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GEDENKBOEK VAN HET ATHENAEUM
EN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

GEDE I\ K.130EK
VAN HET ATHENAEUM EN DE
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

1632-1932

DRUK EN UITGAVE VAN DE STADSDRUKKERIJ TE AMSTERDAM - 1932

it Gedenkboek werd terStadsdrukkerij te Amsterdam gedrukt. Het werd op de
Monotype gezet uit de Bodoni-letter. De firma Van Gelder Zonen te Amsterdam
leverde het papier; de clichees zijn van Van Leer en Co. eveneens te Amsterdam, terwijl de firma
Van Son te Hilversum de drukinkt voor ditboek leverde. Het bindwerk werd verzorgd door
Gebr. Kusters te Amsterdam. De typografische verzorging geschiedde in overleg met me roues
Fr' Cohen, die ook de initialen en den bandstempel teekende.
De titelplaat stet voor het Athenaeum Illustre omstreeks 1770, genomen naar de teekening van
H. Schouten voor den atlas van Fouquet, in het bezit van den heer G. Leonhardt te Amsterdam.
In deonderschriften van de portretten der hoogleeraren zijn de jaartallen die van hun ambtsfunctie.
H. V. U. beteekent Historische Verzameling der Universiteit.
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EEN WOORD VOORAF

de verschijning van het Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van
Amsterdam heeft de commissie van redactie weinig anders to doen an eenige woorden.
van dank to spreken aan. alien, die haar bij haar arbeid hebben ter zijde gestaan. Haar eerste woord
moge uitgaan naar den rector magnificus van het eeuwjaar, die dit boek met een inleidend -woord
heeft willen openen en het daardoor de wijding heeft gegeven van zijn amt en zijn gezag. Niet minder
erkentelijk zijn wij aan onze trouwe medewerkers, die bijdragen voor dit boek hebben willen afstaan,
met name aan.hen, die de geschiedenis der faculteiten hebben beschreven. Het oude adagium : „medewerkers zijn tegenwerkers", hebben zij ten volle beschaamd. Het n.oemen van alle medewerkers is niet
alleen. ondoenlijk, maar ook onnoodig ook in dit opzicht moge het boek voor zich zelf spreken. Maar
aan enkele medewerkers hebben wij zeer bijzondere verplichtingen : hun komt dan ook stellig een
woord van vriendelijken dank toe. Collega W. P. C. Zeeman heeft niet alleen voor zijn eigen yak ingestaan, maar ook de organische structuur van het hoofdstuk over de medische faculteit tot onze voldoening
en, naar wij hopen, ook tot zijn. eigen bevrediging, op zich genomen. De collegae Van der Waals en
Van der Wielen hebben dezen moeilijken arbeid met kennis, ervaring en takt ondernomen voor de
zoo uitgebreide vakken der faculteit der wis- en natuurkunde wij spreken de overtuiging uit, dat
zij in hun arbeid volkomen zijn geslaagd. Deze drie collegae ever en ons ook een aanzienlijk illustratiemateriaal. Onze an ere collegae mogen het ons ten goede houden, wanneer wij alleen nog een bijzonder
woord van dank brengen aan collega Theissen, die de zeer bezwarende taak aanvaardde de biographieen
der hoogleeraren samen te stellen, een arbeid van trouwe zorg en haast pijnlijke nauwgezetheid,
die alleen ten volle kan worden gewaardeerd door hen, die hem en zijn medewerkers aan den arbeid
hebbengezien.
Ook buiten den engeren kring van hoogleeraren en lectoren hebben wij zeer gewaardeerde medewerking
veOr
gevonden. Zonder iemand onrecht te doen mogen wij hier
wealle anderen noemen den curator
dr. C. C. Delprat, op wien nimmer tevergeefs een beroep wordt gedaan, waar het geldt de belangen
van wetenschap en universiteit zijn studie over de geschiedenis der gasthuizen, door hem zelf geillustreerd, is een stuk historie geworden niet alleen van de universiteit, maar ook van de stad dat hij
zelf een root deel van die historie is geweest, maakt zijn bijdrage des te belangwekkender. Onze
dank gaat uit naar den oud-bibliothecaris dr. C. P. Burger Jr., die den lezer en ons verplichtte met een
geschiedenis der stadsbibliotheek, waarvan men de waarde zal weten te schatten. Mr. H. K. Westendorp
verplichtte ons met een hoofdstuk over de universiteits-vereeniging, de heer G. Hellinga met een overzicht van de oudere geschiedenis der gasthuizen ook aan hen komt onze welgemeende dank toe.
Niet minder zijn wij verplicht aan hen, die ons materiaal voor de illustraties hebben verschaft. Dat de
universiteit zelf ons een aantal portretten van hoogleeraren ter beschikking wilde stellen, spreekt
evenzeer van zelf, als dat haar historische verzameling on s een groot materiaal van teekeningen,
prenten en foto's kon afstaan bij de keuze hier stond de beproefde ervaring van den heer H. van der
Bijll ons ter zijde. Verschillende laboratoria stonden foto's af. Ook van het rijksmuseum, het gemeentearchief en het museum Fodor konden. een aantal afbeeldingen worden verkregen. De Koninklijke
Akademie stond ons toe enkele opnamen in het Trippenhuis te doen, evenals het bestuur der Remonstrantschegemeente in zijn consistoriekamer. Wij mochten voor de illustraties ook de medewerking
verkrijgen van mevr. douair. Six van Hillegom en van mr. Chr. P. van Eeghen. Aan alien
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brengen wij onzen hartelijken dank, maar niet het minst aan den heer G. Leonhardt, die ons toestond
de nog nimmer gereproduceerde teekening van het Athenaeum Illustre als titelplaat op te nemen.
De samenstelling van het boek, zooals het thane voor ons ligt, is voor ons een werk van groote voldoening
geweest. Het was ooze taak een zekere evenredigheid tusschen de verschillende onderdeelen te bevorderen.
Wij hopen te zijn geslaagd de eenheid tot stand te brengen in een boek, waaraan zoovelen hebben
gearbeid. Mocht dat niet het geval zijn geworden, dan blijft ons de voldoening er naar te hebben
gestreefd. Ook hebben wij getracht verband te leggen tusschen den tekst van het gedenkboek en
de illustraties. Dat dit verband inderdaad op vele plaatsen is tot stand gekomen, is even zeker,
als dat het elders niet duidelijk tot citing komt. Intusschen mogen wij hier verzachtende omstandigheden pleiten. Wie zich ooit met dergelijken arbeid heeft bezig gehouden, weet dat hij veelal te kort
zal schieten. Maar laat ons alleen dit mogen zeggen, dat steeds en overal naar de best mogelijke oplossing is gestreefd.
Een woord van dank voor de technische uitvoering en de daarbij nimmer ontbrekende deskundige
hulpvaardigheid moge aan den directeur der stadsdrukkerij, den heer J. Klunder, en zijn medewerkers
niet onthouden worden.
Moge dit boek zijn weg vinden tot verheuging van den geneigden lezer en daardoor ook tot verhooging
van den luister der universiteit.
H. BRUGMANS.

VI

J. H. SCHOLTE.

PH. KLEINTJES.

NA DRIEHONDERD JAAR

en 8sten Januari 1632 werd het Amsterdamsche Athenaeum geopend met een rede
van Gerardus Joannes Vossius. Naast hem was er nog 6en hoogleeraar, Caspar van
Baerle. De Agnietenkapel werd tot huisvesting der nieuw gestichte school bestemd. Thans is zij weder
voor het hooger onderwijs in gebruik, doch hoe dierbaar zij om stijl en sfeer mag zijn aan hen, die er
college geven, gering is haar beteekenis als universiteitsgebouw tegenover het hoofdgebouw aan de
Poort, vooral tegenover de machtige klinieken en laboratoria. En tegenover de twee hoogleeraren van
1632 telt 1932 er 89, benevens 18 lectoren, om van de privaat-docenten niet te spreken. Hoe plechtig
de gang van Vossius geweest ma zijn, die, van zijn huis gehaald door den Schout ten Grotenhuys en
den Schepen Burg, tusschen dezen beiden van zijn woning naar den katheder schreed — van het massale van een tegenwoordigen stoet van getabberden bij oraties had die optocht niets. Deze beide •
gebouwen en aantal der leerkrachten typeeren de tegenstelling tusschen toen en nu.
De tegenstelling in omvang. Er is nog een an ere. Bezien wij de openingsrede van Vossius wat nader.
De Historiae Utilitate is haar titel. Het is een merkwaardig stuk. Er zijn, zoo is de conclusie, twee
voorname wetenschappen (facile principes scientiae) : de eene van de vroomheid en de religie, die leert
wat men van God en Christus moet gelooven en hoe beiden te dienen; de andere van het staatsbeleid
(deprudentia civilis) die het gemeenebest bestuurt tot het eeuwige en aardsche heil der burgers. Van beide
legt de historie den grondslag — zonder deze kan nOch de een nOch de andere bestaan. Het is de historie,
die de philosophie heeft voortgebracht; zij toont het verband tusschen woord en zaak, de oorzaak van
dedingen der natuur en van die waarvan het algemeene en bijzondere geluk der menschen afhangt.
Zoo wijst zij aan, hoe uit het verleden over de toekomst te oordeelen. Voor de moraal geeft zij voorbeelden en illustraties —ook voor de wijsheid, die de stad bestuurt. Geneeskunst, jurisprudentie,
welsprekendheid endichtkunst hebben haar noodig ; de geschiedenis geeft aan de eerste de ervaring,
leert aanden rechtsgeleerde de wetten en gebruiken der volkeren en de oorzaken, die tot bepaalde
wetten leidden; voor de dichtkunst geeft zij den stam, waarop de dichter zijn fantasie ent. En de theologie dankt aan de historie de wetenschap, hoe God het Joodsche yolk leidde, hoe ook die voorzienigheid in het leven van an ere volken te vinden. Het is ook de geschiedenis, die ons Christus en Zijn kerk
doet kennen. Wij bewegen ons altijd in de geschiedenis ; door de geschiedenis komen wij tot de kennis
der natuur, tot de wetenschappen der verschillende faculteiten en zoo tot de scientiae principes, die het
fundament zijn.
Het is niet mijn bedoeling met deze enkele aanduidingen de geheele redevoering weer te geven, veel
minder om haar te analyseeren en aan te wijzen wat wij nog wel, wat wij niet meer kunnen waardeeren.
Het is zeker een gevaar voor ons, die later zijn gekomen, met een vriendelijk glimlachje over onze
voorgangers lichtelijk uit de hoogte te oordeelen. Ik hoop daarvan verre te blijven. Ik heb eerbied
voor Vossius. Doch het is mij op dit oogenblik alleen om de tegenstelling te doen. En dan is het zoo
merkwaardig, dat in deze lofspraak op de historie ontbreekt datgene, wat ons het eigenlijke in de
geschiedenis-wetenschap voorkomt. Het is van belang daarop te wijzen. Van algemeene bekendheid
is
het'
van de moderne natuurwetenschap,
die op ons denken haar stem heeft gezet, n den
aanvang der 17de eeuw nog niets was te bespeuren, — veel minder aandacht heeft het feit getrokken,
dat de historie-beschouwing van nu principieel een geheel andere is dan die van toen. Wat missen wij in
Vossius rede ? Het is vooreerst het ontbreken van de gedachte der ontwikkeling, van den historischen
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band der dingen. Voor Vossius staat al wat de geschiedenis leert op zich zelf — het is voorbeeld,
versiering, het prikkelt tot denken en handelen, kan goed zijn voor ons heil, doch deze geschiedenis
zoekt niet den samenhang, het blijvende in de verandering, de eenheid, diegaat door de ti en heen.
In de tweede plaats treft ons het voorbijgaan aan dat essentieele in de historie, die het bijzondere
niet alseen species van het algemeene ziet, maar in zijn eigen karakter als het individueele, dat niet
gekend wordt door bepaling van zijn eigenschappen, maar alleen door het als het ware van binnen
tebenaderen. De gedachte van het „voorbeeld", die voor Vossius het meest waardevolle in de geschiedenis is, is met deze beschouwing we l volkomen in strijd. Onze leering uit de geschiedenis kan nooit
anders dan indirect zijn.
Het isvan deze gedachte uit, dat een boek als dit gedenkboek naar mijn meening moet worden gewaardeerd.Het eigene kenmerkt niet alleen personen, ook instellingen. Wie dit boek leest, kan iets
grijpen van het eigene van de Amsterdamsche Universiteit, van haar karakter, dat anders is dan dat
van welke Universiteit ook. Hij kan voorts haar groei volgen, op- en neergang en samenhang van het
heden met het verleden. Het geringste detail kan voor het beeld, dat hij zich vormt van belang zijn.
En hij kan als hij zelf tot de Universiteit behoort of behoord heeft, zijn eigen verband met die instelling beleven, in den historischen samenhang zich zelf verrijkt gevoelen.
Doch genoeg hierover. Er is nog een andere tegenstelling, waarop ik wil wijzen. Ik zeide al: wij moeten
oppassen, bij het maken van zulk een tegenstelling, dat wij ons niet verheffen op eigen standpunt en
zelfgenoegzaam meenen, dat wij het toch heel wat verder hebben gebracht. Mij treft, als ik Vossius'
rede lees, vooral eengemis aan Onze zijde. Hier is een gesloten 6enheid, een stellig en zeker weten wat
de waarde is van „wetenschap" voor geheel het leven. Er is niets van alle onzekerheid, van al het nog
open laten van moeilijkheden, van het zoeken, dat het hedendaagsch wetenschappelijk werk kenmerkt.
Endie eenheid was er niet alleen naar binnen, ook naar buiten. Van Baerle dacht over deze dingen
zeker niet anders dan zijn ambtgenoot.
De analyse zelf der wetenschap, wat „weten" is, wat „wetenschap", wat in het bijzonder „historisch"
weten — hetverband tusschen wetenschap en onderwijs, de beteekenis van wetenschap en onderwijs
in het leven — het waren geen problemen voor deze mannen. Kennis vergaderen van alle zijden, haar
ophoopen als een schat, die dienstbaar gemaakt kan worden aan het doel van het menschelijk leven,
het scheen hun mogelijk niet alleen, het was hun boven alles begeerlijk. Een schat voor henzelven
en voor hen aan wie zij er rijkelijk van uitdeelden. Humanisten als zij waren, grepen zij naar wat zij
uit alle tijden, uit de klassieke oudhoud vooral, putten konden. Christenen als zij zich voelden, waren
zij zeker van het richtsnoer van uneven.
leven. En de twijfel, of de wetenschap we l dienstbaar gemaakt
kon worden aan de vanGod gegeven richting, kwam zelfs niet in hen op. Zien wij op Vossius, dan. was
er een gaafheid, zien we op het Athenaeum, een eenheid en zekerheid, die we benijden kunnen.
Daarvan is niets gebleven. Voor ons is wetenschap een probleem, onderwijs een probleem, het verband
tusschen onderwijs en wetenschap, tusschen wetenschap en leven problemen. Wij zijn hier zoekers
— armen. Ook over die armoede kunnen weons verblijden, in zooverre zij de valschheid deed inzien
van wat tot schijnrijkdom was geworden. Doch op den duur is die armoede ondragelijk.
En de eenheid der Universiteit, ik zeg niet in haar oordeel over deze vragen, maar over de richting
zelf, waarin wij hebben te werken, is verre te zoeken. Samenhang tusschen de faculteiten in den opzet
van onderwijs en wetenschapsbeoefening is er niet, is er in de faculteiten zelf nauwelijks. Er wordt
zelfs niet naar gestreefd.
In dezebewogen ti' en zal het ook voor het Hooger Onderwijs, voor de Universiteit zaak zijn, eenerzijds
met vaste hand te houden wat zij wonnen en moeten overdragen aan volgende geslachten, anderzijds
zich open te stellen voor allen twijfel en kritiek, om de plaats te hervinden, die aan de wetenschap
toekomt in het geestelijk leven der menschheid, in het geestelijk en maatschappelijk leven. Het verband
tusschen maatschappij en wetenschap telkens weder te hernieuwen is de taak der Universiteit — een
taak waaraan mede te werken een der schoonste levensopgaven van den mensch is.
Mij was het een voorrecht dit aan het begin van it aan de herdenking gewijd boek te kunnen uitspreken. Plaats om het zelfs maar even uit te werken ontbreekt. Maar dit is zeker : wij moeten omzien,
his is weten te denken — doch dit omzien heeft slechts zin als we onmiddellijk daarna vOOr ons
zien en de vraag stellen : wat nu ? Dat is een leering in Vossius' rede, die ook wij ter harte hebben
te nemen.
PAUL SCHOLTEN.

VIII

INLEIDING

en gsten Januari 1632 aanvaardde Gerardus Johannes Vossius zijn ambt
van hoogleeraar in de geschiedenis en de staatkunde aan het pas gestichte
Athenaeum Illustre met een rede over het nut der geschiedenis 1). Den volgenden dag sprak
zijn ambtgenoot Caspar Barlaeus ter aanvaarding van zijn ambt zijn befaamde rede uit
over den wijzen koopman 2 ). Daarmede was de nieuwe school op plechtige wijze ingewijd.
Naar den trant der humanisten legt Vossius den nadruk op het nut, dat de mensch
voor het Leven uit de geschiedenis kan puttee : pragmatisch leert de beoefening der
geschiedenis, hoe doel en daad der menschen met elkander samenhangen, hoe bepaalde
oorzaken steeds bepaalde en zelfs steeds dezelfde gevolgen hebben. Daarom kan de
mensch uit de geschiedenis leeren, hoe hij wel en hoe hij niet moet handelen, wil hij
zekere resultaten bereiken. De historie kan ons dus leeren goed te handelen en kan ons
tevens verkeerde Baden doen vermijden. Daarom leert de geschiedenis ons in hoogste
instantie om goed en gelukkig te Leven; zij draagt dus wezenlijk en belangrijk bij tot
's menschen levensgeluk.
Barlaeus vat evenzeer zijn onderwijs van den zedelijken kant aan. De koopman, zoo
leert hij, zij doordrongen van de wijsheid der practische wijsbegeerte. Die wijsheid geeft
den koopman vier lessen. Vooreerst moet hij niet al te begeerig zijn. Vervolgens moet
hij zijn levenswandel niet inrichten naar de mate der schatten, die hij verdient en verwerft.
Voorts zij de wijze koopman vooral een eerlijk man. Eindelijk kent de koopman het
voordeel, dat uit de wijsbegeerte is te trekken, als hij niet door winstbejag zich laat verleiden om of te wijken van de deugd, ook dan niet, als hij in het geheim en ongestraft
onrecht plegen kan 3).
Op de geestelijke beteekenis van dat alles zal beneden gelegenheid zijn terug te komen.
Maar wat hier moet worden opgemerkt, is Bit, dat geen der beide hoogleeraren het noodig
heeft gevonden iets te zeggen van de historie, in casu dan de praehistorie van het
wetenschappelijk instituut, waaraan zij verbonden werden. Wel prijzen zij het scheeprijk
Amsterdam, dat zijn poorten thans heeft open gesteld voor de wijsheid der wetenschap,
maar hoe dat is gekomen en waarom dat is geschied, dat spreken zij evenmin uit als
zij aandacht vragen voor vroegere pogingen om hooger onderwijs aan Amsterdam en zijn
jeugd te brengen.
Een eeuw later staat de zaak natuurlijk wel wat anders. Het is een uitnemende traditie
geweest, dat Amsterdam de eeuwfeesten van zijn doorluchte school altijd heeft gevierd.
1 ) Gerardi Joannis Vossii De historiae utilitate oratio, habita in Illustri Senatus Populiq : Amstelodamensis gymnasio, cum
publicam Historiarum et Politices professionem ordiretur, anno CD L9 CXXXH, VI. Id. Ianuarii. Amstelodami apud
Henricum Laurentii CIDIDCXXXIL Fol. 2 ) Casparis Barlaei Mercator Sapiens sive Oratio de conjungendis Mercaturae et
Philosophiae studiis : habita in inaugurationem Illustris Amstelodamensium Scholae, V. Id. Ian. CID ID CXXXI I. Amsterdami
ex typographia Guilielmi Blaeu CIDIDCXXXII. Fol. 3 ) De juiste beteekenis van den Mercator Sapiens is in het licht gesteld
door de Bussy in zijn rectorale oratie van 8 Januari 1905 : Jaarboek der Universiteit van Amsterdam 1904-1905, 1 vlg.

1

Dat is in 1732 geschied onder niet al te gunstige omstandigheden. Dat is herhaald in
1832, toen het athenaeum zich uit diep verval weer had opgericht tot nieuwen bloei.
Zoo zal het ook zijn in 1932, nu het tot universiteit herboren athenaeum in volle glorie
zijn derde eeuwfeest gaat herdenken.
In 1732 dan herdacht de toenmalige rector magnificus Jacobus Philippus d'Orville het
eeuwfeest in een plechtige redevoering in de groote gehoorzaal van het athenaeums).
Natuurlijk kwam toen de geschiedenis aan het woord : de redenaar zeide terecht, dat
hij had te spreken van den oorsprong, den groei, de lotgevallen en de waardigheid van
het athenaeum, van de voortreffelijkheid van de uitnemende manners, die de school
hebben gesierd, van den roem, die ervan is uitgestraald 2 ). Hij heeft die belofte ook
gehouden en meer dan dat : hij gaat in zijn voorgeschiedenis van het athenaeum zelfs
terug tot Willem Eggert, die in de dagen van graaf Willem VI den grondslag legde
tot een collegium ten behoeve der wetenschap. Dan komt hij te spreken over de stichting
van het athenaeum, waarbij de liefde voor de wetenschap een even groote rol speelde
als de zorg voor de prille jeugd ; de redenaar is over dit laatste punt vrij uitvoerig ; de
zaak gaat hem blijkbaar zeer ter harte. De rector verkondigt dan den lof van den geleerden
Vossius en den kunstvollen. Barlaeus, beide om hun beginselen uit Leiden uitgedreven,
maar in Amsterdam gaarne ontvangen. In dit verband worden de pogingen der Leidsche
academie besproken om de oprichting der Amsterdamsche school te verhinderen. Een
woord wordt gewijd aan de Agnietenkapel ; over den penning en de gedichten van Vondel
en Hooft wordt gesproken, alsook over de poging om niemand minder dan Grotius aan het
jonge athenaeum te verbinden. De lof van verschillende hoogleeraren wordt gezongen,
die aan het athenaeum waren. verbonden. De belangstelling, die de seders der Amsterdamsche regeering voor de hoogere studie hadden, wordt zeer geprezen. Een blik wordt
geslagen op den groei der wetenschappen in de afgeloopen eeuw, waarbij met nadruk
op de waarde der theologie wordt gewezen. Toch is er verval, dat de toekomst moge stuiten.
Werd de stichting van het athenaeum door onze dichters bezongen, ook een eeuw later
spande men de snaren. Achter de rede van d'Orville staan een Carmen seculare van den
bekenden geleerde Balthazar Huydecoper, een latijnsch lofdicht op d'Orville van Frans van
Oudendorp, een gedicht van Petrus Burmannus „In secularia Amstelaedamensis Athenaei
sacra", een „Carmen in centesimum Athenaei Amstelaedamensis natalem" van den juridischen student H. F. Ketelanus, Wiens muze verder gesluierd bleef, ten slotte een „Eeuwgetij
der Doorluchtige Schoole" van den in zijn dagen befaamden dichter Pieter Vlaming.
De oratie van d'Orville is nog altijd een goede bron voor onze kennis van de eerste eeuw
van het athenaeum. De rector stond natuurlijk zooveel dichter bij de gebeurtenissen,
die hij beschreef, dan wij : hij kan nog schriftelijke bronnen en mondelinge traditie tot
zijn beschikking hebben gehad, die wij nu moeten. derven ; in ieder geval is zijn oratie
de eerste geschiedenis van het athenaeum, niet steeds volledig wel is waar, maar als
geheel een stevige grondsteen om op voort te bouwen.
Het gedicht van Pieter Vlaming besloot aldus
„Zij 3 ) wekke uit dien schoot 4 ) een reex van schrander kroost,
En heilrijk nageslacht, dat mogelijk zal geeven
Aen uw 5 ) geboortestadt, dat een noch uwer neeven,
Van dien verheven stoel, waer van ge u hooren. liet
Zijn Grootvaers roem verheffe, of door een vrolijk riet,
De Muzen Kier behoude, en met zijn Poezije,
Na hondert Jaeren viere een ander Eeuwgetije".
1 ) Jacobi Philippi d'Orville Oratio in centesimum natalem Illustris Amstelaedamensium Athenaei, habita in majori acroaterio,
die VIII mensisJanuarii, CID ID CCXXXLI, Amstelaedami, jussu amplissimorum Curatorum apud Petrum van den Berge. . . .
MDCCXXXII. Fol. 2 ) T.a.p. 6. De rede van d'Orville is met die van Van Lennep door dezen in 1832 bij het tweede
eeuwfeest opnieuw uit even. Vgl. blz. 3 noot 3. Ook is de rede van d'Orville door Pieter Vlaming in het Nederlandsch
vertaald. 3)Juno. 4) Der Wetenschap. 5) Van d'Orville. Vgl. beneden blz. 45.
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Deze wensch van den dichter is verhoord geworden : in 1832 is het tweede eeuwfeest,
ook met poezie, gevierd. Wij hebben van die viering een uitvoerige beschrijving van

de hand van niemand minder dan mr. Jacob van Lennep, destijds secretaris van Curatoren 1 ). Hier hebben wij dus, in tegenstelling van 1732, voor het eerst een gedenkboek,
waarin niet alleen de plechtige viering van het eeuwgetij in bijzonderheden wordt
beschreven, maar waarin ook zeer veel stof is te vinden voor de geschiedenis van het
athenaeum. De kern van het boek wordt gevormd door een beschrijving der feesten.
Daarop volgen dan als bijlagen : a. Davidis Jacobi van Lennep Oratio in altera Illustris
Amstelodamensium Athenaei saecularia. b. Koorzang op den feestavond in den schouwburg, met c. den tekst van „Een Amsterdamsche winteravond in 1632. Geschiedkundig
Tafereel in twee bedrijven door mr. J. van Lennep . . . .". d. Civitati Amstelodamensi
alterum seculare Athenaei sui celebranti S." van den Leidschen hoogleeraar Siegenbeek.
e—m. Nederlandsche en Latijnsche gedichten van B. R. de Geer, B. H. Lulofs, A. Simons,
Ab. des Amorie van der Hoeven, J. Verburg, H. H. Klijn, P. H. Marron. n. Godsdienstige
rede, gehouden bij het tweede eeuwfeest der Doorluchtige School van Amsterdam, door
Gijsbertus Johannes Rooyens 2 ), met korte aanteekeningen.
Van historisch belang zijn daarbij natuurlijk de redevoeringen van Van Lennep en Rooyens.
Van Lennep heeft blijkbaar veel ontleend aan d'Orville, maar zet bovendien de geschiedenis
van het athenaeum tot zijn eigen tijd voort, waarbij ook zijn eigen herinneringen natuurlijk
van groote waarde zijn. Vooral wordt de nadruk gelegd, op den sterken groei van het
athenaeum sedert 1732, met name sedert het herstel der onafhankelijkheid des lands.
Van Lennep verstaat de kunst van karakteriseeren beter dan d'Orville ; ook heeft zijn
rede een beter verloop en is veel beter gebouwd. Hij kan ook den groei van het athenaeum
toetsen aan dien der wetenschap ; een man van zijn gaven van compositie en ook van
algemeene belangstelling moet op zijn auditorium den indruk hebben gegeven van den
geestelijken groei, die aan het athenaeum viel te constateeren. Uit de rede van Van Lennep
kan men veel meer dan de feiten de historische ontwikkeling nagaan van het geestelijk
Leven in Amsterdam en zelfs in Nederland. Nog moeten wij opmerken, dat deze redenaar
de aandacht kon vestigen op de vestiging der theologische seminaria in Amsterdam, die
zich sedert een eeuw had voltrokken.
De godsdienstige rede van Rooyens onderscheidt zich van die van Van Lennep natuurlijk
als zoodanig onmiddellijk. De stemming is een gewijde ; de hoofdtoon is dankbaarheid
aan God voor het vele schoone en goede, aan Amsterdam in het athenaeum geschonken.
Historische bijzonderheden geeft Rooyens veel minder dan Van Lennep ; maar hij spreekt
uitvoeriger over de beteekenis, die het athenaeum heeft gehad voor zijn studenten, en
over den invloed, dien het heeft gehad op Amsterdam. De droeve herinnering aan den
Franschen tijd is bij Rooyens dieper dan bij Van Lennep ; ook de vreugde over de wederopleving van land en yolk is daardoor inniger, gewijd als zij is door het sterke geloof aan
Gods almacht, die al deze dingen tot ons heil heeft gewrocht.
Rooyens heeft aan zijn rede een groot aantal „korte aanteekeningen" toegevoegd, waarin
hij sours zeer uitvoerig een zeer groot aantal historische feiten over het athenaeum en zijn
geschiedenis heeft ondergebracht, getrokken uit Commelin, Wagenaar, Aitzema, Ypey en
Dermout, tal van oratien en dergelijke bronnen. Van niet minder belang zijn de notifies,
die Van Lennep toevoegde aan de uitgave van zijn rede en die van d'Orville, die dit voor
hebben boven die van Rooyens, dat zij grootendeels uit officieele bronnen zijn geput 3).
Voorloopig is er toen in de eerste jaren Been feest meer gevierd ; gedachtenisreden zijn
niet gehouden ; ook de dies natalis werd in dezen tijd niet geregeld herdacht. Maar toen
een kwart eeuw was verloopen, kregen de studenten het gelukkige denkbeeld our den
1) Gedenkboek derplechtige viering van het tweehonderdjarig bestaan der Doorluchtige School te Amsterdam; te samen gesteld
door mr. J. van Lennep, secretaris van Curatoren der voornoemde school. Amsterdam, P. Meyer Warnars, MDCCCXXXII. 8°.
2) Hoogleeraar aan het athenaeum. 3) Illustris Amstelodamensium Memorabilia .. .. Amstelodami, apud J. Muller et
socium. 1832. 4°.
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achtsten Januari weer feestelijk te vieren. Zij wenschten echter niet alleen feest te
vieren, maar ook een hoogere wijding te geven aan het feest door den rector magnificus
te verzoeken op lien dag een feestrede uit te spreken. Rector of liever praeses van de
orde der hoogleeraren was toevallig Hugo Beyerman, de hoogleeraar in de geschiedenis.
Hij verklaarde zich bereid aan het verzoek der studenten te voldoen en hield den 8sten
Januari 1857 een feestrede ter eere van den gedenkdag 1 ). Hij herinnert aan het eeuwfeest van 1832, maar bepleit het goed recht van tusschentijdsche herinneringsdagen.
Met hartelijken dank gewaagt hij van het initiatief der studenten, „eene nobele gedachte"
van deze „edelaardige jongelingschap". Hij zal dan dus spreken over verleden en heden
van het athenaeum. Maar : „terug komen op het Lang verleden, nog Bens zeggen wat
Van Lennep en Rooyens zoo goed gezegd en uitgeput hebben, er viel niet aan te denken.
De laatste vijfentwintig jaar dus. Maar in 't korte van dat tijdperk stak de groote
zwarigheid". Minder eigenlijk in het korte dan in het nabije. Beyerman onthoudt zich
dan ook terecht van het noemen van personen ; zelfs een karakteristiek van de geestelijke
ontwikkeling van de laatste kwarteeuw is bij hem niet te vinden. Hij bepaalt zich tot
het materieele, waarvoor hij Curatoren en de stedelijke regeering dank zegt. Er is met
geringe middelen zeer veel tot stand gebracht. „Getuige de uitbreiding van het kabinet
fysische instrumenten en de verbetering van de plaats, waar zij ten dienste van de
studeerenden door een bekwame hand kunnen gebruikt worden.; getuige uw welgeslaagde
poging in het tot stand brengen van een fysiologisch-pathologisch laboratorium ; getuige de
toezegging, nog maar zeer weinige dagen geleden gedaan, toen gij het voorregt hadt blijde
te mogen zijn met den blijde ; getuige de groote som, die gij hebt weten te doen afzonderen
om een chemisch laboratorium in te rigten Amsterdam waardig ; getuige eindelijk wat
gij ten behoeve van onze bibliotheek gedaan hebt." Wat de toekomst zal brengen,
is echter geheel onzeker, daar er allerlei veranderingen in de wetgeving op het hooger
onderwijs worden verwacht en niemand weet, Welke die veranderingen zullen zijn. „Ons
Athenaeum bevindt zich dus op den rand van eene onzekere toekomst." Maar die toekomst behoeft niet onzeker te zijn, als men slechts het belang van het hooger onderwijs
voor Amsterdam in het oog vat. „Dankbaar erkennende de groote, de oneindige verpligting, die wetenschap en kunst aan onze vaderlandsche universiteiten heeft, durf ik
toch staande houden, dat Nederland tot nog toe niet alle mogelijk voordeel trok van een
centraal punt als Amsterdam oplevert ; want waarom zou ik het nu niet met name noemen
Zietdaar de hoop voor onze toekomst." Die toekomst wordt dan door den redenaar nog
verder in groote lijnen geschetst en daaraan de hoop verbonden der verwezenlijking.
Wat Beyerman wenschte, speelt door de woorden van zijn cede zeer duidelijk door ; alleen
zou men kunnen vragen, of hij voor Amsterdam een stedelijke of een rijksuniversiteit
wenschte. Hij verwachtte de beslissing nog niet onmiddellijk. Maar hij heeft stellig niet
kunnen vermoeden, dat zijn opvolger eerst na twintig jaar de nieuwe universiteit zou
inwijden : als zoovelen voor en na hem had hij zich nog niet kunnen aanpassen aan het
uiterst langzame tempo der Nederlandsche wetgeving. Maar eindelijk, in 1876, kwam
de nieuwe wet op het hooger onderwijs tot stand. Amsterdam kreeg de bevoegdheid
zijn athenaeum in een universiteit om te zetten, waarvoor het dan alle rechten van een
rijksuniversiteit verwierf.
Den 15 den October 1877 werd de nieuwe universiteit plechtig geopend. Feestredenaar was
de bekende kerkhistoricus Willem Moll, die een in groote trekken gehouden overzicht gaf van
de geschiedenis van het athenaeum en daaraan de beste en schoonste verwachtingen vastknoopte voor de toekomst. Zijn inwijdingsrede heeft stellig grooten indruk gemaakt en blijft
voor den lezer ook thans een aantrekkelijk stuk ; maar historisch nieuws geeft zij niet 2).
1) Feestrede tergelegenheid van het 225-jarig bestaan van het Athenaeum Illustre te Amsterdam in de groote gehoorzaal aldaar
op den 8sten Januari 1857 uitgesproken door mr. Hugo Beyerman. Nit in den handel gedrukt bij C. A. Spin en Zoon.
2) Een woord ter inwijding van de Universiteit der stad Amsterdam op 15 October 1877 uitgesproken door dr. W. Moll,

Amsterdam, Stadsdrukkerij,
1877.
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Vijf jaar daarna, den 8sten Januari 1882, sprak de befaamde historicus Th. Jorissen zijn
beroemde rede uit, waarin hij de geheele geschiedenis der instelling van hooger onderwijs
te Amsterdam in snellen vleugelslag doorliep 1 ). Jorissen, de geboren redenaar, meester
der historische uitbeelding, verstond stellig in hooge mate de kunst aan de geschiedkundige ontwikkeling het Leven bij te zetten der geziene werkelijkheid. In een veel korter
bestek dan d'Orville, Van Lennep, Rooyens, Beyerman en zelfs dan Moll weet hij geheel
een verleden voor ons oog te doen herleven : wij zien de groote lijn, waardoor die ontwikkeling wordt bepaald, door een kunstige verdeeling van Licht en donkey weet de spreker
ons te boeien aan de voorstelling, die hij had van het verleden der universiteit van Amsterdam. Wat hier bovendien moge worden opgemerkt, is, dat Jorissen, zooals een goed historicus
betaamt, een ernstig bronnenonderzoek heeft ingesteld in de stedelijke archieven en daaruit
allerlei minder bekende bijzonderheden heeft opgediept en gepubliceerd.
Wij hebben dus nagegaan, Welke gedenkboeken en feestredes er bij verschillende gelegenheden over de geschiedenis der instelling van hooger onderwijs zijn verschenen. Zij zijn
niet de eenige geweest, maar wij moeten ons beperken. Wij willen er alleen nog aan
herinneren, dat in 1902 het zilveren feest der universiteit niet of nauwelijks is herdacht,
„niet vergeten", zegt de rector Valeton in zijn fata 2 ). Met bijzonderen nadruk werd op
15 October 1927 het gouden feest gevierd , nog is de even geestdriftige als inhoudrijke
rede van den rector Burger in ooze goede en trouwe herinnering 3).
Gedenkboeken en redevoeringen bieden in ruime mate de stof voor de geschiedenis der
universiteit. Er zijn natuurlijk ook tal van andere gedrukte gegevens. Zeer groot is
inderdaad het aantal boeken en brochures, waarin opzettelijk of toevallig, in den breede
of beknopt, geheel of gedeeltelijk de geschiedenis der instelling van hooger onderwijs is
beschreven. Het is onmogelijk ze alle te noemen. Slechts op twee willen wij wijzen, op het
gedenkboek der Agnietenkape1 4 ) en op de geschiedenis van de voorbereiding van de stichting
der universiteit van mr. P. J. Idenburg, den toenmaligen secretaris van Curatoren5).
Dit laatste boek is geheel getrokken uit archivalia, in hoofdzaak de stukken van het
archief van Curatoren. Dit laatste archief blijkt dus een rijke bron te zijn voor de
geschiedenis van athenaeum en universiteit, ten minste voor de negentiende eeuw. De
notulen van Curatoren beginnen eerst met 1805; van voor dien tijd zijn slechts losse
stukken aanwezig, niet eens in grooten getale 6 ). Het archief van den academischen
senaat is rijker. De notulen zijn hier bijgehouden van 1730 af : brieven en afschriften
van brieven zijn bewaard van Januari 1755 af. De collegelijsten zijn bijgehouden van 1799
tot 1865, het album academicum bestaat van 1824 af 7 ). De universiteitsbibliotheek bezit
een aantal handschriften, in hoofdzaak afkomstig van Van Swinden 8 ). Het zijn collegelijsten en andere stukken van Van Swinden zelf, o.a. het rapport over het athenaeum van
Cuvier en Noel. Van Swinden liet ook een aantal extracten na ; blijkbaar is hij bezig geweest
aan een geschiedenis van het athenaeum. Dan een belangrijk stuk uit vroeger tijd, het
rapport van den Hoogen Raad en het Hof van Holland aan de Staten uitgebracht over het
recht van Amsterdam om een athenaeum op te richten, dat door de Staten is aanvaard 9).
In het voorafgaande hebben wij een overzicht kunnen geven zoowel van de hoogtijden
van het verleden van athenaeum en universiteit als van de gegevens van haar geschiedenis.
1) Het verleden van de Universiteit van Amsterdam. Feestrede .... door dr. Theod. Jorissen. Amsterdam, Frederik
aan ische
Muller en Co., 1882. 2 ) Jaarboek Univ. Amst. 1902-3, 4. 3 ) T.a.p. 1927-8, 194 vlg. , met ruimte van historische
teekeningen. 4 ) De Agnietenkapel. Gedenkboek . . . . -uitgegeven door den secretaris van den Senaat der Universiteit.
MDCCCXXI. Gedrukt ter Stadsdrukkerij. Amsterdam. 5 ) Van Athenaeum tot Universiteit. Geschiedenis van het
athenaeum illustre in de negentiende eeuw. Uitgegeven door Curatoren der Universiteit van Amsterdam. 1927. 6 ) Vriendelijke mededeeling van mr. P. Otters secretaris van Curatoren. 7 ) Vriendelijke mededeeling van prof. dr. J. H. Scholte,
secretaris van den Senaat. 9 ) In dengedrukten catalogus genummerd no. 478-486. 9 ) „Advertissement gedaen maecken
ende Mine Ed. Heeren Presidenten en Raeden van den Hoogen ende Provincialen Raede in Hollant als tot de judicature
deser saecke bij de Ed. Grootmog. Heeren Staten der voorz. landen gedelegueert ende deselve aangenomen hebbende,
overgegeven uyt den naem ende van volgende Heeren Burgemeesteren ende Regeerders der Stadt Amsterdam, verweerders
ter eenre, op ende 'eens de Heeren Burgemeesters en de Regeerders der Stadt Leyden, midtsgaders der Heeren Rector
ende Senaet der Universiteit aldaer, hen voegende mette selve voor haere pretense interest, eysschers ter andere sijden."
Gelijktijdige kopie in folio van 106 blz. en 1067 paragrafen.
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Het moge ons vergund zijn daaraan eenige inleidende opmerkingen vast te knoopen.
De moderne universiteit is feitelijk een schepping der renaissance. Middeleeuwsche
universiteiten als Bologna en Parijs reiken nog verder in het verleden terug ; in Engeland
mogen uiterlijk de universiteiten nog sterk middeleeuwsch aandoen ; wat wij thans als
geestelijke organisatie kennen, is in wezen afkomstig uit de latere middeleeuwen, den aanyang van den nieuwen tijd. De oudste Duitsche universiteit is die van Praag, de schepping
van den modernen Keizer Karel IV in 1348. Daarop volgt dan Heidelberg in 1386,
Leipzig in 1419 ; zoo gaat het verder voort. In de Nederlanden sluit zich daarbij Leuven
aan, waar in 1427 de universiteit werd gesticht door hertog Jan IV. De Noordelijke
Nederlanden kregen hun universiteiten eerst in den grooten strijd om de onafhankelijkheid ; deze scholen hebben dus geen laat-middeleeuwsche herinneringen meer, maar staan
toch wel degelijk op dezelfde humanistische basis als de oudere universiteiten; maar
zij hebben bovendien een calvinistischen inslag in hun geestelijken opbouw, die sours
zelfs zeer sterk domineert. Zoo kwam Leiden tot stand reeds in 1575 onder de bekende
omstandigheden ; Franeker volgde reeds in 1585, Groningen in 1614, Utrecht in 1636,
Harderwijk in 1647.
Het ligt voor de hand, dat aan de Nederlandsche universiteiten het humanisme en het
calvinisme niet steeds in vredige samenwerking zijn samengekomen, laat staan samengegroeid. Er is Kier een uiteengaan van levensbeschouwing, dat practisch niet steeds
botsingen brengt, maar toch wel aan onze universiteiten een gemengd karakter geeft.
Intusschen hielp de indeeling der faculteiten over vele moeilijkheden hem; de wijsbegeerte, zoowel de bespiegelende als de natuurphilosophie, stond buiten het verband
der theologische faculteit, de trouwe wachtster voor de zuivere beginselen.
Intusschen is van dat dubbele karakter onzer oude scholen nog iets anders het gevolg
geweest : zij bleven, met name wat de onderwezen vakken en vertegenwoordigde wetenschappen betreft, Lange jaren in denzelfden omvang en binnen hetzelfde gebied bestaan.
Eigenlijk geheel in overeenstemming met hun zestiende-eeuwschen oorsprong waren onze
universiteiten geestelijke kweekscholen van groote beteekenis, maar toch vrij wel afgescheiden van de levende maatschappij. Dat de universiteit van Holland werd gevestigd
in een geheel vervallen stad als het toenmalige Leiden, is wel karakteristiek. Het was
haast een beginsel, dat de wetenschap in hooge eenzaamheid op een ivoren toren moest
tronen, verheven boven het gewemel der maatschappij. Nog in de twintigste eeuw gaf
Hartman uiting aan die overtuiging : „Ergens in de maatschappij moet een plekje zijn,
waar men zich bezig houdt met de hoogste geestesbelangen der menschheid. Wordt dat
plekje vervuld van het rumoer en gedruisch der maatschappij, dan verliest die maatschappij iets zeer bijzonders, iets van het allerfijnste en edelste zieleleven" 1).
Een dergelijke toestand brengt nog een ander nadeel mede. Men zou dien kunnen aanvaarden, zoo de universiteit het geheele geestelijk Leven omspande. Dat dat niet het
geval is, ligt voor de hand en is ook nooit bedoeld : om maar alleen op een beschavingselement te wijzen, de ontwikkeling der kunst gaat geheel buiten de universiteit om en
met den godsdienst is het niet anders. En zelfs is Lang niet altijd de universiteit het
eenige dak geweest, waaronder de wetenschappen bloeiden ; er zijn zelfs wetenschappen
geweest, die geheel buiten de universiteiten om tot ontwikkeling zijn gekomen. De
universiteit dekte de wetenschap evenmin als de wetenschap de universiteit.
Was dat reeds het geval met de oude universiteiten of academien, zooals men oudtijds
gewoonlijk zeide, hoeveel te meer geldt dat van de athenaea, die op kleiner schaal werden
ingericht en die oorspronkelijk ook meer als voorbereidende dan als definitieve onderwijsinstellingen waren gedacht ; voor het Amsterdamsche athenaeum komt ook de benaming
lyceum of gymnasium voor. Vandaar dan ook met de beperktheid van de taak ook de
beperktheid van het arbeidsveld. Vossius kreeg in 1632 de geschiedenis te doceeren en
1)

Fata Leiden 1908, aangehaald door Burger : Jaarboek Amsterdam, 1927-28, 216.
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de staatkunde, Barlaeus de wijsbegeerte en zelfs de dichtkunst ; stellig uitnemende mannen,
evenzeer uitnemende vakken, als propaedeuse bedoeld. Maar uitbreiding kwam er niet
spoedig. Er verliepen jaren, voordat er een hoogleeraar in de rechtswetenschap optrad ;
nog Langer duurde het, voordat een hoogleeraar in de medicijnen werd benoemd; meer
dan een halve eeuw na de stichting van het athenaeum kon de eerste theoloog zijn ambt
aanvaarden. Eerst in de achttiende eeuw komt het athenaeum door Burman tot hoogeren
bloei. Maar ook dan bestrijkt de school en het onderwijs lang niet alle wetenschappen.
Mag ik iets mededeelen over de wetenschap der historie ? Vossius, met wien het athenaeum
hoopvol en roemvol begint, is een voortreffelijk geleerde van een uitnemende methode,
uitgebreide kennis en joist oordeel. Hij geeft zich zorgvuldig rekenschap van den inhoud
en de beteekenis van zijn yak en heeft historische onderzoekingen van beteekenis gedaan.
Maar hij blijft geheel besloten binnen het kader der toenmalige philologie en is dos als
historicus beperkt tot de oude geschiedenis. Dat er om hem heen een nieuwe stad, een nieuwe
maatschappij, een nieuwe wereld in wording en groei is, schijnt hij niet op te merken 1 ). Het
is in dezen tijd, dat Hooft zijn Nederlandsche Histories schrijft, het degelijk gefundeerde
en strak geconstrueerde heldenepos in proza van onzen strijd voor de onafhankelijkheid 2).
Eveneens in dezen tijd geeft Pontanus zijn geschiedkundige beschrijving van Amsterdam,
een eersteling, later gelukkig door vele andere gevolgd ; Montanus vertaalt het van het Latijn
in het Nederlandsch 3 ). En dat alles gaat buiten Vossius en buiten het athenaeum om; de geschiedenis van Nederland en vaderstad blijkt nog geen onderwerp van academische studie.
Nu is het merkwaardige dit, dat dat nog bijna twee eeuwen zoo is gebleven. Gees van
de velen, die de geschiedenis der hoog opbloeiende stad en van het krachtig opstrevende
gemeenebest hebben beschreven, geen ook van hen, die de bezonken rust van de latere
jaren hebben willen uitbeelden, hebben in eenige relatie tot het athenaeum gestaan.
Noch Fokkens 4 ), noch Dapper 5 ), noch Von Zesen 6 ), noch Domselaer 7 ) , noch Commelin 8)
hebben voor hun historische beschrijving van Amsterdam iets te danken aan het athenaeum. En de groote geschiedschrijver van Amsterdam, die tevens de eerste wetenschappelijke geschiedschrijver was van den Nederlandschen staat en het Nederlandsche
y olk, Jan Wagenaar, was geen hoogleeraar aan het athenaeum, maar eenvoudig eerste
klerk aan de stedelijke secretarie : niet de Agnietenkapel, maar het stadhuis gaf hem
ambt en impuls 9).
Zoo gaat in de zeventiende en achttiende eeuw een groot deel van het wetenschappelijk
leven buiten het athenaeum om. Maar natuurlijk ook lang weer niet alles. Even natuurlijk
is de persoonlijkheid der hoogleeraren altijd van beteekenis geweest. Al dadelijk vonden
Vossius en Barlaeus hun plaats in de kringen, waar het geestelijk leven van Amsterdam
in die dagen bloeide. Wie kent niet de nauwe betrekking, waarin de beide eerste hoogleeraren stonden tot Vondel en Hooft ? Ongetwijfeld hebben zij vele jaren behoord tot
de toonaangevende mannen in Amsterdam. En dat een eeuw later de hoogleeraar Petrus
Burmannus Secundus 10) een van de mannen van invloed en beteekenis was in het toenmalige Amsterdam, kan niet worden betwijfeld. Een man van zijn fijnen smaak, zijn
uitgebreide geleerdheid, zijn rijpe cultuur, zijn uitnemende vormen vond van zelf zijn
plaats in een maatschappij, die op zulke uitnemende geestelijke waarden prijs stelde.
Maar van nog meer beteekenis is die nauwe betrekking tusschen wetenschap en athenaeum,
tusschen athenaeum en stad geworden in de negentiende eeuw. Om de boven aangegeven
1 )Over Vossius : Te Winkel, Ontwikkelingsgang II, 109 ; ///, 155, 398, 411 ; V 95. 2 ) P. C. Hooft, Nederlandsche
urbis
mste amensumhistoria.
et urs
Alodi hi
Historien.. . . Amsterdam 1642, fol. ; meermalen herdrukt. 3 ) J. I. Pontanus, Rerum
Amsterodami 1611, fol. Dez. Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde coop-stadt Amsterdam ...... overghezet door
P. Montanus. Amst. 1614. 4°. 4 ) M. Fokkens, Beschrijvinge der wijd
t -vermaarde koopstadt Amsterdam. Den tweeden druk ... .
Amst. 1662. 12 6. 5 )0. Dapper, Historische beschrijving der stadt Amsterdam. Amst. 1663. Fol. 6 ) P. von Zesen, Beschreibung
sterdam.
van Am . . . tot 1665. Amst. 1665. 4'.
der Stadt Amsterdam. Amst. 1664. 4°. 7 ) T. van Domselaer e.a. Beschrijvinge
8 )C. Commelin. Beschrijvinge van Amsterdam tot 1691. Amst. 1693-'94. Fol. 2 dln. 9 ) J. Wagenaar, Amsterdam in zijne
opkomst, aanwas, geschiedenissen enz. Amsterdam 1760-1768. 4 din., fol. Ook 13 dln. 8°. Dez. Vaderlandsche historie. . . .
Amst. 1749-'59. 21 dln. 8°. Meermalen herdrukt en vervolgd. 1°) Over hem Jorissen, Het verleden der universiteit van
Amsterdam, 5 vlg., 38 vlg. en de daar aangehaalde litteratuur.
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lijn verder door te trekkers, moge er aan worden herinnerd, dat in den modernen tijd
de oude geschiedenis haar plaats ten voile heeft behouden aan het athenaeum, later aan
de universiteit, maar dat de daar zoo lang onbekende nieuwe en vooral de vaderlandsche
historie vast en beslist en ook voor goed haar intrede deed in de sfeer van het hooger
onderwijs. En al heeft het ook gelukkig nimmer in Amsterdam ontbroken aan uitnemende
beoefening der vaderlandsche en stedelijke geschiedenis, in den modernen tijd nam het
athenaeum en later de universiteit de leiding van die studie meer en meer op zich.
Op het gebied der geschiedenis is het contact tusschen universiteit en stad zeer veelvuldig en stellig ook zeer vruchtdragend.
Zoo is het in het algemeen in de negentiende eeuw geworden en ook in onze eeuw gebleven.
Niemand twijfelt meer aan de groote waarde, die de stad heeft voor de universiteit en
omgekeerd de universiteit voor de stad. Bij het gouden feest der universiteit op
15 October 1927 heeft de rector Burger aan deze verhouding zijn feestrede gewijd : Amsterdam en het hooger onderwijs 1). Laat ons deze inleiding besluiten met zijn woord, waardoor hij een welsprekend betoog resumeerde : „Vooral echter voor haar roeping als
veelhoofdige vakschool vindt de universiteit nergens een meer passende omgeving dan
in de groote stad, waar, naast de kunst der ouden, die de kritiek van eeuwen glansrijk
heeft doorstaan, de jonge kunst onstuimig opbruist te alien kant, vol van durf — en
overdrijving; waar alle geestelijke en maatschappelijke stroomingen zich machtig doers
gelden, botsend, worstelend, overwinnend of ondergaand, een schouwspel eindeloos
belangwekkend en vol van leering voor een elk, die met open gemoed en vaardig verstand
zijn zinnen heeft leeren gebruiken. Daar is uw plaats, studenten van Amsterdam, toekomstige leeraren, rechters, pleitbezorgers, predikanten, artsen, kooplieden ! Treurt niet
om het verdwijnen van niet meer duldbare voorrechten. Prijst u gelukkig, te mogen
levers te midden van het bedrijvige yolk, dat gij moet leeren verstaan in zijn karakter,
in zijn verlangen, in zijn zwoegen en sloven, opdat gij — naar wij hopen — het later
ten zegen zult zijn".
Zoo gezien, is de universiteit van Amsterdam een zegen voor stad en land geweest.
Daarom is het ook van hooge waardij haar geschiedenis te kennen, haar ontwikkelingsgang te bespieden. Ook hier is uit het geringe het grootsche gewassen ; ook deze heerlijke
boom is uit het kostbare zaad gegroeid, door een trouw en omzichtig voorgeslacht aan
de aarde toevertrouwd. Dat voorgeslacht eerende, kunnen wij tevens het heden verstaan
en bovendien de toekomst voorbereiden.
H. BRUGMANS.

1)

Jaarboek Universiteit Amsterdam, 1927-8, 194 vlg.
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EERSTE AFDEELING

ALGEMEENE GESCHIEDEINIS
VAN UMVERSITEIT EN
ATHENAEUM

EERSTE HOOFDSTUK
DE VOORGESCHIEDENIS VAN
HET ATHENAEUM

p den 8sten Januari 1632 is het Athenaeum Illustre van Amsterdam
geopend, nadat in de voorafgaande maanden door het stadsbestuur alle
regelen waren getroffen voor een goede organsatie en een blijde uitkomst. Waarom de nieuwe
school werd opgericht, hebben de regeerders der stad duidelijk gezegd. Zij wenschten
de jonge jeugd hunner stad niet te spoedig naar de academie te zenden, waar de verleiding tot ongebondenheid groot is; zij wilden aan hun jongeren een wetenschappelijke
beschaving schenken in de eigen stad, voordat zij het eigenlijke hoogere vakonderwijs
konden deelachtig worden. De stadsregeering van 1632 bedoelde hetzelfde, wat de
koninklijke wetgever van 1815 aldus uitdrukte als het doel der athenaea : „algemeene
verspreiding van smaak, beschaving en geleerdheid en ter gedeeltelijke vervanging van
het onderricht aan de hoogescholen". De academies dienden daarentegen „ten einde de
studies ter bekoming van wetenschappelijke grades daaraan voleindigd zouden kunnen
worden, terwijl dientengevolge in al de voornaamste deelen van menschelijke kennis
onderwijs zou worden gegeven."
Dat alles is bekend genoeg. Minder bekend is het, dat ook het athenaeum een Lange
voorgeschiedenis heeft gehad, die diep in de middeleeuwen teruggaat.
Van een school is in Amsterdam het eerst sprake in den stadbrief, dies graaf Willem IV
van 9 December 1342 aan de burgerij van Amsterdam schonk. In het 26ste artikel daarvan zegt de graaf namelijk : „Mar si sullen behouden die scole, dat scrijfambocht ende
die costerie binnen hoerre vrihede te gheven denghenen, dies heur ghenoecht" 1 ). Wij
zullen het „scrijfambocht" en de „costerie" laten rusten en bepalen ons tot „die scole".
Dat wil hier zeggen de scholasterie, het recht om een school op te richten en te houden.
Dat recht kwam oorspronkelijk alom aan den landsheer toe, die het in den regel voor
geld en goede woorden dan weer afstond of aan een stad of aan een particulier. Dat kon
sours aanleiding geven tot allerlei zwarigheid en twist, wanneer de graaf de scholasterie
in een stad aan een edelman of ander particulier afstond. Het was dezen scholaster dan
natuurlijk niet om de verbetering van het onderwijs te does, maar om het voordeel,
dat uit de school kon worden getrokken. Tal van stedelijke besturen hebben daarvan
den last ondervonden 2).
In Amsterdam was dat anders. Daar had de stadsregeering sedert 1342 zelf de scholasterie
in handen, zelfs beweerde zij, dat zij ze vroeger al had bezeten, er is in de handvest
van dat jaar immers sprake van behouden. Intusschen is hier niets te bewijzen : in ieder
geval spreekt de stadbrief van Guy van Avesnes van 1300, die Amsterdam stadrecht
schonk, niet van de school. Daar de scholasterie verbonden was aan het patronaat der
kerk, is het zeer mogelijk, dat de graaf dat recht in Amsterdam nooit had bezeten. Wie
1 ) Ter Gouw, I, 284. 2 ) Kesper, Geschiedenis van het gymnasium te Gouda, 1 vlg., 19 vlg.
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de Oude Kerk te Amsterdam heeft gesticht, is even onbekend als wie er oorspronkelijk
het patronaatrecht bezat. Het is aannemelijk, dat de stadsgemeente dat recht van oudsher
heeft bezeten ; daarmede zou ook overeenkomen de tekst van de handvest van Willem IV
van 1342 : de stad verkrijgt niet, maar behoudt de scholasterie.
Wanneer en hoe heeft nu Amsterdam van dat recht gebruik gemaakt ? Wagenaar spreekt
van de school „aan of in de Oude Kerk" 1 ), maar zeker is dat volstrekt niet. In ieder
geval beyond zich de school in het begin der vijftiende eeuw aan de zuidzijde van de
Halsteeg, waarop zij met een poort uitkwam ; zij had ook een ingang aan. den Oude
Zijds Voorburgwal 2 ). Daar was zij in ieder geval in 1428. Maar voor 1459 was zij reeds
gesplitst en verplaatst. Wij weten van dat onderwijs met zekerheid niets ; wij mogen
evenwel aannemen, dat veel werk werd gemaakt van het zingen, daar de scholieren
immers tevens het koor vormden in de kerk bij plechtige diensten 3).
De splitsing van de school houdt natuurlijk verband met de verdeeling van de stad in
twee parochies, die van de Oude en van de Nieuwe Zijde. Dat gebeurde in 1408 bij
besluit van den bisschop van Utrecht, Frederik van Blankenheim; tevens vergunde de
bisschop de stad een tweede parochiekerk te bouwen. Dat werd de Nieuwe Kerk, die
in 1414 en volgende jaren tot stand kwam. Hoe het met de scholen ging, is niet zeker:
wij zagen, dat nog in 1428 de school in de Halsteeg was gevestigd. Maar in 1459 waren
er reeds twee scholen, natuurlijk een aan de Oude en een aan de Nieuwe Zijde. De eerste
stood aan den Oude Zijds Voorburgwal tegenover de St. Annenstraat, dus in de buurt
van de Oude Kerk. Waar de school aan de Nieuwe Zijde werd gehouden, weten wij niet 4).
Deze scholen waren alleen voor jongens bestemd en voor deze ook verplicht. Met het
onderwijs der meisjes liet de regeering zich niet in. De leerplicht duurde zelfs tot het
vijftiende jaar, waaruit reeds blijkt, dat wij bier met meer dan gewoon lager onderwijs
te doen hebben. Het onderwijs in deze stadsscholen wordt een enkele maal in een keur
gequalificeerd met „te leeren schrijven of lezen" ; maar de zang was, zooals wij zagen,
het hoofdvak. Het schoolgeld bedroeg de in ooze oogen belachelijke som van twee stuivers
in het viereljaar : intusschen weten wij, dat het in Groningen even hoog of even laag
was. Naast de stadsscholen hooren wij steeds van bijscholen, die door particulieren
werden gehouden en waarvoor sours de ouders een zekere voorkeur hadden voor bun
kinderen. Maar de stad had niet den minsten eerbied voor het bijzonder onderwijs en
verbood meer dan eens de bijscholen. Intusschen bewijst de voortdurende herhaling van
dat verbod, dat men de bijscholen niet kon onderdrukken ; wij hebben trouwens voorbeelden van oogluikende toelating, zonder dat de argumenten daartoe altijd duidelijk
zijn : in 1479 wordt zoo een „meester Anthonys" genoemd als toegelaten, in 1481 een
„meester Paulus" en zoo meer.
De reden, waarom de ouders de bijzondere school boven de stadsschool prefereerden,
moet stellig zijn geweest het betere of liever andere onderwijs : aan de stadsscholen werd
te veel gedaan aan het onderwijs in den zang voor den kerkdien.st ; daarom liepen de
stadsscholen leeg. Duidelijk blijkt dat uit den aanhef van een keur van Mei-avond 1496,
die opnieuw de bijscholen verbood : „Soe die grote scholen alhier beyde te niete gaen,
omme de onderscholen off die byscholen, die gehouden worden, dat te scandelick wort,
overmits sange ende andere ceremonien, die men wel van scolieren behouft in beyde de
prochikerken." Deze keur 5 ) is bovendien zeer merkwaardig, omdat zij ons behalve met
stadsscholen en bijscholen nog doet kennis makers met nog een derde soort scholen, de
schrijfscholen, waar allerlei werd geleerd, „dat totte coopmanscappe dienen mach", dus een
soort handelsscholen ; er moet daar zelfs Fransch zijn onderwezen. Ook voor de schrijfscholen
was een concessie van burgemeesteren noodig; wij kennen een zoodanige van 26 April 1503,
gegeven aan. meester Jakob van Schoonhoven uit Brugge, die de kinderen zou onderwijzen
1 ) Wagenaar I, 12 ; II, 373. 2 ) Ter Gouw I, 363 ; II, 332. 3 ) Moll, Kerkgeschiedenis II, 2, 266. 4 ) Ter Gouw III, 241.
5 ) Breen, Rechtsbronnen van Amsterdam, 314.
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in schrijven, rekenen en rekenen en in het Fransch 1 ). Nu de Nederlanden een eenheid
gingen worden, was kennis van de andere landstaal ook wel een vereischte.
Het eerste schoolreglement, dat wij kennen, is van 1521 2 ). Volgens het eerste artikel
moesten de rectoren en de andere meesters, „die lessen doen voor de textualisten", dus
voor de hoogste klassen, des zomers om zes uur in de school zijn, de meesters, „die
lessen doen voor de jongen", dus de lagere klassen, om zeven. uur. Om acht uur moeten
alien de school verlaten „omme hoere ghetijden of misse te lesen, ofte anders te doen,
dat zij doen hebben" ; om negen uur moeten zij in de school terug zijn en dan onderwijs
geven tot tien uur. In den namiddag, zoo schrijft artikel twee voor, moeten alien weer
in de school zijn van half een tot half dries op vasten-, heilige of processiedagen werd
daarop een uitzondering gemaakt. Om half vier was er opnieuw school tot het Lof.
De volgende artikelen stellen boeten vast op het te laat komen of wegblijven. Dan schrijft
het zesde artikel voor, dat de meesters zelf al hun leerlingen moeten onderwijzen „het
zij in sanghe, scrifte ofte anders" en dat niet overlaten aan leerlingen (kweekelingen);
alleen als de klasse te groot werd en zij het werk niet afkonden, „in dien ghevalle zullen
zij hoorders moghen zetten ende anders nyet." De ondermeesters moeten hun onderwijs
regelen „na goetduncken van de rectoirs"; zij moeten de kinderen de leer van Christus
en de apostelen inprenten en hen niet ophouden met de droomen en verzinselen der
poeten, die eer verdienden vergeten dan geleerd te worden. Dan wordt verder voorgeschreven, dat de rectoren de absenten moet opnemen. Het laatste, negende artikel
schreef voor, dat alle boeten in een bus worden gestort en dat van den inhoud daarvan
ter gelegener tijd een maaltijd wordt gehouden.
Met deze instructie van 1521 zijn wij reeds in de dagen van het humanisme gekomen.
Zien wij, hoe het zich in Amsterdam manifesteert. Hier rijst onmiddellijk de vraag, wat
de beteekenis is van de stichting van Eggert in het midden der vijftiende eeuw.D'Orville
maakte er melding van in zijn feestrede van 1732 en sedert hebben de meeste feestredenaars het hem nageschreven. Wat is daarvan waar ?
In het begin der vijftiende eeuw woonde in Amsterdam Willem Eggert, die de destijds
reeds belangrijke functie van bankier uitoefende. Hij was een vermogend man, die voor
Willen VI meermalen krijgsoperatien en andere staatszaken financierde ; hij werd heer
van Purmerland en Ilpendam en werd zoo onder de edelen van Holland beschreven.
Hij behoorde onder de stichters en begunstigers der Nieuwe Kerk. Hij stied in Juli 1417
en werd in de Nieuwe Kerk begraven.
Zijn zoon Jan Willemsz. doteerde de kapel, waarin zijn vader begraven ligt, met milde
hand. Een ander familielid, Jan Eggert Hartgersz. en Wendelmoed zijn vrouw stichtten
in 1450 het Eggert-college; het zou blijkens den bewaarden stichtingsbrief verbonden
zijn aan de Oude of aan de Nieuwe Kerk ; hun zoon, meester Jan Eggert, zou de eerste
rector ervan worden, zoo hij tevens priester Wilde worden. Na zijn dood zou de oudste
priester van het college, wits baccalaureus in de theologie, hem opvolgen en zoo voort
ten eeuwigen dage : daarbij werd het voorbeeld gevolgd van de colleges van St. Benedictus
te Parijs en van St. Donatus te Brugge. Aan den rector werd de verplichting opgelegd
lessen en voorlezingen te houden of te doen houden door leeraren over kerkgeleerdheid.
Intusschen is het met het college niet zoo voorspoedig gegaan als men zou verwachten.
In 1474 eerst blijkt uit een stuk, dat de genoemde Jan Eggert, priester en baccalaureus
in de theologie, het college „in de Sint-Nicolauskerk ordineren, funderen ende maken
zal"; dus werd toen het college aan de Oude Kerk verbonden. De kerkmeesters van
deze kerk beloofden „te helpen die studie van Sinte Nicolaus collegie te doen voirtgaan";
zij zouden ook medewerken „daertoe, dat die van der collegie in een huffs woonen ende
een gemeen levee Leiden zullen". Wij vernemen nog, dat kerkmeesters der Nieuwe Kerk
ontevreden waren, omdat het college, waaraan toch de naam Eggert was verbonden,
1 ) Ter Gouw III, 309 vlg. 2 ) T.a.p. V, 440 vlg.
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Nicolaus Cannius, pastoor van de Nieuwe Kerk,
rector van het Begijnhof. 1504-1555. Portret
misschien van Jan van Scorel of van Dirck
Jacobsz. 1534. Begijnhof, Amsterdam.
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Alardus Amstelredamus, geleerd humanist, 1495-1544.
Houtsnede van Jacob Cornelis van Oostsanen in zij n Ritus
edendi 1523. Universiteits-Bibliotheek Amsterdam.

niet aan hun kerk was gesticht 1 ). Aan den Oude Zijds Voorburgwal bij de Oude Kerk
stood in 1493 een huis, „dat meester Jan Eggert plach toe te behooren"; in dit huis
zal dan het college gevestigd zijn geweest 1).
Dat is alles wat wij van het Eggert- of St. Nicolaas-college weten. Er wordt dan ook
door de oudere geschiedschrijver van het athenaeum wel wat veel waarde aan gehecht.
Maar het was het eenige college, waarvan wij in Amsterdam vernemen ; daarom bracht
Ter Gouw den bloei der humanistische studien in Amsterdam in de zestiende eeuw joist
met dit college in verband 2 ). Dat is mogelijk, maar niet te bewijzen. Integendeel is het
zeker, dat althans enkele humanisten verbonden waren aan de scholen der stad, waarvan
wij boven spraken.
Onder de Amsterdamsche humanisten zijn de beroemdste geweest Alardus Amstelredamus,
Cornelius Crocus, Nicolaus Cannius en Johannes Sartorius 3 ). Wij vinden hen samen
omstreeks 1525 in Amsterdam, door vriendschap en wetenschap verbonden, door Erasmus
zeer geprezen en omgekeerd van groote waardeering voor den grooten Rotterdammer
vervuld. Alardus is waarschijnlijk in 1495 te Amsterdam geboren; in Alkmaar kreeg hij
zijn eerste klassieke opleiding tegelijk met den grooten kunstenaar Jan van Scorel, met
wien hij steeds in vriendschap verbonden bleef. In 1514 vertrok hij naar de beroemde
universiteit van Leuven. Reeds in dezen tijd begon hij kleine geschriften uit te geven
over allerlei onderwerpen van godgeleerdheid, wijsbegeerte en ook van de klassieke oudheid. In 1517 is Alardus naar Amsterdam gekomen, na te Leuven in nauwe betrekking
te zijn gekomen met Erasmus, zooals uit beider briefwisseling blijkt. In 1519 vinden wij
hem in Leuven en nog wel in conflict met de theologische faculteit, die weigerde hem
toe te staan een voordracht over Erasmus' werken te houden. Einde December 1522
was Alardus daar nog : maar het volgende jaar was hij in Amsterdam, waar hij toen
een boekje uitgaf over de eucharistie. Ook moet hij hier met kracht tegen de opkomende
reformatie hebben gepreekt ; welhaast wordt hij met Crocus en Cannius een der krachtigste
aanvoerders der contrareformatie te Amsterdam. Vele jaren heeft hij zich bovendien
bezig gehouden met de voorbereiding van een nieuwe uitgave van de geschriften van
den beroemden Rudolf Agricola, waarvan in 1539 de eerste en twee jaar later zelfs een
tweede druk verscheen ; ook later is het boek herdrukt. Voor deze publicatie vertoefde
hij zeer veel buiten Amsterdam, o.a. te Keulen. Maar in zijn laatste levensjaren woonde
hij weer geregeld aan den Amstel. In 1540 was hij in het St. Marienconvent in de Nes
gehuisvest. Maar toch is hij elders gestorven : in 1544 was hij weer te Leuven. Daar
overviel hem de ziekte, die zijn laatste zoo zijn : hij ligt in de St. Pieterskerk begraven.
Alardus was een groot geleerde, maar geen schoolman. Dat was wel de tweede bovengenoemde humanist, Cornelius Crocus, die zijn levee lang zich aan het onderwijs heeft
gewijd; van alles heeft hij gepubliceerd, schoolboeken, schoolgedichten, schooldrama's,
wat niet al. Crocus was met den aanvang der eeuw in Amsterdam geboren. Hij studeerde
als Alardus te Leuven, waar Barlandus zijn leermeester is geweest. In 1528 was hij in
Amsterdam terug, waar hij toen als ludimagister bij het onderwijs werd geplaatst. Hij
heeft in deze functie blijkbaar voldaan : in 1544 volgde zijn benoeming tot rector van
de school aan de Oude Zijde. Crocus was toen reeds als auteur opgetreden van taalboekjes,
waaruit de toenmalige schooljeugd de taal van Latium had te leeren. Want het Latijn
was natuurlijk bij dit humanistische onderwijs het hoofdvak ; de kinderen leerden het
zonder veel grammatica gemakkelijk lezen, schrijven en spreken, zooals ooze moderne
tijd zich dat nauwelijks kan voorstellen. Een van de hulpmiddelen bij dat onderwijs
was het instudeeren en opvoeren van Latijnsche drama's, hetzij oorspronkelijke, hetzij
moderne. Ook Crocus heeft zulke schooldrama's gedicht ; zoo liet hij in 1535 door zijn
scholieren opvoeren een „Comoedia Joseph", aan de bekende bijbelsche geschiedenis
1 ) De stukken bij Commelin, 427 vlg. 2 ) Ter Gouw V, 463. 3 ) Over hen : Sterck, Onder Amsterdamsche humanisten.
Overgedrukt uit Het Boek, jaargang 1917-1925. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff.

ontleend ; dat het spel werd gewaardeerd, blijkt wel uit de meer dan twintig drukken,
die het heeft beleefd.
Dit stuk had nog een bepaalde bedoeling : het was bestemd om een tegenwicht te vormen
tegen de spelen der rederijkers, die de moederkerk en het oude geloof met hun scherpen
spot plachten aan te vallen. Crocus was dan ook met Alardus een der krachtigste tegenstanders der reformatie in het toenmalige Amsterdam. Na 1535, de beteugeling van het
oproer der wederdoopers, was de stadsregeering den toestand weer meester en kon Crocus
gerust zijn. Tot zijn dood heeft hij aan het hoofd van de school gestaan ; in 1550 is hij
te Rome op een bedevaart gestorven.
De derde belangrijke Amsterdamsche humanist was Nicolaas Cannius, tijdgenoot en
vriend van Crocus. Hij was in 1504 geboren en studeerde met Crocus te Leuven. Hier
leerde hij Erasmus kennen, Wiens secretaris hij eenigen tijd is geweest. Daarna, misschien
in 1527, is hij naar Amsterdam teruggekeerd, waar hij pater werd van het St. Ursulaklooster en ten slotte pastoor van de Nieuwe Kerk, alom geeerd om zijn groote geleerdheid.
De vierde humanist was een geheel ander man. Hij was als Crocus in 1500 in Amsterdam
geboren. Ook hij heeft waarschijnlijk in Leuven gestudeerd. Maar hij is aan het oude
geloof niet getrouw gebleven. Reeds in 1525 werd hij om zijn kettersche gevoelens voor
het hof van Holland gedaagd. Hij schijnt zich te hebben kunnen rechtvaardigen, maar
kwam spoedig weer tot zijn reformatorische gevoelens terug : in 1529 waarschuwde
Alardus, in 1531 Crocus tegen het naar hun meening verderfelijke onderwijs van Sartorius.
Dat onderwijs is gegeven in Amsterdam; maar aan Welke school het werd gegeven, is
onbekend. Sartorius was een zeer geleerd man, die uitnemend onderwijs gaf en ook evenals
Crocus schoolboeken uitgaf, maar natuurlijk in anderen trant.
Is het ook mogelijk, dat Sartorius verbonden is geweest aan het bovengenoemde
St. Nicolaascollege ? Mogelijk zeker, maar bewezen stellig niet. Het meest waarschijnlijk
is, dat hij een bijschool had en daar Latijn en misschien ook Grieksch onderwees ; wij
mogen aannemen, dat in zijn school naar den geest des tijds ook schrijven en rekenen,
en ook moderne talen, vooral Fransch, werden onderwezen ; ook de moedertaal zal op
het programma hebben gestaan. Maar Lang heeft Sartorius het in Amsterdam niet kunnen
uithouden. Na de woelingen der wederdoopers was ook voor gematigde hervormingsgezinden
in Amsterdam geen plaats meer. Sartorius werd bij vonnis van schepenen van 9 December
1535 uit Amsterdam verbannen, eigenlijk niet om zijn geloof, maar omdat hij school had
gehouden buiten voorkennis van burgemeesteren. Ook daarom was zijn vonnis niet zwaar.
Hij heeft nog van 1536 tot 1540 in Noordwijk een school gehad. Later woonde hij in Bazel;
in 1557 is hij in Delft gestorven; hij schijnt niet meer te zijn vervolgd.
Wij moeten hier nog een tijdgenoot noemen, die nog al eens met Sartorius is verward,
ook omdat hij in denzelfden tijd in Amsterdam woonde. Dat is Wouter Deelen of Delenus,
die van Alkmaar afkomstig was en daar ook school ging bij den befaamden Murmellius.
In 1533 werd hij door de regeering van Amsterdam benoemd tot professor in het Grieksch
en in het Hebreeuwsch. Dat laatste is bijzonder merkwaardig, omdat de beoefening van
deze taal toen nog in haar opkomst was bij niet-joden. Reuchlin had daartoe den stoot
gegeven; in 1518 werd in Leuven het Drietalen-college opgericht ; het pleit stellig voor
Amsterdam, dat men hier reeds vijftien jaar later gelegenheid gaf voor openbaar onderwijs in het Hebreeuwsch „ten aenhoeren van eenen yegelick", een snort tours public
dus, wil men, volksuniversiteit. De lessen werden gegeven in het St. Paulus-klooster in
de Oude Hoogstraat, later in de rederijkerskamer boven de waag aan den Dam.
Lang heeft dif hooger onderwijs evenwel niet geduurd. Want Delenus bleek al spoedig een
lutheraan te zijn : Crocus had al dadelijk gemerkt, dat „Wouter in dezelve oratie ten
zelve tijde favoriseerde de opinie van Luther". Wij hebben twee, in 1535 door den priester
Martin Dircksz en den genoemden Crocus voor schepenen afgelegde verklaringen omtrent
het onderwijs van den „hebreeusmeester". Inderdaad was de ketterij van meester Wouter
duidelijk genoeg: ook was hij zijdelings betrokken geweest bij het beruchte wederdoopers18

oproer van Mei 1535. Een vonnis kreeg hij niet te zijnen laste ; maar in Juli had hij
Amsterdam reeds verlaten. Hij is kort daarna in Londen, waar hij koopman zal zijn
geweest. In 1550 werd hij predikant bij de nieuw gestichte Hollandsche gemeente in
Austin Friars ; hij gaf daar toen ook colleges in de exegese van het Oude Testament.
In 1553 moest hij Londen voor de katholieke reactie onder Maria verlaten; hij vestigde
zich toen te Emden, vanwaar hij in 1559 naar het toen veilige Londen terugkeerde ;
in 1563 is hij daar aan de pest gestorven 1).
Het onderwijs van mr. Wouter stood buiten de gewone stadsscholen, die vooral na 1535
goed katholiek zijn gebleven. Dat onderwijs moet zich steeds hebben uitgebreid; daarmede staat het stellig is verband, dat de rectoren voor het eerst in 1537 behalve het
„wintzel in de schoole", dus de opbrengst van schoolgelden en schoolboeken, uit de
stadskas een jaarwedde ontvingen. Deze wedde was naar ooze verhoudingen niet zeer
hoog, maar schijnt voor dien tijd voldoende te zijn geweest, al blijft verhooging spoedig
niet uit. In 1537 dan werd het tractement vastgesteld op 24 gulden per jaar ; het werd
in 1544, toen Crocus rector werd aan de Oude Zijde en Pieter Vloots aan de Nieuwe
Zijde, verhoogd tot 36 gulden en in 1546 zelfs gebracht op 60 gulden 2).
In 1539 wordt een nieuwe keur op de scholen vastgesteld, die ons een en ander leert
over het onderwijs. Het gerecht overweegt, dat velen hun kinderen hoe langer hoe meer
naar de bijscholen zenden, ook in verband met het onderwijs daar in koopmansstijl en
koopmansrekenen. Daarom wordt opnieuw de schooldwang aan de poorters ingescherpt
voor kinderen van zeven tot veertien jaar op de stadsscholen, ieder in zijn parochie.
Er zijn nu in iedere school vier meesters benoemd, die bekwaam zijn om te onderwijzen
in den zang, het Latijn, het lezen en het schrijven, wat dit laatste betreft, zoowel het
Oostersche (dd. het Duitsche) als het andere schrift. De bijscholen zullen alleen worden
geadmitteerd voor een bepaald getal en alleen toegankelijk zijn voor kinderen beneden
zeven en boven de veertien jaar 3 ). Hoe men zich dat voorstelde, is niet geheel duidelijk :
wij kunnen ons moeilijk een school voorstellen, die gedeeltelijk bewaarschool, gedeeltelijk
gymnasium was. Intusschen weten wij van deze bijscholen wel wat meer. De kinderen
beneden de zeven jaar kregen onderwijs in „hun alphabeth, paternoster, ave Maria ende
hun gheloove, confiteor ende seven salmen" 4 ). De jongelingen boven de veertien jaar
kregen voornamelijk onderwijs in Latijn en Grieksch.
Het is begrijpelijk, dat deze eigenaardige toestand de stadsregeering weinig voldeed.
De bijscholen kon men niet weren; bovendien was de verhouding der beide stadsscholen
niet van de beste. In het laatst van 1555 was dan ook de regeering overtuigd, dat een
„reformatie van de hoofdscholen" noodig was; zij besloot dus „te comen tot een goede
hooftscoel", om op deze wijze ook een einde te waken aan „de twist spruytende uyt
twee hooftscoelen". De secretaris Pieter Vloots, die vroeger zelf rector der school aan
de Nieuwe Zijde was geweest 5 ), werd daarom naar Leuven gezonden om twee „geleerde
manners" te zoeken, die als rector en conrector der nieuwe school achter de Nieuwe Kerk
zouden optreden. Feitelijk zou dus de school der Oude Zijde worden opgeheven en die aan de
Nieuwe Zijde worden uitgebreid. Met weinig kosten zou dat laatste kunnen geschieden.
Zoo besloot op voorstel van burgemeesteren de vroedschap op oudejaarsdag 1555.
Mr. Pieter Vloots slaagde in Leuven niet en evenmin in Utrecht : hij vond evenwel een
rector in Den Bosch in den persoon van mr. Jan Govertsz. en een conrector in Harderwijk in mr. Pieter van Afferden, die beide met ingang van 1 Mei 1556 tot hun functien
werden geroepen. Op dien dag werd de nieuwe school geopend met een geheel nieuw
personeel; blijkbaar Wilde men de reorganisatie dan ook grondig doorzetten. De rector
kreeg een salaris van f 125 per jaar met honderd gulden uit de schoolgelden en vrije
wooing. De conrector genoot een jaarwedde van 60 gulden met dezelfde emolumenten als de
1 ) Over mr. Wouter : Wijnman in Jaarboek Amstelodamum XXVII, 43 vlg. 2 ) Ter Gouw V, 442. 3 ) Keurboek E fol.
51 vlg. bij Ter Gouw V, 444 vlg. 4) Blijkbaar de zeven boetpsalmen. 5 ) Vgl. boven op deze blz.
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rector. Beider ambtswoning was in de Gravenstraat achter de Nieuwe Kerk, dus vlak bij de
school. Een derde meester, „den lector in sexta classe", had twintig gulden jaarwedde met
honderd gulden uit de schoolgelden. Op dezen volgden in rang twee koormeesters, dus voor
het zangonderwijs, een voor de Oude en een voor de Nieuwe Kerk, die een gelijk salaris
hadden als de lector, maar slechts tachtig gulden uit de schoolgelden. Eindelijk waren er
nog vier ondermeesters, met salarissen van 36 en 30 gulden, maar zonder aandeel in de
schoolgelden. Deze lage jaarwedden mochten worden aangevuld door de opbrengst van
kostleerlingen en van privaatlessen; dat schijnt waarlijk ook wel billijk genoeg.
De genoemde conrector mr. Pieter van Afferden is bekend als schrijver van latijnsche
schoolboeken en ook, wat zoo bij het vak behoorde, als latijnsch dichter. Van hem hebben
wij een uitvoerig lofdicht op Amsterdam, waarin hij ook van de school komt te spreken.
Gelijk in een lofdicht betaamt, is de stemming van den dichter optimistisch. Ziehier,
wat hij zegt van de school:
„De raad heeft een prachtig gebouw gesticht, waar de jeugd tot wetenschap en deugd
wordt opgeleid.
Geen instelling loffelijker dam deze, want de jeugd is de natie der toekomst, en zooals
heden het onderwijs is, zal later het werk zijn.
De jeugd behoeft toezicht en leiding ; het is dus een geluk voor de ouders, dat de opvoeding thans binnen de stad en onder hun oog kan plaats vinden.
En daar niet ieder het vermogen heeft om zijn kinderen buiten de stad ter schole te zenden,
zoo verdient de zorg der regeering in dit opzicht te hooger gewaardeerd te worden" 1).
Het is merkwaardig, dat ooze conrector dezelfde voordeelen aan de school toekent, die
later van het athenaeum worden verwacht.
De alteratie bracht voorloopig niet veel verandering in de organisatie van het onderwijs.
Het humanisme bleef Kier heerschen, ook onder de nieuwe gereformeerde bedeeling.
Het spreekt van zelf, dat in 1578 alles wat herinnerde aan den katholieken tijd, werd
afgeschaft. Zoo verviel uit den aard der zaak het zangonderwijs ten bate van den kerkdienst geheel; de nieuwe eeredienst had geen kerkkoor weer noodig. Maar behoudens
dat eene punt, werd er in het onderwijs niet zoo heel veel gewijzigd : men bleef zelfs
dezelfde leerboeken gebruiken. Waarlijk niet te verwonderen; het humanisme had innerlijk
reeds Lang met het middeleeuwsche katholicisme gebroken ; de nieuwe tijd stelde zaakkennis boven taalkennis of liever woordkennis of, om in de taal van dien tijd te spreken:
men verkoos het quadrivium boven het trivium; vakken als arithmetica, geometria,
musica en astronomia gingen boven de grammatica, de rhetorica en de dialectica, al
hechtte men ook aan alle zeven vrije kunsten hooge waarde. De humanisten waren
manners van geleerdheid en daardoor ook vooral van de school; een man als Erasmus
heeft grooten invloed gehad op ons onderwijs.
Hier ontmoetten humanisme en reformatie elkander gemakkelijk. Het onderwijs heeft
de groote belangstelling van alle hervormers ; zij hadden er de hoogste verwachtingen
van ten opzichte van de reformatie zelf. Sterk wenschten zij bovendien het nieuwe geloof
in het gemoed der menschen te verankeren door het aan de kinderen in te prenten.
Zoover gingen de humanisten natuurlijk niet, al moesten zij wel een en ander toegeven,
nadat de calvinistische reformatie in Amsterdam had gezegevierd. Omgekeerd begrepen
de calvinisten zeer goed, dat zij de geleerdheid der humanisten bezwaarlijk konden missen.
Zoo werd de school na 1578 zoowel calvinistisch als humanistisch. Intusschen bleef die
school ook na dat jaar stadsschool ; daardoor bleef de invloed der kerk evenals in den
katholieken tijd beperkt tot welwillenden, in den regel ook gaarne aanvaarden goeden
raad. In den regel heeft men de zaak zoo geregeld, dat in het curatorium der school
ook eenige predikanten zitting hadden 2).
1 ) Vertaling bij Ter Gouw V, 449. Over Pieter van Afferden t.a.p. V, 386, 411, 447 vlg. •, VI, 13 vlg. 2 ) Over deze din en
uitvoerig : Rogge : Het onderwijs in: Brugmans, Het huiselijk en maatschappelijk leven onzer voorouders II, 55 vlg.
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Deze ontwikkeling moet men in het oog houden, wanneer men de verdere ontwikkeling
van het onderwijs in Amsterdam wil begrijpen. De school zal stellig wel voor velen eindonderwijs hebben beteekend, anders zou het moeilijk te verklaren zijn, dat de kennis
en zelfs het vlotte gebruik van het Latijn zoo algemeen verspreid zijn geweest als in
de zestiende en zeventiende eeuw en zelfs nog in de achttiende eeuw het geval is geweest.
Maar even zeker is het, dat van de school hoe Langer hoe meer leerlingen zich vandaar
naar de universiteit begaven, of liever naar de academie, zooals men toen veelal zeide.
Wij kennen uit vroeger eeuwen heel wat Amsterdammers, die studeerden aan buitenlandsche universiteiten, Parijs, Orleans, Keulen, Bologna, later ook Leuven en Douai 1).
Maar uit den aard der zaak bleef dat toch het voorrecht van betrekkelijk weinigen.
Dat werd natuurlijk geheel anders, toen in 1575 de Leidsche universiteit werd opgericht,
zooveel dichter bij dan een der andere. Geen wonder, dat wij onder de Leidsche studenten
al spoedig een vrij groot contingent Amsterdammers vinden 2).
Nu werden aan de Amsterdamsche school van ouds alleen leerlingen van zeven tot veertien
jaar toegelaten. Natuurlijk was dat de norm, waaraan niet ieder voldeed, men vond
stellig in de hoogste klassen ook jongens van vijftien tot achttien jaar. Dat neemt niet
weg, dat het veelvuldig voorkwam, dat studenten aan de academie aankwamen, heel
wat jonger dan wij thans gewoon zijn en oorbaar achten. Daarbij kwam nog iets anders.
Ook voor hen, die het schoolonderwijs als eindonderwijs beschouwden, was het dikwijls
gewenscht nog wat meer te leeren , hooger herhalingsonderwijs, zouden wij zeggen.
Aan dat hooger herhalingsonderwijs, dat tevens den overgang naar de universiteit kon
vergemakkelijken, bestond in het begin der zeventiende eeuw te Amsterdam blijkbaar
behoefte. Daarvan bestaan twee symptomen, die tot tweeerlei poging hebben geleid
de oprichting van de Duytsche academie in 1617, die van het athenaeum illustre in
1632. De eerste ging uit van particulieren, het tweede van de stad. De eerste is in korten
tijd te niet gegaan, het tweede zou het begin zijn van een glorieuse ontwikkeling.
Het is bekend, dat in het begin der zeventiende eeuw in de oude rederijkerskamer „In
Liefde Bloeyende" scherpe geschillen zijn ontstaan ten gevolge van het heerschzuchtig
optreden van den in zijn dagen befaamden poeet Theodore Rodenburgh. Het conflict
had ten gevolge, dat de beste leden der kamer uittraden en het veld ruimden voor den
luidruchtigen ridder, Wiens reputatie sedert wel sterk is gedaald 3 ). Hooft, Bredero en
Coster stichtten in 1617 de Duytsche academie, waarvan vooral de laatste de krachtige
leider werd. Samuel Coster was geneesheer, maar ook een dichter van beteekenis en
blijkbaar ook een uitnemend organisator, bij alles wat de academie betreft, vinden wij
hem steeds op den voorgrond. Hij volgde daarbij het voorbeeld van de destijds in Italie
bloeiende academien, die de bevordering en beoefening van kunsten en wetenschappen
in ruimen zin zich ten doel stelden. Het gebouw der academie werd gesticht op een terrein
aan de Keizersgracht tusschen de Beren- en de Runstraat, waar later ongeveer anderhalve
eeuw de schouwburg heeft gestaan en waar thans het roomsch-katholieke armenkantoor is
gevestigd. Den i sten Augustus 1617 legde men daar „in kalck den eersten steen".
De Duytsche academie is weldra de schouwburg geworden, die voor de ontwikkeling
van het Amsterdamsche tooneel van zoo beslissende beteekenis is geweest. Maar de
bedoeling van de stichters was toch een andere, een ruimere : zij wilden niet alleen de
kunst dienen, maar ook de wetenschap. Het was een oud ideaal van Spiegel, dat nu
werd verwezenlijkt : het yolk in de landstaal van de wetenschap te doen genieten : een
volksuniversiteit avant la lettre dus. Men Wilde populair onderwijs doen geven in vakken
als wis- en sterrenkunde, geschiedenis, Hebreeuwsch, wijsbegeerte. Deze bedoeling kwam
ook duidelijk uit, toen de academie den 23 September 1617 4) werd ingewijd met een
allegorisch stuk van Suffridus Sixtinus, „Appollo over de inwijdinghe van de Neerlandsche
1 ) Moes, Amsterdamsche studenten, op de hoogeschool te Bologne •; Amst. Jaarb. 1889, 38 vgl. 2 ) Vgl. Album studiosorum
universitatis Lugduni Batavorum L. B. 1875). 3 ) Een andere opvatting bij Te Winkel, Ontwikkelingsgang I, 450 vlg.
4 ) Hetgebouw was op een steepen fundament voorloopig van hout opgetrokken •; vandaar de snelle oplevering.
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Academie de Bijekorf" 1). Daar trad Apollo op met de negen muzen ; zij alien beloofden,
dat zij elk in haar y ak de Amsterdamsche burgerij „in wetenschap en konsten onderwijsen" zouden, Euterpe in de reken- en meetkunde, Urania in de sterrenkunde, Clio
in de geschiedenis. Uit hetgeen Apollo zeide, blijkt bovendien duidelijk, dat men zich
de gunstige uitwerking van het nieuwe instituut niet beperkt dacht tot Amsterdam,
maar wenschte uit te breiden tot het geheele land 2).
Dat was stellig een uitnemend plan, waarvoor evenwel blijkbaar de tijden nog niet rijp
waren. De tijdsomstandigheden waren bovendien tegen. En ook was de academie niet
gelukkig in de keuze van haar leeraren : toevallig waren het beide doopsgezinden. Sibrant
Hanszen Cardinael van Harlingen onderwees de rekenkunde ; er is een bericht, dat wel
tweeduizend toehoorders samenstroomden in de „oeffen-plaets" om hem te hooren; het
getal lijkt overdreven, maar de groote belangstelling is wel duidelijk. De andere leeraar was
Jan Theunisz, een bijzonder merkwaardig man in zijn dagen. Hij werd den 16 den Februari
1593 als studiosus artium liberalium te Leiden ingeschreven ; zijn geboorteplaats blijkt
Alkmaar te zijn ; hij zal daar dus omstreeks 1575 zijn geboren. In 1604 werd hij poorter
van Amsterdam, waar hij sedert is blijven woven. Hij blijkt zich met groote toewijding
te hebben toegelegd op de studie der oostersche talen, zoodat hij dan ook in 1610 den
secretaris van den gezant van Marokko gedurende vier maanden kon huisvesten en zich
met hem kon onderhouden. Hij was toen herbergier en boekverkooper tegelijk. In 1612 hood
hij aan de Leidsche curatoren aan om daar onderwijs te geven in het Arabisch, welk aanbod
gaarne werd aanvaard. Een hoogleeraarsambt kon hij niet verkrijgen ; het volgend jaar
werd Erpenius tot hoogleeraar benoemd en had dus Jan Theunisz te Leiden afgedaan.
Maar in Amsterdam bleef hij en bleef hij ook werken. Hij gaf allerlei boeken uit, met
name werkjes van modernen als Coornhert, Coolhaes, Spiegel. Mogelijk werd daardoor ook
in de kringen der Duytsche academie de aandacht op hem gevestigd. In 1617 werd hij
daaraan als „professor" verbonden ; hij zou hier onderwijs geven in het Hebreeuwsch, dus
juist in het vak, dat reeds in de vorige eeuw Wouter Delenus in Amsterdam had gedoceerd.
Intusschen ook hier hield zijn onderwijs evenmin stand als te Leiden. Reeds den 30sten
November 1617 werd in den kerkeraad gesproken „nopende de nieuwe (soo men secht)
academie gelegen in de nieu-stadt 3 ), datter twee openbare professoren heetten te wesen,
een in arithmetica, genaemt Sibrant Hanssen, mennonist, en Jan Thonis, oock een afvallich
mennonist, in de Hebreeusche spraecke : datter oock eenighe spelen van commedien
ghespeelt worden, die niet en connen profijtelyck of stichtelyck sijn". Er werd besloten,
dat men „bij de E.E. Burgemeesteren neerstelick sal aenhouden, opdat dit alles behoorlyck
door haar E. authoriteit soude mogen afgeschaft ende geweert worden" 4 ). Aan dezen
aandrang heeft de regeering geen weerstand kunnen bieden : het onderwijs aan de
academie is gestaakt moeten worden. Coster moest zich wel voegen naar Burgemeesteren,
die in den fellen strijd tusschen Remonstranten en Contra-Remonstranten geen nieuwe
brandstof voor het vuur wilden aandragen. Hij had het goede gewild ; hij had „de wetenschap haar vlijt doen aanwenden, om uut liefd' de burgerij te stichten in de rijcke duytsche
taal", maar „die luy, die alleen geleerden willen schijnen, verdroegen 't noode, dat oock
andren haar bequaam ende wetende genoech hier souden openbaren op deze zeetel om
den volcke te leeraren".
Men moest betere tijden afwachten.

1 ) Het blazoen der Academie was een met bloemen en bladeren om even bijenkorf. 2 ) Een en ander uitvoeriger bij Te
Winkel, t.a.p. I, 464 vlg. • de bronnen V. 79 vlg. 3 ) De nieuwe uitleg der stad van 1612. 4) Over Jan Theunisz een
zeer merkwaardige studie van mr. H. F. Wijnman : Jaarboek Amstelodamum XXV, 29 vlg., waar natuurlijk ook diens
leven na 1617, zijn befaamd museum en zijn strijd in de doopsgezinde gemeente uitvoerig worth behandeld. Jan Theunisz
stierf tusschen 1635 en 1640, waarschijnlijk in 1637.
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TWEEDE HOOFDSTUK
STICHTING VAN HET ATHENAEUM

etere tijden lieten zich ten slotte niet lang wachten. Maar zooals het zoo
dikwijls gaat, zij openbaarden zich op gansch andere wijze clan men had
kunnen verwachten.
Amsterdam was tijdens het bestand geen remonstrantsche stad ; integendeel had de
stedelijke regeering altijd de oppositie tegen Oldenbarnevelt in de Staten van Holland
geleid. Ongetwijfeld was dat voor een niet gering deel kerkelijk-politieke overtuiging
geweest bij de regenten, die bovendien rekening moesten houden met de stellig goed
calvinistische geloofsovertuiging der bevolking. Dat Oldenbarnevelt Amsterdam had
tegengewerkt in de plannen tot de stichting van een West-Indische compagnie en die
compagnie had opgeofferd aan het bestand, zal daarnaast stellig ook hebben bijgedragen
tot de afzijdige houding der stad. En ten slotte ook dit : Amsterdam is steeds op de ores
om zijn recht en zijn zelfstandigheid tegen hooger gezag te verdedigen : de stad voegt
zich altijd zeer moeilijk in den samenhang der Hollandsche steden, zooals zij gerepresenteerd waren in de Staten van Holland. De geschiedenis van Holland wordt voor een groot
deel beheerscht door de tegenstelling Amsterdam—Den Haag; de nog wijdere en hoogere
tegenstelling van Amsterdam en Oranje ligt daarin begrepen 1).
Zoo was en bleef de toestand tot den val van Oldenbarnevelt zoo, dat Amsterdam in
de Staten van Holland de kleine stedenoppositie aanvoerde. Wanneer Maurits in 1618
in de Hollandsche steden de wet verzet, zijn in Amsterdam nauwelijks ingrijpende maatregelen noodig ; een enkele vrijzinnige als vader Hooft moet uit de vroedschap treden; maar
daarbij blijft het. Amsterdam staat dan ook op goeden voet met de nieuwe regeering in
Den Haag; de Amsterdamsche burgemeester Reinier Pauw is een der rechters van Oldenbarnevelt. De vrede van Amsterdam en Holland schijnt hersteld.
Maar lang zou dat niet duren : deze vriendschap was te onnatuurlijk om te blijven.
Al spoedig doers zich dan ook symptomen voor van verschil en geschil. Men kan zeggen,
dat reeds in 1620 de kentering inzet, die in 1622 tot een crisis leidt. Dan verliest Reinier
Pauw zijn grooten invloed ; het magnificat gaat over op zijn tegenstanders. Deze nieuwe
mannen vatten het recht en de macht van Amsterdam even hoog op als hun voorgangers : ook zij willen zich niet steeds onderwerpen aan het Haagsche gezag : manners
als Oetgens en Cromhout, na 1622 de leidende mannen der stad, stonden weldra weer
even scherp tegen de Staten van Holland als Pauw en de zijnen in hun dagen. Aileen
— de Staten waren nu contra-remonstrantsch ; nu de Amsterdamsche regeering daartegen in de oppositie kwam in meer dan 66n belastinggeschil, had zij wederom de burgerij
achter zich. Daarom kon zij het toen ook wagers de Calvinisten aan het verstand te brengen,
dat zij zich aan de regeering hadden te onderwerpen; ook kon zij toen beginners met de
1)

Vgl. breeder M. de Jong Hzn., Hugo de Groot in den raad van Amsterdam •; Jaarboek Amstelodamum XXV, 125 vlg.

23

Caspar Barlaeus, hoogleeraar. 1632-1648.
Portret. Litterarische faculteitskamer.
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GerardusJohannes Vossius, hoogleeraar.
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Litterarische faculteitskamer, Universiteit.
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Remonstranten een gunstig oog toe te werpen : Rem Bisschop, de eigen broeder van Episcopius, Wiens huffs in 1617 was geplunderd, durfde zich weer in Amsterdam vertoonen1).
Het is dit Amsterdam, dat Vondel de stof heeft gegeven voor zijn schoonste hekeldichten
en den dichter tevens de vrijheid heeft geschonken het poetische en legendarische beeld
van Oldenbarnevelt, den vader des vaderlands, op te bouwen. Vondel met roskam en
rommelpot — toch feitelijk in den geest en haast in den dienst der Amsterdamsche
regeeringspolitiek van die dagen. In 1626 wordt een tegen de Remonstranten gericht
oproer bij den Montelbaanstoren door de regeering met kracht bedwongen. De gematigde
predikant Hanecop wordt door den kerkeraad ontslagen, maar door de regeering beschermd. Als de schutterij niet geheel betrouwbaar blijkt, worden waardgelders in dienst
genomen. Als de regeering zich dan nog niet veilig gevoelt, komt de stadhouder Frederik
Hendrik te hulp met de militaire macht. De regeering vindt dan zelfs den durf een der
heftigste Calvinistische predikanten, Smout, eenvoudig de stad uit te zetten. In 1630 is
dan de regeering volkomen meester ; de kerk moet zich wel voegen. Juist in dat jaar
wordt de remonstrantsche kerk aan de Keizersgracht ingewijd : in 1634 wordt het
remonstrantsche seminarium geopend.
Daartusschen ligt de stichting van het athenaeum; in deze sfeer moeten wij ons de
grondlegging van de nieuwe instelling van hooger onderwijs denken. De stichting is van
1632 ; maar de voorbereiding dagteekende al van eenige jaren terug. Dat wil natuurlijk
volstrekt niet zeggen, dat het athenaeum een remonstrantsche stichting is, maar wel,
dat deze instelling van hooger onderwijs is opgebouwd op dezelfde beginselen van
geestelijke vrijheid, zonder Welke geen wetenschappelijk onderzoek kan bestaan.
Wil men de grondslagen van het athenaeum leeren kennen, dan sla men het resolutieboek der Amsterdamsche vroedschap op in dato oudejaarsdag 1629 9. Daar lezen wij
het volgende : „Deselve Heeren 3 ) hebben den Rade voorgedraghen de veelvoudighe
klachten, henluiden voorgekomen, soo van de scholarchen 4 ) als van andere particulieren, dat de kinderen, die alhier de Latijnsche scholen frequenteren, meestendeel te
vroege, voordat sij de beginselen der philosophic, nodigh tot het vervolgen van hare
studies, ghevat hebben, op de academien raecken, dat oock eenighe van deselve door
hare jongheyd, ende doordien sij uytten ooghen van hares ouderen zijnde, gheen ontsagh aldaer onderworpen sijn, tot de desbauches gheraecken ; Ende midtsdien de voorseide Raed in bedencken ghegheven, off sij tot voorkominghe van dies niet achten louden
nodigh ende dienstigh te wesen, dat mit communicatie van de voorseide scholarchen
door de Heeren Burghermeesters alhier beroepen werde een bequaem persoon om lessen
te doen in Philosophic ende Histories, opdat se door dat middel alhier ter stede te
laugher ghehouden ende mit meerder bequaemheyt tot de academien gepromoveert
moghen worden. Twelck geventileert wesende, zijn de Heeren Burghermeesters geauthoriseert om naer een gheleerd ende habil persoon te dispicieren ende die alhier te instaeleren op sodanighe wedde ofte salaris, als Hare Edele goedduncken sal, midtsgaders een
bequaem auditorium tot het doen van de voorschreven lessen te prepareren".
Dat is duidelijk genoeg. De Amsterdamsche poorterskinderen kwamen te vroeg en niet
voldoende voorbereid aan de academic ; hun jeugd verleidde hen dan tot uitspattingen,
waartoe zij onder het ouderlijk oog niet zoo spoedig zouden komen. Het moge wat
vreemd klinken om jongelieden door onderwijs in wijsbegeerte en geschiedenis op het
pad der deugd te houden, naar het inzicht der vaderen der zeventiende eeuw was het
natuurlijk en normaal. Immers was de deugd leerbaar ; dat de geschiedenis bovendien
de leermeesteres der volken was, ook in zedelijken zin, werd door niemand betwijfeld.
Voorloopig hooren wij dan niet meer van de zaak van den hoogleeraar en van het
auditorium. Eerst ongeveer een jaar daarna, den 11 December 1630 5 ), heeft de vroed1 ) Over den omslag van 1622 : M. de Jong Hzn., Amsterdam en Holland voor en na de koersverandering te Amsterdam in
de eerste jaren na 1620. (Gron. 1927). 2 ) Vroedschapsresolutien 15, fol. 135verso. 3 ) Burgemeesteren. 4 ) Curatoren der
Latijnsche scholen. 5 ) Vroedschapsresolutien 15, fol. 174verso.
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schap zich opnieuw met de zaak bezig gehouden. Wij lezen dan : „Alsoo voor desen oock
resolutie ghenomen is tot oprichtinghe van een doorluchtigh gymnasium ende aenneminghe van een bequaem persoon om in tselffde lessen te doen in de philosophie ende
histories, is bij den Heeren Burghermeesters bij maniere van advis voorgeslaghen, off
niet goed soude wesen in plaetse van een twee sodanighe te beroepen ende aen te nemen,
opdat bij indispositie van een alleen tgeheele werck niet en behoeve stille te staen;
waerop gedelibereert wesende, sijn de Heeren Burghermeesters mitten heeren scholarchen
geauthoriseert om twee bequame persoonen totte voorseide professie aen te nemen, de
auditoria tot het doen van de voorseide lessen te approprieren het cloosterkerckje ghestaen op de Oudesijds achterburghwal, jegenwoordigh bij die van de admiraliteyt ghebruyckt wordende tot een packhuys, ofte op sodanighe andere bequame plaetse als
Hare Edele geraden sullen vinden ende mitter alder eersten tot een groot auditorium
in werck te stellen."
Er zouden dus al dadelijk twee hoogleeraren komen op de verstandige, maar toch wat
naieve overweging, dat bij ziekte van een hoogleeraar het geheele onderwijs onmiddellijk
stil zou staan. Wie die twee hoogleeraren zouden zijn, was al spoedig bekend, Vossius
en Barlaeus. Wanneer zij zijn benoemd, blijkt niet. Alleen weten wij, dat zij reeds in
Mei 1631 in Amsterdam woonden ; zij werden toen namens Burgemeesteren door den
schout Jan ten Grotenhuys begroet 9. Den 27sten November van dat jaar besloot de oudraad : „Den professor Vossius over sijn transport van meubelen van Leyden herwaerts
ende sonderlinghe ten regarde van sijne groote librije is toegeleyt twehondert guldens".
En verder : „De professor Barleus is voor sijn transport insgelijcx van Leyden herwaerts
met sijn meubelen toegelegt hondert vijftich guldens" 2 ). Het heeft den schijn, dat
Barlaeus gees boeken heeft gehad. Meer dan schijn kan dat natuurlijk niet zijn, al is het
wel zeker, dat zijn boekerij belangrijk kleiner was dan die van zijn collega. Trouwens
in het algemeen genoot Vossius meer dan Barlaeus ; den eersten werd een inkomen toegelegd van 2500 gulden en een toelage van 900 gulden voor huishuur; de ander kreeg
wel gelijke toelage, maar slechts 1500 gulden tractement. Vreesde men Vossius eerder
te zullen verliezen en Wilde men hem daarom door zilveren koorden hechter aan Amsterdam binden ? Dat is wel het waarschijnlijkste 3).
De benoeming van Vossius en Barlaeus was wel karakteristiek ; het optreden van deze
twee mannen als hoogleeraren aan de nieuwe school gaf deze onmiddellijk het karakter
van een vrije instelling van hooger onderwijs. Beide hoogleeraren waren slachtoffers
geweest van de omkeering van 1618 en 1619, toen niet alleen overal de regeeringen waren
verzet, maar ook onwelgevallige ambtenaren waren ontslagen. Elders in dit gedenkboek
vindt men beider Leven beschreven en beider beteekenis geschetst. Waarop wij hier slechts
den nadruk willen leggen is dit. Vossius en Barlaeus waren reeds Lang mannen van
beteekenis en van roem, toen zij aan het athenaeum werden geroepen ; zij gaven ongetwijfeld aan de nieuwe school de reputatie van beproefde wijsheid en rijpe geestelijke
kracht. Ook kreeg door deze beide mannen het athenaeum onmiddellijk die plaats in
de Amsterdamsche samenleving, waarop het recht had. Beide 4 ) behoorden welhaast tot
de kringen, waarin Hooft en Vondel den toon aangaven : men behoeft slechts weinig
thuis te zijn in de poezie van Vondel om te weten, hoe hoog de groote dichter de beide
geleerden stelde. Omgekeerd brachten Vossius en Barlaeus in het geestelijk Leven van
Amsterdam de wetenschappen der geschiedenis en der wijsbegeerte : de beteekenis van
het wetenschappelijk werken werd onthuld aan een maatschappij, die tot dusverre vrij
wel vreemd daartegenover had gestaan.
Dat de stichting van het athenaeum in Amsterdam niet alleen iets nieuws was, maar
ook iets gansch anders, heeft men hier en elders zeer goed begrepen. Zoowel uit het
1)

Van athenaeum tot universiteit (1927), 3. 2 ) Resolutieboek Burgemeesteren I, fol. 93 recto. 3 ) D'Orville, Redevoering,
19. 4) Over Vossius bestaat nog een goede monographie; over Barlaeus vooral : Worp, Caspar van Baerle , Oud-Hollandd
III, 241 vlg. ; IV, 24 vlg., 172 vlg. ; V, 93 vlg. ; VI, 87 vlg., 241 vlg.; VII, 89 vlg.
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buitenland als uit Holland kwamen bezwaren en protesten. Den 2 den Juni 1630 is de brief
gedagteekend, waarin de Zwitsersche academies en kerken krachtig verzet aanteekenden
tegen de stichting der nieuwe school, waarin zij een kweekplaats van armeniaansche
ketterijen zagen en vreesden. De Zwitsersche geleerden en predikanten waren van oordeel,
dat de republiek voldoende inrichtingen van hooger onderwijs bezat, Leiden, Franeker,
Groningen, om van andere scholen niet te spreken. Maar er was meer en erger. De nieuwe
school zou niet anders zijn dan een „snoodsten Winkel, niet van regtzinnigen, maar eerst
van Arminiaanen, en daarna van Sociniaanen, en vervolgens een kweekschool worden
van de gedrogtelijkste gevoelens, welken die looze menschen zig tot hiertoe geschaamd
hebben te openbaren" 1 ). In Nederlandsche vertaling werd het stuk alom verspreid en
zoo getracht den indruk te vestiges, dat het athenaeum een arminiaansche school was 2).
Geheel ongemotiveerd was die indruk en de daardoor gewekte vrees stellig niet : het
optreden van Vossius en Barlaeus, bekend zoo al niet om hun remonstrantsche, dan
toch om hun heterodoxe gevoelens, was waarlijk duidelijk en welsprekend genoeg.
Vossius zelf moest dan ook erkennen, dat het er wel den schijn van had, dat het in
Amsterdam om de Remonstranten te doen was 3 ). De Remonstranten zelf waren van
een andere meening : stellig in verband met het athenaeum, maar toch geheel als afzonderlijk instituut, heeft de remonstrantsche broederschap in 1634 haar kweekschool
opgericht ; zij benoemde toes tot haar hoogleeraar niet een der professoren van het
athenaeum, maar een man uit eigen kring, den vermaarden Episcopius 4 ). Is er nog
ander bewijs noodig, dat het athenaeum geen remonstrantsche kweekschool was
Soortgelijk en ander bezwaar als uit Zwitserland kwam uit Leiden. Toes het bekend
ging worden, dat Amsterdam een instituut voor hooger onderwijs ging oprichten, was
Leiden in last. De Leidsche gedeputeerden in de Staten van Holland verzetten zich tegen
de Amsterdamsche voornemens. Zij eischten, dat de Staten als souverein aan Amsterdam
de oprichting van het athenaeum zouden verbieden. Aileen de Staten hadden het recht
universiteiten te stichten, niet particuliere steden ; zij hadden dat recht in 1574 aan
Leiden geschonken als belooning voor den betoonden moed tijdens het beleg : in de
stichtingsoorkonde der Leidsche academie was nadrukkelijk vastgesteld, dat alleen Leiden
zulk een recht bezat; alleen daar zou de academie van Holland zijn en blijven. Naast
het motief van het recht werd dat van het belang op den voorgrond geschoven. Leiden
genoot zeer vele voordeelen van de aanwezigheid der universiteit ; moest men die door
de concurrentie van Amsterdam misses, dan zouden de stedelijke financien in verval
komen; dan zou het arme Leiden niet meer zijn quote in de gemeene middelen kunnen
opbrengen. Men dreigde zelfs niet meer te zullen toestaan, dat eenige provinciale belasting
op het Leidsche grondgebied zou worden geheven, „indien haer de academie niet alleen
een dierbaer en waerdig, maar ook het enigste juweel der stede, worde ontrooft."
De gedeputeerden van Amsterdam verzetten zich met kracht van argumenten tegen
deze opvatting en deze redeneering. Zij hielden staande, dat de Leidsche academie „niet
meerder van Leiden was dan de haere ; want dat die gerekent moest worden als een
gemeen goet der graevelykheidt van Hollant, waervan de bewaernisse alleen die van
Leiden betrouwt was, doch de bezorging en eigendom daervan alien even na betrof."
Amsterdam meende bovendien Leiden te kunnen geruststellen : Amsterdam Wilde waarlijk
gees nieuwe academie stichten, alleen maar een athenaeum, waar de jeugd zou worden
voorbereid voor het academisch onderwijs ; zoo zou de Amsterdamsche school aan de
Leidsche universiteit geen nadeel, maar eerder voordeel doen, aangezien de studenten
nu veel beter voorbereid aan de poort der wetenschap zouden komen. Nooit was aan
1 ) Zoo vertaalt Wagenaar, Amsterdam I, 522. Het uitvoerige Latijnsche stuk bij Aitzema, Saken van staet en oorlogh III,
196 vlg. •; de inleiding bij Jorissen, Het verleden der universiteit van Amsterdam, 33 vlg. 2 ) Pamflet Kon. Bibl. No. 4057.
3 ) Vossii Epistolae CXLVIII, aangehaald bij Jorissen, 33. Excerpten uit Wagenaar, uit de brieven van Vossius en uit
die van Grotius over het athenaeum van de hand van Van Swinden : Univ. Bibl. Amsterdam
H.S. no. 483. 4 ) Over
,
het remonstrantsche seminarium : Tideman, De Remonstrantsche broederschap, 2e dr. 1 vlg. ; dez. Het seminarium der Remonstranten te Amsterdam. (1873).
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een stad nog het recht ontzegd voor goed onderwijs aan de kinderen van haar burgers
te zorgen : Amsterdam kon dat recht dan ook niet en nimmer opgeven.
Het geval was moeilijk. De Staten wilden Leiden niet afvallen en durfden aan den anderen
karat het machtige Amsterdam ook weer niet trotseeren. Men kon dus niet tot een
beslissing komen en riep dus anderer oordeel in. De zaak werd voorgelegd aan de beide
hoven, het Hof van Holland en den Hoogen Raad. Voorzichtiglijk en kennende den
gewonen gang der rechtspleging, had Amsterdam bij zijn toestemming in de arbitrage
der hoven de uitdrukkelijke conditie gesteld, dat de beslissing binnen een maand zou
volgen. En waarlijk, de hoven vermanden zich en wezen binnen den gestelden termijn
den 22 sten December 1631 vonnis in het geschil. Amsterdam verkreeg een favorabele
sententie ; het werd in het gelijk gesteld en mocht dus zijn athenaeum openers 1 ). Blijkbaar was alles gereed in Amsterdam en stonden de hoogleeraren klaar om den katheder
te bestijgen. Den 8sten Januari oreerde Vossius, den volgenden dag Barlaeus. De eerste dag
werd terecht beschouwd als de dies natalis van het athenaeum en is ook later altijd als
zoodanig gevierd. Ook de universiteit heeft dezen plechtigen dag behouden ; steeds herdenkt zij de stichting van de Amsterdamsche instelling van hooger onderwijs op den
achtsten van Louwmaand.
Teekenen wij nog aan, dat Burgemeesteren tot pedel benoemden Barendt Jacobsz. ;
hem werd een salaris toegelegd van tweehonderdvijftig gulden, waarvoor hij ook toezicht had te houden op de bibliotheek 2).
Dat brengt ons van zelf op het gebouw van het athenaeum. Wij zagen, dat de resolutie
van 11 December 1630 de kloosterkerk van St. Agnes aanwees als zetel van de nieuwe
school. Bezien wij dat eerwaardige gebouw wat reader 3).
Het klooster van St. Agnes was een stichting der moderne devotie, die in de oostelijke
streken van ons land het aanzijn gaf aan de fraterhuizen en aan de congregatie van
Windesheim. In Amsterdam gaf men de voorkeur aan de aansluiting aan de Derde Orde
van St. Franciscus, de Tertiarissen. Van deze orde was ook het St. Agnietenklooster,
waarvan de stichting met volkomen zekerheid bekend is. Immers wij lezen in het
memorieboek van St. Agnes : „Dit Nuys van Sinte Agnieten is begonnen int jaer Ons
Heren dusent driehondert XCVII op Sinte Agnieten avont ende is gesproten uit Sinte
Claren cloister binnen Amstelredam, Bair die eerste susteren van daen gecomen sijn.
Ende overmits dat sij eerst dese plaets begrepen hebben op Sinters Agnes avont, dairom
hebben sij Sinte Agniet genomen tot een patronesse. Ende sij hebben onder die derde
oerde van Sinte Franciscus gheseten LXII jaere."
Dit laatste slaat op de belangrijke verandering, die in en met het klooster heeft plaats
gehad : de nonnen zijn van Tertiarissen Augustijnen geworden : „Int jaar MCCCCLVIII
toe hebben sij Sint Augustijns regel aangenomen. . . . Ende hiertoe heeft se gebrocht
Neer Jan Dier, haar anderde pater 4 ), die dit selfde 5 ) op sijn eygen cost bescickt heeft
ende een weynich tijts voir sijn Boot oeck gebracht heeft ondert capittel van Syon". Zoo
werden dan de nonnen van St. Agnes reguliere kanonikessen der Augustijner orde van
het kapittel van Sion. Deze verandering beteekende stellig een strengeren levensregel en
een verscherpte kloostertucht. De tijd ging in die richting ; wij vinden dien overgang
ook bij andere Amsterdamsche nonnenkloosters.
Van de inwendige geschiedenis van het klooster is niet veel bekend ; wij mogen aannemen, dat de nonnen van St. Agnes in stille vroomheid hun leven hebben gesleten. Daarnaast hebben zij met nuttigen handenarbeid hun kost gewonnen ; zij hebben gesponnen
en geweven, zooals devote zusters voegt. Van bijzondere schokken bleef hun leven vrij.
1 ) De zeer omvangrijke beslissing (1067 paragrafen !) berust in een gelijktijdig afschrift in de Universiteits-Bibliotheek
te Amsterdam • HS. no. 479. Vgl. boven blz. 6, noot 9. 2 ) Res. Burgemeesteren XV, fol. 94. 3 ) Het volgende is ontleend aan mi n studie : De geschiedenis der Agnietenkapel : De Agnietenkapel. Gedenkboek . . . . MDCCCCXX/, 1 vlg.
Vgl. daarnaast vooral Sterck, Van kloosterkerk tot athenaeum (1921). 4 ) De eerste was namelijk „Henrick, prior totten
regulieren buiten Haerlem". 5 ) Namelijk de inkleeding der nonnen in de nieuwe orde.
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Aileen een zware ramp heeft het klooster getroffen, waarvan wij te eerder melding moeten
waken, omdat de stichting van de kloosterkerk daarmede verband houdt. Het boven
genoemde memorieboek zegt van deze calamiteit het volgende : „Int jair MCCCCLII soe
isser even groten brant geweest hier binnen Amstelredam, alsoe dat wel half die stadt
verbrant is geweest. Ende desen brant sciede op Sinte Urbanusdach. Ende doen is mede
dit ghehele convent verbrant totten pulver toe, alsoe datter vant geheele convent niet
overgebleven is dat men soude mogen besygen dan ene balck, die daernae Lange tijt in
die putgalch gelegen heeft, ende een cleyn houten kisgen".
Deze brand van 25 Mei 1452 was voor het klooster bijzonder noodlottig , met groote
moeite hebben de nonnen de middelen weten bijeen te brengen voor den wederopbouw,
die dan ook Lang heeft geduurd. Het memorieboek zegt : „Ende hebben mit groten arbeyt
van linnen ende wollen weven gewonnen ende door aelmoesen van goeden luyden soe
veel gecregen, dat sij dat grote huys, teweten den reventer en spinkamer getimmert hebben
int jair MCCCC negen ende vijftich. Ende dit huys was doen hair kerck, koken, reventer
ende dormiter 1). Ende in dit huys hebben die nonnen hair eerste wielen 2 ) ontfangen".
Zeven jaren na den brand was de kerk nog niet herbouwd , het zou nog meer dan tien
jaar duren, voordat het zoover kwam. Het memorieboek zegt uitdrukkelijk : „dairnae
int jaer MCCCCLXX soe is die kerck getimmert, dair se nu staet". Het is voor ons een
groot voorrecht, dat dit laatste waar gebleven is tot op dezen dag. Wij hebben gelukkig
het gebouw nog, dat hoe ook veranderd in den loop der tijden, toch de fraaie lijnen van
den gothischen bouw nog duidelijk laat zien. Met name de fijne kap is nog wel waarlijk
die van de oude kapel.
Het memorieboek, waaraan wij reeds zooveel hebben kunnen ontleenen, stelt ons ook
in staat ons een denkbeeld te vormen van de kapel in Naar vollen luister. Al de bijzonderheden, hier vermeld, geven den indruk van een met zorg en smaak ingericht godshuis,
zooals katholieke eeredienst dat voegt en vraagt. Op enkele bijzonderheden moeten wij
evenwel wijzen, omdat zij verband houden met den tegenwoordigen toestand. Dat er
behalve het hoogaltaar nog vier andere altaren worden genoemd, is zeker niet opvallend.
Maar mogelijk staat het in verband met iets anders. In het memorieboek vinden wij
de volgende aanteekening : „Int fare XVC ende vier worde de donatinen stoelen 3)
gemaeckt boven op die kerck ende oick beneden". Was er dus een galerij in de kerk
Er was stellig meer. Immers op het jaar 1530 staat te lezen : „Heur Buster Grietgen
Heynrikxsdochter heeft een webbe gesponnen tot die tralyen in die beneenkerck". Er
was dus een benedenkerk, die door een hekwerk van het koor en het altaar was afgesloten.
Dan moet er dus ook een bovenkerk zijn geweest. De kapel van St. Agnes was dus ingericht
als zoovele kloosterkerken : de nonnen woonden de mis bij in de bovenkerk, die dan van het
klooster uit kon worden bereikt , de burgerij kon in de benedenkerk, die van de straat af
toegankelijk was en naar het koor met traliewerk was afgesloten, den dienst volgen. Van
deze gelegenheid zal stellig veel gebruik zijn gemaakt , vele burgers woonden gaarne de
mis bij in een kloosterkapel en zelfs wel bij voorkeur boven de parochiekerken.
De St. Agnietenkapel was dus gescheiden in een boven- en een benedenkerk. Dit feit
is zeer belangrijk , immers daaruit volgt, dat de balklaag van de eerste verdieping van
het latere athenaeum daar niet ten behoeve van de nieuwe bestemming is aangebracht,
maar zich daar reeds beyond, toen het gebouw nog als kapel in gebruik was. Het zijn
inderdaad nog de middeleeuwsche balken met hun steunende karbeelen, die wij daar thans
nog vinden. Alleen is omstreeks 1630 de balklaag en de vloer van de bovenkerk lager gelegd
en tevens doorgetrokken ook door het koor, zoodat een geheel nieuwe verdieping ontstond.
De tweede balklaag, die toen in de kapel is aangebracht, schoot nog een tweede verdieping
af, eigenlijk een zolderverdieping. Men won daardoor ruimte voor een bibliotheek, maar
sloot daardoor de fraaie houten bekapping af van het gezicht in de groote zaal.
1 ) Kerk, keuken, eetzaal en slaapzaal. 2 ) Sluiers. 3 ) Zetels voor de schenksters van goede gaven.
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Wij zijn reeds vooruitgeloopen op den toestand der zeventiende eeuw, toen de kapel een
geheel andere bestemming had gekregen. Die bestemming was een gevolg van den overgang van Amsterdam naar de Staatsche zijde, de zoogenaamde alteratie van 26 Mei 1578.
Als een gevolg daarvan kwamen de kloostergebouwen aan de stad. Reeds bij resolutie
der Staten van Holland van 1575 was aan de stedelijke overheden de dispositie gegeven
over „alle de aedificien van kloosters ende conventen, met de boomgaarden, toebehooren
ende het begrip van dien, binnen hunne steden staande", evenwel onder goedkeuring
der Staten zelf. Deze laatste beperking kwam te vervallen bij de resolutie van 23 Mei
1577; de stedelijke regeeringen werden toen gemachtigd te beschikken over „alle conventen ende cloosteren binnen de steden, mitsgaders de edificien, grondt-plaetsen, erven
ende eygendomme van dien". Deze algemeene regel werd nog bevestigd door artikel 9
van het accoord tot afstand van de satisfactie van 20 December 1581; de stad zou
behouden „alle het getimmert, erven ende huysen, den geestelijcken binnen de voors.
stadt toebehoorende, geene uytgesondert."
Zoo kwamen dus de gebouwen van het Agnietenklooster ter beschikking der stadsregeering. Op de gewone wijze werden de nonnen schadeloos gesteld , tegen afstand van
de kloostergoederen verkregen zij tot hun dood alimentatie van de stad. De stad verhuurde voorloopig de gebouwen; zoo werden in 1585 het reventer, het dormiter en de
spinkamer verhuurd aan een Franschen schoolmeester. Sedert 1589 begon men aan den
verkoop der panders van het klooster, dat zich destijds uitstrekte van de tegenwoordige
Agnietenstraat tot den Grimburgwal, tusschen den Oude Zijds Voor- en Achterburgwal.
Wanneer men de kaart van Pieter Bast van 1600 beziet, kan men constateeren, dat de
kloostergebouwen zijn verkaveld, voor een deel afgebroken, voor een ander deel verbouwd,
voor nog een ander deel voor allerlei doeleinden ingericht. Dat bleef nog vrij lang zoo : de
kaart van Balthazar Florisz van 1625 geeft het kloosterterrein nog vrij duidelijk aan : maar
de verandering wordt steeds grooter , meer en meer vervangen soliede burgerwoningen de
nude kloostergebouwen. De Agnietenstraat is dan ook aangelegd en bebouwd.
Zoo verdween het Agnietenklooster steeds meer en meer in de huizenmassa van het nieuwe
Amsterdam. Wat bewaard bleef, was van groote waarde : de kloosterkapel. Het mag een
gelukkig toeval heeten, dat dit fraaie gebouwtje is bewaard gebleven, aan pieteit behoeft
men in die dagen niet te denken, men had het blijkbaar noodig voor een nuttig Joel.
Eerst werd de kerk verhuurd, voor welk Joel, weten wij niet. Maar in 1587 kreeg zij
een vaste bestemming, die zij zeer lang heeft behouden : zij werd aan de admiraliteit
van Amsterdam als magazijn in gebruik gegeven. Of de zeemacht het geheele gebouw
in gebruik had, is niet zeker , maar waarschijnlijk is het wel. Er is een traditie, dat de
kapel tot lakenhal is bestemd en gebruikt geweest : maar ernstige twijfel is hier geoorloofd.
Zoo bleef de toestand tot de oprichting van het athenaeum illustre in 1632. Wij zagen,
dat de resolutie van 11 December 1631 de Agnietenkapel voor de nieuwe school bestemde,
die met de redevoeringen van Vossius en Barlaeus op 8 en 9 Januari 1632 werd ingewijd.
De nieuwe school kreeg al dadelijk de wijding der kunst. De stadsregeering liet naar
goed gebruik een gedenkpenning slaan. Vondel en Hooft bezongen de stichting van het
athenaeum. Vondel dichtte zijn beroemde „Inwijding der Doorluchtige Schoole T' Amsterdam, Aen den Heer Herman van der Pol, Raed en Schepen derselve stede." De opdracht
aan Herman Gijsbertsz van de Poll was ten volle gemotiveerd , hij had toch de stichting
der school met alle macht bevorderd , hoogbejaard mocht hij de inwijding nog bijwonen.
Wij halen slechts deze regels van den grooten dichter aan
Men zet de Wijsheid op den hoogsten trap.
Beschonken met den glans der burgerschap,
En toegejuicht met vrolijk handgeklap
Van brave geesten.
Verder
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't Geschichtboek wacht zijn beurt in Bees kapel,
Dat brengt Fortuyns lichtvaardigheid in 't spel;
En toont er leeuwenhuid en Vossenvel 1),
Geweld en treken;
En ook
De Poezij, het Goddelijkst van al,
Spant keel en snaar op sluizenwaterval,
En trippelt op Fluweelen Burregwal 2),
Die krielt van zwanen.
Ten slotte
daar zien we Pallas zelf
Haar heiligdom betrouwen 't hoog gewelf,
Nog ongeschonnen.
In „De doorluchtige Schole in 't kerksken van Heilige Agnes t' Amsterdam" zegt de
dichter nog dit
„Wat Romen oit bedreef, wat haar geleerden schreven,
Haar' wijsheid wordt alhier door Agnes weer geuit.
Verder
Dies is het noodeloos te gaan na 't Grieksch Athenen
Of na Italien, om redeneeren kunst;
t Geen daar te krijgen is, kan Agnes Kier verleenen:
Zij schaaft het ruwe y olk, bestraalt ze met haar gunst.
Hooft herdacht de beroeping van Vossius en Barlaeus en ook die andere, van Grotius
Sint uw geluk zijn opgang nam,
0 hooghgerezen Amsterdam,
En trof uw' eerzucht noyt het wit,
Daer nu haer heete pijl in zit;
Naerdien ghij u gingt stellen t' schrap,
Tot winst van waerde wetenschap,
En t' uwer onderrechting riept,
Twee helden, die der dingen diept
En steilt' afpeilen op een prik,
Van 's hemels kruyn in 't hart van 't slik.
Maar daarmede is niet genoeg gedaan : ook de groote Grotius moet worden beroepen:
Noch mangeld' aen uw' grootheid wat,
Totdat het Delphisch puik in stadt
Quam storten uyt den boezem Goodts.
Maar de Groot, die in October 1631 weer in Holland was teruggekeerd, mocht niet blijven.
Een poging om hem aan het athenaeum te verbinden kon niet slagen ; hij moest den
17 April 1632 Amsterdam verlaten ; zijn vaderland, dat hem nogmaals verstiet, heeft
hij nimmer teruggezien.

1 ) Zinspeling op Vossius. 2 ) Het gedeelte van den O.Z. Voorburgwal, waar het athenaeum stond.
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DERDE HOOFDSTUK
DE EERSTE EEUW VAN HET
ATHENAEUM

e eerste eeuw van de geschiedenis van het athenaeum is niet een periode
van stijgende beteekenis en groeienden roem geweest. Na een veelbelovenden
opgang in het begin volgt in de tweede helft der zeventiende eeuw een inzinking, die zich
in de achttiende eeuw voortzet en die bij het tweede eeuwfeest in 1732 nog niet is gestuit.
Niettemin is het van belang ook deze historie na te gaan.
Bezien wij eerst het gebouw. De stedebeschrijvers der zeventiende eeuw zeggen er niet
veel van; zij bepalen zich tot algemeenheden. De eerste, die wat uitvoeriger is, is Isaac
Commelin. Hij vertelt van de oprichting van het athenaeum en van de motieven, die
daartoe hebben geleid, en gaat dan aldus voort : „Des in den fare 1632 beslooten en bij
de zes en dertig raden vast ghestelt zijnde een gymnasium ofte doorluchtige schoole
op te rechten: zoo wierdt daartoe de kerck van St. Agnieten klooster verkooren ; na
de veranderinghe des godts-dienst .geweest zijnde het packhuys voor de gemachtigden
ter admiraliteyt, om scheepsgereetschap te bergen : dit opgheruymt heeft men in dryen
verdeelt 9 ; het onderste tot een pakhuys latende, zijn uytgang en opslagh op de westzijde van de Oude Zijdts Achter-burgwal hebbende; het twee(de) verdiepte tot het
auditorium ofte lesplaatze met stoel, banken en andere nootzaackelykheden, bequaam
makende ; het derde en bovenste tot de bibliotheek, boeckerij ofte boeckkamer . . . .
latende." 2 ) Latere schrijvers als Caspar Commelin en Isaac Lelong hebben dat zoo goed
als letterlijk overgenomen.
De oude Commelin spreekt ook nog van den ingang van het athenaeum aan den Oude
Zijds Voorburgwal. Want terwiji de admiraliteit een afzonderlijken ingang kreeg aan
den Achterburgwal, dien wij tot 1920 nog hebben gekend, had het athenaeum den ouden
ingang aan den Voorburgwal behouden. Die ingang intusschen was geheel veranderd.
De oude kerkingang was in verband met de benedenverdieping door de admiraliteit
gedicht moeten worden. Voor den opgang naar het athenaeum was in of liever naast
de kapel een trap gebouwd, die ook tot de bovenste verdieping, naar de bibliotheek,
doorliep ; deze trap is in hoofdzaak nog aanwezig.
Maar vooral is het van belang, wat Commelin mededeelt over den hoofdingang : „De
ingang op de oostzijde van de Voorburgwal wezende, eertijdts met huyskens bezet, en
als doen tot een pleyn gemaakt ; een konstige hartsteene 3 ) poort, wel eer aan de Stadtstimmerthuyn (doen. achter 't gasthuys, nu een ghedeelt van de Nieuwe Doelenstraat
wezende) gestaan hebbende". Het tegenwoordige voorpleintje is dus in 1632 aangelegd
en door de poort van den stadstimmertuin afgesloten. Deze fraaie poort in goeden
renaissancestijl is drie eeuwen lang een sieraad van de mooie gracht geweest ; hoewel
1 ) Commelin verist
g
zich hier •; wijen
zag
boven, dat de kapel reeds in de middeleeuwen was verdeeld in een boven- en
een benedenkerk. 2 ) (Domselaer c.s.) Beschrijvinge van Amsterdam (Amst. 1665), IVe boek, 194 vlg. 3 ) Dat is onjuist :
depoort is grootendeels van zandsteen gebouwd.

zij van geheel anderen stiji is dan de gothieke kapel, vormt zij er een opmerkelijke eenheid van schoonheid mede. De poort heeft nog een zeer curieuse bijzonderheid. Zij heeft
het jaartal 1631 in haar top : bij onderzoek tijdens de restauratie is evenwel gebleken,
dat daaronder zich het jaartal 1571 verhergt : dat moet dus het jaar zijn, waarin de
poort is gebouwd, natuurlijk voor den stadstimmertuin.
Het athenaeum had in de oude kapel twee gehoorzalen, een groote aan den voorkant,
een kleine daarachter. Dat is stellig in de eerste eeuw voldoende geweest ; er waren nog
slechts weinig professoren en de meeste van deze gaven colleges aan huffs. Wetenschappen
als botanie en anatomie werden wel in Amsterdam beoefend, maar vielen buiten het
terrein van het athenaeum, dat vooral algemeene en geen speciale opleiding bedoelde.
Op de zolderverdieping was de bibliotheek gevestigd, waarop de pedel toezicht had te
houden. Bibliothecaris was steeds een der hoogleeraren : de eerste was Vossius. Deze
bibliotheek bestond voor de stichting van het athenaeum : het was de stadsbibliotheek,
die sedert de alteratie van 1578 in eenige vertrekken van de Nieuwe Kerk was gevestigd.
Daar was bijeengebracht, wat de stad aan boeken bezat, ook wat uit kloosters en kerken
toen voor den dag was gekomen. De oudste catalogus is van 1612 1), de tweede van
1622. Wij weten dus ongeveer de samenstelling der bibliotheek, toen zij in 1632 naar het
gebouw van het athenaeum werd verplaatst. Zij bleef stadsbibliotheek, al mogen wij
aannemen, dat men door de verplaatsing een nauwen band met het athenaeum heeft
willen leggen : ook de benoeming van een der hoogleeraren tot bibliothecaris wijst ongetwijfeld in dezelfde richting.
Barlaeus en Vossius waren dus de eerste hoogleeraren. Zij zijn verscheiden jaren aan
het athenaeum verbonden geweest ; Barlaeus stierf 14 Januari 1648, Vossius het volgende
jaar, 27 Maart 1649. In een slag scheen het athenaeum verweesd. Doch niet voor lang:
zij kregen beiden opvolgers ; zelfs kan men de geschiedenis van de beide eerste katheders
nog tientallen van jaren volgen. De opvolger van Vossius was David Blondel, die evenals zijn voorganger officieel „professor historiae ecclesiasticae" heette. De nieuwe hoogleeraar trad echter reeds binnen weinige jaren, in 1653, af ; den 9 den April 1655 betreurde
men zijn overlijden. Hij werd opgevolgd door Alexander Morus, evenals Blondel een
Franschman, die evenmin lang bleef: in 1658 vertrok hij als predikant naar Parijs.
Drie jaar daarna volgde Robertus Keuchenius hem op, maar met den beperkten titel
van „lector historiae ecclesiasticae et professor extra-ordinarius". Reeds in 1666 nam
hij zijn ontslag : wederom stond de stoel lang leeg, nu twee jaren. Keuchenius' opvolger
werd in 1668 Marcus Meibomius, die den ouden titel van Vossius weer voerde van
„professor historiarum, litterarum et eloquentiae". Met hem was hem nog ongelukkiger
dan met zijn voorgangers : nauwelijks twee jaren heeft hij het athenaeum gediend; reeds
2 Januari 1670 verkeeg hij zijn ontslag. De school kreeg evenwel een uitnemende vergoeding voor de al te snelle en veelvuldige afwisseling door de benoeming van Louis
Wolzogen, die vele jaren aan het athenaeum werkzaam was. Benoemd in 1670 tot
„professor historiae ecclesiasticae", gelijk zijn meeste voorgangers, werd hij in 1686
„professor historiae profanae quoque". Hij stierf den n den November 1690. Zijn met eere
vervulde functie ging niet aan een opvolger over; zij kwam te vervallen door het befaamde
besluit der vroedschap van 1686, dat het getal hoogleeraren aan het athenaeum tot de helft
zou uitsterven. Daarmede verdween ook de zetel van Vossius van het athenaeum.
Steviger heeft zich de katheder van Barlaeus kunnen handhaven. Zijn plaats werd zelfs
onmiddellijk na zijn dood door twee hoogleeraren bezet, wel een bewijs, hoeveel waarde
men aan het y ak der wijsbegeerte aan het athenaeum hechtte. De beide nieuwe titularissen
waren beide Amsterdammers, Arnoldus Senguerdius en Johannes Clenck. Zij hebben beide
ongeveer twintig jaar gedoceerd : Senguerdius is den 8sten Maart 1667 gestorven, Clenck
in 1668 vertrokken. Aileen Senguerdius kreeg in 1668 een opvolger in den persoon van
1)

Herdrukt door Rogge naar het exemplaar in de Universiteits Bibliotheek te Cambridge (Amst. 1881).
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Johannes de Raey, die den titel „professor philosophiae primarius" voerde, wat gemakkelijk ging, nu hij de eenige was. De Raey heeft vele jaren de philosophie vertegenwoordigd aan het athenaeum; eerst den 30 sten November 1702 is hij gestorven. Eerst na
twee jaar werd zijn leerstoel bezet door den vertegenwoordiger van een befaamd geleerdengeslacht, door niemand minder dan Tiberius Hemsterhuis ; hij had zelfs nog een ruimere
taak dan zijn voorganger en mocht zich „professor philosophiae et matheseos" noemen.
Op zich zelf was dat echter geen gunstig symptoom ; integendeel, ook Hemsterhuis was
een slachtoffer der bezuiniging. Geen wonder, dat zijn taak hem te zwaar vie!, misschien
zag hij ook geen toekomst meer voor zijn arbeid te Amsterdam. In ieder geval vertrok
hij in 1717 van Amsterdam naar Franeker ; het is waar, hij vond daar een volledige en
beroemde universiteit ; maar als cultuurcentrum was het Friesche stadje toch niet te
vergelijken met de groote koopstad. Met Hemsterhuis' vertrek kwam de zetel van
Barlaeus open; het teekent den toestand, dat de vacature niet weer werd vervuld.
Reeds kort na de komst van Vossius en Barlaeus werd het getal der hoogleeraren uitgebreid. Twee jaar na de stichting van het athenaeum, in 1634, werd Martinus Hortensius
tot hoogleeraar in de mathesis benoemd. Dat had stellig ook een practische bedoeling,
wanneer althans d'Orville zich niet vergist, als hij getuigt, dat Hortensius werd benoemd,
„dewijl noch zonder de regelen deezer kunde geen koopmansboek kan gehouden worden,
noch de zeevaert naer behooren geoeffent, door Welke beiden ooze stadt voornaemelijk
bloeit." Hortensius was stellig een bekwaam man ; hij onderwees behalve de wiskunde
ook de Romeinsche geschiedenis, waardoor hij Vossius zal hebben ontlast. Lang heeft
het athenaeum hem evenwel niet mogen behouden ; hij stierf reeds den 17 Augustus 1639.
Sedert was men met de wiskunde niet gelukkig in den eersten tijd. In 1644 werd de
Engelschman Johannes Pellius benoemd ; hij vertrok reeds twee jaar later. Eenige jaren
duurde de vacature ; eerst in 1653 werd Alexander de Bie benoemd tot lector, in 1654 tot
hoogleeraar in de mathesis. Een menschenleeftijd heeft hij aan het athenaeum gedoceerd ;
tot zijn dood in December 1690 was hij verbonden aan het athenaeum, waar hij sedert
1668 ook logica en ethica onderwees ; wij moeten dat stellig in verband brengen met het
vertrek van Clenck in dat jaar, die de tweede hoogleeraar in de philosophie was en dus
de genoemde vakken kan hebben onderwezen. Ook de Bie vond geen opvolger ; in 1690
was de bezuiniging aan het roer op het stadhuis.
De rechtswetenschap werd in 1640 onder de vakken van het athenaeum opgenomen
door de benoeming van Johannes Cabelliau tot „professor juris". Er werd blijkbaar nog
niet gespecialiseerd, zoodat wij mogen aannemen, dat de nieuwe titularis beurtelings
verschillende onderdeelen heeft onderwezen. Reeds in 1646 verkreeg hij eervol ontslag.
Hij werd vervangen door Albertus Rusius, die tot 1659 in Amsterdam het recht in zijn
toenmaligen vollen omvang heeft onderwezen ; hij werd toen geroepen naar Leiden,
waarheen hij dan ook vertrok. Zijn opvolger werd Johannes Christenius, die in 1672
zal zijn overleden ; hij komt daarna in ieder geval niet meer voor. Twee jaar daarna
vinden wij Abraham Faber als professor juris, die tot zijn dood, 4 April 1690, als zoodanig heeft gefungeerd. Nu is echter het merkwaardige dit : terwijl in ditzelfde jaar 1690
noch Wolzogen noch de Bie een opvolger kregen en dus de leerstoelen voor geschiedenis
en wiskunde niet weer werden bezet, liet men den katheder van het recht niet ledig.
Van het nut van dit vak, dat trouwens reeds toen een geheele faculteit vertegenwoordigde,
was men blijkbaar ten voile overtuigd. Hoe dat zij, als opvolger van Faber werd Johannes
van den' Broeck aangewezen. Hij behoort tot de hoogleeraren, die het langst in functie zijn
gebleven : hij werd emeritus den 29 sten Juli 1729 en stierf na een langdurig emeritaat den
l sten Maart 1739, meer dan negentig jaar oud. Zijn opvolger werd Cornelius Sieben, die het
eeuwfeest van 1732 mede beleefde en die ons dus reeds in de tweede eeuw van het athenaeum.
brengt. De opvolging der juristen is dus vrij regelmatig geweest en minder aan schommelingen onderhevig dan die van de meeste andere hoogleeraren.
Wij hebben nog niet van de geneeskunde gesproken, die eerst betrekkelijk laat in den
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kring der vakken van het athenaeum werd opgenomen. De eerste medische hoogleeraar
was Gerard Blasius, die in 1660 tot extraordinarius, in 1666 tot ordinarius werd benoemd.
Hier vinden wij evenmin als bij den jurist specialiseering ; of Blasius alle geneeskunde kan
hebben onderwezen, is op zijn minst genomen twijfelachtig. Hij bleef in functie tot zijn
dood den 25 sten Maart 1692. Een opvolger kreeg hij, toen Pieter Bernagie als zoodanig
werd aangewezen. Ongelukkig stierf deze reeds in 1699 ; van een opvolger was geen sprake
ten gevolge van de bekende bezuiniging.
Nu wij over de geneeskunde spreken, moeten wij constateeren, dat noch Tulp noch
Ruysch hoogleeraren aan het athenaeum zijn geweest. Wel wordt de beroemde Nicolaas
Tulp in de aanteekeningen van het chirurgijnsgild „professor anatomiae" genoemd, maar
dat bewijst alleen, dat hij de bekende lessen in de ontleedkunde gaf voor de opleiding
der chirurgijns. Hij was echter evenmin aan het athenaeum verbonden. als Frederik
Ruysch, aan Wien in 1668 den persoonlijken titel van hoogleeraar werd geschonken. Hoezeer men het moge betreuren, dat juist deze beroemde mannen uit onze gouden eeuw
buiten het athenaeum zijn gebleven, wij kunnen niet anders dan de waarheid constateeren1).
Wij moeten nog even terugkomen op Abraham Faber, dien wij als hoogleeraar in de
rechten hebben leeren kennen. In 1657 wordt hij „lector politicae" genoemd, maar reeds
het volgende jaar schijnt hij te zijn ontslagen. Maar in 1670 vinden wij hem terug als
„professor historiae romanae et eloquentiae", dus ongeveer in het oude professoraat van
Vossius. Wij zullen zijn optreden dan ook stellig in verband moeten brengen met het
aftreden van Meibomius, die, gelijk wij zagen, door Wolzogen werd opgevolgd. Faber
heeft evenwel zijn professoraat in de Romeinsche geschiedenis en de welsprekendheid
slechts kort vervuld ; wij zagen boven, dat hij reeds in 1674 werd benoemd tot hoogleeraar in de rechten. In zijn oude vakken werd hij opgevolgd door Petrus Francius,
die gedurende vele jaren een sieraad van het athenaeum is geweest. In 1686 werd hij
„professor historiae sacrae et linguae graecae quoque", een combinatie van vakken, die
destijds niet te zwaar schijnt te zijn geweest. Francius stierf den 19 den Augustus 1704 en
werd opgevolgd door den Duitscher Johannes Theodorus Schalbruch. Deze was destijds
reeds eenigen tijd aan het athenaeum verbonden ; in 1697 werd hij benoemd tot „professor logices", welk ambt hij in 1704 als opvolger van Francius verwisselde voor dat
van hoogleeraar in de geschiedenis en de welsprekendheid. Hij werd den 13den November
1722 emeritus en stierf in Juli 1723. Zijn leerstoel stond niet minder dan acht jaar
leeg : eerst in 1730 werd tot zijn opvolger benoemd de bekende Jacob Philip d'Orville,
die door zijn naam luister zou bijzetten aan het eeuwfeest van 1732.
Een geheel nieuwe leerstoel werd in 1686, dus juist in de periode der bezuiniging, gesticht
voor de oostersche talen. Er was in de zeventiende eeuw zeer veel belangstelling in ons
land voor de studie der oostersche talen, meer dan in den modernen tijd wel eens kan
worden geconstateerd. Zoo is het niet te verwonderen, dat de Franschman Etienne Morin.
in 1686 naar Amsterdam werd geroepen om aan het athenaeum deze talen te onderwijzen. Hij was al zestig jaar, toen hij kwam ; hij werd dan ook reeds den 24 sten Juli 1699
emeritus en stierf 7 Mei 1700. Een opvolger kreeg hij eerst in 1704, toen Guilielmus
Surenhusius van Groningen naar Amsterdam overkwam. Hij doceerde niet alleen de
oostersche talen, maar sedert 1709 ook het Grieksch. Zoo bleef het tot zijn dood, den
(den Augustus 1729. Opnieuw moeten wij constateeren, dat hij aan het athenaeum geen
opvolger kreeg ; men ging het eeuwfeest in niet zeer sterke formatie tegemoet.
Eindelijk kreeg ook de theologie aan het athenaeum de Naar toekomende plaats. Tegelijk
met Morin en waarschijnlijk in verband daarmede werd in 1686 Gerbrand van Leeuwen
tot hoogleeraar in de godgeleerdheid benoemd. Lange jaren heeft hij het athenaeum
gediend. Den 27 sten October 1712 werd hij emeritus : hij stierf den ll den Mei 1721. Zijn plaats
1) Anders Jorissen, Het verleden der universiteit van Amsterdam, 3, 35. Vgl. Naamlijst van professoren en lectoren in de
anatomie, chirurgie en botanie, welke voor 1755 niet aan het athenaeum waren verbonden in Album academicum van athenaeum
illustre en van de universiteit van Amsterdam (Amst. 1882), herdrukt en vervolgd in het Album academicum van 1913.
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werd na zijn emeritaat niet weer vervuld: het zou zeventig jaar duren, voordat de leerstoel in de theologie weer zou worden bezet.
Noemen wij ten slotte nog eenige lectoren, die in de eerste eeuw aan het athenaeum
waren verbonden. Het waren er niet zoo veel en hun loopbaan heeft gewoonlijk slechts
kort geduurd; ook hun verhouding tot de hoogleeraren en het athenaeum is bovendien
niet altijd duidelijk. Men vindt lectoren reeds spoedig na de stichting van het athenaeum:
zelfs is het merkwaardig, dat reeds in 1646 niet minder dan drie lectoren tegelijk werden
benoemd. Cornelis Corvinus werd lector juris, Johannes Snippendael lector botanices,
eindelijk Christianus Ravius lector linguarum orientalium. Deze benoemingen getuigen
stellig van een ruime opvatting van de roeping en bestemming van het athenaeum.
Intusschen bleef deze gunstige toestand niet Lang bewaard. Ravius schijnt nauwelijks
een jaar te hebben gedoceerd; hij schijnt toen naar Londen te zijn vertrokken. Corvinus
stierf reeds in Januari 1650, zoodat alleen Snippendael als lector overbleef. Hem vinden
wij dan eenige jaren werkzaam tot 1656; het lectoraat schijnt toen te zijn opgeheven.
Naast hem stood toen alleen de latere hoogleeraar Abraham Faber; als lector politicae
was deze juist in 1657 benoemd. Maar reeds het volgende jaar verdween ook deze
lector weer van het tooneel.
Vele jaren gaan dan voorbij, zonder dat wij weer van lectoren hooren: alleen wordt in
1673 een zekere Augustinus Blommaert als privaat-docent in de rechten genoemd, wat
toch zelfs in de oude titulatuur geen lector zal zijn geweest. Eerst in 1684 is de ons reeds
bekende Johannes van den Broeck benoemd tot lector juris. Twee jaren daarna wordt
zijn titel praelector, wat wel geen verandering van functie zal hebben beteekend. Wij
zagen boven reeds, dat hij in 1690 tot hoogleeraar in de rechten werd benoemd als
opvolger van den overleden Faber ; het lectoraat verviel daarmede.
In dezen tijd, in 1685, werd de bekende Italiaan Gregorio Leti benoemd tot „lector
historiae politicae et linguae italianae". Dit adjectief zal wel alleen op de taal slaan en
niet op de staatkundige geschiedenis; er was zeker weinig aanleiding om speciaal de
Italiaansche geschiedenis aan het athenaeum te doceeren. Leti schijnt eenige jaren te
Amsterdam te hebben onderwezen, misschien tot zijn dood, 9 Juni 1701; maar zeker
is dat alles volstrekt niet.
Waarschijnlijk is het athenaeum eenigen tijd zonder lectoren geweest. Met het begin der
achttiende eeuw treedt Theodorus Muykens als lector in de geneeskunde op, maar reeds
in 1706 vertrok hij als hoogleeraar in de geneeskunde naar Groningen; hij stierf daar
8 Februari 1721. Van veel langer duur was de functie van Mattheus Soeten, die in 1711
optrad als „lector matheseos et astronomiae", die dus naast Hemsterhuis heeft gefungeerd.
Toen deze befaamde geleerde in 1717 naar Franeker vertrok, bleef Soeten als lector alleen
de wiskunde en daarbij de sterrenkunde doceeren. Hij heeft dat nog vele jaren, tot zijn
dood op 23 Februari 1733, gedaan. Er blijkt genoeg belangstelling voor zijn onderwijs te
hebben bestaan om zijn functie te bestendigen : maar aanleiding om hem den professoralen
tabbaard aan te bieden, was er blijkbaar niet. En na zijn dood bleef zijn stoel tien jaar leeg
staan ; over zijn opvolger spreken wij later1).
Het is niet alles bloei en voorspoed, wat wij in de geschiedenis van de eerste eeuw van
het athenaeum opmerken : perioden van een zekeren vooruitgang wisselen of met andere
van verval. Van een krachtig geestelijk en wetenschappelijk leven kan niet geregeld
worden gesproken. Manners van beteekenis zijn ook in deze eeuw aan de school verbonden
geweest : maar toen de pogingen om manners van wereldnaam als Grotius en Galilei
aan het athenaeum te verbinden, waren gefaald, heeft men in die richting blijkbaar
1)

De gegevens omtrent de personen der hoogleeraren zijn verzameld door de Roever en verwerkt in de Synchronistische
naamlijst van professoren en lectoren aan het athenaeum illustre en aan de universiteit van Amsterdam, 1632-1882, in Album
academic van het athenaeum illustre en van de universiteit van Amsterdam (Amsterdam 1882) •, wat het oudste gedeelte
betreft, overgenomen in het Album Academicum van 1913. Dit alles is aangevuld met de gegevens, die prof. Theissen
heeft verwerkt in de achterstaande biographieen der hoogleeraren.
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ook niet meer gezocht. Mannen als Vossius en Barlaeus, als Senguerdius en de Bie, als
Wolzogen en Francius, als Van den Broeck en Van Leeuwen, niet het minst Tiberius
Hemsterhuis waren stellig geleerden van bekwaamheid en reputatie; zij gaven ook wel
reputatie en karakter aan de school, maar niet den roem van een wetenschappelijk
instituut van primaire orde.
Men kan eigenlijk ook niet zeggen, dat de regeering van Amsterdam al haar krachten
heeft ingespannen om het athenaeum tot de krachtigste hoogte op te voeren. Meer dan
eens is er ernstig sprake van bezuiniging, hoewel de kosten toch niet buitensporig hoog
waren, ook niet naar toenmaligen maatstaf. In 1679 waren de financier der stad, mede
door den gevaarlijken en langdurigen oorlog van 1672 en volgende jaren, in deplorabelen
staat. Om een overzicht van den toestand te verkrijgen, stelden thesaurieren ordinaris,
de beheerders der stedelijke financier, een „staat van stads incomen en lasten" op, die
als een grondslag voor een bezuinigingspolitiek kon dienen. Wij hebben in ors verband
natuurlijk slechts met een klein gedeelte van dat rapport en rekening te maken. Het
blijkt dan, dat de stad in het geheel aan tractementen betaalde de som van f 124.540.
Daarvan kwam ten behoeve der hoogleeraren te zamen f 9.080. Dit bedrag was als volgt
verdeeld. Johannes de Raey, de „professor philosophiae primarius", genoot een voor
Bien tijd aanzienlijk inkomen van f 3000. Gerardus Blasius, de ordinarius in deTgeneeskunde, had f 900 en bovendien „als bibliothequarius" nog f 300. Alexander de . Bie, de
hoogleeraar in de mathesis en sedert 1668 ook in de logica en de ethica, had een salaris
van f 1200, dus in substantie evenveel als Blasius. Louis Wolzogen, de hoogleeraar in
de kerkgeschiedenis, staat genoteerd voor hetzelfde bedrag. De jurist Abraham Faber
had om onbekende redenen iets meer, f 1300. Petrus Francius, de hoogleeraar in de
Romeinsche geschiedenis en de welsprekendheid, moest het stellen met de ronde som
van duizend gulden. Wij moeten nog daaraan toevoegen, dat alle professoren nog dertig
gulden ontvingen voor „kleeding".
Deze salarissen zijn niet zoo laag als zij schijnen. Vergelijken wij slechts. De rector van
de Latijnsche school aan de Nieuwe Zijde genoot een wedde van duizend gulden. De
stadsingenieur genoot f 1500, de „stadstoesiener op de modder", dus het hoofd van den
baggerdienst, f 1000, de „opsien.der der stads sluisen" f 1500. de „opsiender op de stads
lantaarns" had zelfs een traktement van f 2000, dus meer dan alle hoogleeraren op
de Raey na; maar deze „opsiener" was dan ook de beroemde Jan van der Heyden, de
uitvinder der slangbrandspuiten en der straatlantarens. Hoe hoog hij werd gewaardeerd,
blijkt wel uit het feit, dat hij evenveel verdiende als de predikanten, die voor tweeduizend gulden op de lijst staan. Een predikant genoot dus destijds evenveel als Jan
van der Heyden en ongeveer tweemaal zooveel als een hoogleeraar. Alleen — als gezegd —
de blijkbaar zeer gewaardeerde hoogleeraar Johannes de Raey stak boven alien, ook
boven de predikanten, uit : in zijn beurs vloeide ongeveer het derde gedeelte van de
begrooting van het athenaeum.
Dat budget vonden thesaurieren te hoog. Zij schrijven letterlijk in hun rapport : „Ende
gemerkt de professoren onder de weddens een considerable post maken, namentl. van
f 9080 jaarlijks, als blijkt bij de lijste van de weddens onder letter E. Zoo zouden de
Heeren Curateuren ook konnen werden verzogt de Heeren Burgemeesteren hieromtrent
te bedienen van hare consideration en advijs, te weten, of de dienst, die dezelve professoren
thans doer, al van die consideratie is voor de stad, als dat geld, tgeen ze jaarlijks komen
te genieten, en deshalven oft niet beter was, dat men 't ganse gymnasium de boom
insloeg, mits latende de tractementen aan de professoren voor haar leven ; ofte anders
dat men dezelve uit liet sterven alleen op drie professoren namentl. een jurist, een
philosooph, een literator of historicus". Het voordeel van het eerste zou niet veel grooter
zijn dan van het tweede. Thesaurieren schijnen althans aan het tweede denkbeeld de
voorkeur te geven : zij zeggen immers : „van gelijken van de uit te sterven professoren,
in cas geresolveert werd, dezelve op 3 naa te later uitsterven; waarbij nog eens een
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5000 gld. geprofiteerd zoude staan te worden". Men dacht dus voor de drie hoogleeraren
ongeveer vierduizend gulden noodig te hebben en daarmede te kunnen volstaan 1).
Dit rapport, waarin wij wel de knappe hand van Johannes Hudde mogen herkennen,
is buitengewoon karakteristiek. Het is wat eng gedacht de vraag te stellen, of de resultaten
van het onderwijs aan het athenaeum eigenlijk wel tegen de kosten opwegen. Maar
mogelijk is het wel anders bedoeld dan wij meenen. Wat weten wij eigenlijk van den
feitelijken toestand van het athenaeum in die dagen ? Hoeveel studenten er b.v. waren,
is ons geheel onbekend. Evenmin weten wij, wat zij in de stadskas inbrachten. Het zou
kunnen zijn, dat het getal studeerenden belangrijk begon terug te loopen en dat men
daaruit wel moest concludeeren, dat het athenaeum zijn besten tijd had gehad. Het is
waar, het rapport zegt niets van Bien aard. Maar eenmaal aangenomen, dat er moest
worden bezuinigd, was het niet zoo zonderling het getal hoogleeraren te reduceeren tot
drie. En dat eenmaal aangenomen, was het niet zoo onlogisch te behouden de leerstoelen
voor de rechtswetenschap, de wijsbegeerte en de letteren of de geschiedenis ; immers
het athenaeum was een voorbereidende school voor de universiteit en dan hadden de
genoemde vakken stellig groote propaedeutische waarde. Aan den anderen kant kan ook weer
bezwaarlijk worden ontkend, dat dit aantal van nuttige voorbereidende vakken gemakkelijk
voor vermeerdering vatbaar was, wat dan ook vroeger en later geregeld is geschied.
Wij zien niet, dat het rapport van 1679 in een vroedschapsresolutie is vastgelegd en
evenmin, dat zoo zijnde, dat deze resolutie is uitgevoerd. Maar wel hebben wij boven
reeds meer dan eens kunnen constateeren, dat er van tijd tot tijd belangrijk en bedenkelijk
werd bezuinigd op het athenaeum ; omgekeerd is het ook waar, dat meer dan eens nieuwe
leerstoelen werden ingesteld. Maar van een vast plan is bij dat alles toch weinig sprake
ten minste is ons van zulk een door de bevoegde autoriteit opgemaakt plan nergens sprake.
Was er dan geen scherp omlijnd plan, men moet toch aannemen, dat er een algemeen
aangenomen denkbeeld moet hebben bestaan over den omvang van het te geven onderwijs en dus van de wetenschappelijke structuur van het athenaeum. Zulk een algemeen
denkbeeld zou men kunnen speuren in het streven om het onderwijs zoo veelzijdig mogelijk
te waken door de oprichting van nieuwe leerstoelen. Begonnen met hoogleeraren van
wat men later de faculteit der letteren en wijsbegeerte zou noemen, werd het corpus
der professoren weldra uitgebreid met mannen van dezelfde richting ; maar welhaast
kwamen de mathesis, de rechtswetenschap, de geneeskunde, ten slotte de godgeleerdheid
de haar toekomende plaats aan het athenaeum innemen.
Er is dus bij de autoriteiten stellig een streven naar veelzijdigheid te waardeeren. Bestaat
ook de bedoeling om het athenaeum bij voortduring een kweekplaats te doen zijn van
de vrije wetenschap, zooals het oorspronkelijk was bedoeld ? Met zooveel woorden is
dat nooit en nergens gezegd. Maar de benoeming van Vossius en Barlaeus, beide slachtoffers van den ommekeer van 1618, beide voor hun dagen vrijzinnige mannen in denken en
doen, was stellig teekenend genoeg. Blijkt datzelfde streven nu ook uit de latere benoemingen ? Uit den aard der zaak spreken niet alle benoemingen even stellig. Maar er zijn
andere, die bijzonder duidelijk zijn. Dat er ernstig sprake is geweest van de beroeping
van Grotius is even welsprekend als de uitnoodiging, gericht tot niemand minder dan
Galilei. Maar er is meer. Wanneer wij nagaan, wie aan het athenaeum in de eerste eeuw
hebben gedoceerd, dan zien wij, dat het mannen zijn geweest van de vrije wetenschap. Bij
den een komt dat helderder uit dan bij den ander ; het eene yak spreekt in dat opzicht
natuurlijk ook duidelijker taal dan het andere : maar in het algemeen was toch wel degelijk
de vrije wetenschap aan het woord.
De theoloog Gerbrand van Leeuwen was Coccejaan. Hij was in zijn dagen een verdienstelijk godgeleerde en vooral als bijbelexegeet zeer bekend. Zijn commentaar op den
1)

„Stads Financie geredresseert in den 'are 1679". HS. in folio, in de collectie Hudde. Gemeente-archief. Vgl. Van

athenaeum tot universiteit, 7 vlg. met de daarbij behoorende aanteekeningen.
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Romeinenbrief werd meermalen herdrukt en zelfs in het Duitsch vertaald. Maar hij was
stellig grooter als predikant dan als geleerde. De philosoof Senguerdius was oorspronkelijk
godgeleerde, maar was daarnaast ook natuurkundige. Hij gaf dan ook college in de
physica even goed als in de metaphysica en in de ethica. Zijn geestesrichting mogen
wij daaruit wel afleiden ; wij vinden dan tevens den overgang naar zijn opvolger de Raey.
Deze was een van de meest befaamde Cartesianen van zijn tijd. Hij promoveerde reeds
op „Theses Cartesianae" en gaf na vele jaren uit een „Clavis philosophiae naturalis
Aristotelicae Cartesianae". Hier was dus wel de moderne philosophie aan het woord.
Van nog meer beteekenis en kleur was ongetwijfeld Tiberius Hemsterhuis, die van 1704
tot 1717 aan het athenaeum was verbonden, maar het toen toch voor Francker verliet
in 1740 ging hij naar Leiden. Hemsterhuis, de stamvader van een beroemd geslacht van
geleerden, gold in zijn dagen voor een der grootste kritische geleerden, die zelfs met
een man als Scaliger werd vergeleken. Inderdaad paste hij de kritische methode, die de
wiskunde hem had geleerd, toe op de klassieke philologie, met name op de Grieksche,
die hij als een geheel zelfstandige wetenschap heeft losgemaakt van de orientalia. Een
baanbreker dus, waarmede het athenaeum eer heeft kunnen inleggen, al heeft het hem
niet blijvend aan zich weten te binden. Voor Amsterdam blijve de eer dezen grooten
geleerde te hebben ontdekt 1).
De jurist Johannes Cabelliau was ongetwijfeld een bekwaam man, maar van zijn verdiensten heeft hij in Amsterdam weinig blijk gegeven 2 ). Zijn opvolger Rusius gold in
zijn dagen voor een jurist van beteekenis ; vandaar dan ook, dat Leiden hem ten slotte
begeerde en verkreeg ; daar hij evenwel weinig in druk heeft uitgegeven, is het voor
het nageslacht moeilijk uit te maken, waarop zijn onmiskenbare reputatie in bijzonderheden gegrond was 3). Ook de Holsteiner Johannes Christenius wordt door de tijdgenooten zeer geroemd ; zijn vriend Gronovius prees hem zeer. Als geleerde was hij een
man van zijn tijd, beoefenaar ook der letteren, een der zoogenaamde elegante juristen
der zeventiende eeuw, die destijds veel naam hadden 4). Abraham Faber gaf lessen in
de rechtsgeleerdheid en ook in de staatkunde, wat voor dezen tijd wel karakteristiek
kan worden genoemd ; maar een man van typeerende beteekenis was hij toch niet.
De medicus Gerardus Blasius was in zijn dagen een man van groote waarde. Vele jaren
heeft hij het athenaeum gediend ; hij had de geheele geneeskunde voor zijn verantwoording. Des te merkwaardiger is het, dat hij op velerlei gebied zooveel uitnemends
heeft gegeven. Hij had belangstelling voor de geschiedenis van zijn wetenschap en gaf de
werken van oudere geneeskundigen uit. Maar vooral was hij een zeer bekwaam ontleedkundige, practisch zoowel als theoretisch ; hij heeft zeer veel gepubliceerd van zijn
anatomische waarnemingen en onderzoekingen, waarbij hij de vergelijkende methode
voor het eerst grondig en systematisch toepaste. Een man dus van groote waarde voor
het athenaeum en die daar ook grooten invloed heeft kunnen uitoefenen 5).
De historicus en philoloog Louis Wolzogen was een man van grooten naam en gezag in
zijn dagen. Zijn geestesrichting wordt misschien het best gequalificeerd door zijn aanval
op den Spinozist Lodewijk Meyer, die hem de waardeering en de toejuiching der
Cartesianen bezorgde. Maar juist daardoor werd weer zijn rechtzinnigheid verdacht, die
hij evenwel wist te handhaven, ook in zijn strijd met Labadie 6). De classicus Johannes
Schalbruch, die tevens rector van het gymnasium was, heeft de klassieke studien op
waardige wijze vertegenwoordigd : het strekt hem tot eer, dat hij door Hemsterhuis zeer
werd gewaardeerd 7 ). Maar grooter reputatie had Schalbruchs voorganger Petrus Francius
als voortreffelijk redenaar, groot geleerde en vloeiend dichter ; de tijdgenooten vereerden
1 ) Over hem : Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek I,
,
1068 en de daar aangehaalde
litteratuur. 2 ) Moes : Oud Holland V
33 vlg. 3 ) Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek II, 1243 en de daar aangehaalde litteratuur. 4 ) T.a.p. V, 111 en de daar
aangehaalde litteratuur, vooral Van Slee, De illustre school te Deventer, 95. 5 ) Over hem: Van Lennep, Memorabilia, vooral
136 vlg. •; Van der Boon Mesch, Over de ontleedkunde van den mensch, passim. 6 ) Over Meyer en zijn conflict met Wolzogen :
Meinsma, Spinoza en zijn kring, passim, vooral 146 vlg., 202 vig., 208 vlg., 235 vlg., 268 vlg., 439 vlg. 7 ) Zie Van Dam :
Jaarboek Amstelodamum XIX, 35 vlg. • Breen, t.a.p. 43 vlg.
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hem als den Hollandschen Ovidius en den patroon der welsprekendheid. Geen wonder,
dat zulk een man een zeer grooten invloed had in Amsterdam; hij werd in 1679 benoemd
tot regent van den schouwburg en vertegenwoordigde daar de moderne kunstbeginselen
van „Nil Volentibus Arduum". Ook op zijn studenten had hij grooten invloed 1).
Wij zien dus, dat het athenaeum in zijn eerste eeuw mannen van beteekenis aan zich
heeft weten te verbinden. Men kan in de benoeming van de verschillende hoogleeraren
niet steeds spreken van een bepaalde richting, die de voorkeur zou hebben gehad bij
curatoren en burgemeesteren. Maar juist dat is voor het athenaeum zeer karakteristiek.
Dat de kerk geen invloed had op de voordrachten en benoemingen der hoogleeraren,
spreekt in Amsterdam wel van zelf; evenzeer, dat geen bepaalde richting werd uitgesloten. Men krijgt den sterken indruk, dat eigenlijk alleen Haar den bekwaamsten vakman werd gezocht ; dat daarbij met allerlei omstandigheden wel rekening moest worden
geho. uden, ligt voor de hand. Maar de hoofdzaak is deze : wij zien, dat het athenaeum
zich in voile vrijheid heeft kunnen ontwikkelen ; men had in Amsterdam genoeg vertrouwen op de geestelijke vrijheid om het met haar in het hooger onderwijs te wagers.

1)

Over Francius : Wagenaar, Amsterdam III, 235 vlg. •, Van Lennep, Memorabilia, 161 vlg.
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VIERDE HOOFDSTUK
DE ACHTTIENDE EEUW

0
p den achtsten Januari 1732 vierde het athenaeum zijn eerste eeuwfest.
e
De rector magnificus, Jacobus Philippus d'Orville, hield toen de
gebruikelijke plechtige redevoering, die is gedrukt 1 ) en ook vertaald 2 ). De feestredenaar
was nog slechts twee jaar aan het athenaeum verbonden, toen hij werd geroepen als
rector en nog wel in een jubeljaar op te treden. Maar niet alleen was hij nog Jong hoogleeraar, los nog van traditie en historic, maar hij was en gevoelde zich op zijn katheder
eenzaam en verlaten. Want hij kon zich slechts beroemen op een ambtgenoot, den jurist
Cornelis Sieben, evenals hij zelf nog slechts twee jaar aan de school verbonden. Zocht
men goed, dan kon men nog een lector in de wiskunde en de sterrenkunde ontdekken
in den persoon van Mattheus Soeten, een man, reeds vergrijsd in den dienst der wetenschap. Geen wonder, dat de feestredenaar niet alleen feesttonen aan zijn harp kon ontlokken : hij was zelfs somber gestemd en gaf aan die stemming onbewimpeld uiting.
Hooren wij, wat hij te zeggen heeft 3).
Na zijn vreugde over den feestdag te hebben geuit en tevens zijn schroom om daarop
voor te gaan, zet hij zijn onderwerp aan zijn toehoorders uiteen. Hij herinnert aan den
aanvang van het nieuwe jaar, die de belofte inhoudt van nieuwen opgang en bloei. Dan
gaat hij over tot den oorsprong van het athenaeum, dien hij zelfs opvoert tot het college
van Eggert in de vijftiende eeuw. Hij komt dan tot de eigenlijke voorbereiding van de
stichting van het athenaeum : hij legt den nadruk op de voorbereiding van de jonge
jeugd voor de studie aan de universiteit; Lang staat hij stil bij de bezwaren, die verbonden zijn aan het zenden der studenten op te prillen leeftijd Haar de academia; met schelle
kleuren maalt de redenaar de gevolgen van kwaden omgang. Hij verhaalt dan de benoeming
van Barlaeus en Vossius en schetst hun persoon en geleerdheid. Hij komt dan te spreken
over het verzet van Leiden tegen de stichting van het athenaeum, dat door het vonnis
der hovers is gebroken. Toen kon dan den 8sten Januari 1632 het athenaeum plechtig
worden ingewijd : er warden penningen geslagen en gedichten gedrukt en verspreid.
D'Orville spreekt dan van de verschillende geleerden, die aan het athenaeum zijn verbonden geweest; hij tracht ze te karakteriseeren en doet dat niet zonder kritiek. Uitvoerig staat hij stil bij de poging om Galilei aan de nieuwe school te verbinden; zijn
hooge leeftijd alleen schijnt den grooten Florentijn te hebben verhinderd aan de eervolle
uitnoodiging gehoor te geven. Dit overzicht van het onderwijs wordt besloten door daze
karakteristiek : „Zia daar de gevallen van ons athenaeum op zoo korten tafereel geschildert, als mij doenelijk was. De beginselen glorierijk en veredelt door den strijdt
1 ) Oratio in centesimum natalem Illustris Amstelaedamensium Athenaei . . . . Amstelodami j ussu amplissimorum curatorum
apud Petrum van den Berge, 1732. Fol. Herdr. met die van Lennep, 1832. 2 ) Redenvoering over het eerste eeuwgetij
der Doorluchtige Schoole van Amsterdam, vertaelt door P. Vlaming. Amsterdam, Pieter van den Berge, z. j. 3 ) Voor het
g
emak van den lezer gebruik ik den Nederlandschen tekst.
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Jacobus Philippus d'Ouille, hoogleeraar, 1730-1742. Kopergravure van J. Houbraken, naar een
geschilderd portret van J. M. Quinckhard. Historische Verzameling der Universiteit.
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van twee machtige steden. De leeraeren in verscheide wetenschappen zoo uitmuntendt,
dat naeuwlijx een der andere doorluchtige schoolen op dergelijken roemen mach ; door
de grootste academies ons meerder benijdt, dan gegeven. De magistraet goeddadig en
vriendelijk. Zo dat, indien wij den voor- en tegenspoedt deezer schoole weegen, men
reden heeft dezelve gelukkig te heeten". Maar dan ziet de redenaar om zich heen en
bevindt, dat de bloei van het athenaeum niet heeft aangehouden : van bloei kan men
dan ook nauwelijks weer spreken. De spreker gaat aldus voort : „Voor deeze twee jaeren
echter was het om de waerheidt te zeggen, daermede zoo ver gekoomen, dat de meeste
letterlievers duchtten, dat deeze grondt, na den kring van hondert jaeren, volgens het
jubelrecht der Jooden, tot zijnen ouden beer stondt te keeren, en Pallas, gelast op te
kraemen, haer ledige woonstede Mercurius weder zoude hebben ingeruimt ; want al haer
priestess waeren of doodt of veroudert, de altaeren koudt."
Maar gelukkig schijnt er Licht in de duisternis. De regeering waakt als van ouds voor
den bloei van het athenaeum : „Gij, grootdaedige heeren", spreekt hij tot de Burgemeesteren, „en de voorzaeten van UEd. Groot Achtb. hebt deeze vrees does verdwijnen,
deeze voorspellingen ijdel gemaakt. Uw standvastige letterliefde heeft hier de oude
kunsten weder ingevoert. Uw onvergelijkelijke goeddadigheidt omtrent de burgers uwer
stede heeft dit heiligdom van wijsheidt en geleerdheidt hen wederom ontslooten. Uw zoo
waekzaeme zorg voor de glorie van uw stadt heeft de eer der geleerdheidt, zoo ver in u
is, waerlijk weder aen. Amsterdam herstelt, en zoo groote weldaeden de letteren, der
burgerije, der stede toegebracht. Ons dan, vaderen, zoo vaderlandtlievende, wie gij gewilt
hebt, dat uw bedienaers en medehelpers zouden weezen, in zoo uitmuntendt voorneemen,
ons staet met alle zorg, met alle aendacht te voorzien, dat zoo burgerlievende beden en
wenschen geen heilzaeme uitslag ontbreeke ; dat wij simmer ergens in te kort schieten,
om zoo genegen wille in alles te beantwoorden". Ook uit naam van zijn ambtgenoot wil
de redenaar plechtig beloven, „dat wij de oude glorie van 't lyceum herstelden en staende
houden ; want dat wij die vermeerderen zouden, was al te hoogdraevende wensch. Hetgeen
wij vermoogen, ijver, naerstigheidt en geduurzaemheidt zeggen wij toe. Zoo moogen wij uw
goedgunstigheidt voor ons, uw zorg voor dit lyceum verkoopen. Den beginselen heeft geen
fortuin ontbrooken ; de letterliefde heeft begonnen te herleeven ; een welgemoede schaer van
jongelingen betreedt weder met lust den drempel deezer kerke. De burgerij houdt het Baer
voor, dat die dag, waerop de volle raedt het treffelijk besluit nam van het weder inroepen
der zanggodinnen, niet zoo zees de orde der professooren weder vervult zag, maer op
nieuw herbooren en looft met dankbaeren haste het herstellen van dit lyceum".
De rector van 1732 is ten slotte bemoedigd en zelfs blijmoedig. En als de dichter Pieter
Vlaming het eeuwfeest en d'Orvilles rede in poezie herdenkt, dan besluit hij aldus

Zij 1 ) wekke u uit dien schoot

2 ) een reex van schrander kroost
En heilrijk nageslacht, dat mogelijk zal geeven
Aen uw geboortestadt 3 ), dat een noch uwer neeven,
Van dien verheven stoel, waervan ge u hooren liet,
Zijn grootvaers roem verheffe, of door een vrolijk riet,
De muzen hier behoude, en met zijn poezije
Na hondert jaeren viere een ander eeuwgetije".

Men was dus in 1732 met eenige verwachting vervuld voor de toekomst 4 ). Er was voor
die verwachting waarlijk wel reden. In de zeventiende eeuw bestond noch algemeene
belangstelling in zuiver wetenschappelijke usages noch nauw verband tusschen wetenschap en hooger onderwijs. In beide onderscheidde de moderne tijd zich ten scherpste
van onze gouden. eeuw. Die moderne tijd zet zich in in den loop der achttiende eeuw.
1 ) Juno. 2 ) Der wetenschap. 3 ) Amsterdam, waar d'Orville was geboren. Vgl. boven blz. 2. 4) Vgl. een plan tot herbouwing van het athenaeum van 1743, bij Jorissen, bijlage.
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Petrus Burmannus Secundus, hoogleeraar, 1742-1777. Kopergravure. Historische Verzameling
der Universiteit.
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Dan ontstaat die wisselwerking tusschen wetenschap en maatschappij, die de universiteit
nauw verbindt aan het geestelijk leven van haar tijd ; dan ook wordt het athenaeum
een ware kweekplaats der wetenschap, natuurlijk zooals men die toen bezag en opvatte.
Het is dan ook niet toevallig, dat niet lang na het eerste eeuwfeest de moderne, men
kan haast zeggen de werkelijke ontwikkeling van het athenaeum aanvangt. Het was
een zoon uit het befaamde geslacht der Burmans, die met den tooverstaf van zijn brillanten
geest het wat verouderde athenaeum tot nieuw leven riep. In 1742 werd Petrus Burmannus Secundus geroepen tot den leerstoel der welsprekendheid, taal- en dichtkunst;
het was de oude katheder der rhetorica, dien ook Francius en d'Orville hadden bekleed
en die zelfs herinnert aan dien van Barlaeus. Een merkwaardige leerstoel, die in de
twintigste eeuw zeker geen reden van bestaan meer zou hebben; ook werden hier stellig
geen eigenlijke vakken van wetenschappelijk onderzoek noch gegeven noch bedoeld.
Maar een algemeen professoraat als dit, bekleed door een man van ruimen en zelfs
genialen aanleg, kan den drager daarvan den weg openen tot velerlei wetenschap, onderzoek en onderwijs en zijn leerlingen met hem. Vandaar dan ook, dat Burman in een
eeuw, toen de specialiseering nog geen eisch der wetenschap was en universeele ontwikkeling de meest kenmerkende deugd van den geleerde werd gerekend, een beslissenden
invloed kon oefenen op zijn studenten en door hen op breedere volkskringen. Hij kon
dus vele jaren lang een drijvende kracht zijn van het athenaeum. Burman was de man
der geestelijke wetenschap in haar eenheid, samenhang en algemeenheid ; hij was jurist,
maar tevens theoloog, dan ook historicus, ten slotte vooral philoloog. Maar zulk een
veelzijdig man was natuurlijk ook philosoof; de wijsbegeerte, in die dagen de koningin
der wetenschappen, omvatte alle onderzoek daarom, wel niet in een stelsel, maar toch in
een geheel. En — het sprak in dien geestelijk veelbewogen tijd van zelf — Burman was
ook een politiek man, een der voorloopers van de latere patriotten, die Oldenbarnevelt
en Johan de Witt als waarachtige vaderlanders eerde. En ook — even natuurlijk in deze
periode — was Burman dichter van naam en, in overeenstemming met den eisch van
zijn ambt, begaafd en welsprekend redenaar.
Juist in Burman, misschien nog meer dan in Vossius en Barlaeus, manifesteert zich de
vrije wetenschap in haar vollen strijd tegen vooroordeel en traditie. Hij leeft geheel de
geestelijke vernieuwing van zijn tijd mede. Wij wezen reeds op zijn politieke denkbeelden
en beginselen ; de hoogvereerde Neer van Santhorst werd de geestelijke vader der
patriotten : de Santhorstsche geloofsbelijdenis werd het politieke dogma van het einde
der achttiende eeuw; als een profeet haast werd Burman bewonderd en gehuldigd door
Betje Wolff en haar geestverwanten. Hij was een sterke geestelijke kracht in Nederland,
in Amsterdam, aan het athenaeum ; door hem kwam de school tot nieuwen bloei ; door
hem werd zij waarlijk een kweekplaats der wetenschap 1).
Anderen stonden naast Burman. D'Orville, die in 1732 de feestrede op het eeuwfeest
van het athenaeum uitsprak, werd in 1742, zooals wij zagen, opgevolgd door Burman.
Burman zelf heeft vele jaren het athenaeum gediend, eerst als hoogleeraar in de
geschiedenis der letterkunde en de welsprekendheid, sedert 1744 ook in de dichtkunst,
eindelijk sedert 1767 nog in de vaderlandsche geschiedenis. Tien jaar later werd hij
emeritus en werd opgevolgd door Hermanus Tollius, die den leerstoel verkreeg der vaderlandsche en algemeene geschiedenis, der dichtkunst en der Grieksche letteren. Hij was
evenals Burman een algemeen ontwikkeld man, van wien het athenaeum veel kon verwachten. Maar reeds in 1784 nam hij zijn ontslag wegens zijn benoeming tot gouverneur
der kinderen van Willem V. Ongeveer een kwart eeuw is hij aan het huis van Oranje
verbonden gebleven; hij heeft aan dat huis belangrijke diensten bewezen, vooral in de
moeilijke jaren van vervolging en ballingschap 2).
1 ) Over Burman : De Agnietenkapel. Gedenkboek, 42 vlg. en de daar aangehaalde litteratuur. 2 ) Nieuw Ned. Biogr.
Woordenb. V, 949 vlg. en de daar aangehaalde bronnen.
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Tot Tollius' opvolger als hoogleeraar in de oude geschiedenis, de klassieke philologie,
de welsprekendheid, de dichtkunst en de vaderlandsche geschiedenis werd een man
benoemd, die uitnemenden luister aan het athenaeum zou bijzetten. Dat was de befaamde
Daniel Wyttenbach, die van 1784 tot 1799 de genoemde vakken in Amsterdam heeft
gedoceerd ; daarna heeft hij nog vele jaren de Leidsche hoogeschool met eere gediend.
Wyttenbach was eigenlijk bij de successie van Burman gepasseerd ; maar door den invloed
van De Bosch, Cras en Temminck werd hij reeds in 1779 tot hoogleeraar in de wijsbegeerte benoemd, welk ambt hij neerlegde na het vertrek van Tollius. Wyttenbach was
een philoloog van uitnemende gaven, die vooral voor het onderzoek van Plutarchus zeer
verdienstelijken arbeid heeft verricht. Terecht werd hij onder de groote geleerden van
zijn tijd gerekend, al miste hij het heldere vernuft van mannen als Ruhnkenius en
Valckenaer. Hij leefde alleen voor zijn wetenschap en eigenlijk buiten de menschen, die
hij bovendien door een hinderlijke norschheid van zich wist of te houden. Mogelijk werd
hij juist daarom des te hooger als geleerde gewaardeerd.
Toen d'Orville in 1732 het eeuwfeest van het athenaeum herdacht, had hij slechts een
ambtgenoot, den jurist Cornelis Sieben. Deze heeft tot zijn dood in 1743 zijn ambt waargenomen. Sieben kwam van Harderwijk, waar hij de klassieke philologie had gedoceerd
in een tijd, toen het Romeinsche recht den voorrang had, lag de combinatie wel voor
de hand. Siebens opvolger was de jonge Van Vrijhoff, die slechts elf jaren heeft gedoceerd :
hij stond in zijn dagen bekend als een goed romanist. Van Vrijhoff werd in 1754 opgevolgd door den zoon van zijn voorganger Bartholomeus Sieben. Deze, gevormd in de
school van zijn vader, heeft tot 1771 het athenaeum gediend; reeds op vijf en veertigjarigen leeftijd nam hij zijn emeritaat, stellig omdat hij weinig aan de verwachting, die
men van zijn benoeming had gehad, had voldaan. Evenals zijn vader combineerde hij de
rechtswetenschap met de philologie en zelfs, wat minder voor de hand lag, met de poezie.
Sieben werd opgevolgd door een man, die vele jaren aan het athenaeum den luister van
zijn persoon en zijn wetenschap zou bijzetten. Dat was Hendrik Constantijn Cras, die
met een korte onderbreking in den revolutietijd van 1771 tot zijn dood in 1820 alleen
de geheele juridische wetenschap heeft onderwezen. Bij zijn optreden benoemd tot
professor iuris civilis et hodierni, kreeg hij in 1775 ook nog het ius publicum te doceeren,
in 1790 bovendien het ius naturae et gentium, in 1809 zelfs nog het wetboek Napoleon.
Cras behoort tot die mannen, die niet alleen en zelfs vooral niet gekend worden uit hun
werken, maar ook en in het bijzonder uit hun persoonlijkheid. Hij is eigenlijk de eerste
jurist aan het athenaeum, die bij de tijdgenooten een zeer grooten naam had. Zijn
beteekenis van Amsterdam ligt vooral hierin, dat hij den wat vervallen staat der juridische
studien weer geheel heeft opgehaald. Aan de werkkracht, de bekwaamheid en het
redenaarstalent van Cras was inderdaad de wedergeboorte der Amsterdamsche rechtsschool te danken. Zeer groot is het aantal der door hem gevormde leerlingen geweest
wij noemen alleen D. J. van Lennep, J. D. Meyer, Falck, F. A. van Hall en vooral
Kemper. Cras was vooral de man van het in zijn dagen bloeiende natuurrecht; meer
theoretisch dan practisch jurist heeft hij vooral de wijsbegeerte van het recht en de
wijsbegeerte in het algemeen met groote toewijding onderzocht en onderwezen.
De eerste hoogleeraar, die na en naast d'Orville werd aangesteld, was Cornelis Hugo
Vonck, die in 1735 den leerstoel der oostersche philologie beklom. Vonck was een leerling
van den bekenden orientalist Albert Schultens ; men had goede verwachtingen van hem,
die evenwel niet in vervulling gingen : hem moest in 1753 ontslag gegeven worden 1 ). Zijn
opvolger werd Willem Koolhaas, met wien het athenaeum meer eer inlegde ; twintig
jaar lang heeft hij in Amsterdam de oostersche talen onderwezen. Hij gaf een reeks van
studien uit over de Hebreeuwsche taal, waarbij niet onverdienstelijk werk was over de
syntaxis 2 ). Zijn opvolger was een loot van het beroemde geslacht van Nederlandsche
1)

Nat, De studie van de oostersche talen in Nederland in de 18e en 19e eeuw, 88, 106. 2 ) T.a.p. 88.
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orientalisten, Hendrik Albert Schultens, de laatste van een befaamde reputatie. Juist
daarom heeft Amsterdam hem ook wel niet kunnen behouden ; hij vertrok na een zesjarig
verblijf reeds in 1779 naar Leiden 1 ). Zijn plaats werd ingenomen door Didericus Adrianus
Walraven, aan wien in 1785 ook de gewijde hermeneutiek werd opgedragen ; hij heeft
den leerstoel bekleed tot zijn dood in 1804. Walraven was een 'ceding van den beroemden
Groningschen orientalist Nicolaas Wilhelm Schroeder en behoorde in zijn dagen tot de
bekende leeraren in het Hebreeuwsch en het Arabisch in Nederland; met J. J. Schultens
en Schroeder noemt Scheidius hem onder de „clarissimi triumviri" in deze wetenschap 2).
In 1754 waren er in Amsterdam nog slechts drie hoogleeraren : Bartholomeus Sieben, Petrus
Burmannus Secundus en Willem Koolhaas. Als vierde kwam in genoemd jaar daarbij de
theoloog Petrus Curtenius. Hij was een geboren Amsterdammer en nam naast zijn hoogleeraarsambt ook dat van predikant waar. Vele jaren heeft hij aan het athenaeum de theologische vakken onderwezen: maar een bijzondere beteekenis had hij in zijn dagen niet. Mogelijk
staat het daarmede wel in verband, dat hij na zijn dood in 1789 geen opvolger kreeg 3).
Kort na het optreden van Curtenius, in 1755, is de orde der hoogleeraren van het
athenaeum uitgebreid met niet minder dan drie geleerden van naam : Willem Riiell voor
de anatomie, Johannes Burman voor de botanie en Petrus Camper voor de anatomic
en de chirurgie. Er waren dus toen zeven hoogleeraren en bovendien nog een lector in
de wiskunde, de sterrenkunde en de zeevaartkunde, Martinus Martens : een groote vooruitgang dus bij enkele jaren geleden. De uitbreiding van 1755 beteekende bovendien een
uitbouw der school in de richting der natuur- en medische wetenschappen.
Willem Roell heeft slechts kort, van 1755 tot 1762, aan het athenaeum gedoceerd. Hij was
gesproten uit een befaamd geleerdengeslacht ; zijn vader was de bekende Utrechtsche hoogleeraar. In 1728 reeds werd hij assistent van Ruysch, die zelf nimmer aan het athenaeum
is verbonden geweest. Na Ruysch' dood werd hij hoogleeraar in de anatomie ; reeds in 1762
vroeg hij om gezondheidsredenen zijn ontslag ; hij stierf te Utrecht 27 October 1775.
Toen Mien in December 1762 zijn ambt neerlegde, kreeg hij geen opvolger. Of liever zijn
vak werd opgedragen aan Volkert Snip, die in hetzelfde jaar optrad als professor chirurgiae
et anatomiae. Hij was de opvolger van Petrus Camper, die in 1755 tegelijk met Rod!
en Johannes Burman was benoemd. Camper was benoemd tot hoogleeraar in de ontleedkunde en de heelkunde ; in 1758 kreeg hij ook de geneeskunde te onderwijzen. Hij was
een van de beroemdste geleerden van zijn tijd ; hoewel hij slechts zes jaren aan het
athenaeum verbonden was, heeft zijn naam toch aan de school grooten luister bijgezet.
Hij was een der veelzijdigste mannen van zijn tijd : als beeldend kunstenaar had hij
evenzeer beteekenis als als geleerd onderzoeker. Als anatoom beheerschte hij het geheele
gebied, zoowel dat van den mensch als van het dier : dan als patholoog-anatoom had
hij groote verdiensten. Ook als practisch geneeskundige had hij grooten naam. Zeer groot
is het aantal ontdekkingen, dat hij op schier ieder gebied der theoretische en practische
geneeskunde heeft gedaan : zijn reputatie van geniaal onderzoeker ging over de geheele
beschaafde wereld. Het was voor het athenaeum een duurzame eer dezen genialen man,
zij het te kort, aan zich verbonden te hebben 4).
Campers opvolger werd in 1762 de genoemde Volkert Snip, van wien weinig te zeggen
valt. Hij stierf reeds in 1771 en werd opgevolgd door een man van veel grooter reputatie,
door Andreas Bonn, die een menschenleeftijd, tot zijn dood in 1818, het athenaeum heeft
gediend. Hij was een der meest en best bekende en gewaardeerde geneeskundigen van
het toenmalige Amsterdam : hij was niet alleen een uitnemend clinicus, maar ook een
grondig wetenschappelijk onderzoeker, getuige de uitgebreide lijst zijner publicatien 5).
De derde hoogleeraar, die in 1755 werd benoemd, was de plantkundige Johannes Burman,
uit het befaamde geslacht. Hij was de oudste zoon van den predikant Frans Burman
1 ) T.a.p. 7, 87 vlg. 2 ) T.a.p. 81, 83, 85. 3 ) Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek VIII, 350. 4 ) Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek I, 552 vlg. en de daar aangehaalde litteratuur. 5 ) T.a.p. IV, 199 vlg.
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en dus de oudere broeder van den grooten Petrus Burmannus Secundus. Hij studeerde
te Leiden en was daar een leerling van den grooten Boerhave. Hij stond bekend als een
zorgvuldig onderzoeker. In 1769 kreeg hij gedaan, dat zijn zoon Nicolaas Laurens hem
als assistent-hoogleeraar werd toegevoegd. Deze zoon volgde hem dan ook op, toen hij
in 1777 zijn emeritaat vroeg en verkreeg. Nicolaas Laurens, de laatste der Burmans te
Amsterdam, had te Leiden het onderwijs genoten van Musschenbroek, de twee Albini,
Gaubius en de twee Van Royens : later werkte hij onder Linnaeus te Upsala. Hij voerde
bij zijn onderwijs in de botanie de nomenclatuur van Linnaeus in en was ook overigens
een man van den nieuwen tijd 1 ). Hij stierf in 1793 en werd opgevolgd door Nicolaas
Bondt, die reeds 17 Augustus 1796 door den dood werd weggenomen.
De eerste nieuwe leerstoel, die na 1755 werd opgericht, was in 1783 die der theologie ;
tot dien stoel werd Jacob van Nuys Klinkenberg geroepen : hij was tevens predikant.
Na den dood van Curtenius in 1789 kwam hij alleen voor de geheele theologie te staan.
Intusschen blijkt hij het geheel te hebben kunnen beheerschen; hij had in zijn dagen
een grooten roem als uitnemend theoloog der gematigde Coccejaansche richting ; met
name door zijn leerlingen, waarvan hij er vele heeft gevormd, was hij zeer geliefd. Bij
al zijn gematigdheid was hij zeer fel tegen het in zijn dagen zeer sterk om zich heengrijpend ongeloof, wat hem in den revolutietijd in moeilijkheden bracht. Maar hij kwam
alles te boven en kon zijn ambt waarnemen tot zijn dood den A den September 1817.
Kort na Van Nuys Klinkenberg beklom opnieuw een hoogleeraar een nieuw opgerichten
leerstoel: eigenlijk moet men zelfs van twee hoogleeraren spreken. Wij zagen boven, dat
Wijttenbach, tot dusverre hoogleeraar in de philosophic, in 1784 Tollius opvolgde als
professor in de philologie en geschiedenis. Het volgend jaar werd hij als hoogleeraar in
de wijsbegeerte opgevolgd door den grooten Jean Henri van Swinden. Maar zoowel de
man als het yak waren zoo geheel anders, dat men gerust van een nieuwen leerstoel kan
spreken : Van Swinden werd ook hoogleeraar in de wiskunde, de sterrenkunde en de
natuurkunde : met een korte onderbreking in den Bataafschen tijd heeft hij zijn ambt
tot zijn dood 9 Maart 1823 vervuld. Het is wel nauwelijks noodig de groote figuur van Van
Swinden hier uitvoerig uit te beelden. Reeds op een en twintigjarigen leeftijd werd hij
hoogleeraar te Franker, vanwaar hij in 1785 naar Amsterdam kwam. Van Swinden was
zoowel man van wetenschappelijk onderzoek als van de praktijk : zijn velerlei bemoeiingen
met volkstelling en bevolkingsstatistiek zijn in dat opzicht even karakteristiek als zijn
handboeken voor zeevarenden en zijn werkzaamheid bij de vaststelling van het nieuwe
metrieke stelsel. Hij was in zijn dagen een man van Internationale reputatie 2).
Van Swinden was de eerste, die de natuurkundige wetenschappen aan het athenaeum
introduceerde. Naast hem werd in hetzelfde jaar 1785 de scheikundige Dirk van Rhijn
aan het athenaeum tot hoogleeraar benoemd. Van Rhijn, een geboren Amsterdammer,
werd benoemd tot „professor chemiae, pharmaciae et materiae medicae" ; hij was de
eerste chemicus te Amsterdam. Een laboratorium stond niet tot zijn beschikking ; zelfs
heeft hij in den cursus 1803-04 geen college gegeven „bij gebreke van een laboratorium":
Later richtte hij in zijn woonhuis, de oude saaihal in de Staalstraat, een zeer eenvoudig
laboratorium in. Hij schijnt meer man van de practijk dan van de wetenschap te zijn.
geweest : hij nam zijn ambt waar tot zijn dood. Eenige jaren voor Van Swinden stierf
hij 23 April 18173).
Teekenen wij ten slotte nog aan, dat een groot deel der achttiende eeuw het lectoraat
in de wiskunde, de sterrenkunde en de zeevaartkunde bleef bestaan. Soeten stierf in
1733 ; hij kreeg eerst in 1743 een opvolger in Martinus Martens. Deze overleed in 1762
en werd het volgende jaar opgevolgd door Pibo Steenstra, die tot zijn dood in 1788
deze vakken heeft onderwezen. Zijn opvolger werd in 1789 de beroemde Pieter Nieuwland, die echter reeds in 1793 als hoogleeraar naar Leiden werd beroepen. Nieuwlands
1 ) Over deze Burmans : t.a.p. IV, 353 vlg. 2 ) T.a.p. IV, 1289 vlg. 3 ) T.a.p. II, 1203 vlg.
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opvolger te Amsterdam werd Hendrik de Hartog, die lange jaren, tot zijn dood in 1838
dat lectoraat heeft vervuld ; daarna is het niet weer bezet ; er werden in verband met
nieuwe eischen nieuwe regelingen getroffen.
De inrichting van het onderwijs aan het athenaeum is in de achttiende eeuw in hoofdzaak gebleven, zooals zij in de vorige periode was. De school bleef een voorbereidend
instituut voor de universiteit, hoewel het onderricht zeer bepaald het karakter van hooger
onderwijs heeft gedragen. Maar examens werden niet afgenomen ; het recht tot promotie
miste het athenaeum. Maar wel werden Kier als een voorbereiding tot de promotie
disputatien gehouden. Wij nemen een voorbeeld uit het protocol van het athenaeum
„Den 17 Juny 1799 heeft de student in de regten Anton Reinhard Falck in de groote
gehoorzaal van het Illustre School onder voorzitting van mr. H. C. Cras, voor een talrijke vergadering openlijk verdedigd zijne Disputatio Juridica de matrimonio ex sententia
celeb. Imm. Kant et Joh. Gottl. Fichte. Gelijk het opstel dezer verhandeling ene gehele
nieuwe behandeling van het onderwerp heeft, volgens de nu onlangs opgekomene wijsbegeerte van den Koningsberger Hoogleeraar Kant, zo is dezelve door den jeugdigen
schrijver in zeer fraai Latijn opgesteld en namelijk tot bijzonder genoegen van de gehele
vergadering verdedigd, zodat na het eindigen van deze Actus, en Curatoren en Hoogleraars hun ongemeen genoegen hebben te kennen gegeven. Het getal van opponenten,
zo studenten als doctoren was aanzienlijk" 1).
Wil men een uitvoerige beschrijving van zulk een disputatie lezen, dan verschaft de
Zweed BjOrnstahl ons dat genoegen. Wat hij den 19 den December 1774 in het athenaeum
waarnam, beschrijft hij aldus : „Den 19 December fand ich mich auf dem illustren
Athenaum ein, wo der junge Herr Hooft, Sohn des Stadtsecretaris 2 ), einen Behr hitzlichen
und verwickelten Satz 3 ), namlich „An Brutus jure occiderit Caesarem", vertheidigte,
fiber welchen Gegenstand er eine lange und gelehrte Streitschrift geschrieben hatte, die
er auch mit eben so viel Starke als Wohlredenheit verfocht. Dieser Jangling besitzt
grundliche Einsichter, sowohl in die Rechtswissenschaft als in die Geschichte, Staatsklugheit und lateinische Sprache, ob er gleich nur einundzwanzig Jahr alt ist. Ihn einen
so auffallenden Satz so mannlich behaupten zu Koren, machte mir ein so groszes Vergniigen,
dasz ich mir vornahm, die Anzahl der Opponenten obzwar nicht dazu vorbereitet, zu
vermehren. . . . Ich war unter den Opponenten der letzte. Jedem stand es frey, seine
Einwiirfe vorzulegen. Die gauze Handlung dauerte aber dock nicht linger als eine Stunde ;
um 10 Uhr fieng sie an, und um 11 war sie vorbey; als es 11 schlug, gab der Pedell das
Zeichen zum Schlusse dadurch dasz er ausrief : hora est. Den Vorsitz fiihrte dabey Professor
Cras, in schwarzer Kleidung und mit dem Kragen; er hatte aber nicht nothig, ein einziges
Wort zu sagen, denn der Respondent allein that seiner Pflicht ein volliges Geniige.
Neben der Katheder Standen zwey Marschalle oder Paranymphen, die als berm Hoofts
Freunde die Exemplare der Disputation austheilten, und zum Disputationsschmause
einluden. Zur rechten Seite saszen die Biirgermeister und der Rath, und zur linken
die Herren Professoren" 4).
Men herkent de vormen, zooals die in Amsterdam op de latere promotie zijn overgegaan.
Zulk een disputatie zien wij stellig ook op de achttiende-eeuwsche prent, waarop de
groote zaal van het athenaeum is afgebeeld. Wij zien daar tusschen de ramen het spreekgestoelte van den rector ; daarvoor de katheder van den disputant ; in de banken links
en rechts de curatoren en hoogleeraren ; tegenover den disputant in de zaal het publiek,
zittend en staand. Ongeveer zoo zal de zaal er ook hebben uitgezien bij de publieke
colleges, die oudtijds weer dan tegenwoordig een belangrijk deel van het hooger onderwijs
1 ) Jorissen, Het verleden der universiteit van Amsterdam, 47. 2 ) Daniel Hooft, geboren 2 September 1753 als zoon van
den stadssecretaris mr. Daniel Hooft ; hij stierf ongehuwd 30 November 1828. Hi' bekleedde verschillende stedelijke
ambten, werd schepen en raad in 1786, maar werd 1 November 1787 op zijn verzoek ontslagen. Vgl. Elias, Vroedschap II,
727, 987, 1085, 1149. 3 ) Thesis, stelling. 4 ) BjOrnstahl, Briefe aus semen auslandischen Reisen . . . . Aus dem Schwedischen
iibersetzt. Leipzig und Rostock, 1782. V, 475 vgl.
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uitmaakten. Deze openbare lessen werden in het Latijn gegeven. Maar ook in vroeger
eeuwen verstond niet iedereen de taal van Latium : daarom werden er reeds in de zeventiende eeuw ook Nederlandsche lessen gegeven. Fokkens reeds zegt daarvan : „Want in de
voornoemde Doorluchtighe School worden alle week door een Professor Nederduytsche lessen
gedaan, van alle natuurlike Bingen, soo van den Hemel als ook van 't Aardrijk, en alles wat
de Natuur-wet aangaat, Bat in geen andere Steden van gantsch Nederlant meer geschiet"1).
Wil men weten, hoe het athenaeum er in de achttiende eeuw uitzag, Ban kan Wagenaar
ons helpen ; hij is trouwens de eerste stadbeschrijver, die uitvoerig de inrichting beschrijft.
Hij zegt er het volgende van : „Men komt, door de poort, op eene ruime plaats, en voorts,
in de gewezen kerk van 't S. Agnieten klooster, die, in drie deelen onderscheiden is. Het
onderste, welk zijnen ingang op den Oude-Zijds-Agterburgwal heeft, is een Admiraliteitspakhuis ; het middelste is het groote en kleine auditorium, of gehoorzaal der Doorlugtige
Schoole ; en het bovenste de Stadsbibliotheek of boekerij. De groote gehoorzaal is een
ligt, langwerpig, vierkant vertrek. De professorate stoel staat in 't westen. Rondsom,
staan nette gestoelten, voor de Wethouderschap der Stad, voor de Curatoren, Professoren,
Doctoren, Predikanten en anderen, en in 't ruim, zeven zitbanken. Langs de wanden
van 't vertrek, hangen de egte geschilderde afbeeldsels van omtrent vijftig beroemde en
geleerde mannen van allerlei staat en gezindheid, welken, in 't jaar 1743, door den oudpresident-schepen Gerard van Papenbroek aan de Doorlugtige Schoole vereerd zijn 2 ). . . .
Voorts, hangt, regt over den professoralen stoel, eene afbeelding op eene groote koperen
plaat van de overblijfsels van 't aloude Palmyre, insgelijks, een geschenk van den heer
van Papenbroek, die ook twee oude borstbeelden van Julius Cesar en Cicero aan de
Doorlugtige Schoole vereerd heeft, Welke op 't portaal van binnen geplaatst zijn. De
hoogleeraar Pieter Burman heeft de gedagtenis van 't geschenk des heeren van Papenbroek bewaard in een schoon Latijnsch vers, welk, op een tafereel, in de groote gehoorzaal,
to leezen is . . . . Op een ander tafereel, ziet men een ouder gedigt van den geleerden
Salmasius, welk, nooit voorheen, bekend of uitgegeven, hier, voor eenige jaren, uit de
boekerij van den reeds gemelden professor Burman geplaatst. . . . is 3 ). Eindelijk, hangt hier
ook eene grondteekening van de groote gehoorzaal, die, ter gelegenheid van 't geschenk des
heeren van Papenbroeck, gemaakt is 4 ). Agter de groote, volgt de kleine gehoorzaal, waar
de Curatoren en Professoren bijeenkomen, eer zij in de groote gehoorzaal verschijnen. Ook
zijn er, dikwils lessen gegeven. De professorsstoel staat in 't oosten. Rondsom 't vertrek,
zijn nette gestoelten, en drie kassen, en, in 't ruim zes beslooten bankers" 5).
Zoo zag het athenaeum er Bus uit in de achttiende eeuw.

1 ) Fokkens, 240 vlg. 2 ) Wagenaar vermeldt al die portretten. Waar zij zich thans bevinden, vgl. : De Agnietenkapel.
Gedenkboek, 27 vlg. 3 ) Beide tafereelen bevinden zich thans in de historische verzameling der universiteit, gevestigd in
het oude athenaeum. 4 ) Thans in hetgemeente-archief. 5 ) Wagenaar, Amsterdam II, 369 vlg.

53

J. H. van Swinden, hoogleeraar te Franker 1767-1785 te Amsterdam 1785-1800, 1802-1823.
Portret van Van der Kooy. Trippenhuis.
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DE FRANSCHE TIJD

oen de revolutie in Januari 1795 te Amsterdam haar beslag kreeg, telde het athenaeum
acht hoogleeraren : den jurist Cras, den philoloog Wijttenbach, den orientalist Walraven,
den anatoom Bonn, den botanicus Bondt, den wis- en natuurkundige Van Swinden,
den theoloog van Nuys Klinkenberg, den scheikundige Van Rhijn, bovendien den
lector de Hartog. Veel verandering bracht de omwenteling aan het athenaeum voorloopig
niet : alleen het college van curatoren trad in zijn geheel of en werd door een ander,
patriotsch, vervangen.
Veel dieper greep de verandering in, die het gevolg was van de invoering der staatsregeling van 1798. De nieuwe constitutie was sterk centraliseerend, ook op het gebied
van het onderwijs. Het was al een bedenkelijk voorspel, dat de gevolgen van den staatsgreep van 22 Januari 1798 zich ook aan het athenaeum deden gelden. Commissarissen van
het intermediair uitvoerend bewind stelden in Amsterdam een nieuwe, radicale regeering
aan. Zij begon met een zuivering van wat zij als haar personeel beschouwde : daartoe rekende
zij ook de hoogleeraren van het athenaeum. Tegen den theoloog behoefde zij niet op te
treden : Van Nuys Klinkenberg was reeds in 1796 met een tiental andere predikanten
geschorst wegens ongehoorzaamheid aan het nieuwe gezag ; zij werden eerst in 1804 in hun
functien hersteld 1 ). Van de overige hoogleeraren gaf in Januari 1798 Cras aan het nieuwe
bewind aanstoot door zijn gematigde gevoelens ; den 5 den April werd hij geschorst. Gelukkig
niet voor Lang : de staatsgreep van 12 Juni bracht de gematigden weer op het kussen en
Cras op zijn katheder : den 3 den Juli deed hij zijn intrede weer in de Agnietenkapel.
De staatsregeling van 1798, die in Augustus was afgekondigd, bracht voor het athenaeum
het eigenaardige gevolg, dat de benoeming der hoogleeraren kwam aan het staatsbestuur , dat was des te opvallender, aangezien Amsterdam voor de kosten bleef staan.
Den 17 den Augustus 1796 was Bondt gestorven , zijn opvolger als hoogleeraar in de botanie
werd Gerardus Vrolik, als zoodanig benoemd door het stadsbestuur. Maar toen hem in
1798 bovendien de anatomie, de physiologie en de obstetrie werd opgedragen, geschiedde
dat door den agent der nationale opvoeding, den weemoedigen Theodorus van Kooten ,
hij kwam zelf naar Amsterdam om den 5 den November Vroliks oratie bij te woven. Op
dezelfde wijze kwam een niet minder belangrijke benoeming tot stand. In 1799 aanvaardde Wyttenbach een beroep naar Leiden; zijn opvolger te Amsterdam werd David
Jacob van Lennep, die Lange jaren een sieraad van het athenaeum is geweest en daarop
den Stempel van zijn fijnen geest heeft gedrukt. Toen in 1800 Van Swinden lid werd
van het uitvoerend bewind der Bataafsche republiek, benoemde men Coenraad Lodewijk
Bruningh tot tijdelijk lector in zijn vakken : in 1802 hernam Van Swinden zijn oude functie.
Dat was een gevolg van de aanneming van de staatsregeling van 1801, die weer tot meer
1 ) D. C. Meyer Jr., De kerk onder het mes •; Amsterdamsch Jaarboekje 1890, 164 vlg.
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gematigde beginselen terugkeerde en de al te strak gespannen centralisatie weer losliet
zoo herkreeg ook het stadsbestuur van Amsterdam zijn oude rechten ten opzichte van
het athenaeum. Als Walraven den 5 den Juli 1804 komt te sterven, benoemt het stadsbestuur
tot zijn opvolger Joannes Willmet als hoogleeraar in de oostersche talen, letteren en
geschiedenis. In hetzelfde jaar werd Van Nuys Klinkenberg weer op zijn katheder hersteld.
Daar stond tegenover, dat Van Rhijn een jaar Lang geen college kon geven bij gebrek
aan voldoende hulpmiddelen en van een goed ingerichte werkplaats.
De regeering van Lodewijk Napoleon was voor het athenaeum niet ongunstig. Een nadeel was het stellig, dat de regeering maar al te dikwijls ingreep in de benoemingen ;
in 1808 kende de minister van binnenlandsche zaken zich zelfs het recht toe om zelf
de hoogleeraren aan te wijzen. Maar daartegenover stond, dat het aantal hoogleeraren
niet onbelangrijk werd vergroot. In 1806 kreeg Cras naast zich als hoogleeraar in het
burgerlijk recht den veelbelovenden Joan Melchior Kemper, dien Amsterdam reeds na
drie jaar moest afstaan aan Leiden; zijn opvolger werd Jacob Hendrik van Reenen.
Een tweede nieuwe leerstoel, naast dien van Van Lennep, bezette Hermanus Bosscha,
die in 1807 hoogleeraar in de algemeene en vaderlandsche geschiedenis werd, de eerste
functionaris in deze vakken. Twee jaar daarna werd de lijfarts des konings Bruno Giraud
benoemd tot hoogleeraar in de heelkunde naast Andreas Bonn; toen hij in 1810 na de
inlijving het land verliet, werd de reeds vroeger door curatoren aanbevolen Pieter Jacob
van Maanen zijn opvolger. In hetzelfde jaar werd nog tot hoogleeraar in de biologic,
de chemie en de physica naast Van Rhijn Reinwardt benoemd. De nieuwe tijd bracht
dus aan het athenaeum een niet onbelangrijke versterking van leerkrachten ; de regeering
van koning Lodewijk deed blijkbaar wat zij kon.
In 1810 werd Nederland bij Frankrijk ingelijfd : ook het onderwijs werd in het Fransche
schema geincorporeerd. Dat beteekende ook voor het onderwijs een zeer sterke centralisatie, waarin aan ieder instituut zijn plaats was verzekerd. Het geheele onderwijs
was georganiseerd in de keizerlijke universiteit, die weer in verschillende academies was
verdeeld. Aan de academies waren dan weer in haar resort alle athenaea, lycea en
verdere onderwijsinrichtingen ondergeschikt. Om deze zaak verder te regelen en de
invoering der Fransche onderwijsinrichting voor te bereiden, zond de grootmeester der
keizerlijke universiteit de leden van den universiteitsraad Cuvier en Noel naar Holland
zij moesten een onderzoek instellen naar den toestand van het onderwijs in Holland en
vervolgens dienaangaande voorstellen does. Zij hebben zich op uitnemende wijze van
hun taak gekweten; zij hebben een uitvoerig rapport opgesteld, dat voor de kennis van
deze materie van blijvende waarde is. Het is Kier niet de plaats er in den breede bij stil
te staan : wij hebben alleen na te gaan, wat zij van het Amsterdamsche athenaeum
vonden. De geschiedenis der stichting wordt beschreven en de tegenwoordige staat,
zoowel wetenschappelijk als financieel. Alle colleges werden toen nog in het Latijn gegeven
en bij de hoogleeraren aan huffs ; alleen de lector in de wiskunde, de Hartog, gaf ze in
de Agnietenkapel en in het Nederlandsch. Over de bibliotheek oordeelt de commissie
niet zeer gunstig ; zij is klein en geheel verouderd en bovendien weinig toegankelijk.
Beter was de hortus ingericht, „qui contient de belles serres, tresriches en plantes rares".
Ook het theatrum anatomicum is goed ingericht ; daar vond de commissie „use collection
considerable d'osteologie et de maladies des os, leguee par Hovius".
Het gevolg van het rapport van Cuvier en Noel was de verdere regeling van het hooger
onderwijs in de Hollandsche departementen. Er kwamen twee academies, een te Leiden
en een te Groningen, Wier gebied door de Zuiderzee was gescheiden. Het Amsterdamsche
athenaeum ressorteerde dus onder Leiden. Het pleit voor deze instelling, dat zij werd
gespaard. Cuvier en Noel hadden er op gewezen, dat het athenaeum een stedelijke instelling was en dus den staat niets kostte , zij erkenden, dat het belang voor de wetenschap had; bovendien : „la troisieme vine de rempire a certainement bien des droits
a posseder ce genre d'illustration". In het Fransche systeem kon het een plaats krijgen
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als het College de France te Parijs, waar alleen gedoceerd en niet geexamineerd wordt, „oil
l'on approfondira les sciences pour elks memes"; zoo kon ook het athenaeum worden „un
objet d'emulation pour les professeurs des facultes ordinaires, qui, detournes sans cesse de
retude par les examens et autres devoirs journaliers, pourraient etre tent& de ne pas se
tenir au courant des sciences". Inderdaad een uitnemende opmerking; het professoraat aan
het athenaeum had waarlijk wel een en ander voor boven dat aan de academien.
Op grond van dit rapport heeft inderdaad Amsterdam zijn athenaeum mogen behouden.
Zoo Wilde de Keizer zelf het ook. Toen Napoleon den 13 den October op het paleis in
Amsterdam audientie verleende aan de hoogleeraren van het athenaeum, trof het, dat
Van Swinden hurt woordvoerder was. De Keizer kende den uitnemenden wiskundige en
achtte hem zeer hoog. Hij hoorde Van Swinden welwillend aan en vroeg ten slotte
„Que dêsirez vous". Waarop Van Swinden : „Sire, que Votre Majestê daigne conserver
l'athenee sur le pied actuel," en de Keizer : „Cela ne souffrira aucune difficultr.
Dat klonk zeer geruststellend van den mond van den machtige. Reeds een week daarna,
22 October, onderteekende Napoleon het decreet op het onderwijs in de Hollandsche
departementen. Het resort Leiden zou worden bestuurd door den Leidschen rector
Brugmans, die bij Napoleon zeer in de pas was en als zoodanig veel kwaads heeft weten
te voorkomen. Naast hem stonden twee inspecteurs ; de eene was de bibliothecaris der
koninklijke bibliotheek in Den Haag, de abbe Flament ; de andere werd de Amsterdamsche
hoogleeraar Van Swinden. Amsterdam bleef zijn athenaeum behouden, maar als Utrecht
en Deventer kreeg het den titel van ecole secondaire. Eigenlijk was dat een degradatie ;
immers een kole secondaire was niet veel anders dan een gymnasium, waar volgens de
wet alleen werden gedoceerd „les elêmens des langues anciennes et les premiers principes
de l'histoire et des sciences". Een wel wat wager programma voor het oude athenaeum,
waar nu bijna twee eeuwen Lang veel weer en vooral veel grondiger dan elementair
onderwijs was gegeven.
Deze zaak, die uit den aard der zaak van zeer veel belang was, heeft de hoogleeraren
zeer veel zorg gegeven. In zijn vergadering van 1 November 1811 besloot de orde der
hoogleeraren zich tot Cuvier zelf te wenden met het verzoek om nadere inlichtingen.
Van Swinden werd opgedragen zich in dezen met den hem bekenden. Cuvier te verstaan.
In zijn brief zet Van Swinden dan uiteen, hoe de toestand in Amsterdam is geworden ;
het athenaeum is „plus elevêe que ne rest une simple kole latine". Er worden assistenten
van apothekers en chirurgijns opgeleid, die onderwijs moeten ontvangen in de botanic,
de chemie, de chirurgie en de physiologic, die aan een gymnasium natuurlijk niet worden
onderwezen. Ook worden er notarisklerken opgeleid, die onderwijs in het burgerlijk recht
moeten ontvangen. Ten slotte waren aan het athenaeum seminaria verbonden, die opvoeden tot het predikambt. Dat alles moet zoo blijven en kan ook zoo blijven, als men
het athenaeum in den bestaanden toestand laat; zoo wil het trouwens ook de Keizer.
„Il n'y va rien moins que de notre existence et du rang, que nous occupons dans la
sociêtr ; verandering zou een groot onrecht voor Amsterdam zijn „et tendrait a diminuer
grandement la culture des sciences et tout ce qui les concerne".
Men kan niet zeggen, dat de argumenten van Van Swinden alle even steekhoudend zijn.
Maar vermoedelijk zijn zij wel doelmatig geweest. Het antwoord van Cuvier althans was
volkomen bevredigend : er zou aan het athenaeum niets worden veranderd ; dat was
ook niet de bedoeling geweest van het decreet van 22 October en van de autoriteiten
te Parijs. Intusschen was daarmede het athenaeum nog niet geholpen ; in Holland dachten
de autoriteiten anders. De intendant van binnenlandsche zaken, de bekende d'Alphonse,
die anders de Hollanders niet ongenegen was, gaf uiting aan zijn ontstemming, dat het
athenaeum nog steeds op den ouden voet bestond en dat de hoogleeraren voortgingen
op de gebruikelijke wijze college te geven. Deze ontstemming bereikte via den prefect
De Celles en den maire Van Brienen de orde der hoogleeraren. Men besloot begrijpelijk
genoeg om zich te wenden tot het hoogste gezag in dezen, den grootmeester der keizerlijke
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universiteit, Foutanes, en den minister van binnenlandsche zaken, Montalivet. Van
Swinden was weer de man, die de stukken had op te stellen, die tegelijk met een nieuwen
brief aan Cuvier Haar Parijs werden gezonden. Ook Van Lennep zette zijn oom Wolters
van de Poll, den oud-burgemeester van Amsterdam, aan, die als senateur de l'empire thans
in Parijs woonde en die persoonlijk met den grootmeester de zaak ging bespreken.
Gelukkig is de zaak geschikt ; het blijkt, dat de autoriteiten in Amsterdam de bedoeling
van de regeering te Parijs niet goed hadden begrepen. Den 15 den Februari 1812 verzoekt
Fontanes den intendant zijn besluit tot opheffing van het athenaeum in te trekken
„cette mesure tendrait a priver de leur honorable profession les hommes remplis de
mêrite qui occupent les chaires d'Amsterdam". Den 20sten Februari schreef de grootmeester
aan de orde der hoogleeraren deze geruststellende woorden : „L'Universitê partage cette
opinion, que cet etablissement doit continuer d'exister sur le meme pied en prenant
la nouvelle denomination qui lui est imposee". Ook de minister van binnenlandsche
zaken gelastte den intendant alles bij het oude te laten ; dat gaf te minder bezwaar,
daar Amsterdam toch altijd de kosten van het athenaeum had betaald en bereid was
dat te blijven doen. De grootmeester gaf ten slotte een instructie voor de nieuwe 6cole
secondaire, waarmede alles dus in het refine was ; alleen bleek het nog al lastig den
nieuwen titel van het athenaeum in het Latijn te vertalen.
Zoo was het athenaeum dan gered en op den ouden voet gecontinueerd. Was het wel
geheel op den ouden voet ? Het onderwijs aan het athenaeum was altijd zoo geweest,
dat de studenten aan de academies na nog korte voorbereiding hun examina konden
afleggen en daarna aldaar ook promoveeren. De Fransche wet eischte evenwel een inschrijving gedurende eenige jaren aan de academie, als men daar examen Wilde doen.
Nu dreigde men te Leiden deze wet in alle gestrengheid toe te passers, waardoor het
studeeren in Amsterdam — trouwens ook in Utrecht — feitelijk vrijwel onmogelijk zou
worden. Dat zou stellig den ondergang van het Amsterdamsche athenaeum en ook van
de tot 6cole secondaire gedegradeerde Utrechtsche academie ten gevolge hebben. Gees
wonder, dat men in Amsterdam en Utrecht in het geweer kwam om zijn bedreigde
rechten te verdedigen : in deze dagen zien wij steeds een nauwe samenwerking van
Amsterdam en Utrecht in zaken van hooger onderwijs.
Opnieuw moest Van Swinden, die uit den aard van zijn persoonlijkheid en van zijn positie
van zelf de leider bleef, de pen ter hand semen om de rechten van Amsterdam bij den
grootmeester der keizerlijke universiteit te bepleiten. Ook de maire Van Brienen, door
curatoren op de hoogte gebracht, trachtte op den prefect De Celles te werken. Deze
autoriteit bleek weinig met het athenaeum ingenomen; zeer hoffelijk, maar zeer beslist
gaf hij aan Vrolik, die hem er over kwam spreken, te kennen, dat naast Leiden gees
tweede instelling voor hooger onderwijs noodig was ; hij zou niet dulden, dat Amsterdam
daarvoor gelden beschikbaar bleef stellen.
Wilde men het winners, dan moest men het weer hoogerop zoeken, niet in Amsterdam,
maar in Parijs. Reeds had Van Swinden opnieuw aan Cuvier geschreven. Ook Van Lennep
richtte zich weer met een dringend schrijven tot Wolters van de Poll. In Parijs was men
zeer verbaasd over de houding van De Celles tegenover het athenaeum, waarvoor men
daar gunstig gestemd bleek. Er zou dan ook wel spoedig een voor Amsterdam gunstige
beslissing zijn gevallen, wanneer het niet tevens een zaak van de stedelijke begrooting
was geweest : daarin had de prefect een zeer uitgebreid gezag ; de grootmeester daarentegen
had daarin niets te zeggen. Zoo bleef deze aangelegenheid slepen in de Parijsche bureaux;
zij was nog niet afgedaan, toes het Fransche bestuur in Holland reeds had gedefungeerd.
Er was intusschen nog een nieuwe moeilijkheid gerezen, die met moeite tot een oplossing
is gebracht. Die zwarigheid was van financieelen aard. De Fransche wet op het onderwijs van 1808 stelde vast, dat de kosten der universiteit zouden worden gekweten uit
de heffing van een twintigste van alle schoolgelden en dergelijke retributies. De Amsterdamsche studenten zouden dus boven hun collegegelden nog een twintigste moeten
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betalen voor de Leidsche academie. Dat dat een zeer bitteren smaak had voor Amsterdam,
is waarlijk geen wonder; dat de hoogleeraren bezwaar maakten, toen zij lijsten, staters
en tabellen moesten invullen ten behoeve van deze hefting, spreekt van zelf. De belasting
was te hatelijker, omdat zij met terugwerkende kracht zou worden geheven : aan het
einde van 1812 moest over dat geheele jaar worden betaald , belastingplichtig waren
zelfs zij, die reeds waren gepromoveerd in dat jaar. Toen er geen lijsten van studenten
konden worden gevonden, werd eenvoudig vastgesteld, dat Amsterdam voor 1812
500 francs zou moeten betalen. Feitelijk kon dat bedrag komen ten Taste der stad, daar
het zeer moeilijk zou zijn het bedrag nu nog op de studenten te verhalen.
Op dit punt heeft het verzet van Amsterdam geen effect gehad. De zaak is blijven slepen
tot den zomer van 1813. Maar begin Juli kwam uit Parijs de beslissing van den grootmeester der universiteit, dat de wet moest worden toegepast en dat Amsterdam voor
het athenaeum moest betalen ten behoeve der Leidsche academie. Den 12 den Juli decide
de praeses van de orde van hoogleeraren, de toenmalige rector, aan de studenten bij
proclamatie mede, dat zij ook voor het jaar 1812 in de belasting vielen. Wat dat
beteekende, blijkt uit het feit, dat ieder student binnen vijf dagen niet minder dan f 25
moest betalen, waaraan hij feitelijk niets had. Het pleit voor het plichtsgevoel der toenmalige Amsterdamsche studenten en misschien nog meer voor dat van hun ouders, dat
zij de nieuwe belasting waarschijnlijk morrend, maar ten slotte toch hebben opgebracht.
Deze geldelijke zaak had nog een goeden karat : zij gaf de orde van hoogleeraren de
gelegenheid nog eens op de kwestie van den examentermijn te Leiden terug te komen.
Den 15den Juli 1813 wendde zij zich nogmaals tot den grootmeester met het herhaalde
verzoek deze zaak nu eindelijk te regelen. Zij gebruikte nu ook het argument, dat het
athenaeum nu ook bijdroeg voor de onkosten van Leiden en dus nu voor het hooger
onderwijs onmisbaar was geworden. Het argument was handig gevonden, maar heeft
begrijpelijk genoeg weinig indruk op Fontanes gemaakt. Een beslissing gaf hij niet, wel
een uiterst beleefd antwoord, waarin hij o.a. schreef : „Je n'ai point perdu de vue la
demande que vous avez formee au sujet des etudes faites a l'athenee d'Amsterdam. Je
ferai tout ce qui dêpendra de moi pourque cet objet soft rêgle a l'êpoque de la rentree des
cours academiques", dus in het najaar. Maar die beslissing is nooit afgekomenl).
Het einde der Fransche heerschappij en der Fransche wetgeving naderde snel. Den 15den
November 1813 brak te Amsterdam de opstand uit, nadat den vorigen dag het Fransche
garnizoen onder generaal Molitor de stad had ontruimd. Den volgenden dag werd een
voorloopig bestuur ingesteld, dat de teugels van de Fransche autoriteiten overnam.
Den 17den November stak Hogendorp in Den Haag de Oranjevaan op. Den 21 sten werd Binds
een nieuw algemeen bestuur ingesteld, dat den 28 sten ook door Amsterdam werd erkend.
Den 30 sten was de prins van Oranje voor Scheveningen en aan den wal. Den 2 den December
was hij te Amsterdam, waar hij op het oude raadhuis, dat hij aan de stad had teruggegeven,
de regeering aanvaardde met een proclamatie, die het beste beloofde voor de toekomst.
Het beste stellig ook voor het athenaeum. In de dagen van den opstand hadden ook
de studenten zich geweerd. Den 18 den November richtten een vijftigtal van hen zich tot den
kolonel-kommandant der nationale garde, Van Brienen van Ramerus, met het aanbod om „en
corps" gewapenden dienst te doers ter handhaving der orde, ten einde „den last der burgerij
eenigermate te hulp te komen". Of deze brave jongelin.gen werkelijk dienst hebben gedaan
als rustbewaarders, blijkt niet : maar de bedoeling was goed en zal ook zijn gewaardeerd.
Den 2den December kwam de prins van Oranje te Amsterdam, zooals wij zagen. Hij ontving
toen de vertegenwoordigers der geconstitueerde lichamen in audientie. Met hun praeses
Van Reenen aan het hoofd, kwamen ook de hoogleeraren van het athenaeum ten paleize.
1 ) Degeschiedenis van het athenaeum in den Franschen tijd is uitvoerig behandeld in het zeer gedocumenteerde eerste
hoofdstuk van Van athenaeum tot universiteit (Amsterdam 1927), waarnaar en naar de daar aangehaalde bronnen hier
verder moge worden verwezen. Ik ma nu wel mededeelen, dat dit hoofdstuk is geschreven door den beer H. van der Bijll,
secretaris der Historische Commissie der Universiteit.
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Van Reenen gaf uiting aan zijn verwachting, dat het oude athenaeum illustre onder de
regeering van een vorst uit het huffs van Oranje een periode van nieuwen en verhoogden bloei
zou ingaan na de moeilijkheden van den revolutietijd. De souvereine vorst antwoordde,
zooals in het protocol van het athenaeum woordelijk staat opgeteekend : „Het zal mij een
genoegen zijn het athenaeum illustre zooveel mogelijk to kunnen voorstaan en nuttig zijn".
Een vorstenwoord, waarvan de beteekenis niet kon worden misverstaan en dat ook ten
volle is bewaarheid.
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n November 1813 was alle gevaar voor het athenaeum verdwenen; men kon de toekomst
met vertrouwen tegemoet zien. Het athenaeum trouwens kon zich destijds ook laten zien.
De orde der hoogleeraren bestond uit den ouden jurist Cras, den philoloog Van Lennep, den
orientalist Willmet, den anatoom Andreas Bonn, den botanicus-anatoom Gerardus Vrolik,
den wiskundige Van Swinden, den theoloog Van Nuys Klinkenberg, den chemicus Van
Rhijn, den jurist Van Reenen, den historicus Herman Bosscha, den naturalist Reinwardt ; nog
steeds fungeerde ook De Hartog als lector in de wis- en zeevaartkunde. Er waren dus toen
elf hoogleeraren ; de revolutieperiode had dus voor het athenaeum een vermeerdering van
acht tot elf professoren gebracht. Bovendien waren er nog de hoogleeraren der seminaria ;
die der Remonstranten Konijnenburg, die der doopsgezinden Hesselink en Coopmans.
De eerste der hoogleeraren van 1813, die verdween, was Reinwardt ; hij vertrok reeds
in 1815 naar Indie als directeur der taken van landbouw, kunst en wetenschap. Zijn
colleges werden tot 1822 waargenomen door Hendrik Willem van Rossem. Reinwardt
keerde evenwel niet naar Amsterdam terug ; in 1823 trad hij op als hoogleeraar te Leiden.
In zijn plaats werd in Amsterdam in 1823 niet Van Rossem benoemd, maar Hendrik
Carel van der Boon Mesch, die reeds 19 Juni 1831 aan het athenaeum door den dood
ontviel. Hij kreeg voorloopig geen opvolger.
In 1817 ontvielen aan het athenaeum achtereenvolgens Van Rhijn, Bonn en Van Nuys
Klinkenberg, die vele jaren ook in moeilijke omstandigheden hun ambt trouw hadden
vervuld. De zetel van Van Rhijn werd niet weer bezet, waarschijnlijk om redenen van
economies Boons plaats werd na een lange vacature in 1821 ingenomen door Hendrik
Bosscha, die reeds den 13 den September 1829 kwam te sterven. Als zijn opvolger werd
benoemd Gerard Coenraad Bernhard Suringar, die reeds in 1830 werd aangesteld tot
hoogleeraar aan de klinische school en die ten slotte in 1843 naar Leiden werd beroepen.
Zijn plaats aan het athenaeum werd in 1831 ingen.omen. door Willem Vrolik, die vele
jaren naast zijn wader Gerard aan het athenaeum heeft gedoceerd. De plaats van Van
Nuys Klinkenberg werd in 1818 ingenomen door Wessel Albertus van Hengel, die in 1827
een roep naar Leiden volgde en Kier werd opgevolgd door Gijsbertus Johannes Rooyens,
die bijna twintig jaar aan het athenaeum de godgeleerdheid heeft vertegenwoordigd.
Den 12den Augustus 1819 overleed Hermanus Bosscha ; een opvolger kreeg hij niet, zeker
wel in verband met het optreden van Van Cappelle. Den 5den April 1820 stierf hoog bejaard
en diep betreurd de hoogleeraar Cras ; zijn opvolger was Cornelis Anne den Tex, op Wien
het athenaeum meer dan dertig jaren trotsch heeft mogen zijn. Den 9 den Maart 1823 overleed
de beroemde Van Swindell; tot zijn opvolger werd benoemd Jean Pierre Etienne Voilte,
die reeds sedert 1819 Van Swinden bij zijn onderwijs ter zijde had gestaan. Van Reenen
legde den 5den Augustus 1823 zijn ambt neer ; hij werd vervangen door Jacob van Hall,
die vele jaren het athenaeum heeft gediend.
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Niet Lang na de vrijwording werden bovendien nieuwe leerstoelen opgericht. In 1815
werd tot hoogleeraar in de Nederlandsche taal en letteren benoemd Johannes Pieter van
Cappelle ; in 1819 werd hem bovendien de vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde
opgedragen. Het is deze leerstoel, dien. Bilderdijk vurig had verlangd te bekleeden en
waarvoor zijn vrienden zich zeer veel moeite hebben gegeven. Het is de vraag, of de
toen reeds bijna zestigjarige dichter wel de meest aangewezen man was voor dezen
katheder ; een andere is, of Bilderdijk met zijn eigenaardigen aanleg en gaven wel groote
geschiktheid bezat voor het hoogleeraarsambt. Maar geen vraag is het, of Bilderdijk niet
destijds een der meest befaamde en ook begaafde mannen van Nederland was ; zijn
geniale in.tuitie en meesleepende overtuiging zouden stellig de studenten hebben geboeid,
gelijk zij het in Leiden hebben gedaan. En natuurlijk is het ook geen vraag, of het niet
een eer voor het athenaeum zou zijn geweest, als een man van deze geestelijke grootheid
er aan verbonden was geweest. Bilderdijk, hoewel bijna dertig jaar ouder dan Cappelle,
heeft dezen zelfs nog overleefd. Deze stierf betrekkelijk Jong reeds den 26 sten Augustus 1829
en kreeg een opvolger in Nicolaas Godfried van Kampen, die slechts een tiental jaren
aan het athenaeum de vaderlandsche taal, letteren en geschiedenis heeft onderwezen.
Een tweede nieuwe leerstoel was die in de ziektekunde en gerechtelijke geneeskunde,
waartoe in 1817 Frans van der Breggen Czn. werd geroepen, die vele jaren als zoodanig
in functie is gebleven. Een derde nieuw professoraat was dat van Taco Roorda, die in.
1828 als buitengewoon hoogleeraar in de oostersche talen werd benoemd. Tot de hoogleeraren kunnen verder worden gerekend de professoren der klinische school, die professores
honoraru waren aan het athenaeum. De eerste daarvan was in 1828 Henricus Franciscus
Thijssen, die echter reeds den 7den Januari 1830 stierf. Hij werd vervangen door Jacobus
Landt, die evenwel reeds den 30sten October van hetzelfde jaar hem in het graf volgde.
In zijn plaats kwam Gerard Coenraad Bernard Suringar, die toen reeds hoogleeraar aan het
athenaeum was ; in 1843 vertrok hij naar Leiden. De andere hoogleeraar aan de klinische
school was Christiaan Bernhard Tilanus, die in 1828 werd beroepen, de stamvader van een
illuster geslacht van geneeskundigen, die tot zijn emeritaat in 1873 de genoemde school en
daarna het athenaeum onschatbare diensten heeft bewezen. Het getal der kerkelijke hoogleeraren werd uitgebreid door de stichting in 1815 van het Luthersche seminarium1).
Bij de viering van het tweede eeuwfeest van het athenaeum waren er dus dertien hoogleeraren aan het athenaeum verbonden ; bovendien fungeerden er twee hoogleeraren aan
het Luthersche seminarium, een aan dat der Remonstranten, twee aan dat der Doopsgezinden, samen dus achttien hoogleeraren 2).
De regaling van het hooger onderwijs was na de bevrijding tot stand gekomen door het
Koninklijk Besluit van 2 Augustus 1815, het zoogenaamde academisch statuut, dat meer
dan zestig jaar ons academisch leven heeft beheerscht. Wij hebben hier alleen na te gaan,
wat het statuut zegt en voorschrijft aangaande de athenaea. Het statuut noemt van deze
snort scholen zes, te Harderwijk, te Amsterdam, te Middelburg, te Franeker, te Deventer
en te Breda. Feitelijk bestonden die te Middelburg en te Breda niet meer ; het eerste
was in den Franschen tijd bezweken ; het tweede reeds in de zeventiende eeuw. Waarom
zij eigenlijk in het statuut werden genoemd, is niet duidelijk ; voor zoover wij weten,
is er geen oogenblik aan gedacht ze weer op te richten. Harderwijk en Franeker waren
de nude Geldersche en Friesche hoogescholen, die men op deze wijze nog een schamel
voortbestaan meende te kunnen verzekeren ; zij werden dus rijksathenaea. Maar reeds
in 1817 bezweek Harderwijk en in 1843 ook Franeker : inderdaad werd hier alleen een
eervol verleden begraven. Deventer en Amsterdam behielden hun stedelijke athenaea.
Deventer mocht zijn school nog tot 1866 behouden, maar stood toen voor dezelfde keuze
als Amsterdam : uitbouw tot een universiteit of opheffing. Daar aan het laatste in deze
middelgroote stad niet kon worden gedacht, moest het athenaeum wel bezwijken.
1 ) Vgl. de listen in het Album academicum (1882). 2 ) Van Lennep, Gedenkboek, 14 Nig.
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Amsterdam, dat natuurlijk materieel en geestelijk veel sterker stood, Wilde het athenaeum
niet opheffen, maar hervormde het tot een. universiteit.
Welke plaats namen nu de athenaea in het wetenschappelijk stelsel en het opvoedingssysteem van die dagen in ? Dat zij gelijk zouden staan met de universiteiten of de
academies, zooals men toes gewoonlijk zeide, nam niemand aan. Men knoopte weer
vast aan de oude inrichting en de sterk gefundeerde traditie, dat de athenaea algemeene
ontwikkeling zouden schenken ter voorbereiding van de academische studie en ook van
de academische examina. Het statuut drukte dat zoo uit, dat de strekking van het onderwijs aan de athenaea zou zijn „zoo veel mogelijk algemeene verspreiding van smaak,
beschaving en geleerdheid". Maar daarnaast was ook de bedoeling „het ten minste gedeeltelijk vervangen van de hoogescholen en van het akademisch onderwijs ten behoeve
van die jongelieden, Welke door hunne omstandigheden verhinderd worden, den tijd, tot
eene akademische loopbaan noodzakelijk, geheel aan eene der hoogescholen door te
brengen" 1 ). Dus werden de athenaea een snort hoogeschool met min of meer volledig
academisch onderwijs, maar zonder het recht om examina of te semen. Wel zouden zij
testimonia mogen afgeven, waarmede men dan bij de examina aan de rijksacademies
rekening zou kunnen houden en practisch ook heeft gehouden. Dat Kier werkelijk hooger
onderwijs zou worden gegeven, blijkt reeds uit het feit, dat de toelating tot het athenaeum,
hoewel in het statuut niet voorgeschreven, toch op dezelfde wijze werd geregeld als bij
de academies. Geeischt werd dus het met goed gevolg afloopen van een Latijnsche school
naar de regelen door deze zelf te stellen : bij gebreke daarvan zou een admissie-examen
kunnen worden afgenomen 2).
Theorie en praktijk waren samengebonden in de taak, die aan het athenaeum door het
statuut van 1815 was opgelegd. Wij mogen aannemen, dat voor vele studenten en hun
Amsterdamsche ouders het athenaeum een zeer gewaardeerde gelegenheid bond om op
eenvoudige en niet te kostbare wijze den toegang tot de academische examens te verkrijgen.
Maar wij willen er aan den anderen kant den nadruk op leggen, dat het de autoriteiten
en vooral de hoogleeraren diepe ernst was met het eerste gedeelte van het programma
der athenaea, de „zooveel mogelijk algemeene verspreiding van smaak, beschaving en
geleerdheid". Dat lag geheel in den geest van dezen tijd, die wordt beheerscht door veel
wat de achttiende eeuw aan haar opvolgster had nagelaten. Het geslacht van 1813
beschouwde terecht de revolutie als afgedaan, maar minder joist zag het de gevolgen
en vooral de consequenties dier revolutie geheel over het hoofd. Wat de Fransche tijd
had tot stand gebracht, was afdoende en definitief; de oude republiek met haar ernstige
gebreken en diep invretende misbruiken was gevallen en ook niet weer hersteld. Het
koninkrijk der Nederlanden, dat daarvoor in de plaats was gekomen, beantwoordde aan
de idealen en de verwachtingen, die de patriotten van een ingrijpende staatshervorming
hadden gehad. De nieuwe tijd stemde overeen met alle eischen, die men redelijkerwijze
kon stellen. Een redelijke staatsorde, een redelijke maatschappij, een redelijke wetenschap, zelfs een redelijke smaak en een redelijke kunst — het was geen ideaal meer, maar
gelukkige werkelijkheid geworden. Met blijmoedige zekerheid ging men de toekomst
tegemoet : wat er nog aan idealen overblijft, is met de hand te grijpen.
Die redelijkheid is volstrekt niet onvereenigbaar met idealisme en met gevoel in het
algemeen ; een al te groote nuchterheid werd bovendien door de romantiek en haar sterk
gevoelsleven gecompenseerd. Wie niet al te sterk geboeid werd door de redelijke werkelijkheid, kon zich terugtrekken in de ideeele wereld, die de romantiek voor hem kon openen.
Op zich zelf was dat geen. bezwaar ; de moeilijkheid was deze, dat er tusschen werkelijkheid en fantasie zoo goed als geen verband bestond, zoodat er een gefantaseerde
werkelijkheid kon ontstaan, maar ook een redelijke fantasie. Zoo kon men een gelukkig
Leven Leiden, omdat de eischen niet te hoog werden gesteld en de hoogste voldoening
1 ) Art. 36, Statuut. 2) Van athenaeum tot universiteit, 36 vlg.
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voor een ieder bereikbaar was. De Maatschappij tot Nut van het Algemeen, die geestelijk
deze periode voor een groot deel beheerschte, heette niet ten onrechte zoo : inderdaad
stood het nuttige op den voorgrond, omdat het tevens het goede en het schoone was.
Een zoo georienteerde maatschappij is uit den aard der zaak tevreden; waarom zou zij
het niet zijn ? Men bereikt of kan althans bereiken, wat het leven noodig heeft en wat
daaraan waarde geeft. Door goed onderwijs kan men niet alleen goede staatsburgers,
maar ook vooral goede menschen vormen. Het onderwijs immers beoogt niet alleen
algemeen nuttige kennis bij te brengen, maar ook daardoor een hooger geestelijk en ook
zuiverder zedelijk leven. Van zelf krijgt in dat schema het hooger onderwijs zijn plaats
naast de genootschappen als Felix Meritis en dergelijke, die ongeveer hetzelfde beoogen.
Het athenaeum heeft dus algemeen nuttige kennis te brengen : welnu, wat is nuttiger
dan de beoefening der natuurwetenschappen ? Voor den mensch immers zijn thans de
geheimen der natuur ontsloten, die eeuwen Lang een boek met zeven zegelen zijn geweest.
De geheimen der natuur onthullen van zelf de wonderen van den Schepper zelf en de
schoonheden van zijn schepping : zoo brengt de natuurkunde dus ook tot dieperen godsdienst, refiner schoonheidsgevoel, hoogere zedelijkheid.
Na een eeuw bezien, doet dat alles wat vreemd aan. Toch kunnen wij de menschen van
dezen tijd benijden om hun hecht idealisme en hun daaraan gehecht diep geluksgevoel.
Zij hadden de overtuiging of liever de stellige zekerheid, dat zij leefden in een goeden
en zaligen tijd, waarin het een geluk was te zijn. Met vreugde vervulde men de taak,
die de hand vond om te doen ; met zekerheid aanvaardde men de toekomst; men nam
het zeer ernstig en met zich zelf en met de wereld; men stelde zich zelf hooge eischen
van kennen en kunnen.
In deze geestelijke wereld was de taak van het athenaeum van zelf aangewezen. Het had
het stralende middelpunt te zijn van de geestelijke beweging in de stad : aan zijn glans
konden velen zich verkwikken. De hoogleeraren waren de dragers van de hoogste geestelijke
en zedelijke waarden der menschheid : van hun rijkdommen deelden zij in ruime mate uit
in breeden kring. Misschien is in geen enkele periode van zijn geschiedenis het athenaeum
zoo hoog gestegen in de openbare waardeering als destijds : de hoogleeraren vormden haast
den eersten stand in de Amsterdamsche maatschappij ; zij werden hoog geeerd en ruim
gewaardeerd; hun invloed reikte ver buiten de muren van het oude Agnietenkerkje.
In het athenaeum van die dagen is Van Lennep de meest karakteristieke figuur, gelijk
Burman het was in de achttiende eeuw. Manners als hij zagen waarlijk niet met
heimwee terug naar de nadagen der oude republiek ; zij aanvaardden gaarne en zelfs
met voile en eerlijke overtuiging de beginselen van volksvrijheid der groote revolutie.
Maar zij hadden toch ook wel iets geleerd door de practijk der revolutie hier te laude
dit was wel duidelijk gebleken, dat de groote massa van het Nederlandsche yolk voor
de toepassing van die beginselen nog verre van rijp was. Dat yolk moest dus tot de taak
van vrijheid en zelfbestuur worden opgevoed; het yolk moest tot hooger bewustzijn als
vrije burgerij worden gebracht. Daartoe was het meest geeigende middel goed en degelijk
onderwijs. Het is zeker een van de meest treffende consequenties van de beginselen van
den nieuwen tijd, dat men zich met sterke geestdrift en diepe toewijding gegeven heeft
aan de reorganisatie of liever aan de organisatie van het onderwijs : want van- 1795
bestond er eigenlijk van beteekenis zeer weinig en een wetgeving in het geheel niet. Het
is waarlijk geen wonder, dat de onderwijswet van 1806 een van de weinige wetgevende
maatregelen uit den Bataafschen tijd is, die duurzame waarde heeft behouden. De tijd
eischte stellig verstandelijke worming, die van zelf hoogere zedelijke en ook godsdienstige
verdieping aan den mensch of liever aan den staatsburger zou kunnen schenken. Er was
daarbij aan het athenaeum geen sprake van die dorre verstandelijkheid, die de dood is
van alle werkelijke beschaving; men leefde in de blijde geestdrift van het geloof aan
een hoogere zedelijke wereldorde, die het den man der wetenschap gegeven is na te
speuren; verstandelijke verlichting en zedelijke volmaking gingen hier hand in hand en
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vulden elkander gelukkig aan. In niemand komt dat wetenschappelijke idealisme, zoo
duidelijk en tevens zoo beminnelijk tot uiting als in David Jacob van Lennep. Zijn ruime
veelzijdigheid, zijn opvoedende kracht, zijn geestelijke lenigheid, zijn fijne smaak, zijn
sterke drang naar waarheid en waarachtigheid gaven hem in zijn dagen in Amsterdam
een beteekenis en een invloed, die een man van dieper denkkracht en van hooger wetenschappelijkheid allicht nooit zou hebben bezeten 1).
Zoo handhaafde het athenaeum ook in de eerste helft der negentiende eeuw zijn oude
reputatie van een kweekschool te zijn der vrije wetenschap. Intusschen waren de tijden
wel zeer veranderd sedert de stichting in 1632. Met den nieuwen tijd was de kerkelijke
gebondenheid der universiteiten geheel vervallen; behoudens de voogdij van den staat
konden zij zich onder het statuut van 1815 vrij ontwikkelen : niemand heeft er sedert
dien in Nederland ooit aan gedacht om de wetenschap aan banden te leggen ; de wet
regelde alleen het onderwijs, niet het onderzoek. Maar daarmede was een der gronden
vervallen van den bouw van het athenaeum : Amsterdam behoefde niet meer een school
open te houden voor het vrije woord en het onbeperkte onderzoek. Zoo werd het
athenaeum meer en meer feitelijk de gelijke der academie '', zij het misschien op iets
kleiner schaal. Toch bleef de school haar eigen karakter behouden, ook in verband
met haar plaats in Amsterdam. Toen de natuurwetenschappen en de medische wetenschappen zich meer en meer gingen ontwikkelen, toen heeft Amsterdam zijn school uitgebouwd in de richting, die de neiging en het belang der groote stad aanwezen. Ten andere
heeft het athenaeum nimmer vergeten, dat het leiding had te geven aan het geestelijk
levers van breede lagers der burgerij. Zoo kon de school door haar plaats in Amsterdam
haar eigen karakter ook in den modernen tijd behouden 2).
Van uitbouw en uitbreiding is nog voor 1832 inderdaad sprake. Wij merken daarbij op,
dat destijds naar ouden trant twee belangrijke instituters nog buiten den kring van het
athenaeum vielen, de hortus en het theatrum anatomicum : het laatste nog tot 1857,
de eerste zelfs tot de opening der universiteit in 1877 9. Bovendien was de bibliotheek,
hoewel van oudsher onder het dak van het athenaeum ondergebracht, nog steeds een
zelfstandige stichting; van 1632 af was zij de stadsbibliotheek, niet de athenaeumsboekerij.
Wel bleef het gewoonte, dat een der hoogleeraren tevens bibliothecaris was, zooals het
ook van den aanvang af was geweest : het ambt was misschien ook wel bedoeld als toelage op het niet zeer ruime professorstraktement. Cras bekleedde deze functie van 1785
tot zijn dood in 1820. Hij deed wat hij kon, maar de tijden waren allerminst gunstig.
In 1812 bevatte de bibliotheek slechts 5975 handschriften en boeken. Ook de toestand
liet zeer te wenschen over : het verslag van dat jaar zegt, „dat dezelve meestal slecht
zijn geconditionneerd, omdat de inkomsten der bibliotheek zoo gering zijn geweest, dat
door dezelven niet dan in de hoogstnoodzakelijke behoeften heeft kunnen worden voorzien en mitsdien de boeken niet in beteren staat gebragt hebben kunnen worden".
Trouwens veel gebruik werd er niet van gemaakt ; er kwamen per dag hoogstens tiers
of twaalf bezoekers. Cras heeft niettemin van 1789 tot 1796 de bibliotheek zorgvuldig
beschreven ; zijn catalogus is nog van waarde voor de kennis van het oude bezit der
bibliotheek. Het subsidie was sedert 1805 slechts zeshonderd gulden per jaar, waarvoor
zeker niet al te veel kon worden gedaan. Na den dood van Cras volgde hem Van Lennep
als bibliothecaris op ; ook hij heeft het ambt tot zijn dood in 1853 bekleed 4).
Men moet deze Bingen in het Licht van hun tijd weten te zien ; er waren nog niet zoo
heel veel boeken en er waren ook nog niet veel noodig. Hetzelfde geldt stellig ook voor
de laboratoria. Tot in het begin der negentiende eeuw konden de hoogleeraren in hun
eigen huffs experimenteeren, zoo zij daar neiging en lust in hadden. De eerste keer, dat
de stad in dezen een hoogleeraar tegemoet kwam, was in 1803 : toen werd aan Van Rhijn
een lokaal in de saaihal in de Staalstraat afgestaan voor zijn onderwijs in de scheikunde;
1)

De Agnietenkapel. Gedenkboek, 44. 2 ) T.a.p. 46 vlg. 3 ) Van athenaeum tot universiteit, 43. 4 ) T.a.p. 60 vlg.

D. J. van Lennep, hoogleeraar, 1799-1838. Schilderij van C. H. Hodges bij Jhr. Mr. R. van Lennep
in Den Haag.
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daarmede was de grondslag gelegd voor een chemisch laboratorium, waaraan later zoo
groote namen als Van 't Hoff en Bakhuis Roozeboom zijn verbonden geweest. Waarschijnlijk heeft Van Rhijn zelf voor instrumenten en andere hulpmiddelen moeten zorgen ;
zoo was destijds de regel. Eerst in 1826 kreeg Van der Boon Mesch een toelage van zeshonderd gulden voor de bezoldiging van een assistent en het onderhoud van zijn laboratorium. In hetzelfde jaar ontving Voilte een j aarlijksche toelage van vierhonderd gulden „voor
benoodigdheden tot de professie behoorende", d.w.z. voor zijn onderwijs in de natuurkunde.
Van der Boon Mesch kreeg nog in 1827 de toezegging van een laboratorium ; eerst zijn opvolger Swart heeft naast de chemie voor de physica ruimte gevonden in de saaihall).
Dat alles was stellig niet zonder beteekenis. Van nog meer invloed was de stichting der
klinische school in 1828, die op den duur de grondslag is geworden van een bloeiende
medische faculteit. De oprichting geschiedde naar het Koninklijk Besluit van 6 Januari
1823. Onder toezicht van de Provinciale Commissies van Geneeskundig Onderzoek en.
Toevoorzicht werd in alle steden, waar openbare ziekenhuizen aanwezig waren, de oprichting van scholen voorgeschreven, waaraan heelmeesters, vroedmeesters, vroedvrouwen
en apothekers hun theoretische en practische opleiding zouden kunnen genieten. Dat toen
in Amsterdam zulk een school werd opgericht, spreekt van zelf. Officieel heette zij de
Genees-, Heel- en Verloskundige School, maar de naam klinische school komt geregeld voor.
Zelfs kreeg de Amsterdamsche school een zekeren voorrang : bij het reglement was bepaald
„Meerdere provincien zullen zich underling kunnen verstaan om gebruik te waken van een
en dezelfde school, welke alsdan op eenen meer uitgebreiden voet zal kunnen worden
ingerigt ; een dergelijk meer uitgebreid onderwijs zal bij de school in het Binnengasthuis te
Amsterdam te vestigen, kunnen plaats hebben". Zoo is het inderdaad in 1828 gebeurd.
De klinische school was een afzonderlijke stichting, die door de gemeente, de provincie
en de genoemde provinciale commissie werd bestuurd en ook financieel beheerd ; de
minister van binnenlandsche taken benoemde de docenten. Het propaedeutisch onderwijs
werd gegeven door de hoogleeraren in de genees-, verlos- en heelkunde, de scheikunde,
de plantkunde en de artsenijbereidkunde aan het athenaeum. Voor het eigenlijke klinische
onderwijs werden eerst een, weldra twee hoogleeraren benoemd; zij werden als professores
honorarii in de orde van het athenaeum opgenomen. Daarmede was een grondslag gelegd
voor het medische onderwijs, die voor de toekomst van groote waarde zou blijken2).
Zoo ging men met blijde hoop het tweede eeuwfeest tegemoet. Juist in dezen tijd deden
de studenten meer van zich spreken dan veelal het geval was. In 1830 brak de Belgische
opstand uit ; de koning liet kort daarna den wapenkreet hooren. Ook de Amsterdamsche
studenten gaven, evenals die der academien, aan die roepstem gehoor ; ook zij hebben
in die moeilijke dagen het oude vaderland mede verdedigd. Van hun uittocht weten wij
niets : er bestaat van Amsterdam Been gedenkboek, zooals van Leiden en Groningen.
Maar wel weten wij iets over hun terugkomst, waarvan een tijdgenoot het volgende te
boek stelde : „Aangaande het jaar 1831 hebben wij alleen te vermelden, dat aangezien
de uitgetrokken studenten en vrijwilligers, volgens koninklijk besluit tot nadere oproeping
huiswaarts zouden keeren, onze studenten in het laatst des jaars terugkwamen om hunne
studie voort te zetten, bij welke gelegenheid zij hunner waardig werden gehuldigd. De
hoogleeraren C. A. den Tex en D. J. van Lennep waren ten deze de tolken hunner stadgenooten. De eerste, in de groote gehoorzaal van het athenaeum illustre eene redevoering
houdende bij het weder aanvangen der lessen, bedacht in eene hartelijke aanspraak de
blijde terugkomst der moedige jongelingen, die, voor een wijl hunne studien vaarwel
hebbende gezegd, vrijwillige deelgenooten van den jongsten roemvollen veldtogt zijn
geweest, waarna de tweede hen met een lyrisch gedicht begroette. Ook werd in den middag
van denzelfden dag (11 October) hunne terugkomst gevierd met een maaltijd, aangeboden
door heeren studenten, die door omstandigheden waren verhinderd geworden hunnen
1 ) T.a.p. 63. 2 ) Hellinga, Geschiedenis der klinische school te Amsterdam, 9 vig.
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arm aan het vaderland te wijden. Voor deze gelegenheid had de dichter mr. J. van Lennep
een beurtzang vervaardigd, die weldra door den druk werd verspreid, en alzoo onzen
wakkeren Amsterdamschen studenten tot eene vereerende herinnering strekt" 1).
Zoowel uit de daad als uit de beschrijving spreekt de romantische geest van den tijd.
Men was nog sterk onder den indruk van dit vaderlandsche gebaar, toen in Januari 1832
het tweede eeuwfeest van het athenaeum luisterrijk werd gevierd. De feesten en alles
wat daarmede samenhangt zijn uitvoerig beschreven door Jacob van Lennep in het
gedenkboek, waarin ook de tekst van redevoeringen, liederen, tooneelstukken enz. is opgenomen 2 ). Wij zullen hier niet opnieuw een feestverslag geven, maar luisteren naar
wat de bovengenoemde tijdgenoot heeft te vertellen : „Het feest werd den 10en geopend
door den hoogleeraar D. J. van Lennep, in de Luthersche Oude Kerk, met eene redevoering in de Latijnsche taal, waarin de spreker de lotgevallen der Doorluchtige School
in de laatstverloopen eeuw behandelde. In den avond van dien dag werd in den stadsschouwburg (die door commissarissen aan heeren Curatoren was afgestaan) voor
genoodigden eene voorstelling gegeven, bestaande in een geschiedkundig tafereel, ter
gelegenheid van het tweede eeuwfeest, vervaardigd door mr. J. van Lennep, secretaris
van Curatoren der Doorluchtige School, met muzijk van professor C. A. den Tex, en
getiteld : Een Amsterdamsche winteravond in 1632 . . . . De eerste feestdag eindigde met
een avondmaaltijd in den Grooten Doelen, ten getale van 180 dischgenooten. Den tweeden
dag werd andermaal een plegtig feestmaal gehouden, ter zelfder plaatse, door weer dan
honderd akademie-vrienden, uit Amsterdam en van elders samengekomen. In den avond
van dien dag werd de voorgevel der Doorluchtige School versierd en verlicht in de
gedaante van een tempel. . . . Den derden dag besloot professor G. J. Rooyens, in de
Nieuwe Kerk, de viering van het tweehonderdjarig bestaan der Illustre School met eene
godsdienstige rede, waarin het hartelijkst deel werd genomen door de talrijk samengevloeide menigte, doordrongen van de gedachte, dat het niet Amsterdam bij uitnemendheid, maar het vaderland in een algemeenen zin zal welgaan, indien men godsdienstmin
en Christelijke liefde behartigt. Veelbeteekenend en herinnerenswaardig is het gezegde
van professor Rooyens in zijn godsdienstige rede : „Te regt stelt dan Amsterdam onder
zoo vele belangrijke instellingen, welke het bezitten mag, een' bijzonderen prijs op zijne
Doorluchtige School. Zedig is het uiterlijk kenteeken van haar aanwezen, en de vreemdeling, over de paleizen, die op onze pleinen en hoofdgrachten zich verheffen, in bewondering
opgetogen, gaat het op de zijgracht, langs welke hem het toeval leidt, onopgemerkt
voorbij. Maar gelijk achter een geringer uiterlijk niet zeldzaam zich verbergt, hetgeen in
zijne werkingen zich als allerheilrijkst openbaart, zoo ook onze Doorluchtige School".
„In den avond van denzelfden dag vereenigde zich een aanzienlijk getal voormalige en tegenwoordige kweekelingen der Doorluchtige School, tot het houden van een vriend-broederlijken
maaltijd, zich verdeelende in drieen. Zij, die voor het jaar 1821 derzelver studien hadden
volbragt, kwamen tezamen in den Doelen in de Doelenstraat; zij, Wier promotie na dien tijd
dagteekende, in de Munt ; en de zoodanigen, die op dat tijdstip aan de Doorluchtige School
waren verbonden, in den Grooten Doelen. De opgenoemde gebouwen waren doelmatig versierd, en de feestvierenden bezochten elkander over en weer, om de innerlijke vreugd te
uiten, die aller hart vervulde. Ook werd op denzelfden avond, in de maatschappij Felix
Meritis, deze plegtigheid gehuldigd, door de uitvoering eener cantate, vervaardigd door W. H.
Warnsinck, en op muzijk gebragt door Bertelman, beide beroemde Amsterdammers" 3).
Is dat alles niet bijzonder karakteristiek voor dezen zelfgenoegzamen, maar toch wel
ernstigen en ook blijmoedigen tijd ? Er is wat groot geluid in de woorden en wat weinig
kleur in de daden. Maar het is alles zeer goed bedoeld en ernstig gemeend. En ook —
men was trouw aan zijn verleden en daardoor ook gerust op de toekomst.
1 ) Van de Vijver, Geschiedenis van Amsterdam IV, 220 • Van athenaeum tot universiteit, 54 vlg. 2 ) J. van Lennep, Gedenkboek der
plechtige viering van het tweehonderdjarigbestaan der Doorluchtige School te Amsterdam (Amst. 1832). 3 ) Van de Vijver 1, 232 vlg.
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et eeuwfeest van 1832 sprak van vertrouwen op de toekomst. Dat vertrouwen
zou men ten voile noodig hebben : naarmate de moderne tijd met zijn geheel
nieuwe en sours geheel onverwachte eischen zich aanmeldde, kwamen er moeilijkheden,
die niet zoo eenvoudig tot een oplossing waren te brengen : men had alle krachten in te
spannen niet alleen om het athenaeum op de hoogte te houden, waarop het stood, maar
ook om het vooruit te brengen naar de hoogten, waarvan het voorgeslacht nog Been
denkbeeld had gehad. Maar men is nimmer ingesluimerd en altijd wakker gebleven ; het
athenaeum is de crisis niet alleen volledig te boven gekomen, maar verjongd als universiteit er uit opgegroeid.
In 1832 bestond de orde uit dertien hoogleeraren, waarbij dan nog vijf van de seminaria
kwamen, die formeel buiten het athenaeum stonden, naar de latere faculteiten geordend
als 66n theoloog, twee juristen, zes medici, een wis- en natuurkundige en vier litteratoren.
De ontwikkeling in de volgende halve eeuw tot de oprichting der universiteit, is een
geleidelijke, waardoor zonder diep ingrijpende personeelsveranderingen een toekomst op
breederen grondslag kon worden voorbereid.
De eerste, die aftrad was Voilte ; in 1834 werd hij opgevolgd door Willem Simon Swart;
deze stierf den 12 den Maart 1847 en werd toen als hoogleeraar in de wis- en natuurkunde
opgevolgd door Carel Johannes Matthes, die den overgang van het athenaeum tot de
universiteit nog heeft helpen tot stand brengen. Tegelijk met Swart werd tot buitengewoon hoogleeraar in de plantkunde Willem Hendrik de Vriese benoemd ; hij werd in
1842 ordinarius, maar nam reeds drie jaar later een benoeming te Leiden aan. Het volgende
jaar werd Friedrich Anton Wilhelm Miguel zijn opvolger in Amsterdam als hoogleeraar
in de geneeskunde en de plantkunde, die in 1859 naar Utrecht vertrok en toen werd
vervangen door Corndie Antoine Jean Abram Oudemans, die de overgang naar de
universiteit in 1877 heeft medegemaakt.
De volgende verandering was de dood van Willmet, die den 22 sten October 1835 kwam te
sterven : zijn plaats werd niet weer vervuld. Van Lennep werd in 1838 emeritus ; eerst
10 Februari 1853 is hij gestorven. Zijn opvolger werd Johannes Bosscha, die 25 Juni 1851
wegens zijn benoeming tot andere functien zijn ontslag nam ; zijn plaats werd ingenomen
door Johannes Cornelius Gerardus Boot, die den 14 den September 1870 ontslag nam als
hoogleeraar : hij kreeg Samuel Adrianus Naber tot zijn opvolger, die in 1877 naar de
universiteit overging als hoogleeraar in de Grieksche taal en letterkunde.
Den 21 sten October 1838 stierf na veeljarigen dienst de lector in de wis- en zeevaartkunde
De Hartog ; zijn plaats werd niet weer vervuld. Eenige maanden daarna, den 15 den Maart
1839 stierf Van Kampen ; zijn opvolger werd Hugo Beyerman, die zijn functie vervulde
tot 15 Juni 1865, toen hij emeritus werd. Beyermans plaats werd ingenomen door Thomas
Theodorus Hendrik Jorissen, Wiens functie in 1870 alleen beperkt werd tot de algemeene
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H. Bosscha, 1807-1819. Steendruk. Historische Verzameling der Universiteit.

J. van Geuns, 1847-1873. Steendruk. Historische Verzameling der Universiteit.

C. J. Matthes, 1847-1881. Steendruk. Historische Verzameling
der Universiteit.
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en vaderlandsche geschiedenis ; als zoodanig ging hij ook over naar de universiteit. In 1842
ging Roorda over naar de koninklijke academie te Delft; zijn opvolger werd Petrus
Joannes Veth, die in 1864 een benoeming aannam aan de Indische inrichting te Leiden.
Hij werd vervangen door Jan Pieter Nicolaas Land, deze weer in 1872 door Hendrik
Oort : zoowel Land als Oort vertrokken naar Leiden, de laatste in 1875 ; de vacature
bleef open tot de inauguratie der universiteit in 1877.
Den 3 den Februari 1843 kwam Van der Breggen te sterven; na een lange vacature werd
hij eerst in 1847 vervangen door Jan van Geuns, die in 1857 ordinarius werd ; hij werd
26 November 1873 emeritus en toen opgevolgd door Barend Joseph Stokvis, die nog
lange jaren de universiteit heeft gediend. Den 9 den Januari 1846 overleed Rooyens ; zijn
opvolger werd Willem Moll, die vele jaren aan het athenaeum en daarna nog korte jaren
aan de universiteit werkzaam is geweest. Een jaar na Molls komst in Amsterdam werd
een nieuwe leerstoel in de chemie en pharmacie opgericht voor Eduard Henri von Baumhauer, die in 1864 wegens zijn benoeming tot secretaris der Hollandsche Maatschappij
van Wetenschappen te Haarlem zijn ontslag nam ; zijn plaats werd ingenomen door
Jan Willem Gunning, die den overgang van athenaeum tot universiteit mede beleefde.
Spoedig na elkander werden de beide hoogleeraren in de rechten. vervangen. Van Hall,
die bijna een kwarteeuw in Amsterdam het Romeinsch en het hedendaagsch recht had
onderwezen, nam nog in 1848 een benoeming te Utrecht aan ; zijn opvolger werd Martinus
des Amorie van der Hoeven, die den 13 den October 1868 stierf. Zijn zetel werd ingenomen.
door Gijsbert van Tienhoven, die evenwel reeds den 19 den November 1873 zijn functie
vrijwillig neerlegde. Hij werd vervangen door Cornelis Pijnacker Hordijk, die in 1877
naar de universiteit overging. De andere leerstoel, die van het staatsrecht en volkenrecht,
was niet minder vaak vacant. Den Tex nam den Eden October 1852 zijn emeritaat en
werd opgevolgd door Jeronimo de Bosch Kemper. Hij nam echter reeds ontslag den
9den April 1862 en werd toen vervangen door Johannes Theodoor Buys, die evenwel
reeds na twee jaar Leiden verkoos boven Amsterdam. Zijn opvolger Anton Ewoud Jan
Modderman ging denzelfden weg ; in 1870 reeds werd hij te Leiden beroepen : zijn plaats
in Amsterdam werd ingenomen door Cornelis Marie Johan Willeumier, die tot de stichting
der universiteit in functie is gebleven.
Een jaar voordat De Bosch Kemper optrad, werd ook Gustaaf Eduard Voorhelm
Schneevoogt tot buitengewoon hoogleeraar in de psychiatric benoemd, die met een onderbreking tot zijn dood in 1871 in functie bleef, en Tobias Michel Carel Asser tot hoogleeraar
in het hedendaagsch recht, die dus een nieuwe leerstoel kwam vervullen ; ook nog aan
de universiteit heeft hij, zij het als buitengewoon hoogleeraar in het handelsrecht en
internationaal privaatrecht, gefungeerd.
Niet Lang na elkander verloor het athenaeum de beide Vroliks. Gerard, de botanicus,
stierf den lO den November 1859 : het is misschien een teeken des tijds, dat zijn stoel niet
werd bezet. Willem, de anatoom, die ook de zoologie voor zijn rekening had, werd 1 April
1863 emeritus, maar stierf nog voor het erode van dit jaar. Hij werd opgevolgd door
Willem Berlin, die in 1877 als zooloog een plaats kreeg in de faculteit der wis- en natuurkunde. Een nieuwe leerstoel, die der histologic en physiologic, werd in 1858 opgericht
voor Adriaan Heynsius, die in 1866 een beroep naar Leiden aannam. Hij werd opgevolgd
door Willy Kiihne, die reeds in 1871 in Heidelberg werd benoemd en zoo naar zijn
vaderland terugkeerde. Zijn opvolger was Thomas Place, die vele jaren in Amsterdam
heeft gedoceerd. Terzelfder tijd als Kiihne werden in verband met de geheele omvorming
van het medische onderwijs — waarover later — tot hoogleeraren in verschillende geneeskundige vakken benoemd Christiaan Bernard Tilanus, Pieter Hendrik Suringar, Leopold
Lehmann, Jan Leonard Chanfleury van Ysselstein, Jan Willem Reinier Tilanus, Heinrich.
Daniel Johann Joachim Hertz. Al deze mannen zijn in 1877 aan de universiteit verbonden : alleen C. B. Tilanus was reeds 2 September 1873 emeritus geworden en opgevolgd
door Carel Lambertus Wurfbain. Nog werden in datzelfde jaar 1867 als lectoren in de
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geneeskunde benoemd Pieter Jacob Barnouw, Abraham Hartog Israels, Frederik Jacobus
Swartwout en Willem Marius Gunning.
In 1862 werd Boot ontheven van het onderwijs in de oude geschiedenis ; daarvoor
werd Carel Adriaan Engelbregt aangewezen : maar reeds in 1865 werd hij benoemd tot
directeur der hoogere burgerschool te Middelburg en nam hij dus zijn ontslag als buitengewoon hoogleeraar.
Er is in dit tableau der hoogleeraren van 1832 tot 1877 een onmiskenbare tendentie naar
uitbreiding en specialiseering. De uitbreiding heeft vooral plaats naar de zijde der geneeskunde, ook in verband met omstandigheden, die later ter sprake zullen komen. Dat
daarnaast, vooral op medisch, maar ook op ander gebied meer en meer wordt gespecialiseerd, ligt geheel in de richting van het wetenschappelijk en zelfs van het geestelijk leven
in het algemeen. De omvang der stof neemt zeer sterk toe ; daarmede treedt de onmogelijkheid in voor 66n man om de geheele materie in haar ganschen omvang te beheerschen.
Maar naast de uitbreiding in de breedte treedt vooral die in de diepte. Men is niet meer
tevreden met het inzicht in het algemeen der dingen ; de synthese begint haar beteekenis
te verliezen, omdat men tot de ontstellende gedachte is gekomen, dat zij is opgebouwd
op totaal onvoldoende gegevens. Zoo wordt de analyse het hoofddoel van wetenschap en
onderwijs : in de natuurwetenschappen krijgt dus het experiment een beteekenis, die het
nog nimmer heeft gehad. Ook op ander gebied, dat der geestelijke wetenschappen, wordt
het vaststellen der feiten meer en meer binnen den kring van het onderzoek getrokken
hier evenwel blijft de synthese meer een eisch der wetenschap Ban in de natuurwetenschappen, die meer en meer experimenteel zijn gaan worden. Dat daarvan een uitbreiding
van werkplaatsen en werktuigen een noodwendig gevolg moest zijn, spreekt wel van zelf.
Ook in het athenaeum is die invloed van den geest en de omstandigheden des tijds zeer
duidelijk zichtbaar. Uit den aard der zaak kon men hier bezwaarlijk de eischen stellen,
die meer en meer aan de rijksacademien zich kwamen aandienen. Het onderwijs in de
natuurwetenschappen kon in Amsterdam wel moeilijk de verzorging hebben als elders,
omdat het voor een groot deel toch altijd propaedeutisch bleef. Maar de ziekenverpleging,
waarbij het niet alleen om wetenschappelijk onderzoek, maar ook om maatschappelijke
voorzorg en humanitair mededoogen ging, moest wel steeds hooger eischen gaan stellen,
ook buiten die van het athenaeum om. Maar daarmede rees ook steeds dringender de
vraag, of dit alles zoo kon voortgaan, of men eigenlijk binnen de oude grenzen van het
athenaeum den vooruitgang der wetenschap, zoowel den theoretischen als den practischen,
wel kon bijhouden. Het zou toch kunnen zijn, dat door de gisting van den wijn de duigen
van het vat zouden bezwijken.
Er was dus wel vreugde aan den eenen, maar ook zorg aan den anderen kant. Zorg ook
om nog iets anders. De specialiseering der wetenschap was wel door den drang der tijden
opgelegd, maar werd toch niet algemeen als een uitsluitend goed gevoeld en opgevat.
Men zag wel, dat men veel won, maar gevoelde toch ook weer, dat men iets en zelfs
zeer veel verloor. De analyse drukte de synthese naar den achtergrond : de eenheid
ging verloren in het geheel: de band, die de hoogeschool, de faculteit, zelfs het enkele
yak bijeenhield, werd meer en meer verbroken : de filiatie in wis- en natuurkunde, scheien artsenijbereidkunde, biologie, die in taal- en letterkunde, geschiedenis, wijsbegeerte
maakte plaats voor een veel scherpere differentiatie, die meer en meer de eenheid ging
aantasten. Mannen, die geheele vakken van wetenschap beheerschten, werden hoe Langer
hoe zeldzamer ; nuttige samenwerking ging teloor. In plaats van de wetenschap kwamen
er tal van wetenschappen. Het is geen toeval, dat zelfs aan het toch niet groote athenaeum
de oude geestelijke eenheid begon te verzwakken, al verdween zij nooit geheel. Maar een
man als Van Lennep, in wien het athenaeum vele jaren als het ware belichaamd was
geweest, die de eenheid nog wist te zien boven de verdeeldheid en die eenheid ook tot
uiting en belichaming wist te brengen — zulk een man van breede geestelijke allure
kreeg eigenlijk geen opvolger om de eenvoudige reden, dat dit geslacht was uitgestorven.
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Men mocht dat diep betreuren, maar de tijden waren gewijzigd en daaraan viel niets
meer te veranderen.
Dat had nog andere gevolgen. Er verdween iets en zelfs veel van de blijmoedige zekerheid, waarmede men op de wetenschap en ook op de toekomst had vertrouwd. In Van
Lenneps dagen was men er, althans bijna ; het ideaal was met de hand te grijpen; de
wetenschap had minder te onderzoeken dan te ordenen en vooral mede te deelen. Zoo
kon zij in breeden kring werken en de ontwikkelde burgerij deelgenoot maken van wat
zij had geconstateerd en wat met stellige zekerheid vaststond. Maar men kwam later
tot de gelukkige, maar niet gelukkig makende ontdekking, dat er zeer veel belangrijk
minder vast stond dan men had geloofd en vertrouwd. Er zou nog veel moeten worden
geexperimenteerd, voordat men weer van vaste resultaten zou kunnen spreken ; dat
tijdstip zou blijkbaar niet zoo heel spoedig aanbreken. De onderzoeker trok zich terug
in zijn werkplaats ; op den katheder was eigenlijk zijn plaats niet, allerminst op het
spreekgestoelte van min of meer populaire vereenigingen. Het is geen toeval, dat een
genootschap als Felix Meritis, dat Bens de bloem der ontwikkelde burgerij van Amsterdam
vereenigde en steeds in nauw verband met het athenaeum had gestaan, langzamerhand
verkwijnde en ten slotte is moeten worden opgeheven : voor zulk een organisatie was
geen plaats meer in de groote stad.
Er is nog iets anders. Wij wezen er op, dat men tot de ontdekking was gekomen, dat
er velden van onderzoek nog open lagen. Die ontdekking was tegelijk een teleurstelling
en een bemoediging. Een teleurstelling is het ongetwijfeld geweest, dat men veel verder
van het einddoel was dan men had gehoopt en geloofd. Maar aan den anderen kant was
het een bemoediging, dat haast reeds bij den eersten aanslag uitnemende resultaten
werden gewonnen. Onafzienbare terreinen lagen onontgonnen voor den man der wetenschap : maar waar hij den ploeg inzette, kon hij zeker zijn van goede en duurzame
resultaten ; waar hij daarna zaaide, kon hij zeker zijn van een rijken oogst. De zachte
blijheid van de zekerheid van het te weten werd verdrongen door het groote geluk van
den stagen arbeid en vooral door de trotsche vreugde van het door eigen kracht gewonnen
resultaat. De nieuwe tijd bracht in plaats van de gemoedelijke voldoening van het bezit,
de stalende en ook stralende vreugde van de verovering.
Deze diep insnijdende geestelijke veranderingen kwamen natuurlijk tot uiting aan het
athenaeum, ook wel in kleine bijzonderheden. Een daarvan is de verplaatsing van de
bibliotheek, uit de bovenverdieping van het athenaeum Haar het nieuwe paleis van justitie
aan de Prinsengracht overgebracht. Dat was in 1838 en het was een der laatste goede
werken van Van Lennep, dat dit zoo werd geregeld. Daardoor ook had het athenaeum
de bovenverdieping vrij gekregen : zij werd ook voor het onderwijs ingericht : in 1847
althans werd zij gebruikt door de hoogleeraren Swart en Matthes. Buiten verband daarmede staat het afbreken van den ouden, zwaren, maar bouwvalligen achtergevel der
kapel, die in 1845 door den architect De Greef door een lichteren muur werd vervangen.
Op de bovenverdieping was ook het natuurkundig laboratoriurri en het kabinet van natuurkundige instrumenten ondergebracht ; in 1847 werd door burgemeester en wethouders
vergund een klein vierkant gat in den nieuwen achtergevel te maken om den hoogleeraar
in de natuurkunde in de gelegenheid te stellen tot het doen van lichtproeven1).
De chemie bleef toen gevestigd in de nude saaihal in de Staalstraat. Het gebouw was
niet zeer geschikt voor dit Joel. In de benedenverdieping was een commissariaat van
politie gevestigd. Er was maar plaats voor negen laboranten, hoewel er viertien moesten
worden geholpen. Veel hinder had men van de kwade dampen, die de chemie nu eenmaal
noodwendig verspreidt. Ook waren de hulpmiddelen zeer Bering. In 1856 zeggen Curatoren,
dat „het crediet van het scheikundig laboratorium nauwelijks toereikend was om te
voorzien in de behoefte aan brandstoffen, gaz en verdere materialen, zoodat schier geen
1)

De Agnietenkapel. Gedenkboek 51.
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Saaihal in de Staalstraat (oud chemisch laboratorium).
Photo J. H. Marteihoff.

lh
Physiologisch laboratorium Rapenburgerstraat. Photo J. H. Marteihoff.
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middelen overblijven, om iets aan te schaffen van de meest onontbeerlijke instrumenten".
Maar toen was het ergste ook geleden : in 1857 werd het politie-bureau verplaatst naar
de St. Pietershal tegenover het stadhuis ; het laboratorium werd belangrijk uitgebreid 1).
In 1855 dienden Willem Vrolik, Van Geuns en Von Baumhauer bij Curatoren een voorstel
in tot stichting van een laboratorium voor physiologie en pathologie. Het kwam nog in
hetzelfde jaar tot stand in het gebouw der klinische school in het Binnengasthuis. Tot
directeur werd dr. A. Heynsius benoemd, de latere hoogleeraar. Heynsius was een der
eerste, zoo niet de eerste wetenschappelijke assistent, die aan het athenaeum werd verbonden. Dat was eigenaardig in zijn werk gegaan. Reeds in 1847 had de orde van
hoogleeraren als zijn overtuiging te kennen gegeven, „dat door heeren professoren, die
meenen, dat zulks ten nutte hunner wetenschap en leerlingen kan en moet geschieden,
privaat-docenten zullen mogen worden aangenomen, die onder hunne leiding zulke
gedeelten van wetenschap aan de studenten zullen voordragen, als wier onderwijs bij de
wet niet uitdrukkelijk is voorgeschreven, opdat het aan jeugdige geleerden eene gewenschte
gelegenheid zal geven om zich onder de leiding der hoogleeraren tot aanstaande professoren te vormen". Een goede gedachte ongetwijfeld, die ongekende mogelijkheden zou
hebben geopend, zoo hij op den duur met beleid was toegepast. Maar al dadelijk was
het euvel dit, dat men al te veel op de welwillende onbezoldigdheid der jonge geleerden
vertrouwde, misschien wel moest vertrouwen. Al spoedig bleek het ook, dat het zoo niet
ging. Waarschijnlijk zullen de hoogleeraren zelf een klein honorarium aan de bedoelde
privaat-docenten hebben toegekend. Eerst in 1854 vinden wij een bezoldigden praeparator
aan het chemisch laboratorium. Daarop volgt dan Heynsius en zoo komen er later meer 2).
De hortus bleef in hoofdzaak, zooals hij was. De anatomie was sedert 1619 gevestigd
in de St. Antoniswaag, waar in 1690 een nieuw theatrum anatomicum was gebouwd;
de middentoren is toen op het poortgebouw geplaatst. Eigenlijk behoorde dit instituut
niet bij het athenaeum, maar stond onder het bestuur van het collegium chirurgicum,
het chirurgijnsgild. Toen dit gild in 1798 was opgeheven, kreeg de stedelijke commissie
van geneeskundig toevoorzicht de leiding in handen. Van ouds werden hier lessen gegeven
aan chirurgijnsleerlingen, maar langzamerhand meer en meer aan studenten in de geneeskunde. Natuurlijk gaf dat wel Bens moeilijkheden, die eerst in de negentiende eeuw
werden overwonnen. In 1825 werd de hoogleeraar in de anatomie volledig opgenomen
in het athenaeum. Een tweede stap werd in 1857 gedaan, toen het anatomische theater
en nu daaraan verbonden laboratorium werd onttrokken aan de genoemde stedelijke
commissie en werd gebracht onder het beheer van curatoren. Zoo was de anatomie nu
voor goed ingelijfd bij het athenaeum 3).
Intusschen spreekt het wel van zelf, dat met de uitbreiding van het academisch onderwijs
het oude athenaeum onmogelijk de roeping meer kon vervullen, waarin het tot dusverre
niet was te kort geschoten. Uiterlijk was dat reeds waarneembaar aan het feit, dat het
oude Agnietenkerkje, hoewel in 1838 outlast van de bibliotheek, toch welhaast te klein
bleek om docenten en studenten binnen zijn muren te ontvangen. Het kon ons waarlijk
niet verwonderen, dat steeds met meer klem op verbetering van den moeilijken toestand
werd aangedrongen. Aan uitbreiding der oude kapel viel natuurlijk niet te denken ; zij
is als gebouw een geheel, waaraan alleen inwendig iets te veranderen is. Zoo kwam vanzelf het denkbeeld op om het athenaeum van zijn eerwaardigen zetel te verplaatsen naar
een voor moderne doeleinden meer practisch en ruimer gebouw. Dat gebouw werd
gevonden in den garnalendoelen aan het Siegel tusschen het Spui en den Heiligeweg.
Daarheen werd het athenaeum dan ook in 1864 verplaatst.
De overgang is geleidelijk gegaan. In hue verslag over 1863 zeggen curatoren, dat zij
over de gebouwen niets te zeggen hebben „dan dat het gebouw des athenaeums op den
0. Z. Voorburgwal zich in vrij goeden, dat op het Singel in zeer goeden toestand bevindt".
1)

Van athenaeum tot universiteit, 64 vlg. 2 ) T.a.p. 65 vlg. 3 ) T.a.p. 68 vig.
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De Doelens aan het Sin el in de zeventiende eeuw. Gravure. Historische verzameling der Universiteit.

De bovenstaande gebouwen in de twintigste eeuw. Het linksche gebouw was van 1862 tot 1880 Athenaeum en Universiteit,
daarna Universiteitsbibliotheek. Photo. Universiteitsbibliotheek.
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Blijkbaar was dus nog in 1863 het oude gebouw geregeld ingebruik, intusschen was de doelen
reeds onder het beheer van curatoren geplaatst. Een jaar daarna is de verhuizing een feit
geworden. Curatoren rapporteeren : „Na door Burgemeester en Wethouders te zijn geraadpleegd en aan het voornemen van Burgemeester en Wethouders hunne goedkeuring te
hebben gegeven, vernamen Curatoren in Februari 1864, dat het gebouw van het athenaeum
illustre op den O.Z.Voorburgwal met 1 Mei van bestemming zou veranderen en aan het lager
onderwijs zou worden afgestaan. Dit voornemen werd sedert ten uitvoer gebracht").
Op bescheiden plechtige wijze werd het nieuwe gebouw van het athenaeum den l sten October
1862 geopend. In den doelen was ruimte te over voor de toenmalige behoeften. Er waren
collegezalen voor de theologie, de rechten en de letteren, die de hoogleeraren verplicht
werden te gebruiken. Zoo werd met 66n slag het aloude stelsel van het college-geven
door de hoogleeraren aan huis opgeheven. Alleen Moll had op grond van zijn wankele
gezondheid verzocht om in zijn eigen woning college te mogen blijven geven ; het werd
hem toegestaan. Ook het Luthersch seminarium en het physisch laboratorium werden
in het nieuwe gebouw gevestigd. Maar met in gebruik nemen van den doelen was de aula
verloren gegaan : zulk een groote zaal was daar niet. De oraties werden toen op zeer
verschillende plaatsen uitgesproken, in het groot-auditorium van Felix Meritis, in de
Waalsche, de Doopsgezinde of de Remonstrantsche Kerk 2).
De garnalendoelen stond op de plaats van den ouden handboogdoelen, die in 1512 door
deze schutterij was opgericht op het Schapenveld achter den stadsmuur bij de Heiligewegspoort. Het was een groot gebouw in fijnen renaissance-stijl, dat wij uit tal van afbeeldingen
kennen. Er naast, nog meer naar den Heiligeweg toe, stond de voetboogdoelen : achter
beide strekten zich tot aan de Kalverstraat toe de groote tuinen uit, die door de schutters
als oefen- en schietterreinen werden gebruikt. Reeds in de zestiende eeuw hooren wij
van de feestelijke maaltijden, die hier door de schutters werden gehouden. Tusschen de
beide doelen verrees in het begin der zeventiende eeuw het stadswapenhuis, de tegenwoordige militiezaal, die in Naar herstelden staat nog den ouden toestand weergeeft.
Op de achterterreinen werden toen de Handboog- en de Voetboogstraat aangelegd. De
voetboogdoelen werd West-Indisch huis ; in het begin der negentiende eeuw werd hier
de St. Catharinakerk gebouwd.
De handboogdoelen ook kreeg een andere bestemming : hij werd tot stadsherberg ingericht, hoewel de schutters er ook hun festijnen bleven houden. Zoo bleef de toestand
ook in de achttiende eeuw ; toen werd de doelen bovendien geheel verbouwd. De fijne,
speelsche Bevel van het begin der zestiende eeuw werd vervangen door het statige, strakke
gebouw, dat men daar nu nog kan zien. De doelen werd „meer naar de hedendaagse
wijze van bouwen geschikt", zooals Wagenaar het uitdrukt. In dezen vorm bleef het een
deftig hotel, waar in den patriottentijd de bekende groote maaltijden werden gehouden.
Ook in de volgende eeuw bleef de stad den doelen verhuren, al had het logement niet
meer de beteekenis van vroeger. Hier nu werd in 1862 het athenaeum gevestigd ; er was
een ruime senaatskamer, tevens gehoorzaal, en vele collegekamers 3).
In denzelfden tijd, dat het athenaeum een nieuw tehuis kreeg, werd ook de bibliotheek
beter gehuisvest. In 1838 was zij geborgen in eenige zalen van het paleis van justitie.
Dat was niet zeer practisch en kon op den duur ook niet voldoen. Het was dus eigenlijk
een gelukkige omstandigheid, dat de lokalen der bibliotheek voor het kantongerecht
noodig bleken ; de bibliotheek moest dus wel verhuizen. Verschillende gebouwen werden
geinspecteerd, maar ten slotte gaf het gemeentebestuur de voorkeur aan het oude gebouw
der Nederlandsche Handelmaatschappij aan de Heerengracht, dat in het bezit der gemeente was gekomen. Daar werd de boekerij op voor dien tijd niet ongeschikte wijze
ondergebracht ; den 2 l sten Maart 1864 werd zij daar heropend 4).
1 ) De Agnietenkapel. Gedenkboek, 51 vlg. 2 ) Van athenaeum tot universiteit, 97 vlg. 3 ) Rogge, De bibliotheek der universiteit van Amsterdam ; Eigen Haard 1881, 173 vlg., 182 vlg., 205 vlg. 4 ) Van athenaeum tot universiteit, 99.
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Het. was in dezen tijd, dat het athenaeum ook uiterlijk de allures van een universiteit
begon aan te nemen. De verwisseling van het praesidiaat van de orde van hoogleeraren
geschiedde altijd zonder bijzondere plechtigheid; ook de dies natalis werd niet geregeld
feestelijk gevierd : men had tot dusverre alleen eeuwfeesten gehad. Dat alles is tusschen
1840 en 1865 veranderd. In 1847 wenschten curatoren de aandacht „op het aanwezen en
de werkzaamheden der Illustre School te vestigen door het invoeren eener jaarlijksche
openbare plechtigheid, b.v. bij gelegenheid van de overgave des praesidiums". Dat was
sedert lang de gewoonte aan de rijksacademien. De hoogleeraren van Amsterdam waren
evenwel bescheiden lieden. De orde meende, dat „bij de hoogescholen de door het gebruik
geeischte oratie dikwerf niet meer was dan een ijdele plechtigheid, die, omdat zij op
verouderde gewoonte berust en door de uitgebreidheid van deze instellingen, het groot
aantal der hoogleeraren en studenten en wat dies meer is, nog eenigen indruk maakt,
maar op het athenaeum niet verdient te worden overgebracht". Niettemin kon de orde
den 19 den April 1847 tot het besluit komen, dat een der hoogleeraren, zoo mogelijk bij den
aanvang van den cursus, met een openbare redevoering in het gebouw der school de
lessen zou openen „opdat iets dergelijks zonder nadere reglementaire bepalingen een
gewoonte moge worden". Men weet, dat het inderdaad een gewoonte is geworden , de
gebruikelijke rectoraatsoverdracht stamt rechtstreeks uit het besluit van 1847 1).
Eenigszins later kwam de viering van den dies in gebruik. In 1857 was het een kwarteeuw
geleden, dat het tweede eeuwfeest werd gevierd. De studenten, destijds vereenigd in het
Amsterdamsch studentencorps, waarnaast nog een doopsgezind corps M.O.D.U.S. stond,
hadden al voor 1850 den dies op 8 Januari gevierd : dien dag waren de hoogleeraren
veelal hun gasten. In 1857 wenschten de studenten den feestdag wat grootscher te vieren
dan in gewone jaren; zij noodigden den praeses der orde, den hoogleeraar Hugo Beyerman, uit dien dag een feestrede te houden. Beyerman voldeed aan dat verzoek en hield
een rede, die ook is gedrukt. Maar daarbij bleef het voorloopig ook. Eerst zes jaar later
kwam er weer gang in de zaak. Den 31 stell Maart besloten de hoogleeraren, dat om de vijf
jaar prijsvragen zouden worden uitgeschreven, waarvoor gouden medailles zouden worden
uitgeloofd : de kosten daarvan kwamen ten Taste van een bijzonder fonds. Daarbij werd
tevens besloten, dat in den vervolge de dies elk lustrum niet alleen door de studenten,
maar ook door de hoogleeraren zou worden gevierd. Een der hoogleeraren zou dan een
feestrede uitspreken , de bekroningen zouden dan worden overhandigd , ten slotte zou men
zich vereenigen aan een „vriendschappelijk maal". In 1865 werd besloten, dat de praeses
ordinis steeds de feestredenaar zou zijn : toen schijnt ook te zijn vastgesteld, dat niet om
de vijf jaar, maar telkens op den achtsten Januari de praeses een rede zou uitspreken 2).
Wij teekenen nog aan, dat in 1832 de eerste studentenalmanak uitkwam en dat in 1850
de eerste reunie van oud-studenten is gehouden.
Juist in de jaren tusschen 1860 en 1870 kreeg het athenaeum meer beteekenis door een
belangrijke uitbreiding van het medische onderwijs 3 ). Dat was een gevolg van nieuwe
wettelijke maatregelen, die het athenaeum in ruime mate ten goede kwamen. Den
'sten Juni 1865 kwamen de wetten van Thorbecke tot stand tot regeling van het medisch
onderwijs. Het is bekend, dat deze wetten de vroeger zeer veelsoortige opleiding der geneeskundigen ophief en deze centraliseerde. Tot dusverre hadden naast de aan de universiteiten
gepromoveerde doctoren in de geneeskunde bestaan plattelands-heelmeesters, stedelijke
chirurgijns, scheepsdokters, vroedvrouwen en tandmeesters : zij werden door speciale, meest
provinciale commissien geexamineerd. Aileen voor de vroedvrouwen en de tandmeesters
bleef de afzonderlijke bevoegdheid bestaan voor hun beperkte werkzaamheden. Maar voor
het overige werden alle geneeskundigen alleen bevoegd door het afleggen van het artsexamen, dat van staatswege zou worden afgenomen. Tot dit artsexamen zouden tweeerlei
candidaten worden toegelaten, de doctorandi in de geneeskunde van de universiteiten en
1 ) T.a.p. 45. 2 ) T.a.p. 99. Vgl. blz. 4. 3 ) Het volgende uitvoeriger t.a.p. 103 vlg.
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zij, die zonder academische opleiding twee natuurkundige en een theoretisch-geneeskundig examen hadden afgelegd ; om tot het eerste natuurkundig examen te worden
toegelaten, zou men niet van een gymnasium behoeven te zijn gepromoveerd, maar alleen
bewijzen van voldoende kennis van de moderne talen en de wiskunde moeten afleggen.
Deze regeling was voor het athenaeum en de klinische school van groote waarde. Immers
nu er een geneeskundige opleiding kwam van staatswege, opende zich voor de Amster-,
damsche studenten een geheel nieuw perspectief : de geheele geneeskundige opleiding
kon nu in Amsterdam worden verkregen. Zelfs kon een oogenblik worden gedacht aan
concentratie van het geheele medische onderwijs in Amsterdam. Geen wonder, dat zich
aan de klinische school bij het begin van den cursus 1865-66 belangrijk weer studenten
aanmeldden dan in vorige jaren. Dat was ook een gevolg van het feit, dat juist door de
geneeskundige wetten de eischen, aan de klinische scholen gesteld, veel hooger waren
geworden ; elders waren deze scholen nu opgeheven, zelfs die te Rotterdam, die nog de
zwaarste concurrent van Amsterdam was geweest. Het lag voor de hand, dat de Amsterdamsche hoogleeraren een belangrijke plaats innamen in de geneeskundige examencommissie ; Tilanus was de eerste, Van Geuns de tweede voorzitter ; de examens werden
bovendien in de lokalen van het athenaeum afgenomen. De bloei van het medisch
onderwijs in Amsterdam werd weldra algemeen erkend ; zelfs de andere, vooral de
juridische vakken schenen er van te profiteeren.
Met dat alles houdt verband de verdere regeling van het natuurkundige en medische
onderwijs. In April 1867 besloot de gemeenteraad tot een grondige hervorming, die in
September haar beslag kreeg. Twaalf hoogleeraren en vier lectoren zouden met dat nieuwe
onderwijs worden belast : in verband met deze uitbreiding van het onderwijs aan het
athenaeum werd de klinische school opgeheven. Ook werd besloten in de natuurkundige
en geneeskundige vakken privaat-docenten toe te laten. Door deze nieuwe regeling stood
het medische onderwijs in Amsterdam nauwelijks alleen nog bij dat van Leiden achter.
Allerlei verbouwingen waren het gevolg. Het physiologisch laboratorium werd van het
gasthuis in 1865 voorloopig overgeplaatst naar de St. Pietershal, maar kort daarna
definitief naar het oude verbouwde leprozenhuis aan het Jonas Daniel Meyerplein, waar
het zich nog bevindt. Het gebouw der klinische school werd ingericht voor pathologisch
laboratorium. Het anatomische museum Vrolik werd aangekocht en in het anatomisch
laboratorium ondergebracht.
Een nog veel belangrijker verandering bracht evenwel de verplaatsing van de opleiding
der militaire geneeskundigen van Utrecht naar Amsterdam. Aansluiting bij de universiteit
aldaar bleek niet mogelijk ; die aansluiting kon in Amsterdam bij het athenaeum, waar
de eischen van toelating geheel anders waren, worden verkregen. Met den aanvang van
den cursus 1868-69 kreeg de zaak haar beslag : de militaire geneeskundige school te
Utrecht werd opgeheven ; de militaire medici, in het dagelijksch leven „pillen" genoemd,
kwamen in Amsterdam. Zij vormden spoedig een groot contingent van de studenten
aan het athenaeum : in den eersten cursus waren er al dadelijk 75 : hun getal nam later
nog toe. Van Welke beteekenis de „pillen" voor het academisch leven in Amsterdam
waren, blijkt wel uit de cijfers van de inschrijving van 1874 : er waren toen 208 militaire
medische studenten, 35 burgerlijke medici, 33 pharmaceuten, 33 toehoorders voor medische
vakken, 34 theologen, 41 juristen, 13 literatoren en 9 natuurphilosofen ; 208 militaire
medici tegenover 198 andere studenten 1 ). Het evenwicht van het athenaeum begon na
1870 wel zwaar naar de militair-medische zijde over te hellen. Zou de oude school ten
slotte eindigen met een medisch-militaire vakschool te worden ? Of zou er nog een andere
toekomst voor het athenaeum zijn weggelegd ? Dat was de overtuiging van enkele uitnemende mannen; de tijd heeft bewezen, dat zij juist hebben gezien.
1) De historische verzameling van Mayors Medicator, het corps der militaire geneeskundigen, gevormd door den oudhoogleeraar Rotgans, berust in de Historische Verzameling der Universiteit in de Agnietenkapel.
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n de periode van 1832 tot 1877 waren symptomen van verhoogden bloei van het oude
athenaeum niet te miskennen. Het mocht bogen op uitnemende hoogleeraren : in dat
opzicht stood het athenaeum zeker niet achter bij de rijksacademien. Vooral tegen het
erode van deze periode was met name het medische onderwijs tot een beteekenis gegroeid,
die het vroeger nimmer had gehad. Ook de theologie bloeide, de rechten minder, het minst
de letteren en de natuurphilosophie. Maar wetenschappelijk en paedagogisch was het
athenaeum nog altijd een instituut van beteekenis.
Er waren evenwel ook andere symptomen. Evenals aan de rijksacademien werd ook aan
het athenaeum ernstig geklaagd over bedenkelijke misstanden. Dat de doode weermiddelen
der wetenschap, de laboratoria en instrumentaria, Lang niet de ontwikkeling der natuurwetenschappen hadden bijgehouden, was in Nederland eigenlijk overal een beschamend
feit. Dat het in Amsterdam beter was dan elders, zal niemand verwachten. Aileen het
medische onderwijs zal allicht iets beter zijn geoutilleerd dan aan de rijksacademies ;
de groote stad stelt aan de medische verzorging hoogere eischen dan de kleine academiesteden ; maar geheel bevredigend was de toestand ook in Amsterdam stellig niet.
Dat was niet het eenige. Er was een zekere matheid, zelfs een bepaalde ontmoediging
in het academische Leven in Amsterdam, die wel weinig voor de toekomst beloofde.
Voortdurend moest het athenaeum hoogleeraren verliezen, sours niet eens door den
roepstem van een. universiteit. Van Hall nam een beroep aan naar Utrecht, Roorda naar
Delft, De Vriese naar Leiden, Buys en Modderman evenzoo, evenals Heynsius ; Kiihne
vertrok naar Heidelberg. Bedenkelijker was het stellig, dat De Bosch Kemper in 1862
in arren moede zijn professoraat neerlegde, evenals Van Tienhoven in 1873. Von Baumhauer verkoos het secretariaat van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen
boven zijn Amsterdamschen leerstoel in de scheikunde. Nog beschamender was het, dat
Engelbregt een benoeming tot directeur der rijks hoogere burgerschool te Middelburg in
1865 aannam en dus een terugval in het middelbaar onderwijs verkieslijk achtte. Een
dergelijk symptoom was de verplaatsing — overigens op onjuiste gronden — van het
remonstrantsche seminarium in 1873 naar Leiden.
Een zekere lusteloosheid kenmerkte ook de studentenwereld. De Amsterdamsche studenten
zullen in het algemeen uitnemende jongelingen zijn geweest, maar hun getal was ook
in de negentiende eeuw nog vrij gering. Voor hen gold in Been geval de klacht van Vondel
over de weezen, die steeds aangroeien in tal en last. In 1842 waren er in Amsterdam
niet meer dan 148 studenten, verdeeld als volgt : aan het athenaeum 119, aan het
Luthersche seminarium 7, aan dat der Doopsgezinden 16, aan dat der Remonstranten 61).
In het eerste lustrum na 1832 waren er 43 juristen ingeschreven, 32 medici, 30 theologen.
1)

Van de Vijver I, 235.

Twintig jaar later waren er 51 juristen, 21 medici en 16 theologen, wat stellig niet op
toenemenden bloei wijst 1). In 1859 waren er slechts 107 studenten, als 48 theologen,
een litterator, 39 juristen, 17 medici en twee natuurphilosofen. Zooals wij boven zagen,
waren er in 1874 208 militair-medische studenten, 35 burgerlijke medici, 33 pharmaceuten,
33 toehoorders voor medische vakken, 34 theologen, 41 juristen, 13 literatoren en 9 natuurphilosofen 1 ). Rekent men de militaire medici niet mede, omdat zij in bijzondere
omstandigheden hier studeerden, dan blijven er 198 studenten voor de verschillende
faculteiten over. Herinneren wij ons, dat er in 1842 148 studenten waren, dan kan men
de toeneming in dertig jaar toch niet verblijdend groot noemen.
Wat men van het karakter van deze studenten moet denken, staat niet volkomen vast.
In hun verslag van 1847-48 zijn curatoren zeer ingenomen met deze jongelieden. Er staat
te lezen : „Terwijl elders luide klagten worden gehoord over gebrek aan ijver voor de
studien en toenemende ligtzinnigheid bij de studenten, is het aangenaam hier te kunnen
berigten, dat de orde van professoren verklaarde, geene opmerkingen te hebben mede
te deelen, Welke eenigermate den goeden dunk aangaande de studeerende jongelingschap
zouden te kort doen. Die mededeeling werd door curatoren met blijdschap vernomen,
omdat zij van oordeel zijn, dat de gunstige onderscheiding vooral daaraan moest worden
toegeschreven, dat de meeste studenten alhier, bij hun ouders of bij voogden tehuis,
alzoo in den huiselijken kring mo lten ontwikkelen, waardoor zij bewaard blijven voor
velerlei verleidingen, waaraan men hen elders ziet blootgesteld op eenen leeftijd, die de
noodige zelfstandigheid mist om de gladde baan met vasten gang te kunnen betreden" 2).
Wij willen de juistheid van dat gunstige oordeel over de Amsterdamsche studenten
omtrent het midden der negentiende eeuw niet betwisten, al speuren wij eenig officieel
optimisme. Toch kan men moeilijk volhouden, dat alles in orde was ; wij weten te veel
van minder gunstige gedragingen der studenten om niet aan te nemen, dat curatoren
de zaak in wat te gunstig Licht zagen. Wij hooren althans weer dan eens van ongeregeldheden op de colleges, die niet pleiten voor de ingetogenheid der studeerende jongelingschap. In 1814 werd op de colleges van den orientalist Willmet herhaaldelijk gevochten:
van de doopsgezinde studenten, die daaraan in strijd met het beginsel der weerloosheid
deelnamen, werd een drietal vrij ernstig gewond. In 1837 werden de colleges van
Van Lennep zoo herhaaldelijk door vechtpartijen gestoord, dat hij zijn lessen wel moest
sluiten : mogelijk staat zijn aftreden kort daarna daarmede in verband. In 1850 moesten
Bosscha en Beyerman om dezelfde reden hun colleges staken 3 ). Het waren toen kwesties
van ontgroening, die tot deze excessen aanleiding gaven : misschien moet men ze daarom
ook niet al te ernstig opvatten en bleven zij tot enkele gevallen beperkt. Ook gist het
jonge bloed gemakkelijk en barst dan uit; de algemeene dwang, Bien de maatschappij
destijds nog oplegde, verklaart stellig ook zeer veel. En in geen geval ma lt men uit enkele
gevallen de conclusie trekkers, dat er onder de Amsterdamsche studenten een algemeene
vechtlust inheemsch was ; van andere excessen hooren wij bovendien in het geheel niet.
Intusschen was het getal der studenten niet groot en het nam ook weinig toe. Men zou
daaruit kunnen concludeeren, dat het athenaeum kwijnde, en misschien ook wel, dat
het beter zou zijn de geheele school op te heffen. Tot de conclusie kwam men allermin.st
— volkomen terecht. Integendeel, -men onderzocht de oorzaken van den minder bevredigenden toestand en beraamde middelen tot herstel. De geheele periode van 1832
tot 1877 is een tijd van beramen en beproeven geweest. Daarbij treft ons een omstandigheid. Hoogleeraren en curatoren, burgemeester en wethouders en gemeenteraad begrepen
zeer goed, dat de grondfout van alle mis ere lag in het oude euvel, dat het athenaeum
het promotierecht miste en daardoor nimmer die aantrekkelijkheid voor studenten kon
hebben, die de universiteiten bezaten. Maar in dat euvel was niet te voorzien dan door
de rijkswetgeving : het gemeentebestuur kon daaraan niets veranderen. Men was dus
1)
82

Van athenaeum tot universiteit, 55. 2 ) T.a.p. 53. 3 ) T.a.p. 52.

geheel afhankelijk van den tragen gang der wetgeving, die zich vele jaren met het hooger
onderwijs heeft bezig gehouden zonder het een stap verder te brengen — een zeer gewoon.
Nederlandsch verschijnsel. De geschiedenis van de wetgeving op het hooger onderwijs
is ten onzent een echte lijdenshistorie : Amsterdam heeft op de nieuwe wet niet jaren,
maar tientallen van jaren moeten wachten. Intusschen heeft de stad niet stilgezeten: men
deed wat men kon om het onderwijs aan het athenaeum te verbeteren, al was dat niet
altijd genoeg. Maar de grondfout kon men daarmede niet wegnemen.
Het ligt voor de hand, dat een nieuwe wetgeving op het hooger onderwijs niet tot stand
kon komen voor de grondwetsherziening. Eerst de grondwet van 1848 zou nieuwe
mogelijkheden. openen. In Amsterdam waren de verwachtingen zelfs zeer hoog gespannen.
Curatoren lazen uit het nieuwe grondwetsartikel over de vrijheid van onderwijs, dat nu
voor het athenaeum het promotierecht ware te verkrijgen : in dien geest wendden zij zich
reeds den 5 den Maart 1849 tot den raad. Op het Prinsenhof had men evenwel bezwaar
den 5 den Juni besloot de raad iets geheel anders. Hij constateerde, dat hij „zijn aandacht
meer bepaaldelijk vestigde op de gelegenheid, welke Amsterdam boven alle andere plaatsen
in ons land bood voor de beoefenaren der geneeskunst". Hij droeg aan burgemeester en
wethouders met nadruk op om, „wanneer bij de regeering sprake zou komen van het
oprichten eener rijks geneeskundige school, namens het gemeentebestuur alsdan de aanspraken van Amsterdam op zoodanige instelling te doers gelden, buiten bezwaar van de
gemeentekas". In cauda venenum : het is dit streven naar de uiterste zuinigheid, die de
frissche ontwikkeling van het athenaeum meermalen heeft belemmerd 1).
Maar dit raadsbesluit van 1849 is merkwaardig om een andere reden : hier wordt duidelijk
de weg gewezen, dien daarna velen in en buiten Amsterdam met geestdrift en met volharding hebben aanbevolen : de concentratie van het medische hooger onderwijs in
Amsterdam, dat daarvoor als aangewezen was. Inderdaad was daarvoor wel veel te
zeggen : eigenlijk waren ook de oprichting der klinische school in 1828 en de vestiging
van de militair-geneeskundige opleiding veertig jaar later stappen in die richting. Fen
daarmede verwant denkbeeld is de regeling en vooral de financiering van dat alles door
het rijk : een rijks medische school te Amsterdam. Daarmede verwant is een denkbeeld,
dat ook van tijd tot tijd op komt duiken om telkens weer onder te gaan in de discussie,
de vestiging van een rijksuniversiteit te Amsterdam.
Het besluit van het gemeentebestuur van Juni 1849 bleef voorloopig zonder uitwerking.
Geen wonder. Den 15 den Januari van dat jaar reeds was een staatscommissie ingesteld,
die in last had een herziening te ontwerpen van het academisch statuut in overeenstemming
met de nieuwe grondwet. Reeds den 31 sten Augustus van datzelfde jaar bracht de commisies
rapport uit. Het rapport is zeer merkwaardig, al heeft het voorloopig geen gevolgen
gehad. Het erkende de gebreken en tekortkomingen van het hooger onderwijs in Nederland; voor zoover die aan de wetgeving lagers, trachtte het die op te heffen. Voor
Amsterdam opende het deze blijde verwachting, dat met de Brie rijksacademies zouden
worden gelijkgesteld „instellingen, welke door provincie of gemeente opgericht waren en
onderhouden werden of uit openbare kassen een toelage genoten". Dergelijke scholen
zouden dezelfde rechten genieten als de hoogescholen, uitgezonderd alleen het recht van
promotie, dat aan die hoogescholen zou blijven. Er zouden bovendien twee staatsexamens worden ingesteld, een voorbereidend voor alle faculteiten en 66n voor het
meesterschap, dat gelijk zou staan met een promotie : de tusschenexamens zouden worden
afgenomen door hoogleeraren van hoogescholen en athenaea. Het doctoraat zou zuiver
wetenschappelijk worden. Het verdient aanteekening, dat de commissie ter aanbeveling
van haar stelsel zich beriep op het athenaeum van Amsterdam, „waarvan steeds talrijke
leerlingen hunne studien voltooyen en dat een aanzienlijke rij van uitstekende manners
aan de maatschappij heeft geleverd" 2).
1 ) T.a.p. 74 vlg. 2 ) T.a.p. 79.
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Zooals haast van zelf spreekt, is van den inhoud van dit rapport voorloopig niets uitgevoerd. Intusschen bleef het in Amsterdam, zooals De Bosch Kemper het Bens uitdrukte : „Het athenaeum speelt de rol van een hoogeschool zonder de waarborgen ervoor
te bieden". Het lag dus voor de hand, dat, nu het rijk niet hielp, Amsterdam zich zelf
trachtte te helpen. De pogingen in die richting vangen aan in 1858, toen vooral de
curator dr. H. van Beeck Vollenhoven een sterke actie inzette tot versterking van de
positie van het athenaeum. In Augustus 1859 werd een voorloopig ontwerp van reorganisatie door curatoren bij burgemeester en wethouders ingezonden. Dit college vroeg advies
aan de hoogleeraren, dat niet ongunstig was. Den 25 sten April 1860 dienden nu, alle
adviezen overwogen, curatoren een volledig plan in tot reorganisatie van het athenaeum
tot een universiteit, in hoofdzaak geschoeid op de plannen der staatscommissie van 1849.
Wij zullen niet in bijzonderheden op dit plan ingaan, dat uit den aard der zaak ten slotte
in hoofdzaak neerkwam op een sterke vermeerdering van het aantal docenten, hoogleeraren en lectoren, en op de stichting van een nieuw hoofdgebouw voor de universiteit.
Men krijgt een denkbeeld van de nieuwe hoogeschool, als men ziet, dat zij volgens dit
plan zeven en twintig hoogleeraren en lectoren zou tellen : voor Leiden, Groningen en
Utrecht waren deze cijfers negen en twintig, een-en-twintig en drie en twintig : Amsterdam zou dus alleen Leiden nog boven zich hebben 1).
Het plan vond instemming bij het dagelijksch gemeentebestuur : 11 Juni reeds werd het
bij den raad ingediend. De raad werd uitgenoodigd over de drie volgende punters een
beslissing te geven : „1° In beginsel goed te keuren de uitbreiding van het athenaeum
illustre te Amsterdam onder den naam van Universiteit van Amsterdam; 2° Aan te wijzen
den grooten doelen als universiteitsgebouw" ; 3° Het aangeboden ontwerp-reglement en den
staat der begrooting van ontvangsten en uitgaven opnieuw in handers van Burgemeester
en Wethouders te stellen, ten erode de zaak verder met Curatoren van het athenaeum
illustre voor te bereiden". Deze drie voorstellen werden in de raadszitting van 4 September
behandeld en nog denzelfden dag met vrijwel algemeene stemmen aangenomen 2).
Tot dusverre liep alles dus glad van stapel. Maar nu de zaak in bijzonderheden moest
worden geregeld, kwamen er van verschillende zijden bezwaren. Het duurde dan ook tot
.21 Mei 1861, voordat het nieuwe reglement op het athenaeum bij den raad inkwam.
Dadelijk strandde het schip : art. 1 werd al dadelijk met de kleinst mogelijke meerderheid verworpen : het geheele voorstel werd daarna ingetrokken tot diepe teleurstelling
van de academische kringen, hoogleeraren en studenten. Uit den aard der zaak had het
gevallen votum dadelijk invloed op den toeloop der studenten. De studentenalmanak
schreef: „Vele onzer meest geachte broeders zijn elders heengegaan en niet alleen heeft
hun vertrek gapingen in ooze gelederen gemaakt, maar ook bij jongeren het verlangen
gewekt om hun voorbeeld te volgen" 3 ). De gemeenteraad had inderdaad een zware
verantwoordelijkheid op zich geladen : het voortbestaan van het athenaeum was daardoor op zeer losse schroeven gezet.
Kort daarna kwam een andere gedachte naar voren, die de oude plannen op den achtergrond drong. Bij den minister en ook bij den burgemeester werd het denkbeeld rijp om
het athenaeum om te zetten in een medische vakschool; daaraan zou het rijk alle
bevoegdheden willen geven, die noodig werden geacht. In overleg met de hoogleeraren
werden curatoren evenwel te rade daarop niet in te gaan ; beide colleges meenden, dat
het beter was het athenaeum op te heffen dan het om te bouwen tot een medische school.
Curatoren stelden daarom aan burgemeester en wethouders een snort ultimatum, waarin
zij vroegen : 1°0f de gemeenteraad de instelling van hooger onderwijs bier ter stede in stand
wenschte te houden; 2° Welke uitbreiding aan de leervakken gegeven diende te worden;
3° Of het voorgedragen stelsel van collegegelden, honoraria en pensioneering der hoogleeraren de goedkeuring van den raad wegdroeg ; 4° Of de raad zijn besluit betreffende den
1 ) T.a.p. 85 vig. 2 ) T.a.p. 89. 3 ) T.a.p. 93.
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grooten doelen Wilde handhaven". Van de beantwoording van die vragen zou het of hangers,
of zij zelf de reorganisatie ter hand zouden nemen dan wel of zij dat aan „bekwame en,
zoo zij hoopten, aan even belangstellende handers" zouden moeten overgeven.
Deze forsche taal maakte wel indruk op burgemeester en wethouders. Omtrent het nieuwe
gebouw stelden zij curatoren volkomen gerust , reeds den volgenden cursus zou het
betrokken kunnen worden. Wat de andere punten betreft, noodigden zij curatoren uit
voorstellen te doen overeenkomstig de in den raad geopperde wenschen. Curatoren
dienden daarop een nieuw plan in, waarin vier nieuwe hoogleeraren, een lector en de
benoeming der kerkelijke hoogleeraren tot honoraire professoren werden voorgesteld. Dit
voorstel kwam den 2 l sten September bij den raad in, evenwel vrij wat gekortwiekt : er
zouden slechts twee nieuwe hoogleeraren komen, een in de letteren en een in de rechten.
Dit voorstel werd ten slotte den 3 l sten October door den raad aangenomen. Een zeer
wager resultaat van een goed en ook groot opgezette actie 1).
Wij zagen boven, dat de garnalendoelen den l sten October 1862 als athenaeum is ingewijd 2).
Ook hebben wij reeds kennis gemaakt met de nieuwe geneeskundige wetten van 1865 3).
Zeker staat het daarmede in verband, dat de raad reeds einde 1863 een commissie
benoemde tot voorbereiding van de hervorming van het genees- en natuurkundig onderwijs. Niet ten onrechte zagen curatoren daarin een wantrouwen in hun beleid , zij traders
af en waren niet te bewegen hun ontslag terug te nemen 4 ) ; een zeer moeilijke taak
wachtte hun opvolgers, die aan den eenen kant werd vereenvoudigd, aan den anderen
kant weer werd verzwaard door de nieuwe geneeskundige wetgeving. In 1865 nog had
de raad een voorstel van de bovengenoemde commissie tot reorganisatie van het medische
onderwijs aangenomen. Intusschen was de uitvoering daarvan nog blijven steken. Daarom
stelden zes raadsleden den 26sten Maart 1867 den raad voor om „het in 1865 door de commissie ad hoc voorgestelde en door den raad bekrachtigde ontwerp tot hervorming van
het natuur- en geneeskundig en clinisch onderwijs te dezer stede met ingang van
1 Januari 1868 ten uitvoer te leggen, met de wijzigingen, door verloop van tijd noodig
geworden". De bedoeling was om deze reorganisatie te doen voorafgaan aan de aanneming van de wet op het hooger onderwijs. Het voorstel werd 17 April 1867 aangenomen; daarmede verviel een ander voorstel om de regeering te verzoeken in
Amsterdam een rijksuniversiteit te stichten, waaraan de gemeente dan op allerlei wijzen
faciliteiten zou aanbieden. Wij zagen boven, dat de aanneming van het genoemde voorstel
de benoeming van een aantal nieuwe hoogleeraren ten gevolge had. En toen in 1868 de
militaire geneeskundige school van Utrecht naar Amsterdam werd verplaatst, was althans
de toekomst van het medische onderwijs verzekerd 5).
Intusschen zou het eerst tot nog ingrijpender hervormingen moeten komen, wanneer de
wet op het hooger onderwijs tot stand zou zijn gekomen. Ook dat was, zooals gewoonlijk,
een Lange lijdensgeschiedenis geworden. Het is hier niet de plaats die historia morbi in
den breede uiteen te zetten. Slechts enkele punten mogen wij aanstippen. Het eerste
ontwerp, dat van Heemskerk van 1868, bracht aan de athenaea geen meerdere rechten,
maar alleen scherpe rijkscontrOle. Het bracht het evenwel zelfs niet tot afdeelingsonderzoek : Heemskerk trad nog in 1868 af. In 1869 diende Fock een nieuw ontwerp
van wet op het hooger onderwijs in. Alle examens zouden staatsexamens worden, wat
het athenaeum op dezelfde lijn zou plaatsen met de rijksuniversiteiten. Nog weer
zonder dat het athenaeum uitdrukkelijk werd genoemd, zou Amsterdam zijn school tot
een universiteit kunnen uitbouwen. Ook dit ontwerp verdween in 1870 met zijn geestelijken
vader. Thorbecke liet dan de zaak liggen. Maar zijn opvolger Geertsema nam in 1872
het hooger onderwijs weer ter hand. En — wat nog niet was gebeurd — de minister
vroeg het advies van burgemeester en wethouders van Amsterdam. Dat advies, dat van.
7 November 1872 is gedateerd, wees op het belang van een inrichting van hooger onder1 ) T.a.p. 94 vig. 2 ) Boven blz. 77 vlg. 3 ) Boven blz. 79 vlg. 4 )
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wijs in de hoofdstad en begon met aan te dringen op de stichting van een rijksuniversiteit
in Amsterdam. Was dat niet mogelijk, dan zou wettelijk het athenaeum tot een gemeenteuniversiteit moeten worden omgebouwd, met alle daaraan verbonden rechten en met
krachtigen steun der regeering. Mocht ook dat denkbeeld geen instemming vinden, dan
zou het athenaeum kunnen worden omgezet in een rijks geneeskundige school 1).
Intusschen ging men te Amsterdam voort aan de reorganisatie van het athenaeum te
werken : zelfs werden op verzoek van burgemeester en wethouders door curatoren nieuwe
plannen in dien geest ontworpen. Eigenlijk was het moment daartoe, nu immers een
wettelijke regeling toch blijkbaar aanstaande was, zeer slecht gekozen ; er is van deze
plannen begrijpelijk genoeg ook niets gekomen : terecht Wilde de raad nu de wet op het
hooger onderwijs afwachten. Intusschen namen de moeilijkheden toe ; want de wetenschap
had haar eischen, die niet weken voor de afwachting van een nieuwe wet.
De nieuwe wet werd in Januari 1874 bij de Tweede Kamer ingediend. Het ontwerp was
voor de Amsterdamsche school belangrijk gunstiger dan de projecten van Heemskerk en
Fock. Het athenaeum zou onder rijkstoezicht komen ; bij koninklijk besluit zouden
universitaire rechten kunnen worden verleend. In haar voorloopig verslag aanvaardde de
Tweede Kamer deze denkbeelden niet alleen, maar zij ging nog verder : aanbevolen werd de
toekenning van universitaire rechten in de wet zelf op te nemen. Daarmede zou Amsterdam
dus zijn geholpen. Maar nog voordat de wet in behandeling kon komen, was reeds het
ministerie Geertsema weer verdwenen en vervangen door het tweede kabinet Heemskerk.
Het is na zooveel mislukkingen, kenmerken van wetgevend onvermogen, ten slotte aan
Heemskerk gelukt na een zeer moeilijke vaart de wet op het hooger onderwijs eindelijk
in veilige haven te brengen : daarmede was ook de Amsterdamsche school gered. In den
aanvang scheen evenwel de zaak anders te zullen loopen. Heemskerk, hoewel Amsterdammer, oud-lid van den raad en zelfs oud-curator van het athenaeum, Meek evenmin
nu als vroeger geneigd veel voor Amsterdam te doen, Heemskerk stelde eenvoudig voor
het athenaeum te laten, zooals het was, wel zonder rijkscontrOle, maar ook zonder
academische rechten ; het is duidelijk, dat dat de ondergang van het athenaeum zou
hebben beteekend. In April 1875 verscheen het voorloopig verslag, in Augustus d.a.v.
de memorie van antwoord. Maar intusschen was Amsterdam in beweging gekomen; men
gevoelde, dat nu eindelijk het beslissend moment was aangebroken. De gemeenteraad
verzond een adres aan de Tweede Kamer, waarin met klem werd aangedrongen aan het
athenaeum eindelijk recht te doen en aan de nude, roemrijke school zoowel de rechten
te verleenen als de plichten op te leggen van een universiteit : men begreep ten voile,
dat alleen daardoor de inrichting van hooger onderwijs voor Amsterdam kon worden
behouden; om de behandeling te vergemakkelijken, zond de raad alvast twee wetsartikelen aan de kamer toe, die op een daartoe geeigende plaats in de wet zouden kunnen
worden ingelascht. Het adres van den raad werd gesteund door dat van de orde van
hoogleeraren, waarin de nadruk werd gelegd op de wetenschappelijke en maatschappelijke
beteekenis van de Amsterdamsche school. Terecht merken de hoogleeraren op, dat, als
men geheel vrij stood, men in den modernen tijd niet in de eerste plaats voor de vestiging
van de rijksuniversiteiten zou denken aan Leiden, Groningen of zelfs Utrecht, maar
vooral aan de groote stad Amsterdam. Een ander, daarbij aansluitend adres kwam van
de zijde der studenten. Dan ging er een adres van 162 oud-studenten van Amsterdam
naar Den Haag, alle mannen van naam, beteekenis en invloed in den laude. Eindelijk
werd nog een petitie uit de kringen van „handel en burgerij" van Amsterdam met
186 handteekeningen aan de Kamer aangeboden. Het was in de dagen, toen de onderteekeningen van een adres niet werden geteld, maar gewogen.
Het was juist gezien, dat men zich tot de kamer wendde ; want van den minister was
in dezen weinig of niets te verwachten, zooals duidelijk uit zijn memorie van antwoord
1)

Van athenaeum tot universiteit, 117.
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bleek. Inderdaad heeft de Tweede Kamer de zaak voor Amsterdam bij amendement in
orde gebracht, toen de minister op zijn stuk bleef staan. De openbare behandeling in
de Tweede Kamer had plaats van 8 Maart tot 7 April 1876. De discussies liepen, behalve
over allerlei kleinigheden, voornamelijk over drie zeer belangrijke punten, de theologische
faculteit, de Groningsche academie en het Amsterdamsche athenaeum. In alle drie punten
heeft de Tweede Kamer haar wil tegen den minister doorgezet. De theologische faculteit
bleef behouden bij amendement van de commissie van rapporteurs. Intusschen vonden
de vrienden van Groningen en van Amsterdam elkander, waardoor een beslissing ten
beider gunste is verkregen. Over Groningen kwam het zelfs niet tot een amendement,
zoodat deze academie als universiteit in de wet bleef staan. Voor Amsterdam gin.g de
zaak wat moeilijker. Kappeyne stelde met drie anderen dit amendement voor : „Aan de
gemeente Amsterdam wordt toegestaan het athenaeum illustre tot universiteit in te
rigten, wits deze voldoen zal aan al de eischen bij de wet ten opzigte van den omvang
van het onderwijs, de promotien en de toelating daartoe voor de rijksuniversiteiten gesteld
en bovendien de aanstelling der hoogleeraren aan onze bekrachtiging worde onderworpen". Den 21 sten Maart 1876 werd dit amendement door de Kamer met 41 tegen
32 stemmen aangenomen. Dien avond was er groot feest in Amsterdam van de verbroederde hoogleeraren en studenten. De eerste gelukwensch van buiten kwam, zeer
begrijpelijk, uit Groningen. Toen den 8sten April de geheele wet door de Tweede Kamer
was aangenomen, laaide de feestvreugde opnieuw op. Den 27sten April reeds aanvaardde
de Eerste Kamer de wet, die kort daarna de koninklijke bekrachtiging kreeg 1).
Het is niet noodig stil te staan bij de verordeningen, waardoor de universiteit door de
gemeente werd georganiseerd : in hoofdzaak werd daarbij natuurlijk de wet en ook wel
de traditie bij de andere universiteiten gevolgd : 18 en 19 April 1877 werden deze verordeningen aangenomen. Al deze regelingen waren doortrokken van den wensch en de
bedoeling, dat de nieuwe Universiteit van Amsterdam zoo goed mogelijk zou worden
ingericht en op denzelfden voet als de rijksuniversiteiten, zoo het kon, nog wat beter.
Die bedoeling komt vooral uit in de regeling der leervakken en in verband daarmede
met de benoeming der hoogleeraren.
Het spreekt van zelf, dat in de eerste plaats de hoogleeraren van het athenaeum in de
nieuwe faculteiten werden opgenomen : dat daarnaast heel wat nieuwe hoogleeraren
moesten worden benoemd, evenzoo. Het athenaeum eindigde met twintig hoogleeraren;
de universiteit begon met negen en dertig : dus ongeveer een verdubbeling. In de theologische faculteit gin.g Moll over ; van de seminaria kwamen De Hoop Scheffer en Hoekstra
van de doorpsgezinden 2 ), Loman en Martens van de lutherschen ; nieuw benoemd werd
Pierre Daniel Chantepie de la Saussaye. Van deze hoogleeraren bleven Scheffer en Hoekstra
tevens verbonden aan het seminarium der doopsgezinden, Loman en Martens tevens aan
dat der lutherschen ; zoo kwam een wettelijk eigenlijk niet vastgestelde regeling tot stand,
waardoor de meerderheid der theologische faculteit werd samengesteld uit de hoogleeraren
der seminaria ; deze regeling is in hoofdzaak tot in onzen tijd gebleven.
In de juridische faculteit gingen over Pijnacker Hordijk en Asser 3 ) ; de nieuw benoemde
waren Emilio Brusa, Levie de Hartog, Nicolaas Gerhard Pierson, Jan de Louter en
Max Conrat. Voor de medische faculteit stelden zich beschikbaar Stokvis, Place, Wurfbain
Lehman, Chanfleury van Ysselstein, J. W. R. Tilanus en Hertz. Berlin ging over naar
de faculteit der wis- en natuurkunde ; Suringar vroeg zijn emeritaat. Nieuwe hoogleeraren
werden Caspar Hendrik Kuhn, Willem Marius Gunning en Abraham Hartog Israels.
In de natuurphilosofische faculteit kregen allereerst zitting Oudemans, Matthes, J. W.
Gunning en Berlin, die uit de medische faculteit overkwam. Tot nieuwe hoogleeraren
werden benoemd Johan Diderik van der Waals, Adrianus Jacobus van Pesch en Willem
1 ) T.a.p. 120 vlg. 2 ) Deze seminarie-hoogleeraren waren reeds vele jaren als honorair-hoogleeraren aan het athenaeum
verbonden. 3 ) Willeumier stelde zich niet beschikbaar.
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Stoeder. In de faculteit der letteren en wijsbegeerte vonden plaats Naber en Jorissen;
nieuwe hoogleeraren werden Kier Jan Carel Matthes, Cornelis Bellaar Spruyt, Jacob
Verdam, Allard Pierson, Cornelis Marius Kan, Isaac Marinus Josua Valeton, Nicolaas
Jacob Bernard Kappeyne van de Coppello en Johannes Cornelius Gerardus Boot.
Naast deze hoogleeraren werden ook lectoren benoemd, waarvan wij alleen Pel, Hugo
de Vries, Van 't Hoff en Speyer willen noemen om het karakter en de waarde daarvan
in helder licht to stellen.
Eerste rector magnificus der nieuwe universiteit was Oudemans. Hij was het dus, die
op 15 October 1877 de leiding had bij de plechtige inwijding der nieuwe universiteit,
die een groot feest is geworden voor hoogleeraren en studenten niet alleen, maar ook
voor stad en burgerij.
Het oude athenaeum was een nieuwe universiteit geworden.
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heer J. L. Pierson to Baarn.

NEGENDE HOOFDSTUK
DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

e universiteit van Amsterdam, ontstaan uit het athenaeum, sloot zich
natuurlijk onmiddellijk daarbij aan. Dat in tweeerlei opzicht. De richting
van de oude school was sedert het midden der negentiende eeuw zeer sterk in de natuur- en
geneeskundige richting gegaan ; juist in deze vakken van wetenschap was overeenkomstig
den geest des tijds een specialiseering ingetreden, die haar groote voordeelen had, maar toch
ook haar sterke bezwaren meebracht. Daarentegen had het athenaeum in weerwil daarvan
toch ook zijn karakter van een instituut voor algemeene ontwikkeling weten te behouden.
Dat dubbele karakter van het oude athenaeum ging over op de nieuwe universiteit.
Dat hier de natuurphilosofische en de medische faculteiten onmiddellijk een breede plaats
innamen, lag geheel in de historische lijn van den laatsten tijd. Dat is des te opmerkelijker,
aangezien juist deze faculteiten steeds hoogere eischen stelden en ook wel moesten stellen
aan de financieele draagkracht der gemeente. Maar het kon niet anders ; Wilde men op
dit gebied iets van beteekenis bereiken, dan moest eigenlijk alles nieuw worden opgebouwd, in feitelijken en in figuurlijken zin. Het moet tot eer van Amsterdam worden
gezegd, dat men nimmer heeft geaarzeld de sours zware offers te brengen, die werden
gevraagd ; steeds was de overtuiging gevestigd, dat de zoo bestede middelen in ruime
mate hun geestelijke renten zouden afwerpen.
Maar ook naar de andere zijde bleef de universiteit trouw aan de Amsterdamsche traditie
van hooger onderwijs : de algemeene beschaving werd niet over het hoofd gezien. Uit
den aard der zaak had de universiteit, thans geheel naar den eisch van den nieuwen tijd
ingericht, daardoor in zich zelf den prikkel tot specialisatie gelegd ; het kan ons dan
ook niet verwonderen, wanneer wij die specialisatie in zoo goed als alle vakken zien
voortschrijden. Maar ook op de synthese werd en is ook steeds nauwlettend acht gegeven.
Het is al karakteristiek, dat een man der natuurwetenschappen als Bellaar Spruyt tot
den zetel der zoo gewichtige wijsbegeerte werd geroepen. Maar niets is in dit verband
weer teekenend geweest dan de benoeming van Allard Pierson. Pierson was van ouds
theoloog, maar bovendien philosoof, ten slotte historisch aangelegd kenner van de kunst
of, wil men, de kunsten in haar vollen omvang; een man, die begaafd met een sterken
aesthetischen zin, toch bovenal de geleerde was van fijnen kritischen aanleg. Allerminst
een specialist, maar een persoonlijkheid, Wiens geest openstond voor alles wat waarlijk
wetenswaardig was : een geleerde van analyse en synthese tegelijk, die het gewichtige
detail nimmer over het hoofd zag, omdat hij het zijn plaats wist te geven in het geheel.
Een fijne geest, Wien niets menschelijks vreemd was. De tijden waren voorbij, dat zulk
een man als een Burman en later Van Lennep zijn Stempel op een geheele school in een
gansche periode kon drukken. Maar wel wist hij een geestelijk tegenwicht te geven tegen
al te groote specialisatie. Piersons persoonlijkheid was al voldoende our het algemeen
menschelijke in iedere wetenschap tot uiting te brengen.
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De geschiedenis der universiteit kan niet op dezelfde wijze worden beschreven als die
van het athenaeum. De „historia nostri temporis" geeft altijd eigenaardige moeilijkheden,
vooral hier. De tijdgenoot kan de dingen van zijn eigen tijd het moeilijkst overzien.
Bovendien, wat reeds nu objectief kan worden vastgelegd, vindt de geneigde lezer in
andere gedeelten van dit boek. Maar er zijn enkele punten, waarop de nadruk moet
worden gelegd, omdat zij reeds thans vaststaan en omdat zij het algemeen betreffen.
Wij moeten dan beginnen met een weemoedig, maar volkomen overwonnen feit : eenmaal
is er een poging gedaan de daad van 1877 weer ongedaan te waken, m.a.w. de universiteit
weer op te heffen. Den 29sten October 1892 diende het lid van den raad J. R. Wiiste bij
den gemeenteraad een motie in van den volgenden inhoud : „De gemeenteraad, overwegende, dat de toestand der stedelijke financien de instandhouding der universiteit niet
gedoogt en derhalve hare opheffing noodzakelijk is, noodigt Burgemeester en Wethouders
uit ter voorbereiding van die opheffing voorstellen aan den raad te doen". Deze motie
is door den raad met onmiskenbare grondigheid behandeld. Zij is in Januari 1893 in de
afdeelingen besproken ; het algemeen verslag is van 1 Februari. Den 18 den Februari diende
Wiiste op dat algemeen verslag een memorie van beantwoording in. Den 29sten Maart werd
de motie omstandig door den raad behandeld; het einde is geweest, dat zij met 26 tegen
9 stemmen is verworpen.
Uit deze stemmenverhouding blijkt reeds, dat de universiteit Been wezenlijk gevaar heeft
geloopen. Daarbij moet worden opgemerkt, dat het eenige ernstige bezwaar, dat tegen
haar in het midden is gebracht, haar betrekkelijke kostbaarheid is geweest, hoewel de
onkosten destijds nog op ongeveer drie ton gouds werden geraamd. Ook haar tegenstanders brachten hulde aan haar wetenschappelijke beteekenis. Bij de bezwaarden door
de kosten voegden zich enkele principieele tegenstanders van het openbaar hooger onderwijs als zoodanig en van een gemeente-universiteit in het bijzonder. Maar, als gezegd,
zij bleven ver in de minderheid en de universiteit bleef gespaard. Het blijkt intusschen
niet, dat in haar kringen de dreiging van een naderend gevaar sterk werd gevoeld ; men
was zeker, dat Amsterdam zijn jonge universiteit niet zou prijsgeven 1).
Bezien wij eerst het gebouw der universiteit.
Wij zagen boven, dat het athenaeum in 1862 was verplaatst naar den ouden garnalendoelen aan het Singel. De universiteit is daar in 1877 voorloopig nog gebleven. Maar in
1880 kreeg zij veel ruimer behuizing, toen de stad het oudemanhuis voor haar inruimde.
In plaats van de oude mannen kwamen hier dus de jonge mannen, de studenten. Toch
zijn de oude mannen niet eens de oudste bewoners van deze historische plek. Nog voor
hen, in het grijs verleden, woonden hier kloosterlingen, toevallig ook weer de Oude
Nonnen. Het spreekt van zelf, dat zij dien naam droegen ter onderscheiding van de
Nieuwe Nonnen, die vlak bij haar klooster hadden. Zoowel de Oude als de Nieuwe Nonnen
bewoonden de tegenwoordige gasthuisterreinen, de eerste de oostelijke, de laatste de
westelijke. Beider gebied was gescheiden door een sloot, die ongeveer in het verlengde
liep van den Achterburgwal. Dat der Oude Nonnen strekte zich uit van die sloot of
ongeveer tot aan de tegenwoordige Slijkstraat, mogelijk nog iets verder.
Het klooster der Oude Nonnen heette officieel Domus Campi Beatae Mariae, Marienvelde
of Marienkamp. Het was gesticht in 1389 ; het wordt dan althans voor het eerst vermeld.
De Achterburgwal was toen nog de stadsgracht, zoodat het klooster wel buiten de stad,
maar natuurlijk binnen de jurisdictie kwam te liggen. Eerst een eeuw later werd Amsterdam aan deze zijde opnieuw omgracht en bovendien voor het eerst ommuurd: toen werd de
Kloveniersburgwal de grens.
Het klooster der Oude Nonnen was een convent van reguliere kanonikessen van de orde
van St. Augustinus, regulieren of augustijnen dus, zooals de congregatie van Windesheim.
De stichting zal dus samenhangen met de moderne devotie, die aan het einde der
1)

Gemeenteblad 1892 afd. II, 995 vlg. ; 1893 afd. I, 89 vlg., 153 vlg. ; aid. II, 369 vlg.
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veertiende eeuw joist opkwam. Opmerkelijke feiten zijn ons uit haar geschiedenis niet
bekend ; wij weten alleen van privilegien, die het klooster verkreeg, en van landerijen,
die het verwierf. Toen het twee eeuwen oud was, kwam de groote verandering. In 1578
en daarna kwamen de verbeurd verklaarde kloosters op gemakkelijke voorwaarden aan
de stad. Aan de Oude Nonnen werd vergund haar gebouwen en terreinen over te doers
aan het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, dat tot dusverre aan den Nieuwendijk was gevestigd geweest ; de zusters bedongen daarvoor levenslange woning in de kloostergebouwen en levensonderhoud aldaar.
Het klooster der Oude Nonnen werd zoo het oude mannen- en vrouwengasthuis. Reeds
aan den naam kan men zien, dat de verpleging hier niet alleen zieken gold. Van ouds
is een gasthuis ook niet bepaald een ziekenhuis, maar even goed een huis voor ouden
van dagen en zelfs voor armen in het algemeen. Zoo vinden wij in het oude mannenen vrouwengasthuis in den aanvang zoowel zieken als ouden van dagen. Maar binnen
kort kwam hier een scheiding tot stand door de stichting van een afzonderlijk huis voor
de oude mannen en vrouwen ten noorden van de kloosterkerk, waar een ruime hof lag,
die ook wel een boomgaard zal zijn. geweest. In dien hof nu werd in 1601 een vierzijdig
gebouw gesticht, dat den tuin zoowel verkleinde als omsloot. Dit gebouw nu werd uitsluitend bestemd voor oude lieden : de naam oumanhuis ontstond. Stellig was er niet
onmiddellijk een poort; zij zal zijn ontstaan, toen de kloosterkerk werd afgebroken en
dus een open doorgang ontstond. Die doorgang werd aan de zijde van den Kloveniersburgwal afgesloten door een fraaie poort met beeldengroep, die daar nog te zien is. Van
jongeren datum moet de meer eenvoudige poort zijn, die den doorgang afsluit aan de
zijde van den Achterburgwal. Zij is zeker achttiende-eeuwsch en moet in verband staan
met de groote verbouwing, die het oumanhuis in het midden der achttiende eeuw heeft
ondergaan. Nog draagt het breede frontispice in een banderol het jaartal 1754, toen de
bouw werd begonnen. Wij mogen den bouwheer, burgemeester Pieter Rendorp, dankbaar
zijn voor zijn sober, statig en imposant project; nog steeds oefent dit in zijn eenvoud
zoo smaakvolle en aantrekkelijke gebouw een sterke bekoring uit.
In 1757 werd het nieuwe oumanhuis ingewijd. Nog ongeveer een eeuw bleef het zijn oude
bestemming behouden. In de eerste helft der negentiende eeuw was het een proveniershuis. In 1842 werd dat huis wegens den nood der geldmiddelen opgeheven ; de proveniers
werden in andere gestichten ondergebracht. Voorloopig werd de koninklijke akademie van
beeldende kunsten er gevestigd. In 1854 vond het beroemde museum Van der Hoop, dat
toen aan de stad was gelegateerd, in het oumanhuis een plaats. Ook is in deze zalen in
1876 de befaamde Amsterdamsche historische tentoonstelling gehouden.
Maar de kunst zou haar plaats weldra aan de wetenschap hebben of te staan. Dat werd
het geval, toen de mogelijkheid tot zekerheid werd, dat het museum Van der Hoop in
het nieuwe rijksmuseum zou worden opgenomen. Hoewel dat museum eerst in 1885 is
geopend, kon toch reeds in 1880 de universiteit het oumanhuis betrekken. Sedert een
halve eeuw is dus de universiteit daar gevestigd. In het algemeen heeft het oude gebouw
voldaan : de mime lokalen bleken voor collegezalen wel geschikt. Er zijn natuurlijk
gebreken : het ontbreken van gangers op de bovenverdieping hier en daar maakt de
circulatie moeilijk. Alleen nijpte al spoedig gebrek aan ruimte : uitbreiding bleek voortdurend noodig. Een nieuwe aula werd uitgebouwd aan de achterzijde ; de pedelswoning
werd verplaatst naar den Achterburgwal; op de zolders zelfs werden collegekamers
ingebouwd; de Agnietenkapel werd bij de universitaire gebouwen getrokken; ten slotte
is een groote uitbouw tot stand gekomen aan den Kloveniersburgwal, die zich inwendig
geheel aansluit bij het oude gebouw en waar eenige groote collegezalen beschikbaar zijn 1).
Wij noemden de Agnietenkapel. Deze oude zetel van het athenaeum is na meer dan een
halve eeuw weer tot haar oorsprong teruggekeerd 2 ). In 1864 was het oude kerkje geheel
1)

De Groene Amsterdammer no. 2578. 2 ) De Agnietenkapel. Gedenkboek, 53 vlg.
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De Nederlandsche Maagd : Maar, meneer Waste, wat gaat U nu beginnen ?
De Heer Waste : Wil U hetpartijt je overnemen, Mevrouw. Het kost ons to veel aan onderhoud.

Spotprent op het voorstel-Wiiste tot opheffing der Universiteit, 1892-1893. Teekening van
Johan Braakensiek. Uit „De Amsterdammer", Weekblad voor Nederland. 6 Nov. 1892.
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ontruimd. Met Mei 1864 werd een openbare lagere school voor jongens er in gevestigd,
een zoogenaamde burgerschool der derde klasse, later ook wel anders geklasseerd. In
1889 werd de school door de jongens verlaten ; er kwam een school der derde klasse
voor meisjes. Deze school werd in 1913 opgeheven, maar eerst in 1917 geheel ontruimd.
Er was toen reeds een muziekbibliotheek in gevestigd, die in 1918 verdween om plaats
te waken voor militaire kleermakers, ten slotte voor werkloozen : eerst in 1919 was
de school geheel vrij.
Haar bestemming stond toen reeds vast. Den 20 sten October 1913 besloot de academische
senaat zich te wenden tot burgemeester en wethouders met het verzoek om de Agnietenschool na herstel en vernieuwing weer te willen stellen ter beschikking der universiteit.
Reeds den 2 den Januari 1914 antwoordde het college in beginsel toestemmend, maar verzocht den senaat te willen wachten met de uitvoering, totdat het gebouw geheel zou
zijn ontruimd. Dat was eerst in 1919 het geval; toen eerst kon de senaat zijn plan van
inrichting van het athenaeum indienen. Door dat plan is aan verschillende behoeften
van het universitair onderwijs op gelukkige wijze voldaan. De restauratie kon bij de
uitvoering van het plan geschieden vrij wel onder behoud van den historischen toestand ;
de aula van het oude athenaeum bleef als geheel bewaard en werd opnieuw tot gehoorzaal
bestemd; de prachtige kap, die van de vijftiende-eeuwsche kapel, kwam weer geheel tot
haar recht. Den 5 den November 1919 nam de raad al deze plannen aan ; in Februari 1920
kon met de restauratie worden begonnen. Den 7 den November 1921 werd de gerestaureerde
Agnietenkapel door den burgemeester geopend en aan de universiteit ten gebruike gegeven.
Zoo is eenheid gebracht tusschen de oorspronkelijk zeer uiteenloopende eischen van
bouwkunst, geschiedenis, wetenschap en practijk ; in die eenheid komt weer dat element
van alien beschavingsarbeid tot openbaring, dat alle menschenwerk verheft en adelt, de
zuivere gaafheid der gedachte, de schoonheid van den geestelijken arbeid.
Het ligt voor de hand, dat niet alleen het centrale gebouw der universiteit allerlei veranderingen heeft ondergaan ; ook aan de uitbreiding en vernieuwing van ziekenhuizen
en laboratoria is zeer veel ten koste gelegd moeten worden. Wij behoeven daarvan echter
hier niet te spreken ; in andere afdeelingen van dit boek zal daaraan recht worden gedaan.
Met die uitbreiding der doode strijdkrachten der universiteit hield de expansie der levende
gelijken tred. Wij zagen, dat de universiteit in 1877 haar geschiedenis begon met negen
en dertig hoogleeraren ; thans, in 1931, negentig hoogleeraren, aldus verdeeld : theologische
faculteit zes gewone en twee kerkelijke hoogleeraren ; juridische faculteit zeven gewone
hoogleeraren; medische faculteit, zeventien gewone, vier buitengewone en twee bijzondere
hoogleeraren ; natuurphilosophische faculteit, vijftien gewone, vijf buitengewone, een bijzondere hoogleeraar ; litterarische faculteit veertien gewone, zeven buitengewone, Brie bijzondere
hoogleeraren ; handelsfaculteit vijf gewone, twee buitengewone hoogleeraren. Deze getallen
zullen stellig weer veranderd en verhoogd zijn, als dit boek verschijnt. De senaat is dus in
een groote halve eeuw weer dan verdubbeld. Daarbij komen dan nog de lectoren, Wier corps
tot twee en twintig is gestegen, om niet te spreken van de privaat-docenten.
Deze groei van het „LehrkOrper" der universiteit vindt deels zijn oorsprong in het ontstaan
van geheel nieuwe vakken van wetenschap, deels in de splitsing van andere, reeds lang
beoefende.Van het eerste zijn reeds dadelijk in 1877 tal van voorbeelden te vinden, toen
vakken als kunstgeschiedenis, aardrijkskunde, staathuishoudkunde, paedagogiek, Sanskrit,
rechtgeschiedenis voor het eerst hun intrede deden in Amsterdam. Van splitsing van
vakken geeft evenzoo al dadelijk de universiteit tal van voorbeelden. Door splitsing is
eigenlijk de geheele theologische faculteit, zelfs nog aan het oude athenaeum ontstaan.
De Nederlandsche taal en letterkunde ontstond door afsplitsing uit de combinatie van
geschiedenis, taal en letterkunde. De oude geschiedenis is afgenomen van de klassieke
philologie. Deze ontwikkeling is na 1877 geregeld voortgegaan : bij de toenemende uitbreiding van verschillende wetenschappen kon de universiteit niet achterblijven : zij
breidde zich steeds uit ; het einde van die uitbreiding laat zich nog niet zien.
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In het algemeen gaf de inrichting der faculteiten geen moeilijkheid van beteekenis. De
eenige, die nog een bijzondere voorziening behoefde, was die der godgeleerdheid. Hier
zouden als van ouds de aanstaande predikanten der doopsgezinden en der lutherschen
aan hun seminaria kunnen worden opgeleid, na aan de universiteit hun wetenschappelijke
vorming te hebben ontvangen. Samenwerking werd hier gemakkelijk verkregen, doordat
de seminariahoogleeraren tevens zitting hadden in de faculteit. Moeilijker was de regeling
te treffen voor de nederlandsch hervormde studenten, die van ouds ook aan het athenaeum
hadden gestudeerd. De wet van 1876 splitste het theologisch onderwijs in een wetenschappelijk en een kerkelijk deel. Het wetenschappelijk onderwijs zou worden gegeven
door de faculteiten, die natuurlijk ook de examens zouden afnemen. Voor kerkelijke
vorming zou de Nederlandsch Hervormde Kerk kerkelijke hoogleeraren mogen benoemen
aan de rijksuniversiteiten. De kerk, aan wie dat recht was gegeven, beschikte evenwel
niet over de middelen om de te benoemen hoogleeraren te bezoldigen : het zou trouwens
ook te veel van haar zijn gevergd, daar zij van ouds haar predikanten opleidde aan de rijksacademien zonder dat daarvoor van haar eenige vergoeding werd gevraagd. Het was daarom
alleszins billijk, dat de staat aan de kerk vergoedde, wat de nieuwe wettelijke regeling haar
zou moeten kosten , het sprak dus haast van zelf, dat de staat de bezoldiging van de kerkelijke
hoogleeraren aan de rijksuniversiteiten voor zijn rekening nam. Zoo is het ook gebeurd
in 1877 traden aan ieder van de drie rijksuniversiteiten twee kerkelijke hoogleeraren op.
Voor Amsterdam was de regeling veel moeilijker, omdat hier nooit een theologische
faculteit had bestaan en omdat de universiteit een gemeentelijke instelling was. Niettemin
was het noodzakelijk, dat in Amsterdam kerkelijke hoogleeraren van wege de grootste
protestantsche kerk in Nederland werden benoemd, Wilde men de hervormde studenten
in de hoofdstad gelegenheid geven te studeeren in de godgeleerdheid. De synode kon
evenmin als te Leiden, Groningen en Utrecht in Amsterdam kerkelijke hoogleeraren
bekostigen , zij miste daartoe de middelen. Evenmin was de staat bereid voor de universiteit van Amsterdam te doen, wat zij aan de rijksuniversiteiten had tot stand gebracht , er bestond hier inderdaad geen historische traditie, die recht kon scheppen.
Er bleef dus niets anders over om uit deze impasse te geraken dan dat Amsterdam zelf
de bezoldiging der hervormde kerkelijke hoogleeraren voor zijn rekening nam. Op dien
grondslag gelukte het ten slotte een regeling te treffen, die in 1882 na veel moeilijkheden
tot stand kwam. Nu het materieele deel der zaak was geregeld, kon de synode tot
kerkelijke hoogleeraren benoemen dr. J. H. Gunning en dr. J. Knappert, die den 18 den en
19 den December 1882 hun ambt hebben aanvaard 1).
Deze regeling, die principieel stellig aanvechtbaar, practisch toch een gewenschte oplossing gaf van een moeilijk vraagstuk, heeft slechts ongeveer tien jaar kunnen standhouden. Er was van den aanvang of principieel verzet geweest en dat verzet werd sterker
in den raad en ook daarbuiten. De eerste aanloop mislukte. Toen Gunning in 1889 tot
hoogleeraar te Leiden werd benoemd 2 ), werd in den raad het voorstel gedaan om de regeling
van de kerkelijke hoogleeraren in te trekken. Dit voorstel werd evenwel den 2 den October 1889
verworpen : de synode kon tot een benoeming overgaan en wees dr. P. J. Muller als den
opvolger van Gunning aan. Maar toch was de toekomst niet zonder zorg. Want den
26sten Februari 1890 nam de raad, zij het met de kleinst mogelijke meerderheid, een voorstel
aan om den minister te verzoeken bij de wet de mogelijkheid te openen tot afschaffing
der theologische faculteit aan de universiteit van Amsterdam 3).
Dat dit een kwaad voorteeken was, bleek weldra. In September 1893 kwam de kerkelijke
hoogleeraar Knappert te sterven. Reeds binnen enkele weken stelden mr. Heineken en
eenige andere leden van den raad voor : „De raad besluit in te trekken zijn besluit van
28 Juni 1882 betreffende de benoeming, de jaarwedden en het pensioen van kerkelijke
1 ) Jaarboek der Universiteit van Amsterdam 1877-1884 , 44, 81. Uit den aard der zaak is ook op andere plaatsen dan het be ld
is aangegeven, beneden uit de jaarboeken der universiteit geput. 2 ) Jaarboek 1888-1889, 17. 3 ) T.a.p. 1889-1890, 6 vig.
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hoogleeraren bij de universiteit van Amsterdam". Na ongunstig advies van burgemeester
en wethouders onder verwijzing naar een ouder advies van den academischen senaat
nam de raad niettemin den 28sten October 1893 het voorstel-Heineken aan. Daarmede
verdwenen de kerkelijke hoogleeraren der hervormde kerk uit Amsterdam : want Muller
nam na deze beslissing nog voor het einde van het jaar zijn ontslag. Deze slag is de
theologische faculteit nooit weer te boven. gekomen : de verdwijning van de hervormde
studenten deed de schare theologen aanzienlijk slinken. In 1891 waren er dertig studenten
van het eerste jaar, in 1892 zes en twintig, in 1893 zelfs zes en veertig. In 1894 was dit
getal reeds gedaald tot zeven en dertig om in de volgende jaren, naarmate de gevolgen
doorwerkten, nog meer en nog veel sterker te dalen 1 ). Langzamerhand werd het getal
theologische studenten zeer gering, sours nog beneden de twintig. De gevolgen lieten zich
ook verder niet wachten. Nu het getal studenten zoo gering werd, werden de argumenten
der tegenstanders van een theologische faculteit steeds sterker. Meer dan eens werd in
en buiten den raad aangedrongen op Naar afschaffing. Zelfs werd na 1920 tot driemaal
toe door het gemeentebestuur bij de regeering aangedrongen om een wetswijziging voor
te bereiden, zoodat Amsterdam zijn theologische faculteit zou mogen opheffen. Daartegenover staan dan weer pogingen van kerkelijke zijde om de kerkelijke hoogleeraren
voor Amsterdam opnieuw te verwerven en zoo de studie voor hervormde theologen weer
mogelijk te waken. Er is thans eenig uitzicht, dat een regeling wordt getroffen, waardoor
op denzelfden voet als door de andere kerkgenootschappen reeds is geschied, door de
synode der Nederlandsch Hervormde Kerk kerkelijke hoogleeraren worden benoemd, die
tevens leden der faculteit zijn. Mocht het zoover komen, dan zou in de toekomst de bloei
der theologische faculteit zijn verzekerd.
De ironie der geschiedenis heeft gewild, dat de universiteit ongeveer in denzelfden tijd,
dat zij Naar hervormde kerkelijke hoogleeraren verloor, een ander kerkelijk hoogleeraar
won. Gebruik makend van de ruime bepaling der verordening, dat ook andere kerkgenootschappen dan de van oudsher aan het athenaeum erkende kunnen worden toegelaten tot de aanstelling van kerkelijke hoogleeraren, kon het doorluchtig episcopaat
van Nederland in staat worden gesteld tot de stichting van een leerstoel voor de beoefening der wijsbegeerte van den H. Thomas van Aquino, „dienstbaar aan de wijsgeerige ontwikkeling van katholiek standpunt van studenten van alle faculteiten en
tevens aan de hoogere worming van jonge geestelijken, die hun opleiding aan het grootseminarium hebben voltooid". Rector Korteweg voegde den 18 den September 1894 aan de
mededeeling van dit feit nog de volgende woorden toe, die wij in hun geheel mogen
aanhalen : „Met ingenomenheid heeft onze senaat die erkenning begroet. Wijd wenschen
wij de poorten der universiteit voor verschillende richtingen en opvattingen open genet;
van harte gunnen wij onzen roomsch-katholieken studenten de bevrediging, aan de
universiteit zelve en in de volledigste mate, der intellectueele eischen, die hunne godsdienstige overtuiging hun stelt en ten voile is de verwachting, die wij uitspraken, dat tot
den nieuwen leerstoel een bekwaam wetenschappelijk man zoude worden geroepen, Wiens
toetreden ook uit een zuiver wetenschappelijk oogpunt eene aanwinst voor onze universiteit
zoude zijn, door de benoeming vervuld van den heer J. V. de Groot, den schrijver der
„Summa apologetica" en van menig ander geschrift van historischen of dogmatischen aard.
Gaarne heeten wij onzen jongsten ambtgenoot welkom aan onze universiteit. Een ruim
bezoek zij hem toegewenscht"). Wij kunnen er slechts aan toevoegen, dat die verwachtingen in ruime mate in vervulling zijn gegaan : De Groot heeft bijna dertig jaar een zeer
bijzondere en marquante positie in het universitaire Leven ingenomen : zijn opvolger, sedert
1923 pater Welschen, heeft daarbij onmiddellijk kunnen aanknoopen.
Het aantal nieuwe bijzondere leerstoelen is sedert de wet van 1920 natuurlijk zeer sterk
toegenomen. In 1931 telde de universiteit vier bijzondere hoogleeraren van wege het
1)

Jaarboek 1893-1894, 4 vlg., 1894-1895, 75 vlg. 2 ) Jaarboek 1893-94, 7 vlg.

Koloniaal Instituut, een vanwege de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, een van
wege de Vereeniging voor Oost-Europeesche Cultuurgeschiedenis. Wij teekenen aan,
dat bovendien nog drie bijzondere lectoren werkzaam zijn. De nadruk moge bier vooral
vallen op de samenwerking der universiteit met het Koloniaal Instituut, die van den
aanvang of van de grootste beteekenis is geweest. Is het instituut in het algemeen een
aanwinst voor Amsterdam, de universiteit trekt in steeds stijgende mate de zeer
gunstige gevolgen van het bestaan van een instelling, die de studie van onze kolonien
in den ruimsten zin zich ten doel stelt.
Van nog meer en nog eigenaardiger beteekenis is de stichting van een geheel nieuwe
faculteit geweest. De geschiedenis van de grondlegging en voorbereiding zou een geheel
gedenkboek kunnen vullen.. Wij halen alleen aan, wat rector Mendes da Costa den
19den September 1921 in de aula heeft gezegd : „De tweede 1 ), voor Amsterdam hoogst
gewichtige instelling, is na lange voorbereiding verwezenlijkt. Een senaatscommissie voor
hooger handelsonderwijs heeft de planners in overleg met de autoriteiten uitgewerkt.
Mij is van de wijze van uitvoering nog niets met zekerheid bekend. Er zullen natuurlijk
docenten benoemd moeten worden en van onze tegenwoordige hoogleeraren zullen
sommigen hunne medewerking verleenen aan het handelsonderwijs. Het zal eerst mijn
opvolger vergund zijn deze faculteit en hare vertegenwoordigers welkom te heeten" 2).
Die opvolger, Wertheim Salomonson 3 ), teekent dienaangaande het volgende aan : „Het
gewichtigste feit is wel, dat de universiteit een nieuwe faculteit, die der handelswetenschappen, rijker is geworden. De meesten uwer herinneren zich den 16den Januari 4),
den dag, waarop in tegenwoordigheid van talrijke hooge autoriteiten en een uitgelezen
schaar belangstellenden de handelsfaculteit plechtig ingewijd werd. Nadat door den rector
magnificus eenige inleidingswoorden gesproken waren, werd door den burgemeester van
Amsterdam met een doorwrochte rede de nieuwe faculteit geinstalleerd. Onmiddellijk daarna
sprak als eerste in de rij der nieuwbenoemde hoogleeraren prof. Posthumus zijn inaugureele
rede uit over het Internationale element in de handelspolitiek van Nederland" 5).
Niet een geheel nieuwe faculteit, maar wel een belangrijke nieuwe afdeeling van een
faculteit was de instelling van de leerstoelen voor de moderne talen in de faculteit der
letteren en wijsbegeerte. In 1912 besloot de gemeenteraad op voorstel der faculteit deze
eigenlijk reeds lang gewenschte uitbreiding aan het taal- en letterkundig onderwijs te
geven. Sedert Bien zijn niet alleen de hoogleeraren in de Fransche, Duitsche en Engelsche
philologie benoemd, maar de organisatie van het onderwijs in die wetenschappen is steeds
meer geperfectionneerd. In 1931 werd de Fransche taal en letterkunde onderwezen door
twee hoogleeraren en een lector, de Duitsche evenzoo door twee hoogleeraren en een
lector, de Engelsche door twee hoogleeraren. Bovendien worden deze docenten bij hun
onderwijs in de practijk van de levende taal ter zijde gestaan door eenige assistenten,
waarvan enkele bovendien als privaat-docent fungeeren. Wij teekenen hierbij aan, dat
het onderwijs in de moderne talen nog is uitgebreid met een bijzonder hoogleeraar in
de Russische philologie en cultuurgeschiedenis en met lectoren in de Italiaansche,
Spaansche en Scandinavische taal- en letterkunde.
Amsterdam is in het algemeen gelukkig geweest met zijn hoogleeraren. Slechts enkele
malen heeft de universiteit Naar hoogleeraren aan andere universiteiten moeten afstaan.
Dat Duitsche geleerden, te Amsterdam werkzaam, sours aan de verleiding our in hun
vaderland een wetenschappelijke functie te bekleeden, Been weerstand hebben geboden,
ligt voor de hand. Van het omgekeerde zijn ook voorbeelden genoeg : wij noemen slechts
Conrat en Wolter. Scherper gevoeld en inderdaad van opvallende beteekenis en symptomatische ontsteltenis was het vertrek van den grooten scheikundige Van 't Hoff naar
Berlijn in 1895. Rector Conrat wijdde nog onder den verschen indruk den 15 den September
1 ) De eerste was het ingevoerde academisch statuut. 2 ) Jaarboek 1920-1921, 26. 3 ) Wertheim Salomonson stierf twee
dagen voor de rectoraatsoverdracht, 16 September 1922. Zijn verslag is afgedrukt : Jaarboek 1921-1922, 160 vlg. 4 ) 1922.
T.a.p. 166, 188 vlg.
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1896 de volgende woorden aan dit smartelijk afscheid : „Nog een derde 1 ) is gedurende
den loop van het laatste jaar naar het buitenland gegaan, en van harte hopen wij, dat
ook hij in zijn nieuwen werkkring van effectief lid der Koninklijk Pruisische Akademie
der Wetenschappen en van gewoon honoraar professor aan de universiteit te Berlijn
vriendschappelijke gezindheid zal bewaren aan onze instelling en aan onze personen.
De aangelegenheid van Van 't Hoffs ontslag uit het door hem bekleede professoraat voor
scheikunde, geologie en mineralogie, die in de eerste maanden van verleden jaar begonnen,
daarom reeds van de zijde van mijn voorganger tot onderwerp van even gemoedelijke
als geestige beschouwingen is gemaakt geworden — een geschiedenis vol van episoden,
zooals het epos van den toorn. van Achilles — zij heeft eerst in den laatsten cursus haar
besluit gekregen ; en de i ste Januari, met welken Van 't Hoffs ontslag inging, anders bestemd
om gelukwenschen te ontvangen, hij was ditmaal waarlijk geen dag waarop men onze
hoogeschool geluk kon wenschen. De openbare meening — of is er heelemaal niets van
dezen aard ? — de openbare meening, die zoo vaak zich vergist, was dezen keer toch
niet op een dwaalspoor, door aan de aangelegenheid een aandacht te wijden, welke
lotgevallen der universiteiten enkel dan plegen tot zich te trekken, als zij een politieke,
een sociale, een confessioneele bijsmaak of achtergrond bezitten ; want inderdaad, al
mocht men het gewicht der gebeurtenis meer gissen dan begrijpen, het behoud van
Van 't Hoff was in den grond der zaak meer een politick — of laat mij liever zeggen —
een nationaal, niet een zuiver universitair belang ; wat de Universiteit van Amsterdam
aangaat, zij hadde zich zelfs bij het verblijf van Van 't Hoff een beduidende inkrimping
van zijn leerwerkzaamheid moeten getroosten. Daarmede was voor de Hollandsche natie
de taak weggelegd alles in het werk te stellen om aan het vaderland een man te
behouden, die door zijn scheppingen op het gebied der scheikunde en der physiek —
werken, die een zelfs nog grootere perspectief openen dan zij reeds resultaten hebben
opgeleverd — wat verdienste aangaat, naar de schatting van alle oordeelkundige mannen
door geen Nederlander van den tegenwoordigen tijd wordt overtroffen. Ik weet niet,
waaraan het te wijten is, dat pogingen, ingesteld om Van 't Hoff voor zijn vaderland
te behouden, mislukten — bemoeiingen, aan welke het gezichtspunt toch niet vreemd
zal gebleven zijn, dat er een nationaal belang op het spel stond. Was het onze ambtgenoot, die om redenen, wier waardeering Kier niet te pas zoude komen, zijn vaderland
Wilde verlaten — was toch niet aan alle wenschen voldaan, van wier inwilliging Van 't
Hoff zijn verblijf afhankelijk maakte : bestond er misschien gemis van centralisatie in
de bemoeiingen der verschillende lichamen, die zich voor het behoud van onzen collega
inspanden, en heeft dan het geval Van 't Hoff aan het Licht gebracht het misschien reeds
sedert langen tijd in 't verborgen werkend gebrek in het bestuur van het rijk, dat een
bijzonder en technisch geschoold centraal departement voor de belangen van het hooger
onderwijs en van de geleerde kultuur in 't algemeen gemist wordt ? Als wij dan den
afloop der krisis ten zeerste betreuren, zoo zullen wij aan den anderen kant niet aarzelen
de verzekering te herhalen, op een door rector en assessoren ter eere van onzen collega
gehouden afscheidsbijeenkomst afgelegd, dat ons de gedachte aan de vroegere medewerking van Van 't Hoff te alien tijde met den hoogsten trots zal vervullen. Onze beste
en hartelijkste wenschen blijven hem ook in zijn nieuwen werkkring bewaard" 2).
Het meest van alle heeft de juridische faculteit te lijden gehad van de mutatie ten gevolge
van voortijdig ontslag van haar leden. Hier komt nog een factor bij, die in de andere
faculteiten niet of nauwelijks wordt aangetroffen : de wensch een staatsambt te bekleeden
of een politieke loopbaan in te gaan. Zoo gingen Asser, Moltzer, Struycken en Jitta over
naar den raad van state, Cort van der Linden, Pierson en Quack in andere hooge functien,
Taverne en Van Dijck naar den hoogen raad, Van Hamel Sr. en Treub in politieke functie,
1 De anderen waren
geworden,
Hertz,
en Forster, die
benoemd emeritus
wasen
; beiden
tot hoogleeraar te Straatsburg
id
keerden dus naar hun vaderland terug. 2 ) Jaarboek 1895-1896. 7 vlg.
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Van Hamel Jr. in een hoog ambt bij den volkenbond. Voor den senaat waren dergelijke
verliezen, die bewezen, dat een ander ambt nog boven het professoraat wordt gesteld,
altijd bijzonder pijnlijk. Dezelfde rector Conrat, die Van 't Hoff had uit te luiden, moest
ook den aftocht constateeren van Cort van der Linden, benoemd tot raad-adviseur aan
het departement van justitie : hij geeft dan uiting, wat in zijn hart omgaat en wat velen
uit het hart gesproken moet zijn : „Ik ben in de voorstelling opgegroeid, dat het ambt
van akademisch leeraar bij geen beroepsaard achterstaat, wat zijn sociale beteekenis en
wat zijn ethische waarde aangaat : want geen mindere taak is hem weggelegd, dan de
opvoeding der jeugd tot de meest gewichtige en meest hooge openbare beroepen in staat
en maatschappij; zonder streven naar eigen belang zoekt en vindt hij zijn loon uitsluitend
in het besef der plichtsbetrachting en misschien daarenboven in de schatting zijner
leerlingen, in de nauwe betrekking van het onderwijs tot de wetenschappelijke productie
echter die niet tot elken prijs als een literaire behoeft voorgesteld te worden, is ook
gelegen de relatie tot dien arbeid des menschen, welke de hoogste blijkt, omdat hij een
geestelijk scheppende is. Maar geheel afgescheiden van de bijzondere plaats, welke het
beroep van akademisch leeraar inneemt, ben ik in de voorstelling opgegroeid, dat de
gehechtheid aan het eenmaal gekozen beroep een factor moet gelden, waarvan het welzijn
van staat en maatschappij in niet geringe mate afhankelijk is : hoewel ik daarmede niet
zeggen wil, dat mij het vasthouden aan het beroep tot elken prijs een zedelijke plicht
schijnt , steeds toch heb ik met hem gesympathiseerd, die tot de treurige waarneming
komt, dat hij een aan zijn aanleg en aan zijn neigingen niet beantwoordend ambacht
heeft gekozen. Sedert ik echter het groote voorrecht heb lid der rechtsgeleerde faculteit
aan de universiteit van Amsterdam te zijn, heeft zich mij herhaaldelijk de gelegenheid
aangeboden te onderzoeken, of de denkbeelden door mij gekoesterd misschien toch niets
anders dan vooroordeelen zijn : uit de lotgevallen onzer faculteit toch is mij gebleken,
dat — en wel in het leven van zeer voortreffelijke mannen. — de bekleeding van het
hoogleeraarsambt slechts als een tijdperk van overgang in een ander openbaar ambt of
zelfs uit de eene niet-universitaire in de andere niet-universitaire betrekking — ik mag
niet zeggen — in het oog gevat wordt, maar toch feitelijk zich voordoet" 1 ). Zoo blijft
het geval, dat zich ook na Conrats rectoraat meer dan Bens heeft voorgedaan, waarlijk
wel een probleem, waarvan de oplossing buiten de macht der universiteit valt.
De zoo steeds wisselende groep hoogleeraren vormen den academischen senaat. Zijn
organisatie is in den loop van de geschiedenis slechts weinig veranderd. In 1907 werd
besloten de voordracht voor het rectoraat in den vervolge niet meer naar volgorde van
faculteiten, maar naar gewone ancienniteit op te maken. Een meer ingrijpende verandering
was de reorganisatie van het moderamen van den senaat, het college van rector en
assessoren, en van het secretariaat. Sedert 1877 werd het genoemde college gevormd
door den rector magnificus en vijf vertegenwoordigers der faculteiten, door deze aangewezen, daarbij fungeerde dan als secretaris van den senaat de jongste hoogleeraar,
die twee jaar in functie was. Deze regeling had ten gevolge, dat Hoch van het college van
rector en assessoren Hoch van het secretariaat een invloed van beteekenis uitging, terwijl
de senaat als besturend college ongetwijfeld te groot was. Aan deze euvels werd tegemoet
gekomen door een nieuwe regeling, die in 1916 door den senaat werd aangenomen. Het
college van rector en assessoren werd gevormd uit den rector en de praesides der faculteiten, Wier ervaring en gezag zich daar dus ten bate van de universiteit kon doers gelden.
Het secretariaat werd een vaste functie, waartoe om de vijf jaar de senaat bij vrije keuze
een zijner leden. aanwijst. Dat deze regeling algemeen heeft voldaan, is zeker te danken
aan de krachtige toewijding van de opvolgen.de rectoren en vooral niet minder aan de
kennis, de ervaring en den tact van den in 1917 opgetreden secretaris Scholte. Rector
Sissingh gaf den 17 den September 1917 uiting aan de verwachting, „dat de secretaris den
1)

T.a.p. 10 vlg.
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onmisbaren fijnen takt zal toonen te bezitten om de verschillende personen, die ieder
slechts het heil der universiteit beoogen, tot volkomen samenwerking te brengen" 1).
N a zooveel jaren mag worden geconstateerd, dat deze geestig uitgedrukte verwachting,
die nog meer de moeilijkheden van het nieuwe ambt verhulde dan aanduidde, ten voile
in vervulling is gegaan.
Dat de senaat aan honderden mannen en vrouwen den doctoralen graad in verschillende
vakken heeft geschonken, behoeft geen nadrukkelijke vermelding ; het is zijn voornaamste ambtsplicht. Dat hij naast dezen plicht ook het recht uitoefende om verdienstelijke geleerden het doctoraat honoris causa aan te bieden, ligt voor de hand. De universiteit
heeft twintig jaar gewacht, voordat zij haar eersten eeredoctor promoveerde ; het was
Eug. Dubois, wien op den dies van 1897 deze eer te beurt viel; de laatste was F. M. Wibaut,
die den 17 den September 1928 met den doctorshoed werd bekleed. In het geheel zijn er tot
1932 negentien eere-doctoren gepromoveerd.
Van den senaat ging ook de aula-voordrachten uit, die vele jaren zijn gehouden. De
eerste aanloop daartoe staat in verband met de stichting van de aula der universiteit.
In Januari 1889 kwamen in de universiteit een aantal Amsterdammers, oud-studenten
en anderen, bijeen om een comite te vormen ter voorbereiding van den bouw eener aula.
Dat comite beschikte al dadelijk over f 2000 als opbrengst van wetenschappelijke voordrachten van een vijftal hoogleeraren : het besloot de actie krachtig in te zetten, toen
de mare weerklonk : „Het geld is al bijeen ; de f 40.000 zijn door een man geschonken".
Rudolf Lehmann was het, die de benoodigde som ter beschikking der universiteit stelde
voor den bouw eener aula; hij verrichtte deze daad van onbevangen royaliteit als een daad
van pieteit ter herinnering aan zijn broeder, wijlen den hoogleeraar Leopold Lehmann2).
Spoedig kon met den bouw der nieuwe aula worden begonnen : den 12 den Maart 1891
werd de nieuwe zaal plechtig ingewijd. Nadat burgemeester Van Tienhoven de bijeenkomst
had geopend, hood de hoogleeraar Matthes als voorzitter der aula-commissie de nieuwe
zaal aan den senaat aan : na een welsprekend woord van prof. Asser aanvaardde rector
Van Hamel de groote aula 3).
Toen de aula was ingewijd, was dus feitelijk het aula-comite overbodig geworden. De
voorzitter, de hoogleeraar Matthes, begreep evenwel, dat het met gewijzigde bestemming
kon blijven voortbestaan ; het werd omgezet in een universiteits-vereeniging, die nog in
1889 tot stand kwam. Het behoeft geen betoog, welk nuttig werk deze vereeniging in
haar meer dan veertigjarig bestaan onder het presidium achtereenvolgens der hoogleeraren Matthes en Scholten heeft tot stand gebracht 4).
Nog iets anders houdt met de aula verband. In 1888 reeds werden door de hoogleeraren
Asser, Beaujon, De Hartog, Kan en Moltzer voordrachten gehouden in ruimer kring dan
die der universiteit. Dit goede voorbeeld werd gevolgd door de stichting der aulavoordrachten, die van 1890 tot 1902 geregeld zijn gehouden. In 1911 hersteld in nieuwen
worm, zijn zij in 1929 ten tweeden male opgeheven. Dat zij in breeden kring nut hebben
gesticht, staat wel vast. De verminderde belangstelling kan dan ook uitsluitend worden
verklaard door het feit, dat door vereenigingen en genootschappen in ruime mate in de
behoefte aan wetenschappelijke voordrachten wordt voorzien.
Over de studenten kan hier slechts worden gesproken, voor zoover zij hebben gestudeerd:
elders zal de geneigde lezer een en ander vinden over hun persoonlijk en vereenigingsleven. Maar zelfs over de studie kunnen wij hier slechts algemeenheden te berde brengen.
Zeer vele examina zijn in de afgeloopen eeuw afgelegd ; zeer vele promoties kwamen
tot stand; verdienstelijke studenten werden voor de beantwoording van prijsvragen op
velerlei gebied gelauwerd ; tai van oud-alumni der universiteit stegen tot hooge ambten,
zoo tot het professoraat aan verschillende universiteiten en faculteiten.
Misschien kan iets van dien geestelijken bloei worden samengevat in de nuchtere cijfers
1)

Jaarboek 1916-1917, 27 vlg. 2 ) Jaarboek 1888-1889, 7 vlg. 3 ) Jaarboek 1890-91, 29 vlg. 4 ) Jaarboek 1888-1889, 5 vlg.
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van de getallen der studenten. In 1877, bij de opening der universiteit zijn er voor alle
lessen ruim 400 studenten ingeschreven, Welk getal tegen de verwachting in 1879 is
gedaald tot 360 en in 1882 bij het vijfde halve eeuwfeest tot drie honderd. Maar dan
begint een regelmatige stijging, in 1883 reeds weer tot 370, in 1885 tot 600, in 1890 tot
800, in 1891 tot 950. In 1892 is het reeds gestegen boven de duizend, het volgend jaar
tot bijna 1100. Dat is het hoogste cijfer, dat voorloopig wordt bereikt : na 1893 volgt
een scherpe daling tot 900 in 1895, dan tot 850 in 1897 en zelfs nog iets minder in 1899.
Maar dan zet weer een niet onbelangrijke stijging in tot bijna 900 in 1901, iets boven
de 900 in 1903, 950 in 1905, 1000 in 1909, 1100 in 1913. Aan deze cijfers moeten eigenlijk
na 1882 nog worden toegevoegd die van de voor enkele lessen ingeschrevenen en
laboranten : tellers wij ook deze bij, dan komen wij voor 1882 op 350, in 1883 op 450,
in 1885 op 630, in 1890 op 870, in 1891 op 1000, in 1892 op 1070, in 1893 op iets weer;
natuurlijk volgt dan ook hier de daling, in 1895 tot 960, in 1897 tot 900, in 1899 tot
ongeveer hetzelfde cijfer. Ook hier zet dan de stijging weer in tot 950 in 1901, 960 in.
1903, 1020 in 1905, 1100 in 1909, 1300 in 1913. Deze getallen zijn in het algemeen verblijdend, al hebben zij alleen betrekkelijke waarde. Immers de cijfers der officieel
ingeschrevenen zijn eigenlijk minima; zij verwaarloozen de niet zoo weinig talrijke studenten, die zich om Welke reden dan ook niet laten inschrijven : de studentenalmanakken
geven dat niet onduidelijk aan 1).
Verdeelen wij de studenten naar de faculteiten, dan is de verhouding niet constant,
evenwel met uitzonderingen. In 1877 zijn er 320 medici, 75 natuurphilosofen, 30 juristen
en evenveel theologen en slechts 10 litteratoren. Uit den aard der zaak blijven de medici
gedurende de geheele periode tot 1913 in den voorrang: in dat jaar waren zij 625 sterk.
De juristen zijn dan de tweede in rangorde geworden met 175 ; dan komen de natuurphilosofen met 150, de litteratoren met 110, eindelijk de theologen met 25.
De vrouwelijke studenten komen het eerst in 1880 voor den dag, ten getale van twee.
Maar haar getal neemt steeds toe; in 1896 zijn er bijna 40, in 1900 60, in 1904 100,
in 1906 140, in 1910 150, in 1913 280; vooral in de latere jaren dus een zeer snelle stijging.
Na 1913 2 ) volgt de scherpe daling als een gevolg van den in den zomer van 1914 uitgebroken wereldoorlog : in 1914 liep het totaal der inschrijvingen terug tot 1000. Maar
reeds in 1915 liep dit getal weer op tot 1200 en in 1916 tot 1340. Die stijging bleef ook
daarna aanhouden. In 1917 waren er reeds weer 1442 studenten voor alle of enkele
lessen ingeschreven 3 ). In 1918 was dit getal reeds gestegen tot 1578, waarvan 447
vrouwen. In 1919 waren er ongeveer evenveel, 1607, ingeschreven voor alle, voor enkele
lessen en als laboranten, waarvan 403 vrouwen. In 1920 waren deze cijfers lager : 1546
studenten waren toen ingeschreven, waarvan 309 vrouwelijke. Het volgende jaar brengt
de stichting der handelsfaculteit een gewaardeerde stijging van het aantal studeerenden
tot 1638, een nog nimmer vroeger bereikt getal: daarvan waren 328 vrouwen. In 1922
warm deze getallen reeds gegroeid tot 1922 en 485, in 1923 tot 1939 en 376. In 1924
waren ingeschreven 1779 studenten, waarvan 11 in de godgeleerdheid, 339 in de letteren,
247 in de rechten, 370 in de wis- en natuurkunde, 626 in de geneeskunde, 146 in de
handelsfaculteit, 40 in de vereenigde faculteiten. Bovendien waren er nog 134 personen
voor enkele lessen en 4 laboranten ingeschreven : het totaal-generaal was dus 1917,
waarvan 440 vrouwen, wat dus een geringe teruggang beteekent. In 1925 waren er 1857
studenten voor volledig onderwijs ingeschreven, waarvan 425 vrouwelijke. Daarbij kwamen
nog 98 voor enkele lessen, zoodat het totaal steeg tot 1955, waarvan 461 vrouwen. In 1926,
tijdens het rectoraat van schrijver dezes, werden 1928 studenten voor volledig onderwijs
ingeschreven, als godgeleerdheid 19, rechtsgeleerdheid 266, geneeskunde 672, wis- en
natuurkunde 398, letteren en wijsbegeerte 374, handelswetenschappen 148, vereenigde
1 ) De bovengenoemde cijfers zijn ontleend aan de grafieken van rector Sissingh : Jaarboek 1916-1917, 33 vlg. 2 ) 1913
wil zeggen : in den cursus 1913-14. 3 ) De volgende cijfers zijn ontleend aan de opvolgende jaarboeken der universiteit.
Zij zijn niet afgerond, zooals de bovenstaande, ontleend aan de statistiek van Sissingh.
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faculteiten 51. Voor enkele lessen waren ingeschreven 110 studeerenden, zoodat het totaalgeneraal komt op 2038 studenten, het grootste aantal, dat nog ooit in Amsterdam is
bereikt. Toen was de volgorde der faculteiten, gerangschikt naar het aantal studenten,
aldus : geneeskunde, wis- en natuurkunde, letteren en wijsbegeerte, rechtsgeleerdheid,
handelswetenschappen, vereenigde faculteiten, godgeleerdheid. Dat de theologische faculteit een minimum aantal studenten heeft, is boven reeds verklaard. De teruggang der
juridische faculteit moet deels aan de stichting der Keizer Karels-Universiteit te Nijmegen,
deels aan de oprichting der eigen handelsfaculteit worden toegeschreven.
Ook daarna is de ontwikkeling geregeld voortgegaan. In 1927 bedroeg het geheele totaal
der ingeschrevenen 2075, iets meer dan het vorige jaar ; daarvan waren 557 vrouwen, dus
ongeveer een vierde deel, een percentage, dat in den laatsten tijd op deze hoogte blijft. In
1928 hield de stijging aan : het totaal was 2248 studenten, waarvan 650 dames, dus een niet
onbelangrijke groei. In 1929 waren er 2355 ingeschrevenen, waarvan het stijgende percentage van 29 vrouwelijke. Dat is het laatste cijfer, waarover wij thans beschikken; het geeft
getuigenis van een stijgenden bloei van het Amsterdamsche universitaire leven.
Die bloei is in niet geringe mate bevorderd door de wet op het hooger onderwijs van
1920 en het academisch statuut van 1921, beide scheppingen van den uitnemenden
minister De Visser. Daardoor is vooral in de regeling van studievakken en in verband
daarmede van examina een grondige verandering gekomen, met name in de functioneering
der natuurphilosofische en der litterarische faculteit. Hier heeft vooral de nieuwe regeling
van het doctoraal examen met hoofd- en bijvakken, die voor een groot deel keuzevakken
zijn, een geheel nieuwen toestand geschapen. In beide faculteiten is niet alleen het aantal
examens naar de verschillende wetenschappen uitgebreid, maar ook verdere uitbouw
mogelijk gemaakt. Daardoor hebben voor het eerst b.v. de moderne philologieen en de
aardrijkskunde haar natuurlijke plaats in het universitaire leven verkregen. Daaraan is
vastgeknoopt een regeling der onderwijsbevoegdheden, aan die examens verbonden, die
wel niet geheel bevredigt, maar die toch een belangrijke verbetering beteekent.
Dat is de wettelijke grondslag, waarop de universiteit van Amsterdam thans staat en
waarop zij zich in de laatste jaren steeds meer heeft ontwikkeld. Dat die ontwikkeling
Kier en daar in de technische richting is gegaan, kan niet worden betwist en is bovendien ook zeer verklaarbaar. Maar haar beteekenis kan op den duur een universiteit alleen
ontleenen aan haar wetenschappelijke prestaties, geheel afgescheiden van het practische
nut, dat daaruit mogelijk voortvloeit. De ontwikkeling der wetenschap in den modernen
tijd heeft een veel engeren band gevlochten tusschen haar en de universiteit dan eeuwen
lang heeft bestaan. Wetenschappelijk onderzoek buiten de universiteit is in sommige
vakken zoo goad als onmogelijk geworden, in andere begirt zij hoe Langer hoe meer uitzondering te worden. Die nauwe verbinding van wetenschap en universiteit is een voorrecht, dat onze oude instellingen van hooger onderwijs zware verplichtingen oplegt. Wie
thans de geschiedenis van een universiteit onderzoekt en overziet, vraagt niet in de
eerste plaats naar het aantal studenten en zelfs niet naar dat der hoogleeraren en lectoren,
en evenmin naar den uitslag der examens, maar naar haar wetenschappelijken arbeid,
om een ander beeld te gebruiken, naar het licht, dat van haar uitstraalt.
Het licht, dat uitstraalt van de universiteit, golft natuurlijk veel verder dan de plaats
van haar vestiging. Toch willen wij nimmer vergeten, dat deze plaats zelf daarvan in
de eerste plaats de koestering en de warmte ondergaat. Dat geldt vooral voor een cultuurcentrum als Amsterdam. Dat de stad in ruime mate partij trekt en altijd partij heeft
getrokken van de geestelijke krachten der universiteit, is duidelijk genoeg; hoeveel
adviezen worden niet op allerlei gebied door hoogleeraren gegeven en in hoeveel besturen,
corporaties, stichtingen hebben niet professoren zitting. Maar hoeveel diensten in dat
opzicht regeering en burgerij niet van de universiteit genieten, dat is toch niet de hoofdzaak. Hoofdzaak is dit, wat ook de vaderen van 1632 gansch niet onduidelijk voor oogen
stood en wat zij met de daad hebben bevestigd : de vrije en onbelemmerde beoefening
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der wetenschap, het objectieve onderzoek der lev ensverschijnselen, op welk gebied die
zich ook mogen voordoen, zoowel op stoffelijk als op geestelijk terrein. In den soms
wilden en heeten strijd van menschen en groepen, die het moderne Amsterdam kenmerkt,
staat de universiteit geenszins onbewogen , maar zij staat daarboven en tracht wat haar
omringt te objectiveeren. Met de steeds fijnere kritiek van het wetenschappelijk onderzoek
tracht zij te brengen orde en ordening in de veelheid der verschijnselen; door verfijnde
methoden van meten en wegen streeft zij naar waardeering in den zin van waardebepaling.
De universiteit wil door die waardeering het waardevolle bepalen en bewaren. Maar zij
wil niet alleen de waarde der verschijnselen bepalen, maar ook het verband daartusschen
vastleggen. Zoo streeft zij ten slotte naar het einddoel van alle wetenschap, door doorvorschen
te komen tot het doorzien der verschijnselen, door nadenken, soms in den letterlijken zin, te
komen tot inzicht en begrip, kan het zijn, tot den ondergrond en de oorzaak der dingen.
Dat een dergelijke hooge geestelijke arbeid zijn groote waarde heeft ook voor de onmiddellijke omgeving, ligt voor de hand. Er zijn perioden geweest, waarin het athenaeum
het geestelijk middelpunt voor breede kringen. van Amstels burgerij is geweest. Dat dat
in den modernen tijd niet meer het geval is, ligt minder aan de universiteit dan aan
bepaalde omstandigheden, die zij niet in haar macht heeft te veranderen. Maar altijd is
in het groeiende en strevende Amsterdam van den modernen tijd de universiteit de hechte
basis geweest, waarop het geestelijk bestaan van velen is opgebouwd. En ook steeds is
bij overheid en burgerij het sterke bewustzijn geweest, dat de universiteit een kostelijk
geestelijk bezit is, dat men niet meer wil en kan prijsgeven, ook als het kostbaar gaat
worden. Zoo, gedragen door het vertrouwen van de stedelijke gemeente, kan de universiteit
van Amsterdam, die ten volle die der gemeenschap is, haar roeping blijven vervullen,
ook in de komende eeuwen.
H. BRUGMANS.
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TWEEDE AFDEELIN G

GE SCHIEDENIS VAN HET
ACADEMISCH ONDERWIJS
EN HET WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK

EERSTE HOOFDSTUK
DE GODGELEERDHEID

is gelijkgerechtigde van al hare zusteren heeft de Wet op het Hooger
Onderwijs van 1876 de faculteit der godgeleerdheid opgenomen in het
universum der „Universiteit" en daarmee te kennen gegeven, dat zonder haar geen sprake
kan zijn van een „universitas scientiarum". Zij heeft daarbij geen kerkelijke, maar zuiver
wetenschappelijke belangen gediend. Minister Geertsema, dit gezichtspunt verdedigend,
vangt zijn Memorie van Toelichting aan met deze woorden : „Het karakter van het universitair onderwijs brengt mede beoefening der wetenschap in haar vollen omvang. Reeds
uit dien hoofde zou uitsluiting van hetgeen velen als de hoogste en edelste wetenschap
beschouwen een verminking zijn".
De adelbrieven van de „scientie der Godtheydt" reiken tot in ver verleden. Leermeesteres
der West-Europeesche volken is vele eeuwen Lang de „Katholieke" kerk geweest. Veel
moge aan haar onderwijs, aan hare onbaatzuchtigheid hebben ontbroken, zij wilde haar
kinderen gelukkig waken met wat zij als waarheid zag, en zij leidde hen Haar vermogen
tot die waarheid. Maar ook toen haar over groote gebieden van haar koninkrijk de leiding
was ontvallen, toen het uur der Reformatie had geslagen en de tijd der ontvoogding,
door haar uit moederlijke bezorgdheid en uit vrees voor eigen behoud telkens weer verschoven, gekomen was, ook toen bleef, zij 't in nieuwen vorm, regina scientiarum : de
theologie. Als Caspar Janszoon Coolhaas in 1575 de inwijdingsrede houdt van ooze oudste,
de Leidsche Universiteit, spreekt hij „De S. Sae Theologiae laudibus". En dat de eerste
hoogleeraren van ons Athenaeum Illustre mannen waren, Wien 't leven daarginds was
bemoeilijkt, omdat zij om des gewetens wil voor hun godsdienstige overtuiging stonden
met geheel de kracht van hun persoonlijkheid, wie weet het niet
In de dagen van Vossius en Barlaeus was 't ondenkbaar, dat een geleerde niet zou gevoelen voor de „scientie der Godtheydt". Wie universeele belangstelling had, ook al
behoorde hij niet tot de adepten der Sacrosancta zelve, kon Hoch wilde blijven buiten de
godgeleerde debatten. Het was de tijd, waarin de oppositie levend werd tegen het epigonendogmatisme, dat het kostbaar zaad van de reformatorische prediking der groote heroen
uit 't begin der 16e eeuw dreigde te verstikken. Die oppositie wilde niet weten van hooge
scheidsmuren tusschen de verschillende groepen van Protestanten, zelfs niet van een definitieve scheuring tusschen 't Protestantisme en een geregenereerde Katholieke kerk. Bij de
leerdrijvers lag niets weer voor de hand dan dezen verzoeningsgezinden geesten kryptopapisme of kryptocalvinisme te verwijten, maar wie droomde van een hereeniging van alle
Christelijke kerken moest wel gezind zijn het woord der verzoening te spreken en met goed
vertrouwen acht geven op de vredespogingen, ook als zij kwamen van de overzij.
Een der middelen, die sommige anticonfessioneele theologen aangrepen om vrij te worden
van het in al spitsvondiger scholastiek verloopend dogmatisme, was 't zich concentreeren
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op de zoogenaamde „fundamenteele artikelen des geloofs". De door Melanchthon's verzoenenden geest gevoede Helmstadter hoogleeraar Calixtus was hierin voorgegaan. Hij
zocht die „fundamenta" in de leerontwikkeling van de eerste vijf eeuwen der Christelijke
kerk. Wat later daaraan was toegevoegd moest, meende hij, worden afgesneden. Alle
specifiek theologische verschillen — de finesses van praedestinatie- en avondmaalsleer,
aanleiding tot eindeloos getwist — mOchten geen grond tot scheiding zijn. Aileen de
Schrift moest norm zijn voor geloof en leven. Vooral op het leven kwam het aan. — De
oppositie der dogmatisten tegen Calixtus spitste zich toe tot een kritiek op zijne „fundamenta", verweet hem zijn te hooge waardeering van de oude leertraditie, met name van
de apostolische geloofsbelijdenis en de beide andere voorname oud-Christelijke symbolen,
dat van Nicea-Constantinopel en dat van Athanasius. De ultra-orthodoxie richtte daarmee dus haar pijlen op wat van ouds en in later dagen, ja tot op den dag van heden het
palladium der onverdachte rechtzinnigheid is geweest. Bevatten, vroeg zij, die oude
theologisch-christologische symbolen uit de eerste vijf eeuwen wel iets van wat voor ooze
op hooger plan levende 17e eeuwsche orthodoxie in het Christelijk geloof de hoofdzaak
is, van val, verzoening, rechtvaardiging
En ziet — en dit is 't, waarom deze strijd over de fundamenteele dogmen ons hier interesseert — bij deze hun op dit punt o.i. wel zeer rationeele, maar welbezien voor hun
eigen conservatisme hoogst gevaarlijke polemiek ontmoetten deze Duitsche dogmatisten
onzen Gerard Vossius. Onder Vossius' theologische werken toch bevindt zich er ook een
over de drie genoemde oud-Christelijke geloofssymbolen : „Dissertationes tres de tribus
Symbolis, Apostolico, Athanasiano et Constantinopolitano" (1642). Reeds Lang erkenden
velen de apostelen niet meer als auteurs van de „apostolische" belijdenis. Vossius was
't met hen Bens. Ook 't Athanasianum, betoogde hij, draagt ten onrechte den naam van
den „vader der orthodoxie". Waarom dan op dien wankelen grond het huffs der rechtgeloovigheid gebouwd ? — Merkwaardige coincidentie : in Vossius' kritiek ontmoetten de
orthodoxe dogmatisten hun eigen anti-Calixtijnsche gedachten ! Vossius, de Remonstrantschgezinde vreemdeling, de begaafde letterkundige en historicus, maar in hun oogen
toch niet veel meer dan dilettant-theoloog, door Duitsche onverdacht-rechtzinnigen een
„Nothelfer" bevonden tegen den met hem vergeleken toch zeker meer behoudenden,
maar in zijn Duitsch vaderland als anti-dogmatistischen dwaalleeraar gevreesden Calixtus !
't Geval staat niet alleen. Maar 't is toch te curieus en te leerzaam, om er hier niet den
vinger op te leggen en er aan te herinneren, dat, e'en deplaise de ingenomenheid der
Duitsche strenge orthodoxie, van of het eerste begin van ons Amsterdamsch wetenschappelijk leven de stem heeft geklonken van een vertegenwoordiger der vrije, onafhankelijke
theologie. Onder zijn auspicien mocht men van de toekomst der godgeleerde studien ten
onzent veel verwachten.
Niettemin, op een uitbreiding van het onderwijs aan het Athenaeum tot de theologie
bestond, althans voorloopig, bij de Stadsregeering geen plan. 't Athenaeum was immers
geen universiteit , een voorschool slechts, die — naar Rooyens' woord op het tweede
eeuwfeest — de Amsterdamsche „ontluikende lievelingen" zou opvoeden, om ze parater
te waken voor 't volgen der colleges te Leiden. Geen theologie wordt gedoceerd door
de opvolgers van Vossius. Van Blondel, Morus, Meiboom en Wolzogen mogen vele werken
hun theologische eruditie verraden en de beroemde oratorie van Petrus Francius moge
zich in de Nieuwe kerk aan Latijnsche leerreden hebben gewaagd, het terrein der dogmatiek bleef onbetreden. En theologie was in die dagen : dogmatiek.
Eerst vier en vijftig jaren na de stichting van het Athenaeum treedt een theologisch
hoogleeraar op. Het beet, dat de magistraat het wenschelijk achtte, dat ook de aanstaande
predikanten de leiding zouden genieten van Petrus Francius. Als deze leeraar der eloquentie
in 1704 is gestorven en er geen hem evenarend opvolger beschikbaar is, wordt met het
emeritaat van den eersten theologischen hoogleeraar in 1712 het godgeleerd onderwijs aan
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het Athenaeum weer voor een veertigtal jaren onderbroken. Een betere verklaring van
dit rijzen en dalen der theologische belangstelling zal 't wel zijn, wanneer wij de oorzaak
zoeken in de twisten, die de Hervormde kerk ook in ooze stad verscheurden, gevoegd
bij de elke milde en voorname geste fnuikende spaarzaamheid der overheid. In weidsche
woorden wel is waar vermeldt in zijn feestrede van 1732 D'Orville de stichting van
den theologischen leerstoel in 1686; maar toen hij sprak was die alreeds weer twintig
jaar vacant. De „Koningin" der wetenschappen, bij wier verschijnen het Athenaeum
„het toppunt van zijn luister en den hoogsten graad van volkomenheid" heette te hebben
bereikt, leefde in ballingschap (Memor., p. 45). Een eeuw daarna geeft David Jacob
van Lennep D'Orville's gevoelen aldus weer : „de wetenschap der godgeleerdheid behoort
niet tot de taak van dit Athenaeum" ! Zelf spreekt hij van „de driestheid, waarmede
vele ongeleerden een aanval deden op de theologie", en van de noodzakelijkheid, dat zij
„rite et caste", naar eisch en met eere tegen dezulken werd in bescherming genomen
door „aliquis doctior et honore atque auctoritate praesignis Theologus" (Memor., p. 199).
De eerste onzer theologische hoogleeraren is Gerbrand van Leeuwen geweest (1686-1712).
Hij was een man van gaven. Ook als hoogleeraar bleef hij predikant der Hervormde gemeente te Amsterdam; beide „non sine laude", zegt Van Lennep (Memor., p. 143). In
een leerrede over „Muyder-berg's herbouwde Kerck-gevaarte" bezondigt hij zich aan een
onbescheiden breedsprakigheid. Maar men genoot daarvan. Het wijgedicht spreekt van
„de deftighyt des mans, die selfs d'amstels ruyme temple door den drang tot barstens
stuwt". Men bewonderde zijn professor. Francius bezong „Leeuwius", Balthasar Bekker
„Leoninus". Voor ons is, meer nog dan zijn commentaren op Romeinen en Handelingen,
zijn inaugureele oratie interessant. Daarin handelt hij „De perpetuo ecclesiae Doctore
Mose", een verheerlijking van het Mozaisme. Belangrijk is die rede, omdat wij bier, in
gansch anderen worm dan tevoren bij Vossius, maar toch ook weer te doen hebben met
een vrije theologie.
Van Leeuwen's theologie is die der Coccejanen. Coccejus (Johannes Koch), geboren te
Bremen (1603), had daar reeds vroeg Melanchthoniaanschen invloed ondergaan en van
die irenische gezindheid blijk gegeven, toen hij eerst in zijn vaderstad, daarna te Franeker
(1636) en te Leiden (1650) tot 't hoogleeraarsambt was verheven. Zijn afkeer van de
Protestantsche scholastiek, van 't drijven der praedestinatie- en avondmaals-enthousiasten,
zijn terugkeer tot een meer bijbelsche theologie, zijn sympathie voor de toen geliefde leer
der „foedera" — 't verbond der werken, tusschen God en Adam voor den val, en 't verbond der genade, na den val — waren echter tot een aanstoot voor den anti-foederalistischen, streng Calvinistischen, invloedrijken Utrechtschen hoogleeraar Voetius. Hij en de
zijnen legden spoedig, hoewel ten onrechte, tusschen de leer van Coccejus en die van
Descartes verband. Beiden waren, volgens de Voetianen, evenals Arminius „waggelmutsen",
zaaiers van twijfel, predikers van ongeloof !
Ongetwijfeld waren zij antipoden der „preciesen". Inderdaad neutraliseerde Coccejus' leer
der verbonden, zijn op den voorgrond plaatsen van de leiding Gods door de eeuwen been,
van Gods genadeverbond eerst met Mozes, dan in Christus, daarna in de Christelijke kerk,
het met alle historisch en zielkundig begrip spottend beroep der Gereformeerden op het
onherroepelijk goddelijk raadsbesluit, voor Calvijn en de zich verkoren wanenden wel
„une doctrine douce et savoureuse", maar voor alle minder zelfverzekerde naturen een
Gode onwaardige en het Christelijk leven bedreigende leer. Niet op de leer, zoo meenden
dezen, gelijk tevoren. Calixtus, maar op het leven komt het aan, op 't leven dat niet kan
bloeien onder de dreiging eener mogelijke verdoemenis, maar alleen als het de genadige
leidingen Gods in verleden en heden ke pt en ervaart en daardoor tot toewijding en overgave,
tot werken des geloofs en der liefde wordt gedreven. Dat was het Christendom, dat de
werken, de Wet, dat „Mozes" niet verloochent, en waarvoor professor Gerbrand van
Leeuwen in zijn oratie een lans gebroken heeft. En Francius staat aan zijn zijde, als hij
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die oratie prijst : „mole perexiguum sed rerum pondere magnum", klein van omvang,
zwaar van inhoud. De waarheid in een simpel kleed.
't Is voor ons doel niet noodig te vertoeven bij den fellen, vaak onedel gevoerden broedertwist tusschen Coccejanen en Voetianen. Wij kunnen er slechts op roemen, dat een ruim
denkend stadsbestuur aan 't milder standpunt het woord heeft vergund. Te betreuren, als
gezegd, valt 't alleen, dat 't na Van Leeuwen's afscheid (1712) aan 't Athenaeum weer veertig
jaren zweeg. Gelukkig mochten aan 't Remonstrantsch seminarium Johannes Clericus en
Johann Jakob Wettstein, twee eersterangs geleerden, 't gemis rijkelijk vergoeden : over hen
spreekt het verhaal over de lotgevallen van het Remonstrantsch seminarium.
In 1754, als Wettstein is gestorven, treedt aan het Athenaeum de theologie weer op, met
Petrus Curtenius (1754-1789). Hij, stammered uit een vermaard geslacht, welks stamboom tot 1390 was te volgen, leerling in de eloquentie van D'Orville, eertijds Hervormd
predikant te Gouda, vervult evenals zijn voorganger voortaan te Amsterdam het predikambt en doceert er daarnevens wederom de geheele theologie. Met een rede „De sacro
codice verae sapientiae unico fonte" aanvaardde Curtenius zijn taak. Ook hij was Cocceaan, „maar helderdenkend" voegt Glasius er in zijn „Godgeleerd Nederland" zonder
jkwaden
opzet bij. Aare exegese was zijn hart verpand, hoewel: een tweede Wettstein
was hij niet. Een aantal tekstverklaringen uit Oud- en Nieuw Testament benevens een
viertal bundels preeken over den Heidelbergschen Catechismus heeft hij ons nagelaten.
Ook hij was, evenals Van Leeuwen, als prediker geliefd : de lijkrede spreekt van „zeer
velen, die aan zijn lippen hingen". Evenals van Van Leeuwen roemt 't lofdicht bij zijn oratie
ook „zijn Deftigheid" : „Hoe dreunde 't spreekgestoelt' ! Hoe werd elk opgetogen, Zo dra
zijn Deftigheid de lippen slechts ontsloot !" Wat anders liet zich van dezen minnaar der
„ware wijsheid" verwachten dare dat hij, des Treibens made, geplaagd door „nervi admodum mobiles", „eens het hoogste en volmaakte Toppunt der Wijsheid hoopte te bereiken in het heilig en heerlijk Paleis van den Hemelschen Salomon" ?
Toen Curtenius een en zeventig jaar was geworden, kreeg hij tot ambtgenoot zijn lateren
lofredenaar Jacob van Nuys Klinkenberg (1783-1796 en 1804-1817). Ook Klinkenberg
was Coccejaan. Sedert 1778 Hervormd predikant te Amsterdam en zich reeds vroeger
gaarne in geschrifte uitend, door velen geeerd, niet 't minst om den moed, het eerst van
alle vijftien predikanten in 1796 den eed van trouw bij de omwenteling aan de nieuwe
overheid te hebben geweigerd en zijn schorsing acht jaar Lang geduldig te hebben gedragen — de schorsing van zijn collega Cras duurde slechts Brie maanden ! — heeft hij
wel zeer vlijtig, evenwel niet als vooraanstaand geleerde zijn hoogleeraarsambt vervuld.
„Hij muntte niet uit door nieuwheid en stoutheid van denken". Vooral zijn oratio
funebris op Curtenius was geen succes. Zijn Latijn was daar, heet het, „min gelukkig en
sierlijk", maar dit tekort had zich, zij 't in mindere mate, ook reeds in zijn inaugureele
oratie „De machinationibus incredulorum reipublicae valde perniciosis" getoond. Vermeldenswaard is in deze rede zijn verklaring, dat het in zijn dagen door velen aangehangen deisme tot atheisme leidt en dat de ware godsdienst een gunstigen invloed
heeft op den koophandel. Veertien jaar later liet hij nogmaals een „Waerschouwing in
de allerbelangrijkste zaak", tegen 't veldwinnend ongeloof, weerklinken. Klinkenberg's
bijbelverklaring in 27 deelen (1780-1795) bleef door Naar wijdloopigheid bekend, maar
was wetenschappelijk niet bij en hood geenerlei perspectief. Als kanselredenaar was
hij ook al niet gelukkig. Maar onbaatzuchtig was hij zeer. Een eerlijk man op een
moeilijken post. Dit en nog veel meer vertelt ons onomwonden in „Godgeleerd Nederland"
zijn kleinzoon Glasius.
Een geheel ander man was Klinkenberg's opvolger Wessel Albertus van Hengel, die van
de een en negentig jaren zijns levens er negen als hoogleeraar aan 't Amsterdamsch
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Athenaeum heeft gesleten, van 1818-1827. Te Leiden, waar hij werd geboren (1779), heeft
hij na 1827 als hoogleeraar en als emeritus op zeer eervolle wijze zijn laatste vier decennien
doorgebracht (t 1870). VOOr zijn verblijf ten onzent was hij Brie jaren hoogleeraar te
Franeker. Een zeer ongewone aanleiding is 't geweest, die hem tot zijn intensieve studieleven heeft bewogen. Blijkbaar nog niet toe aan den eerbied voor het „spaart de vogels",
hield hij in zijn eerste gemeente Kalslagen zich onledig met het schieten van spreeuwen
uit zijn tuin, toen onverwacht zijn pastorie vlam vatte en met de school en eenige in de
nabijheid staande arbeiderswoningen van die schietpartij het slachtoffer werd. Van hemzelf verbrandde de geheele inventaris, zijn bibliotheek en al zijn dokumenten. Ergernis
en spijt deden hem de gemeente spoedig verlaten en het heil zoeken bij de wetenschap.
Gelukkig werd hij tien jaar later benoemd tot 't hoogleeraarsambt, waarvoor hij bleek
te zijn geboren. De geheele, steeds zwaarder wordende last van het theologisch onderwijs
rustte ook op hem. Maar 't liefst beoefende hij Nieuw-testamentische exegese. Zijn commentaar op den brief aan de Filippiers, het eenig grooter exegetisch werk uit zijn. hoogleeraarstijd (1838), werd door dien op 1 Corinthe 15 en, zijn hoofdwerk, dien op den brief aan.
de Romeinen, gevolgd. Tal van kleinere geschriften, preeken — ook hij was „concionator
Athenaei" —, professorale redevoeringen, vloeiden daarnevens uit zijn vruchtbare pen.
In zijn laatste levensjaren werkte hij mede aan de Synodale vertaling van het Nieuwe
Testament, die in 1868 is verschenen. Geroemd wordt Van Hengel door zijn talrijke
leerlingen, door zijn collega's, door Abraham Kuenen, zijn biograaf, als een trouwhartig,
mild, vrijzinnig man. Aanvankelijk orthodox was hij al meer van de kerkelijke belijdenis
afgeweken. De verschijning van Strauss' „Leben Jesu", die onder ooze vaderen zooveel
beroering bracht (1835), verontrustte hem niet, al waarschuwde hij de onbevoegden voor
ondoordachte kennismaking met diens resultaten. Dat hij de leermeester van J. H.
Scholten is geweest geeft hem nog een bizonder relief, maar herinnert er ons tevens aan,
dat hij zijn grootste kracht niet te Amsterdam ontwikkelde, maar te Leiden. Had hij te
Amsterdam nog over de ware eloquentie georeerd, met een rede over de Nieuw-testamentische exegese trad hij als hoogleeraar op te Leiden ; maar zijn streng grammatische
methode had hij te Amsterdam geleerd.
De vijfde in de rij, die aan het Athenaeum kwam en ging, was de als Amsterdamsch
Hervormd predikant tot hoogleeraar beroepen Gijsbertus Johannes Rooyens (1827-1846).
Bij hem was het zwaartepunt niet in de exegese maar in de kerkhistorie gelegen. Dit kondigt reeds de oratie aan, waarmee hij 't hoogleeraarsambt aanvaardde : „Oratio de indole
religionis Christianae in qualibet formae varietate perpetuo spectabili, neque umquam
peritura". Wij lezen dat hij, huiverig nog eens te zeggen wat voor hem anderen reeds
hadden herhaald, maar weinig heeft geschreven, wat lofwaardig, en dat hij uit gehechtheid aan ons Athenaeum aan de roepstem van Groningen en Leiden geen gehoor heeft
gegeven, wat niet minder lofwaardig is. Van welken aard zijn welsprekendheid is geweest
leert ons de rede, die bij het tweede eeuwfeest der Doorluchtige School door hem werd
uitgesproken en in Jacob van Lennep's „Gedenkboek" is opgenomen. Hij werkte mede
aan het „Maandschrift voor den beschaafden stand". Ook hij een beschaafd, gezien en
eerbiedwaardig man.
Met Rooyens' opvolger Willem Moll stijgt ineens het peil van het theologisch onderwijs.
Ook Moll trad wat den omvang van zijn taak betreft in 't voetspoor van zijn voorgangers.
Ook hij had dogmatiek, theologia naturalis, Nieuw-testamentische exegese en kerkgeschiedenis te doceeren, terwijl ook hem de akademieprediking een- sours tweemaal in de
veertien dagen was toevertrouwd. Omdat hij zich niet als grondig exegeet noch als doorkneed dogmaticus had doen kennen, hadden curatoren hem op hun tal als derden en
laatsten geplaatst. Zijn superieure gaven als historicus brachten hem Hummer een. Zoo
heeft hij dan, na een predikantsloopbaan via De Vuursche en Arnhem, in 1846 het

W. Moll, hoogleeraar, 1846-1879. Portret van Jozef Israels. Senaatskamer, Universiteit.
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hoogleeraarsambt te Amsterdam aanvaard en het tot 1877 aan het Athenaeum, daarna
tot 1879 aan de Universiteit summa cum laude vervuld. Hij, de laatste onzer eersten
en de eerste onzer laatsten, was het waard, het woord ter inwijding der Universiteit op
15 October 1877 te spreken.
Moll's kerkhistorische studien zijn van blijvende beteekenis. Baanbrekend werk heeft hij
verricht, voornamelijk in zijn geschriften over de vOOrreformatorische periode onzer
vaderlandsche kerkgeschiedenis. Wel had geheel het breed gebied der historic van het
Christendom zijn aandacht. Zijn eerste grooter werk behandelt de „Geschiedenis van het
kerkelijke Leven der Christenen gedurende de zes eerste eeuwen", in twee deelen (18441846). Maar vooral was 't zijn doel, „'t bewijs te leveren, dat de reformatie in Nederland haar bestaan aan mannen te danken heeft, die niet in alle opzichten van de Duitsche
of Fransche reformatoren afhankelijk waren" : zoo in zijn brief aan F. Nippold, 10 October
1876. Daarom schreef hij zijn „Angelus Merula" (1851), zijn „Johannes Brugman", in
twee deelen (1854), zijn „Kerkgeschiedenis van Nederland voor de Hervorming", twee
deelen in zes banden (1864-1871), en tal van artikelen in het „Kerkhistorisch archief",
in „Studien en bijdragen", in de „Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Akademie",
enz. enz. Zijn werk werd door Protestanten en door Roomsch-Katholieken gewaardeerd.
In zijn op zeldzaam zuivere bronnenstudie gebouwde historien licht het feu sacre. Hij
leeft mee met zijn helden en toont hun strijd en hun idealen te verstaan. De fijnere, teedere
vroomheidsopenbaringen trokken hem aan en als een kunstenaar maakte hij zich tot haar
tolk. En door dit vO6rgaan bezielde hij zijn leerlingen. Uit Leidsche tradition voortgekomen — Moll heeft te Leiden onder Kist gestudeerd — heeft de kerkhistorie door
Moll school gemaakt te Amsterdam. Alle Amsterdamsche theologische promoties in zijn
tijd liepen over kerkhistorische onderwerpen. Op de vergaderingen der in 1853 door hem
gestichte en tot 1868 in stand gehouden „Vereeniging tot beoefening van de geschiedenis
der Christelijke kerk in Nederland" leidde hij ten zijnen huize de studenten op tot zelfstandig onderzoek. Daar brachten zij hun pennevruchten voor 't forum van zijn scherpzinnig
en bemoedigend oordeel : Acquoy, Rogge, Aem. W. Wijbrands, Wiarda, Pool, Paris !
Dat doze eminente geleerde, na Kist's dood in 1859 te Leiden tot diens opvolger benoemd,
aan Amsterdam is trouw gebleven — hij Wilde niet „het voorrecht missen van discipelen
uit alle Protestantsche kerkgenootschappen te hebben" (Geloof en vrijheid, 1894, p. 369) —
is voor ons Hooger Onderwijs en onze stad van groote beteekenis geweest. Voor onze
stad, waar zijn gedistingeerde persoonlijkheid gezocht was ook in het publieke Leven
voorzitter was hij o.a. van de „Maatschappij tot bevordering van Toonkunst" en met
Dr. Heije oprichter van de „Vereeniging voor Nederlandsche muziekgeschiedenis" — was
zijn allereerste wetenschappelijk werk niet het in 1833 bekroond antwoord op een prijsvraag : „De musica sacra in ecclesia Protestantium" ? —, maar ook van beteekenis
voor ons Hooger Onderwijs : hij en De Bosch Kemper toch zijn 't geweest, die voor de
promotie van het Athenaeum tot Universiteit met warmte hebben geijverd en de overwinning hebben behaald. Was Moll te veel historicus om zich geroepen te gevoelen mee
te strijden in de worsteling der geesten, die 't rêveil der moderne theologie ontketend
had, verdraagzaam en vrijzinnig, met eerbied voor elke eerlijk beleden overtuiging,
staat hij als een sieraad te midden van hen, die in 1877 aan onze jonge Universiteit
hun schoone taak aanvaardden.
Geheel nieuw is het beeld, dat het godgeleerd onderwijs na invoering der nieuwe Hooger
Onderwijswet gaat vertoonen. Aan geen der mannen van 1877 werd nu meer de Atlastaak,
de theologische wetenschap in haar vollen omvang te beheerschen en te doceeren, opgedragen. Voor Moll, den eenige onder hen, die reeds aan 't Athenaeum was verbonden,
bleef de geschiedenis van het Christendom (1877-1879). Het Oude Testament werd
onder J. C. Matthes (1877-1906) en J. G. de Hoop Scheffer (1877-1890), de oudChristelijke letterkmide resp. het Nieuwe Testament onder den laatste en J. G. D. Martens
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(1877-1885) verdeeld : van het Oude Testament kreeg Matthes de taal en letterkunde
benevens de geschiedenis van Israel's godsdienst en De Hoop Scheffer de exegese; van
het Nieuwe Testament kreeg Martens de exegese en De Hoop Scheffer de oud-Christelijke
letterkunde. Aan S. Hoekstra Bzn. kwam de wijsbegeerte van den godsdienst, de zedekunde en de leer over God (1877-1892) ; aan A. D. Lomas de geschiedenis der leerstellingen
van den Christelijken godsdienst en de encyclopaedie der godgeleerdheid (1877-1893).
Eindelijk, een jaar later, werd aan P. D. Chantepie de la Saussaye het nieuwe studievak,
de algemeene godsdienstgeschiedenis, opgedragen (1878-1899). Hun aller roeping was
te dienen de vrije theologie, 't godsdienstig levee der menschheid in zijn veelzijdigheid ieder
voor zijn deel als object van studie en onderwijs te zien.
Het ligt niet op onzen weg den gang der geestelijke stroomingen, de worsteling der ideeen
en der „richtingen" in theologie en gemeenteleven breedvoerig te verhalen, hoe aantrekkelijk en belangwekkend dit onderwerp ook moge zijn. Wij zijn geroepen om de
hooggeleerden, die met min of meer ambitie allengs gingen deelnemen aan dies strijd der
geesten en vooral hun wetenschappelijken arbeid te typeeren en in verband daarmede
den loop te volgen van de historie onzer godgeleerde faculteit. Een uitzondering most
om technische redenen daarbij worden gemaakt met het Oud-testamentisch studievak, dat,
achtereenvolgens door de hoogleeraren J. C. Matthes en J. G. de Hoop Scheffer, H. J.
Elhorst en J. L. Palache onderwezen, besproken wordt in het hoofdstuk over het Hooger
Onderwijs in de litterarische faculteit.
Wat nu den nieuwen koers wel 't meest karakteriseert en daardoor het aangewezen uitgangspunt is voor een schetsmatig overzicht der jongste vijf en vijftig jaren is het verdwijnen uit het universitair onderwijs van de dogmatiek, die voortaan tot het domein
der respectievelijke seminaries behoort. De Wet van 1876 kent de theologie alleen als
godsdienstwetenschap en acht haar als zoodanig vatbaar voor objectief-wetenschappelijke
beoefening. De dogmatiek heeft in de faculteit haar plaats afgestaan aan de godsdienstwijsbegeerte. Wij willen eerst de vertegenwoordigers van deze wetenschap gedenken.
In hunne rij staat vooraan Sytze Hoekstra Bzn., sedert 1856 hoogleeraar der Doopsgezinden. Hij is in hares eersten tijd de psycholoog der moderne richting geweest. Voor
hem is godsdienst gees zaak van het intellect, van het redelijk doordenken van de gegevens der ervaring, zooals voor Scholten ; noch berust hij op godsdienstig gevoel, zooals
voor Opzoomer. Voor hem rust de verzekerdheid en de rechtvaardiging van het godsdienstig geloof op 's menschen zedelijke natuur. De mensch, die gelooft aan de realiteit
van een bovenzinnelijke wereld, doet dit krachtens zijn geloof aan de waarheid van zijn
eigen innerlijk wezen. Hoekstra is „idealist" : er is een hoogere wereldorde en die kan
niet in disharmonie zijn met ooze behoeften. Onze nooden, ons heimwee naar verlossing
postuleeren, leiden ons noodwendig tot : God. „Die Religion", zegt hij met Kaftan, „ist
eine praktische Angelegenheit des menschlichen Geistes". Kantiaansch; maar dan met
dit voorbehoud, dat niet de zedelijke mensch zonder meer, maar de door zijn levenservaring naar behoud en onverderfelijkheid smachtende mensch het geloof postuleert.
Geloof is daad van den wil. Geloof is persoonlijke verzekerdheid. Geloofsuitspraken liggen
buiten het terrein der „wetenschap". Vandaar dat Hoekstra er niet voor alles op uit is
om een vast samenhangend systeem te bouwen. — Wel een volkomen anders georienteerde
geesteshouding dan die van Scholten, den determinist ! Opgegroeid beiden in rechtzinnige
kringen zijn beiden daaraan ontgroeid, maar krachtens hun aangeboren aanleg daarbij
sterk van elkander afgeweken. Naast het Utrechtsch empirisme van Opzoomer en zijn
sceptischen leerling Pierson, naast het Leidsche determinisme van Scholten, staat ten
onzent Hoekstra's idealisms, dat in noblesse voor die beiden zeker niet onderdoet. In
tal van werken heeft Hoekstra zijn opvattingen verdedigd, waarvan „Bronnen en grondslagen van het godsdienstig geloof" (1864) wel 't meest principieele en „De hoop der
onsterfelijkheid" (1867) het rijkste en diepste is. Dat hij niet een bepaalde school heeft
116

gevormd lag zeker niet aan het tekort aan congenialiteit bij de velen, die hem bewonderend volgden, maar aan het ondogmatische en voor kritische geesten verleidelijk kwetsbare van zijn leer. Zijn geest is blijven leven in zijn leerlingen, ook al zwoeren zij niet
„in verba magistri".
De meest beteekenende van hen was Hoekstra's opvolger Izaak Jan le Cosquino de Bussy
( 1892-1916), evenzeer hoogleeraar der Doopsgezinden. Een man van fijnen geestesaanleg;
een geboren malcontent, in dien zin, dat hij met 't eens doordachte en aanvaarde telkens
weer geen vrede had en eigenlijk niets kon poneeren zonder terzelfder tijd te worden
gehinderd door de geldigheidsaanspraken van het tegendeel. Toch ook alweer geen Cratylus,
die 't niet meer aandorst iets te zeggen en alleen maar den vinger bewoog : had hij al een
begrijpelijken afkeer van openbaar debat, De Bussy heeft veel geschreven.
In zijn eerste werk „Ethisch idealisme" (1875) is hij nog volkomen Hoekstra's discipel.
Godsdienst is Kier voor hem „het streven van den mensch, die zich in zijn handelend
leven door geloof in het zedelijke karakter van de orde der dingen laat beheerschen,
of het streven naar het zedelijk ideaal, dat gesteund wordt door het geloof in de werkelijkheid van dat ideaal. In plaats van „godsdienst", zegt hij, zou men evengoed „zedelijkheid"
kunnen bezigen" (aldaar, p. 191). In 1880 („Over de waarde en den inhoud van godsdienstige voorstellingen") oordeelt hij anders. De wereldorde laat hem nu koud. Godsdienst is
geen wereldbeschouwing, maar een zaak van het gemoed of van het religieus bewustzijn.
De gemoedservaringen gaan aan de voorstellingen vooraf. Maar ook daarmee had hij
geen vrede. In zijn uitnemende beschrijving van „De(n) ontwikkelingsgang der moderne
richting" (De Gids, 1889) verklaart hij het wezen van den godsdienst gelegen in wat
de mensch van God gelooft (p. 120). 't Gemoedsbestaan is daar niet meer de wortel maar
de vrucht van het geloof. En het geloof is uit het gehoor, wordt ons aangebracht door de
cultuur, in een gemeenschap.
Lag bij Hoekstra het zwaartepunt in de godsdienstwijsbegeerte, De Bussy is vooral
ethicus. Gold godsdienst voor hem eerst, gelijk voor Scholten, Opzoomer, Hoekstra en
de ethisch-modernen, als een zedelijk verschijnsel en lag zijn oorsprong in den zedelijkgoeden aanleg van den mensch, in zijne studie over „Het zedelijk oordeel" (1891) maakt
hij volte-face. Dan leert hij, dat het zedelijk goede als zoodanig niet bestaat, dus ook geen
stimulans kan zijn. De voorstellingen van het goede, van de deugd en hun contrasten
komen tot ons vanuit de samenleving. Het zedelijk oordeel zegt ons niet wat is, maar wat
behoort te zijn. Godsdienst en zedelijkheid zijn twee. Godsdienstige voorstellingen zijn
van anderen aard dan zedelijke. Wie niet „deugt" heeft toch waarde voor God.
De Bussy's onvermoeide, hem zelf in de eerste plaats vermoeiende zelfcontrOle heeft hem
vaak, te vaak tot polemiek gebracht. Zijn al minutieuzer onderscheiden van de beteekenis
der woorden — men denke aan zijn „Inleiding tot de zedekunde" (1898) —, zijn al voorzichtiger wegen der begrippen verraadt wel den nobelen hartstocht van den denker,
maar doet aan een dieperen invloed van zijn gedachten geen goed. In veel denken was
ook voor hem veel beproeving. Pierson heeft denken „een weemoedig voorrecht" genoemd.
't Was een merkwaardige bestiering, dat naast De Bussy ten onzent ook Albert Bruining
is opgetreden (1900-1916). Man van krachtige overtuiging, geboren docent met veelomvattend weten, modern theoloog pur-sang, heeft hij gedurende een veertigtal jaren de
godgeleerde studien in ons vaderland mee geleid, gaande in het voorste gelid. Deed zijn
dissertatie „Bijdrage tot de kennis van den Vedanta" (1871) in hem den toekomstigen
hoogleeraar in de godsdienstgeschiedenis vermoeden, zijn belangstelling en zijn behoefte
om mede te getuigen in den strijd der meeningen bonden weldra zijn aandacht aan het
„hic et nunc". Evenals De Bussy is hij in die eerste jaren verdediger van het ethischmodernisme geweest. Het ging toen tegen „de scholastieke modernen met hun deterministische vereering van het Universum" (J. Hooykaas Herderschee, Theo'. Tijdschrift,
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1875, p. 76). De God van hart en geweten is niet de macht, die natuur en historie regeert.
De God van 't Christendom is niet het fatum. Een fataal „Voorzienigheidsgeloof "
achtte Van Hamel „hoogst bedenkelijk voor de zedelijkheid". En Bruining kon 't slechts
toejuichen, „dat de ethische richting den zijweg van het monisme had verlaten, dat zij
de heilige macht, die in het geweten, in het zedelijk plichtbesef zich doet gelden en waarvan
alle hooger leven van den mensch uitgaat als object van den godsdienst had erkend,
dat zij was teruggekeerd op den goeden ouden weg en Naar godsbegrip in volkomen
overeenstemming had gebracht met hetgeen dat begrip, blijkens de geschiedenis van
den godsdienst, van den aanvang af is geweest" (Theol. Tijdschrift, 1877 : De ethische
richting en de godsdienst). 't Was het doortrekken van de lijn van Hoekstra : godsdienstig
geloof en wereldbeschouwing zijn twee. — Toen echter bij velen der ethisch-modernen
de afkeer van 't intellectualistisch monisme in nuchter moralisme verliep, toen Van
Hamel's reeds in 1874 aangeheven leas „godsdienst zonder metaphysica" al meerderen
leidde tot een stemmingsreligie zonder vasten dogmatischen grond, toen ontwaakte in
Bruining de oude eerbied voor de gezonde kracht der oud-modernen, voor Scholten
bovenal, zegde hij 't ethisch-modernisme vaarwel en wendde zich tot dogmatische studien.
„Vernunft and Wissenschaft" had hij altijd „des Menschen allerhOchste Kraft" geweten.
Ook op het gebied van het godsdienstig geloof gelden de normen van het intellect. Hij
wenschte nu ook „intellectualist" te zijn en te heeten; denkend en redeneerend Wilde hij,
allereerst voor de ethischen, het Godsbestaan rechtvaardigen. — In een onafgebroken
reeks artikelen, voornamelijk opgenomen in het Theologisch Tijdschrift, in Teyler's
Theologisch Tijdschrift en het Nieuw Theologisch Tijdschrift, waar hij zijn tehuis gevonden had, heeft hij aan een aandachtig publiek zijn glasheldere, scherp doordachte en
welgefundeerde inzichten onderwezen. Thetisch en apologetisch gaf hij zijn wijsgeerige
en dogmatische studien, door doorwrochte dogmenhistorische opstellen, waarvan vooral
dat over het „Lutheranisme, Roomsch-Katholicisme en Zwinglio-Calvinisme in hun onderlinge verhouding in de 16e eeuw" (1911) beroemd is geworden, begeleid. Een moderne
„dogmatiek" heeft hij niet nagelaten. Aan zijn geestverwanten had zij een houvast kunnen
geven te midden van de zich verbizonderende stroomingen, die zich reeds tijdens zijn
leven al duidelijker begonnen af te teekenen, een verschijnsel dat hem niet weinig heeft
verontrust. Gebonden was hij zelf te zeer aan eigen intellectualistische visie dan dat
hij tot de noodzakelijk geworden synthetische conceptie in staat of zelfs gezind zou zijn
geweest. Nochtans : door wat hij was en gaf is hij een onzer grooten. Zijn beeld blijft
voor ons leven als van een, voor Wien 't „prompte et sincere" waarheid was, in uiterlijk
en naar den geest een godgeleerde van klassiek en zuiver snit.
Toen De Bussy en Bruining, emeriti geworden, van de faculteit afscheid namen in 't zelfde j aar,
is de taak van den eerste toegevallen aan Hermanus IJsbrand Groenewegen (1916-1930),
tevoren hoogleeraar aan het Seminarium der Remonstranten te Leiden (1902-1916),
terwijl Bruining's vakken onder den theoloog-classicus Johan Gerrit Appeldoorn (leer
aangaande God) en schrijver dezes (geschiedenis der leerstellingen van den Christelijken
godsdienst en encyclopaedie der godgeleerdheid) werden verdeeld. Voor Groenewegen
was 't een voldoening, zich voortaan geheel aan de studien te mogen geven, waartoe
zijn dissertatie over „Paulus van Hemert als godgeleerde en als wijsgeer" (1889) hem,
reeds had geleid. En in zijn inaugureele oratie te Leiden over „De metaphysica in de wijsbegeerte van den godsdienst" (1902) en, breeder nog, in „De theologie en hare wijsbegeerte", van 1904, heeft hij tegen de ook door Bruining zoozeer gelaakte uitbanning van
de metaphysica uit de theologische wetenschap in den kring der ethisch-modernen gestreden, met een ijver die, in die dagen meer begrijpelijk; toch ook ons nog van 't belang
van het probleem weet te overtuigen. Methodologische studien zijn steeds Groenewegen's
sympathie gebleven. Hij was in zijn godsdienstwijsbegeerte overwegend Duitsch georienteerd ; zijn voorzitterschap van de Nederlandsche Afdeeling der Kant-Gesellschaft dankte
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hij aan zijn Kantianisme. Daarnevens deelde Fechner in zijn hooge ingenomenheid. In
later jaren werd hij meer en meer door de ethiek geboeid. En 't was het mededoogen met
de ongelukkigen, dat woonde in zijn pastorshart, dat hem tot de belichting van „Het
duistere vraagstuk der sexueele ethiek" (1923) heeft uitgedreven. Ook als hoogleeraar
bleef hem de aanraking met de gemeente zeer lief. Hoevelen heeft hij niet door zijn woord
gesticht ! En hoe gaf zijn prediking hemzelf vreugde en voldoening ! Voor 't met trots
door hem vereerd Remonstrantisme heeft hij in de prachtuitgave „De Remonstrantie
op haren 31:0 sten geboortedag" (1910) een monument gesticht.
Hij werd, na zijn onverwacht overlijden op acht en zestig-jarigen leeftijd, in 1931 opgevolgd
door den „synthetischen realist" Arnold Hendrik de Hartog.
De nieuwe koers, die aan het theologisch onderwijs in de Wet van 1876 werd gewezen
en zich in eerste instantie, gelijk wij zagen, in de vervanging van de dogmatiek door de
godsdienstwijsbegeerte openbaart, heeft zich terdege ook doers Belden op het gebied der
bijbelsche en historische vakken. Van een Heilige Schrift, dokument van bizondere
openbaring, die in Genesis 1 en Openbaring 22 haar grenzen vond, werd de bijbel tot
„een geschiedkundig gedenkteeken van het geloof der voorgeslachten". En mocht de
Israelietisch-Christelijke godsdienstgroep ook al in alley waardeering de voornaamste
blijven, naast haar vroegen de andere godsdiensten om aandacht, terwij1 de geschiedenis
der Christelijke kerk werd verbreed tot de geschiedenis van het Christendom.
Een groot voorrecht was 't voor de faculteit der godgeleerdheid, dat zij in de dagen
harer stichting naast Moll en Hoekstra ook Loman onder hare leden telde. Abraham Dirk
Loman was toen reeds sedert 1856 verbonden aan het Evangelisch-Luthersch Seminarium.
Hij was als zoon van den Lutherschen predikant J. C. Loman in 1823 te 's-Gravenhage
geboren en had een breede opvoeding genoten, die niet alleen op de beoefening der godgeleerdheid maar ook op muzikale vorming was gericht. Op beide gebieden heeft hij
belangrijk werk geleverd. Als uitgever van „Valerius' Gedenckklanck" en van de „Geuzenliedjes" heeft hij velen aan zich verplicht. Wij gedenken hem hier als theoloog. — De
twintig jaren van Loman's arbeid aan het Seminarium voor 1876 kenmerken zich door
zijn overgang tot de moderne richting. Velen onder zijn studenten volgden hem. De
wijding, die uitging van zijn onderwijs, overtuigde hen van den ernst zijner beginselen.
Reeds 't jaar 1862 had de kentering gebracht. Toen, in zijn Paaschpreek „Wat zoekt gij
den levende bij de dooden ?" gaf hij in ruimeren kring uiting aan zijn veranderde zienswijze, gelijk hij 't kort tevoren in De Gids in geschrifte had gedaan. Hij verkondigde de
visioenhypothese. Sedert zien wij zijn onafhankelijk denken voorwaarts gaan. In 1867
komt er vaster lijn in zijn Nieuw-testamentische studien. Dan boeit hem het vraagstuk
der prioriteit van 't Mattheusevangelie. Dan ook komt het tot de stichting der periodiek,
door hem met Hoekstra voorbereid, het Theologisch Tijdschrift, waarin zich voortaan
de meeningen vrij konden uiten. De schaduw, die intusschen al dreigender over zijn levers
viel, zijn blindheid, zou in 1874 volkomen zijn. Treffend is 't, in die jaren 't getuigenis
zijner zelfbemoediging te lezen : „De veerkracht van den godsdienstigen mensch" (1871),
straks door de beroemde verhandeling in De Gids over „Het onuitsprekelijke" gevolgd
(1876, '78, '79).
In 1879 toont zich in Loman's studien een nieuw élan. Zijn zieleconcentratie heeft hem
tot ingrijpender conclusies geleid. Een tweetal problemen houdt hem dan bezig : het
Christusprobleem en het Paulusprobleem. In 1881 spreekt hij 't uit in een rede voor de
Vrije Gemeente en in denzelfden geest drie jaar later in „Symbool en werkelijkheid in de
evangelische geschiedenis", dat het Christendom oorspronkelijk, gelijk ook Tacitus en
Suetonius 't ons leeren, niet anders dan een Messiaansche beweging in 't Jodendom is
geweest. Jezus, meent Loman, was Been historisch persoon, maar een gehistoriceerde
symbolische gestalte. In hem is te zien 't ideaal van den geloovige, die lijdt en overwint, zinnebeeld van 't Joodsche yolk, dat ook na zijn verguizing door de Romeinen zijn
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herrijzenis wacht. De Joodsche Messiaansche gedachte herleeft in de tweede eeuw als een
nieuw Christelijk geloof. — In de onomstootelijkheid van deze toen zeer geruchtmakende
hypothese heeft Loman zelf niet lang geloofd. In dien duisteren tijd der oorsprongen,
geeft hij weldra toe, kan een leeraar, een profetisch martelaar in Palestina hebben geleefd,
tot Wiens verheerlijking de evangelisten hun ideale schildering hebben ontworpen. Een
beweging der geesten als die in 't enthousiast oorspronkelijk Christendom is zonder de
persoonlijkheid van een profetischen leider reeds op zichzelf eigenlijk niet denkbaar.
Maar, dat die leeraar en martelaar stichter van een wereldgodsdienst als het Christendom
zou zijn geweest, tot die veronderstelling geven z.i. onze bronnen ons niet het recht.
In 1888 volgt dan een nieuwe concessie : Loman zegt zijn visioenhypothese vaarwel,
echter zonder Jezus' opstanding als historisch feit te aanvaarden, zij beduidt nu voor
hem de herleving van het Christendom. Ook van de symbolische opvatting neemt hij
afscheid. Maar daarmee is Jezus ook weer de stichter van het Christendom geworden,
met vorstelijke eerbewijzen en de hoogste epitheta gekroond.
Of Loman's retraite ten aanzien van Paulus even volkomen is geweest ? In 1879 had hij
Pierson's kritiek in „De bergrede en andere synoptische fragmenten" nog scherp bestreden , sedert 1882 geeft hij in zijn „Quaestiones Paulinae" (Theologisch Tijdschrift, 1882,
'83, '86) Pierson de onechtheid van Galaten toe : de Paulinische brieven zijn dan voor
hem produkten der anti-Joodsche gnosis van den na-apostolischen tijd. De historische
Paulus is in dichte nevelen gehuld. Of de heidenapostel ten erode toe voor Loman zulk
een psychologisch raadsel is gebleven ? Heeft hij hem, evenals Jezus, weer leeren zien
als een wezen van vleesch en bloed ? Wij weten het niet. Maar dat is ook 't voornaamste
niet. Dit is zeker, dat, tot Welke resultaten ook de kritiek van het radikalisme moge
zijn gekomen, door haar het problematische der oud-Christelijke overlevering in helder
Licht is gesteld. Zij heeft het gecompliceerde doen zien van de raadselen, die onze kennis
van het oudste Christendom omnevelen, het vertrouwen op de mogelijkheid een betrouwbaar „Leven van Jezus" te concipieeren ernstig ondermijnd, en met dit vaak ontmoedigend werk haren wetenschappelijken plicht vervuld. Dat Loman hierbij onvermoeid en
eerlijk leiding heeft gegeven, verzekert hem van onzen dank. In 1893 emeritus geworden,
stierf hij vier jaar daarna.
Wel een heel andere persoonlijkheid was de man, aan Wien naast Loman sedert 1869 aan
hetzelfde Seminarium en sedert 1877 aan de faculteit voor Nieuw-testamentische exegese
een leerstoel was toegewezen, Johann Gerhard Diederich Martens. De constellatie, waarin
hij optrad, was ver van gunstig voor hem. In de wetenschap van het Nieuwe Testament,
die hij had te doceeren, was Loman facile princeps. En Loman, hoewel Martens gold
voor „een levende theologische encyclopaedie", onderwees de encyclopaedie ! Dat de
gang van Loman's studien Martens bedenkelijk toescheen, laat zich denken. Als tegenwicht zwenkte zijn voorkeur al weer naar 't confessioneele Lutherdom. Wetenschappelijke
bijdragen leverde hij over Papias en over den brief van Jacobus. Men roemde zijn eenvoud
en verdraagzaamheid. Hij stierf in 1885, een en vijftig jaar oud.
Na hem was het woord aan Daniel Erhard Johannes VOlter, van Duitschen bloed, in 1855
te Esslingen geboren, als emeritus (1925) thans weer naar de Heimat teruggekeerd.
Evenals Loman en Martens was ook hij aan 't Evangelisch-Luthersch Seminarium verbonden. Aan de faculteit doceerde hij van 1886-1893 en van 1900-1925 het Nieuwe
Testament, in de tusschenperiode oud-Christelijke letterkunde en dogmengeschiedenis en
A. J. H. W. Brandt het Nieuwe Testament. De wetenschappelijke aanleg van Wolter is
van zeer bizonderen aard. Zijn kritische onderzoekingen zijn in hooge mate oorspronkelijk.
Op geen oud-Christelijken tekst, op geen inscriptie uit ver verleden rust zijn blik, of hij
ontwaart hun geheimen. Maar ook het velerlei der mogelijkheden is hem bekend. Begonnen
met Apocalypse-studien, heeft hij daarna het Paulinisch vraagstuk aangevat, 't Messiaansch
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bewustzijn van Jezus beluisterd, en zooals de kunstenaar der Renaissance onweerstaanbaar met zijn kunstverlangen wordt heengetrokken naar het uitbeelden der Madonna, zoo bleef, al voerde hem zijn levendige belangstelling sours terzijde, de ontsluiering
van het „Leben Jesu" steeds zijn ideaal. Hoe hij met zijn subtiel analyseerend vermogen,
met ongekende scherpzinnigheid de evangelien, de oud-Christelijke litteratuur in ruimen
omvang heeft doorvorscht, daarvan getuigen zijn werken en de vele verhandelingen,
tijdens zijn ambtsvervulling geregeld, vooral in onze Nederlandsche tijdschriften verschenen : bouwstoffen voor het standaardwerk over Jezus' leven, dat hij zoo gaarne nog
zou geven en dat wij bij dezen stand van het onderzoek niet zonder gespannen verwachting
tegemoet zien van zijn hand.
VO lter's opvolger in de Nieuw-testamentische vakken werd de tekstcriticus Dirk Plooy,
in 1926 optredend met een oratie over „Tendentieuse varianten in den text der evangelien".
In 1930 werd hij ordinarius.
In het kader der vrije theologie, vernamen wij, was naast de vrijheid van het dogma,
naast de breedere waardeering des bijbels ook plaats voor de bestudeering der godsdiensten, gelegen buiten de sfeer waarin het Christendom is geboren en opgegroeid. 't Is
een reden tot roemen voor ons vaderland, dat het in de officieele erkenning van de beteekenis van het onderwijs in de geschiedenis der godsdiensten alle anderen is voorgegaan.
De Hooger Onderwijswet van 1876 maakte de theologische faculteiten tot faculteiten van.
godsdienstwetenschap. Leiden riep in 1877 C. P. Tiele tot den leerstoel voor godsdienstgeschiedenis, Amsterdam volgde en verbond in 1878 Pierre Daniel Chantepie de la
Saussaye aan zijn pas gestichte Universiteit. Hij was toen dertig jaar oud en heeft van.
1878-1899 met de leer over God er de algemeene geschiedenis der godsdiensten onderwezen. 't Opmerkelijke is, dat met J. I. Doedes te Utrecht en G. H. Lamers te Groningen
't aanvankelijk door de orthodoxie gevreesde yak — want deed de belangstelling voor
„'t heidendom" niet afbreuk aan de erkenning van de eenigheid der openbaring in
Christus ? — voor drievierden in handen juist van rechtzinnigen kwam te rusten.
De la Saussaye is voor de algemeene godsdienstgeschiedenis een voortreffelijk pionier
geweest. Niet dat hij zonder reserve stood in zijn waardeering van het nut dezer studien
voor den doorsnee-theoloog, niet ook dat hij van die studien een kentering in de hoogschatting van den Christelijken godsdienst ook maar in 't minst verwachtte. Bovendien
was hij te zeer cultuurmensch dan dat hij zich aan eenigerlei wetenschappelijk voor of
tegen, aan eenig wijsgeerig of kerkelijk stelsel op leven en dood zou hebben verpand.
Maar hij heeft voor de algemeene godsdienstgeschiedenis dit groote werk gedaan, dat hij
Naar het eerste „Lehrbuch" heeft gegeven. Eerst geheel alleen (1887-1889), in den
tweeden druk alleen de godsdiensten van de Germanen en de Grieken voor zijn rekening
nemend, in den derden en vierden alleen voortlevend met zijn geeerden naam. Om zulk
een taak te aanvaarden en naar den eisch der toenmalige wetenschap te volbrengen was
een belezenheid, een inzicht, een gave van uitbeelding noodig zooals ze slechts bij een
man van de geestkracht van De la Saussaye konden worden verondersteld. Eenzelfde
meesterschap als later, in 1909, zijn „Portretten en kritieken" en in 1913 zijn voordrachten
over „Christendom en cultuur" (Ooze eeuw, XIII) zouden openbaren, waar geen verschijnsel van historische beteekenis, geen heroische psyche, die in den loop der Christelijke
eeuwen op cultureel en religieus gebied de aandacht tot zich trok, voor hem gesloten
bleek. — Meer dan de strijd der kerkelijke partijen met zijn onvermijdelijke verscherping der in 't leven nooit zoo felle contrasten trok De la Saussaye 't mysterie van „het
Christelijk leven" aan. Hij had een afkeer van richtingmaniakken. Voor hun dwaasheid
had hij zijn sarkasmen rijkelijk gereed. En zeker zou hij een meer onbeschaduwde herinnering bij velen hebben nagelaten, wanneer hij in dit opzicht zich meer had beheerscht.
't Was le dêfaut de ses qualitês. Voor wie dieper vermocht te zien was 't als de glimlach
van den pessimist in hem, die, levend in dagen van decadence op velerlei gebied, 't schoone
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en luisterrijke van Gods grootste schatten ziet miskend door de veel te velen en zich,
zooals hij 't doet in zijn „Geestelijke stroomingen" (Een halve eeuw, 1898), mismoedig
afkeert met de klacht : „La scene est vide". Wat vermogen daar „Vernunft und Wissenschaft" ? Voor een geest als de zijne was 't een uitkomst, zich te Leiden aan de weten.schap van het „leven", de ethiek, te mogen geven (1899). Vooral na 't vertrek der Ned.
Hervormde studenten, ten gevolge van 't beruchte Raadsbesluit (1893), had hij geen perspectieven meer te Amsterdam. Maar als godsdiensthistoricus werkte hij alleen ten onzent
en moest hij dus ten onzent ook worden herdacht. In 1920 is hij op twee en zeventigjarigen leeftijd te Bilthoven ontslapen.
De la Saussaye's opvolger te Amsterdam was August Johann Heinrich Wilhelm Brandt,
dien wij reeds als Nieuw-testamenticus ontmoetten. In 1893 volgde hij, acht en dertig
jaar oud, Loman op aan het Evangelisch-Luthersch Seminarium en aan de faculteit als
hoogleeraar in de encyclopaedic; de exegese van het Nieuwe Testament nam hij over
van VOlter en de geschiedenis van Israel's godsdienst van S. Cramer, die haar in 1891
van Matthes had geerfd. In 1900 trad de algemeene godsdienstgeschiedenis voor de
exegese in de plaats, die weer aan VOlter kwam. Deze wisseling van vakken bewijst reeds
op zichzelf, hoe hoog door de autoriteiten de begaafdheden van Brandt werden aangeslagen.
In bewondering voor zijn kennis bewaren ook zijn leerlingen daaraan de schoonste herinnering : wat waren zijn colleges in elk opzicht af, uitnemend voorbereid, zorgvuldig,
rustig, klaar ! In 't zelfde jaar 1893 had hij reeds door zijn „Die evangelische Geschichte
und der Ursprung des Christentums" bewezen, wat hij op Nieuw-testamentisch gebied
vermocht. Toen echter was zijn naam reeds gevestigd door zijn studien over het Mandaeisme. Zijn eerste werk, „Die mandaische Religion" (1889), is voor de geleerde wereld
een openbaring geweest. Daardoor was hij voor de opvolging van De la Saussaye als
aangewezen. Brandt was een eenzame, schuchtere geleerde, die evenwel onder vrienden
en in vertrouwd gesprek zich toonde als een, die nooden en vreugden wist te deelen.
Dan begreep men, hoe hij zijn mooie „Zondagsboek" had kunnen schrijven. Achter het
vaak zorgelijk kritisch denken brandde daar de hartstocht voor wat waar en heilig is.
Toen Brandt van zijn ambt had afscheid genomen, om nog een zestal jaren ambteloos
voort te arbeiden te Basel, tot zijn dood in 1915 — zijn beide werken over de Joodsche
„Baptismen", „Elchasai" en „Die Mandder" stammers uit dien tijd — zijn aan de faculteit Herman Theodorus Obbink voor de algemeene godsdienstgeschiedenis en de geschiedenis van Israel's godsdienst en schrijver dezes, als extraordinarius (tot 1916), voor de
geschiedenis van 't oudste Christendom hem opgevolgd, de laatste ook aan het Evangelisch-Luthersch Seminarium (1910). Met Obbink trad nit de reeks weer een nieuwe godsdienstvorm naar voren. Hij had met „De heilige oorlog volgens den Koran" (1901) zijn
sporen verdiend. Reeds drie jaar later (1913) volgde hij de roepstem van 't hem meer
geestverwante Utrecht en zijn oratie „Over oud-Aegyptische voorstellingen aangaande
dood en levers" bewees, dat zijn oog niet steeds bij den Koran was blijven toeven.
Als na hem Heinrich Hackmann, de veelbereisde, in 't Amsterdamsche Ithaka zijn ruste
vindt (1913), staat weldra 't Buddhisme in 't middelpunt van de belangstelling. — Quot
doctores, tot amores. Delectat varietas !
Van den ruimeren binnentredend in den engeren kring begroeten wij ten slotte 't meer
eigene in de historie van onzen Christelijken godsdienst. Wij hadden haar met ons afscheid
van Moll vaarwel gezegd, ons slotwoord over het Athenaeum loopt dus parallel met ons
slotwoord over het theologisch onderwijs aan de Universiteit. 't Zou in de lijn hebben
gelegen van de begeerte naar continuiteit in het onderricht, wanneer Moll's opengevallen
zetel in 1879 aan Jacob Gijsbert de Hoop Scheffer zou zijn aangeboden. Hij was kerkelijk
hoogleeraar aan het Seminarium der Doopsgezinden geworden in 1860 en had niet alleen
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sedert 1870 te zamen met Moll, na Kist en Royaards, de „Studien en bijdragen op kerkhistorisch gebied" uitgegeven, maar ook in zijn „Geschiedenis der Kerkhervorming in Nederland van haar ontstaan tot 1531" (1873) gelijke liefde voor grondige bronnenstudie getoond
't was de voortzetting van Moll's „Kerkgeschiedenis van Nederland voor de Hervorming".
Desondanks viel niet aan hem, met arbeid voor zijn Seminarium en Broederschap meer
dan overladen, maar aan Johan Justus van Toorenenbergen (1880-1892) de hooge
waardigheid ten deel. Deze telde toen reeds acht en vijftig jaren. Als een ijverig minnaar
van historisch onderzoek had ook hij zich doen kennen. Sedert 1852 gaf hij talrijke verhandelingen over de Nederlandsche Geloofsbelijdenis en de andere Symbolische schriften
der Ned. Hervormde kerk, en na de stichting der Marnix-vereeniging (1870), waaraan
hij een werkzaam aandeel had genomen, verschenen voor zijn optreden als hoogleeraar
reeds drie deelen Marnixiana van zijn hand. Van rechtzinnigen huize, zich noemende
evangelisch-confessioneel, gevoelde hij zich geestverwant van Vinet en D. Chantepie de
la Saussaye en een al sterker antipode van Abr. Kuyper, aan Wien hij zijn revolutionair,
separatistisch optreden ernstig verweet. In 1879, 't jaar zijner benoeming tot Moll's opvolger, is zijn brochure „Hoe een deel der Dordtsche nalatenschap verzaakt werd. Een
woord van tegenweer" tegen de door Kuyper ondernomen oprichting der Vrije Universiteit verschenen. Tot op hoogen leeftijd bleef Van Toorenenbergen zijn lievelingstudie,
Marnix, trouw ; in 't jaar voor zijn dood bepleitte hij nog Marnix' auteurschap van 't
Wilhelmus. Een en tachtig jaar oud is hij in 1903 overleden.
Nu was 't een Doopsgezinde, die in 1893 den aan De Hoop Scheffer onthouden zetel
erfde, Samuel Cramer (1890-1912). In den strijd der meeningen had hij in 1881 voor
meer gematigde, meer behoudende moderne beginselen geijverd, voor 't afglijden naar
ethisch humanisme gewaarschuwd, het oog gericht op de teekenen des tijds : „Konservatief modernisme, godgeleerdheid en volksleven" heette zijn vermaan. Maar zijn wetenschappelijke neigingen gingen naar elders uit; hij diende de muze der historie. In 1866
promoveerde hij over „Zwingli's leer van het godsdienstig geloof". Hoewel zeer geinteresseerd voor zijn Doopsgezinde Societeit, die zijn groote liefde had en hem, gelijk De Hoop
Scheffer, met zorgen voor schier alle gemeenten en hare leeraren, voor een al grooter
deel zijn leerlingen, overstelpte, heeft hij toch tijd gevonden om met F. Pijper de uitgave
te ondernemen, die als „Bibliotheca reformatoria neerlandica" verdiende vermaardheid
verworven heeft. Van de tien deelen gaf Cramer er drie : II. Het offer des Heeren (1904);
V. Nederlandsche Anabaptistica (1909) en VII. Zestiendeeeuwsche schrijvers over de
geschiedenis der oudste Doopsgezinden hier te lande (1910). In 1912 emeritus geworden,
overleed hij in 't volgend jaar, kort voordat zijn opvolger zijn ambt aanvaardde.
Met Wilhelmus Johannes Kiihler (1913) bleef in onze faculteit de Doopsgezinde kerkhistorische traditie bewaard. Tot 1916, Bruining's heengaan, deelde hij met schrijver dezes
het kerkhistorisch onderwijs, hij het tijdvak na, de ander dat tot op Karel den Groote;
daarna viel aan hem de geschiedenis des Christendoms in haar geheel en den ander die
van de leerstellingen van den Christelijken godsdienst toe.
Het Academisch Statuut van 1921 heeft in de te behandelen theologische leerstof maar
weinig verandering gebracht. Aileen de „doctrina de Deo" verviel, zij werd door de „wijsgeerige inleiding tot de godsdienstwetenschap" vervangen, die tevens naar 't eerste studiejaar werd verplaatst. Het oude kandidaatsexamen, dat in tweeen was gesplitst, maakte
plaats voor 66n nieuw, hetwelk ook gesplitst kan worden, door een tevoren of te leggen
groot-tentamen dat Of de letterkundige Of de historische Of de wijsgeerige groep omvat,
maar ook in zijn geheel kan worden afgelegd. In dit examen zijn sedert ook de tevoren
voor de doctorale studie gereserveerde vakken dogmengeschiedenis, ethiek en geschiedenis van Israel's godsdienst opgenomen, in vereenvoudigden vorm, zoodat geen theologiae
candidatus voortaan van de bestudeering deter vakken is vrijgesteld. De doctorale studie
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zelve is in verband daarmede meer vrij en elastisch ingericht. Hierbij kan elk zich naar
eigen geestesaanleg voegen, een der genoemde groepen tot hoofdvak kiezen en twee bijvakken daaraan toevoegen, waarvan er een zelfs kan liggen buiten de theologie. De
animo voor voortgezette studie is daardoor toegenomen.
Wij staan aan 't Bind. Zooals zich liet verwachten is 't verhaal over het theologisch
onderwijs voor een groot deel geworden een revue van theologen. Soms bracht 't belang
van hun persoon en werk een meer uitvoerige uiteenzetting mee; sours bleef 't bij een
schetsmatig : „sic oculos, sic ille manus, sic ora ferebat" (Virg., Aen. III, 490). Bij de
ambtsdragers van heden moest het soberder nog. Over hen heeft de historie nog geen
vonnis geveld.
De ramp, die onze faculteit in 1893 is overkomen, toen de poort voor de Hervormde
theologen door 't noodlottig besluit van den Gemeenteraad werd gesloten, zonder dat
sindsdien eenigerlei macht vermocht haar weer te ontsluiten, heeft niettemin het leven in
haar midden niet geknakt. Haar leden wijden zich met opgewektheid aan hun taak. En
wie eenmaal, denkende aan 't lot van keizer Hadrianus, die stierf door de veelheid zijner
geneesheeren, kon vreezen voor 't behoud der godgeleerde wetenschap vanwege de menigte
van haar beoefenaren (Sepp, Godgeleerd onderwijs, II, p. 476), die zou thans rustig het
hoofd kunnen nederleggen. Ons kwelt geen overvloed noch sterven we van gebrek.
't Is de taak der vrije theologie en zal ook in de toekomst haar roeping en haar glorie
blijven, te waken voor het pand dier vrijheid, waarin 't geluk des levens is. „'t Geluk ligt
in de vrijheid, de vrijheid in den moed", heeft Thucydides gezegd. Durf vrij te zijn en
ge zijt het. En in die vrijheid client gij Alen, gunt ge haar aan alien. Zoo begrepen het
Vossius en zijn genooten, Coccejanen, moderne theologen; hoewel zij zelf door veler
onverdraagzaamheid leefden onder het kruis, toch bleef 't „suum cuique" voor hen ideaal
en beginsel. Wat de leus is geworden van het Remonstrantisme, maar aan den van dogmatisme afkeerigen Lutheraan Petrus Meiderlin, alias Rupertus Meldenius, zijn aanzijn
dankt : „In necessariis unitas, in non-necessariis libertas, in omnibus caritas" (1626),
dat was en blijve 't devies onzer Sacrosancta en daardoor mede van de Alma mater
onzer Eleutheropolis !
H. A. VAN BAKEL.
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TWEEDE HOOFDSTUK
DE RECHTSGELEERDHEID
Alia Taus propria magis est personis, alia temporibus quibus vixerunt. J. v. Hall, Inaug.
oratie 1824.

I. 1640-1830.

1

n de geschiedenis der rechtswetenschap staan onze juristen uit de 17e en 18e eeuw
gedoodverfd als de „elegante school". Wat eenmaal als eeretitel gold, is later bijna
schimpnaam geworden. Want welke beteekenis men vroeger aan de benaming „elegante
rechtsgeleerdheid" moge gehecht hebben, Binds de 19e eeuw dacht men daarbij enkel aan
een richting, welke niet het inheemsche maar alleen het Romeinsche recht bestudeerde,
dit niet volgens historische maar volgens zuiver antiquarische methode beoefende, om
den practischen kant van de rechtsgeleerdheid zich in het minst niet bekommerde, van
het nauwe verband tusschen het recht en het werkelijke leven zelfs Been vermoeden
meer had. Natuurlijk is het eenzijdig alle oud-Nederlandsche juristen te scheren over
dezen eenen kam. Naast juristen van de zuiver antiquarische richting, als Vinnius, Noodt,
Schulting, heeft ons vaderland vele meer practisch aangelegde rechtsgeleerden voortgebracht, Wier namen met eere mogen worden vermeld : J. v. d. Sande, Van Leeuwen,
Van Groenewegen, J. Voet, G. Scheltinga, J. v. d. Linden, v. d. Keessel e.a. En de
grootsten onder onze juristen, H. de Groot en Van Bynkershoek — ook U. Huber mag
ik hierbij nog wel noemen — zijn tegelijk uitnemende beoefenaars geweest van de oude
letterkunde en geschiedenis en practische juristen van den eersten. rang. Intusschen valt
niet te ontkennen, dat aan de Nederlandsche hoogescholen de antiquarische richting de
overheerschende was. Hiertoe heeft vooral medegewerkt het feit, dat onze hoogleeraren
in de rechten geheel buiten het werkelijke leven stonden, doordat zij naast hun hoogleeraarsambt niet met werkzaamheden van practischen aard belast waren. Daarbij kwam
dan bovendien nog, dat zij dikwijls op zeer jeugdigen leeftijd, zonder kennis gemaakt te
hebben met de practijk, tot het professoraat geroepen werden. Een man als Huber, die,
ruim 20 jaar oud, van de collegebanken naar den katheder bevorderd werd, heeft dit
bezwaar zoo sterk gevoeld, dat hij later tijdelijk het professoraat verwisseld heeft voor
een plaats in het Hof van Friesland, opdat „doctrinam e libris disciplinisque studiorum
haustam et exercitiis commissionibusque academicis auctam viva exhibitione periculisque
rerum instruere atque firmare liceret"1).
Ook in Amsterdam is de antiquarische richting de overheerschende geweest. In den regel
is hier de rechtsgeleerdheid, tot Naar schade, overheerscht, sours verdrukt en verstikt
door de klassieke philologie. De juridische hoogleeraren aan het Athenaeum, die eenige
vruchten van wetenschappelijken arbeid hebben nagelaten, zijn meestal door studie en
aanleg meer philologen dan juristen geweest.
De overheersching van de letteren over de rechten openbaarde zich al aanstonds bij de
stichting van den juridischen leerstoel aan het Athenaeum. De eerste hoogleeraar in de
rechten, Johannes Cabelliau, is in 1640 benoemd op aanbeveling vooral van Daniel Heinsius.
1)

U. Huber, Auspicia domestica, bi. 9 in : U. Huberi opera minora, uitgeg. door Abr. Wieling (Traj. ad Rh., 1746).
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Bij deze, zoowel als bij de meeste latere benoemingen, gaven de philologer den doorslag,
wat niet ten goede gekomen is aan het juridisch onderwijs. Cabelliau, die bij de literatoren
van zijn tijd, terecht of ten onrechte, hoog stond aangeschreven, was zeker geen jurist
van aanleg. Zijn inaugureele oratie, vol van gemeenplaatsen en gespeend van alle oorspronkelijkheid, verraadt door haar bombastische rhetoriek onmiddellijk den leerling en
navolger van Heinsius en geeft ons ook van 's mans literaire gaven geen hoogen dunk.
De rede, welke handelde over de voorbereiding tot de rechtsstudie 1 ), was een aanprijzing
van de door Cabelliau's ambtgenooten Barlaeus en Vossius gedoceerde vakken : grammatica, rhetorica, logica, ethica, historia, als noodzakelijke basis ook van de juridische
studie. Hierin lag voor dien tijd niets bijzonders : het was eenvoudig het program, dat
de humanisten der 16e eeuw al hadden opgesteld. Aileen zou men de opmerking kunnen
maker, dat het niet juist op den weg van den hoogleeraar in de rechten lag, om enkel de
studie van de vakken zijner ambtgenooten aan te bevelen. Men krijgt daardoor den indruk,
dat de benoeming van een juridisch hoogleeraar vooral moest dienen om de colleges van
Barlaeus en Vossius te vullen met toekomstige juristen, zoodat ook in dit opzicht de
philologie minder werd dienstbaar gemaakt aan de rechtsgeleerdheid dan omgekeerd.
Typeerend hiervoor en tegelijk voor Cabelliau's geestesrichting is ook, dat hij met instemming aanhaalde de uitspraak van Valla : tantum latinitatis atque elegantiae Fragmentis illis Veterum Jureconsultorum, quae Imperator Iustinianus Digestorum nomine
conplexus erat, adhuc superesse, ut, vel amissa Latina Lingua, reparari inde atque restaurani. posset. Typeerend was ook het werkprogram, dat hij voor zichzelven aankondigde.
Hij zou voorloopig op zijn colleges de historia iuris behandelen aan de hand van Digesta I,
2 en dus uiteenzetten, wat bedoeld werd met de manus regia, welke leges regiae er geweest
waren, wat het ius civile Papirianum was, wat een lex tribunicia, de fragmenten der
12 tafelen, de legis actiones, plebiscita, senatusconsulta, edicta praetorum, constitutiones
principum. Romeinsche antiquiteiten dus. Zeker wel nuttig voor toekomstige juristen !
Maar was daarvoor de benoeming van een juridisch hoogleeraar noodzakelijk ? Kon, als
het noodig was, ook een Vossius deze eenvoudige Bingen den studenten niet bijbrengen
Het verwondert ons dus geenszins, dat de lessen van Cabelliau niet aan haar Joel beantwoordden. De verwachte toeloop van leerlingen bleef uit. Zijn colleges werden meestal
door weinigen, sours door niemand bezocht, zoodat reeds in Januari 1645 de bestuurders
het besluit namen hem te ontslaan. Dit besluit is in de uitvoering verzacht, doordat hem
in April van het volgende jaar op zijn verzoek ontslag is verleend.
Reeds daarvoor, in Maart 1645, was aan Albertus Rusius toegestaan openbare voorlezingen over het recht te houden aan het Athenaeum. Blijkbaar was hij voor deze taak
beter berekend dan Cabelliau. Want niet alleen is hij aanstonds na diens ontslag tot
hoogleeraar in de rechten aangesteld, maar ook werd hij, na verschillende aanzoeken
uit andere plaatsen te hebben afgeslagen, in 1659 geroepen tot een professoraat te Leiden.
De oratie, waarmede hij te Leiden zijn ambt aanvaardde, is het eenige geschrift, dat hij
in het licht gaf 2 ). Toch had hij, volgens BOckelmann, die zijn lijkrede hield 3 ), meerdere
werken in handschrift gereed, welke publicatie waardig waren. Hij zag daarvan of — zoo
vertelt ten minste zijn lijkredenaar — omdat de voorzichtige man wel wist, Welk een
ondankbaar werk het was, geschriften te publiceeren in een tijd, waarin zelfs vrienden
en ambtgenooten zich niet ontzagen, elkander heftig te lijf te gaan „de verbulo, de loquendi formula aut de re alia momenti non magni".
Uit de Leidsche oratie van Rusius blijkt, dat hij een zelfde vooropleiding voor juristen,
als Cabelliau had aangeprezen, noodzakelijk achtte, maar tevens dat daarvan in de practijk meestal maar weinig terecht kwam. Ten gevolge van de gebrekkige opleiding aan vele
1 ) Oratio inauguralis de praeparamentis ad studium iuris (Joh. en Corn. Blaeu, 1641). 2 ) Oratio de jejuna quorundam et
barbara iuris compendiaria (1659). Uit de oratie blijkt, dat hij, behalve aan andere hoogescholen, ook te Leiden gestudeerd
had. 3 )J. F. BOckelmann, Oratio in obitum viri clarissimi Alberti Rusii (1679).
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„scholae inferiores” kwamen de studenten aan de hoogeschool zonder voldoende kennis
van de historie, de logica, de Romeinsche antiquiteiten en zelfs van de Latijnsche taal,
om van het Grieksch maar te zwijgen „ob communem fere seculi nostri desidiam".
Het lijkt wel, volgens Rusius, alsof men nog altijd de glossatoren en post-glossatoren wil
navolgen. Als echt humanist laat hij Been gelegenheid voorbijgaan om zijn minachting
te betuigen voor deze Middeleeuwsche juristen, die ook het Latijn niet kenden, maar
er een „barbaarsch taaltje" van maakten. Volgens hem waren zij dan ook, ondanks den
roem en de hooge stipendia, welke zij genoten, barbaren, die door hun onkunde de bronnen
onjuist interpreteerden en zonder systeem werkten.
Evenmin als over de vooropleiding der juristen is Rusius tevreden over hun academische
studie. Hij komt op tegen hun haastig afstudeeren, dat alleen mogelijk is, doordat zij zich
bepalen tot het van buiten leeren van een compendium. Fel keert hij zich tegen de repetitoren, „iurisprudentiae haud adeo institutores quam institores", daar zij de studenten
uit winstbejag tot zich trekken door de belofte hen spoedig klaar te zullen waken.
Hoewel Rusius aan zijn leerlingen hooge eischen stelde, was hij toch bij hen zeer gezien.
In Leiden had hij, naar het getuigenis van zijn collega Backelmann, in zijn besten tijd
een grooter en dankbaarder gehoor dan een van zijn ambtgenooten. Hij is dus zonder
twijfel een goed docent geweest.
Dat was ook zijn opvolger Johannes Christenius, Holsteiner van geboorte, eerst hoogleeraar te Deventer, daarna te Harderwijk en in 1659 op een voor dien tijd hoog salaris,
dat spoedig nog weer verhoogd is, naar Amsterdam geroepen, waar hij kort na de oprichting van het Athenaeum ook al eens voorlezingen over het recht gehouden had.
Christenius was een bestrijder van de zuiver antiquarische richting, en is van al de juridische hoogleeraren, die Amsterdam in de 17e en 18e eeuw gehad heeft, de meest practisch
aangelegde geweest. Natuurlijk was hij, zooals ieder wetenschappelijk gevormd jurist in
die dagen, romanist. Het verwondert ons dus niet, dat hij in zijn inaugureele oratie 1)
tegenover hen, die beweerden dat men aan de hoogeschool liever het eigen inheemsche
recht moest leeren, den lof verkondigde van het Romeinsche recht, volgens hem in de
hoofdzaken een „determinatio iuris naturalis". Maar zijn practische kijk komt in vele
andere dingen uit. Hij komt er tegen op, dat men aan de hoogeschool zich veelal bezig
houdt met allerlei overbodige en onnutte dingen uit het Romeinsche recht. Al wat
daarin tegenstrijdig schijnt, wil men verzoenen, en allerlei antiquiteiten, welke al Lang
buiten gebruik zijn, vorscht men na, zonder zich te bekommeren om wat van het Romeinsche recht in eigen tijd nog geldt. Zoodoende leeren de studenten niet, wat zij noodig
hebben voor de practijk. Komen zij later in de rechtzaal, dan gelooven zij in een andere
wereld verplaatst te zijn. Onpractisch is het, dat de studenten, voordat zij nog de beginselen en algemeene begrippen van het recht geleerd hebben, bijv. wat recht is, wat eigendom,
verbintenis, contract, exceptie enz., dadelijk voor de oplossing van controversen worden
genet. Zijn zij daarmede eenigen tijd bezig geweest, dan worden zij uit conniventie en
ter wille van het geld, dat zij er voor betalen, met den doctoralen graad begiftigd.
Daartegenover geeft Christenius den studenten den raad, zich er dadelijk aan te gewennen,
het recht te puttee uit de bronnen zelf en hun tijd niet te verdoen met dikke commentaren, spitsvondige disputaties en onbeduidende kwesties. De student volbrenge zijn
studie in korten tijd en worde gevoed met die materie, welke niet vreemd is aan de practijk.
Want het doel van de rechtsgeleerde studie is hetzelfde als dat van de gerechtigheid,
nl. „actin et usus forensis, ut in iudiciis, in foro, in omni negotio, quid aequum quid iniquum sit, exploratum habeamus". En dat kunnen wij veel beter leeren „ex actionibus et
materiis e media hominum vita desumptis quam ex difficillimis illis iuris antiqui formulis,
quaestionibus perplexes et subtilitatibus supervacuis". Dit zijn woorden, welke voor ons
1)

eundum (1659).
Oratio de erroribus multorum jurisprudentiam discentium et qua via sit eund

eer modern idinken : iets dergelijks hebben wij ook in onzen tijd dikwijls gehoord. Toch
zijn ze nog ouder dan Christenius zelf, die ze — zonder zijn bron te vermelden — letterlijk
had overgenomen van Matthaeus Wesenbeck 1), van Wien bekend is, dat hij een groot
voorstander van een op de practijk gericht academisch onderwijs geweest is. Blijkbaar was
Christenius, al noemt hij hem niet, een vereerder van dezen jurist. Dit wordt ook hierdoor
bevestigd, dat hij in 1665 een nieuwe uitgave bezorgde van diens bekende werk Paratitla 2),
hetwelk hij dus waarschijnlijk als leidraad bij zijn onderwijs zal hebben gebruikt.
Al was de weg, dien Christenius den studenten wees, reeds in de 16e eeuw door velen aangeprezen en al blijkt ook uit hetgeen hij verder publiceerde, met name uit zijn boek over het
huwelijksrecht 3 ), dat hij geen origineel man was, dit neemt niet weg, dat het plaatsen van
het recht in het werkelijke leven in dien tijd in Nederland een verdienstelijk werk was.
Na de periode van bloei onder Rusius en Christenius heeft het rechtsgeleerde onderwijs
te Amsterdam een langen tijd van verval doorgemaakt. Hun opvolgers Abraham Faber
en Johannes van den Broeck hebben, ondanks hun lang leven, geen enkele vrucht van
wetenschappelijken arbeid nagelaten. En het weinige, dat tijdgenooten ons over hen
hebben bericht, is niet geschikt om ons van hun onderwijs een hoogen dunk te geven.
Faber was aanvankelijk in 1670 belast met het onderwijs in de geschiedenis en de oude
letteren, waarvan hij volgens Graevius niet meer wist dan een geslacht varken 4 ). Uit
het feit, dat hij in 1674 werd aangewezen als opvolger van Christenius, zou ik niet durven
besluiten, dat het met zijn kennis van het recht beter gesteld was. In ieder geval werd
hem tien jaren later, omdat hij zijn taak niet meer naar behooren vervullen kon, de
advocaat Van den Broeck, stiefzoon van Christenius, als lector toegevoegd, die hem na
zijn dood, in 1690, als hoogleeraar opvolgde 5 ). Van den Broeck, die van de litterae elegantiores niet meer wist dan zijn voorganger, heeft aanvankelijk als docent wel een zekeren roep genoten, maar dien lang overleefd. Met zijn eenig overgebleven ambtgenoot aan
het Athenaeum, den hoogleeraar in de oude talen Surenhusius, was hij overeengekomen,
dat geen van hen ontslag zou vragen, zoolang zij beiden in leven waren. Eerst in 1729,
toen Surenhusius stierf, legde v. d. Broeck op 81-jarigen leeftijd zijn ambt neder. Vonk 3),
die tien jaren later de lijkrede over hem hield, Licht ons wel uitvoerig in omtrent zijn
huiselijke omstandigheden en brave inborst, maar weet van zijn verdiensten als hoogleeraar niets te verhalen en verheelt niet, dat zijn colleges, althans toen hij oud geworden
was, uitermate slecht bezocht waren.
Men stond nu in Amsterdam voor de moeilijke taak een opvolger te zoeken, die in staat
zou zijn, het geheel in verval geraakte onderwijs weer op te beuren. De omstandigheden
waren daarvoor echter niet gunstig. Het was juist in dezen tijd, dat Van Bynkershoek
klaagde 7 ) over het gebrek aan goede juridische hoogleeraren in ons vaderland en over
de verlegenheid, waarin hij verkeerde, als hij iemand voor dat ambt moest voorslaan.
Wij verwonderen ons daarover niet. De rechtsgeleerde studie toch bewoog zich hier
steeds meer in antiquarische richting. In de philologie was sinds eenigen tijd de belangstelling ontwaakt voor het Grieksch 8), waarvan omstreeks 1660 Rusius nog verklaren
moest, dat het bijna algemeen verwaarloosd werd. Dit kon niet zonder gevolgen blijven
voor de rechtsgeleerde studie, Welke immers met de philologie nauw verbonden was. De
rechtsgeleerden van de elegante school brachten de hellenistische richting over op het
1 ) Zie nl. Matthaei Wesenbechii iuris con. de iuris arte et scientia comparanda consultatio, ex Prolegomenis iurisprudentia
descripta, uitgeg. in Cynosura iuris van Nic. Reusner (Spirae, 1588), bl. 47, 48. 2 ) Matth. Wesenbecii commentarii in
Pandectas jur. civ. et cod. Just. olim dicti Paratitla, ex recensione Joannis Christenii (Amst. 1665. 3 Joan. Christenii de
iure matrimonii dissertationes (1651). 4 ) D. J. van Lennep, Ill. Athenaei memorabilia. 5 ) Van den Broeck's inaugureele
oratie de idoneo et vero iuris studio s° schijnt niet gedrukt te zijn. Ik heb haar niet kunnen vinden. 6 ) Zie een verslag van
Vonk's rede in Boekzaal der geleerde waerelt 1739, I, bl. 600 v. ?) Tegenover Rochus Friderich Graf zu Lynar, die hem
in 1731 bezocht. A. F. Biisching, Beytriige zu der Lebensgeschichte denkwiirdiger Personen IV (1786), bl. 214 : „Er klagte
iiber den Man el guter Professoren der Rechtsgelehrsamkeit in Holland, and versicherte dasz er sehr verlegen sey, wenn
er dergleichen vorschlagen so le 8 ) L. Muller, Geschichte der klass. Philologie in den Niederlanden (1869), bl. 38.
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terrein van het recht en gingen zich vooral toeleggen op de geschriften der Byzantijnsche
j uristen. Deze studie is voor de wetenschappelijke beoefening van het Romeinsche recht
niet zonder vrucht geweest. Het trof echter heel ongelukkig, dat zij veelal aan de hoogeschool de alleenheerschappij had; dat er althans niet naast stond een beoefening van het
levende recht. Het in de practijk geldende recht, niet alleen het inheemsche maar ook het
Romeinsche, werd in dezen tijd meestal verwaarloosd. En zoo moest deze eenzijdig
antiquarische richting wel de verderfelijkste gevolgen hebben : zij vervreemdde de juristen van het werkelijke leven.
Dit euvel werd nog verergerd, doordat in de 18e eeuw het rationalistische natuurrecht
meer en meer in eere kwam. Het natuurrecht heeft in wetenschap en samenleving in
velerlei opzicht een belangrijke en heilzame vernieuwende werking uitgeoefend. Maar in
de 18e eeuw ontwikkelde het zich steeds meer tot een afgetrokken systeem van begrippen,
definities en stelregels en bewoog zich daarmede in een aan de werkelijkheid en dus ook
aan de wetenschap vijandige richting. Zoo hebben antiquiteitenvorsching en natuurrecht
samengewerkt om de rechtsgeleerdheid te plaatsen buiten het leven, waardoor zij, gelijk
de ervaring bevestigd heeft, tot onvruchtbaarheid gedoemd werd en ten slotte haar recht
op den naam van wetenschap inboette.
De nieuwe hellenistische en natuurrechtelijke richting kreeg te Amsterdam een vertegenwoordiger in Cornelis Sieben, die, evenals Christenius, van Duitsche afkomst was. Sieben's
hoofdvak was aanvankelijk geweest de klassieke philologie, waarin hij zich te Leiden
onder Petrus Burman en den Graecus Jac. Gronovius bekwaamd had. Maar reeds aan
de Universiteit openbaarde zich bij hem een ruimere wetenschappelijke belangstelling.
Hij studeerde ook onder 's-Gravesande en Wittichius wis- en natuurkunde. Dit kwam
toen trouwens in de mode en hing samen met de hellenistische richting en den invloed
van Plato, volgens Wien immers de wiskunde den mensch moet voorbereiden voor de
dialectiek. Bovendien legde Sieben zich ook toe op de rechtswetenschap, die toen te Leiden
vermaarde vertegenwoordigers had in Noodt, Schulting en Joh. Jac. Vitriarius 1 ). In
1723 werd hij, op 23-jarigen leeftijd, op aanbeveling van Burman, hoogleeraar te Harderwijk in de historie, de welsprekendheid en het Grieksch. Uit zijn inaugureele oratie 2)
over het nut van de geschiedenis voor de rechtsgeleerdheid, bleek al dadelijk zijn belangstelling voor de rechtswetenschap, waaraan hij dan ook te Harderwijk al zijn vrijen tijd
besteedde. Leiden verleende hem kort daarna eershalve het doctoraat in de rechten. En
in 1730 volgde hij v. d. Broeck op als hoogleeraar te Amsterdam.
Reeds zijn eerste optreden aan het Athenaeum deed hem kennen als een man van de
hellenistische richting, want hij aanvaardde zijn ambt met een betoog, dat de kennis
van het Grieksch voor den jurist noodzakelijk is 3 ). Wie dat niet inziet, is volgens hem
blinder dan een mol en „species hominis magis quam homo". Op heftige wijze trekt hij
van leer tegen degenen, die beweren, dat wat er Grieksch in de bronnen is, ook wel
in het Latijn vertaald is en dat de tijd, aan het leeren van die taal besteed, beter voor iets
anders kan worden gebruikt. Hoe men hierover moge denken, in ieder geval heeft Sieben
bij zijn studien zijn kennis van het Grieksch productief weten te maken. Afgezien van zijn
redevoeringen, was wat hij publiceerde — overigens maar weinig — gewijd aan de bewerking van Grieksche bronnen. Hij hield zich vooral ook bezig met de paraphrase van
Theophilus, maar de dood ontrukte hem reeds op 43-j arigen leeftijd aan dien arbeid.
Sieben is intusschen niet enkel oudhedenvorscher geweest. Hij was de eerste, die aan het
Athenaeum de rechtsphilosophie, d.w.z. het natuurrecht doceerde. Te Leiden had hij
de onbeduidende colleges van Vitriarius over De Groot's natuurrecht gevolgd 4 ). Maar
opmerkelijk is, dat Sieben aanvankelijk afwijzend stond tegenover het rationalistisch
1) Petri Burmanni junioris oratio funebris in obitum viri clar. Cornelii Sieben, dicta publice in illustri athenaeo (14 Oct. 1743).
2) Oratio de studii historici utilitate injurisprudentia (Hard., 1723). 3 ) Oratio de studio graecae linguae cum jurisprudentia
conjungendo (Amst., 1730). 4 ) Vitriarius bezorgde een nieuwe uitgave van het oppervlakkige boek van zijn vader Phil.
Reinh. Vitriarius : Institutiones juris naturae et gentium . . . . ad methodum Hugonis Grotii conscriptae (Lugd. Bat., 1734).
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natuurrecht. Dit blijkt uit de boven reeds genoemde rede, waarmede hij te Harderwijk
het hoogleeraarsambt aanvaardde, m.i. de beste, welke hij gehouden heeft. Zij is ten deele
een bestrijding van de abstracte natuurrechtsleer, en wij beluisteren in haar een nieuw
geluid, voorbode van een nieuwen tijd. Met jeugdigen strijdlust daagt hij daar uit de
legum naturalium doctores, die beweren, dat de wetenschap, welke zich bezig houdt met
het opsporen van de normen voor menschelijk handelen, met de historie niets te maken
heeft. Wanneer het inderdaad een wetenschap is, zegt hij, dan moeten wij voortschrijden
Tangs denzelfden weg, „qua in rebus aliis earumque causis investigandis progredimur".
Zooals de beoefenaars der natuurwetenschap hun conclusies trekken „ex comparatione
variorum T amoyevwv et experimentorum copia ac fide", op dezelfde wijze moet ook verkregen worden „hominum naturae et inde provenientium legum cognitio". Elke conclusie,
welke de geleerden te dezen aanzien maken, is getrokken uit grondbeginselen, welke wij
door de practijk en de ervaring geleerd hebben (;,ex principiis quibusdam, quae usu et
experientia didicimus"). Hij wil niet betwisten, dat zekere grondeigenschappen van den
mensch, welke men zonder voorafgaand onderricht kan kennen, de bron vormen van alle
recht, maar zij hebben niet deze beteekenis, dat wij, met de kennis alleen daarvan toegerust, een juist oordeel zouden kunnen vellen over hetgeen wij moeten doen en nalaten.
Veel schijnt op het eerste gezicht goed, wat later blijkt verkeerd te zijn.
Aan het begin van zijn loopbaan staande, heeft dus Sieben, dank zij zijn historischen
aanleg en zijn natuurwetenschappelijke studie, gevoeld en betoogd, dat men uit de menschelijke natuur wel het bestaan van het recht verklaren, maar niet den inhoud van het
recht afleiden kan. Daarmede heeft hij een Cardinale fout van de abstracte natuurrechtsleer aangewezen. Intusschen stellen ons zijn verdere uitweidingen — welke ik hier achterwege zal laten — over het nut der historie te leur. Genoeg zij het, te vermelden, dat hij,
na de juiste opmerkingen over de noodzakelijkheid van historisch onderzoek om de verschijnselen en haar oorzaken te kennen, toch weer vervalt in de rationalistische historiebeschouwing, volgens welke de geschiedenis enkel lessen en voorbeelden ter leering geeft.
Zoo treft ons in zijn eerste redevoering een dualisme van historisch en natuurwetenschappelijk inzicht eener- en rationalistische denkwijze anderzijds.
Op den duur heeft de laatste het bij hem geheel gewonnen, hetgeen ons, wegens zijn
antiquarische studierichting, welke hem steeds weer van „usus et experientia" moest
verwijderen, ook geenszins kan bevreemden. Blijkens een in 1732 te Amsterdam gehouden
rede 1 ), waarin hij zijn opvatting van het natuurrecht uiteenzette, zat hij toen geheel
gevangen in de rationalistische leer, al bestreed hij ook nu de mogelijkheid om het recht
door redeneering of te Leiden uit een menschelijke grondeigenschap, zooals den appetitus
societatis of den drang naar zelfbehoud. Het was dus niet de natuurrechtsleer van De
Groot of Pufendorf, die hij omhelsde. De Groot's leer trouwens heeft, vooral in datgene
wat men haar tegenwoordig gewoonlijk als hoofdverdienste aanrekent, in ons vaderland
weinig aanhang gevonclen. Haar verdienste ligt, volgens een in de literatuur tot gemeenplaats geworden uitspraak, hierin, dat zij de rechtswetenschap heeft bevrijd van kerkgezag en kerkgeloof. Inderdaad heeft De Groot zijn rechtsbeschouwing losgemaakt van
God, al deed hij dit geenszins consequent. 2 ) Hij meende, met abstractie van God en de
door Hem gegeven wereldorde, het recht enkel door de rede te kunnen afleiden uit de
menschelijke natuur. Maar juist deze beschouwing heeft in ons land weinig ingang gevonden. Grooter dan de invloed van De Groot is hier, in dit opzicht, geweest die van zijn
tijdgenoot Joh. Selden, volgens Wien de bron van het recht moet gezocht worden buiten
den mensch en de menschelijke rede, welke laatste bindende kracht mist, daar zij geen
normen kan voorschrijven, waarvan zij niet weer naar welbehagen zou kunnen afwijken.
De bron van het recht moet dus gezocht worden in een macht boven den mensch, nl. in
1)

Oratio pro justitia in Carneadem (Amsterdam, 1732). 2 ) Hij is ook volstrekt niet de eerste geweest, die het deed. Zie
Gierke, Joh. Althusius, 3e Ausg. bl. 74 v.
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God. Voor Selden is dan ook het natuurrecht het recht van den goddelijken wil 1). Deze
opvatting, Welke later met talent verdedigd is door Henricus Coccejus 2 ) en zijn zoon
Samuel Coccejus 3 ) en met een niet onbelangrijke afwijking ook door Leibnitz, is in ons
land in de 17e en eerste helft der 18e eeuw de gewone geweest. Wij vinden haar bijv. bij
Willem de Groot 4), den broeder van Huig, bij Heineccius 5 ) en Vitriarius 6 ) en ook bij
Sieben, die echter, evenals Leibnitz 1, het recht niet afleidt uit Gods wil, maar uit Gods
wezen (oneindigheid, almacht, wijsheid) 8 ). Hoewel Sieben en zijn voorgangers beweren
de rede als bron van het recht te verwerpen, is hun stelsel toch zuiver rationalistisch.
Want zij nemen het bestaan van God niet aan op grond van de openbaring in de Heilige
Schrift, maar trachten het langs den weg der redeneering te bewijzen, terwijl zij meenen,
langs denzelfden weg uit Gods bestaan en uit Zijn eigenschappen den inhoud 9 ) der rechtsregels te kunnen. afleiden. Hun natuurrecht heeft dus — al rangschikken zij het onder
het goddelijke recht — in laatste instantie toch zijn bron in de menschelijke rede. In
zooverre is er dus geen principieel verschil tusschen hun leer en die van De Groot, te
minder, omdat ook laatstgenoemde God wel wil erkennen als bron van het natuurrecht,
zij het dan als meer verwijderde bron1°).
Sieben heeft niet alleen aan het Athenaeum het natuurrecht geintroduceerd, maar daar
ook als eerste het strafrecht onderwezen en de daarop betrekking hebbende „plakkaten
van onze landen" behandeld. Ook in zijn strafrechtsbeschouwing stond hij, evenals in zijn
opvatting over oorsprong en grond van het overheidsgezag 11), op natuurrechtelijk standpunt. Hij verwierp met nadruk het vergeldingsbeginsel en vond doel en rechtvaardiging
der straf primair in de maatschappelijke verdediging 12 ‘,) secundair in de verbetering of
onschadelijkmaking van den misdadiger 13 ). De strafmaat mag dan ook, volgens hem, in geen
geval de grenzen der noodzakelijke verdediging overschrijden. Van de pijnbank was hij een
tegenstander. Kort voor zijn dood was hij begonnen een redevoering ter bestrijding van deze
instelling te waken; maar hij heeft haar niet meer kunnen voltooien. Sieben is zonder twijfel
een geleerd man geweest. Maar, wanneer wij zijn leven overzien, dan krijgen wij een zelfden
indruk als bij de beschouwing van de ontwikkeling der rechtswetenschap in de 18e eeuw
dien van een steeds meer afdwalen van de werkelijkheid naar het veld van de onvruchtbare
bespiegeling. Ten deele hieraan was het wel te wijten, dat hij, ondanks zijn ijver, er niet in
geslaagd is het juridisch onderwijs te Amsterdam weer tot bloei te brengen. Maar slechts ten
deele : want zijn van het leven afgewende geestesrichting was de richting van zijn tijd.
Waarschijnlijk is echter zijn gave van doceeren ook niet groot geweest14).
1) Joannis Seldeni de jure naturali et gentium juxta disciplinam Ebraeorum libri septem (Londen, 1640), lib. I, cap. 8.
2) Henrici de Cocceji Prodromus jurisprudentiae gentium (Frankf., 1719), Exercitatio I ad Proleg. Grotii, § 12 : Dei voluntas
qua ipsa, ut dominus et creator, jubet vel permittit aliquid agere vel non agere, est principium juris naturalis unicum et
adaequatum. 3 ) In verschillende geschriften, bijv. Disputatio juridica inauguralis de principio juris naturalis unico et
adaequato (1699), § 5 : Verum
societatem humanam neque primum neque adaequatum aut sufficiens hujus juris
principium videri ...... , e contrario autem summi creatoris voluntatem hujus praedicti juris, quod omnes homines obligat,
unicum, solum, verum et adaequatum esse principium genuinumque fontem sentio. 4 ) G. Grotius, De principiis juris
naturalis (Hagae—Comitis, 1667), c. I, 10 : Ego le em naturae sic definio, quod sit Lex quam Deus, ut naturae auctor,
omnium mortalium cordibus insevit, ad discernendum honestum a turpi, illud jubens, hoc vetans. Ook III, 1, waar hij
verwijst naar Selden. 5 ) Heineccii Praelectiones in Sam. Pufendorffii de officio homines et civis libros II, lib. II, c. III,
§ VIII, IX, no. 11. 6 ) Institutionesjur. naturae et gentium, lib. I, c. I, no. 21 seq., waar hij, onder verwijzing naar Selden,
het natuurrecht rangschikt onder het ius divinum. 7 ) Nova methodus disc. docendaeque jurisprudentiae (Lipsiae et Hallae,
1748 ),pars 2, § 76. Existentia igitur entis alicujus sapientissimi et potentissimi, seu Dei, est juris naturae fundamentum
ultimum. 8 ) Oratiopro justitia, bl. 28 : Novimus Deum infinitum esse, aeternum, omnipotentem, sapientissimum et quae
plures cogitari possunt perfectiones inveniri in ipso abunde intelligimus. Sufficiunt haec ad id, ut finis obtineatur, quern
ipse sibi in nobis creandis proposuit, et satis bene, quae mortalibus in Creatorem, semet ipsos, aliosque homines incumbunt
officia, ex illis deducentur. 9 ) Niet alleen de verbindende kracht, die ook de Groot tot God herleidt. Inl. tot de Holt. rechtsgel.
I, 2, 5. 1 °) De iure belli acpacis, Prolegomena, no. 12 •, lib. I, c. I, no. X, XV. 11 ) Oratio de jure principum in remittendis
delictorumpoenis (Amsterdam, 1639), waar hij (bl. 10) de opvatting bestrijdt „non ab hominum constitutione imperia,
sed immortalis Dei munereproficisci", en daartegenover stelt : „quod omnibus in state naturali competebat se suaque
defendendi jus, in alium conferatur". 12 ) Oratio de jure principum, bl. 14 : Non puniunt lees civiles facinus, qua peccatum,
sedquod laedat societatem humanam, omnisque poenae ratio intra justum defensionis naturalis modum consistet, omni
fraude et malitia, quatenus nullum civitati damnum infert, reliquenda Deo ultori. 13 ) Ald., bl. 13 : Sunt poenae remedia,
quibus curantur mali, ut sibi caeterisque delude silt utilitati, vel si deperditi omnino, tolluntur e,medio
vita
ut qui
v sua
neminiprodesse studerent, morte saltem aliquantulum profuturi viderentur. 14 ) Hierop wijst ook het feit, dat Burman,
in zijn lijkrede op Sieben, over diens onderwijs zwijgt.
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Wat Sieben tevergeefs beproefd heeft, dat zou ook zijn opvolger Hubertus Gregorius van
Vrijhoff — evenals hij uit Harderwijk naar Amsterdam geroepen — niet gelukken. Vrijhoff
was een leerling en vriend van d'Orville, dien hij op een groote buitenlandsche refs vergezeld had en aan wiens invloed hij zijn benoeming te Amsterdam dankte. d'Orville heeft
daarmede aan het Athenaeum geen dienst bewezen. Want zijn beschermeling, wiens gezondheid wankel was, heeft noch als docent noch als wetenschappelijk man uitgemunt.
De rede, waarmede hij in Januari 1744 het hoogleeraarsambt te Amsterdam aanvaardde
— over de noodzakelijkheid van een grondige kennis van het Romeinsche recht voor
toekomstige praktizijns 1) —, bevat geen enkele gedachte. Zij verdient alleen onze belangstelling, in zooverre zij bevestigt hetgeen ik over de antiquarische richting van het juridisch onderwijs in dien tijd opmerkte. Want Vrijhoff vindt het noodig in zijn rede een
aanval te doen op de practische juristen, die er over klagen, dat men aan het onderwijs
der juridische hoogleeraren zoo bitter weinig heeft voor de practijk 2 ). Zij durven zelfs
den studenten den raad te geven, dat zij maar zoo spoedig mogelijk van dat onderwijs
moeten zien of te komen, daar zij na het verlaten van de hoogeschool toch zullen bemerken „se inani studio sequutos fuisse meras subtilitates a simplicitate morum nostrorum omnino abhorrentes et Jura per leges statuta aut consuetudines nostras jam diu
antiquata". Eerst als de jonge jurist in de practijk komt — en dus wat al te laat, zeggen
zij — ontdekt hij, dat het noodig is, zich door onmenschelijk hard werken de noodzakelijke
kennis der vaderlandsche rechtsinstellingen eigen te maken. Vrijhoff meent deze bezwaren
afdoende te kunnen weerleggen, door er aan te herinneren, dat het Romeinsche recht in
Holland kracht van wet heeft, voor zoover het inheemsche recht zwijgt. En voor een goede
toepassing van dat Romeinsche recht acht hij noodig een grondige kennis ervan; dus ook
kennis van die onderdeelen, Welke voor de practijk niet rechtstreeks van belang zijn. Hierin
had hij geen ongelijk. Maar hij vergat het voornaamste : de klacht der practici ging hierover,
dat men aan de hoogeschool niet leerde, wat voor de practijk wel directe beteekenis had.
Intusschen was het duidelijk, dat men van Vrijhoff geen nieuwen koers te verwachten
had. Hij betrad dan ook het veelbegane pad der tekstcritiek van het Corpus iuris. Het
eenige werkje, dat van zijn hand verscheen, was daaraan gewijd 3 ). In de voorrede verklaart hij, tot de uitgave besloten te hebben om te toonen, dat hij zijn tijd niet in ledigheid heeft doorgebracht. Er zal nog wel een andere overweging bijgekomen zijn. Tekstcritiek gold toen voor de meeste juristen als het kenmerk van wetenschappelijkheid.
Iedere juridische professor, die zichzelven respecteerde, deed eraan, al brachten de
meesten het niet verder dan tot een repetere decies repetita of tot de onwaarschijnlijkste
conjecturen. Vrijhoff behoorde tot hen, qui malunt sic prodire, quam latere. Uit de voorrede van zijn boekje blijkt dat hij, behalve over Romeinsch recht, ook een college gegeven
heeft over natuurrecht, aan de hand van Pufendorf's De officio hominis et civis.
Iedere professor schreef toen ook gedichten. Ook op dit veld trachtte Vrijhoff dus lauweren
te behalen. Anders dan zijn meeste ambtgenooten echter, die in het Latijn of — wat vooral
destijds gedistingeerder was — in het Grieksch dichtten, smeedde hij Hollandsche verzen,
in hoofdzaak bruiloftsliederen en andere gelegenheidsgedichten. De goede man was er
blijkbaar nogal mede ingenomen, want op zijn sterfbed stelde hij ze een vriend ter hand
met de opdracht, voor de uitgave zorg te dragen. 4). Bij ons kunnen zij slechts dan indruk
versterken, dat Vrijhoff een man geweest is zonder geest en smaak.
Dichter verbeeldde zich ook te zijn Bartholomaeus Sieben — zoon van Cornelis Sieben —
die in 1754 Vrijhoff opvolgde. Hij had zijn benoeming te danken aan Petrus Burman Jr. 5),
en in dit geval bleek de invloed van den philoloog op de bezetting van den juridischen
leerstoel wel buitengewoon noodlottig te zijn ; een slechtere keuze had men niet kunnen
romani notitiam in foro versaturis omnino esse necessariam (1744). 2 ) „Paucissima
1 ) Oratioqua ostenditur interiorem sjuri
enim a juris professoribus doceri, quae ad usum fori faciunt". 3 ) Observationes juris civilis (Amsterdam, 1747). 4 ) De
gedigten van H. G. van Vrijhoff, uitgeg. door P. Zweerts (Amsterdam, 1755). 5 ) Vol ens Sieben's eigen verklaring in
zijn inaug. oratie.
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doen. De jonge hoogleeraar zelf dacht hier heel anders over, want hij aanvaardde zijn
ambt met een rede over het „gelukkige" huwelijk van Apollo en Themis, een ontboezeming
over de wenschelijkheid om de dichtkunst te paren aan de rechtsgeleerdheid 1 ). Maar
het huwelijk heeft noch Apollo noch Themis gewin gebracht. Behalve de hooggestemde
bruiloftsrede is er niets uit voortgekomen dan een paar Latijnsche verzen. En dit weinige
kenmerkte zich door holle rhetoriek en charlatanerie. Bij de asch en het gebeente van
zijn vader zwoer hij, al zijn krachten van lichaam en geest aan zijn taak te zullen geven.
Het resultaat was, zooals gewoonlijk, in elk opzicht omgekeerd evenredig aan de groote
woorden. Na een 17-jarig professoraat, toen hem geen enkele leerling weer was overgebleven, is hem op zijn verzoek eervol ontslag gegeven met behoud van den titel. En
Kemper velde later over hem dit vernietigende vonnis : conciderat fere Amstelodami sub
secundo Siebenio et ad nihil reducta erat cathedra iuris 2).
Zoo was na een ongeveer 150-jarig bestaan het rechtsgeleerde onderwijs aan het Athenaeum
doodgeloopen. Dit is te slechter getuigenis tegen Sieben Jr., omdat er destijds te Amsterdam
toch wel behoefte bestond aan juridisch onderwijs. Het blijkt hieruit, dat zijn opvolger
Hendrik Constantijn Cras in 1771 zijn colleges begon met een dertigtal studenten.
Cras heeft het juridisch onderwijs te Amsterdam, dat een eeuw Lang in verval geweest
was, weer tot Leven gebracht. Letten wij enkel op wat hij daarvoor gedaan heeft, wij
zouden met hem een nieuw tijdperk in de geschiedenis van de juridische afdeeling van
het Athenaeum moeten beginnen. Wanneer wij echter ons gezichtsveld uitbreiden en ons
rekenschap geven van de beteekenis van Cras voor de rechtswetenschap in het algemeen,
dan blijkt dat hij geheel behoort tot de 18e eeuw, de antiquarische richting voortzet en
dus aansluit bij Corn. Sieben.
De beteekenis van Cras als docent kan men niet gemakkelijk te hoog aanslaan 3 ). Gedurende bijna 50 jaren heeft hij met onverflauwden ijver en onveranderlijke opgewektheid het hoogleeraarsambt vervuld. Man van groote werkkracht, levendige geest, goed
spreker, uitnemend docent, aangenaam in den omgang, vol belangstelling voor zijn
studenten, bezield met warme liefde voor zijn denkbeelden, bezat hij al de eigenschappen
om hem tot een gevierd en populair professor te maken. Aan zijn colleges besteedde hij
veel zorg. Hij bepaalde zich niet, zooals toen maar al te veel gebruikelijk was, tot het
voorlezen van een onveranderd dictaat, maar hij dicteerde een gedeelte en vulde dat door
vrije voordracht aan. Door responsie- en dispuutcolleges trachtte hij zijn leerlingen tot
eigen nadenken te prikkelen. Studenten met aanleg dwong hij als het ware tot het schrijven
van een verhandeling, Welke onder zijn voorzitterschap verdedigd en door hem in een of
ander tijdschrift aangekondigd werd. Zoo bond hij zijn leerlingen aan zich. Ook was hij
er niet mede tevreden, hen voor te bereiden voor het academisch onderwijs — zooals
eigenlijk de bedoeling van het Athenaeum was — maar hij richtte zijn onderwijs er op in
om hen geheel klaar te maken, zoodat het al spoedig onder hem gewoonte is geworden,
dat de studenten hier hun studie volbrachten en te Leiden op theses promoveerden. Zijn
onderwijs bouwde hij uit. Aanvankelijk alleen aangesteld tot hoogleeraar in het Romeinsche
recht, nam hij na vier jaren ook dat in het publieke recht op zich en na twintig jaren
dat in het natuur- en volkenrecht. Zoo is onder Cras het Athenaeum, wat de rechtswetenschap betreft, een bloeiende installing van hooger onderwijs geworden, waar uitnemende leerlingen gevormd zijn : D. J. van Lennep, J. M. Kemper, J. D. Meijer,
R. H. Arntzenius, A. R. Falck, F. van Hall, e.a. De wensch, door Cras in zijn inaugureele
oratie l ) uitgesproken : „fore ut amplissimae urbis et forum et tribunal et senatum
videret aliquando viris ornatum, qui ex disciplina sua profecti patriae, urbi juxta ac toti
1)

Oratio de felici Apollinis et Themidos connubio (1754). 2 ) J. M. Kemper, Memoria Crassii (Amsterdam, 1825), bl. 10.
3 ) Zie : Lijkrede op mr. H. C. Cras door mr. J. M. Kemper, voorgelezen in de Amsterdamsche Maatschappij Felix Meritis,
Illustr. Amstel. Athenaei memorabilia (1832).
den llden October 1820 ; J. M. Kemper, Memoria Crassii (1825);nLennep,
Va
Oratio inauguralis de prudentia civili in promovenda mercatura (1771).
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H. C. Cras, hoogleeraar, 1771-1820. Anoniem portret. Juridische faculteitskamer, Universiteit.
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reipublicae praesidio, universae vero nationi suae essunt ornamento" is geheel in vervulling gegaan. Geen wonder, dat hij zich aan het Athenaeum onafscheidelijk verbonden
gevoelde en benoemingen te Utrecht en Leiden (tweemaal) van de hand wees.
Als man van wetenschap echter is Cras door tijdgenooten en nakomelingen schromelijk
overschat. Altijd sprak men van hem als den „beroemden Cras". Hij zelf had er een
bijzonder genoegen in, dien roem te verhoogen door het houden van voordrachten voor de
Amsterdamsche burgers in Felix Meritis en door het beantwoorden van prijsvragen
— geheel Haar den smaak van zijn tijd. Wij zouden, kennis nemende van Cras' geestelijke
nalatenschap, geneigd zijn, ons te verwonderen over den roep, die tijdens zijn Leven van
hem uitging, wanneer wij niet bedachten, dat hij in Nederland de typische representant
geweest is van zijn tijd. In geen enkel opzicht is hij daar bovenuit gegaan. En zijn tijd
was in Nederland niet enkel de tijd van „verlichting" en eigendunk, maar ook van verval.
De wetenschap was hier op een dood spoor geloopen.
Op Romeinschrechtelijk gebied behoorde Cras geheel tot de antiquarische richting der
elegante school, die aan het einde harer dagen was en in Schulting haar laatsten vertegenwoordiger van beteekenis gehad had. Van een zelfstandige wetenschappelijke beoefening van het Romeinsche recht, dat hij nog altijd als een natuurrecht beschouwde,
was bij Cras geen sprake meer ; hij heeft dit vak geen stap verder gebracht. De letterkunde overheerschte bij hem het recht. En wat die letterkunde betreft, werd meer aan
den vorm dan aan den inhoud gehecht. Ciceroniaansch Latijn te spreken en te schrijven
was het ideaal. Zelfs gewone correspondentie met leerlingen werd in het Latijn gevoerd
en gaf aanleiding tot pluimpjes over het sierlijk gebruik van die taa11).
Cras Wilde echter voor alles rechtsphilosoof zijn. Vriend en bewonderaar van E. Luzac,
deelde hij diens veneering voor de geschriften van Christian Wolf. Maar Wolfiaan kan men
hem toch niet noemen, want een wijsgeerig stelsel had hij niet. In zijn geschriften vinden
wij denkbeelden van allerlei wijsgeeren, vooral De Groot, Pufendorf en Wolf zonder veel
critiek dooreengemengd. Eigen gedachten zoekt men bij hem tevergeefs. De groote wijsgeer was voor Cras, gelijk voor zoovele anderen in dien tijd, Cicero, eclecticus zooals hij zelf.
Bij voorkeur behandelde hij dan ook onderwerpen, waarmede de Romeinsche schrijver
zich al bezig gehouden had.
Kemper verhaalt ons 2 ), dat er bijna geen bock van eenig belang op historisch of philosophisch gebied in Cras' tijd in Nederland, Duitschland en Frankrijk verschenen is,
hetwelk zijn leermeester niet gelezen en bestudeerd had. Het is opmerkelijk, hoe weinig
vrucht deze studie bij hem gedragen heeft. Want van wat er in zijn tijd in Duitschland op
historisch en wijsgeerig terrein omging, had Cras geen flauw begrip. Hij heeft van de
geschriften van Hugo en Kant wel kennis genomen, en Montesquieu wordt zelfs vaak
door hem geciteerd. Maar geen van hen heeft op hem een vernieuwende of verjongende
werking uitgeoefend. Hij bleef voortleven in voorbijgegane tijden , de zaden, door die
groote manners uitgestrooid, vielen bij hem op de steenrots van natuurrecht en classicisme
en schoten geen wortel. Hem pakte alleen wat paste in zijn gedachtenwereld, wat kon
dienen tot opluistering van zijn zwevende gedachten over het schoone en het goede, het
ware en het nuttige. Zooals Cicero voor hem de wijsgeer was, zoo De Groot de volmaakte
jurist 3 ). Niet met leedwezen, maar met voldoening constateert hij, dat de rechtswetenschap in zijn dagen nog staat op hetzelfde niveau, waarop De Groot haar gebracht had
itaque totam hanc doctrinam hoc ipso etiamnum tempore quicquid clament imperiti, unius
fere Grotii praeceptis servandis et quasi vestigiis persequendis stare videmus 4).
Cras was geen man van ware wetenschap, maar een Schongeist. Uit oude en nieuwe
1 ) J. van Lennep, Het Leven van mr. D. J. van Lennep, bl. 23, 47. 2 ) Memoria Crassii (1825). 3 ) Oratio, qua perfecti
jurisconsulti forma spectatur in Hu one Grotio (Amsterdam, 1776), waarin hij de studenten aldus toespreekt : Grotium
igitur continuo vobis ad imitationem proponite, cum Grotio quotidie habitate et intimae illius consuetudini vos tradite.
4 ) Laudatio Hugonis Grotii, cui anno 1796 Academia re is quae Holmiae apud Sueones floret, praemium adjudicavit
(Amsterdam, 1796), bl. 71.
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schrijvers zoekt hij de bloemetjes bijeen„ welke tot een ruiker saamgebonden, een dankbaar
gehoor worden aangeboden. Juridische of wetenschappelijke problemen bestaan voor hem
eigenlijk niet. Niet naar het werkelijke leven gaat zijn belangstelling uit, maar alleen
naar wat zich kenmerkt door de „vereeniging van het schoone en het goede". Liefst
vermeit hij zich in algemeene beschouwingen over de voortreffelijkheid der staatkunde ;
over het zedelijk gevoel; over gevoel en rede als twee verschillende vermogens der menschelijke ziel; over het schoone in natuur en kunst en de bijkomende omstandigheden, welke
den indruk en het gevoel van dat schoone verflauwen of versterken; over de kenmerken
van het schoone en de oorzaken der aangename gewaarwordingen, welke het schoone
in ons verwekt ; over de lotgevallen der oude volken; over het bestaan, het gewicht en
de noodzakelijkheid onzer inwendige gevoelens ; over de onkunde der middeleeuwen 1).
Al deze beschouwingen zijn in die dagen door velen met stichting aangehoord en gelezen.
Voor ons zijn ze ongenietbaar : hol, breedsprakig en zoetsappig geven ze ons een gevoel
van weeheid en doers ons met weemoed denken aan den korten en bondigen stijl van den
vereerden De Groot, den pittigen en puntigen schrijftrant van Van Bynkershoek.
Natuurlijk heeft deze Schongeisterei, welke buiten het werkelijke leven omgaat, haar
stempel ook gedrukt op het onderwijs van Cras. Dat dit niettemin zoo gewaardeerd werd
door zijn leerlingen, is, behalve uit de eigenschappen van zijn persoon en karakter, te verklaren uit zijn decadenten tijd, waarin men nu eenmaal aan ongezonden kost gewend was.
Een Van Heusde en v. d. Palm, menschen van ongeveer dezelfde geesteshouding als de
Amsterdamsche hoogleeraar, werden vereerd zooals hij. Op rechtsgeleerd gebied leefden
een Gratama te Groningen en eel). Smallenburg te Leiden in een zelfde onwerkelijke wereld
als Cras. Cras onderwees het Romeinsche recht aan de hand van v. Eck's Principia iuris
civilis, toen al honderd jaren oud 2). Wat hij doceerde onder den naam van jus publicum
had niets te makers met wat wij publiek recht noemen, maar was een jus publicum universale, een snort van algemeene staatsleer op natuurrechtelijken grondslag 3 ), onderwezen aan
de hand van De Groot's De iure Belli ac pacis, den bijbel van het natuurrecht, door Cras
zelf als een „goddelijk" boek bestempeld 4) en waarmede hij zich dan ook heeft laten
vereeuwigen op het schilderdoek. Zijn geest was eenvoudig bevan.gen van het natuurrecht.
Zelfs in de Romeinsche juristen zag hij — horribile dicta — natuurrechtsleeraars 5).
Cras heeft zelf niet nagelaten, er aan te herinneren, dat hij het juridisch onderwijs te
Amsterdam uit zijn verval heeft opgericht 6 ) . Wij geven hem gaarne de eer, dat hij het
van niets heeft opgeheven tot het peil, waarop destijds de rechtsgeleerdheid in Nederland
in het algemeen stond. Maar dat peil was zeer laag. Den juridischen leerstoel heeft Cras
opgericht, de juridische wetenschap niet.
Dat een man als Cras voor wetgevenden arbeid geheel ongeschikt was, spreekt na het
voorafgaande vanzelf. In dit opzicht heeft trouwens reeds zijn eigen tijd het vonnis geveld
over wat hij als lid der commissie tot het ontwerpen eener wetgeving gedaan heeft. Men
heeft het als doctrinair en onpractisch ter zijde gesteld. Typeerend voor Cras' geestesrichting is dan ook zijn opvatting over de nieuwe wetgeving. Zij moest, volgens hem,
worden „eene hervorming en verbetering" van het Romeinsche recht, „eene vestiging
van het ware en het nuttige en wel op eenvoudiger gronden dan wel de Romeinen somtijds doorzien konden en welke gronden door de schranderste vernuften in de vorige
I ) Verhan.delingen over deze onderwerpen zijn ten deele afzonderlijk uitgegeven, ten deele opgenomen in : Nagelatene
verhandelingen en redevoeringen van mr. H. C. eras, uitgeg. door J. M. Kemper (Amsterdam, 1822, 2 dln.). 2 ) De eerste
uitgave verscheen in 1694. 3 ) Oratio, qua perfecti iurisc. forma spectatur in H. Grotio, bl. 73 : Vobis me jam offero publici
quoque juris praeceptorem, cujus disciplinae praestantiam primam ex eo intelligitis, quod cum civilia jura omnia sint fluxa
et mutabilia, jus naturale et publicum universale constans et aeternum sit. 4 ) Laudatio H. Grotii, H. 14. 5 ) In 1793
schreef hij aan D. J. v. Lennep : A natura, ut et omnis veritas ac justitia proficiscitur, ita praeclari quique Jcti Romani sua
decreta suaque praecepta duxerunt (J. v. Lennep, Het leven van mr. C. v. Lennep en mr. D. J. v. Lennep, dl. III, bl. 48).
Verg. ook Gratama in zijn Rechtsgel. Magazijn (1809), bl. 196, die den Rom. juristen toedicht, „dat zij het aanwezen
van het natuurregt in de wetenschap erkenden, dat zij de bespiegeling daarvan noodig oordeelden en dat zij het natuurregt lieten voorafgaan". Dit zou dan te danken zijn aan „den grooten Cicero", die een „eeuwigdurenden strijd teen de
wetgeleerden van zijn tijd voeren moest om hen wijs te doen worden". 6 ) Zoo in een brief aan J. M. Kemper. Th. Jorissen,
Het verleden van de Universiteit van Amsterdam (1882), bijlage III,
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en in deze eeuw of aan den dag zijn gelegd of tot het vinden derzelve aanleiding is gegeven.
De Groot zelve heeft ons in zijn Recht van Vrede en Oorlog vele zuiverder en egter
gronden van verscheidene regtsleeringen opgegeven"1).
Met een wetboek alzoo van Romeinsch recht, verbeterd uit De Groot's De iure Belli ac
pacis en andere natuurrechtsleeraars, Wilde Cras het Nederland der 19e eeuw begiftigen.
Hiermede heeft hij zichzelven ten voeten uit geteekend ! Maar het geeft ook een indruk
van het rechtsgeleerde Nederland van dien tijd, dat hem als een van zijn beroemde mannen
eerde. Zoo diep moest een rechtswetenschap zinken, Welke elke aanraking met het werkelijke leven verloren had.
Voor een billijk oordeel over iemand is natuurlijk noodzakelijk, dat men hem beoordeelt
in verband met zijn tijd. Cras vertegenwoordigt de heerschende richting dier dagen in
Nederland. Toch heeft hier in zijn tijd op juridisch gebied ook al een frisscher wind
gewaaid. In Leiden had reeds een van zijn eigen leermeesters Gerlach Scheltinga — een
overigens ook in de litterae humaniores goed onderlegd man 2 ) — een meer op het practische gericht onderwijs gegeven. Van den Keessel was dit voetspoor gevolgd 3 ). Het onderwijs van Elias Wigeri te Franeker (1759-1780) was geheel gericht op de practijk 4 ). Hij
hield zelfs — wat ook een zijner voorgangers aan de hoogeschool van Franeker, Dominicus
Balck, in de eerste helft der 18e eeuw al gedaan had — colleges over het procesrecht of
„de rechtspractijk", zonal men het tom noemde ; en met grooten toeloop van studenten.
Dezen toonden trouwens in het algemeen duidelijk hun voorliefde voor een meer op de
practijk gericht onderwijs 5 ). Te Utrecht doceerde al in 1737 Jacob Voorda het inheemsche
privaatrecht naast het Romeinsche, daarin later gevolgd door zijn zoon Joh. Hendrik
Voorda (1768-1787) en door Hendrik Jan Arntzenius (1788-1797). De laatstgenoemde
had ook te Groningen al het vaderlandsche recht onderwezen (1774-1788), en hij was
niet de eerste, die het daar deed. Want reeds zijn voorganger, de veelzijdige Frederik
Adolf van der Marck (1753-1773) had, behalve aan allerlei andere deelen van de rechtswetenschap, ook colleges gewijd aan de vergelijking van het Romeinsche met het inheemsche recht. Aan dezelfde universiteit doceerde Binds 1782 Johannes Cannegieter niet alleen
het Romeinsche recht maar ook het strafrecht, het procesrecht en onderdeelen van het
Groningsche recht; en Albert Jacob Duymaer van Twist gaf er colleges over het recht
der noordelijke provincien (1802-1820). Ook het stellige staatsrecht van de Republiek
is in de 18e eeuw al door verschillende hoogleeraren onderwezen. Het eerst is dit gedaan
te Franeker door den Duitscher Christian Heinrich Trotz (1741-1755), die dit onderwijs
later te Utrecht heeft voortgezet (1755-1773). Te Groningen behandelde v. d. Marck
zoowel het staatsrecht der Vereenigde Provincien als dat van Stad en Lande. In Cras'
tijd doceerde de Duitscher Friedrich Wilhelm von Pestel te Leiden (1763-1795) het
staatsrecht van de Republiek en in Franeker deed dat Herman Cannegieter (1751-1795).
Cras is voor al deze voorbeelden even onaandoenlijk geweest als voor den geweldigen
vooruitgang der wetenschap buiten ons vaderland, met name in Duitschland. In denzelfden tijd, waarin te Amsterdam het onderwijs van De Groot's natuurrecht eerst goed
aanving, was dit in Duitschland in beginsel al overwonnen door Hugo's critiek. De nieuwe
denkbeelden konden echter eerst vrucht dragen bij een jonger geslacht, welks geest nog
te jeugdig en te frisch was om door een ongezond en buiten het leven staand onderwijs
onherstelbaar bedorven te worden.
Wij zien de doorwerking van het nieuwe ten deele bij Cras' voortreffelijksten leerling
Joan Melchior Kemper, die, na eerst hoogleeraar te Harderwijk te zijn geweest, hem
in 1806 werd toegevoegd om het onderwijs in het Romeinsche recht van hem over te
1 ) Brief van Cras van 30 Aug. 1799, meegedeeld door Mr. N. K. F. Land, Inleiding tot de verklaring van het Burg. Wetb.,
bl. 101. Cras schreef beter Latin dan Hollandsch. 2 ) Naar het oordeel van Ruhnkenius (Hugo, Civ. Mag. v. 342): Leidae
elegantioris jurisprudentiae laudem solos sustinet Gerlacus Scheltinga. 3 ) Deze had trouwens ook al te Groningen een college
gewijd aan de vergelijking van het Romeinsche en het inheemsche recht. 4 ) Verg. zijn rectorate oratie de studio juris practico,
non sine insigni fructu in Academiis edendo (Fran., 1772). 5 ) G. de Wal„ Prijsverhandeling over het bestaan, den aard en
de behandeling van het natuurregt (Amsterdam, 1833), hi. 235.
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nemen. Slechts drie jaren is Kemper aan het Athenaeum verbonden geweest. Hij vertrok
toen naar Leiden en werd te Amsterdam opgevolgd door een anderen leerling van Cras,
Jacob Hendrik van Reenen (1809-1823), een man geheel van de oude richting 1 ), van
wien als hoogleeraar weinig is uitgegaan.
Bij Kemper, al is hij slechts kort te Amsterdam geweest, Bien ik even te verwifien, omdat
wij in hem den overgang belichaamd zien van den ouden naar den nieuwen tijd. De leerling van Cras heeft zich in hem nooit verloochend. Hij bleef tot zijn dood zijn geloof in
het natuurrecht belijden. Dit geloof was trouwens Kier toen nog algemeen. Men twistte
niet over het bestaan van het natuurrecht, maar des te feller over de vraag, of de studie
aan de hoogeschool met dat natuurrecht moest beginners — zooals in het algemeen de
professoren staande hielden 2 ) — dan wel met het Romeinsche recht, gelijk de practici
wilden 3 ). Kemper doceerde te Leiden een natuurrecht van voor Kant. Ook was hij een
groot bewonderaar van de klassieken : Cicero en Aristoteles namen in zijn onderwijs een
ruime plaats in 4 ). Met een been is hij blijven staan in het verleden, maar met het andere
stond hij in zijn eigen tijd. Duidelijk komt dat al uit in de inaugureele oratie, door den
22-jarigen Kemper te Harderwijk gehouden 5 ). Want daarin toont hij zich wel een overtuigd aanhanger van het oude natuurrecht, maar anderzijds blijkt toch ook, dat de invloed
van Montesquieu aan hem niet is voorbijgegaan. Hij verdedigt aan den 6enen kant het
bestaan van een absoluut natuurrecht 6 ), dat aan alle redelijke wezens gemeen en altijd en
overal hetzelfde is, en omschrijft de taak van den wetgever aldus : Deinde non quid justum sit, jubebit, sed inquiret , non dabit leges, sed quasnam dederit natura dijudicabit.
Est enim legislator quasi iudex, qui secundum leges naturae dirimit causas, antequam
occurrant. Maar aan den anderen kant leert hij, onder invloed van Montesquieu, dat de
wetgever acht moet geven op tijd en plaats en doel der gemeenschap, waarvoor hij zijn
wetten geeft. Want daar de staters onderling zeer verschillend zijn, kunnen zij niet hetzelfde bijzondere natuurrecht hebben7).
Anders dan Cras was Kemper een man met waarlijk wijsgeerigen en historischen aanleg,
Wiens oogen althans eenigermate begonnen open te gaan voor het feit, dat het recht een
historisch verschijnsel is. Zoo zegt hij ook in de voorrede tot zijn uitgave van het Crimineel
Wetboek van 1809, „dat vele stellige wetten niet alleen een wijsgeerigen, maar ook een geschiedkundigen grond hebben, met andere woorden [dat] verscheidene wetten haar bestaan
en hare wijzigingen niet zoo zeer aan het afgetrokken denkbeeld van regt en billijkheid,
dan wel aan de omstandigheden van tijd, plaats en personen verschuldigd [zijn]". Het
verwondert ons dan ook niet, dat Kemper's onderwijs meer dan dat van Cras gericht was
op de practijk, meer voeling had met het leven 8 ). Een wetboek als Kemper's Ontwerp van
een Burgerlijk Wetboek had Cras nooit kunnen makers. Zoo zien wij in Kemper den overgang van natuurrecht en classicisme naar een historische en meer practische rechtsbeschouwing bezig zich te voltrekken.
II. 1830 TOT HEDEN.
Nooit is er in de 300 jaren van het bestaan der Amsterdamsche Hoogeschool grootere
omkeering geweest in de beoefening en het onderwijs der rechtswetenschap dan in de
1) Zie ten bewijze hiervan zijn Algemeen overzicht der akademische werkzaamheden van den toekomstigen meester in de re ten
(1836). Hij huldigt daarin nog het voor-Kantiaansche natuurrecht, waarvan hij in zijn inaugureele oratie de juris romani studio
etiam nostris temporibus non intermittendo (1810) had betoogd, dat het 't voornaamste deel van de rechtsgeleerdheid vormt.
doctores
d fuerunt
2) Zoo vooral S. Gratama, Oratio, qua in causas inquiritur malorum, quae iurisprudentia naturalis eiusque
perpessi (1806) en in zijn Regtsgeleerd Magazijn (1809), bl. 192 en 405 •; ook C. C. Paehlig, Oratio de studio iurisprudentiae
ad civitatis rationem etpraesentis temporis usum accomodando (1806), bl. 48. 3 ) Zoo o.a. J. v. d. Linden, Regtsgel., practicaal
en koopmanshandboek, Inl. XXXV •; verg. den Recensent, ook der recensenten 1808, no. 7, bl. 588, waar deze rake opmerking :
„Het natuurregt voor de Instituters geleerd, neemt niet alleen den jongeling in, maar het doet meer, het verwart ligt en maakt
Onze geleerden moeten uitmunten in
verwaand, het maakt hem minder vatbaar voor solidepositive regtsstudie
ware en niet in schijn- en praalwetenschap". 4 ) De Bosch Kemper, Geschied. van Nederl. na 1830, I, aant. op bl. 31. 5 ) Oratio de
jure naturae immutabili et aeterno (1799). 6 ) Hij leidt dit of uit de orde en harmonie, welke er is in de geheele schepping, ook op
hetgebied van het zedelijke. 7 ) Verg. Montesquieu, Esprit des lois III, c. 3. 8 ) J. H. v. d. Palm, Redevoeringen IV, H. 118 v.
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dertiger jaren van de vorige eeuw, toen de rechtsgeleerde studie uit een Touter denkbeeldige wereld naar de wereld der werkelijkheid verplaatst en daardoor tot leven gewekt
werd. Verschillende oorzaken hebben daartoe medegewerkt.
Terwijl in de tweede helft der 18e eeuw nog slechts enkele hoogleeraren hun onderwijs
ook richtten op de practijk, dwong de invoering der Fransche wetboeken de juristen zich
bezig te houden met het recht van hun eigen tijd. Reeds in 1812 schreef Kemper, dat
de nieuwe wetgeving „op dit oogenblik bij ons bijna alles, wat de pen voeren kan, in
uitleggers van wetten en wetboeken hervormd" heeft 1).
De invoering der Napoleontische wetgeving noodzaakte ooze juristen ook kennis te nemen
van de Fransche literatuur, welke — hoewel al te veel verknocht aan den wetstekst —
toch op den antiquarischen en duffen geest in ons vaderland moest werken als een verfrisschend bad. De hierdoor gekweekte practische zin werd nog bevorderd door Napoleon's
wetgeving op het onderwijs, welke, in het algemeen gericht op de begunstiging eener
practische wetenschap en zelfs vijandig aan wijsgeerige studie, het juridisch onderwijs
geheel dienstbaar maakte aan de beoefening van het positieve recht. Zeker lag Merin een
gevaar, waarvoor Kemper dan ook aanstonds gewaarschuwd heeft : dat de rechtswetenschap tot „een dorre wetskennis zou worden ineengeschroefd" 2).
Dit gevaar is, dank zij ook het spoedig erode van Napoleon's regime, destijds niet verwezenlijkt. Eerst later zou in Nederland de vereering van den wetstekst gaan tieren,
en dan meer nog in de practijk dan in de wetenschap. Aan de Amsterdamsche hoogeschool heeft het wetsabsolutisme nooit wortel geschoten ; het heeft er enkel bestrijding
gevonden. In dit — trouwens ook in menig ander — opzicht is er hier een merkwaardige
en gelukkige continuIteit geweest in de geestesrichting der opeenvolgende hoogleeraren
in het burgerlijke recht : Van Hall, Van der Hoeven, Moltzer, Houwing en Scholten.
Maar in de eerste decennien der vorige eeuw heeft niet alleen in Amsterdam, doch ook
elders de studie van het stellige recht geen verdorrende, wel een verfrisschende en verjongende uitwerking gehad, welke den geest toegankelijk maakte voor de in Duitschland
met reuzenschreden vooruitgegane wetenschap, met name voor de daar tot bloei gekomen historische richting.
Van Kant's philosophie hebben de juristen hier te lande destijds niet veel begrepen 3).
Toch heeft zijn kennisleer bij ons doorgewerkt, door bemiddeling van Duitsche geleerden,
vooral Gustav Hugo, den man, die Kant's stelsel consequenter op het recht heeft toegepast
dan Kant zelf. Steunend op Kant en ten deele ook op anderen, zooals Montaigne en.
Montesquieu, heeft Hugo aan het 18e-eeuwsche natuurrecht den beslissenden slag toegebracht. Het resultaat van Kant's Kritik : dat de rede niet uit zichzelve voor toepassing
in het leven vatbare normen kan voortbrengen, doch enkel het vermogen is om een historisch bepaalde stof naar algemeene gezichtspunten te beoordeelen ; deze voorstelling,
toegepast op het recht, sloot in de onbestaanbaarheid van een natuurrecht in den zin van
een door de rede gevonden algemeen geldend recht. Zij liet alleen nog ruimte voor een natuurrecht als philosophie van het positieve recht, d.i. „eine Vernunfterkentnisz aus Begriffen
caber das was Rechtens seyn kann" 4 ). .En zij bracht tot het inzicht, dat het positieve recht
een historisch verschijnsel is, dat dus ook alleen historisch kan worden begrepen.
De groote verandering, welke, nu een eeuw geleden, hier te lande in de beoefening van
de rechtswetenschap plaats greep, laat zich duidelijk demonstreeren uit het levenswerk van
Cras' opvolger Cornelis Anne den Tex. Welk een verschil tusschen Den Tex in 1820, toen
hij de plaats van Cras innam, en denzelfden Den Tex omstreeks 1840, toen hij zijn Encyclopaedia iurisprudentiae in het Licht gaf en op het hoogtepunt van zijn wetenschappelijke
loopbaan stond. In de eerste jaren van zijn professoraat scheen het, alsof hij eenvoudig
1) J. M. Kemper, Verhandelingen, redevoeringen en staatk. geschriften, verz. door Jhr. J. de Bosch Kemper (1836) II, bl. 51.
2) T.a.p., bl. 47. 3 ) Trouwens de meesten in Duitschland ook niet. Verg. Hugo, Lehrbuch des Naturrechts als einer Philosophie
des positiven Rechts, 4e Aufl. (1819), § 26. 4 ) Hugo, Lehrbuch, § 1.
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Cras zou voortzetten. Evenals deze onderwees hij het staats- en volkenrecht aan de hand
van De Groot's De iure Belli ac pads. Aan zijn colleges over het natuurrecht legde hij zelfs
in het begin een dictaat van Cras ten grondslag. Voor de encyclopaedie, door hem te
Amsterdam het eerst onderwezen, gebruikte hij als leidraad aanteekeningen, welke
Kemper te Harderwijk gegeven had. Hierbij moeten wij echter niet vergeten, dat de jonge
hoogleeraar bijna kersversch van de Utrechtsche academie kwam, waar hij over het
publieke recht van zijn eigen tijd nooit had hooren spreken 1). De grondwet was toen
nog een gesloten boek, niet alleen voor de natie, maar ook voor de juridische studenten.
Toen G. W. Vreede in 1831 te Leiden promoveerde, weigerde de hoogleeraar Duymaer
van Twist, later voorzitter van de Tweede Kamer en Minister van Staat, te opponeeren,
omdat de theses meest staatsrecht betroffen, waarover — zegt Vreede — „het ons studenten
nog niet voegde mee te praten en als boven ons bereik" 2 ). Het is dus geen wonder, dat
het onderwijs van Den Tex aanvankelijk evenzeer buiten het levee stood als dat van
zijn voorganger. Maar lang heeft dit niet geduurd. Den Tex was geen Cras redivivus,
al heeft wel altijd iets van diens geest in hem doorgewerkt. Hij was een leerling — en
een der meest geliefde leerlingen 3 ) — van Ph. W. van Heusde, die zelf in zijn jonge jaren
o.m. de lessen van Cras en Wyttenbach aan het Athenaeum gevolgd had. Behalve Van
Heusde heeft ook diens ambtgenoot, de jurist en historicus C. W. de Rhoer, op Den Tex
blijvenden invloed uitgeoefend. Aan de lessen van deze beide leermeesters is het toe te
schrijven, dat hij steeds met veel nadruk de noodzakelijkheid betoogd heeft, om de
philosophie en de geschiedenis te verbinden met de studie van het recht 4).
Intusschen is Den Tex zelf noch in de philosophic noch in de historic van het recht diep
doorgedrongen. In geen van beide is hij boven zijn leermeesters uitgegroeid. Zijn wijsgeerig standpunt is altijd het Heusdiaansche gebleven : een toen wel zeer verouderd
rationalisme der Aufklarung, dat voornamelijk streefde naar de kennis van de menschelijke natuur en haar vermogens, welke men meende vooral te kunnen puttee uit de philosophic van Plato 5 ). Dit verklaart, dat Den Tex, ondanks Kant en de historische school,
steeds een aanhanger is gebleven van het rationalistisch natuurrecht. Hij bleef gelooven
in een „ius naturale", hetwelk ons zou kunnen leeren wat „humanae naturae convenienter
in vitae consortio homo homini praestare debet" 6 ). Wel beschouwde hij dit natuurrecht
minder als een geldend wetboek met onveranderlijken inhoud, dan als een geheel van
algemeene rechtsbeginselen, maar hij nam toch aan, dat die beginselen enkel door de
rede uit de menschelijke natuur kunnen worden afgeleid en dat zij ons kunnen leeren
wat als recht Belden moet, indien het positieve recht zwijgt 7 ). Aan de uitwerking van die
beginselen heeft hij zich echter nooit gewaagd. En zoo kreeg zijn natuurrecht een vrij
onschuldig karakter. Het eenige algemeene beginsel, door hem aangevoerd, is het nietszeggende „suum cuique tribuere".
De philosophic van Kant heeft op Den Tex geen rechtstreekschen invloed gehad ; wel,
in zeker opzicht, indirect : door bemiddeling van Hugo. Want van hem nam hij de opvatting over van de rechtsphilosophie als een philosophic van het positieve recht. Maar
terwijl deze bij Hugo het natuurrecht verving, bleef Den Tex daarnaast een rationalistisch
natuurrecht leeren. De vraag, of deze beide wel te rijmen zijn, heeft hij niet doorgedacht 8 ). Den Tex' historiebeschouwing was die van zijn leermeester De Rhoer. Maar zij
was ook de opvatting van v. Heusde, die haar van zijn ambtgenoot De Rhoer had overgenomen 9 ). Deze is de eerste geweest, die in ons vaderland aan de hoogeschool brak met de
antiquarische en kroniekmatige beoefening der historic, dank zij zijn ijverige studie van
1 ) C. A. den Tex, Oratio de iis, quae proximis hisce viginti quinque annis in jurisprudentia tractanda tradendaque, praesertim
inpatria nostra, nova acciderunt (1845) in Ned. Jaarboeken voor regtsgel. en wetg. VIII (1846), bl. 13. 2 ) G. W. Vreede,
Levensschets (1883), bl. 167. 3 ) C. Star Numan, Ter nagedachtenis van Ph. W. van Heusde (Gron. 1839), bl. 17 : „Den Tex,
misschien de meestgeliefde onder zijne vele hartelijk geliefde leerlingen". 4 ) Den Tex, Encyclopaedia jurisprudentiae (1839),
§ 206 v., § 523 , Oratio (1845), bl. 15 v. 5 ) A. J. Lakke, Ph. W. van Heusde (Leiden 1908), bl. 46, 73 v. •, Den Tex, Encycl.,
§ 24 v. 6 ) Encycl., § 228. 7 ) Encycl., § 228, 236. 8 ) Zie over de verhouding van beide Encycl., § 224 en 226. 9 Zooals v.
Heusde zelf meedeelt in zijn geschrift C. W. de Rhoer geschetst bijzonder als geschiedkundige (Utrecht, 1821), bl. 7.
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Montesquieu, Voltaire, Hume, Gibbon, Robertson 1 ). In navolging van hen Wilde De Rhoer
de geschiedenis behandelen als de historie van alle volken en alle tijden, als de ontwikkelingsgeschiedenis der geheele menschheid. Het was zeker voor dien tijd en voor een man als
De Rhoer te hoog gemikt en moest uitloopen op een oppervlakkige behandeling. Daarbij
kwam dat De Rhoer nog zoo gevangen zat in het rationalisme, dat bij hem de didactischpragmatische historiebeschouwing toch weer ging overheerschen. De geschiedenis bleef
voor hem allereerst een middel om te komen tot „menschenkennis en levenswijsheid".
Vandaar dat ook zijn streven om zijn nieuwe opvatting van de geschiedenis vruchtbaar
te maken voor het recht, niet veel kon opleveren. Tot een waarlijk historische behandeling van het recht kwam hij niet ; alleen maar tot een „gedurig ophelderen van het recht
door voorbeelden uit de staatkundige geschiedenis der volken" 2).
Deze historiebeschouwing heeft Den Tex er toe gebracht, de studie der rechtsvergelijking
als noodzakelijk aan te prijzen 3 ) en zelf een eerste schrede op dien weg te zetten 4). Zooals, volgens zijn leermeesters, de geschiedenis moest zijn een geschiedenis van de geheele
menschheid, wat in zich sloot de noodzakelijkheid om verschillende volken en verschillende tijden met elkaar te vergelijken, zoo moest ook het recht van alle volken en tijden
nagespoord en vergeleken worden. En zooals, in de Heusdiaansche gedachtensfeer, de
historie der menschheid moest leiden tot betere kennis van den mensch, zoo moest de
geschiedenis van het recht der volken strekken tot betere kennis van het rechtsbegrip.
Zoo zweefde Den Tex voor oogen een universeele rechtsgeschiedenis, gelijk die in zijn
tijd ook in Duitschland door Hegeliaansche juristen bepleit werd 5 ). Deze opvatting kon
dus toen voor zeer modern doorgaan. Maar inderdaad was zij bij Den Tex het uitvloeisel
van een verouderde 18e-eeuwsche historiebeschouwing, Welke naar echt-rationalistischen
trant streefde naar het algemeene begrip, met verwaarloozing van de veelvuldige verscheidenheid der werkelijkheid, waarvan het onderzoek werd nagelaten. Dus eigenlijk een
onhistorisch bedrijf ! Wat Den Tex over universeele en bijzondere rechtsgeschiedenis
ten beste gaf, bepaalde zich dan ook tot enkele fragmentarische mededeelingen, vooral
over de rechtsbronnen, en bleef dus aan den buitenkant. Daarom miste het echter niet
alle beteekenis. Het was toen in Nederland al een verdienstelijk werk, er de aandacht op
te vestigen, dat er behalve de Romeinsche ook nog Germaansche en andere oude rechtsbronnen waren. Maar van een historische beoefening van het recht is bij Den Tex nooit
sprake geweest, al schermde hij wel eens met citaten uit v. Savigny's geschriften 6 ). De
verbinding tusschen geschiedenis en recht is bij hem, evenals bij zijn leermeester De Rhoer,
steeds een bloot uitwendige gebleven.
Wat zijn philosophische en historische opvattingen betreft, heeft dus Den Tex zich nooit
kunnen losmaken van wat hij aan de Utrechtsche academie geleerd had. Hij was dan
ook geen denker, geen origineel man. Oorspronkelijke gedachten zal men in zijn Encyclopaedie en zijn buitengewoon talrijke opstellen tevergeefs zoeken. Zelfs valt ons, in al
wat hij schreef maar vooral in zijn boekbesprekingen, sterk op het Bemis van een eigen
oordeel. Als hij zijn meening uitsprak, deed hij dat bij voorkeur door citaten uit andere
auteurs. Dit ging hem zeer gemakkelijk af, want de rechtsgeleerde literatuur van zijn tijd,
ook de buitenlandsche, beheerschte hij. Den Tex was dus zeker een geleerd man. Hij was
echter tegelijk practicus. En hoewel hij was opgeleid in de school van het humanisme,
heeft dit aan zijn practischen zin geen afbreuk gedaan. Een Van Heusde trouwens was
geen Cras, al was er tusschen hen wel verwantschap in geestesrichting 7 ). Cras leefde,
wat zijn wetenschap betrof, enkel in het verleden. Van Heusde, hoe groot bewonderaar
ook van de oudheid in het algemeen en van Plato in het bijzonder, hield toch steeds den
1 ) Van Heusde, t.a.p., bl. 10. 2 ) Van Heusde, t.a.p., bl. 47, die dit blijkbaar beschouwt als de juiste methode. 3 ) Zoo
deed ook een ander leerling van De Rhoer en v. Heusde, ni. C. Star Numan. Zie diens a.g. geschrift Ter nagedachtenis van
Ph. W. v. Heusde, bl. 45. 4 ) Encycl., § 293 v. en 518. 5 ) Encycl.,§ 45. 6 ) Encycl.,§ 292, 518. 7 ) J. A. C. Rovers, Wie was
Ph. W. v. Heusde ? (Utrecht, 1875), bl. 18 : „Cras over het natuurregt te hooren en over Hugo Grotius, en zijne wijsgeerige
verklaring der uitspraken van het regt te volgen, en te luisteren naar het beroep op Cicero en de beste schrijvers, dit
was [voor den student v. Heusde] een waargenoegen".
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blik ook gericht op het heden en Wilde „den geest der oudheid aanwenden tot verlichting
en veredeling van zijn tijd" 1 ). Zoozeer zelfs was hij kind van zijn tijd, dat hij den geest
der oudheid niet begreep en men hem verwijten kon, dat zijn opvatting van Plato „ganz
modern und unplatonisch" was 2 ). Hij droeg dus het heden in het verleden, een gewoon
Aufklarungsverschijnsel.
De jurist nu, die geleerd had den blik te richten op zijn eigen tijd, liep destijds geen gevaar
den zin voor het practische te verliezen. De groote veranderingen op het gebied van het
recht, vooral door de invoering der codificatie, moesten Bien integendeel bevorderen, al
waren zij op zichzelf niet voldoende om iemand tot een practisch jurist te maken : een
Smallenburg te Leiden bleef wie hij was, toen hij, getooid met gepoederde pruik, in sierlijk
Latijn den Code Napoleon ging doceeren. Maar Den Tex had een op het practische gerichten aanleg, welke door het levee in een stad als Amsterdam en den omgang met
mannen van de practijk nog ontwikkeld werd. Leefde Van Heusde nog half in het verleden, van Den Tex mogen wij zeggen, dat hij spoedig geheel meeleefde met zijn eigen
tijd. In zijn publicaties behandelde hij met voorliefde vragen van den dag 3 ). De lust om
op zijn colleges Cras na te volgen, verging hem heel gauw. Zijn lessen liepen weldra grootendeels over het positieve recht, en „de wetenschap in hare nieuwste gedaante en met hare
jongste geschillen deed hij zijnen leerlingen bij voorkeur kennen" 4 ). Hij was niet alleen
de eerste, die aan het Athenaeum het stellige staatsrecht onderwees, maar ook de eerste die
daar de statistiek en de staathuishoudkunde doceerde. Hij deed het geheel in liberalen geest.
Want Den Tex was het type van een liberaal, die voor een levensbeschouwing, afwijkend
van de zijne, geen andere verklaring wist dan domheid of kwaadwilligheid. Groen van
Prinsterer bijv. is voor hem iemand, die anderen niet goed begrijpt of „welligt niet wil
begrijpen of wel zich zelven misschien niet goed begrijpt" 5 ), die geen toenadering wil, maar
enkel „de klove grooter en wijder wil maken", welke Den Tex had willen overbruggen6).
Al heeft Den Tex veel meer in de breedte dan in de diepte gewerkt, toch hebben zoowel
de Amsterdamsche hoogeschool als de rechtswetenschap in Nederland aan hem groote
verplichtingen. Hij was een man, die volkomen op de hoogte van zijn tijd, het ruime
veld der rechtswetenschap overzag. Daardoor was hij in staat den Nederlandschen juristen
den weg te wijzen, dien zij bij bun studien te volgen hadden.
Daarbij heeft hij in groote mate de medewerking ondervonden van zijn ambtgenoot en
trouwen vriend Jacob van Hall, die in 1824 Van Reenen opvolgde als hoogleeraar in het
civiele recht. Het is merkwaardig, hoe radicaal Van Hall dadelijk gebroken heeft met
de denkwijze van zijn leermeesters Cras en v. Reenen, en eigenlijk ook met die van
Den Tex ; want de lessen van dezen heeft hij, juist in Naar periode van Cras-imitatie,
nog eenigen tijd gevolgd. Reeds hieruit kan men opmaken, wat later zijn publicaties
bevestigen, dat hij meer dan Den Tex een man geweest is van zelfstandig oordeel. Al
bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt, waartoe hij een paar jaren na de voltoofing
zijner studie aan het Athenaeum geroepen werd, bleek, dat hij het natuurrecht afgezworen
had en een overtuigd aanhanger van de historische school geworden was 7 ). Het was
zonder twijfel te danken aan de geschriften van v. Savigny, voor Wien hij groote vereering had 8 ). Van diens Vom Beruf unsrer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft
beveelt hij al spoedig den jongen juristen de „herhaalde lezing" met den meesten nadruk
1 ) Star Numan, Ter nagedachtenis, bl. 27. 2 ) Lakke, Ph. W. v. Heusde, bl. 103. 3 ) Zij verschenen bijna alle in zijn eigen,
hierna te vermelden tijdschrift ; en handelden o.a. over : de bestaande volkenrechtelijke betrekkingen tusschen En eland
Nederland en Portugal (1827), jury-rechtspraak (1829), toerekeningsvatbaarheid van den znisdadiger (1830), psychiatrisch
onderzoek in strafzaken (1831-1832), crimineele statistiek (1838), het verband van wetenschap en wetgeving (1839),
staatsleeningen en nationalen rijkdom (1840), gevangenisstelsels (1840, 1842, 1843), de gebeurtenissen van 1848 (1848).
vredescongressen van 1848 en '49 (1849), socialisme, staatsrecht, staathuishoudkunde (1850), naturalisatie (1851), den
coup d'etat van Louis Napoleon in verband met het constitutioneele stelsel (1852). 4 ) J. v. Hall, Levensberigt van mr. C.
A. den Tex, in: Handel. Maatsch. der Nederl. Letterk. 1854, bl. 94. 5 ) Over revolutionair en anti-revolutionair staatsregt, in:
Ned. Jaarb. v. regtsg. en wetg. XI (1849), bl. 221. 6 ) Ned. Jaarb., t.a.p. H. 804 v. Zie over het liberalisme ook Den Tex
in Bijdr. tot regtsgel. VIII (1834), bl. 5 v. 7 ) Oratio de meritis Bel arum in excolendo historico juris Romani studio (1824).
8 ) Zie bijv. Bijdr. tot regtsg. en wetg. II (1827), bl. 158.
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aan 1). Anders dan Den Tex heeft Van Hall dan ook steeds gestreefd naar een historische
behandeling van het recht. Zij strookte trouwens met zijn aanleg, welke hem, meer dan zijn
ambtgenoot, drong tot grondig onderzoek. Dit noopte hem, hoewel hij een man van
mime wetenschappelijke belangstelling was, tot zelfbeperking, een gave, welke Den Tex
ten eenenmale miste. Daarentegen had hij met dezen gemeen den practischen zin, die hem
bij zijn onderwijs steeds ook den blik gericht deed houden op de behoeften van de samenleving 2 ). Zoowel zijn historische als zijn practische zin behoedden hem voor een overschatting van de beteekenis der wet : hij had een open oog voor het in het verkeer geldende
onbeschreven recht 3).
Veel hebben Van Hall en Den Tex bijgedragen tot de ontwikkeling van de rechtswetenschap in Nederland door de uitgave, sinds 1826, van de Bijdragen tot regtsgeleerdheid en
wetgeving 4), welke tot 1839 het eenige Nederlandsche juridische tijdschrift gebleven zijn.
Daarin publiceerden zij niet alleen wetenschappelijke opstellen, door hen zelven en anderen
geschreven, maar hielden ook de Nederlandsche juristen zorgvuldig op de hoogte van wat
er in binnen- en buitenland op rechtsgeleerd gebied verscheen. Bovendien besprak Van
Hall daarin de belangrijkste rechterlijke uitspraken. Door deze Bijdragen zijn Den Tex en
Van Hall de leidende figuren geweest in het rechtsgeleerde Nederland van hun tijd.
Maar groot zijn ook hun verdiensten geweest voor het juridisch onderwijs aan het Athenaeum, waaraan zij hun beste krachten gegeven hebben. Vooral Den Tex heeft daarvoor
schier bovenmenschelijken arbeid verricht. Onder Cras en Van Reenen was in de latere
jaren het aantal studenten sterk afgenomen, vooral ten gevolge van de nieuwe regeling
van het hooger onderwijs na de Restauratie, welke zeer nadeelig was voor het Althenaeum.
Want het Kon. Besluit van 2 Aug. 1815, No. 14, noodzaakte de juridische studenten niet
alleen om aan een Universiteit examen te doen in de hoofdvakken der rechtswetenschap,
maar verplichtte hen ook, bewijzen over te leggen van colleges te hebben gevolgd in
onderscheidene vakken, welke aan het Athenaeum niet werden gedoceerd. Bovendien
moesten de studenten der Athenaea ten minste een jaar aan een academie doorbrengen,
behalve wanneer zij zich wilden onderwerpen aan een openbare promotie.
Den Tex nu, die krachtens zijn aanstelling alleen verplicht was tot het onderwijs van
natuur-, volken- en staatsrecht, heeft vrijwillig jaar op jaar zijn colleges uitgebreid,
zoodat hij ten slotte onderwijs gaf in tien vakken : encyclopaedie, wijsbegeerte van het
recht (natuurrecht), staatsrecht, strafrecht, strafvordering, staathuishoudkunde, de statistiek van ons vaderland, volkenrecht, de staatkundige geschiedenis van Europa en historia iuris. Van Hall, Wiens leeropdracht alleen Romeinsch en hedendaagsch burgerlijk
recht omvatte, breidde in 1840 — toen de Regeering voor de Universiteiten drie nieuwe
colleges voorschreef, nl. strafvordering, handelsrecht en burgerlijke rechtsvordering —
zijn colleges met de beide laatste vakken uit. Gevolg hiervan was, dat de studenten hun
studie te Amsterdam konden voleindigen, zonder een academie te bezoeken. Voorzien
van testimonia hunner hoogleeraren, legden zij te Utrecht of Leiden hun examens of en
promoveerden daar op dissertaties, onder leiding van Den Tex of Van Hall bewerkt.
En het onderwijs der beide hoogleeraren werd door hun leerlingen zeer op prijs gesteld.
Prees men in Van Hall de helderheid en bondigheid zijner lessen 5 ), Den Tex vooral was het,
die door een gelukkige toepassing van de Socratische leermethode, door hem van zijn leermeester v. Heusde overgenomen 6), bij zijn leerlingen den studielust wist op te wekken. Zooals
Van Heusde steeds voor oogen had de vorming van den mensch 7 ), zoo Den Tex die van den
jurist. Vandaar dat in zijn Encyclopaedie de methodologie een ruime plaats inneemt.
Intusschen is de uitgebreidheid der leervakken voor Van Hall een reden geweest om,
na 24 jaren het Athenaeum gediend te hebben, een benoeming aan te nemen naar Utrecht,
1 ) Bijdr. II (1827), bl. 448. 2 ) Zie het levensbericht over v. Hall door B. J. L. de Geer in : N. Bijdr. v. regtsg. en wetg.
VIII—Ix (1859), bl. 451 v. 3 ) Zie bijv. Bijdr. tot regtsg. en wetg. VIII (1834), bl. 334 v. 4 ) In 1839 werd de naam veranderd in Ned.jaarboeken voor regtsg. en wetg., in 1851 in Nieuwe bijdr. v. regtsg. en wetg. 6 ) Zie het levensbericht door zijn
leerling H. J. Koenen in Jaarboek v. d. Kon. Akademie v. wetensch. 1859, bl. 84 v. 6 ) Lakke, t.a.p., bl. 33. 7 ) Lakke, H. 280 v.
10
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C. A. den Tex, 1820-1852. Steendruk. H.V.U.
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M. Des Amorie van der Hoeven, 1848-1866. Photo. H.V.U.

waar hij zich tot het onderwijs van het moderne civiele recht kon. beperken. Den Tex
daarentegen is steeds het Athenaeum trouw gebleven.; hij wees benoemingen zoowel te
Leiden, op den stoel van J. M. Kemper, als te Utrecht, waar hij zelf gestudeerd had, van
de hand. De groote omvang van zijn taak drukte hem niet. Hij beschouwde het — weer
in navolging van v. Heusde — juist als ideaal, de studenten in te wijden in den ganschen
cyclus zijner wetenschap. Daarom stond ook bij hem de Encyclopaedie op den voorgrond.
Niet enkel hierin komt overigens zijn veelzijdigheid uit. Zij beperkte zich niet tot de
wetenschap, maar strekte zich ook uit tot de kunst. In het Kon. Instituut nam Den Tex
zoowel in de letterkundige afdeeling als in die van de beeldende kunsten een eervolle
plaats in. En hij bezat een buitengewonen aanleg voor de muziek. Maar te veel laadde
hij op zich, toen hij in 1842 ook nog het lidmaatschap van de 2e Kamer aanvaardde.
Het oefende op zijn werkzaamheden als hoogleeraar een ongunstigen invloed uit en ontnam hem, Wiens natuur voor een politicus te gevoelig was, zijn vroegere rustigheid en.
opgewektheid 1). Hij heeft die niet herkregen, nadat hij zich in 1847 uit de politiek teruggetrokken had. Maar gewerkt heeft hij, totdat zijn krachten hem begaven.
Van Hall is in 1848 als hoogleeraar in het Romeinsche recht, het burgerlijk- en handelsrecht en de burgerlijke rechtsvordering opgevolgd door den 24-jarigen Martinus des
Amorie van der Hoeven, zijn leerling, maar niet leerling in engeren zin. Van der Hoeven
ging zijn eigen weg.
Nooit is aan de Amsterdamsche hoogeschool een hoogleeraar bij zijn leven meer bewonderd
en door zijn studenten vereerd, dan deze man. Maar toen hij op 44-jarigen leeftijd stierf,
had hij zichzelven al overleefd. En thans, ruim zestig jaren na zijn dood, is zijn wetenschappelijk werk geheel vergeten. Van der Hoeven is trouwens niet een man van de pen
geweest. Weinig heeft hij geschreven ; in hoofdzaak korte verhandelingen over eenvoudige
vragen van stellig recht, welke alle belang verloren hebben 2 ). Wie hem alleen daarnaar
zou willen beoordeelen, zou hem onrecht doen. Deze verhandelingen wekken slechts de
gedachte aan een nuchteren, drogen, zakelijken jurist. In geen enkel opzicht verraden
zij, dat deze jurist ook een denker was, dien de diepste levensvragen geen oogenblik rust
lieten ; dat deze professor in zijn beste jaren ook een profeet was, die als voornaamste
taak beschouwde, zijn tijdgenooten — en zijn leerlingen in het bijzonder — op te heffen
boven de banaliteit van het alledaagsche leven., hen op te wekken tot „eene heroieke
verzaking van subjectief genot", hen te onttrekken aan het „gruwzame leugengedoe onzer
tijden" 3 ) en te waken tot „mede-arbeiders van God in de hervorming van de menschelijke
maatschappij tot een koninkrijk der hemelen" 4). Meer dan zijn juridische opstellen leeren
ons omtrent het gedachten- en zieleleven van dezen mensch enkele boekbesprekingen van
zijn hand en vooral zijn geschrift Over het wezen der godsdienst en hare betrekking tot het
staatsregt, waarin hij zich keert tegen de liberale opvatting, verdedigd door Opzoomer,
volgens welke de godsdienst wel een belangrijke factor in het leven is, maar toch niet
alles. Hiertegenover betoogt hij, dat de godsdienst de drijfveer moet zijn van al onze
handelingen, van het geheele leven, ook op het gebied van wetenschap en staatsrecht,
omdat het leven van den godsdienstigen mensch hierin bestaat, dat hij met bewustheid
meewerkt aan het plan Gods. Aan den anderen kant bestrijdt hij ook de destijds opkomende
anti-revolutionnaire richting. Wel gelooft hij met haar, dat de Staten oorspronkelijk tot
stand komen door de Voorzienigheid, maar eens zullen zij geheel en al het kunstwerk
van den mensch zijn. „De schepping Gods is bestemd om door den mensch vernietigd te
Het revoluworden en te worden veranderd in de eigen schepping des menschen
tionnaire dogma moet ten voile verwezenlijkt worden, maar op anti-revolutionnaire
wijze" 5 ). Het beste leeren wij echter v. d. Hoeven kennen uit de biografie, welke Quack
1 ) Vol ens van Hall in zijn beide levensberichten. 2 ) M. des Amorie v. d. Hoeven en A. de Vries, Regtsgel. opstellen
(Amsterdam), 1852. 3 ) Mr. H. P. G. Quack, Herinneringen, 2e druk (Amsterdam, 1915), bl. 28. 4 ) Des A. v. d. Hoeven,
Over het wezen dergodsdienst (Amsterdam, 1854), bl. 9. 5 ) Het wezen der godsdienst, bl. 15.
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van hem gegeven heeft 1 ). Veel van wat de vereerde meester heeft gesproken, is daarin
met liefdevolle pieteit opgeteekend en zoo voor het nageslacht bewaard.
Want v. d. Hoeven, zoon van den door zijn kanselwelsprekendheid vermaarden Amster..
damschen hoogleeraar Abraham des Amorie v. d. Hoeven, was de man van het gesproken
woord : de schitterende, ongeevenaarde improvisator. Zijn inaugureele oratie „de arte
recte gerendi muneris professorii" was een improvisatie. Improvisaties waren ook zijn
colleges : hij gaf ze zonder een enkele aanteekening. En hetzij hij sprak voor zijn studenten,
hetzij voor een breeder gehoor over de wijsbegeerte en haar geschiedenis 2 ) of over economische vraagstukken 3 ), altijd verbaasde hij zijn hoorders door den rijkdom van zijn gedachten. Want v. d. Hoeven was niet alleen een man met een ontzettend geheugen en
daardoor een zeer omvangrijke kennis, die zijn wetenschap beheerschte en de moeilijkste
onderwerpen met de grootste duidelijkheid wist te behandelen, maar hij was bovenal
een man van eigen gedachten, door diep nadenken verkregen.
Hoe weinig Van der Hoeven ook gemeen had met zijn leermeester Van Hall, in een opzicht
kwam hij met dezen overeen : hij was voorstander van een historische beoefening van
het recht, en paste deze methode op gelukkige wijze toe bij zijn colleges over het Romeinsche, minder bij die over het moderne recht 4 ), waarvan trouwens in zijn tijd de geschiedenis nog zeer weinig onderzocht was.lOverigens was v. d. Hoeven's aanleg meer wijsgeerig
dan historisch. De zuiver speculatieve wijsbegeerte stood bij hem op den voorgrond. Haar
trachtte hij te verzoenen zoowel met zijn rechtzinnig christelijk geloof als met de historische methode. Met groote ingenomenheid begroette hij de verschijning van Von Jhering's
Geist des rOmischen Rechts, dat, naar hij meende, den strijd tusschen de historische en
philosophische richting in de rechtswetenschap „door het sluiten van een eerlijken, waren
en innerlijken vrede" beeindigd had 5).
Toch is v. d. Hoeven, ondanks zijn sterken trek naar de bespiegeling, aanvankelijk geen
onpractisch man geweest. De groote reputatie, welke hij voor zijn hoogleeraarschap als
advocaat te Amsterdam binnen zeer korten tijd verworven had, en de bewondering, welke
de studenten langen tijd voor zijn colleges aan den dag legden, bewijzen het. Niemand
minder dan zijn leerling T. M. C. Asser getuigt, dat zijn lessen over het burgerlijke procesrecht behoorden tot de beste, welke hij gaf 6 ). Zonder twijfel is hij altijd het meest in zijn
element geweest, wanneer hij buiten de gewone colleges om met de studenten, ook die
van andere faculteiten — want in zijn goeden tijd was hij de hoogleeraar van het Athenaeum — onderwerpen besprak van algemeen wetenschappelijk belang, uit de philosophie,
de theologie, de philologie — hij was ook doctor in de klassieke letteren —, de geschiedenis,
de mythologie enz. Maar aanvankelijk is hij toch ook op de gewone colleges een goed
leermeester zijner studenten geweest. Op den duur echter moest zijn steeds meer zich
verdiepen in de speculatieve philosophie, waarin hij vooral aansluiting zocht bij Fichte,
hem meer en meer verwijderen van de werkelijkheid en hem zijn belangstelling voor het
stellige recht doen verliezen. Het ongeluk Wilde, dat hij juist dit en niet de rechtsphilosophie had te doceeren. Langzamerhand werd de wijsbegeerte hem zoozeer de hoofdzaak,
dat hij zelf het collegegeven ging vergelijken met het tentenmaken van Paulus, waardoor
deze ook zijn brood verdiende. De colleges gingen dus achteruit. Zelfs kwam het zoover, dat
de Curatoren op zijn college verschenen om te zien, of het zoo erg was, als men vertelde 7).
Van der Hoeven behoort zeker niet tot de Amsterdamsche hoogleeraren, aan wie het
juridisch onderwijs en de rechtswetenschap het meeste te danken hebben. Maar het zou
onrechtvaardig en bekrompen zijn, hem alleen te meten naar dezen maatstaf. Er mogen,
ook in zijn tijd, betere docenten en grootere geleerden geweest zijn : v. d. Hoeven staat
1 ) H. P. G. Quack, Martinus des Amorie v. d. Hoeven (Amst., 1869). 2 ) Van zijn bekende voordrachten, daarover in 1854
inFelix Meritis gehouden, geeft Quack een overzicht op bl. 55-84; van die in den winter van 1860-61 op b1.127-143.
Levensschets van mr. M. des Amorie v. d. Hoeven, in: Levensberichten v. d.
. 88 v. 4 ) P. R. Feith,
en 1854, Quack,M
3 )IIn
1853
maatsch. der Ned. Letterk., 1870, H. 450. 5 ) Zie zijne aankondiging van deel I van dat werk in N. Bijdr. v. regtsg. en wetg.
(1852), bl. 484 v. 6 ) T. M. C. Asser, Toen en nu (1893), bl. 7. 7 ) Quack, v. d. Hoeven, bl. 146.
II
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daar onder al zijn ambt- en tijdgenooten als een geheel eenige persoonlijkheid, niet enkel
door zijn welsprekendheid, de verhevenheid zijner denkbeelden, den adel van zijn karakter,
maar hij is de geniale man, die niet meedrijft op den stroom van zijn tijd, dock daaraan
welbewust zelf een andere richting poogt te geven. Want met scherpen blik ziet deze
man zijn eigen tijd, die hem op het tweede letterkundig congres te Amsterdam in 1850
de rake critiek ontlokt : „Wij zijn misschien eenigszins bovenmatig plat, positief, materieel, prozaisch en practisch" 1).
In dien platten, prozaischen tijd verkondigt hij : „voorzeker, het laatste woord, dat aan
deze schoone wereld ten grondslag ligt, is geen plat proza. De poezie komt er Hader bij"2).
In de dagen van het positivisme in Nederland is hij de voorvechter der speculatieve wijsbegeerte, die kennis alleen op waarneming gegrond een armoedige wereldbeschouwing acht.
In een tijd van materialisme leert hij, dat de materie niet het allermaterieelste is 3 ), en in
een tijd van maatschappelijk utilisme : dat de ethische ideeen de grondslag onzer levensbeschouwing moeten zijn4).
Tegenover de stelling van zijn tijd, dat godsdienst en wetenschap elkaar niet raken, poneert
hij : „Onze godsdienst moet wetenschappelijk, onze wetenschap godsdienstig worden" 5).
Ook in den strijd zijner dagen op godsdienstig gebied gaat hij zijn eigen weg. Hij verwerpt
de orthodoxe Godsbeschouwing als niet rein en zuiver genoeg 6), maar keert zich ook
tegen de moderne bestrijding van het supranaturalisme. Hij wil niet weten van het
pantheisme, dat God tracht te begrijpen als de eenheid van al het bestaande, een eenheid
Welke volgens hem een abstractie zonder Leven en werkelijkheid is ; maar hij heeft ook
geen vrede met het theisme, dat God opvat als een wezen naast, ofschoon tevens boven
alle overige wezens. Daartegenover stelt hij zijn eigen beschouwing van God als het
Wezen, dat het ware Zijn van alle wezens is" 7 ). Door afkomst en eigen overtuiging rechtzinnig Protestant, legt hij toch dikwijls liefde aan den dag voor de Katholieke Kerk en
aanvaardt verschillende harer dogma's, zooals dat der Mariavereering8).
In den strijd tusschen de liberale en de anti-revolutionnaire staatsleer gaat hij, gelijk wij
reeds zagen, boven beiden uit.
Tegenover het individualisme, dat destijds hoogtij viert, plaatst hij de gedachte, „dat
het de maatschappij is, die de individuen in hun zijn en arbeid constitueert" 9 ) en komt
op tegen „het egoisme en individualisme, dat ons beheerscht, en ons volslagen gebrek aan
gemeenschapsgevoel" 10).
In een tijd, waarin het socialisme hier nog geldt als een onzinnige dweperij, voorspelt hij, dat de idealen der socialisten zullen verwezenlijkt worden, zij het door antisocialistische middelen 11).
Zoo leefde v. d. Hoeven in tweespalt met zijn tijd. Het tragische was, dat hij in zijn strijd
alleen bleef staan. Het groote publiek bewonderde hem om zijn welsprekendheid, maar
verwonderde zich over zijn „vreemde ideeen". Nooit ontving hij eenig teeken, dat zijn
woord in vruchtbare aarde gevallen was. Zijn studenten waren alien „met geestdrift
aan den geliefden leermeester gehecht", maar niemand gaf zich geheel aan hem over.
„Eenen leerling, die aan v. d. Hoeven's wijsbegeerte getrouw gebleven is, zoude ik niet
weten te noemen", schrijft zijn eigen leerling Feith 12 ). En een ander, die wel het meest den
leermeester heeft liefgehad en vereerd en het meest diens woorden heeft bewaard in zijn
hart, Quack, moet toch getuigen, dat v. d. Hoeven eigenlijke leerlingen niet gekweekt
heeft, noch in de rechtswetenschap noch in de philosophic. In de laatste scheen hij er
enkelen te zullen krijgen, maar op den duur verlieten zij hem allen 13).
1) De wereldbeschouwing v. h. tweede letterk. congres te Amsterdam ; een improvisatie van den hoogleeraar mr. M. des Amorie v. d.
Hoeven(overgedrukt uit de Verhandelingen van het Congres, 1868), bl. 16. 2 ) T. z. p., b1. 17. 3 ) De wereldbeschouwing, bl. 17.
4 ) In zijn opstel De wij sgeerige zedeleer van Dr. Richard Rothe, De Gids 1852, 2e deel, bl. 424. 5 ) De wereldbeschouwing, bl. 18. 6 ) In
een bespreking van Stahl's redevoering Was ist die Revolution?, De Gids 1852, 2e deel, bl. 411. 7 ) Drie stellingen, door hem in 1854
gepubliceerd in de Jaarboeken voor wetensch. theologie, en ook afgedrukt hij Quack, v. d. Hoeven, bl. 53 v. 8 ) Hierover hield hij in
1854 een voordracht voor de theologische studenten. Quack, t.a.p. bl. 151. 9 ) Quack, Herinneringen, bl. 41. 1°) Het wezen
dergodsdienst, bl. 27. 1') Quack, v. d. Hoeven, bl. 89. 12 ) Levensschets, t.a.p. bl. 447. 13 ) Quack, v. d. Hoeven, bl. 147.
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Van alien verlaten ! Dit was het lot van den man, die vol idealen zijn taak had aanvaard. Zichzelven noemde hij „een dier bedroefde wezens, die men philosophen noemt,
wier eenig genot bestaat in het meedeelen nu en dan van wat zij gevoelen of denken".
En ook dit genot hield op, toen niemand naar hem wilde luisteren. Zoo bleef hij alleen
staan. Den strijd tegen zijn tijd en zijn samenleving gal hij op, maar den strijd ontvluchten
kon hij toch niet. Want v. d. Hoeven leefde niet alleen in tweespalt met zijn tijd, maar
ook met zichzelven. De hopelooze strijd om godsdienst en speculatieve philosophie te verzoenen, om door wijsgeerig denken te komen tot den geopenbaarden godsdienst 1 ), maakte
den moeden denker tot een tobber en voerde den tobber tot krankzinnigheid. Wel keerde
hij, schijnbaar hersteld, terug tot zijn ambt en sleepte zijn bestaan nog een paar jaren voort,
maar levende was hij reeds gestorven. Aan ieder, die het hooren wilde, verkondigde hij
nu, „dat het ideaal, waarvoor hij alles opgeofferd had, een droombeeld was geweest,
dat de moeite om er naar te jagen niet beloonde", en dat het dwaasheid was, om voor
anderen te willen leven. „Dat", zeide hij, „heeft ook Jezus begrepen. Als die beveelt, den
naaste lief te hebben als zichzelven, meent Hij : beproef het maar eens, dan zult gij wel
bemerken, dat het toch niet gaat" 2).
In melancholie, materialisme en scepticisme eindigde zijn leven. Voor de wetenschap
heeft het weinige vruchten opgeleverd : het illustreert alleen maar op treffende wijze de
onvruchtbaarheid eener zuiver bespiegelende wijsbegeerte. Maar de wetenschap is niet
alles in het leven. Wie zou willen beweren, dat v. d. Hoeven tevergeefs geleefd heeft,
zou zijn oogen gesloten moeten houden voor het feit, dat in onze tegenwoordige samenleving toch wel iets verwerkelijkt is van wat hem als ideaal voor oogen stolid. Ook is er
juist in onzen tijd een kleine groep van christen-socialisten, Welke den idealist v. d.
Hoeven, die bij zijn leven alleen bleef staan, als haren geestelijken leidsman eeren wil3).
Het komt mij voor, dat hij niet alleen hun, maar ons alien nog wel iets te zeggen. heeft.
Van der Hoeven en zijn ambtgenoot Jeronimo de Bosch Kemper, noon van Joan Melchior
Kemper en opvolger van Den Tex, vormden in velerlei opzicht een scherp contrast.
De eerste wordt verteerd door een diepe tragische smart en een zwak gestel , de laatste
is gezond en blijft, onder allerlei teleurstelling en felle slagen van het lot 4 ), levenslustig
en blijmoedig.
Van der Hoeven is de eenzame, die het huwelijk versmaadt en zich opzettelijk isoleert,
zelfs van zijn naaste verwanten , Kemper de gezelligheidsmensch, Wien het gezinsleven
een behoefte is, en die steeds midden in het maatschappelijke leven van zijn tijd blijft staan.
Van der Hoeven is hoekig, scherp en onverzoenlijk in de veroordeeling van wat met zijn
denkbeelden strijdt , Kemper tegemoetkomend en conciliant, in de wetenschap evenzeer
als in de politick, overtuigd, dat er in iedere richting iets goeds is, omdat het volstrekt
slechte B een aanhang zou vinden, en dat de verschillende levensbeschouwingen meestal
een ware zijde hebben, wijl de absolute onwaarheid door niemand geloofd zou worden5).
Van der Hoeven is de door onrust voortgedreven twijfelaar en zoeker, die als hij na langen
strijd de waarheid gevonden meent te hebben, weldra alles weer voelt wegzinken , Kemper
wordt heel zijn leven gedragen door de vaste overtuiging, dat de gansche schepping „het
werk der onbegrensde liefde is", het menschenrijk „eene tijdelijke en daarom nog onvolmaakte maar tot volmaaktheid geroepene samenleving van wezens bestemd tot het
eeuwig rijk des geestes", en dat „alles door God is voorbeschikt tot eene toekomst,
waarin God alles in Alen zijn zal" 6).
Van der Hoeven is de beoefenaar der zuiver speculatieve philosophie ;Kemper de moderne
1 ) Hij wilde, in navolging van Pascal, „de waarheid of onwaarheid der Christelijke godsdienst nagaan van een geheel
zelfstandig en onafhankelijk standpunt". De Wereldbeschouwing, bl. 6. 2 ) Quack, v. d. Hoeven, bl. 162. 3 ) Voor haar
bezorgde B. de Ligt in 1917 een nieuwe uitgave van v. d. Hoeven's geschrift Over het wezen der godsdienst. 4 ) In 1859
stierf zijn veelbelovende oudste noon, jur. student aan het Athenaeum, aan wiens nagedachtenis hij zijn boek De Wetenschap der zamenleving toewijdde. °) Handleiding tot de kennis van de wetenschap der zamenleving, door Jhr. Mr. J. de Bosch
Kemper, I (1863), bl. 82. 6) De wetenschap der zamenleving, I, bl 136.
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geleerde van op waarneming en wijsbegeerte gegronde wetenschap 1 ), afkeerig van een
philosophic, die „eeuwig in abstractien zich verliest", voorstander van een wijsbegeerte,
welke „met de scherpte van het denken realiteit onderzoekt"2).
Van der Hoeven is de man van het woord, schitterend redenaar en improvisator, maar die
tot schrijven moeilijk komt en geen bock nalaat ; Kemper de man van de pen, die een heele
reeks wetenschappelijke werken schrijft, maar Wiens mondelinge voordracht gebrekkig is.
Van der Hoeven is, in zijn goeden tijd, de afgod der studenten, die geen college van hem
buiten noodzaak verzuimen 3 ); Kemper moet klagen, dat zij in het algemeen zeer ongeregeld college loopen en, na weken wegblijven, zich eens vertoonen om een testimonium
machtig te worden4).
Van der Hoeven wordt bij zijn leven bewonderd, hoewel niet begrepen, en vereerd als
„de professor" 5 ); Kemper wordt door zijn tijdgenooten onderschat, van wie er zijn, die
meenen, dat hij voor het hoogleeraarsambt eigenlijk niet berekend is.
Kemper zelf had, in zijn groote bescheidenheid, aanvankelijk ook getwijfeld, of hij daarvoor wel geschikt was. Reeds meermalen had hij een professoraat geweigerd, te Utrecht,
Leiden (in de vacature Thorbecke) en Amsterdam. In waarheid heeft zeker nooit iemand
aan ooze hoogeschool met meer recht een juridischen leerstoel ingenomen dan hij. Van
wetenschappelijk standpunt beschouwd, verdiende hij zeker veel meer dan v. d. Hoeven
den eeretitel van den professor ,,,,iioxnv. Want wat deze man op wetenschappelijk gebied
gepraesteerd heeft, dwingt oprechte bewondering af. Grooter geleerder dan dezen waarlijk
encyclopaedischen geest heeft Nederland in die dagen niet gehad. Hij was belast met
het onderwijs in negen vakken. Dit was natuurlijk zelfs voor een man als Kemper te
veel. Tot het doceeren van encyclopaedic, wijsbegeerte van het recht, staatsrecht, strafrecht en strafvordering gevoelde hij zich volkomen in staat. Maar daarnaast had hij ook
nog te onderwijzen de staathuishoudkunde, de statistiek, het volkenrecht en de staatkundige geschiedenis van Europa ; en hij was overtuigd, deze taak niet naar behooren te
kunnen vervullen 6 ). Toch heeft hij in elk van de door hem onderwezen vakken zijn sporen
verdiend. Zijn hoofdwerk De wetenschap der zamenleving, onder welke benaming het in
ons land de sociologic introduceerde, is een wijsgeerige encyclopaedic der geestelijke
wetenschappen, welke getuigenis aflegt van een schier weergaloos omvangrijke kennis.
Op het gebied van het staatsrecht schreef hij zijn Handleiding tot de kennis van het Nederlandsche staatsregt en staatsbestuur 7 ), voor dien tijd een voortreffelijk bock, maar ook nu
nog altijd onmisbaar door zijn rijke literatuuropgaven en de behandeling van veel, dat
men overal elders tevergeefs zal zoeken. Als strafrechtsgeleerde had hij reeds in 1838,
toen hij nog jong substituut-officier van justitie was, zijn naam gevestigd door zijn
omvangrijk werk : Het wetboek van strafvordering, naar deszelfs beginselen ontwikkeld en
in verband gebragt met de algemeene regtsgeleerdheid 8 ), verreweg het beste bock, dat in
Nederland over het strafprocesrecht geschreven is. Ook in de economic liet hij zich niet
onbetuigd. Zijn Geschiedkundig onderzoek naar de armoede in ons vaderland 9 ) werd door
de Hollandsche maatschappij van wetenschappen met goud bekroond en behoort tot het
beste wat van zijn hand verscheen. Voor de statistiek maakte hij zich verdienstelijk door
de publicatie van statistische gegevens 10 ) en door de oprichting in 1862 van de Vereeniging
voor de Statistiek 11 ). De politieke geschiedenis verrijkte hij met een reeks van boeken over de
staatkundige geschiedenis van Nederland 12 ). En de schrijver van al deze wetenschappelijke
werken was geen kamergeleerde, maar stond midden in het leven van zijn yolk. Den tijd,
1 Zie zijn inaugureele oratie De staatswetenschap, een wetenschap op waarneming en wijsbegeerte gegrond en door voortdurende
kritiek te volmaken (Amsterdam, 1852) en De wetenschap der zamenleving, I, bl. 24 v. 2 ) De Bosch Kemper, De rigtingen
enpartijen in het staatkundige leven, 2e druk (Amsterdam, 1857), bl. 10. 3 ) Feith, Levensschets, bl. 437. 4 ) De Bosch Kemper,
Brief aan dengemeenteraad van Amsterdam betreffende de reorganisatie van de Doorluchtige School (Amsterdam, 1860).
5 ) Quack, v. d. Hoeven, bl. 96. 6 ) Brief aan dengemeenteraad. 7 ) De eerste druk verscheen in 1852, de tweede in 1865.
8 ) Drie deelen (1838-40). 9 ) Eerste druk in 1851, tweede (verkorte) uitgave in 1860. 1°) Sinds 1849 in het door hem
opgerichte Staatkundig en staathuishoudkundig jaarboekje. 11 ) DaarvOOr bestond zij eigenlijk al als Vereeniging voor de
uitgave van het staathuishoudkundig jaarboekje. 1') Staatk. geschied. v. Nederland tot 1795 (1866) ; Staatk. geschied. v. Nederland tot 1830 (1867, 1868), met Letterkundige aanteekeningen (1871) • Geschiedenis van Nederland na 1830 (5 dln., 1873-82).
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dien hij niet aan de wetenschap besteedde, gaf hij aan allerlei practischen arbeid op het gebied
van kerk l ) en staat 2 ), onderwijs 3 ), armenzorg, volksontwikkeling 4 ) en vredesbeweging 5).
Kemper's wetenschappelijke arbeid werd geheel gedragen door de overtuiging, „dat de
speculatieve wijsbegeerte uit zich zelve niets kan voortbrengen" 6 ) en dat wij onze kennis
moeten putten, „uit de werkelijkheid zelve" 7 ). Intusschen was hij er verre van of een
aanhanger te zijn van een materialistisch sensualistisch empirisme, zooals dat in zijn tijd
bij velen opgeld deed. Met kracht keerde hij zich tegen de dwaling, dat onze kennis beperkt
zou zijn. tot „de ervaringsleer van de taken, die met oogen gezien en gewigten gewogen
kunnen worden" 8 ). Tegenover de bekrompen richting om niets te gelooven, dan hetgeen
met de zintuigen wordt waargenomen, is zijn uitgangspunt de stelling : dat van de werkelijkheid, waaruit wij onze kennis putten kunnen „het zelfbewustzijn en het Godsbewustzijn
niet moeten worden uitgesloten en dat de psychologische feiten ook als feiten moeten
worden aangemerkt" 9).
Eerder dan anderen in ons vaderland heeft Kemper ook op het gebied van de economie
de inductieve methode voorgestaan en in toepassing gebracht, zonder echter bij de Nederlandsche economen instemming te vinden. Dit bewijst, dat men hier op staathuishoudkundig gebied nog achterlijk was en weinig ontvankelijk voor de nieuwe denkbeelden,
welke elders onder invloed van John Stuart Mill, Wilhelm Roscher, Karl Knies e.a. steeds
meer aanhang vonden. De leer van het natuurrecht, welke in Kemper's tijd op het gebied
der rechtswetenschap geen aanhangers meer had, werkte op economisch terrein nog steeds
door. Aan de liberale school is het te wijten, dat de beoefening der economie hier ten
achteren bleef bij die van andere geestelijke wetenschappen. Deze school bleef het geloof
koesteren in een natuurlijke orde der dingen, dat op het gebied van het recht had afgedaan.
Terwijl de beginselen van de historische school hier reeds Lang geleid hadden tot een vernieuwing van de rechtswetenschap — Welk een afstand tusschen een Cras en een Van Hall —,
bleef de staathuishoudkunde abstract, doctrinair en onhistorisch. Het is een van de groote
verdiensten van Kemper, dat hij daartegenover het eerst de realistisch-historische richting
verdedigd en, vooral in zijn boek over de armoede, ook in toepassing gebracht heeft.
Tegenover de abstracte methode der staathuishoudkundigen van zijn dagen, die „de afgetrokkene waarheden dikwijls als onveranderlijke beginselen" aannemen en „de wetenschap te ver van het leven verwijderd houden", stelt hij als de ware methode : „de verschijnselen van het maatschappelijk leven in een beter daglicht te plaatsen en de inductieve
methode van Baco daarop toe te passen"").
Tegenover een doctrinair optimisme, dat de vrijheid als het beginsel der staathuishoudkunde huldigt, plaatst hij deze realiteit : „de dwang van den honger, waardoor de broodelooze klasse in dienst is van anderen, stelt eene natuurlijke slavernij daar, die de fabrieksarbeiders veel zwaarder drukt dan de slavernij in de open lucht en die in wezentlijkheid
niet wordt weggenomen door de vrijheid om niet te werken, die in de werkelijkheid slechts
in schijn bestaat, wanneer volstrekt gebrek van het niet-werken het gevolg is" 11 ). Tegenover
het liberale dogma, dat het eigenbelang der individuen de krachtigste prikkel tot den arbeid
is, stelt hij als historisch ervaringsfeit, „dat de menschen op verschillende trappers van ontwikkeling door andere prikkels tot den meesten arbeid gedreven. worden" 12 ). Tegenover een
onpractisch getheoretiseer en begrippengeknutsel der liberale economen komt hij met een
beroep op de historie, dat tegelijk een ethische aanmaning inhoudt, tot de uitspraak : „Voor
de emancipatie van het fabrieksvolk is het wel zoo belangrijk de geschiedenis van het werkvolk in de Engelsche fabrieken na te gaan, dan daarover theoretische vertoogen te lezen" 13).
1 ) Hij was o.a. curator van het seminarie voor de opleiding van Evangelisch-Luthersche predikanten. 2) In 1848 lid der
u bbee
m en van den Raad van Amsterdam, in 1850 lid der Prov. Staten van N.-Holland, in 1868 lid der 2e Kamer.
d
l Kaer
8 )Hij was curator der stads-armenscholen te Amsterdam, een betrekking waaraan hij veel tijd besteedde. 4 ) Hi' richtte op
Devriend van armen en rijken, een instituut ter bevordering van volksontwikkeling en volkswelvaart. 5 ) Hi' was voorzitter van Het Nederl. Vredebond. Zie zijn De vredebeweging in Nederland (Amst., 1871) en Jaarboekje van het Nederl. Vredebond (1873 enz.). 6 ) Wetenschap der zamenleving, I, bl. 50. 7 ) Aid., bl. 58. 8 ) Ald., bi. 10. 6 ) Ald., bi. 87, 69. 1°) Ald.,
bl. 810, 811. 11 ) Ald., bl. 766. 12 ) Ald., bl. 805. 13) Aid. , bl. 784.
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Tegenover de eenzijdigheid der liberale staathuishoudkundigen, die de economie behandelen als een geheel op zichzelf staande wetenschap, stelt hij, dat in den tegenwoordigen
tijd geen wetenschap meer in volkomen isolement mag worden beoefend 1 ) en dat de
staathuishoudkunde moet worden bestudeerd als een onderdeel van de wetenschap der
geheele samenleving 2).
Bij alle verschil tusschen de Bosch Kemper en zijn ambtgenoot v. d. Hoeven bestond
er dus tusschen hen toch een merkwaardige overeenstemming in hun verhouding tegenover het liberalisme van hun tijd. Beiden hebben zij tegenover het toen heerschende individualisme sterk den nadruk gelegd op de sociale gedachte. Onder de mannen der wetenschap
in ons land zijn zij de eerste dragers van dit beginsel geweest. Dit is, behalve aan hun
ruimeren blik, hun veelzijdiger weten, hun dieper inzicht in den ontwikkelingsgang der
menschelijke samenleving, ook te danken aan hun edel karakter, hun altruistisch gemoed,
hun ethisch gehalte. Dat er voor het maatschappelijke leven nog een andere wet is dan die
van den prikkel van het eigenbelang en van de vrije concurrentie, hebben zij niet enkel
betoogd, maar ook in hun eigen leven geopenbaard. Het woord van Jezus : „Hebt Uw naaste
lief gelijk U zelven" hebben zij niet alleen beleden met de lippen, maar Bruit geleefd.
Nog in een ander opzicht is er overeenkomst tusschen het leven van v. d. Hoeven en dat
van Kemper; ook aan het laatste ontbreekt de tragiek niet. Kemper, Wiens geheele leven
arbeid geweest is, in dienst van de wetenschap, van zijn yolk en van zijn hoogeschool, heeft
daarvoor weinig waardeering ondervonden en daarvan niet vele vruchten gezien. Evenmin
als v. d. Hoeven heeft hij leerlingen gehad, die zijn werk voortzetten of zijn denkbeelden
toepasten. De liberale economie, waarvan hij mocht verwachten, dat zij haar tijd gehad had,
heeft na hem juist aan de Amsterdamsche hoogeschool haar grootsten bloei beleefd en haar
eminentste vertegenwoordigers gehad in Kemper's opvolgers N. G. Pierson en A. Beaujon.
Onmiskenbaren invloed heeft Kemper uitgeoefend op Ben zijner leerlingen, Hendrik Peter
Godfried Quack, die zichzelven beschouwde als een aanhanger van de historische school
in de economic en als hoogleeraar te Utrecht bij zijn onderwijs Wilde uitgaan van de
beginselen van zijn leermeester. Hij deed zijn best, in het voetspoor van Kemper te
treden en wekte in zijn inaugureele oratie, in 1868 te Utrecht gehouden 3 ), eenigszins de
illusie, dat hij diens werk zou voortzetten. Geheel in den geest van Kemper koos hij duidelijk partij tegen de liberale theorie der staatsonthouding en legde er den nadruk op, dat
de economic slechts een deel van de maatschappelijke ontwikkeling kan verklaren. Toch
moet een aandachtige lezing van die rede ons al de overtuiging geven, dat hij niet de man
was om het wetenschappelijke werk van zijn vereerden leermeester voort te zetten. Zijn
aansporing aan de studenten : „grijpt de ideeen en bekommert U niet om het overige.. . . .
De zoogenaamde practische mannen hebben nog nimmer een wezenlijk groot werk verricht",
paste wel in den gedachtengang van v. d. Hoeven, maar zeker niet in dien van Kemper.
Quack herhaalde wel diens stelling, dat de economie moest worden uitgebouwd tot een
wetenschap der samenleving, maar hij is aan dien bouw niet begonnen. Wat hij daarover
voordroeg, kon niet veel uitwerken, omdat het te vaag en te zwevend was, te weinig
gebaseerd op de feiten, meer vrucht van gevoel en verbeelding dan van ervaringswetenschap. De stelling, met zooveel liefde verkondigd, dat „onze moderne maatschappelijke
evolutie het resultaat is van de werking der sociale ideeen" 4 ), getuigt niet van wetenschappelijk inzicht in de ontwikkeling der samenleving. Quack was zonder twijfel een
man van veelzijdig talent en artistieke begaafdheid, maar zijn geschriften evenzeer als
zijn maatschappelijke loopbaan leveren het doorslaande bewijs, dat de wetenschapsdrang, die Kemper bezielde, hem vreemd was. Kemper, die het burgemeesterschap van
Amsterdam versmaadde, zou zeker zijn professoraat niet hebben opgeofferd voor een
secretariaat van de Nederlandsche Bank. Quack, die het wel deed, en zich nu zelf ging
1 ) De rigtingen en partijen in het staatkundig leven, bl. 9. 2 ) Wetenschap der zamenleving, I, bl. 175. 3 ) Over Staat en
maatschappij. 4 ) Vgl. Quack, Herinneringen, bl. 168.
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voegen bij „de practische mannen, die nog nimmer een wezenlijk groot werk verricht
hebben", bewees ermede, dat het aangeprezen idealisme van een v. d. Hoeven en de
wetenschapsdrift van een Kemper toch niet zijn deel waren. Zijn ware roeping verloochende
hij dus daarmede niet; zij lag niet op het gebied der wetenschap. Niet in productie maar
in reproductie van denkbeelden lag zijn kracht. Toch heeft hij in 1885 nog een buitengewoon hoogleeraarschap aan de Amsterdamsche universiteit aanvaard. Maar het heeft hem
en den studenten slechts teleurstelling bereid en nam dan ook vrij spoedig een einde.
De liberale economie, Welke hier destijds in Beaujon een zeer bekwamen vertegenwoordiger
had, behield het veld. Om haar te overwinnen waren andere wapenen noodig dan Quack's
artistiek idealisme.
Kemper heeft niet alleen geen school gevormd, maar ook nog de droeve ervaring gesmaakt, dat de arbeid, aan zijn vele colleges besteed, slechts aan een klein en steeds kleiner
wordend aantal studenten ten goede kwam. Hij was bescheiden genoeg om dit voor een
deel toe te schrijven aan het feit, dat hij „de welbespraaktheid, de vlugheid van uitdrukking, de innemendheid van toon, het boeiende der voordracht en de daarmede verbonden
duidelijkheid van uiteenzetting" miste 1). Maar hij weet het terecht voor een belangrijk
deel ook aan de gebrekkige inrichting van het juridisch onderwijs aan het Athenaeum.
Het was waarlijk geen wonder, dat de studeerenden in het algemeen de voorkeur gaven
aan de Universiteit boven de Illustre School, want zij verkeerden hier in veel ongunstiger
conditie dan daar. Zij konden te Amsterdam geen examens afleggen, maar moesten die
te Utrecht of Leiden doen, onder overlegging van testimonia dat zij de colleges aan het
Athenaeum gevolgd hadden. Zij konden, anders dan de studeerenden elders, slechts
promoveeren op een dissertatie. De collegegelden waren hier dubbel zoo hoog als aan de
Universiteit. En de hoogleeraren waren overladen met vakken.
Hoe weinig waardeering Kemper buiten den kleinen kring zijner studenten vond, blijkt
wel uit het feit, dat hij vruchteloos bij het bestuur der gemeente aandrong op verbetering
van het onderwijs. Al betoogde hij nog zoo krachtig, dat de bestaande toestand onhoudbaar was voor hem en de studenten, men liet hem voortploeteren zonder eenig bewijs van
erkenning zijner groote verdiensten. Geen wonder, dat ten slotte voor hem het professoraat
„alle glans en heerlijkheid verloor", zooals zijn dochter in Januari 1862 in haar dagboek
schreef 2 ). Een paar maanden later werd hem op zijn verzoek ontslag als hoogleeraar verleend, waarna hij zich geheel kon wijden aan zijn studien.
Kemper was waarlijk niet de „oude vrouw", waarvoor Groen van Prinsterer hem hield,
noch „de knaap", dien Thorbecke in hem zag 3). Hij had eigenschappen, die deze politici
niet konden waardeeren : zij zagen voor zwakheid aan wat inderdaad aangeboren goedheid en echte humaniteit was. Maar bij al zijn beminnelijkheid is Kemper toch een kloek
strijder geweest, die ruim en onbekrompen in taken van ondergeschikt belang, van geen
schipperen wist, waar het gold den strijd voor waarheid en ernst als hoofdbeginselen voor
het wetenschappelijke Leven. In 1860 schreef hij aan den gemeenteraad : „Een toestand
gelijk de tegenwoordige is in vele opzichten een toestand van schijn en onwaarbeid.
Het Athenaeum speck de rol van universiteit, zonder de waarborgen van eene universiteit
aan te bieden". Toen zijn streven om hierin verbetering te brengen tot mislukking gedoemd scheen, ging hij heen. Hij was er niet de man naar, om de rol van professor te
spelen zonder het ten voile te zijn.
Zijn heengaan was de daad, die zijn veroordeeling van het Amsterdamsche hooger onderwijs
bezegelde. En het offer, dat hij bracht, is niet vergeefsch geweest. Het zette kracht bij
aan zijn kloeke woord : „Er moet een rechtsgeleerde faculteit gevormd worden" 4). Daarvoor en voor de verheffing van het Athenaeum tot Universiteit is hij blijven strijden ook
na zijn emeritaat. Toen is het hem gegaan als Motes : hij heeft het beloofde land mogen
1 ) Zoo Kemper zelf in zijn Brief aan den gemeenteraad. 2 ) Joh. W. A. Naber, Leven en werken van Jeltje de Bosch Kemper,
bl. 9. 3 ) Busken Huet, Litt. Fantaisien en Kritieken, VII, M. 173. 4 ) Brief aan den gemeenteraad.
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aanschouwen, maar het binnentreden bleef hem ontzegd. Als in 1876 de senaat der pas
geboren universiteit hem, uit erkenning van wat hij voor haar verheffing gedaan had,
tot voorzitter heeft benoemd, sterft hij twee uren nadat hij zich bereid verklaard heeft
het presidium te aanvaarden.
„Wil men verder de hoogleeraren voor Amsterdam behouden", schreef Kemper in 1860,
„dan moet men hen niet overladen met vakken, die elders gescheiden worden. Anders
bedanken of verlaten de hoogleeraren het Athenaeum". Zelf voegde hij de daad bij het
woord, toen de gemeenteraad in 1862 meende te kunnen volstaan met het aantal juridische hoogleeraren van twee op drie te brengen. En de tijd heeft ook overigens zijn voorzegging afdoende gestaafd.
Johan Theodoor Buys, die Kemper opvolgde in alle vakken, behalve in strafrecht en
strafvordering, kreeg ook zoo een veel te zware taak. Hij heeft haar niet lang getorst.
Het Athenaeum is voor hem niet meer geweest dan een korte oefenschool voor het Leidsche
professoraat, dat hem binnen twee jaren wachtte en hem de gelegenheid schonk zijn
groote gaven te ontplooien.
Ook Buys' opvolger aan het Athenaeum Antony Ewoud Jan Modderman, die echter het
staatsrecht verruilde voor straf- en strafprocesrecht, werd zes jaren later al weer zijn
ambtgenoot te Leiden. Deze tijd was overigens lang genoeg geweest om hem bij zijn
collega's en studenten in Amsterdam gezien en bemind te waken wegens zijn groote
gaven als docent, zijn oprecht karakter, zijn zachten aard en idealistische levensopvatting.
Modderman had trouwens al dadelijk door zijn nu nog niet vergeten inaugureele oratie
Straf geen kwaad velen voor zich gewonnen en zijn naam als hoogleeraar gevestigd. In
zijn strafrechtsbeschouwing stond hij zeker dichter bij Kemper dan Buys in zijn staatsrechtelijke en economische opvattingen. De humaniseering van het strafrecht, door
Modderman van den aanvang of als levensdoel gesteld en energiek nagestreefd, had ook
in Kemper een voorstander gevonden, die vroeger reeds geschreven had : „De ware overwinning van het regt over de misdaad is niet, dat men door veelvuldige doodstraffen
de misdadigers onschadelijk maakt, maar dat men ze door lichte straffen verbetere").
En ook Kemper zette met zijn verdediging van een humaan strafrecht de traditie aan
de Amsterdamsche hoogeschool voort. Want zijn voorganger Den Tex had al geleerd,
„dat er in den schuldige iets anders is dan een hoofd om te nemen en armen om te binden;
dat er een verstand is om te onderrigten, een zedelijke zin om op te wekken, een geweten
om te overtuigen" 2 ). Willen wij nog verder teruggaan, dan vinden wij reeds in Cornelis
Sieben een bestrijder van de pijnbank en van noodeloos zware straffen en een voorstander
van de verbetering van den misdadiger3).
Het heengaan van Modderman was — evenals dat van Buys — voor het Athenaeum een
groot verlies. Zijn opvolger Cornelis Marie Johan Willeumier kon dat niet vergoeden,
al ontbrak het hem niet aan ijver en al prezen de studenten de duidelijkheid van zijn
lessen 4 ). Modderman heeft, evenals Willeumier, maar heel weinig op wetenschappelijk
gebied gepubliceerd. Hierin lag dus het verschil tusschen de beide mannen niet. Zeker
overtrof Modderman zijn opvolger in bekwaamheid. Maar het geheim van zijn aanzien
als docent lag toch vooral in iets anders : in zijn geestdrift, zijn warmte en overtuigingskracht. Daarentegen was Willeumier een vrij droog jurist. Intusschen had hij een betere
behandeling verdiend dan hem van de zijde van het gemeentebestuur wedervoer. Bij de
reorganisatie van het Athenaeum tot universiteit werd hem tegen zijn wil het onderwijs
opgedragen in rechtsphilosophie en encyclopaedie van het recht, hoewel hij te voren verklaard had claarmede geen genoegen te zullen nemen, omdat hij zich juist voor het onderwijs
van deze vakken minder geschikt achtte. Hij vroeg toen natuurlijk ontslag, dat hem
1 ) Wetenschap der zamenleving, I, bl. 902. 2 ) Ned. Jaarb. v. regtsg. II (1840), bl. 7. 3 ) Zie boven, bl. 110. 4 ) Levensbericht
van Willeumier door T. M. C. Asser, in Levensberichten v. d. Maatsch. der Ned. Lett. 1893.
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T. M. C. Asser, hoogleeraar, 1862-1893. Photo. Historische Verzameling der Universiteit.
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gereedelijk gegeven werd 1). Het was te pijnlijker, omdat hij juist behoorde tot degenen,
die bijzonder geijverd hadden voor de verheffing van het Athenaeum tot universiteit.
Ook later, na zijn ontslag, is hij als lid van den gemeenteraad steeds voor de belangen
onzer universiteit opgekomen.
Zoo waren binnen den tijd van vijftien jaren al drie opvolgers van de Bosch Kemper
gekomen en gegaan. En in het onderwijs van de vakken, vroeger door v. d. Hoeven gedoceerd, was al even weinig stabiliteit. David van Weel, die hem in 1866 tijdens zijn
ziekte als buitengewoon hoogleeraar was toegevoegd, overleed in hetzelfde jaar als v. d.
Hoeven. Gijsbert van Tienhoven, die hem in 1869 opvolgde als hoogleeraar in Romeinsch
recht en staatsrecht, legde al in 1873 zijn ambt neer, omdat hij meende beide vakken naast
elkaar niet behoorlijk te kunnen beoefenen 2 ). Hij wenschte splitsing, Welke geweigerd
werd. Het burgemeesterschap van Amsterdam en het ministerschap, later door hem bekleed, strookten zonder twijfel meer met zijn aanleg dan het hoogleeraarsambt.
Kemper's voorzegging, dat de hoogleeraren het Athenaeum zouden verlaten of bedanken,
was dus ten voile bewaarheid geworden. De tijd, waarin een hoogleeraar, die ernst maakte
met de wetenschap, de helft of een derde van alle rechtsgeleerde vakken voor zijn rekening
kon nemen, was voorbij. Men slaagde er te Amsterdam nog wel in goede hoogleeraren te
vinden, maar niet om ze te behouden.
Tobias Michael Carel Asser, leerling van Kemper en v. d. Hoeven, in 1862 tegelijk met
Buys benoemd, maakt een uitzondering. Hij heeft gedurende 31 jaren, tot zijn benoeming
als lid van den Raad van State, de Amsterdamsche hoogeschool gediend, en door een
vak meer of minder heeft hij zich nooit gedrukt gevoeld. Het is waar, dat hij als hoogleeraar nimmer zoo zwaar belast geweest is als Kemper. Asser was aangesteld als „hoogleeraar in het hedendaagsche recht". Een verouderde titel, kenmerkend voor de groote
achterlijkheid van de inrichting van het juridisch onderwijs te Amsterdam, in vergelijking
met de ontwikkeling van de rechtswetenschap ! Want onder een titel, Welke oorspronkelijk
aanduidde een hoogleeraarschap in het moderne burgerlijke recht in tegenstelling tot het
Romeinsche, droeg men Asser een professoraat op in burgerlijk- en handelsrecht, strafen strafprocesrecht. Daarnaast bleef hij de advocatuur uitoefenen, toen iets ongehoords,
dat bij velen afkeuring vond. En sinds 1875 was hij ook werkzaam als raad-adviseur
van het departement van buitenlandsche zaken. Toch wisselt hij, als het noodig is, met
een hem typeerende gemakkelijkheid, van vakken. Als Modderman voor zich het onderwijs in strafrecht en strafvordering begeert, vindt hij Asser bereid die vakken te ruilen
voor het staatsrecht. Enkele jaren later staat hij het staatsrecht weer of aan Van Tienhoven,
om van dezen de burgerlijke rechtsvordering over te nemen. Na de hervorming van het
Athenaeum tot universiteit en de daarmede gepaard gaande uitbreiding van leerstoelen,
behoudt Asser alleen het handelsrecht en het burgerlijke procesrecht 3 ), maar krijgt daarbij
het Internationale privaatrecht, dat als nieuw leervak wordt geintroduceerd. Hij heeft
dus inderdaad voor en na wel nagenoeg het geheele „hedendaagsche recht" gedoceerd,
en hij heeft het gedaan op een wijze, Welke groote waardeering vond bij de studenten.
Dit was alleen mogelijk, doordat Asser een man van geheel anderen aanleg en van gansch
andere opvatting omtrent de rechtsstudie geweest is dan Kemper. Deze was zeker niet
een buiten het leven staande professor van het oude type; maar hij was wel voor alles de
geleerde van echt wetenschappelijken aanleg, die geen rust had, zoo Lang hij niet in rechtsbeschouwingen en rechtsverschijnselen, ja op het gansche gebied van wetenschap en
samenleving den samenhang had onderzocht en nagespoord, die dus van zelf gedreven
werd tot historisch onderzoek en ook niet leven kon zonder een antwoord te hebben op
de groote vragen, waarmede de wijsbegeerte zich bezig houdt. Door deze dingen is Asser
nooit gekweld. Zij bestonden voor hem eenvoudig niet. Het is dan ook teekenend, dat
1 ) Willeumier zelf deelt dit alles mede in zijn brochure De reorganisatie van het Athenaeum te Amsterdam (1877). 2 ) Het
hooger onderwijs en het Athenaeum te Amsterdam, afscheidswoord door G. van Tienhoven (1873). 3 ) Dit laatste vak heeft
in 1880 Moltzer van hem overgenomen.
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hij in zijn inaugureele oratie 1 ) zijn leermeester Kemper wel hulde brengt voor diens „vermaarde gulheid en humaniteit", zijn „grondige kennis, edele rechtsbeschouwing en rijke
ervaring", maar over zijn groote wetenschappelijke verdiensten zwijgt. Asser was niet
de man om die te waardeeren. Voor hem beteekent de rechtsgeleerdheid niet, zooals voor
Kemper, in de eerste plaats wetenschap, maar kunst, de kunst om den door den wetgever
gestelden regel toe te passers op de zich in het leven voordoende gevallen, en de kunst om,
waar de wet zwijgt, buiten haar de regelen te vinden, welke beantwoorden aan de behoeften van het verkeer 2 ). Asser ziet het recht enkel zooals de advocaat, de rechter en de
wetgever het zien, met het oog alleen gericht op het practische leven.
Van dit standpunt beschouwd, is de combinatie van professoraat en advocatuur de natuurlijkste zaak ter wereld. Wie zal den student beter de kunst van rechtstoepassing en
rechtsvinding kunnen leeren dan hij, die, staande midden in het voile leven, voortdurend
die kunst in toepassing brengt ; verondersteld natuurlijk, dat hij tevens de gave bezit
om aan anderen duidelijk te makers, hoe hij die kunst uitoefent. Ook deze gave was
Asser's deel. Juist die eigenschappen, welke Kemper miste : bondigheid en helderheid,
bezat hij in de hoogste mate. Daaraan vooral dankte hij niet alleen zijn roep als docent
maar ook als auteur van de Schets van het Nederlandsche handelsrecht en van de in vele
talen overgebrachte Schets van het internationaal privaatrecht. Het paste ook geheel bij
Asser's practische richting, dat hij zich niet bepaalde tot de uiteenzetting van het geldende
recht, maar daaraan „pleitcolleges" verbond, waar hij zittingen van kantongerecht, rechtbank en hof organiseerde. Dit was toen nog iets nieuws. Door zijn geheel op de practijk
gericht onderwijs wist hij het als hoogleeraar tot grooter aanzien te brengen — niet alleen
bij den Amsterdamschen koopman maar ook bij het Bros der studenten — dan Kemper
ooit genoten had, hoewel deze wetenschappelijk verre zijn meerdere was.
Was Asser intusschen niet meer geweest dan hoogleeraar-advocaat, zijn persoon zou
spoedig in de schaduw gesteld zijn door voortreffelijke juristen van toen en later. Ik noem
Kier nu enkel maar een man als Jacob Pieter Moltzer, zijn lateren ambtgenoot aan de
Amsterdamsche universiteit, die hem in denkkracht, scherpzinnigheid en fijnheid van
geest overtrof. Wat echter Asser van dezen en van andere uitnemende juristen onderscheidde, waren zijn flair en zijn, met wetenschappelijken aanleg zelden gepaard gaande,
drang tot daden, zijn ondernemingslust en doorzettingsvermogen3).
Zijn flair deed hem het eerst in ons vaderland de behoefte aan internationaliseering van
het recht gevoelen, een behoefte, welke juist in den tijd, toen Asser het hoogleeraarschap
aanvaardde, in verschillende deelen der wereld tot uiting kwam. Dadelijk staat dan voor
hem zijn levensplan vast. Zooals zijn ambtgenoot Modderman van den aanvang af een
doel voor oogen heeft gehad : de hervorming van onze strafwetgeving, zoo — maar met
overwinning van veel meer tegenstand en moeilijkheden — heeft Asser van 1862 af een doel
nagestreefd : de codificatie van het internationale privaatrecht, waarbij hij aan Nederland de
leidende rol had toegedacht. En die leidende rol heeft Asser op bewonderenswaardige wijze
vervuld. Wat Mancini van 1861 af, gedurende 25 jaren — sinds 1881 als minister van buitenlandsche zaken — zonder onmiddellijk resultaat heeft nagejaagd, dat is ten slotte Asser
gelukt, nadat hij in 1891 zijn oud-ambtgenoot minister Van Tienhoven bereid gevonden had
om de internationale codificatie van het internationale privaatrecht ter hand te nemen. Dit
beteekende tegelijk het einde van Asser's professorale loopbaan. In 1893 verwisselde hij dit
ambt met het lidmaatschap van den Raad van State, dat hem de gelegenheid bood zich geheel
te wijden aan de uitvoering van zijn levensplan. Dan begint de tijd van zijn groote daden,
Welke liggen buiten het terrein der hoogeschool. De binnen- en buitenlandsche ridderorden,
ook de eeredoctoraten en lidmaatschappen van academies van wetenschappen, hem sindsdien ten deel gevallen, golden niet den man van wetenschap, maar den man van de daad.
1)

Handelsregt en handelsbedrijf (Amsterdam, 1862). 2 ) Deze beschouwing komt al duidelijk nit in zijn inaugureele oratie
Levensbericht van Asser door C. van Vollenhoven in Jaarboeken v. d. Kon. Akademie, 1914.

3 )Verg. het voortreffelijke
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Ook in Cornelis Pijnacker Hordijk, die in 1874 als opvolger van v. Tienhoven, aan het
Athenaeum benoemd werd tot hoogleeraar in het Romeinsche recht en het staatsrecht,
is de drang naar daden sterker gebleken dan die naar wetenschap. Hij was enkele maanden
te voren aan de Utrechtsche academie op stellingen gepromoveerd en dankte de benoeming
tot hoogleeraar aan den roep, welke in zijn studententijd van zijn bekwaamheid was
uitgegaan. Inderdaad bleek hij een man van groote gaven te zijn en een voortreffelijk
spreker. Zijn colleges werden door de studenten zeer gewaardeerd, en zijn veelzijdige
bekwaamheid was spoedig zoo bekend, dat hem in 1877, bij de nieuwe regeling van het
onderwijs, de keuze gelaten werd tusschen de professoraten in verschillende vakken. Hij
koos niet die, welke hij tot dusver gedoceerd had, maar burgerlijk recht en oud-vaderlandsch recht. Het laatste yak, dat nu voor het eerst te Amsterdam onderwezen werd,
heeft steeds Hordijk's voorkeur gehad. Toch is het hem niet gelukt, er veel belangstelling
voor te wekken. De studentenalmanak uit Bien tijd prijst de rechtsgeschiedenis als „eene
schoone studie, die allerminst gemist kan worden" en de colleges er over als zeer „boeiend",
maar voegt erbij, dat zij niet druk bezocht werden. Toch was Kier de belangstelling voor
dat vak nog iets grooter dan te Leiden1).
Misschien zou het Hordijk gelukt zijn, haar nog hooger op te voeren, wanneer hij niet reeds
in 1881 een professoraat te Utrecht aanvaard had, waar hem enkel het onderwijs in de
Nederlandsche rechtsgeschiedenis werd opgedragen. De cede, toen bij de ambtsaanvaarding
uitgesproken, bevatte vele beloften voor de toekomst 2 ). Zij zijn helaas niet vervuld.
Binnen een jaar verliet Hordijk ook weer Utrecht, om nu het ministerschap van binnenlandsche zaken op zich te nemen, dat wel van korten duur geweest is, maar door andere
hooge staatsambten gevolgd werd. Voor de Nederlandsche rechtsgeschiedenis was Bit een
groot verlies. Want wel heeft, naar men zegt, Hordijk in zijn verdere leven altijd belangstelling voor zijn oude lievelingsvak behouden, maar daarvan is naar buiten heel weinig
gebleken. En aan liefde zonder meer heeft de wetenschap niet veel. Ook zij vraagt daden.
Pijnacker Hordijk was de laatste juridische hoogleeraar, die aan het Athenaeum benoemd
werd. Met de verheffing van deze instelling tot universiteit begint een nieuw tijdvak in
de geschiedenis van het rechtsgeleerde onderwijs te Amsterdam. Nieuwe leerstoelen
werden gevestigd, een juridische faculteit in het leven geroepen, de onmisbare voorwaarden
voor verdere ontplooiing van de beoefening der rechtswetenschap vervuld. Of het resultaat
beantwoord heeft aan de verwachtingen, welke men redelijkerwijze mocht koesteren, is
een vraag, voor Welker beantwoording de tijd mij nog niet gekomen schijnt.
De hoogleeraren, die na 1876 aan onze universiteit optreden, behooren nog niet tot de
geschiedenis. Zij zijn van onzen tijd. Velen van hen zijn niet meer onder de levenden.:
E. Brusa, G. A. van Hamel, J. P. Moltzer, J. F. Houwing, D. Josephus Jitta, L. de
Hartog, A. A. H. Struycken, N. G. Pierson, A. Beaujon, Max Conrat, J. V. van Dijck.
Maar zij zijn alleen gestorven naar het lichaam naar den geest leven zij onder ons. Niet
alleen is een groot deel van het thans levende geslacht gevoed met hun denkbeelden,
maar sommigen van hen gaan voort met door hun geschriften ook op de komende juristengeneratie een directen en grooten invloed uit te oefenen. Van Hamel's Inleiding tot de
studie van het Nederlandsche strafrecht, in 1927 door Van Dijck herzien en bijgewerkt,
is nog steeds het meest gewaardeerde leerboek voor Nederlandsch strafrecht. Moltzer,
Wiens persoonlijke invloed op zijn leerlingen buitengewoon groot geweest is — niet
door uiterlijke welsprekendheid, meer door den rijken inhoud zijner lessen, altijd de vrucht
van veel studie, maar het meest door zijn nobel karakter, zijn overtuigingskracht, zijn door
de rechtvaardigheid zelve geinspireerd onderwijs — spreekt nog tot iederen beoefenaar
van het privaatrecht door zijn fijn- en diepzinnige verhandelingen. Houwing's rechts1 ) Mr. S. Gratama, Het onderwijs in het oud-vaderl. recht en zijne geschiedenis onder de wet tot regeling v. h. hooger onderwijs
van 28 April 1876 (Staatsbl. no. 102), in Rechtsg. Magazijn
XIX (1bl. 97 v. 2 ) De taak van den beoefenaar der Nederl.
900),
rechtsgeschiedenis (Utrecht, 1881).
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kundige opstellen, in 1921 verzameld, Belden voor sommigen nog altijd als voorbeelden
voor juridisch-dogmatisch onderzoek. Jitta's werken over het internationals privaatrecht
nemen onder de binnen- en buitenlandsche literatuur een eervolle plaats in. Struycken's
geschriften werden enkele jaren geleden verzameld en opnieuw uitgegeven en doen ons
betreuren, dat het hem, die op zoo gelukkige wijze historischen zin, gevoel voor de realiteit en wijsgeerigen aanleg in zich vereenigde, niet vergund was zijn veelbelovend werk
Het staatsrecht van het koninkrijk der Nederlanden te voltooien. Uit Pierson's Leerboek
der staathuishoudkunde, waarvan in 1912/13 Verrijn Stuart een derde uitgave bezorgde,
leeren nog vele studenten de beginselen der economie.
Al deze manners behooren in de oogen van ons, hun tijdgenooten, tot de baste vertegenwoordigers van de juridische en economische wetenschap van dezen tijd. Maar eerst een
later geslacht zal — althans ten aanzien van de meesten van hen — met juistheid kunnen
bepalen, in hoeverre zij hebben bijgedragen tot vooruitgang van de wetenschap. Van hen
een historische schets te Bevan, zooals ik getracht heb ten opzichte van hun voorgangers
te doen, is dus niet mogelijk. En als het mogelijk was, zou het toch onbescheiden zijn. Daze
taak blijve dus weggelegd voor hem, die bij een volgend eeuwfeest de geschiedenis onzer
faculteit zal schrijven. Ik bepaal mij tot de mededeeling van enkele uitwendige feiten.
De herschepping van Athenaeum tot universiteit bracht een uitbreiding van het aantal
juridische leerstoelen van drie tot zeven. De nieuwgevormde rechtsgeleerde faculteit
bestond uit : C. Pijnacker Hordijk voor burgerlijk en oud-vaderlandsch recht, E. Brusa
voor strafrecht en wijsbegeerte van het recht, L. de Hartog voor staats-, volken-, administratief recht en encyclopaedie der rechtswetenschap, Max Cohn (sinds 1882 Conrat
geheeten) voor het Romeinsche recht en zijn geschiedenis, N. G. Pierson voor staathuishoudkunde en statistiek, T. M. C. Asser als buitengewoon hoogleeraar — hij bedankte voor een
gewoon hoogleeraarschap —voor handelsrecht, burgerlijke rechtsvordering en internationaal
privaatrecht, J. de Louter als buitengewoon hoogleeraar voor het koloniale recht.
Onder de hier genoemde vakken waren er drie, Welke nu voor het eerst te Amsterdam
gedoceerd werden. Een van deze, het oud-vaderlandsche recht en zijn geschiedenis,
moest volgens de hoogeronderwijswet van 1876 aan alle universiteiten onderwezen worden.
Na het vertrek van Pijnacker Hordijk is het onderwijs van dit vak opgedragen aan een
lector, den Amsterdamschen archivaris N. de Roever. Hoewel de studentenalmanak zijn
colleges prees als „boeiend" en „interessant", werden zij door weinigen bezocht en gedurende sommige jaren, wegens het ontbreken van toehoorders, in het geheel niet gegeven.
Na het overlijden van De Roever in 1893 bleef zijn ledige plaats onvervuld. Eerst in 1910
aanvaardde R. Fruin Th.Azn. een professoraat in het oud-vaderlandsche recht en de
encyclopaedie der rechtswetenschap, dat hij ruim een jaar later al weer in den steek liet.
De gemeenteraad benoemde in zijn vacature H. D. J. Bodenstein, aan Wien echter naast
het onderwijs van „de hoofdtrekken van het oud-vaderlandsche recht en zijn geschiedenis
tot het begin der 19e eeuw" werd opgedragen dat van het in Zuid-Afrika geldende recht,
vergeleken met de beginselen van het Engelsche recht. Hierbij werd dus vooral gedacht
aan de opleiding van Zuid-Afrikaansche studenten, de eenigen die dan ook de lessen van
Bodenstein volgden. Ten gevolge van de verkeersmoeilijkheden tijdens den wereldoorlog
en andere omstandigheden kwamen sinds 1916 geen Zuid-Afrikaansche juridische studenten
weer naar Amsterdam. Bodenstein aanvaardde daarom in 1919 een professoraat te
Stellenbosch, en zijn plaats aan ooze universiteit werd niet weer vervuld. In het begin
van 1921 werd echter de schrijver van deze bijdrage geroepen tot een professoraat in de
encyclopaedie der rechtswetenschap (door het nieuwe Academisch Statuut van 15 Juni
1921, Stbl. 800 omgedoopt tot inleiding tot de rechtswetenschap) en de geschiedenis der
rechts- en staatsinstellingen van ons vaderland. Het Academisch Statuut van 1921
heeft voor het eerst de rechtsgeschiedenis opgenomen onder de vakken, waarover het
candidaatsexamen moat loopen.
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Een nieuw leervak was in 1877 ook het internationale privaatrecht, dat natuurlijk opgedragen werd aan T. M. C. Asser, die reeds van het begin zijner professorale loopbaan
(1862) zich op internationaal gebied bewogen en in 1868 met Gustave Rolin-Jaecquemijns
en John Westlake de Revue de droit international et de legislation comparee opgericht had, en
vier jaren later ook behoorde tot de oprichters van het Institut de droit international. VOOr
1885 gafAsser êênmaal in de veertien dagen een uur college over dit yak ; daarna iedere week.
Hij werd in 1893 als hoogleeraar in het handelsrecht en het internationale privaatrecht opgevolgd door D. Josephus Jitta. Toen deze in 1913, na het overlijden van Asser, diens plaats
in den Raad van State innam, werd het onderwijs van het internationale privaatrecht opgedragen aan I. H. Hijmans, die sindsdien dit yak naast het Romeinsche recht doceert.
Het derde leervak, dat in 1877 aan de Amsterdamsche hoogeschool geintroduceerd werd,
was het koloniale staatsrecht. De buitengewone hoogleeraar J. de Louter, die met het
onderwijs van dit yak belast was, aanvaardde echter reeds in 1879 een professoraat te
Utrecht. Eerst in 1921 is het onderwijs in het koloniale recht hervat, ten gevolge van de
benoeming als gewoon hoogleeraar van Ph. Kleintjes, daarve■Or hoogleeraar te Groningen.
Zijn benoeming beteekende toen tegelijk een uitbreiding van het aantal leerstoelen in de
juridische faculteit. Behalve het onderwijs van het koloniale staatsrecht nam deze hoogleeraar ook op zich dat van het volkenrecht, tot dusver gedoceerd door R. Kranenburg,
terwijl hij het onderwijs van het administratieve recht met dezen deelde.
Nog verdere uitbouw van het juridisch onderwijs moet hier vermeld worden. In 1922
werd een leerstoel opgericht voor sociologie en criminologie en door W. A. Bonger als
gewoon hoogleeraar ingenomen.
DaarvOOr, in 1909, was W. H. Nolens aangesteld als buitengewoon hoogleeraar in de
arbeidswetgeving. Hij legde zijn ambt neer in 1926. In de vacature werd voorzien door
de benoeming van M. G. Levenbach tot lector in het arbeidsrecht.
Ten slotte ontving L. M. Rollin Couquerque in 1916 een aanstelling als lector in het militair
straf- en procesrecht.
De uitbreiding der juridische leerstoelen. in 1876 is ten goede gekomen aan de stabiliteit
van het hoogleerarencorps. Want sindsdien was het een zeldzaamheid, dat een gewoon
hoogleeraar Amsterdam verliet om aan een andere universiteit een professoraat te aanvaarden. De in 1878 benoemde hoogleeraar in het strafrecht E. Brusa volgde in 1879 een
beroep op naar Turijn. De terugkeer van den Italiaanschen hoogleeraar naar zijn vaderland kon niemand verwonderen, te minder omdat zijn in de Fransche taal gegeven
colleges over het Nederlandsche strafrecht voor de studenten weinig vruchtbaar bleken
te zijn. Meer teleurstelling verwekte bij velen het vertrek van Pijnacker Hordijk naar
Utrecht (1881), waartoe hij, volgens zijn eigen verklaring, vooral bewogen is door het
feit, dat hij zich daar geheel zou kunnen wijden aan het vak zijner voorkeur, de rechtsgeschiedenis. Na hem is alleen de hoogleeraar in het staatsrecht R. Kranenburg bereid
gevonden den Amsterdamschen leerstoel te ruilen voor een anderen. Hij volgde in 1927
zijn leermeester H. Krabbe te Leiden op.
Intusschen zijn er toch sinds 1876 — geheel anders dan daarv6Or — maar weinige juridische hoogleeraren te Amsterdam geweest, die hun ambt tot het einde getrouw gebleven
zijn. Asser, Jitta, Moltzer en Struycken verwisselden het voor het lidmaatschap van den
Raad van State. Met waardeering moet vermeld worden, dat Ph. Kleintjes, toen hem een
plaats in dit hooge staatscollege aangeboden werd, hun voorbeeld niet heeft gevolgd.
G. A. van Hamel en zijn zoon en opvolger J. A. van Hamel deden afstand van het hoogleeraarsambt ter wille van een zetel in de Tweede Kamer, de eerste na een zeer verdienstelijk dertigjarig professoraat, en slechts een paar jaren, voordat de wet hem toch tot aftreden als hoogleeraar zou genoodzaakt hebben. Maar vooral op de hoogleeraren in de
staathuishoudkunde te Amsterdam — elders valt dit verschijnsel niet te constateeren —
oefende blijkbaar de politiek een groote aantrekkingskracht uit. Met uitzondering van
den voortreffelijken A. Beaujon, die een geboren docent was en met hart en ziel verknocht

aan zijn hoogleeraarstaak, waaraan de dood hem reeds op 37-jarigen leeftijd ontrukte,
hebben tot dusver alle Amsterdamsche hoogleeraren in de staatshuishoudkunde 1 ) een rol
gespeeld op het politieke tooneel. N. G. Pierson, die al in 1885 als hoogleeraar aftrad
wegens zijn benoeming tot president van de Nederlandsche Bank, werd in 1891 minister
van financien in het kabinet van den gewezen Amsterdamschen professor van Tienhoven.
P. W. A. Cort van der Linden, die in 1891 Beaujon opvolgde, nam reeds in 1896 ontslag
om als minister van justitie zitting te nemen in het ministerie Pierson. Zijn opvolger
M. W. F. Treub verliet den katheder alweer in 1905 om een lidmaatschap van de Tweede
Kamer te aanvaarden. Beiden, Cort van der Linden en Treub, hebben in de jaren van
den wereldoorlog als ministers aan ons land belangrijke diensten bewezen. Eerst de benoeming van D. van Embden (1906) heeft bestendigheid gebracht in het onderwijs der
economie, zonder echter de Amsterdamsche traditie, volgens Welke de staathuishoudkunde
leidt naar de staatkunde, te breken. Want Van Embden vereenigt het lidmaatschap der
Eerste Kamer met het hoogleeraarsambt. Daarentegen zocht R. Fruin een rustiger sfeer,
toen hij in 1912 het pas aanvaarde hoogleeraarschap opgaf voor het ambt van algemeen
rijksarchivaris. De hoogleeraren in het strafrecht B. M. Taverne en zijn opvolger J. V. van.
Dijck namen na een korte bediening van het hoogleeraarsambt zitting in ons hoogste rechtscollege. De laatste bleef echter als buitengewoon hoogleeraar aan de universiteit verbonden,
totdat hij haar in 1930 ontviel, diep betreurd door zijn ambtgenooten en zijn studenten.
Slechts vier van de na 1876 benoemde gewone hoogleeraren der juridische faculteit hebben tot hun emeritaat of hun dood het hoogleeraarsambt bekleed : Max Conrat, J. F.
Houwing, A. Beaujon en L. de Hartog. En van dezen heeft alleen de laatstgenoemde
zijn professorate loopbaan tot de wettelijke leeftijdsgrens mogen voleindigen.
L. J. VAN APELDOORN.

1)

Ik spreek hier alleen over de juridische faculteit, niet over haar jeugdige zuster, de handelsfaculteit.
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DERDE HOOFDSTUK

DE GENEESKUNDE
DE GESCHIEDENIS VAN HET GENEESKUNDIG ONDERWIJS
AAN ATHENAEUM EN UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM.1)
eneeskundig Onderwijs en Athenaeum te Amsterdam hebben elk een eigen
geschiedenis , het lag in de lijn eener natuurlijke ontwikkeling, dat beide
door enge banden werden verbonden, samengaan met behoud van zelfstandigheid moest
aan beide ten goede komen, het zou echter geruimen tijd duren eer het kwam tot dit
harmonisch innig samengaan, dat beide tot bloei en tot eer zou strekken en dat een
gemeenschappelijke blijde herdenking wettigt.
Bij de stichting van het Athenaeum is wel van onderwijs, niet van geneeskunde sprake.
Wanneer Burgemeesteren door de Vroedschap gemachtigd worden „naer een geleerd en
habil persoon te dispicieeren, en die alhier te estaleeren op sodanighe wedde ofte salaris
als Burgemeesteren wenschelijk zouden achten", is de bedoeling door dat middel „de
abiturienten der Latijnsche Scholen alhier ter stede te Langer te houden, opdat zij mit
meerder bequaemheyt tot de Academie gepromoveert moghen worden". Voorbereiding tot
academische studie, vorming en opleiding tot zelfstandige beoefening van wetenschappen,
niet een grondig inwijden in elken tak van wetenschap noch eene opleiding tot maatschappelijke betrekkingen werd beoogd.
Reeds twee jaar na de inwijding werd een derde Hoogleeraar en wel voor de Wiskunde
benoemd, naar het zeggen van d'Orville, „dewijl noch zonder de regelen dezer kunde geen
koopmansboek kan gehouden worden, noch de zeevaart naer behooren geoefent, door
Welke beiden onze Stadt voornamelijk bloeit". Gold dus bij de oprichting als hoofdmotief wysgeerige propaedeusis, reeds na enkele jaren werd het Athenaeum aan verdergaande studie ten nutte van ambt of beroep dienstbaar gemaakt.
In 1660 zou ook Geneeskunde vanwege het Athenaeum worden onderwezen.
Gerardus Leonardus Blasius aanvaardde als eerste op den 5 den October 1660 deze taak
met een rede „de its quae homo naturae, quae arti debeat", met woorden van erkentelijkheid jegens autoriteiten, met eene opwekking aan studenten vooral de hun geboden
gelegenheid tot het bijwonen zijner lessen niet te verzuimen en met de plechtige verzekering zijner aanhankelijkheid aan de Kerk. Blasius moge bij zijn intrede zijn voldoening
hebben uitgesproken, hij slaagde er blijkbaar niet in het bestaansrecht van dezen leerstoel
te bewijzen, want nog tijdens zijn Leven viel het Besluit van 16 October 1679 „dicteerende
om de professie in de medicine aan de Illustre School te mortificeeren". Dit geschiedde
na het overlijden van Blasius's opvolger, Petrus Bernagie , doorloopt men de titels van
diens geschriften, inzonderheid zijner klucht- en treurspelen, onder de eersten „Het
1) Het overzicht van degeschiedenis van het geneeskundig onderwijs te Amsterdam is deels geschreven, deels geredigeerd
doorprof. W. P. C. Zeeman ; de onderdeelen van het geneeskundig onderwijs zijn geschreven door de hoogleeraren Woerdeman,
van Rijnberk, Jansen, Heringa, van Lo hem Mendes da Costa en Carol, W. P. C. Zeeman, B. Brouwer, Burger, Corn.
de Lange, Laqueur, van Ebbenhorst Tengbergen en Dr. J. Kuiper, ieder voor hun eigen yak van wetenschap.
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164

studente-leven", „de ontrouwe kantoorknecht en lichtvaerdige dienstmaagd", onder de
laatsten „Constantinus de Groote eerste Christenkeyzer", „Paris en Helene", „Arminius
beschermer der Duytsche vrijheid", dan mag men aanvankelijk vermoeden, dat het onderwijs van dezen anatoom niet dof en kleurloos zal zijn geweest, of vreezen, dat zijn anatomisch
onderwijs naast dat van Ruysch wel moest verbleeken ; wat meer details omtrent zijn loopbaan doen ons toch begrijpelijk achten, dat na zijn dood „omme te voldoen aan het besluit
van 16 October 1679, dicteerende, dat maar drie professoren souden blijven als een in jure,
philosophia en historiarum" zijn professie opnieuw worde gemortificeerd.
„Rau, Hotton, de Raey, Bidloo, van Bernagie spreek ik niet eens", kon Stokvis schrijven,
„zijn dwergen tegenover Ruysch". „Tal van beoefenaren der geneeskundige vakken bezat
Amsterdam en daaronder mannen als Tulp en Ruysch, die met den Hoogleeraarstitel
voorzien onderwijs gaven ; waartoe ook en hoe zou het Athenaeum Illustre aan het Geneeskundig Onderwijs moeten deelnemen ?"
Inderdaad, studie en onderwijs der geneeskunde te Amsterdam hadden een eigen geschiedenis, die zich zou voortzetten naast en misschien eens ten deele in die van het Athenaeum
zoo dit zou strooken met haar aard. In 1755 scheen dit het geval te zijn. Het geneeskundig
onderwijs, dat zijn zetel had in het Binnengasthuis stond onder leiding van het Collegium
Chirurgicum. De Hoogleeraren, die door de stad waren aangesteld, gaven hunne lessen
in de anatomie, de chirurgie, verloskunde en botanie in het Theatrum Anatomicum en de
Waag op de Nieuwmarkt, in het Gasthuis en den Hortus. In 1755 werden beide Hoogleeraren, Willem Men voor de anatomie en chirurgie en Johannes Burman voor de botanie
benoemd aan het Athenaeum en namen zij zitting, zooals het Protocol van het Athenaeum
vermeldt, in de Orde der Hoogleeraren. Bovendien werd aan Petrus Camper, Hoogleeraar
te Franeker een opdracht gegeven van het leervak der Geneeskunde ten behoeve van hen,
die zich voor het medisch doctoraal wenschten voor te bereiden. Een opdracht tot het
doceeren van Geneeskunde aan het Athenaeum mocht dan reeds vroeger zijn verleend
(Blasius 1660, Bernagie 1692), de voorwaarden voor waarlijk Hooger Onderwijs in de
Geneeskunde, d.w.z. tot eene voor leerlingen toegankelijk gestelde wetenschappelijke beoefening dezer kunst aan het Athenaeum, schijnen pas in 1755 te zullen worden vervuld.
Over Willem Mien en over Johannes Burman moge te dezer plaatse worden gezwegen ;
aan de geschiedenis van het onderwijs in de anatomie en in de botanie aan Athenaeum
en Universiteit zijn in dit Gedenkboek afzonderlijke hoofdstukken gewijd.
Door Camper werden voor het ontleedkundig onderwijs tusschen 24 November 1755 en 15
Februari 1756 gebezigd : „Een mannelijke en 2 vrouwelijke subjecten", terwijl hij op
2 Maart een cursus voor chirurgische operation aanving, die geregeld gedurende de gansche
maand op een mannen- en een vrouwencadaver werd voortgezet. Maar den studenten, onder
Prof. Camper en Prof. Mien studeerende, werd pas op last van Burgemeesteren door de
Overlieden van het Collegium Chirurgicum ook toegang vergund bij de publieke anatomische
en chirurgische demonstraties onder de mits, „dat die Heeren daarvan blijken zouden geven
bij den opgang en plaats nemen bij de knegts". Slechts een goring aantal studenten volgde
de medische colleges. Voornamelijk ter wille van zijn vrouw nam Camper December 1760
het besluit zich in Friesland te vestigen ; op 23 Januari 1761 verleenden Burgemeesteren
hem ontslag, zooals hij gevraagd had, salvis titulis et honore, „hoezeer men anderszins gemelden Heer om zijne bequaamheyt en begaafdheden liefst in deese stad hadde gehouden".
„Op Dinsdag 31 Maart heeft Prof. Camper een eynde gemaakt van de publique chirurgische
demonstration", zoo leest men in de notulen van het Chirurgijns Gilde, „met een sierlijke
redevoering over de amputation in 't generaal en bij wat gelegenheyt deselve vereyst
wordt, toonende en doende daarvan twee aan een been van een cadaver zoo onder als
boven de knie op ons Theatrum anatomicum met de verbanden daartoe behoorende in
tegenwoordigheyt van een groot aantal van onse konstgenoten en andere geleerde Heeren,
die meest altoos ZHGel. met hare presentie vereerden, wanneer ZHGel. publiek demonstreerde". In een redevoering „de jucundis et injucundis in scientia et administrationibus
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anatomicis obviis" riep hij aan Curatoren en studenten een laatst vaarwel toe. De onaangenaamheden, die de practische beoefening der ontleedkunde oplevert en die breedvoerig
en plastisch werden meegedeeld, hebben hem niet belet er duizenden uren aan te wij den
want „finest et in his miseriis voluptas. Sed taedius ac injucundius nihil excogitari potest
quod tam saepe mortis causam detegere non possimus et multos per se insanabiles esse
evidenter videmus : Saepe post magnum temporis dispendium nil provi prodimus".
Het is hier niet de plaats uitvoerig stil te staan bij de wetenschappelijke verdiensten der
aan het Athenaeum verbonden docenten noch ook een poging te wagen hunne beteekenis
voor Genees- en Heelkundig Onderwijs te schetsen. Slechts met een enkel woord mogen
meest vooraanstaande mannen genoemd. Andreas Bonn, in vele opzichten de evenknie van
Petrus Camper, tot ver over de grenzen geeerd wegens verdiensten op anatomisch gebied
was zich ten volle bewust, dat een der voornaamste oorzaken van den betrekkelijk lagen
trap, waarop de Heelkunde in zijn dagen in ons land stond, zeker gezocht moest worden
in de slechte opleiding die de chirurgen ontvingen. Door te zamen met Dr. Von Geschen
den stoot te geven tot de oprichting van het Genootschap ter Bevordering der Heelkunde
en gedurende tientallen van jaren hierin leiding te geven, poogde hij de liefde tot arbeid
bij de chirurgen op te wekken. Hij verwachtte hiervan meer dan van voorstellen tot
verbetering der opleiding bijv. door oprichting eener Kweekschool voor Heelkunde.
De invloed der heelkundigen op het Stadsbestuur was in die dagen slechts gering en om
ingrijpende veranderingen te brengen in de bestaande „Willekeuren van mijne Heeren
van den Gerechte", daartoe zag Bonn met de zijnen geen kans. „Het valt te beseffen",
zegt Bonn, „dat zoodanige verbeteringen van den tegenwoordigen staat der Heel- en
Verloskunde in ons Vaderland meer van de wijze schikkingen der Achtbare Overheden,
dan van de bemoeiingen van een Genootschap afhangen en door dezelve tot stand
gebracht kunnen worden".
Men staat trouwens aan den vO6ravond Bier vreedzame omwenteling van 1795, die mede
de afschaffing van het Chirurgyns-Gilde en het Collegium Medicum in 1798 ten gevolge
zou hebben, alsmede eener centraliseering van het Geneeskundig Onderwijs, die in het
optreden van den Agent der Nationale Opvoeding te 's Gravenhage tot uiting kwam.
Hoe los de betrekkingen tusschen Athenaeum en het Genees- en Heelkundig Onderwijs
waren, blijkt onder meer uit het volgende. In 1798 vroeg Andreas Bonn naar aanleiding
van de wijze waarop het Collegium Medicum, waarvan hij Inspector was, door den Raad
was opgeheven, ontslag als Professor in de Chirurgie met afstand van het honorarium,
dat hem daarvoor door het chirurgynst-Gilde jaarlijks werd betaald. Dit ontslag werd
hem verleend met de toezegging, dat hij volgens zijn verzoek nog als Hoogleeraar aan het
Athenaeum privaatonderwijs mocht geven in Physiologie, Pathologie en Verloskunde te
zijnen huize en dat hij zijn honorarium als Hoogleeraar aan het Athenaeum zou blijven
behouden, het schouwen van lijken van terneergeslagenen evenals het opzicht over de
steensnijding mocht blijven waarnemen.
Van een blijvende meer innige bemoeiing van het Athenaeum met het Genees- en Heelkundig Onderwijs is vooralsnog geen sprake.
Toen na de Fransche dreiging de Utrechtsche en Amsterdamsche Scholen tot 6coles
secondaires te hervormen (1811) bij Organiek Besluit van 1815 het Athenaeum officieel tot
het Hooger Onderwijs was teruggebracht met de bedoeling (zooals de officieele term luidde)
van algemeene verspreiding van smaak, beschaving en geleerdheid en ter gedeeltelijke
vervanging van het onderrigt aan de Hoogescholen, had de Wetgever tegelijkertijd aan. de
Stedelijke Athenaea vrijheid verleend het onderwijs zoo uit te breiden als de besturen
zouden goedvinden, zoodat de studenten er hunne studien geheel konden voltooien.
Het kon niet onopgemerkt blijven, van hoe groote waarde de wetenschappelijke worming
en het wetenschappelijk onderzoek konden zijn voor practische vraagstukken en het heeft
dan ook niet ontbroken aan pogingen om aan het Athenaeum verbonden onderzoekers te
betrekken bij de opleiding voor bepaalde vakken en beroepen en hen aldus in dienst te
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stellen van geneeskundige, technische, oeconomische of andere vormen van maatschappelijke voorziening.
Het eerst werd er voor de rechtsgeleerdheid gebruik gemaakt van de verleende vrijheid ;
en in 1832 bij de herdenking van het tweehonderdjarig bestaan van het Athenaeum kon
van Lennep zich verheugen over de samenwerking ook met Hoogleeraren der toen onlangs
opgerichte Genees-, Heel- en Verloskundige School en den steun prijzen, die het Theologisch Onderwijs ontving van de krachten, werkzaam bij de drie Seminaria. Dat het Geneeskundig Onderwijs, dat omstreeks het tweede Eeuwfeest werd genoten, ook volledig werd
geacht, daarvan zouden de leerlingen na 50 jaar als reunisten jegens den toenmaligen
Rector J. W. R. Tilanus getuigen. Te recht stelt echter deze laatste naar aanleiding hiervan in 1882 de vraag : wat is volledig onderwijs
„In de dagen van omstreeks 1832 had men", zooals hij schrijft, „nog encyclopaedisch gevormde mannen, die door groote kennis sours ook door hun maatschappelijke positie als Maecenaten bijna een Hoogeschool, althans een Faculteit konden representeeren, D. J. van
Lennep bijv. die de geheele oudheid, de klassieke letterkunde en de geschiedenis behandelde, den Tex, de vertegenwoordiger van het recht, Gerard Vrolik, de natuur-, genees- en
heelkundige van het begin der 19e eeuw. Wat voor de hoorders nuttig werd geacht, werd
door hen gedoceerd zonder dat ze angstig vroegen, wat hun juist als taak was opgedragen.
Ze gaven aan de studeerenden den impetus tot studie. Maar toen deze mannen door het
klimmen der jaren hun ambt nederlegden, deden zich bij de overweging niet alleen van den
te grooten omvang van hun onderwijs, maar ook van de uitbreiding, die de wetenschap
allengs gekregen had, allerlei bezwaren voor".
De hier weergegeven door Tilanus in 1882 geschetste moeilijkheden treden ons veel scherper
tegemoet uit de zoo boeiend geschreven levensschets van Jan van Geuns door Stokvis,
waaraan het navolgende moge worden ontleend.
Wel verkeerde het Amsterdamsch Athenaeum in de jaren 1826-1827, gedurende Welke
Jan van Geuns als student de lessen volgde, in een tijdperk van bloei, maar de Hoogleeraren, die den jongen medicus in de natuurwetenschappen moesten inleiden, waren met
zooveel vakken overladen, dat zij onmogelijk tijd konden vinden our hunne leerlingen
met iets anders dan „wat in boeken steeckt" of hoogstens enkele eenvoudige natuurproducten, geen natuurverschijnselen, door eigen aanschouwing bekend te maken.
De botanicus G. Vrolik, met het onderwijs in plantenkunde, geneesmiddelleer en de verloskunde belast, was dezelfde G. Vrolik, die de uren aan zijn drukke medische praktijk ontwoekerd het liefst aan de studie der ontleedkunde van den mensch ten offer bracht. De
chemicus H. C. van der Boon Mesch had naast chemie en pharmacie zoowel voor medici
als pharmaceuten de natuurlijke geschiedenis, de dierkunde en de vergelijkende ontleedkunde te doceeren. De leerling en vroegere assistent van J. H. van Swinden, de physicus
Valle, naast physica, astronomie en mathesis : philosophic, psychologie en logica. Hoe
onvoldoende moest toch nog het propaedeutisch onderwijs in de Geneeskunde aan het
Amsterdamsch Athenaeum, en trouwens aan alle Universiteiten in Nederland in 1825
1826 heeten, als men den waren maatstaf aanlegde, de behoefte van den aanstaanden
medicus aan gelegenheid tot zelfstandige oefening op het uitgebreide gebied, vooral der
verklarende natuurwetenschappen. De humaniora waren. oppermachtig. Trouwens te Leiden,
waar van Geuns zijn studien voortzette 1827-1831, was het weinig anders.
Van de geneeskundige vakken kwam de ontleedkunde tot zijn recht, maar de physiologie
was nog onbekend en onbemind; de pathologische anatomie en de lijkschouwing werden
veronachtzaamd; het ziekenonderzoek en de diagnose gingen nog geheel op in het vaststellen der subjectieve klachten van den lijder ; de pathologic en therapie waren bedolven
onder dogmatiek en philosophische stelsels. En toch werd te Parijs door de leerlingen. van
Corvisart en Laennec, door Louis en Andral de waarde van het objectief of het zoogenaamd
physisch onderzoek der lijders dag aan dag voor de oogen van een geheel nieuw geslacht
van medici in het helderste Licht gesteld.
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Intusschen verdwenen ook in Duitschland de nevelen en koesterde zich ook daar de
wetenschap van het leven in de zon der nieuwe richting. En welk een zon ! Zoo schitterend
door de namen en de ontdekkingen van een Schwann en Schleiden, van een Henle en een
Joh. Muller, van een Rokitansky en Virchow, van een Skoda en Oppolzer, dat men op
het punt stond te vergeten, dat diezelfde zon reeds menig decennium te voren. in Frankrijk
geschenen had. En was zij ook niet in ons land, op het gebied der scheikunde aangebroken
Werd niet door Gerrit Jan Mulder in Utrecht een scheikundig laboratorium geopend,
waaruit onderzoekingen te voorschijn kwamen, die aan zijn naam een Europeesche vermaardheid zouden verzekeren
Het was een tijd van gisting, van woeling op het gebied des geestes. In 1847 zou Jan van
Geuns het hoogleeraarsambt aanvaarden met een redevoering : „de Geneeskunde als een
zelfstandige natuurwetenschap".
„In zulk een tijd te mogen voorgaan op den weg, waarop men de wetten in de ziektekunde
opspoort door de nauwkeurige kennis, de ontleding en de vergelijking der verschijnselen
en op dien weg zich eene gelegenheid om op ruime Schaal de waarneming aan het ziekbed
in te richten, als zich te Amsterdam voordeed, ten nutte te kunnen maken, welk eene
verhevene roeping! In zulk een tijd de dommelende geesten te kunnen wakker schudden,
haar in de zegeningen der streng toegepaste nieuwe methode te kunnen doen deelen, haar
de rijpe vruchten der ziektekundige ontleedkunde, van het exact ziekenonderzoek, van de
physiologische scheikunde en de weefselleer in den schoot te kunnen werpen, welk een
opwekkende taak ! Maar tevens welk een moeilijke, welk een veel omvattende ?" Was het
wonder, dat van Geuns bij de vervulling ver beneden het ideaal bleef, hetwelk hij zich
gesteld had ? Zijn taak eischtte eene voorbereiding, die hij miste.
Geheel doordrongen van de beteekenis der inductieve methode voor de beoefening der
geneeskunde, ontzag van Geuns als Hoogleeraar noch tijd noch moeite, om zich te oefenen
in het hanteeren der wapenen, die de nieuwe richting de hare noemde : eene oefening, die
deels omdat het studium generale hem te veel in beslag Ham, deels omdat de gelegenheid
geheel ontbrak, en in zijn studententijd en op zijn wetenschappelijke reis zoo goed als
geheel verzuimd was.
Toch eischt ook de kunst van waarnemen en proefnemen zoo goed als ieder ander eene
opleiding, een training van jongs of en slechts aan hoogst enkele bevoorrechten gelukt het
zich op lateren leeftijd die kunst eigen te maken. Wie dat vermogen mist, hij kan wel het
mikroskopisch onderzoek, de scheikundige analyse, de waarneming aan het ziekbed, de
lijkschouwing, het experiment ter hand nemen, hij kan het desnoods zoo ver brengen,
dat hij de plaats, die hij heeft ingenomen, door deze wapenen behoudt, maar zij zijn niet
met hem 66n geworden, zij zijn hem niet de veelbeproefde, trouwe strijdmakkers, die
hem tot veroveringen en ontdekkingen in staat stellen.
Maar al bleef hij in het vervullen zijner reuzentaak beneden het peil, dat hij zich zelf
gesteld had, zijn leven en werken aan het Athenaeum Illustre en aan de klinische
school te Amsterdam was van onberekenbaar nut voor de beoefening der geneeskundige
wetenschap in Nederland. Wel stichtte hij geen school in den eigenlijken zin des woords,
wel gaf hij slechts enkele weinige wetenschappelijke onderzoekingen in het Licht, maar
hij bleef, wat hij gewenscht had te zijn : de banierdrager der nieuwere richting in de
geneeskunde !
Hij was de eerste klinische leeraar, aan een inrichting van Hooger Onderwijs in Nederland
verbonden, die zijne leerlingen geheel en al met de physische onderzoekingsmethoden,
percussie, auscultatie enz. trachtte vertrouwd te maken. Hij was de eerste klinicus in
Nederland, die aan het pathologisch-anatomisch onderzoek en de lijkschouwing bij het
onderwijs in de klinische geneeskunde ten voile recht liet wedervaren.
Hij was de eerste klinicus in Nederland, die de waarde van het chemisch en mikroskopisch
onderzoek aan het ziekbed in het Licht stelde, die zijn leerlingen van de beteekenis van waarneming en proefneming bij de beoefening der eigenlijke geneeskunde wist te doordringen.
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Het zijn grootendeels Stokvis' woorden, waarmede het werk van Van Geuns en diens
beteekenis voor het Geneeskundig Onderwijs aan het Athenaeum hierboven werd geschetst;
geen ander was hiertoe meer bevoegd dan Stokvis, die elders getuigde : „daarom hebbe
hij, die zich aan de geneeskunst wijden wil, een onverzadigbare lust tot onderzoek en tot
leeren, maar tevens een onuitbluschbare liefde voor zijne medemenschen", en die zelf zich
het recht verworven had „allenthalben unter die hervorragenden Aerzte and Naturforscher
gerechnet zu werden" (Pekelharing). In zijn rectorale rede van 1892 spreekt Stokvis zoo
treffend uit, „dat de horizon van het ware weten nog altijd ver afligt, dat noch met het
vinden van de cel als eenheid van het leven hier op aarde noch met het erkennen van
ontzachelijk kleine wezens als oorzaak der meest verderfelijke ziekten Hoch met de nauwkeurige kennis der werking van scheikundige stoffen op de levende cel, noch met Maiers
leer van het behoud van arbeidsvermogen noch met Darwins descendentieleer de natuur
van haar geheimenissen is ontkleed", maar ook „dat nog nimmer het verband tusschen
medisch weten en medisch kunnen zoo innig was als in dezen bevoorrechten tijd waarin
hooggeplaatsten en laaggeplaatsten het „wij worstelen maar worden niet moede, wij
weifelen maar worden niet mat", elkander toeroepen als de geweldige roede van den dorst
Haar kennis hen rusteloos voorwaarts drijft".
Deze ontwikkeling van geneeskundige wetenschap en onderwijs in natuurwetenschappelijke richting is tevens de sleutel tot begrip der vergaande differentiatie en organisatie
van het geneeskundig onderwijs, Welke zij noodzakelijk na zich sleepte.
Elk ziekteverschijnsel zou zich voordoen als een uit het leven gerezen probleem ter natuurwetenschappelijke bestudeering.
Studie der levensverrichtingen onder normale en ziekelijke verhoudingen, studie van
physiologie en pathologie moest ons hierop voorbereiden.
In 1856 slaagde Van Geuns er in den toen reeds beroemden Heynsius een afzonderlijke
opdracht voor physiologie te verstrekken. Voortaan zou niet slechts anatomie, maar tevens
physiologic den grondslag vormen waarop de studie en beoefening der geneeskunde
zouden worden opgebouwd..
De geschiedenis van het onderwijs in deze beide voor de ontwikkeling der geneeskunde
zoo zeer belangrijke vakken is door collegae Woerdeman en van Rijnberk in volgende
hoofdstukken geschetst ; de invloed, door anatomen als Vrolik en Bolk of door mannen
als Kiihne en Place op hunne leerlingen en daarmede ook op de ontwikkeling der geneeskunde uitgeoefend, kan nauwelijks hoog genoeg worden gewaardeerd.
De tallooze methoden van natuurwetenschappelijk onderzoek, door Welke het ziekteverschijnsel zou moeten worden ontward en gekend, hoe zou men ze invoeren, tot ontwikkeling brengen en toespitsen op de kliniek en eigen makers aan de studenten zonder
een verregaande specialisatie en differentiatie van methoden, van onderzoekers, van ziektenmateriaal, van inrichtingen en van onderwijs. In en naast de klinieken verrijzen de
noodzakelijke inrichtingen voor chemisch, voor physiologisch onderzoek, waar de haar
bijzonder toegewijde onderzoekers, specialisten op gebied van stofwisselingsonderzoek, hartziekten, Mintgenologie enz. beteekenis en toepassing hunner methoden in demonstraties
en cursussen den studenten doers kennen.
Het onderwijs in physische en chemische diagnostiek in demonstraties en cursussen onderstelt niet slechts het beschikbaar zijn van veel bedden voor hen, die zich aanmelden voor
onderzoek en verpleging, maar ook een doelmatige verdeeling der zieken.
Zien we na van Geuns onder Stokvis (1874-1902) de expansie van physisch en chemisch
onderzoek in kliniek en daaraan verbonden laboratorium, onder Pel (1883-1919) zien we
cardiographisch, rOntgenologisch, haematologisch onderzoek, onderzoek van stofwisseling en spijsverteering eigen werkers, eigen werkplaatsen. opeischen. Het gevaar zieken en
studenten te verliezen in 6en.zijdige laboratorium-methodiek wordt slechts bezworen door
de breede veelzijdigheid dier leiders, den scherpen blik aan het ziekbed en de voor hun
leerlingen onvergetelijke didactische gaven.
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Stokvis doceerde de algemeene Ziektekunde, Propaedeutische kliniek en de Geneesmiddelleer. Zijn opvolger was Ruitinga (1903), die in 1919 deze taak aan Snapper overdroeg.
In 1920 werd Snapper ontheven van het onderwijs in de Pharmacologie, dat aan Laqueur
werd opgedragen.
Zoowel de klinische afdeeling als het ziektekundig laboratorium konden reeds vele jaren
niet aan billijke eischen voldoen. In 1930 kreeg Snapper de beschikking over een naar
zijn inzichten ingerichte kliniek en een nieuw laboratorium, dat aan de meest moderne
eischen voldoet.
Ruitinga, van 1903-1919 belast met de genoemde vroeger door Stokvis onderwezen
vakken, was intusschen Pel opgevolgd als hoofd van de interne kliniek en sedert 1919
belast met het onderwijs in de inwendige geneeskunde.
De bezetting der bedden van de klinieken voor inwendige ziekten zou in den loop der jaren
eenige verandering ondergaan in verband met de vestiging van afzonderlijke leerstoelen
voor het onderwijs in huid- en geslachtsziekten (1867), van zenuwziekten (1896), van kinderziekten (1898).
Dit belette niet, dat ook bij de lessen in de interne kliniek demonstraties op het gebied
van deze ziekten zouden worden gegeven en niet ten onrechte in hooge mate worden
gewaardeerd.
Naast eene aan de ontwikkeling der natuurwetenschappen gebonden differentieering van
het Geneeskundig Onderwijs, had zich intusschen ook al reeds een zelfstandige methodische
en systematische ontwikkeling voltrokken aan de hand der van ouds beproefde, maar
verfijnde en systematische anatomie, naar de organen en systemen, waaruit het menschelijk lichaam is opgebouwd.
De oogziekten, de huidziekten, de zenuwziekten, de oor-, neus- en keelziekten eischten
en verwierven door den bijzonderen bouw der betreffende organen, door bijzondere
techniek van het onderzoek of van therapie zoo bijzondere toewijding van hare beoefenaren, dat verpleging en behandeling werden afgescheiden en ook het onderwijs werd
gespecialiseerd.
Nog een derde factor zou zich doers gelden bij de ontplooiing van het geneeskundig
onderwijs. De Geneeskunde, allereerst gericht op het welzijn van het individu, zou in
toenemende mate Naar aandacht wijden aan het milieu en ook gezinnen, groepen, volken
hare belangstelling en hare zorgen geven (Hygiene, Volksgezondheid).
Zij zou hiervan den terugslag ondervinden en zelve voor zeer bijzondere vragen en doelen
gesteld, in hare organisatie aspecten verraden, Welke soms het onderwijs bepaalde richting
moesten geven (epidemiologie, onderwijs in infectieziekten, in tropische ziekten, bestrijding van geslachtsziekten, opleiding van hygienisten etc. etc.).
Hiermede waren de banden tusschen wetenschap, geneeskunde, geneeskundig onderwijs,
volksgezondheid en volkswelvaart nog te inniger geworden en was de kiem gelegd voor eene
samenwerking, waarvan de harmonische organisatie, schoon nog in wording, van de allergrootste beteekenis is.
Ook de Heelkunde zou in ruime mate deelen in de wetenschappelijke oogst der 19e eeuw.
De Hoogleeraren in de chirurgie en de verloskunde onderwezen hunne vakken in vroeger
j aren hoofdzakelijk theoretisch en hadden slechts een gering aantal bedden ter beschikking
our studenten ook in de practijk in te leiden. Daarenboven was dit slechts weggelegd voor
leerlingen, die zich de weelde van academisch onderwijs konden veroorloven.
De groote massa van aanstaande chirurgen en vroedmeesters, dikwerf weinig beschaafde
lieden, ontvingen hunne practische opleiding bij gevestigde, soms zeer ongeschikte chirurgijns en vroedmeesters.
Reeds herhaaldelijk waren er stemmen opgegaan, die wenschten, dat er in ons land ruimer
gelegenheid voor klinisch onderwijs zou worden gegeven, en was er op aangedrongen de
ziekenhuizen in de groote steden dienstbaar te makers aan het Geneeskundig Onderwijs.
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Dit leidde er ten slate toe, dat in 1823 het Kon. Besluit werd uitgevaardigd tot invoering
van „scholen tot aankweeking van heelmeesters en vroedvrouwen, willende voorzien in
de behoefte, Welke zich doet gevoelen met opzicht tot de geneeskundige hulp van heelmeesters en vroedvrouwen in eenige provincies ten plattelande". Een deter klinische
scholen werd in Amsterdam opgericht en Tilanus werd voor het bezetten van den leerstoel
voor heel- en verloskunde uit Arnhem naar Amsterdam geroepen.
Aan de klinische Heelkunde wijdde hij het liefst zijn zorg. De chirurgie was voor hem een
wetenschap, Wier voornaamste roeping is de oorzaken en het wezen der ziekten te leeren
kennen, den weg en de middelen te zoeken om de stoornissen te wijzigen of te verbeteren;
die roeping werd door hem niet opgeofferd aan onmogelijke kunstbewerkingen noch aan
schitterende operatieve handgrepen, die treffen en verleiden, maar die somtijds ook wel
een onvoldoend klinisch onderwijs verbergen. „Nergens (in de geschriften onzer landgenooten) vinden wij de kunst tot een handwerk verlaagd" zegt Tilanus, „nooit hoofdzakelijk heil gezocht in bloedige kunstbewerkingen, maar veeleer hem ten voorbeeld
gesteld, die dezelve door hulp uit leefregel en artsenijschat waar het mogelijk is, wist te
ontberen". „Zoo werden wij gelukkig bewaard voor het onheil van onze ziekenhuizen of
gehoorzalen in schouwtooneelen van vaardige snijkunst op deerniswaardige lijders te zien
ontaarden, werwaarts de groote hoop van onkundigen slechts stroomt, om de geschiktheid
en de handigheid van den werkman te beoordeelen, naar het getal minuten of seconden
die aan de voltooiing van het werkstuk werd besteed".
Zoo sterk was Tilanus van het mogelijke overbrengen van een contagium overtuigd, dat
de oefeningen en het onderzoeken van zwangeren of bij barenden door hem geoorloofd
werd alleen aan degenen, die zich geheel van het bezoek van de lijkenkamer en anatomie
onthielden.
Dat die nadeelen alleen door reinheid en wasschingen met chloorwater te voorkomen
waren, meende Tilanus te mogen betwijfelen, hij meende ook, dat het niet genoegzaam is
ontsmettende middelen te gebruiken, maar was overtuigd, dat goede luchtige ruimten,
dus goed ingerichte gasthuizen noodzakelijk waren; hij was tevens van gevoelen, dat er
gewaakt diende te worden voor overvulling. Hij drong reeds in de eerste tijden van zijn
optreden aan op meerdere ruimte voor elken patient. Hij schreef later aan Semmelweiss,
het in de obstetrie destijds „miskende genie", dat een spoedig einde der epidemie werd
waargenomen, indien de bevallingen eenige dagen minder of in het geheel niet plaats
vonden en de zieken afgezonderd konden worden, zoodat hare verzorging aan personen
kon worden toevertrouwd, die zich van de nakomende bevallingen onthielden en geenen
jongen kraamvrouwen ter zijde stonden.
Aanvankelijk had Tilanus bezwaar gemaakt heel- en verloskunde te doceeren, omdat
hij de verloskunde wel theoretisch kon geven, maar zich niet bevoegd achtte Naar ook
practisch te onderwijzen. De onrustbarende sterfte, die de febris puerperalis in het
Binnengasthuis teweegbracht en die hij in verband bracht met de etterende wonden
van chirurgische patienten, versterkten hem in de overtuiging, dat een splitsing van
heel- en verloskunde noodzakelijk was. In 1866 werd het onderwijs in de verloskunde aan
•
Lehman toevertrouwd.
Krachtig steunde Tilanus Van Geuns bij de oprichting van het physiologisch-pathologisch
laboratorium en bepleitte hij bij Willem Vrolik de lessen in de physiologie aan den directeur van dit laboratorium dr. Heynsius toe te vertrouwen.
Door zijn toedoen en dat van Van Geuns verrees een gebouwtje voor pathologische anatomie, lijkschouwingen en oefening in de operatieve heelkunde.
De beteekenis, die de natuurwetenschappelijke ontwikkeling van Physiologie en Pathologie
ook voor de heelkunde zou hebben, ontging Tilanus niet, maar pas onder zijn opvolgers
zou zij zich op de meest treffende wijze doen kennen, toen bacteriologisch en pathologisch
anatomisch, physisch en physiologisch onderzoek in den dienst der heelkunde een vaste
plaats kwamen opeischen. Aan de chirurgische klinieken zouden eigen laboratoria worden
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verbonden, een eigen rontgeninrichting, gelegenheid voor oesophagoscopisch, rectoscopisch, urologisch onderzoek. Zij zouden niet slechts hebben te voldoen aan de behoeften,
door zieke lijders gesteld, maar tevens het organisch geheel moeten vormen, waarin de
studenten gedurende eenige maanden (als co-assistent) hun taak en de gelegenheid tot
studie zouden. vinden.
Geen wonder, dat de gebreken van oude ziekenafdeelingen in steeds schriller Licht werden
gezien ; verdrietig ook, dat vaak vele decennia moesten verloopen, voor in de nooden was
voorzien.
Zoo werd in 1884 in afwachting van de moderniseering der verbandafdeeling van J. W'.
R. Tilanus ten einde te voorzien in het tekort aan plaatsen voor chirurgische ziekten, in
den tuin achter het vrouwenverband een barak gebouwd voor 36 patienten.
Ze vormde een Lange zaal, had geen ramen, doch een uitgebouwde kap, met aan êêne zijde
— over de geheele lengte — van glasjalouzien voorziene openingen voor verlichting en
ventilatie. De bouw geschiedde, blijkens een schrijven der klinische Hoogleeraren aan den
Voorzitter van het Gasthuisbestuur, tegen hun wil. Zij verklaarden zich over het gebeurde,
waartoe buiten hun medeweten besloten was, zeer ontstemd en eischten de onmiddellijke
verwijdering der barak, welken eisch het Gasthuisbestuur blijkbaar voor kennisgeving
heeft aangenomen. Wat het tijdelijk karakter van deze barak betreft, dit werd wel zeer
ruim genomen ; tot 1894 bleef zij in gebruik.
Pas in 1900 zou de „tweede chirurgische kliniek" worden voltooid en 6 October door
Rotgans (1893-1920) worden in gebruik genomen ; sedert 1920 is ze gedeeltelijk gewijzigd
en verbeterd, de werkplaats van Noordenbos.
De „eerste chirurgische kliniek", naar de inzichten van C. B. Tilanus gebouwd en in 1877
in gebruik genomen, diende na het heengaan van Wurfbain (1873-1888), in 1889 onder
de leiding van diens opvolger Korteweg (1889-1902). Na het optreden. van Lanz (1902)
werden de operatiekamers aanmerkelijk verbeterd, werden een vertrek tot aseptische
wondbehandeling en een tweetal vertrekken tot laboratorium verbouwd en ingericht ;
tot weer afdoende verbetering, tot den bouw eener naar moderne eischen van zieken.behandeling en onderwijs ingerichte kliniek werd besloten; maar er zouden dertig jaren
verloopen voor dit besluit tot uitvoering kwam en in 1932 met den bouw van twee nieuwe
chirurgische klinieken op het terrein van het Wilhelminagasthuis ten dienste van beide
chirurgisch e hoogleeraren werd begonnen.
Voldeden dus inrichting en toerusting vaak niet aan de eischen, die naar den stand der
wetenschap moesten worden gesteld, te grooter waren de verdiensten van hen, die met het
onderwijs waren belast. Wil men den geest van het heelkundig onderwijs in de laatste
jaren der negentiende eeuw leeren kennen, men leze Korteweg's voortreffelijke Algemeene
Heelkunde en men neme kennis van zijn kritiek in 1882 op onze medische examens.
Wie de glasheldere voordrachten en demonstraties van Rotgans heeft bijgewoond, bij
onderzoek en operaties de taak van co-assistant vervulde, d.w.z. zijn nauwgezet en doortastend handelen zich tot voorbeeld zag gesteld, weet ook het heelkundig onderwijs van
dien tijd te waardeeren.
Zooals hierboven reeds werd opgemerkt, was het onderwijs in de verloskunde vele jaren door
G.Vrolik, later door C. B. Tilanus gegeven, maar sedert 1866 aan Lehmann toevertrouwd.
Bij diens overlijden in 1880 werd G. H. van der Mey (1881-1895) armada belast. „Op
30-jarigen leeftijd hoogleeraar in de verloskunde en gynaecologie geworden, was hij en
door zijn studie en door zijn uitgebreide obstetrische praktijk voorbeschikt om de eerste
obstetricus van Nederland te worden, en is hij dit ook geworden", schreef Traub, „niettegenstaande hij zoo Jong, nog geen 45 jaar oud, is heengegaan".
Van oudsher heeft zich de verloskunde als een uit Naar aard zeer belangrijke en zelfstandige
wetenschap en kunst ontwikkeld, zij het ook in meest innig verband met de genees- en
heelkunde.
Het onderwijs in de verloskunde en de omstandigheden, waaronder het moest worden
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gegeven, hebben een eigen geschiedenis, die bier niet in enkele regelen kan worden geschetst.
Zij behelst mede de geschiedenis van gasthuizen en kraaminrichtingen, van kraamvrouwenkoortsen en sterfte, en van veel strijd van meeningen over de wegen ter verbetering. De
vestiging van het verloskundig onderwijs in de onder Treub naar de moderne eischen van
bacteriologie en ziekenverpleging gebouwde kliniek in het Wilhelminagasthuis markeert
een keerpunt : de phase, waarin onder Van der Mey -en Treub de verloskunde zich aan de
belangrijke ontdekkingen van het einde der 19e eeuw had aangepast , zij was er bovendien
op berekend een toenemend aantal studenten de gelegenheid tot practische werkzaamheid
op het gebied der verloskunde en der gynaecologie te verschaffen. Langdurende coassistentschappen zouden onder Treub en onder diens opvolger Van Rooy voorwaarden zijn
voor het verkrijgen van de artsbevoegdheid.
De belangrijke ontwikkeling van genees- en heelkunde, d.w.z. hare beoefening, wetenschappelijk en practisch, en van het onderwijs is slechts mogelijk geweest door een juiste
waardeering en ruimere toepassing van het ontleedkundig onderzoek. Het is door deze,
dat men de intiemere veranderingen, Welke aan de ziekteverschijnselen ten grondslag
liggen, leerde kennen, de waarde van verschillende onderzoekingsmethoden kon toetsen,
diagnoses kon verifieeren. Terwijl men elders pathologisch-anatomische instituten, anatomisch-chirurgische laboratoria zag verrijzen, terwijl men van laboratoires de pathologie
experimentale hoorde gewagen, wat had men bier ?
Het kleine houten schuurtje, dat tot in 1858 voor werkplaats in anatomische chirurgie
en pathologie diende, was toen op kosten van het rijk uit een rijksfonds der Provinciale
geneeskundige Commissie door het nette en voor het toenmalige doel zeer geschikt gebouw,
de anatomie, vervangen. Maar verbetering was noodig.
Het toeval Wilde, dat in den raad herhaaldelijk was aangedrongen op verplaatsing van die
anatomie, op grond van de overweging, dat deze niet midden op het terrein van het
ziekenhuis zijn moest, niet op een plaats waar omheen ieder bezoeker en zieke zich dagelijks
beweegt. Zelfs werd door de Gezondheidscommissie betoogd, dat bij de niet volstrekte
noodzakelijkheid om deze inrichting voor onderwijs op het gasthuisterrein te plaatsen,
ook deze bron van luchtbederf en besmetting van daar verwijderd behoorde te worden.
Een nieuw gebouw in roil voor het oude door het Rijk geschonken, waarvan nu de admininistratie der gasthuizen een nuttig gebruik zou waken, verrees op een weer afgelegen plek
van het gasthuisterrein. Het moest en voor lijkopeningen en voor de anatomische chirurgische oefeningen en voor die in pathologische histologie dienen. Goede ruimte werd daartoe in het eerst geprojecteerde gebouw gevonden. Intusschen kwam daarin verandering
doordat de nieuwe hoogleeraar in de pathologie zoo al niet het leeuwenaandeel, toch een
groot gedeelte van het gebouw voor zijn werkzaamheden wenschte en voor laboratorium
in klinische pathologic toegewezen kreeg.
In 1875 werd het gebouw door J. W. R. Tilanus geopend met een toespraak „de drie
laboratoria".
Het onderwijs in de pathologische anatomic werd van 1870-1877 gegeven door Virchow's
leerling H. D. I. I. Hertz, die van 1877 tot 1896 aan de Universiteit de bijzondere pathologie en therapie en de geneeskundige kliniek zou doceeren.
Het onderwijs in de ziektekundige ontleedkunde was intusschen aan C. H. Kuhn opgedragen, op Wiens initiatief in 1887 een vergrooting van het laboratorium tot stand
kwam, dat ook na Kuhn's aftreden in 1909 en volgende jaren nog dienst deed als werkplaats van W. M. de Vries. Waar de geheele wetenschap der kliniek is opgebouwd op door
ontleedkundig onderzoek verkregen kennis en in hare ontwikkeling het spoor der ziektekundige ontleedkunde behoeft, moest het laboratorium der pathologische anatomic den
studenten den toegang geven tot de kliniek en Leiden in bonne verdere ontwikkeling.
De verplaatsing van dit laboratorium naar het Wilhelminagasthuis in 1930 beteekende
eene verplaatsing van den zetel van het klinisch onderwijs. In bouw en inrichting van het
nieuwe instituut komt dit op gelukkige wijze tot uiting en traden aan het licht de in vele
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jaren vergaarde objecten en met zorg geregistreerde observaties, die tevens een blijvend
beeld geven van de breede wijze, waarop in de laatste decennia het pathologisch-anatomische onderwijs in haar enge behuizing was geleid.
De rijke vruchten, die de bloei der natuurwetenschappen en de toepassing harer methoden
in de negentiende eeuw voor de geneeskunde zouden afwerpen, waren te waardevoller,
omdat zij tevens in het licht stelden de beteekenis van objectief eigen onderzoek en
daarmede een machtigen stoot gaven tot het activeeren en begunstigen van wetenschappelijke krachten.
Aan de grenzen eener verre specialiseering zocht en hervond men de beteekenis der meest
nuchtere objectieve eigen waarneming en haar kritische aanvaarding, d.w.z. de meest
fundamenteele beginselen van wetenschappelijk onderzoek. Zoo zou de verbreeding niet
tot vervlakking worden en de ontwikkeling der geneeskundige vakopleiding tevens strekken tot activeering en verdieping der haar verwante wetenschap. Het te vreezen conflict
tusschen vakschool en hooger onderwijs zou op gelukkige wijze worden opgelost doordat
de eerste karakter en methoden wijzigt en het tweede de oogen niet sluit voor het beweeg
der tijden en den wassenden stroom der geboden problemen.
De ontwikkeling van het Geneeskundig Onderwijs in verschillende geledingen en meerdere
specialismen kan men althans ten deele leeren kennen uit de historische gegevens door
meerdere collegae der Geneeskundige Faculteit in volgende hoofdstukken voor dit gedenkboek saamgesteld. Treffend komt hierin tot citing, dat ondanks alle verschillen ten
aanzien van bestudeerde problemen, onderwezen leervakken en plaatsing van instituten
het Geneeskundig Onderwijs in hare verschillende geledingen veelal niet wezenlijk
schijnt te verschillen en op harmonische wijze tracht te voldoen aan de eischen door
wetenschap en vakopleiding gesteld. Het is slechts het algemeene, dat bindt, waardoor
het bijzondere wordt gekend, maar ook de kennis van dit bijzondere, waaruit het
algemeene zich verdicht.
Maar ook treft ons in deze geschiedschrijving, dat voor de ontwikkeling van het onderwijs in dezen of genera tak van geneeskunde het persoonlijk karakter van den leider,
respectievelijk den betreffenden hoogleeraar van overheerschende beteekenis schijnt
te zijn.
Het is slechts weinigen gegeven door de scherpte van hun vernuft, de diepte van wijsgeerig inzicht en de grootte hunner toewijding richting en tempo te geven aan het
werk van tijdgenoot en nageslacht, weerstanden, welke de ontwikkeling van wetenschap
en onderwijs tegenhouden, te doen wegnemen en een vrije ontplooiing van deze laatste
te begunstigen.
Aanhoudende werkzaamheid en jaren van strijd waren noodig en zullen ook in de toekomst worden vereischt om aan wetenschap en aan onderwijs en daardoor ook den zieken
te verschaffen en te behouden die ruimten, die inrichtingen, die hulpkrachten, welke naar
den stand van ons weten moeten worden geeischt. Groot was, groot is de achterstand.
Hoe rijke verscheidenheid van lijders, hoe ruime en goede ziekeninrichtingen en laboratoria, hoe vele hulpkrachten zijn niet noodig, wil men den leerlingen het milieu bieden,
waar ze uit eigen aanschouwing zich kunnen verdiepen en bekwamen in de velerlei vragen,
die hun eens door den zieke zullen worden gesteld.
Decennia zouden vaak verloopen eer grove tekortkomingen werden beseft, verbeteringen
werden gewenscht, voorzieningen werden ontworpen, het hoog noodige werd gerealiseerd.
Wetenschappelijke zin en begaafdheid, onbevangenheid, een open oog voor de eischen van
den tijd op het gebied van wetenschap, ziekenbehandeling en onderwijs, de kracht en de
wil, d.i. het geloof eener vaste overtuiging zijn de gaven dier leiders, door Wier stuwende
kracht het Geneeskundig Onderwijs der Universiteit aan hare bestemming kon en zal kunnen
voldoen. Wij zeggen het Stokvis na : „De geschiedenis der volken is de geschiedenis hunner
groote mannen en in de geschiedenis der aan de wetenschap gewijde instellingen en die
harer koningen en baroenen weerspiegelt zich de geschiedenis der wetenschap zelve".
12
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UIT DE GESCHIEDENIS VAN HET ONDERWIJS IN DE ANATOMIE TE
AMSTERDAM.
Onder de oudste wetenschappelijke instellingen der universiteiten behoort wel de „snijkamer", het „theatrum anatomicum", en ook in Amsterdam heeft het onderwijs in de
ontleedkunde een eerbiedwaardige geschiedenis.
Vooral na het hervormingswerk van Vesalius (1514-1564) en ook reeds kort voor zijn tijd
bestond dit onderwijs niet meer uitsluitend uit de „voorlezing" van hoofdstukken uit
de anatomieboeken van de oude schrijvers, maar vonden daarnaast ook demonstraties
op het cadaver (de zg. publieke anatomisaties) plaats. In Weenen en Praag geschiedde
dit reeds omstreeks 1400 en voor Leipzig en Tubingen wordt 1482 genoemd als het jaar
der eerste openbare ontleding. Vermoedelijk heeft een dergelijke gebeurtenis in Amsterdam omstreeks 1550 plaatsgevonden in het vroegere Sint-Ursula-Klooster, dat op het
einde der 16e eeuw tot Vrouwentuchthuis (Spinhuis) werd ingericht en op de plaats van
het tegenwoordige hoofdbureau van politic heeft gestaan.
De barbiers, chirurgijns en vroedvrouwen hadden bij hun opleiding kennis van de anatomie noodig en het is niet te verwonderen, dat men wel trachtte deelen machtig te worden
van de lijken der terechtgestelden, die naar de Volewijk aan de overzijde van het IJ
gebracht werden. Op het lijkenrooven stonden evenwel zware straffen, ook lijfstraffen,
zooals het te pronk gesteld worden met een doodshoofd in de hand de openbare ontledingen zullen dus alleen mogelijk zijn geweest, doordat de overheid ze oogluikend toeliet.
Waarschijnlijk was zij zelfs zeer toegefelijk, want de Amsterdammers hadden in de 16e
eeuw den bijnaam van menschenvilders, denkelijk op grond van de vaak verrichte secties.
Toen in het midden van die eeuw de Chirurgijns een afzonderlijk gilde vormden en in
1552 een nieuwe gildebrief aan hen was uitgereikt, lieten de overlieden van het collegium
chirurgicum van tijd tot tijd voor onderwijsdoeleinden cadavers ontleden. Daar de Schout nu
en dan bezwaar maakte, vroegen de overlieden, om tegen onaangenaamheden gevrijwaard
te zijn, het privilegie van openbare ontleding aan bij den Graaf van Holland, Philips II.
Den 13 den Maart 1555 werd dit „Privilegie van de Chirurgijns op 't Stuck van de Anatomie"1)
verleend en werd bepaald, dat zij Bens per jaar de beschikking zouden krijgen over het lijk
van een geexecuteerde. Van of dien tijd kon dus regelmatig over materiaal beschikt worden
voor het ontleedkundig onderwijs aan de Chirurgijns en vonden de ontledingen plaats, die
voor het publiek tegen betaling toegankelijk waren (de zg. publieke „anatomisaties").
In Amsterdam is dus het onderwijs in de anatomie oorspronkelijk in handen van het
Chirurgijnsgilde geweest 2 ), welks Overlieden of Proefmeesters zelf de lessen gaven in een
vertrek van het vroegere Sint-Ursula-Convent. Daar echter de orde op de snijkamer,
door het yolk „snijburgh" genoemd, nogal eens te wenschen overliet, achtten. „die van de
Gerechten" het noodzakelijk in te grijpen en werd een bekwaam, aan een Universiteit
gepromoveerd medicus aangewezen om de lessen te geven en de secties te verrichten,
daar men van zoo iemand meer overwicht op de leerlingen verwachtte.
Omstreeks 1578 werd toen de eerste „praelector chirurgiae" benoemd. Dr. Maarten Jansz.
Coster (Martinus Aedituus) was de uitverkorene. Te voren was de snijburg verplaatst
naar de kerk van het opgeheven St. Margrietenklooster in de Nes, die tot vleeschhal ingericht was (Nieuwe of kleine Vleeschhal). Costers anatomisch werk is onbekend gebleven,
hetgeen o.a. veroorzaakt kan worden door de ongelukkige omstandigheid, dat in 1597
de oudste documenten van het Chirurgijnsgilde door brand verloren geraakt zijn. Dat hij
een veel belezen man was, blijkt uit de ons bekende inventaris van zijn boekerij. Zien we
die door, dan valt het op, dat zij slechts boekwerken over de Galenistische anatomie
bevatte en dat van een invloed van Vesalius nog niets blijkt.
1) Nog in het Stads-Archief aanwezig. 2) Een uitstekende beschrijving van het aandeel, dat het Gilde aan het anatomieonderwijs gehad heeft, vindt men bij : B. W. Th. Nu ens : Het ontleedkundig onderwijs en de geschilderde anatomische
lessen van het chirurgijnsgilde te Amsterdam, in de jaren 1550 tot 1798. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon.
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Toen Coster in 1594 stierf, was het niet het Chirurgijnsgilde, dat zijn opvolger benoemde;
maar het Stadsbestuur hield nu verder toezicht op het onderwijs en benoemde den praelector, hoewel het gilde het honorarium betaalde. De verplichtingen en rechten van
gilde en praelector werden later dan ook door stedelijke keuren vastgesteld ; evenzoo
werden de proeven (examens) der chirurgijnsknechts geregeld (keur van 30 Mei 1597 en
11 Januari 1606).
Den 4 den November 1595 benoemden „de Burgemeesteren ende XXXVI Raden" tot „Professor ofte Praelecteur der Chirurgye" Dr. Sebastiaan Egbertsz, (ook wel De Vrij genoemd),
in Wiens ambtsperiode de anatomie opnieuw verplaatst werd, daar boven de vleeschhal
in de Nes ook de Rederijkerskamer „In Liefde Bloeyende" vergaderde, waarvan het
onderwijs aan de chirurgijns veel hinder ondervond.
Van de wijze, waarop de derde ontleedplaats was ingericht, is al even weinig bekend als
over de beide vorigen. Het was een vertrek boven het Waaggebouw of de Sint-AnthoniesPoort 1). Het oostelijke poorthuis van de aan het einde der 15e eeuw tot stand gekomen
stadsbemuring kwam na het gereed komen van een nieuwe bemuring (1593-1602) in de
stad te staan en werd in 1617 tot waag verbouwd, waarbij tevens gildekamers en een
hoofdwacht voor de schutterij werden ingericht. In 1619 kreeg ook het Chirurgijnsgilde
er een kamer in den oostelijken toren. Egbertsz opende 19 April 1619 de nieuwe ontleedkamer met een les ter verklaring van het vijfde boek van Celsus over de anatomie, waaruit
blijkt, dat ook hij nog de oude anatomie volgens Galenus doceerde. Hoewel van Egbertsz's
wetenschappelijk werk ook weinig is overgeleverd, moet hij als wetenschappelijk man goed
aangeschreven gestaan hebben. Onder hem ging het onderwijs veel vooruit ; bij keuren
werden de exameneischen der leerling-chirurgijns geregeld. Op de gildekamer hing een
lijst, die alle onderwerpen voor het examen opsomde. Ook schijnen plaatsen uit de geschriften van verschillende schrijvers te zijn opgegeven, waaruit de antwoorden op de te
stellen vragen konden worden bestudeerd. Een uit 1622 overgebleven lijst bewijst, dat
nog weinig naar Vesalius verwezen wordt. Van Seb. Egbertsz bezitten wij twee zg.
anatomische lessen, waarvan 66n. door Thomas de Keyser geschilderd. Lang heeft Egbertsz
niet in de nieuwe anatomiekamer gewerkt want in 1621 overleed hij, waarna de lijfarts van Prins Maurits, Johannes Fonteyn (Fontanus), tot zijn opvolger werd benoemd.
Fonteyn is evenmin als zijn beide voorgangers als anatoom bekend. Er is van hem een
anatomische les geschilderd door Nic. Elias. Zijn door Joh. Muller vervaardigd portret
is bekend. Daar het aantal leerlingen steeds grooter werd en niet alle toeschouwers
bij de openbare ontledingen plaats konden vinden, werd in 1624 besloten in het waaggebouw een Theatrum anatomicum te waken. Wederom is ons helaas niets bekend over
de inrichting hiervan.
Toen in 1628 op den 13den Augustus Fonteyn stierf, werd spoedig daarna (24 November)
Dr. Nicolaas Pietersz. Tulp (Nicolaus Petreius) benoemd. Hij aanvaardde den 2 den Januari
1629 met een intree-oratie in het Latijn het praelectoraat voor het gilde en hield vijf openbare ontledingen in het Theatrum anatomicum van het Waaggebouw, nl. in de jaren 1631,
1632, 1633, 1634 en 1637. Met de volgende (in 1639) wijdde hij een nieuw Theatrum in.
De Rederijkers, die boven de kleine Vleeschhal bijeenkwamen en oorzaak waren geweest,
dat de Chirurgijns hun lessen naar het Waaggebouw hadden moeten verplaatsen, waren
nu zelf vertrokken naar de Keizersgracht, daar hun kamer zich met de Academie van
Samuel Coster vereenigd had. In het Waaggebouw diende het anatomisch theater tevens
als gildekamer, hetgeen tot bezwaren aanleiding gaf. Na het vertrek der Rederijkers lieten
nu de Burgemeesteren boven de kleine Vleeschhal een nieuw theater en tegelijkertijd een
gildekamer inrichten op Stadskosten. Een gedeelte van het onderwijs (het theoretisch
deel) bleef evenwel in de gildekamer van het Waaggebouw, waar ook de geschilderde
1)

Uitvoerige beschrijving van dit gebouw vindt men bij : W. R. Veder: Het St. Anthonis Poorthuis te Amsterdam (in
Eigen Haard, Jaargang 1911).
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gildestukken bleven hangen. Ja, het schijnt, dat zelfs wel eens een demonstratie op
het lie* nog in de oude gildekamer heeft plaatsgevonden. De nieuwe ontleedkamer
was fraai en doelmatig ingericht. Caspar van Baerle (Barlaeus), de eerste hoogleeraar
aan het Athenaeum Illustre, maakte er een gedicht in het Latijn op 1), terwijl hij in een
ander Tulp huldigde.
Toen Tulp zag aankomen, dat hij tot Burgemeester zou worden verkozen, hetgeen dan
ook in 1654 geschiedde, legde hij den 278ten Januari 1653 het ambt neer en werd Dr. Johannes
Deyman zijn opvolger. Tulp was een bekend anatoom, die belangrijke ontdekkingen heeft
verricht. Bekend is zijn beschrijving van de valvula ileo-colica ; minder bekend die van
de zg. vasa lactea bij den mensch. Hij beschreef de anatomie van den orangoetan; maar
daarnevens verrichtte hij vele pathologisch-anatomische waarnemingen, te bock gesteld
in zijn „Observationes medicae". Ook als kruidkundige had hij verdiensten. Tijdens een
pestepidemie (1635) heeft hij de stoot gegeven tot de samenstelling van een. „Winkelboek"
of de eerste Amsterdamsche Pharmacopae. Zijn Leven en werk wordt beschreven in de
dissertatie van E. H. M. Thijssen (Amsterdam 1881). Zooals bekend, schilderde Rembrandt een anatomische Les van Tulp.
Deymans anatomisch werk is slecht bekend. Een door Rembrandt geschilderde anatomische Les (1656) is helaas bij een brand (November 1723) in het portaal van de gildekamer zoodanig beschadigd, dat Deyman zelf nog slechts gedeeltelijk daarop te zien is.
Een in de collectie Six aanwezige schets geeft een indruk van den oorspronkelijken toestand
van deze beroemde schilderij.
Na Deymans dood (2 December 1666) werd 28 Januari 1667 Frederik Ruysch benoemd,
die toen nog slechts 29 jaren oud was. Hij was een leerling van Johannes van Home te
Leiden, wien men eerst had aangezocht, maar die in Leiden bleef, toen men hem daar
ordinarius maakte en een salaris van f 800 per jaar verleende.
Ruysch was de eerste praelector, wien de titel van hoogleeraar werd verleend (1668),
hoewel hij niet aan het sedert 1632 geopende Athenaeum was verbonden. Hij is dat ook
nooit geweest; want wel werd Ruysch, die in 1671 tot „stadsvroevaar of voorleezer voor de
vroetwijven" benoemd was, in 1685 „professor botanices" aan den Hortus medicus, maar
deze was toen nog niet met het Athenaeum verbonden. Intusschen zagen wij reeds, dat
in 1595 bij de benoeming van Egbertsz van „Professor ofte Praelecteur der Chirurgye"
werd gesproken 2 ). Blijkbaar zijn de namen „praelector" en „professor" beide in gebruik
geweest en zag het Stadsbestuur het voeren van den professorstitel door de docenten
van het gilde niet ongaarne.
Tijdens het langdurige professoraat van Ruysch werd ook door anderen in Amsterdam
anatomie onderwezen.
Vanaf 1646 tot ongeveer 1657 was Johannes Snippendael als lector voor botanie aan het
Athenaeum verbonden geweest. Waarschijnlijk is in laatstgenoemd jaar het lectoraat
opgeheven. Intusschen gingen stemmen op, die de aanstelling van een professor medicinae
et botanicae bepleitten met het oog op de opleiding van de medische studenten en voor
de artsenijbereidkunst. Als zoodanig werd dan ook 4 September 1660 Gerardus Blasius
benoemd, die tot 1666 extraordinarius was en 27 Januari 1666 ordinarius werd 3).
Reeds voor zijn benoeming had Blasius met een aantal Amsterdamsche doctoren, w.o.
Swammerdam, een gezelschap opgericht voor de beoefening der vergelijkende ontleedkunde, daar de gelegenheid om de menschelijke anatomie te beoefenen schaarsch was.
In 1659 had hij aan enkele jongelieden Les in de ontleedkunde gegeven. Hoewel zijn leeropdracht de anatomie niet afzonderlijk vermeldt, behoorde dit yak stellig tot het gebied
van zijn onderwijs. Hij verrichtte secties in het stadsgasthuis, in welks tuin sedert 1660
ook de hortus medicus was ondergebracht en waar hij dus ook botanie doceerde. Volgens
1) In Theatrum anatomicum recens Amstelodami exstructum etc. 2) Resoluties der Vroedschap anno 1595, 8/9, blz. 84,
Gemeente-Archief van Amsterdam. 3) Zie de aanteekeningen van D. J. van Lennep in : Illustris Amstelodamensium
Athenaei Memorabilia. Amsterdam J. Muller et Socium 1832. p. 136 en volg.
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Monnikhoff 1 ) hield hij ook demonstraties in het anatomisch theater van het chirurgijnsgilde in het Waaggebouw.
Blasius is een zeer ijverig anatoom geweest, die wel is waar niet zoo bekend geworden is
als zijn tijdgenooten Swammerdam en Ruysch, maar die zeer verdienstelijk werk heeft
geleverd, waarvan men een opsomming kan vinden in de Memorabilia van het Athenaeum.
Illustre, in 1832 bij Joh. Muller en Co. uitgegeven, (op bladz. 137 en 138). Ook particulieren kregen wel toestemming om lijken te ontleden in het gasthuis (zoo Swammerdam
in 1665). De gelegenheid om materiaal te krijgen werd ook voor Ruysch verbeterd, want
in 1674 kreeg hij voor het onderricht aan de vroedvrouwen permissie om „elk vierendeelsjaar of meer, als Burgemeesters het willen, eenige daartoe bequaem afgestorven lichaemen in stillicheyt des avonds uit het gasthuis te mogen haelen, om na demonstratie
weder daerheen te brengen". In 1680 kreeg hij zelfs verlof om in het stadsziekenhuis
de lijken te openen.
Onder de particulieren, die toestemming tot sectie verkregen, was J. J. Rau (1696). Hem
werd verlof verleend jaarlijks gedurende een week „subjecten of differente deelen van
onbekende lijken van die in het Pesthuijs zijn gestorven, te anatomiseeren".
Deze Rau had in 1695 in zijn wooing een cursus over de anatomie van hersenen en zintuigen gegeven.
Men ziet, dat dus in de tweede helft van de zeventiende eeuw de anatomie druk werd
beoefend in Amsterdam en niet uitsluitend voor het onderwijs van het Chirurgijnsgilde.
Nergens stood de beoefening der anatomie op zoo hoogen trap als in de Nederlanden en
dat Amsterdam daarbij zoo een eervolle plaats innam, is vooral te danken aan Ruijsch.
Na den dood van Blasius in Maart 1692 2) bleef de leerstoel voor de medicijnen aan het
Athenaeum niet onbezet, hoewel men den 16 de1 October 1679 besloten had om „de professie
in de medicine aan de Illustre School te mortificeeren". Maar in 1692 werd dan ook
de anatoom Pieter Bernage (ook wel Bernagie genoemd) tot professor medicinae benoemd. Toen bleef dus ook aan het Athenaeum de anatomie gedoceerd. Weinig is er
echter over het werk van Bernage als anatoom bekend ; daarentegen is er meer overgeleverd over zijn werkzaamheid als toeziend regent van den schouwburg en als
tooneeldichter. Wij weten, dat hij met Ruysch bevriend was, dat de jonge Ruysch
bij hem studeerde en dat hij in 1682 uitgaf „de Amsterdamsche Apotheek". Toen hij in
1699 (26 November) overleed, bleef de leerstoel verder onbezet en werd voor het medisch
onderwijs een lector aangewezen, Theodoor Muykens, over wien al weinig meer dan van
Bernage bekend is. Het zou tot 1755 Buren, eer opnieuw aan het Athenaeum onderwijs
in anatomie zou worden gegeven.
Daar dus velen in het laatste deel van de zeventiende eeuw ontleedkunde beoefenden,
verwondert het ons niet, dat het ten slotte met de materiaalvoorziening spaak schijnt
te zijn geloopen.
In 1705 beklaagde Ruysch zich, dat hij in langen tijd geen lijken had gehad en werd
opnieuw de bepaling gemaakt, dat hij naast de cadavers der terechtgestelden ook viermaal per jaar een lijk uit het gasthuis zou mogen ontleden.
Ruysch had veel materiaal noodig voor zijn praeparatorisch werk. Tot op hoogen leeftijd
(hij werd 93 jaar) bleef Ruijsch bij het Collegium chirurgicum werkzaam. Hij was tot ver
in het buitenland beroemd en talrijke bezoekers kwamen zijn buitengewone anatomische
collecties bewonderen.
Reimer de Graaf en Swammerdam kenden geheime recepten voor het opspuiten der bloedvaten met stollende massa's. Ruysch werkte een dergelijke methode uit, wist lijkendeelen
1)

J. Monnikhoff: Na reden op de Privilegien, Willekeuren en Ordonnantien betreffende het Collegium Chirurgicum
Amstelraedamense, Anno 1736. 2) Zie de Dies-rede van Stokvis in : Jaarboek der Univ. van Amsterdam, 1891/92, blz. 117,
aanteekening 56. Het Album Academicum van het Athenaeum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam (1913)
vermeldt, dat Blasius den 25sten Maart overleed. Dit moet onjuist zijn. 29 Maart 1692 is de datum van benoeming
van Bernage.
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Regenten van het gasthuis. Schilderij van L. van der Voort. Rijksmuseum no. 2587.

Anatomatische les van Andreas Bonn. Schilderij van A. de Lelie. Rijksmuseum no. 1435.
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te conserveeren en bereikte daarin een ongeloofelijke vaardigheid, die hem ver buiten onze
grenzen bekend maakte. Zijn vele bezoekers staan vermeld in zijn Album amicorum,
waarvan drie boeken in de Universiteitsbibliotheek bewaard worden. Hij is een der eersten
geweest, die de praeparaten zoodanig wist te behandelen, dat zij langen tijd geschikt
bleven voor de sectie ; een groot voordeel, want vroeger werden de ontledingen op het
versche cadaver verricht en duurden eenige dagen achtereen (tot elf dagen toe, naar wij
opgegeven vinden). Dat daarvoor dan het liefst het koude jaargetijde werd gekozen en de
meeste ontledingen in Januari werden gehouden, spreekt van zelf.
In de Amsterdamsche Courant van 14 Juli 1695 wordt aangekondigd, dat Ruysch
zal overgaan tot de anatomisatie van „jongelinghen, die wel over twee jaren sijn
gestorven, maar nog schijnen te Leven, en niet het minst van hare welgesteltheyt
verloren hebben". Deze ontleding zou den 18 den Juli plaats vinden, een vroeger ongewonen tijd daarvoor !
Door zijn conserveeringsmethode was Ruysch in staat een groote verzameling aan te
leggen, vooral ook door de prachtige injectie-praeparaten beroemd geworden ; maar deze
collectie was zijn particulier bezit. De Overheid stelde geen gelden ter beschikking voor
het aanschaffen van praeparaten enz. voor het onderwijs en iedere praelector legde een
eigen verzameling aan, waarvan hij dan ook de kosten zelf moest dragen.
Voor de enorme verzameling van Ruysch zou in de Waag geen plaats zijn geweest. Zij was
ondergebracht in een huisje naast zijn woonhuis op den Achterburgwal (nu Spuistraat bij
het Postkantoor).
In 1717 heeft Ruysch zijn verzameling voor 30.000 gulden tegelijk met het recept van zijn
methode aan zijn bewonderaar en trouwen bezoeker, Czaar Peter den Groote van Rusland,
verkocht. Helaas ging het grootste deel ervan verloren, daar de matrozen den goedsmakenden liquor balsamicus, waarin de praeparaten waren geconserveerd, ter lessching
van hun dorst opdronken.
Na den verkoop begon de toen 79-jarige met het aanleggen van een nieuwe collectie,
uitgestald in zijn latere wooing aan de Bloemgracht. Na tien jaar moet die collectie reeds
zeer omvangrijk zijn geworden. Juist doordat deze oude anatomische verzamelingen particulier bezit waren en door de bezitters of hun erfgenamen werden verkocht, zijn zij
(gelukkig met enkele uitzonderingen) bijna alle verloren gegaan en treft men nog slechts
enkele stukken daaruit in onze tegenwoordige verzamelingen aan. De tweede verzameling
van Ruysch is na diens dood gedeeltelijk verkocht aan den koning van Polen, die haar
aan de Universiteit van Wittenberg schonk.
Onder Ruysch was het theatrum anatomicum te klein en gevaarlijk bouwvallig geworden
en werd in 1690 een nieuw theater in het Waaggebouw ingericht. De inrichting daarvan is
ons goed bekend en wordt elders in dit gedenkboek beschreven.
Toen Ruysch oud werd, stonden Burgemeesteren op zijn verzoek toe, dat Jan Sermes
hem bij het onderwijs steunde. Rau, over Wien hierboven reeds gesproken werd, was
indertijd om Ruysch bij te staan, maar zeer tegen den zin van Ruysch, tot praelector in
de chirurgie bij het Chirurgijnsgilde aangesteld (1696), maar vertrok in 1705 naar Leiden,
waar hij in 1713 hoogleeraar werd. Van toen of was Ruysch weer alleen met het onderwijs aan de chirurgijns belast geweest. Van 1720 tot 1723 stood Sermes hem ter zijde.
Toen vertrok deze uit de stad naar aanleiding van een mislukte operatie. Nu nam Ruysch
weer de voile taak op zich. Door een dijbeenbreuk invalide geworden, liet hij zich in een
draagstoel ronddragen in het theater en voelde zich nog zeer gegriefd, toen men hem in
1727, omdat het onderwijs verbetering eischte, Willem Mien als hulpprofessor ter zijde
stelde. Ruysch is zonder twijfel een figuur van groote beteekenis geweest voor den vooruitgang der anatomie, niet alleen door zijn technische vondsten, maar ook door zijn wetenschappelijk onderzoek. Zoo vond hij de kleppen in de lymphvaten ; maar ook andere
belangrijke waarnemingen staan op zijn naam. Om niet te uitvoerig te worden, moet
worden verwezen naar de levensbeschrijving van Ruysch door P. Scheltema in diens
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dissertatie (Leiden 1886), waarin de werken van Ruysch vermeld staan. Een goed portret
beeldt Ruysch af op ruim vijftigjarigen leeftijd.
Na den dood van Ruysch in 1731 werd Mien zijn opvolger. In dien tijd was er groote
beroering in het gilde, daar aan de Overlieden bedriegerijen, verduistering enz. ten
Taste werden gelegd.
Roell zelf had ook allerlei onaangenaamheden met de overheid, daar zijn onderwijs niet
in alle opzichten voldeed. Ook vinden we o.a. vermeld, dat hij getracht heeft om in Januari
1733 in het Sint Pieters- of Binnengasthuis een publieke ontleding te houden, waartegen het gilde zich verzette, omdat het vermindering van inkomsten uit de openbare
ontledingen in het eigen theater duchtte. Mien, wien de bedoeling werd toegeschreven om
zich van het theater in het gasthuis meester te waken, dat na Blasius en Bernage niet
voor openbare ontledingen gebruikt schijnt te zijn, moest bukken.
Nog allerlei andere meeningsverschillen leidden er toe, dat Mien in 1755 zijn ontslag vroeg,
wat hem echter niet direct verleend werd. Hij bleef werkzaam om examens af te nemen,
terwiji voor het onderwijs intusschen Petrus Camper werd benoemd (24 April 1755).
Er was ondertusschen echter een geheel andere toestand ontstaan. Den 23 sten Januari
1755 werd Mien nl. aan het Athenaeum benoemd tot professor anatomiae en den ll den April
nam hij volgens het protocol van het Athenaeum zitting in de orde der hoogleeraren.
Van toen af was de anatomie voor goed aan het Athenaeum vertegenwoordigd.
Camper werd in 1755 ook hoogleeraar aan de Illustre School. Bij zijn benoeming was door
de Burgemeesteren voor het eerst het advies gevraagd van de Inspectores van het Collegium medicum en had dus het Chirurgijnsgilde niet weer de leiding bij de regeling van
het anatomie-onderwijs.
Eenige jaren Tang waren nu zoowel Wien als Camper als hoogleeraar aan het Athenaeum
werkzaam, nl. tot 1761. In December 1760 kreeg Camper een aanbieding om weer naar
Franeker te gaan, waar hij vroeger geweest was, en nam deze aan, zoodat hij 23 Januari
1761 eervol ontslag vroeg. Den 24 sten Februari sloot hij zijn hoogelijk gewaardeerde lessen
met een demonstratie en in Mei verliet hij Amsterdam.
Camper is een uitstekend anatoom geweest, die vooral door vergelijkend anatomische
onderzoekingen er toe heeft bijgedragen, dat het reeds kwijnend Galenisme de genadestoot
kreeg. Hij ontdekte den gehoorgang der visschen, beschreef de luchtholte in de vogelbeenderen, is de auctor intellectualis van den „gelaatshoek", die in de anthropologie zoo
een groote rol zou spelen, enz. Voor zijn leven en geschriften raadplege men : A. G. Camper
Levensschets. Leeuwarden 1791; Beuchot in Biogr. Univ. VI, bladz. 638 ; C. E. Daniels
Het leven en de Verdiensten van Petrus Camper, (met goud bekroonde Prijsverhandeling van
het Provinciaal Utrechtsch Genootschap) Utrecht 1880. Men bedankte in 1762 (December).
Van Miens anatomisch werk vond ik weinig vermeld. Hij was doctor in de chemie en
physica (1721, Dissertatio de materia luminis, seu de ignis, caloris et lucis natura) en
in de medicijnen (1725, Dissertatio de fabrica et actione musculari). Blijkbaar heeft hij
weinig geschriften nagelaten.
Den 19den Augustus 1762 was Volkert Snip benoemd tot hoogleeraar aan het Athenaeum
en tot professor anatomiae voor het chirurgijnsgilde. In den beginne, nadat in 1755 het
onderwijs aan het Athenaeum en voor het gilde aan 66n docent was toevertrouwd, kwamen
er allerlei moeilijkheden. Het salaris van dien docent werd grootendeels door het gilde
betaald en de overlieden van het gilde eischten, dat de studenten van het Athenaeum als
chirurgijnsknechts zouden worden ingeschreven en hun bijdrage als zoodanig zouden
betalen, wilden zij in het Theatrum anatomicum in de Waag toegelaten worden tot de
openbare anatomisaties en demonstraties. Na een conferentie van Burgemeesteren en overlieden berichtte het gilde, dat de overlieden „geen zwarigheyt maakten noch vonden om
den toegang der Studenten in de Medicijnen, studerende onder de Heeren Roe!! en Camper,
tot de openbare Lessen op hun Theatrum te permetteeren, onder die wits, dat de Heeren
daarvan bij den Opgang blijken zouden geven en plaats nemen bij de Knegts".
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Nadat 25 Juni 1771 Snip plotseling overladen was, werd den l sten November van dat jaar
Andreas Bonn tot zijn opvolger aangewezen. Hoewel Snip zonder twijfel, naar uit zijn
geschriften blijkt, een wetenschappelijk man geweest is, (bekend zijn o.a. zijn verhandelingen „De Hydropis per chirurgiam curatione" en „De Lithotomia sive Calculi Sectione"),
kan van zijn onderwijs niet getuigd worden, dat het op hetzelfde pail stood als dat van
Camper. Wij lezen, dat men van Camper in plechtige bijeenkomst afscheid nam, dat verzen
verschenen, waarin zijn besluit om Amsterdam te verlaten werd betreurd, en dat hem
geschenken ten afscheid werden aangeboden. Maar van Snip lezen wij, dat hij moest
worden vermaand in 1767 om zijn lessen te beginnen en in 1768 verscheen hij niet voor
het afnemen der proeven, daar hij op reis was. Over het algemeen schijnt hij zich van zijn
onderwijs gemakkelijk te hebben afgemaakt. Van Snip is Been anatomische les geschilderd
en evenmin is een portret van hem te vinden. Zijn opvolger Andreas Bonn was weer iemand,
die als anatoom met eere wordt genoemd. Hij wordt wel beschouwd als de wegbereider
en voorlooper van Xavier Bichat, daar hij in zijn verhandeling „De continuationibus
membranarum" van 1763 den bouw van verschillende vliezen en membranes zorgvuldig
behandelde en daarin een min of meer histiologisch onderzoek verrichtte. Verder gaf hij
een voortreffelijk verbeterde uitgave van de anatomische platen van Eustachius uit ; zijn
teekentalent blijkt ten overvloede uit de na zijn dood door G. Sandifort uitgegeven
„Tabulae anatomico-chirurgicae doctrinam herniarum illustrantes", Lugd. Batay. 1828.
Ook beschreef Bonn de zieke beenderen uit de verzameling van Jacob Hovius, die in 1773
aan het gilde werd geschonken (Descriptio thesauri ossium morbosorum Hoviani, 1783)
en nog thans in het Ontleedkundig Laboratorium wordt bewaard.
Bonn heeft eveneens een belangrijke anatomische collectie zelf aangelegd, maar deze
verzameling was zijn particulier bezit en toen dan ook in 1807 door de ontploffing van een
kruitschip te Leiden veal van de anatomische verzameling aldaar verloren ging, werden
uit Bonns verzamelingen praeparaten aangekocht.
Onder Bonns professoraat werd in 1798 het chirurgijnsgilde met andere gilden opgeheven
en de zorg voor het onderwijs aan de chirurgijns opgedragen aan de Stedelijke Commissie
van Geneeskundig Toevoorzicht, waarmee een zeer belangrijke periode van anatomicbeoefening en onderwijs werd afgesloten. Het Theatrum anatomicum kwam ook onder
beheer van de genoemde commissie.
Bonn nam zijn ontslag, maar bleef aan het Athenaeum werkzaam als hoogleeraar voor
chirurgie en verloskunde.
Gerardus Vrolik, die van of 1796 krachtens het besluit van het Stadsbestuur professor in de
botanie was, werd toen in 1798 door den Agent der Nationale Opvoeding van de Bataafsche
republiek ook met het onderwijs in anatomie, physiologie en verloskunde belast.
Toen Bonn oud werd, vroeg hij op zeventigjarigen leeftijd een assistent. Hoewel Curatoren
van Maanen hadden voorgedragen, werd de lijfarts van koning Lodewijk, Bruno Giraud,
benoemd (1809); maar na den afstand van den koning vertrok hij in 1810 en nu benoemde
de prins-stedehouder van Keizer Napoleon in het ingelijfde gebied, de Plaisance,
P. J. van Maanen tot Bonns assistent. Toen ook deze in 1812 vertrok, nam G. Vrolik
de chirurgie van Bonn over. Maar toen Bonn in 1818 tachtig jaar was en reeds 47 dienstjaren bij het Athenaeum had, vroeg hij opnieuw een medewerker. Dit verzoek werd door
den Raad niet ingewilligd. Wel Wilde men zijn salaris met f 1000 verhoogen, opdat hij
zelf een assistent zou kunnen bekostigen, maar Bonn wees dit van de hand. Hij is kort
daarop overladen. Zijn laves en werken worden behandeld in : Annales academiae LugdunoBatavae, Anno 1819—'20, waarin voorkomt : Oratio in Memoriam Andreae Bonn, den
26sten April 1819 gehouden door Fr. van der Breggen.
G. Vrolik deed in 1820 afstand van anatomic, physiologic en chirurgie ten behoove van
den inmiddels tot opvolger van Bonn benoemden Hendrik Bosscha, zijn leerling, die tot
1829 professor anatomiae, chirurgiae et physiologiae was, terwijl G. Vrolik professor botanicae et artis obstetricae bleef.
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G. Vrolik, 1796-1859. Portret. Trippenhuis.

W. Vrolik, 1831-1863. Portret. Trippenhuis.

Anatomisch laboratorium. Mauritskade. Photo J. H. Martelhoff.

186

Zooals reeds vermeld, stood het Theatrum anatomicum in de Sint Anthonieswaag onder
toezicht van een stedelijke commissie. De beheerskosten werden bestreden uit lesgelden
van chirurgijnsleerlingen, contributies der chirurgijns en de opbrengst der openbare ontledingen, die ook toen blijkbaar nog gehouden werden. Ook het grootste deel van het
salaris van den hoogleeraar voor anatomie en chirurgie werd uit deze inkomsten betaald.
Tusschen de hoogleeraren en de commissie liet de samenwerking wel Bens te wenschen over.
Zoo kwam het onder Bosscha tot een conflict, waarbij de commissie het anatomisch theater
sloot (1821), zoodat de lessen geen voortgang konden vinden. Door tusschenkomst der
Burgemeesteren werd het geschil bijgelegd. Het had ten gevolge, dat in 1825 het salaris
van den hoogleeraar geheel ten Taste van het Athenaeum kwam. Eerst ruim dertig jaren
later kwam het ook tot een ander beheer van de werkplaats der anatomie.
Bosscha heeft in 1828 aan de Stedelijke Commissie voor Geneeskundig Toevoorzicht plaatsing
van snijtafels op den zolder van het Waaggebouw aangevraagd, denkelijk om daar de
studenten practisch te laten werken. In 1785 zijn hoogstwaarschijnlijk de eerste anatomische oefeningen door studenten zelf in Leipzig gehouden. Na 1800 werden deze practica
vrij algemeen. Ook vonden in 1828 nog anatomische demonstraties in het Theatrum
anatomicum plaats, want Bosscha verzocht toen om een betere verlichting aldaar.
Na Bosscha, die in 1829 overleed, werd Gerard Coenraad Bernhard Suringar hoogleeraar
voor anatomie, chirurgie en physiologic 1).
In 1828 was voor de opleiding van heelmeesters, vroedmeesters, vroedvrouwen en apothekers de zg. Klinische School geopend in het Binnengasthuis. Het voorbereidend onderwijs
zou worden gegeven door de reeds aan het Athenaeum verbonden hoogleeraren, terwijl
voor het klinisch onderricht twee hoogleeraren zouden worden benoemd, die als professores honorarii aan het Athenaeum werden geplaatst. Eên dier beide nieuwbenoemden
was Dr. H. F. Thijssen, maar hij stierf reeds spoedig, nl. in 1830. Zijn opvolger, Dr. J.
Landt, overleed enkele maanden later. Toen werd Suringar in zijn plaats geroepen.
De oudste zoon van Prof. G. Vrolik, die nog steeds als professor voor botanic en verloskunde in functie was, Willem Vrolik, nam toen den leerstoel van G. C. B. Suringar aan het
Athenaeum in. Hij was professor hist. natur., anatom., physiol. et chirurg. van of 1831.
Te voren was hij als opvolger van Gerbrand Bakker buitengewoon hoogleeraar voor
anatomie aan de Academie te Groningen geweest. In 1829 had hij zijn ambt aanvaard
met een oratie : „De foetu humano animalium minus perfectorum formas referente". Toen
hij kort daarna werd aangezocht voor een professoraat te Amsterdam, meende hij te moeten
bedanken, maar toen in 1831 het verzoek werd herhaald, stemde hij toe. Hij hield te
Amsterdam een rede over : „De vinculo disciplinae physiologiae cum historia naturali".
In 1842 werd de oude Gerardus Vrolik van het onderwijs in de botanie ontlast en doceerde
toen nog slechts de verloskunde. Hij overleed op 84-jarigen leeftijd den 1.0 den November 1859.
De naam van G. Vrolik zal in de geschiedenis van de Amsterdamsche anatomie blijven
voortleven, niet alleen wegens de belangrijke onderzoekingen, die hij heeft verricht, maar
vooral ook door de schitterende verzameling, die hij, later bijgestaan door W. Vrolik, bijeengebracht heeft. Zijn levensbeschrijving en een opsomming van zijn publicaties vond ik in
een catalogus van Frederik Muller (1860), uitgegeven ter gelegenheid van een boekverkooping uit de bibliotheek van wijlen G. Vrolik op 3 December 1860.
Onder W. Vrolik werd in de Stadsschermzaal, die evenals het anatomisch theater in het
Waaggebouw ondergebracht was, een laboratorium ingericht. Het nieuwe laboratorium
werd nu toevertrouwd aan de zorgen van het Curatorium van het Athenaeum (1857) en
aan het toezicht van de Stedelijke Commissie voor Geneeskundig Toevoorzicht onttrokken. Ook kreeg W. Vrolik gelden om een practischen cursus voor histiologie en physiologie
in te richten en om nieuwe praeparaten voor het onderwijs aan te schaffen. Dat dit zeer
1)

Beider invloed op de anatomie is niet root geweest. Zie Illustris Amstelodamensium Athenaei Memorabilia (1832)
p. 286 en 287.
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L. Bolk, hoogleeraar, 1898-1930. Portret van Lizzy Ansingh, Senaatskamer. Universiteit.
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geschiedenis van het anatomiegebouw uiteengezet. Wel bezaten vader en zoon Vrolik een particuliere collectie, die als een der mooiste
van dien tijd in Europa moet worden aangezien, maar met de verzamelingen van het
laboratorium zelf was het treurig gesteld. Gelukkig waren de Vroliks zeer royaal met het
verleenen van toegang tot hun eigen. museum.
In 1858 vond een scheiding plaats tusschen het onderwijs in anatomie (waarbij tevens de
zoologie gedoceerd werd) en dat in de histiologie en physiologie. Toen stood nl. W. Vrolik
de laatstgenoemde vakken aan Adriaan Heynsius af.
Den l sten April 1863 werd W. Vrolik emeritus, maar overleed spoedig daarop (22 December
1863). Eenige aanteekeningen omtrent hem vindt men in de Memorabilia van het Athenaeum van 1832 op bladz. 282. Als Secretaris van de Akademie van Wetenschappen was
hij ook bekend. Zijn opvolging gaf tot allerlei moeilijkheden aanleiding, daar de gemeenteraad had geweigerd om verbeteringen aan te brengen in de hulpmiddelen. Zoo bedankte
de eerst benoemde, Dr. J. A. Fles, die met Dr. F. Zaaijer en Dr. A. C. van Trigt op de
voordracht had gestaan. Van Trigt trok zich terug en de tweede voordracht bevatte de
namen. van Zaayer en Dr. P. Brondgeest, waarvan de laatstgenoemde echter niet in
aanmerking Wilde komen. De Raad zond nu de voordracht naar Curatoren terug, die
daarna alleen Zaayer voordroegen. Maar Burgemeester en Wethouders weigerden deze
voordracht bij den Raad in te dienen en maakten zelf een alphabetische voordracht op,
waarop voorkwamen : Dr. W. Berlin, Dr. J. L. Dusseau, Dr. E. H. G. Thijssen en Dr.
F. Zaaijer. Toen werd Berlin benoemd, nog in 1863. Hij zou ontleedkunde van den
mensch en dierkunde doceeren.
De pogingen om verbetering in de hulpmiddelen te verkrijgen, door Berlin voortgezet,
leidden tot succes. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 15 November1866
werd besloten tot verbouwing van het voormalige leprozenhuis aan het Jonas Daniel
Meijerplein en inrichting van een laboratorium voor anatomie en physiologie aldaar, dat
1867 in gebruik genomen werd.
In 1869 kocht een commissie uit de burgerij de schitterende verzameling der Vroliks en
boden haar aan de gemeente ter plaatsing in het Anatomisch Laboratorium aan. Zij
vormt nog thans een waardevol gedeelte van de verzamelingen.
Toen in 1877 het Athenaeum tot Universiteit werd verheven, werd Prof. Berlin geplaatst
in de faculteit der Wis- en Natuurkunde. Hem werden de zoologie, vergelijkende anatomic
en physiologic als leeropdracht verstrekt. Zijn wankele gezondheid noodzaakte hem om
in 1883 ontslag aan te vragen. Zij is ook wel de reden geweest, dat zijn wetenschappelijk
werk niet in alle opzichten aan de verwachtingen heeft beantwoord. Den 23sten April 1902
is hij overleden. [Zie rede van Pel in Jaarboek der Universiteit van Amsterdam (1902)].
Doordat Berlin in 1877 ontlast was van het onderwijs in anatomie, moest voor dit vak
een nieuwe hoogleeraar worden gezocht. In dien tijd vierde de vergelijkende anatomie,
waarvan Gegenbaur de geestelijke vader was, groote triomfen. Een poging om Gegenbaur
zelf uit Heidelberg weg te lokken, mislukte, waarna zijn prosector Max Fiirbringer tot
hoogleeraar in anatomie aan de jonge Universiteit werd benoemd (11 October 1879).
Hij heeft zeer moeilijke tijden doorgebracht, want de scheiding tusschen anatomie
en zoologie bracht allerlei moeilijkheden met zich. Het feit, dat hij buitenlander was,
maakte het hem ook niet gemakkelijk. Nadat hij twee jaar in het Duitsch college had
gegeven, waarna hij in het Hollandsch zou hebben moeten spreken, kreeg hij een vriendelijke herinnering van Curatoren aan deze verplichting en besloot toen zijn colleges in het
Latijn te geven. Groot was de schrik bij zijn studenten, maar gelukkig kneep men een
oogje toe en bleef Fiirbringer in zijn moedertaal spreken.
In 1887 vertrok hij naar zijn geliefde Jena. Hij overleed in 1920 (6 Maart) te Heidelberg.
Zijn Leven en zijn wetenschappelijk werk vindt men in een necrologie van de hand van
H. Bluntschli in den Anatomischer Anzeiger van 1922 (Bnd. 55, bladz. 244) vermeld.
In Amsterdam verscheen van zijn hand een zeer uitvoerige studie over de anatomie der

noodig was, wordt in het hoofdstuk over de
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vogels, een voorbeeld van vergelijkend-anatomisch werk. Wederom richtte men toen het
oog naar de school van Gegenbaur en opnieuw werd een van zijn leerlingen benoemd.
De verkozene was Georg Ruge (15 October 1888). Ruge is als Fiirbringer een uitstekend anatoom geweest, die het materiaal uit ooze overzeesche bezittingen voor zijn
bekende vergelijkend-anatomische onderzoekingen benutte. In Amsterdam werkte hij
slechts 9 jaar, waarna hij naar Zurich vertrok, waar hij den 21 sten Januari 1919 overleed.
In Anatomischer Anzeiger Bnd. 54, bladz. 24 beschrijft F. Maurer zijn leven en zijn
wetenschappelijk werk.
Zijn opvolging bracht vele gemoederen in beroering. Na vrij Lang wachten, waarin allerlei
geruchten over oneenigheid tusschen faculteit en Curatoren de ronde deden, werd de
voordracht van Curatoren bekend, waarop als No. 1 werd aanbevolen een neef van Ruge,
zijn prosector en lector Dr. 0. Seydel.
Kort te voren had Hector Treub zich in een brochure : „Universitdt and Vaterland" naar
aanleiding van de benoeming van DOderlein tot obstetricus te Groningen sterk tegen de
benoeming van buitenlanders gekant. Seydel was ook weer een buitenlander. Dit wekte
verzet. Velen meenden, dat er wel een bekwame Hollander voor een benoeming in aanmerking kwam en verlangden, dat L. Bolk, assistent van Ruge en laureatus der Amsterdamsche Universiteit, zou worden aanbevolen. Studenten vergaderden, adresseerden aan
den Raad ; een vinnige pennestrijd brak los in de pers en in Propria Cures. Al deze beroering leidde er toe, dat de Raad den 23 sten Februari 1898 met op een na algemeene
stemmen buiten de voordracht om tot hoogleeraar voor anatomie benoemde den arts
Lodewijk Bolk.
Den 2den Mei van dat jaar aanvaardde hij zijn ambt met een rede over : „De morphotische eenheden van het menschelijke lichaam".
Tijdens zijn professoraat werd het anatomisch laboratorium, waarover Fiirbringer en
Ruge reeds hadden geklaagd, verplaatst naar een nieuw gebouw, naar Bolks . inzichten
gebouwd aan de Mauritskade.
Vooral, nadat Bolk een aanzoek van Leiden, dat hem den leerstoel van Zaayer aanbood,
afgewezen had, kwam er wat meer voortgang in de plannen voor den nieuwbouw en den
7den Juni 1909 werd het tegenwoordige laboratorium officieel geopend.
Bolk heeft als docent, als wetenschappelijk onderzoeker en als beheerder van het laboratorium buitengewone verdiensten gehad.
Van groote beteekenis waren zijn onderzoekingen over segmentaalanatomie en over de
kleine hersenen. Tot veel onderzoek hebben zijn studies over tanden en gebit geleid ; en
niet minder belangrijk waren zijn vergelijkend-anatomische onderzoekingen over de anthropoieden. Deze laatsten leidden hem tot de opstelling van zijn retardatie- en foetalisatietheorie, die zeer de aandacht heeft getrokken. Daarnaast heeft hij den stoot gegeven tot
de studie van de anthropologic der bevolking van Nederland.
Velen hebben zich onder zijn leiding met anatomisch onderzoek bezig gehouden ; een opleving van de anatomic in ons land is stellig van Bolks invloed het gevolg geweest.
Het anatomisch laboratorium is onder zijn leiding met groote schatten verrijkt. Uitgebreide collecties skeletmateriaal, van mensch en anthropoieden, heeft hij verzameld; veel
embryologisch materiaal werd bewerkt. Rusteloos werkte hij, dag in dag uit, ook toen
de dood hem dreigde. Aangetast door een verraderlijke ziekte, die verminkende operatics
noodzakelijk maakte, verloor hij zijn energie niet. Met moeite, maar zonder klagen, werkte
hij door, misschien nog des te rusteloozer, nu hij wist, dat hem nog slechts een korte tijd
van werken was toegestaan.
Maar begin 1930 was hij genoodzaakt zijn ontslag te vragen en eerder nog dan men
verwachtte, werd hij uit het leven weggenomen. Den 17 den Juni 1930 heeft de dood zich
over hem ontfermd.
Nieuwe roem en lauweren bracht hij aan de Amsterdamsche anatomic, die zich op een
zoo roemrijke geschiedenis kan beroemen !
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Zijn plaats werd ingenomen door Martinus Willem Woerdeman, die in 1925 Jacob van Rees
als buitengewoon hoogleeraar voor histiologie te Amsterdam opvolgde, maar in 1926 ter
vervanging van J. W. van Wijhe tot gewoon hoogleeraar voor anatomie te Groningen was
benoemd. Den 19den Januari 1931 keerde hij als opvolger van Bolk naar Amsterdam terug.
HET PHYSIOLOGISCH ONDERWIJS EN HET PHYSIOLOGISCH LABORATORIUM.
I. Geschiedkundige ontwikkeling 1856-1909.
Het physiologisch laboratorium te Amsterdam heeft zeer oude tradities. Tot 1856 werd
het onderwijs in de physiologie gegeven door den hoogleeraar in de pathologie J. van
Geuns. Deze gaf les in een lokaal in de oude St. Agnietenkerk. In 1856 slaagde Van Geuns
er in den toen reeds beroemden Heynsius een afzonderlijke opdracht voor physiologie
te verstrekken en een zijkamer in het gebouw der klinische school aan den Kloveniersburgwal voor laboratorium te doen inrichten. Deze kamer werd met den wijdschen titel van
„Physiologisch-Pathologisch laboratorium" aangeduid en in Mei 1856 door Heynsius met
een rede in bezit genomen. Titel der rede was : „De werkkring van het physiologischpathologisch Laboratorium aan de doorluchtige en klinische scholen te Amsterdam".
Zij werd voor rekening van Heynsius als „directeur der instelling" uitgegeven. In 1865
werd het onderwijs overgebracht naar de Pietershal. Het daarop volgende jaar reeds werd
Heynsius naar Leiden beroepen en te Amsterdam opgevolgd door Kiihne. Volgens diens
plannen werd toen de bouw begonnen van een volledig physiologisch laboratorium op de
plaats van een allengs, door afneming der ziekte, leeg geworden Leprozerie. Onder een
dak met de physiologic werden op hetzelfde terrein ook het anatomisch laboratorium en
museum van Vrolik geherbergd. In 1869 was deze dubbele bouw gereed. Het was toen de
vierde inrichting van dien aard van Europa. In chronologische volgorde waren Amsterdam
voorafgegaan : Breslau (Purkinje), Leipzig (Ludwig) en Utrecht (Donders).
Het Amsterdamsche laboratorium bestond uit 4 betrekkelijk ruime laboratoriumzalen
(afmetingen 10 x 10, 8 x 8, 7 x 9 en 4 x 9 M 2), een collegekamer, een zitkamer voor
den hoogleeraar, 7 kleine kamers voor verschillend gebruik, een operatiekamer in den
tuin, ruime kelders, enkele vertrekken bestemd als woning voor den concierge. Geen
zolders. De algemeene richting van het onderzoek en het onderwijs was chemisch. Vandaar,
dat drie van de vier laboratoriumzalen elk twee zuurkasten en chemische werktafels
bevatten. Het vierde laboratoriumvertrek diende voor de histologic, welk yak mede tot
de onderwijsopdracht van Kiihne behoorde. In 1871 werd Kiihne naar Heidelberg beroepen
en opgevolgd door Place, een leerling van Heynsius. Onder Place's leiding onderging het
laboratorium weinig veranderingen; het onderwijs was in hoofdzaak historisch-critisch en
beschouwend. Practische oefeningen waren uiterst zeldzaam en uitsluitend chemisch. Vivisectie was uitzondering. In 1909 werd Professor Place door Van Rijnberk opgevolgd. Juist
dat jaar had Amsterdam een groot nieuw laboratorium voor de anatomic (Bolk) gebouwd
en was het zusterlaboratorium der physiologic, de stichting van Vrolik, vrijgekomen ; het
werd voor uitbreiding der physiologic bestemd. Er moest dus een physiologisch laboratorium groeien in de muren van een anatomisch laboratorium en museum. Bij de inrichting
werd de nieuwe hoogleeraar geleid door de volgende grondgedachten : 1. Het onderwijs en
het onderzoek behooren streng gescheiden en in afzonderlijke lokalen gegeven en beoefend
te worden. 2. Zoowel bij het onderwijs als bij het onderzoeken behooren drie richtingen
onderscheiden te worden, en in afzonderlijke lokalen ondergebracht te worden : de chemische
physiologic; de physische en vivisectorische ; de vergelijkende physiologic. 3. In een laboratorium waar onderwezen en gewerkt wordt, is niet alleen een hand- maar een echte
uitgebreide vakboekerij (handboeken, monographieen, tijdschriften) onontbeerlijk. 4. Bij
het onderwijs zijn de practische oefeningen, waar de studenten zelf de proeven uitvoeren,
dus handigheid leeren, minstens even belangrijk als het mondelinge en demon.stratieonderwijs, waarbij zij alleen hooren of zien wat anderen zeggen of doen.
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Enkele opmerkingen over deze leidende denkbeelden mogen hier volgen.
Het is hinderlijk voor wie een onderzoek verricht, wanneer zijn proefopstelling
Ad 1.
telkens gedurende colleges of cursussen geheel of ten deele moet worden afgebroken. Voor
de studenten is het niet goed, wanneer hun aandacht gedurende het cursorisch werk wordt
afgeleid, hun belangstelling wordt getrokken door proefopstellingen of manipulaties, die
zij gewichtiger oordeelen dan het eenvoudige werk der elementaire proeven in de practische oefening, die zij zelf uitvoeren. Daarom werd alles, wat op onderzoek duiden kan,
steeds uit de practicumlokalen geweerd en den studenten geleerd de onderzoeks-afdeelingen van het laboratorium steeds als een sanctum te beschouwen waartoe slechts zij,
die door aanleg en ijver bijzonder uitmuntten, toegang konden hopen te verkrijgen.
Ad 2. Bij zijn komst te Amsterdam was de taak van Van Rijnberk physische en chemische physiologie te onderwijzen. De beoefening der vergelijkende physiologie was er
onbekend. Het sprak voor hem van zelf, dat de drie leervakken, physische en vivisectorische
physiologie, biochemie en vergelijkende physiologie aan drie verschillende leerkrachten
behooren opgedragen te worden. Na 19 jaren verblijf te Amsterdam slaagde hij er in de
chemische physiologie onaf hankelijk te maken : zij is aan Dr. B. C. P. Jansen opgedragen,
die op 11 Februari 1929 zijn hoogleeraarschap aanvaardde. Wat betreft de vergelijkende
physiologie, werden zijn pogingen het zeldzaam mooie materiaal van den Amsterdamschen
dierentuin en van het daarbij behoorend aquarium, niet alleen voor de morphologische,
maar ook voor de experimenteele onderzoekingen nuttig te waken, door de instelling van
een zelfstandig lectoraat of professoraat in de vergelijkende physiologie, als onmisbaar
onderdeel van de opleiding, van doctoren in de biologic, niet met succes bekroond, hoewel
uitstekende leerkrachten beschikbaar zijn geweest. Van den beginne of echter werden
assistentenstaf en het personeel van zijn laboratorium in drie groepen ingedeeld voor de
drie hierboven genoemde vakken. Daarbij is 66n assistant aangewezen voor het theoretisch
en cursorisch onderwijs der vergelijkende physiologic voor studenten in de biologic. Dit
heeft althans dit bescheiden nuttig gevolg gehad, dat sedert van R.'s benoeming door de
Universiteit van Amsterdam geen doctoren in de plant- en dierkunde, aanstaande leeraren
Bier vakken aan de middelbare scholen, zijn afgeleverd, Wier kennis der dieren zich slechts
tot den bouw van op alcohol bewaarde exemplaren bepaalde.
Ad 3. Het stelsel : op de laboratoria (en klinieken) behoort gewerkt te worden; de studie
verricht men thuis of op de Universiteitsbibliotheek, achtte Van Rijnberk verouderd, onpractisch en verderfelijk. Daar, waar de onderzoekingen verricht worden, daar waar de
moeilijkheden en de vragen rijzen, daar moet de geheele boekenschat van het yak onmiddellijk beschikbaar aanwezig zijn. Daarheen moeten ook de buitenlanders, die voor het
vak belangstelling gevoelen, zich wenden om bibliographische inlichtingen en voorlichting
Welke hun op een algemeene centrale bibliotheek, hoe goed ook ingericht, nooit in dusdanig bevoegde wijze kan verschaft worden, als op het laboratorium door den hoogleeraar
van het yak en zijn staf.
Ad 4. Het nut van practische oefeningen voor elk leervak met natuurwetenschappelijken
bodem is tegenwoordig wel een onbetwiste stelregel. Van Rijnberk had aan de inrichting
van experimenteele cursussen in de physiologic te Rome in het laboratorium van Luciani
medegewerkt (1904-1909), waartoe zijn toenmalige made-assistant V. Ducceschi (thans
hoogleeraar te Padua) het initiatief genomen had. Daar zoowel als te Amsterdam kon
men zich overtuigen, met hoeveel pleizier de studenten dergelijke cursussen volgen en
hoezeer hun belangstelling voor de theoretische problemen er door toeneemt.
II. Het laboratorium in zijn tegenwoordigen toestand (1909-1928).
Het physiologisch laboratorium bestaat uit een hoefijzervormig gebouw, dat een groote
binnenplaats omvat. De diepte er van is 32 M., de buitenomtrek bedraagt 147,5 M. Er
zijn drie toegangen : 66n voor de studenten (onderwijsingang) ; een voor de assistenten en
de bezoekers der boekerij (laboratoriumingang) ; 66n particuliere ingang voor den hoog192

leeraar. Bovendien is er een achteruitgang voor het verwijderen van vuilnis, dierenlijken
enz. Het gebouw staat aan drie drukke verkeerswegen : de wagens van 5 electrische tramlijnen in beide richtingen loopen er langs. Toch is de overlast door het straatrumoer veroorzaakt betrekkelijk gering.
Het gebouw bestaat uit een verdieping gelijkvloers, een eerste verdieping daarop en een
kelderverdieping. Geen zolders. Op de binnenplaats bevindt zich een gebouwtje van twee
verdiepingen met vier vertrekken.
De studenten, Welke den onderwijstoegang binnenkomen, vinden in de vestibule genummerde, door hangsloten afsluitbare kastjes, waar zij hun Witte werkjas en etui met instrumenten kunnen opbergen. Langs de muren van het trappenhuis is gelegenheid voor het
ophangen van hoeden en jassen. Op de binnenplaats is de fietsenberging. De vestibule
geeft links toegang tot de woning van den concierge, wat dus de contrOle op den gaanden
en komenden man vergemakkelijkt, en rechts tot de cursuslokalen. De trap voert naar de
collegekamer en naar de vertrekken van het histologisch laboratorium.
De collegekamer heeft den vorm van een kwartcirkel met ingebouwd amphitheater. Er
is alles to zamen plaats voor 120 toehoorders. Een brandvrije loge achter het amphitheater
bevat de projectie-apparaten mitsgaders een cinema.
De cursuslokalen zijn ten getale van drie : het chemisch cursuslokaal, met annex een spoelkamertje en een reagentienkamertje ; het physisch oefeningslokaal 16,3 bij 8,1 M., met
annex twee kleine voorbereidingslokalen; het oefeningslokaal voor de vergelijkende
physiologic (15,3 bij 5 M.), waarin een klein glazen aquarium en drie groote steenen
aquaria met stroomend water.
Op dezelfde verdieping gelijkvloers bevinden zich nog een kleine kamer voor niet aseptische vivisectorische operaties, het bureau en een kleine prive-werkkamer van den hoogleeraar-directeur en twee kleine vertrekken voor de administratie van het laboratorium
(archief, kassa enz.). Bovendien bevindt zich op dezelfde verdieping, onmiddellijk naast
den ingang voor assistenten en bezoekers, de werkplaats voor de instrumentmakers, voorzien van electrisch gedreven draaibanken voor metaalbewerking, fraisinrichting, boormachine, slijptoestel, glasblaasinrichting, enz.
Op de eerste verdieping bevinden zich in den westelijken vleugel het chemisch laboratorium:
een vrij groote werkzaal, de kamer van den chef-assistent voor de biochemie en een afzonderlijk vertrek voor de electrochemie. In den oostelijken vleugel ligt de groote laboratoriumzaal (23,3 bij 8,1 M.) voor de biophysici, met daaraangrenzende de kamer van den
chef-assistant, benevens de kamer voor den lector in de experimenteele phonetica, een door
de Faculteit der Letteren opgericht leervak, dat sedert eenige jaren zijn werkplaats in
het physiologisch laboratorium gekregen heeft.
Tusschen het biochemische en het biophysische laboratorium, in het hart van het gebouw
ligt de boekerijzaal, een rustig ruim vertrek met bovenlicht en groote leestafels. (160
loopende tijdschriften in Nederlandsche, Fransche, Duitsche, Engelsche, Italiaansche,
Spaansche, Russische, Japansche en Chineesche taal).
In het gebouwtje op de binnenplaats zijn naar de voorschriften van Pavlov ingericht
twee lokalen voor aseptische vivisectorische operaties en voorbereiding daartoe, een geheel
daarvan gescheiden vertrek voor de autopsieen en een werkplaats voor houtbewerking,
voorzien van een electrisch gedreven draaibank, zaag-, Schaaf- en boormachine.
In de kelderverdieping zijn ondergebracht de vertrekken voor de photographic (opname en
ontwikkeling) en de snaargalvanometer. Er bevindt zich verder een lokaal voor optische
proeven, de accumulatorenbatterij, de persluchtpomp, de dynamo's. Ten slotte hebben
daar ook de afdeeling dierenverzorging : stalling voor honden, katten, konijnen en een
hospitaal voor geopereerde exemplaren, een magazijn voor glaswerk, houtvoorraad en
bergruimte een plaats gevonden.
Op de binnenplaats is ingericht een loopterrein voor de honden, twee bassins voor visschen
en eenden, een reeks bassins voor het bewaren van kikvorschen.
13
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Het geheele gebouw bevat 12 groote en 30 kleine vertrekken, ongeteld de trappenhuizen,
de vestibules, de gangen, de conciergewoning (5 vertrekken) en het voormalig histologisch
laboratorium (5 lokalen).
III.

Het onderwijs.

Het mondeling onderwijs bestond tot 1929 uit twee wekelijksche uren college physische
physiologic en een wekelijksch uur biochemie gegeven door den hoogleeraar persoonlijk. De
beide chefassistenten gaven daarenboven elk een wekelijksch uur aanvullingscollege. De
studenten volgen het onderwijs gedurende twee jaren. Zij hebben dan van te voren een jaar
de propaedeutische grondwetenschappen (botanic, zoologie, physica en chemie) aan de
Universiteit gehoord. Bij het mondeling onderwijs zitten de le jaars- en de 2e jaarsstudenten te zamen. Het onderwijs is zoo ingericht, dat beide groepen er wat aan kunnen hebben.
Elk studiejaar telt gemiddeld 80 studenten, terwiji bovendien een wisselend aantal 3e jaars
aanwezig pleegt te zijn. Dezelfde studenten volgen gedurende 2 jaren het practicum naar
de „Leidraad" van de hand van Van Rijnberk.
Diens colleges gaan uit van de meening, dat het voor de studenten veel meer waarde
heeft enkele onderwerpen uitvoerig en critisch te hooren behandelen, dan wel het geheele
gebied der physiologic in beknopten vorm te hooren bespreken. Immers veel meer dan
feiten moeten zij door de colleges leeren, hoe zij zich tegenover de leerstof, zooals zij
die in hun boeken vinden, te stellen hebben. Is hun dit aan een of meer onderwerpen
gedemonstreerd, dan zullen de meesten zonder veel moeite de overige hoofdstukken der
verrichtkunde zich volgens dezelfde methode kunnen eigenmaken. Wel wordt zorg gedragen, dat gedurende de twee jaren, die de normale voorbereiding voor het gedeelte
van het candidaatsexamen eischt, de colleges tezamen met die der assistenten zooveel
mogelijk het geheele gebied der verrichtkunde bestrijken. Bovendien wordt getracht
bij de behandeling van elk hoofdstuk, hoe speciaal ook, zooveel mogelijk aan te knoopen
aan de geheele physiologic en elk feit te doen zien, als de uitdrukking van algemeene
eigenschappen der levende stof en tevens als een onderdeel van het onscheidbaar complex
van functies van het organisme als een eenheid beschouwd.
Het practicum physische physiologic is zoo ingericht, dat in het eerste jaar proeven op
kikkers, in het eerste semester van het tweede jaar op zoogdieren en in het laatste semester
proeven op den mensch worden verricht. Bij de kikkerproeven werken de studenten
ieder voor zich, met een afzonderlijk volledig instrumentarium, ieder aan een afzonderlijke
tafel. Bij de zoogdierproeven wordt in groepen gewerkt , bij de proeven op den mensch
twee aan twee. Vroeger werd steeds een mondelinge inleiding gegeven voor den aanvang
van elken practicummiddag, wat ongeveer een kwartier in beslag nam. Tegenwoordig
kunnen de studenten zich voorbereiden uit de genoemde „Leidraad voor het physiologisch practicum", die 469 bladzijden telt en rijk voorzien is van afbeeldingen van
toestellen en graphieken.
IV.

Het wetenschappelijk onderzoek.

Bij het wetenschappelijk onderzoek bestaat in het laboratorium een groote mate van
vrijheid. In de eerste plaats mag ieder werker, ook een Jong student, zijn eigen onderwerp
kiezen, dat natuurlijk wel door den betreffenden assistent en in laatste instantie door
den Hoogleeraar moet worden goedgekeurd. Het gebruik van toestellen en proefdieren en
de door het personeel te verleenen hulp worden zoo ruim mogelijk toegestaan. Ter regeling
van een en ander wordt sinds eenige jaren een uitgebreid bonnenstelsel toegepast.
Niettegenstaande vrijheid van keuze, is er natuurlijk toch wel een zekere richting in de
onderzoekingen der opeenvolgende medewerkers te herkennen, die nauw samenhangt met
Van Rijnberk's eigen werk. Zoo zijn vooral segmentale innervatie van huid en spieren,
cerebellum, glad spierweefsel en sympathicus het onderwerp van reeksen onderzoekingen
geweest, die zich over een twintigtal jaren. uitstrekken. De spierzenuwphysiologie staat
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dus op den voorgrond, al zijn ook vrij talrijke onderzoekingen gedaan over hart en bloedsomloop. De chemisch physiologische onderzoekingen hielden zich vooral bezig met spijsvertering en enzymwerking.
GESCHIEDENIS VAN HET ONDERWIJS IN PHYSIOLOGISCHE CHEMIE.
Het onderwijs in de physiologische chemie maakte aanvankelijk deel uit van het onderwijs
in de physiologie.
Sedert 1909 gaf Prof. Van Rijnberk naast zijn andere college-uren in de physiologie 1 uur
per week chemische physiologie. Daarnaast werd ook op cursussen aan physiologischchemische vraagstukken aandacht gewijd.
Een afzonderlijke leerstoel voor de physiologische chemie werd ingesteld in den aanvang
van 1929. De Hoogleeraar B. C. P. Jansen, aan wien dit onderwijs werd opgedragen,
geeft sedert dien 2 uur per week college en heeft ook de leiding van het physiologischchemisch practicum op zich genomen. Tot voor kort waren eenige lokalen van het physiologisch laboratorium voor onderwijs en studie der physiologische chemie in gebruik.
Na de verplaatsing van het histiologisch laboratorium (Prof. C. Heringa), zijn de vrij
gekomen lokalen van het vroegere histiologisch laboratorium en eenige lokalen van de
aangrenzende vroegere „School voor Doofstommen" door Prof. Jansen in gebruik genomen. Door het ontbreken van goede water toe- en afvoer, van trekkende zuurkasten
enz. beantwoorden deze lokalen nog niet aan de eischen, die voor physiologisch chemisch
werk moeten worden gesteld.
Plannen om in deze gebreken te voorzien zijn in voorbereiding.
DE HISTOLOGIE.
Wie onder histologie — samengekoppeld met de microscopische anatomic — verstaan wil
de ontleedkunde, voor zoover deze zich over de grenzen van het macroscopisch waarneembare keen — met behulp van het microscoop — met den fijneren bouw der organismen
bezighoudt — die zal niet aarzelen, denkend aan diens waarnemingen aan plantaardige en
dierlijke weefsels, aan spiervezelen en haarvaten, in Leeuwenhoek den eersten histoloog
te begroeten. Het moest echter aanvang van de 19e eeuw worden, alvorens de anderzoekers, die zich bezig hielden met systematisch onderzoek naar den aard en den bouw
van de levende materie, hun veld van onderzoek in hun geest zoo afgebakend zagen, dat
zij voor hun tak van wetenschap een afzonderlijken naam — en plaats — gingen opeischen. In 1819 was het C. Mayer, die den naam histologie heeft gevormd, nadat in 1801
Bichat met zijn Anatomic gênerale de belangstelling in de eerste plaats van de geneeskundigen voor het onderzoek der weefsels had wakker geschud. Weer twintig jaren later
eerst was door Schleiden (1833) en Schwann (1839) definitief de grondslag gelegd voor de
wetenschap der cellen, die dan door Virchow (1858) haar groote — nog bijkans onverminderd voortbestaande — beteekenis voor de geneeskunde krijgt.
Inderdaad verrassend is het dan ook reeds in 1848 de histologie als met name genoemd
yak in de annalen van het Athenaeum te zien verschijnen. In dit jaar nl. werd aan Prof.
Willem Vrolik voor het inrichten van een „physiologischen en histologischen" cursus in
het Theatrum Anatomicum een crediet van f 300 beschikbaar gesteld.
Voor de geschiedenis van de histologic is het —speciaal in verband met het feit, dat in latere
jaren veelal morphologic en physiologic elkaar het protectoraat over de weefselleer zullen betwisten — interessant, dat in dezen eersten tijd de anatoom Vrolik spontaan de histologic
aan de physiologic endosseert. Zoodat dan ook 7 jaar later, als de physiologic onder
Dr. A. Heynsius in een eigen laboratorium een onderdak krijgt, de histologic mee verhuist.
Toen in 1858 Heynsius tot gewoon hoogleeraar werd benoemd, werd naast de physiologic
ook de histologic in zijn leeropdracht uitdrukkelijk vermeld.
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De persoonlijke unie tusschen beide — vooral in de school van Donders — zoo nauw
verwante vakken, bleef ook nadat Heynsius de benoeming naar Leiden had aanvaard
onder zijn opvolger Kiihne hecht en stevig. In een gansche reeks van onderzoekingen (over
motorische zenuweindigingen, over de contractiliteit van protoplasma, over zintuigen)
toont Kiihne zijn belangstelling voor het verband tusschen bouw en functie van de
levende stof. Zoodat de histologic niet minder dan de physiologic kon juichen toen. in
1866 het Leprozenhuis voor Prof. Kiihne werd verbouwd. Zoo intensief zijn in Prof.
Kiihne's werk microscopie en verrichtleer vereenigd, dat het niet waarschijnlijk lijkt,
dat in het nieuwe gebouw de histologie als een afzonderlijke afdeeling is afgezonderd geweest. In 1871 vertrekt Prof. Kiihne naar Heidelberg en wordt opgevolgd door Th. Place.
Ook de leeropdracht van dezen luidt „physiologie en histologie" en blijft zoo, als in 1877
het Athenaeum Universiteit wordt.
1866 is het jaar, waarin de histologie voor het eerst als een afzonderlijk yak op de series
verschijnt. Van Rees, die na bij Harting te Utrecht op een physiologisch onderwerp te
zijn gepromoveerd, reeds in 1878 assistent bij Prof. Place geworden was en zich hier
speciaal met algemeen physiologische en cytologische vraagstukken had bezig gehouden,
werd in 1886 tot lector voor de histologie benoemd. Betrekkelijk spoedig daarna volgt
Van Rees' benoeming tot buitengewoon hoogleeraar. Als een kleine zelfstandige enclave
ligt zijn rijk in het wijdvertakte physiologische laboratorium. De trap bij den ingang
aan het J. D. Meijerplein voert rechtstreeks naar de kamer van den hoogleeraar. Twee
vertrekken., „en suite" met een klein zijkamertje vormen het histologisch laboratorium.
Inderdaad had de histologie niet veel plaats noodig. De kleine objecten, het minutieuze
prepareerwerk maakten het stellen van hooge eischen voor ruimte en instrumentarium
overbodig. Meer dan veertig jaar heeft zoodoende de histologic tevreden in de kleine
ruimte geleefd. Maar in de laatste jaren van deze periode introduceerde Woerdeman als
assistent in de bespiegelende wereld van Van Rees' histologic de alom tot ontplooiing
komende experimenteele morphologic. Weefselkweek, micromanupulator en microchirurgie
Bingen hun eischen stellen. Voor dezen nieuwen uitbouw van het vak schoot het oude
laboratorium te kort in ruimte en inrichting. Proefdieren huisden met praeparatoren, studenten en werkers te zamen in de groote werkkamer. Gas en waterleiding hadden onvoldoende capaciteit. De jaarlijksche gemeentesubsidie bedroeg slechts f 100. De rest van wat
voor het werk noodig was, werd door de studenten nog net als in Vroliks tijd in den vorm
van practicumgeld opgebracht. Toen Van Rees' emeritaat inging, was voor Woerdeman
als zijn opvolger de toestand onhoudbaar. Voor de nieuwe histologic was een nieuw huffs
levensbehoefte. Juist in denzelfden tijd maakt het Nederlandsch Kanker Instituut, voor
wier zich uitbreidend bedrijf het heerenhuis op de Keizersgracht te klein was geworden,
plannen voor een grooter gebouw. Een voor beide partijen schoone oplossing werd gevonden, toen het mogelijk bleak, tezamen de leegstaande gebouwen van het Militair Hospitaal
te betrekken. Een overeenkomst werd gesloten tusschen de gemeente en het N. K. I. in
dier voege, dat dit laatste de ruime gebouwen aan de Sarphatistraat van het Departement
van Defensie in bruikleen kreeg met de toestemming daarin de noodige verbouwing te
laten aanbrengen en aan de gemeente voor de histologic een reeks volgens eigen aangifte ingerichte lokaliteiten in onderhuur zou geven. Met voortvarendheid warden de
plannen uitgewerkt. Toch was het niet meer onder Woerdeman, dat ze tot uitvoering
kwamen. Reeds na een jaar werd hij naar Groningen geroepen om daar Van Wijhe als
anatoom op te volgen. De histologic werd in een ordinariaat omgezet en opgedragen aan
Heringa. Daze, nog in de gelegenheid gesteld de plannen naar zijn inzichten te wijzigen,
kon zijn nieuwe laboratorium in December 1929 openers. Met zijn ruim dertig vertrekken,
waaronder er speciaal zijn ingericht voor scheikundig (kolloidchemisch) en rontgenologisch
weefselonderzoek, voorts met een goad ingerichte operatic-afdeeling, aparte vertrekken
voor de weefselcultuur, een mechanische werkplaats en een ruime dierenstal biedt thans
het histologisch laboratorium voor Onderwijs en Wetenschap een uitstekende gelegenheid.
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HET ONDERWIJS IN DE GEZONDHEIDSLEER.
„Op dit punt slaan de polsaderen van Amsterdam niet flaauw".
A. H. Iraels.
De wet van den isten Juni 1865, S. 60, regelende de uitoefening der geneeskunst dwong
ook de Doorluchtige School tot uitbreiding van Naar geneeskundige taak. De verheffing der
gezondheidsleer tot leervak was hiervan mede het gevolg. Amsterdam ging daarbij de
Rijksuniversiteiten voor, toen de gemeenteraad den 18den December 1867 Dr. Abraham
Hartog Israels benoemde tot Lector in de Hygiene. Israels' leeropdracht omvatte tevens
Geschiedenis der Geneeskunde, Encyclopedie en Hodegetiek.
Israels is als medico-historicus tot de gezondheidsleer gekomen. De groote vraagstukken
der epidemiologie schenen toentertijd vooral Tangs historischen weg te kunnen benaderd.
In de rij van Israels' geschriften vindt men al aanstonds naast zuiver historisch-medische
studies (zijn proefschrift droeg den titel „Dissertatio Historico-Medica inauguralis exhibens collectanea gynaecologica ex Talmude Babylonico" Groningae 1845) beschouwingen
getiteld : Over de sterfte der kinderen in de drie eerste levensjaren, gedurende de laatste
dertig jaren in Amsterdam" (1850), „Statistiek over 't jaar 1850 betreffende Amsterdam"
(1851), „Bedenkingen tegen het Ontwerp van Wet tot regeling der politie ten aanzien van
besmettelijke Veeziekten" (1852), „Twee epidemieen" (hongersnood en pest tusschen
1314 en 1666) „in Nederland, een historisch-pathologische studie" (1853), „Over den
invloed van heete en warme luchtstreken op den gang der longtering" (1856), „De gele
koorts en hare besmettelijkheid" (1858), „De geschiedenis der Diphtheritis" (1861),
„De resultaten der choleraconferentie te Weimar in 1867" (1868), enz. enz.
Voor een volledige beschrijving van Israels' werken en leven verwijs ik Haar de uitnemende
biographie door zijn vriend Dr. C. E. Daniels (Ned. Tijdschrift v. Geneeskunde 1884, blz. 881,
913) samengesteld.
Enkele karakteristieke uitlatingen van onzen eersten docent in de gezondheidsleer mogen
hier volgen.
Zoo schrijft Israels (Ned. Tijdsch. v. Geneesk., 1872, II afd. bladz. 123) in de „Voordragt
als inleiding tot zijne lessen in de hygieine gedurende den cursus 1871-1872" : „Men
heeft nog onlangs (Pettenkofer) beweerd, dat vooral chemici goede hygieinisten kunnen
vormen. Ili ben dit volstrekt niet Bens. Ili stem toe, dat de beoefenaar der hygieine kennis
der scheikunde zoowel als physische kennis moet bezitten".
„De vragen, die hij onderzocht wil hebben, moet hij weten aan te geven, maar de oplossing,
het onderzoek zelf behoort hij den chemicus ex professo over te laten". Desgelijks is de physiologie een hulpwetenschap voor de hygiene ; de laatste is geen aanhangsel van de eerste,
zooals velen meenen. „De gansche leer der zoogenaamde invloeden van de buitenwereld
behoort niet tot het domein der physiologie". Het vraagstuk der „ventilatie", van de
„verwarming en verlichting onzer woning", „het inrigten van verschillende soorten van
menschelijke woningen", „de invloed van de menschelijke industrie, van fabrieken en
trafieken op het menschelijk leven, hoe die moeten worden ingericht, opdat ze niet schadelijk en hinderlijk zijn voor den werkman, die er in arbeidt of voor hunne omgeving", „de
wijze hoe onzen afval uit de huizen te verwijderen", dit alles behoort tot de hygiene.
Maar ook „het regelen van onze huidfunctien", de „regeling van den geslachtsdrift, onzer
geestvermogens, enz. enz." is „vreemd aan wat wij conventioneel physiologic noemen".
Israels noemt als een andere hulpwetenschap der hygiene „de statistiek of de leer van de
verschijnselen in de organische wereld in getallen uitgedrukt". Deze leer, die „van den
kant der physiologen tot dusverre nog al zeer weinig sympathie heeft ondervonden, is
voor de kennis van het leven der menschelijke maatschappij een hoofdbron en onmisbaar".
Israels zal zijn leerlingen „echter tevens doen zien, met Welk een omzigtigheid men van
vele statistische gegevens gebruik mag maken en hoe men zich bovenal hoeden moet
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A. H. Israels. 1877-1884. Portret Senaatskamer.

R. H. Saltet, 1896-1923, Photo bij prof. Van Loghem.

Laboratorium voor hygiene der Universiteit en van het Koloniaal Instituut. Photo J. H. Martelhoff.
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zekere numerieke verschijnselen naar waarde, naar hun oorsprong en in hun verband met
anderen niet te overschatten".
Dan noemt Israels de geschiedenis der geneeskunde als hulpwetenschap der hygiene. „Aan
de hand der geschiedenis leeren wij, wat de welvaart of het ongeluk der volkeren heeft
bevorderd, opdat wij, daaruit wijzer geworden, de ondervinding van eeuwen ons zouden ten
nutte makers. Bovendien is de leer der epidemieen zonder kennis van hare vroegere lotgevallen, zonder kennis van de kultuur der volkeren op gegeven tijden onvruchtbaar, al meen
ik ook niet, dat een cursus over hygieine eigenlijk niets anders is dan een geschiedenis der
epidemische ziekten, zooals Prof. Guy te Londen onlangs heeft gemeend te moeten doers".
Ten slotte noemt Israels een hulpwetenschap waarvan de hygiene, zijns bedunkens, in den
loop der tijden veel te wachten. heeft. De leer van „constitutie, temperament, habitus en
dergelijke verschijnselen meer" en van „het niet te ontkennen verschijnsel van erfelijkheid,
welks empirisch bestaan zeer zeker is". „Maar ik kan mij toch moeilijk voorstellen, dat al
deze eigenaardigheden niet zouden zijn eigenaardigheden van den vorm of van de menging
des lichaams". „Ook moet (er) een eigenaardige vorm of eene eigenaardige menging bestaan,
waarom een en dezelfde invloed zoo verschillend op verschillende menschen werkt".
Uit de enkele aanhalingen, die ik gaf, blijkt hoe bewonderenswaardig Israels de grenzen
der hygiene weet te trekkers en haar inhoud te peilen. Zelfs de prey entieve geneeskunde
— de geestelijke en de beroepshygiene incluis —, vindt men uitnemend door hem gekarakteriseerd.
In 1877 toen het Athenaeum illustre tot Universiteit was geworden, nam de Gemeenteraad
de geschiedenis der geneeskunde onder de verplichte vakken op en benoemde Israels tot
buiten.gewoon hoogleeraar in dit onderdeel van wetenschap. Bovendien bleef hem de
opdracht voorloopig onderwijs in de gezondheidsleer en de geneeskundige politie te geven,
tot daarvoor een nieuwe leerkracht zou zijn aangewezen.
Israels was niet rouwig te worden ontslagen van de taak de gezondheidsleer te onderwijzen.
Zijn lievelingsstudie was de geschiedenis der geneeskunde, als onderdeel van de geschiedenis
der menschelijke beschaving. Bovendien erkende hij, dat voor de wetenschappelijke beoefening der hygiene zekere laboratoriumervaringen worden vereischt, die hem ontbraken.
Zoo heeft Israels er zelf toe mede gewerkt, dat een vertegenwoordiger der experimenteele
richting, Dr. Joseph Forster, wat het onderwijs der hygiene betreft, zijn opvolger zou zijn.
Den 17den Januari 1879 hield Forster zijn intreerede.
Forster, aldus de tweede Amsterdamsche docent in de gezondheidsleer, werd uit het
buitenland naar Amsterdam geroepen en bekleed met het ambt van professor ordinarius.
In 1844 te Nonnenhorn in de nabijheid van Lindau geboren, volbracht hij zijn studie
te Munchen, alwaar hij als leerling van Liebig, Voit (wiens assistent hij was) en Pettenkofer
zich op chemisch- en physiologisch-hygienischen grondslag ontwikkelde. In 1874 werd Forster
als privaatdocent in de hygiene aan de Universiteit te Munchen toegelaten; in 1877 was zijn
benoeming tot leeraar in de physiologie aan de Veeartsenijkundige school aldaar gevolgd.
Forster, die als leerling van Voit zich bij voorkeur op het gebied van de hygienische
voeding bewoog, zou later na de opkomst der bacteriologic, zich in het bijzonder met de
ontsmetting van voedsel (pasteurisatie, chemische ontsmetting) en drinkwater bezighouden
Een beknopt overzicht van zijn wetenschappelijken arbeid gaf Saltet bij Forster's dood
op 12 October 1910. (Ned. Tijdschr. v. Geneesk., 1910, bladz. 1379.)
Forster is tijdens zijn verblijf te Amsterdam, van 1879-1896, zeer gezien geweest. Als
lid van de Amsterdamsche Gezondheidscommissie is groote invloed van hem uitgegaan.
De Amsterdamsche Gezondheidsdienst kwam in 1891 mede op zijn aanstichting tot stand.
In 1886 werd hij lid der Koninklijke Akademie van Wetenschappen ; in 1892, na zijn
bemoeiingen met de choleraepidemie te Amsterdam, benoemde de Regeering hem tot
ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw. Een hem aangeboden professoraat te
Marburg sloeg hij af. In 1896 nam hij de benoeming van hoogleeraar in de hygiene te
Straatsburg aan, alwaar hij in 1910 overleed.
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Forster behoefde uit den aard der zaak laboratoriumruimte, die hij eerst voorloopig
verkreeg in het universiteitsgebouw. In 1881 verhuisde hij naar het gebouw aan den
Kloveniersburgwal 84, boven de model-apotheek. Later verkreeg hij beschikking over
de bovenverdieping van de woning van den stadsapotheker tot uitbreiding van zijn
laboratoriumruimte.
Forster is den 16den September 1896 opgevolgd door Dr. Rudolf Hendrik Saltet, (8 Maart
1853 als zoon van den Amsterdamschen geneesheer Dr. G. H. Saltet geboren). Saltet was
leerling van Stokvis, Kronecker en Forster en aldus physiologisch en bacteriologisch
geschoold. De practische hygiene had hij beoefend als assistant van den geneeskundigen
inspecteur van het staatstoezicht Dr. J. Penn, als lid der Gezondheidscommissie en later
als eerste directeur van den in 1891 georganiseerden Amsterdamschen Gezondheidsdienst.
Saltet heeft het ambt van hoogleeraar in de gezondheidsleer en de medische politie tot
het bereiken van den leeftijdsgrens, d.w.z. ten volle 27 jaar, bekleed. Na zijn afscheidscollege, den 9den Juni 1923, vestigde hij zich eerst te Berlijn, later te Montreux, alwaar
hij den 4den Mei 1927 overfeed.
Saltet's hooge opvatting van zijn taak, zijn wetenschappelijke werkzaamheid op het gebied
der hygiene, de invloed op zijn vele leerlingen is ter gelegenheid van zijn aftreden uitvoerig in het Ned. Tijdschr. v. Geneesk. (1923, I, bladz. 2494) geschetst. Ik veroorloof mij
naar deze levensschets te verwijzen.
De hulpmiddelen van Saltet's onderwijs zijn in den loop der jaren aanzienlijk verbeterd.
Den i sten November 1917 betrok hij het nieuwe Laboratorium voor Gezondheidsleer
aan het Oosterpark, dat zich van de beperkte ruimte en inrichting van het laboratorium
aan den Kloverniersburgwal grootelijks onderscheidde.
Den 16den September 1923 is Saltet door J. J. van Loghem opgevolgd.
Het tot stand komen van het nieuwe Laboratorium voor Gezondheidsleer der Universiteit
ging samen met de verwezenlijking van het denkbeeld een Instituut voor tropische
hygiene als afdeeling van het Koloniaal Instituut te stichten. In het jaarverslag van
het Koloniaal Instituut over 1917, dat als bijlage geeft de redevoeringen, uitgesproken
ter gelegenheid van de opening van het gebouw, waarin het Laboratorium voor Gezondheidsleer der Universiteit en de afdeeling voor Tropische Hygiene van het Koloniaal
Instituut onder een dak zijn vereenigd, vindt men hierover de bijzonderheden. Er blijkt
uit, dat Saltet reeds 10 Maart 1910 bij de oprichters van het Koloniaal Instituut J. T.
Cremer en Dr. H. F. R. Hubrecht een nota indiende, waarin hij wees op de schitterende
uitkomsten van de toepassingen der gezondheidsleer in de tropen en het belang van een
verbeterde opleiding der aanstaande tropenartsen. Hij stelde dus voor met het Gemeentebestuur te rade te gaan om te komen tot de oprichting van een gebouw, waarin de hygienische instellingen van Universiteit en Koloniaal Instituut zouden zijn vereenigd.
De aldus tot stand gebrachte samenwerking van Universiteit en Koloniaal Instituut heeft
op het gebied der Gezondheidsleer nog menige vrucht gedragen. Een tastbaar resultaat is
de hygienische boekerij, waarin boekenbezit van Universiteit en Koloniaal Instituut
vereenigd zijn met de particuliere boekerij, door Prof. Saltet ter gelegenheid van zijn
aftreden geschonken.
Ook zijn hier te gedenken de bijzondere leerstoelen voor „tropische hygiene" en voor
„de leer der dierlijke parasitismen van den mensch in Nederlandsch-Indie", door het
Koloniaal Instituut bij de Amsterdamsche Universiteit, onderscheidenlijk in 1916 en 1921,
gesticht en bekleed door den hygienist en den zoOloog van de afdeeling voor tropische
hygiene; voorts het buitengewone professoraat in tropische geneeskunde, waartoe de
Amsterdamsche Gemeenteraad den 15 den Mei 1918 den patholoog der afdeeling verhief.
Een Lange reeks proefschriften op tropisch hygienisch en tropisch geneeskundig gebied
getuigt van de wijze, waarop deze nieuwe leerstoelen reeds tot de wetenschappelijke
worming van Nederlandsche en Indische artsen hebben bijgedragen.
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Het mime gebouw, waarin het Laboratorium voor Gezondheidsleer met de afdeeling
voor tropische Hygiene van het Koloniaal Instituut is gehuisvest en waarin het Nederlandsche Instituut voor Volksvoeding tijdelijk een beperkte ruimte in gebruik heeft, kon
nog in ander opzicht aan het Universitaire onderwijs dienstbaar worden gemaakt. Sinds
het Academische Statuut toestaat aan candidates in scheikunde en pharmacie de microbiologie als vak voor het doctorale examen te kiezen, is er bij velen van dezen verlangen
naar zulk onderwijs, in het bijzonder in verband met de voorbereiding voor werkkringen
op technisch-hygienisch gebied (drinkwatervoorziening, afvalwaterreiniging) en bij de uitvoering van de Warenwet. Na een voorloopige regeling, waarbij het assisteerend personeel
van den hoogleeraar in de gezondheidsleer werd uitgebreid, stelde de Gemeenteraad den
14den December 1928 een lectoraat in de algemeene en toegepaste microbiologie in.
Ten slotte mag hier worden gewezen op de leergangen tot opleiding van hygienisten, welke
onder de auspicien van de Faculteit der Geneeskunde sinds 1926 worden gehouden. Het
programma van dit onderwijs is laatstelijk (December 1927) goedgekeurd door den Minister
van Arbeid, Handel en Nijverheid, daarbij geadviseerd door een commissie van vertegenwoordigers van den Gezondheidsraad en van de vier Faculteiten der Geneeskunde, onder
voorzitterschap van den voorzitter van den Gezondheidsraad. (Nederl. Tijdschr. v.
Geneesk. 1929, I, bladz. 469).
De Amsterdamsche Faculteit der Geneeskunde, die hierin voor is gegaan, heeft de uitvoering
van dit onderwijs overgedragen aan een comitê onder leiding van den hoogleeraar in de
gezondheidsleer en waarin met eenige hoogleeraren de lector in de algemeene en toegepaste
microbiologie en de privaat-docenten in beroepsziekten en gezondheidsleer zitting hebben.
In de reeds aangehaalde „Voordragt" van Dr. Israels, waarin hij opmerkte, dat in het
jaar 1871 in Nederland nog slechts aan het Athenaeum illustre „onderwijs in de hygieine"
wordt gegeven, komen de woorden voor : „Op dit punt slaan tenminste de polsaderen
van Amsterdam niet flaauw".
Uit bovenstaande beknopte historische schets moge blijken, dat de polsslag van Amsterdam, waar de eerste Nederlandsche leerstoelen voor koloniale gezondheidsleer en koloniale
geneeskunde werden gesticht en voor de eerste maal het voortgezette onderwijs in de
gezondheidsleer werd georganiseerd, ook later zijn kracht heeft behouden.
HET ONDERWIJS IN DE HUID- EN GESLACHTSZIEKTEN.
Bij Raadsbesluit van 26 September 1867 werd benoemd tot Hoogleeraar voor het Geneeskundig Onderwijs aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam J. L. Chanfleury van
IJsselstein.
Chanfleury had te Groningen gestudeerd, waar hij in de jaren 1844-1845 tot Doctor
medicinae, chirurgiae et obstetriae promoveerde.
Hij behoorde tot een kring van jonge geneeskundigen, die ontevreden waren met de toenmalige geneeskundige literatuur in Nederland en die na een mislukte poging de Geneeskundige Courant naar hun opvatting te redigeeren, het Nederlandsch Weekblad voor Geneeskundigen oprichtten, waarvan in Januari 1851 het eerste summer verscheen.
In dies tijd vestigde hij zich te 's-Gravenhage, omdat hem de betrekking was aangeboden
van geneesheer voor lijders aan syphilis en huidziekten aan het Stadsziekenhuis aldaar, waar
hij o.a. belast werd met de behandeling der favuslijders en de visitatie der prostituêes. Nadat
Chanfleury drie jaren de betrekking van geneesheer, belast met de keuring der prostituees
ijverig had waargenomen, werd de keuring, omdat zij gees goede uitkomsten gaf, opgeheven , hij werd daarop benoemd tot geneesheer-directeur van het Haagsche ziekenhuis,
welke betrekking hij tot tevredenheid van zich zelf en van het Bestuur heeft waargenomen,
tot hij geroepen werd zich te wijden aan het Geneeskundig Onderwijs te Amsterdam.
Den 18den November 1867 aanvaardde Chanfleury te Amsterdam het hoogleeraarsambt
met het uitspreken van een rede in Odeon : „Over de speciale klinieken van Amsterdam".
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In zijn nieuwe betrekking had Chanfleury met vele moeilijkheden te kampen; het was
nl. de eerste keer, dat de huid- en venerische ziekten bier als afzonderlijk leervak behandeld
werden en daartoe miste hij bij zijn komst zoowel het voldoende materiaal als de noodige
medewerking met zijn ambtgenooten en het gemeentebestuur. De ambtgenooten wenschten
geen afzonderlijk onderwijs van speciale vakken en onthielden hem de noodige patienten ;
deze bezwaren werden eenigszins vergoed door een uitgebreide particuliere praktijk,
waarin hij zich spoedig een grooten naam verwierf. Om zich geheel vrij in zijn praktijk
te kunnen bewegen, werd op zijn verzoek zijn gewoon hoogleeraarschap in dat van
een extra-ordinariaat veranderd. Zijn colleges waren zeer gezocht, en ofschoon zij niet
volgens een bepaald plan ingedeeld waren, was hun geheel toch een volledig overzicht
van de pathologic en therapie der huid- en venerische ziekten; er bestaan nog dictaten
van zijn colleges, die aan duidelijkheid en leerzaamheid niets te wenschen. overlaten.
Met voorliefde wijdde hij zich aan de studie der strictures, voor wier ontstaan hij aan
familiaire dispositie een groote rol toekende, en van de prostata-hypertrophie, die met
druk van rectum en urethra uit bestreden werd. Tegen de retentie bij prostaat-hypertrophie
paste hij de in dies tijd gangbare interne urethrotomie toe.
Verschillende redenen brachten hem er toe, in 1882 eervol ontslag aan te vragen, dat hem met
1 Januari 1883 verleend werd. Hij vestigde zich metterwoon te Baarn, waar hij de praktijk
bleef uitoefenen, totdat hij in 's-Gravenhage zijn laatste levensjaren in rust ging slijten.
De beteekenis, die Chanfleury voor de dermatologie in Nederland gehad heeft, is voornamelijk dat hij het eerst op het groote nut der studie van venereologie en huidziekten gewezen heeft, dat hij nieuwe begrippen uit den vreemde in Nederland ingang heeft does
vinden, zooals de leer van Ricord, bij wien hij in Parijs had gewerkt, en dat hij steeds
gestreden heeft tegen de vroegere opvatting, dat den venerischen zieken een minder zorgvuldige behandeling toekwam dan anderen, als zouden hun ziekten de gevolgen van eigen
schuld zijn. Dat blijkt nog uit de slotwoorden van zijn laatste werk getiteld : „Het toezicht
op de prostitutie uit een hygienisch oogpunt beschouwd". (Amsterdam 1889) : „In tegenstelling van het thans vaak nog gevolgde stelsel, om deze lijders of te schrikken uit vrees
voor afkeuring of straf, houde men alleen den lijder voor oogen en niet de handeling die
zijne ziekte veroorzaakt heeft, verhindere hem niet door beperkende bepalingen doelmatige
hulp te verkrijgen en zij vrijgevig in het verstrekken der hiertoe dienende hulpmiddelen".
Na het terugtreden van Chanfleury werd de afdeeling voor Huid- en Geslachtsziekten
tijdelijk overgeplaatst naar de chirurgische kliniek van Prof. Wurfbain, waar zij bleef
totdat in 1886 D. van Haren Noman als opvolger was benoemd.
Den 4den Februari 1886 aanvaardde Dr. Van Haren Noman zijn ambt met een rede
over : „Het ziektebegrip in de leer der Huidziekten".
Loopt een dermatoloog gevaar door zijn vak oppervlakkig te worden, dat gevaar was
uitgesloten bij een zoo degelijk persoon. als Van Haren Noman, toegerust met een zoo
buitengewone voorbereidende kennis. Niet tevergeefs was hij jaren Lang assistent der
pathologische anatomic geweest. Hij beheerschte de microscopische techniek volkomen en
had zich ook in de practische bacteriologic thuis gewerkt.
Zijn uitgebreide kennis is in den ruimsten zin aan de zieken zoowel als aan de wetenschap
in Amsterdam ten goede gekomen. Hij verscheen als consulent in alle andere klinieken en
intusschen steeg het jaarlijksch patienten-bezoek op zijn polikliniek tot boven de 3000.
Zijn kliniek van 80 bedden was het terrein van ijverig onderzoek; terwijl zijn laboratorium,
dank zijn onvermoeide pogingen, tot een uitstekende en tevens behagelijke werkplaats is
geworden, waar sevens hem steeds door andere onderzoekers werd gearbeid.
Zijn colleges muntten uit door helderheid en zijn te allen tijde zeer gezocht geweest
door de studenten, hoewel toch zijn vakken op geen examen-programma voorkomen. Wat
men daar hoorde was frisch en interessant, het was suggestief tevens en wekte op tot eigen.
nadenken. „Komt dus", aldus sprak in 1886 Van Haren. Noman de studenten toe, „om
met mij de rijke gelegenheid tot oefening en leering, die deze groote stad ons biedt, nuttig
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te gebruiken. Beschouwt mij daarbij als Uw leidsman, die slechts eenige jaren studie op
u voor heeft en nooit een jurare in verbo magistri van U verlangen zal".
De dermatologie hood voor zijn photographische lusters een ruim en dankbaar arbeidsveld.
Daar is in zijn kliniek in den loop der jaren een prachtige verzameling dermatologische
photographi.a. ontstaan. Zij vormden de bouwstoffen voor zijn standaardwerk : Casuistique et diagnostic photographique des maladies de la peau.

Van Haren Noman overleed in 1896.
Ten bate van andere afdeelingen werd in het voorjaar van 1897 de Afd. Huid- en Geslachtsziekten naar het Wilhelminagasthuis overgeplaatst en eerst kort na de benoeming van
den nieuwen. Hoogleeraar in Maart 1898 weer naar het Binnengasthuis teruggebracht.
Mendes da Costa aanvaardde 23 Mei 1898 zijn ambt als buitengewoon Hoogleeraar.
Sedert April 1919 werd het extra-ordinariaat in een ordinariaat veranderd naar aanleiding
van planners der Utrechtsche Faculteit om Mendes da Costa voor eene benoeming als
gewoon Hoogleeraar te Utrecht voor te dragen.
Mendes da Costa heeft zijn Hoogleeraarsambt vol toewijding vervuld ; altijd heeft hij met
nauwkeurige klinische waarneming ernst gemaakt en vooral in den patient den mensch
gezien en naar individualiseering in behandeling gestreefd. Hij schreef het eerste oorspronkelijke leerboek der huidziekten in de Nederlandsche taal, eerst te zamen met Van
Praag, later zelfstandig ; daarna zag ook een leerboek over venerische ziekten het licht.
Zoodoende werd het gebruik van leerboeken in vreemde talen niet langer noodzakelijk ;
hierdoor heeft hij blijvende verdienste voor ons nationaal besef verworven. Aan zijn
aanpassingsvermogen werden groote eischen gesteld. In zijn ambtstijd vielen vele ontdekkingen van groote beteekenis, die ten gevolge hadden, dat de diagnostische en
therapeutische methoden groote wijzigingen ondergingen.
Bacteriologie, serologie, microscopisch onderzoek, stralenbehandeling kwamen al meer op
den voorgrond. Behalve op wetenschappelijk terrein kwam ook op dat der sociale geneeskunde ingrijpende verandering. Het specialisme kwam in de geneeskunde tot ongekende
ontwikkeling, wat ten gevolge had, dat talrijke poliklinieken van specialisten voor huiden geslachtsziekten werden opgericht, die belangrijk materiaal in de gemeente aan zijn invloedsfeer onttrokken. Ook door de gemeente werd het centrum voor onderwijs en wetenschap in kracht verzwakt door het opkomende streven naar decentralisatie. De gemeentelijke sociaal-geneeskundige voorziening voerde tot verbrokkeling; de stichting van een
klinische inrichting voor de behandeling van de vulvo-vaginitis, van voorziening in de
behandeling van scabies, de behandeling van favus en trichophytie buiten de Universiteit,
het oprichten van poliklinieken voor lijders aan geslachtsziekten op verschillende punters
in de gemeente maakten, dat het allengs moeilijk werd met vrucht wetenschap en vooral
onderwijs te dienen. Het is ernstig te hopen, dat bij den bouw van het Academisch Ziekenhuis afdoende in deze moeilijkheden wordt voorzien. De polikliniek „onder de klok", die
Mendes da Costa bij zijn ambtsaanvaarding ter beschikking kreeg en tot het eind heeft
gehouden, voldeed zelfs niet aan matige eischen. Juist bij zijn aftreden kwam hierin verandering, waarvan hij zelf niet meer heeft geprofiteerd. Hij beleefde de voldoening, dat
een der door hem gevormde assistenten, Van der Valk, tot buitengewoon hoogleeraar te
Groningen werd benoemd.
Met ingang van 15 September 1930 werd Mendes da Costa op eigen verzoek wegens gezondheidsredenen van zijn functie ontheven.
Zijn opvolger werd Dr. W. L. L. Carol, die op 6 October 1930 het ambt aanvaardde door het
uitspreken eener rede getiteld : „Standpunten en stroomingen in de leer van het eczeem".
HET ONDERWIJS IN DE OOGHEELKUNDE.
„Die Natur fangt bewusstlos an and endet bewusst" schreef Schelling; van het Hoogeronderwijs zou men hetzelfde kunnen zeggen en het ware eene vergissing te meenen,
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dat men welbewust Hooger onderwijs zou kunnen wekken. Zoo treffe dan ook geen verwijt
aan bestuurders van Athenaeum of Universiteit, indien de geneeskundige wetenschappen
niet aanstonds en niet aanhoudend noch ook in vollen omvang aan hun inrichting werden
gedoceerd. Stempelt het docendo discimus van den onderzoeker diens werkplaats nog niet
tot Hoogeschool, nog minder is met een decreet het Hooger onderwijs geboren. Het moet
er zijn om herkend, herkend om erkend te worden, om te worden ingevoegd in onderwijsinrichting of Doorluchtige School, om in een wet zijn bestaansrecht en het zegel zijner
hoogheid te verkrijgen. Van Hooger onderwijs in de Oogheelkunde is bij de stichting van.
het Athenaeum geen sprake. Men zou kwalijk kunnen beweren, dat in 1660, toen de geneeskunde aan het Athenaeum voor het eerst werd vertegenwoordigd, ook voor het Hoogeronderwijs in de Oogheelkunde de grondslag werd gelegd. Gerard Blasius mocht dan in
zijn inaugureele rede, „de its quae homo naturae, quae arti debeat" het zien niet vergeten,
en in zijn medicina generalis het oog beschrijven als een pars solida ex tunicis glandulis,
zijn werken
musculis, vasis humoribusque variis cum pinguetudine conflata etc. etc.....
bieden ons niet de geringste aanwijzing, dat hij ook de oogheelkunde toebidt een „salutem
felicitatemque perpetuam" als Bien „nobilissimis viris et bonorum omnium mecoenatibus
eximiis", wien hij zijn leerboek heeft opgedragen.
Gegeven de dissertatio optica de visu (1746) en de dissertatio physiologica de quibusdam
oculi partibus (1746) van Petrus Camper, vertrouwen we, dat het diens hoorders tijdens
zijn lessen aan het Athenaeum (1755-1758) wel niet aan Hooger Oogheelkundig Onderwijs zal hebben ontbroken ; op Donderdag 26 Februari 1761 aan den vooravond van zijn
vertrek uit Amsterdam, begon hij zijn chirurgische demonstraties op het Theatrum
Anatomicum met te spreken over de fistula lacrymalis.
Na 1771 was het Andreas Bonn, die naast anatomie en chirurgie ook oogheelkunde doceerde
en aan een zijner leerlingen Henning Nissen het verrichten der staaroperaties overliet.
Bij de stichting der klinische school en hare vestiging in het Binnengasthuis waren doctoren
en chirurgijns, operateurs van Steen en van cataract eervol ontslagen en werden de chirurgische afdeeling en het kraamdepartement gesteld onder leiding van Professor Christiaan
Bernhard Tilanus. Treffend is de scherpte, waarmede Tilanus de hoofdlijnen schetst,
waarlangs hij bij het onderricht in de Heelkunde zijn leerlingen wil voorgaan en waarop
hij dwaalwegen aanduidt. Dat hij ook de oogheelkunde tot de hem toevertrouwde vakken
rekende, blijkt reeds bij zijn aanvaarding (4 September 1829) ; immers zegt hij in zijn rede:
„De kunstbewerkingen aan het edelste onzer zintuigen teregt weder met de werkdadige
heelkunde vereenigd, deelden in hare vorderingen. Is het kristalvocht verduisterd, wij
verwijderen hetzelve om de lichtstralen den toegang tot het netvlies niet langer of te sluiten,
wij doen zulks door uithaling, neerdrukking of verbrijzeling ; het beter erkende vermogen
der natuur om zich van stoffen door verbreking van den zamenhang aan Naar vreemd
geworden door versmelting en opslorping te ontdoen, vereenvoudigde onze handelwijze,
deed ons op hare medewerking vertrouwen. " en verder
„Zijn wij inderdaad veel gevorderd nu het getal van meer dan dertig reeds bekende mesjes
ter opening van het hoornvlies nog met een dubbeld is vermeerderd en de snede sedert
meer dan een halve eeuw benedenwaarts gerigt, met hetzelve naar boven wordt gewend,
Wilde ik alle nieuw uitgevonden overtollige werktuigen of verbanden vermelden, met Wier
aankondiging de buitenlandsche tijdschriften sedert lang hunne bladen en platen vullen,
en waarin zelfs vaderlandsche hen op zijde beginners te streven, zoo zoude ik nog menigen
medelijdenden glimlach bij u kunnen verwekken".
Waarschuwt Tilanus dus voor gevaren eener verregaande differentiatie en verheugt hij
zich, dat de band tusschen oogheelkunde en heelkunde weder enger is toegehaald, dit
sloot niet uit, dat hij in zijn praktisch chirurgische werkkring zich geroepen achtte om hen,
die zich met de studie van een enkelen tak der heelkunde bij voorkeur bezig hielden,
aan te moedigen, hen te steunen en hen aan zich te binders. Zoo bewerkte Ant. Ger. van
der Hout een proefschrift over de iritis.
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Zoo vond hij in den fijn beschaafden Hoyack een waardigen medewerker op het gebied
der oogheelkunde en droeg hij bij tot krachtiger groei van dezen bijzonderen tak van
genees- en heelkunde zonder een afsplitsing voor te staan.
Het kon intusschen niet uitblijven of de bijzondere aanspraken, die afwijkingen van bijzondere organen of systemen aan een goede behandeling stellen, leidden er toe, dat aan haar
verzorging een bijzonder eigen karakter, een eigen plaats en eigen aandacht werd gewijd.
Te eerder en te scherper zou deze „eigenheid" zich voordoen, waar aard en aanleg van een
leider naar deze eigenaardigheden juist zijn toegeneigd. Zoo was het in Maart 1805 te Londen
gekomen tot een London infirmary for curing diseases of the eye and ear onder leiding
van Saunders, waaruit later het Royal London Ophthalmic Hospital zou voortkomen.
Zoo stichtte Beer in 1786 te Weenen een Augenheilanstalt fur Arme, welke in 1806 door toedoen van den Keizer in een Offentliche Augenheilanstalt fur Arme werd veranderd, en gaf von
Graefe in 1816 te Berlijn den stoot tot de stichting van een instituut voor oogheelkunde.
Het . heilig vuur, waarmede zoodanige kliniek wordt gevestigd, is gelukkig niet gedoofd
met het verscheiden van den stichter, maar zal vaak worden onderhouden en aangewakkerd door het feit, dat zulk een plaats tot zich trekt al degenen, die zich in gelijke
richting voelen gedreven en ook door de wisselwerking, die er tusschen den uitbouw
van een vak en den geest van hen, die daaraan bouwen, pleegt te bestaan.
Dit verklaart, dat niet geheel ten onrechte de der oogheelkunde toegewijden ietwat onbevredigd het ontbreken van oogheelkundige inrichtingen in ons land konstateerden (Mensert),
al mocht er geen grond zijn voor eenig verwijt, zoolang de geest, die haar tot leven moest
wekken, ontbrak.
Het kwam in Nederland pas tot een oogheelkundige kliniek, toen Donders hiertoe het
initiatief nam en in 1858 het Nederlandsch Gasthuis voor Ooglijders te Utrecht vestigde,
dat reeds van of zijn ontstaan krachtens grondvester en leider niet slechts den lijders ten
zegen, maar ook een belangrijk centrum van wetenschap en onderwijs zou zijn.
Te Amsterdam werd in 1868 Willem Marinus Gunning (1834-1912) tot lector in de Oogheelkunde aan het Athenaeum benoemd.
Hiermede verkreeg dus de Oogheelkunde voor het eerst een eigen vertegenwoordiger en
een eigen plaats te midden van docenten en leervakken aan het Athenaeum. In 1877 werd
Gunning buitengewoon Hoogleeraar aan de Universiteit, later gewoon Hoogleeraar.
Ooglijders werden voorheen ter behandeling, eventueel operatie op de chirurgische afdeelingen opgenomen , zoo beschikte Gunning aanvankelijk niet over eigen ruimten en
eigen hulpkrachten bij zijn academisch onderwijs.
Door zijn bemoeiingen kwam het in 1874 tot de opening eener Inrichting voor Ooglijders.
Uit het rapport, door Gunning in 1870 namens een voorloopig comtitê tot stichting van
zoodanige inrichting uitgebracht, kan men Gunning's motieven en bedoelingen leeren
kennen. Gunning maakt allereerst Donders' meening tot de zijne, dat de oogheelkunde en
als wetenschap en als kunst in de laatste 20 jaren een zeer bijzonderen trap van ontwikkeling heeft bereikt, die met zich medebrengt, dat zij over bijzondere hulpmiddelen moet
beschikken, welke buiten bereik der gewone ziekeninrichtingen liggen , nu bestond wel
sedert 15 jaren een stedelijke zoogenaamde polikliniek, die onder leiding aanvankelijk van
J. W. R. Tilanus, later van den diepbetreurden Hoyack aan duizenden ten zegen was
geweest en onder leiding van Dr. Gunning nog steeds in klimmende mate werd gewaardeerd.
Echter de gelegenheid tot opname ontbrak hier geheel. Volgens Gunning zal het Binnengasthuis niet aan de behoefte kunnen voldoen, omdat er een „inrigting moet zijn ter
verpleging van ooglijders uit alle standen, een inrichting welke geene gemeentelijke,
geene instelling van openbare, maar eene van bijzondere liefdadigheid zal moeten wezen".
Indien ik de v6Orgeschiedenis dezer stichting hier wat uitvoerig memoreer, dan is dit
vooral, omdat zij ons doet zien, vooreerst hoezeer Gunning door Donders geinspireerd,
diens denkbeelden overdraagt naar Amsterdam, maar ook om te doen zien, hoe het
streven naar betere en meer speciale ziekenverzorging in casu den band met onderwijs en
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Athenaeum dreigt te versiappen. Wel was het ook in de gasthuizen tot meerdere differentiatie gekomen en waren in den oostelijken vleugel der kraaminrichting aan de zijde
der chirurgische klinieken twee zaaltjes voor ooglijders ingeruimd.
In 1883 kwam het echter tot ingrijpende veranderingen, werd de afdeeling ooglijders wegens
gebrek aan ruimte opgeheven en werden de oogzieken overgebracht naar het ooglijdersgesticht, waar toch reeds 4 kribben voor de stad beschikbaar waren. Voor studie en onderwijs der oogheelkunde, voor den jongen loot aan Athenaeum en Universiteit, dreigde hier een
te diepgaande en te verre afsplitsing van Naar zusterwetenschappen. Niettemin werd belangrijk werk verricht, vooral op het gebied van trachoom (Gunning, van Rijnberk, Blaauw).
Pas in 1895 met het optreden van Straub als opvolger van den in 1894 teruggetreden Gunning
werd opnieuw een afdeeling voor ooglijders in het Binnengasthuis gevestigd in 1905 verhuisde deze afdeeling naar het Wilhelmina-gasthuis, waar een geheel nieuwe naar Straub's
inzicht gebouwde kliniek werd in gebruik genomen. Straub had na zijn studie geruimen tijd
gewerkt op het gebied der pathologische anatomie en der bacteriologie, was als officier van
gezondheid werkzaam geweest op het gebied der interne geneeskunde en had tijdens zijn
vestiging in Utrecht het werk van Donders en van Suellen van nabij kunnen gadeslaan.
In zijn werk komt tot uiting de groote zelfstandigheid, waarmede hij zijn weg zocht in
het gebied der oogheelkunde, geleid slechts door zijn in vroeger werk deugdelijk gebleken
methoden van anatomisch en physiologisch onderzoek en door zijn kennis der algemeene
pathologie. Hierdoor was hij bij uitstek geschikt belangrijk bij te dragen tot de ontwikkeling van een specialen tak der geneeskunde, de oogheelkunde, maar tevens om met den
groei van dit specialisme den band van dit laatste met de algemeene ziektekundige wetenschappen nog nauwer aan te halen.
Een groot aantal proefschriften bevat het materiaal, dat hem de bouwsteenen leverde
bij de synthese van zijn werk over refractie-anomalieen, over oogontstekingen en dat ten
grondslag zou liggen aan zijn opvattingen over den tonus der spieren en den psychischen
oorsprong der reflexen. Aan maatregelen ter bestrijding van het trachoom nam hij een
werkzaam deel.
Straub's onderwijs had daardoor het karakter van algemeen vormend geneeskundig onderwijs, gegeven aan de hand van oogheelkundige ziektegevallen en door ooglijden gestelde problemen het was bovendien door zijn voorbeeld in hooge mate geschikt om de belangstelling
zijner leerlingen te verhoogen en op te wekken tot zelfstandig onderzoek. Hoogleeraren in
pathologische Anatomie (de Vries), in Hygiene (Wolff), in Oogheelkunde (Amsterdam,
Utrecht, Batavia) kwamen voort uit zijn assistenten.
Straub's werk en persoon verzekerde de oogheelkunde een eigen plaats in het kader der
aan de Amsterdamsche Universiteit beoefende wetenschappen..
De in 1905 geopende, in het Wilhelminagasthuis gelegen kliniek voor oogzieken had.
80 bedden, waarvan een gedeelte in kleinere vertrekken voor de isoleering van pas geopereerde of van besmettelijke patienten zijn geplaatst.
Voor microscopisch, photographisch, bacteriologisch en experimenteel werk is 66n vertrek
van 10 x 10 M. tot Laboratorium ingericht, opdat meerdere onderzoekers van elkaars
methoden en resultaten kunnen kennis nemen. In hetzelfde gebouw zijn drie ruime lokalen
en een aangrenzende donkere kamer voor assistenten en 9-12 studenten beschikbaar ten
dienste eener polikliniek. Een collegezaal, ruime operatiekamer, werkplaats voor instrumentmaker, woonvertrekken voor een inwonend assistent en eenige verpleegsters, een
bibliotheek zijn mede aanwezig.
In latere jaren sinds het overlijden van Straub in 1916 werd W. P. C. Zeeman met het
onderwijs in de oogheelkunde belast — is gebleken, dat de ruimten voor Polikliniek, Bibliotheek en Laboratorium uitbreiding behoeven en ook de onderlinge Jigging der vertrekken voor een vlotte werkwijze niet meer voldoet. Aan de polikliniek worden jaarlijks
ruim 10.000 patienten ingeschreven en omstreeks 27.000 consulten verstrekt, waartoe de
hulp van drie assistenten niet meer toereikend is en medewerking van volontair-assistenten
14
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M. Straub, hoogleeraar, 1895-1916. Photo bij prof. W. P. C. Zeeman.

J. van Rees, 1889-1920. Photo naar geschilderd portret.
Historische Verzameling der Universiteit.
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J. K. A. Wertheim Salomonson, 1900-1922. Portret van
Jan Veth. Senaatskamer Universiteit.

moest worden gezocht. Ook werden plannen voor een nieuwe kliniek ontworpen, waarvan
de bouw eerstdaags moge beginnen.
Het hoofddoel van het onderwijs is ook thans nog te bevorderen de zelfstandige
bestudeering der in de kliniek gerezen vragen aan de hand van elders verzamelde anatomische, physiologische en algemeen pathologische kennis en ervaring. Wel worden ter
inleiding en ter illustratie van methodiek voor candidates in de geneeskunde voordrachten over onderzoekingsmethoden en klinische demonstraties gegeven, maar de eigenlijke vorming tot geneeskundige of tot oogheelkundige geschiedt tijdens het werken als
co-assistant (gedurende vier waken) of als assistant (gedurende twee of drie jaren) aan
kliniek of polikliniek.
DE NEUROLOGIE EN DE PSYCHIATRIE.
Den 28sten September sprak prof. C. Winkler bij de opening van het neurologisch instituut
in het Wilhelminagasthuis over het verleden van het onderwijs in neurologie en
psychiatrie aan. de Gemeentelijke Instellingen voor H.O. van Amsterdam. Hij zeide
toen o.a. het volgende : „Hij, die voor het eerst aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam onderwijs heeft gegeven in de Neuro-pathologie, in verbinding met de leer der
krankzinnigheid, heeft dit gedaan als buitengewoon hoogleeraar in die vakken, buiten
bezwaar der stedelijke kas.
Op den 16den Juni 1851 opende Gustaaf Eduard Voorhelm Schneevoogt, 1 ste geneesheer
aan het Buitengasthuis, deze lessen met een redevoering over „De physiolo gische 6enheid
van lichaam en ziel".
Schneevoogt was een zeer merkwaardig man. Afkomstig uit het, in de geschiedenis der
bloemencultuur te Haarlem welbekende geslacht Voorhelm, was zijn wader een veelbereisd, breed ontwikkeld man, in Wiens gezin de moeder, Mej. Hohnfeld uit Dantzig,
een fijn ontwikkelden kunstzin, vooral voor muziek, heeft gebracht.
Gustaaf bezocht het Gymnasium te Haarlem, samen met personas als Nicolaas Beets en
met den als Dante-vertolker welbekenden Hacke van Mijnden. Hij begon zijn medische
studies te Leiden in 1832.
Dat was geen gelukkige tijd voor deze studies in Leiden. Want, zoo schrijft Donders
wel ruischte, in de verte, iets van groote hervormingen op biologisch en medisch gebied,
maar in het klassieke Leiden waarden de schimmen van een Boerhaave en een Gaubius,
van een Albinus en een Sandifort nog rond en men was er voor dat geruisch volkomen doof.
Ja, zelfs nog in 1846, toen dit geruisch was overgegaan in een donderstorm en mokerslagen
waren toegebracht aan de dogmatische methodiek van het onderwijs in geneeskunde, had
men er te Leiden nog altijd geen ooren voor.
De vrees, dat de nalatenschap van Gerrit Sandifort in handen zou kunnen komen van
menschen als Donders, Moleschott of van Deen en aldus de physiologie de anatomie zou
kunnen overvleugelen, was voor Leiden een waar schrikbeeld.
Men wist dit dan ook — hoe doet hier niet ter take — nog 20 jaar uitgesteld te krijgen.
Toes eerst kon ook te Leiden, met Heynsius, de nieuwe aera een aanvang semen.
Onder die omstandigheden wordt het eenigszins begrijpelijk, dat zoowel Schneevoogt als
zijn beide boezemvrienden, Molewater, de latere directeur van het Rotterdamsche ziekenhuis, en de volksdichter-medicus J. P. Heye, zich ten naastenbij niets aan de vakstudie
hussar Universiteit gelegen lieten liggen. Overal, waar iets schoons, iets voortreffelijks,
iets edels te genieten vie!, vond men hen op de voorste rijen, maar op de dogmatische
lessen in geneeskunde zag men hen niet.
De dogmatische geneeskunde oordeelde niet gunstig over hen. Zij dacht aan „allotriaTreiberei". Toekomstige geneeskundigen zag zij niet in hen. Schneevoogt heeft niet goad
gestudeerd, zoo luidde haar oordeel. Voor Molewater, hoe geniaal ook, haalde zij de schouders op als geneesheer. Heye mocht dan een talentvol dichter zijn, een medicus was hij niet.
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Neurologische klinieken Wilhelminagasthuis. Photo J. H. Martelhoff.

Paviljoen voor infectieziekten Wilhelminagasthuis. Photo J. H. Martelhoff.

212

Toch mag de Nederlandsche geneeskunde er prat op gaan drie zulke mannen in haar
gelederen te hebben geteld. Men mag er Nederland geluk mee wenschen.
Schneevoogt, wiens bibliotheek bij zijn promotie reeds ten voorbeeld kon worden gesteld
aan die van menig hoogleeraar, werd reeds twee jaar na zijn promotie tot eersten geneesheer aan het Buitengasthuis benoemd.
Daar was hij in zijn element. Al heel spoedig luidde de vox populi, dat men alleen bij
Schneevoogt datgene leeren kon, wat men aan de Universiteiten niet doceerde : „De
kunst om zieken te genezen".
Niet zonder reden, want de natuurwetenschappelijke hervorming der geneeskunde had
haar allereerst een „nihilisme" gebracht. Stellingen werden verkondigd als bijv. „Het
physisch-chemisch onderzoek dient aan de anamnesis vooraf te gaan", alsof de taak van
den geneeskundige en van den veearts dezelfde ware.
Tegen dit alles ging echter het nauwkeurig anamnestisch onderzoek van den neuroloogpsychiater lijnrecht in, en Schneevoogt imponeerde zoowel patienten als studenten en dan
hij doceerde met groot talent.
Om hem heen verzamelde zich een staf van jonge geneeskundigen, onder wie Heynsius,
Verkouteren, Schrant, Zeeman, Huet, Snellen wel het meest naar den voorgrond zijn
getreden. De regenten der gasthuizen waardeerden. hem. Van hen gaat, waarschijnlijk
eenig in de geschiedenis van het H. 0., het eerst in 1846, het verzoek uit aan Burgemeester
en Wethouders van Amsterdam, om Schneevoogt tot Hoogleeraar aan het Buitengasthuis
te benoemen. Dit verzoek wordt afgewezen. Een tweede dergelijk verzoek, een jaar late`r,
wordt zelfs niet beantwoord. Eerst na een derde verzoek gaan Burgemeester en Wethouders
met regenten mee, en op 17 Januari 1851 valt het raadsbesluit, dat Schneevoogt aanstelt
tot Buitengewoon Hoogleeraar in de twee vakken, die hij al lang onderwijst.
Ware zijn intreerede, die de „erkenning der physiologische eenheid van lichaam en ziel
een noodzakelijke voorwaarde acht voor elken natuurkundige, die met vrucht de psychologie beoefenen wil", in onzen tijd, onveranderd, uitgesproken, dan zou zij evenals toen
zeer bewonderd zijn, maar evenals toen zou zij zonder veel gevolg gebleven zijn.
Want Schneevoogt verlangt van den waren psycholoog „ruimte van kennis der biologische, anthropologische en physiologische wetenschappen". En die kennis was toen, gelijk
trouwens ook heden, bij de psychologen niet te vinden.
Schneevoogt zette zijn onderwijs, Neurologie en Psychiatrie met elkander verbonden,
voort tot 1861. Toen maakte zijn huwelijk met Mevr. Schuller—Donker Curtius het voor
hem onmogelijk inwonend geneesheer in het Buitengasthuis te blijven. Daarom moest hij
ontslag uit zijn betrekking vragen.
Met zijn vertrek vervalt dan het onderwijs in beide vakken. Wel verzoekt hij korten tijd
later aan Curatoren van het Athenaeum om tot lector in de psychiatrie te worden aangesteld, maar dit verzoek wordt, ook op advies van zijn opvolger, Dr. Huet, afgewezen.
Eerst in 1867, waarin een nauwer verband tusschen het onderwijs in geneeskunde en de
gasthuizen wordt gelegd, wordt aan Schneevoogt, die intusschen als inspecteur van het
krankzinnigenwezen werkzaam is, de functie opgedragen van „lector in de psychiatrie".
Tot aan zijn dood op 17 Augustus 1871 heeft hij in die functie op de series gestaan,
ofschoon hij niet geringe moeilijkheden bij zijn onderwijs heeft te overwinnen gehad.
Met hem ging een hoogst begaafd, veelzijdig ontwikkeld man heen. Hij was door innige
vriendschapsbanden verbonden met Gerrit Jan Mulder, te wiens huize hij het eerst kennis
maakte met Donders, later zijn levensbeschrijver en vriend. Ook tot Moleschott en tot
Schroeder van der Kolk stond hij in nauwe betrekking. Met Ramaer stichtte hij de Maatschappij voor Geneeskunde, was er de ziel en herhaaldelijk voorzitter van. Met zijn boezemvriend Heye legde hij den grond voor de opleiding van verpleegsters, die in later jaren
door Van Deventer georganiseerd zou worden tot de „Vereeniging Het Witte Kruis".
In overleg met Schneevoogt was het wederom het raadslid Heye, die in den Amsterdamschen raad het initiatief nam tot de later zoo voortreffelijk ingerichte „geneeskundige
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armverzorging" te Amsterdam. Hij was lid der Koninklijke Akademie van Wetenschappen.
redacteur van het tijdschrift De Gids, redacteur van het Nederl. Tijdschrift voor Geneeskunde. Met het onderwijs in zijn beide vakken is het echter met zijn dood gedaan.
Voorloopig wordt het onderwijs in psychiatrie opgedragen aan den Hoogleeraar in de
pathologische anatomie Prof. Dr. H. D. J. J. Hertz.
Intusschen had Dr. Huet, die in November 1872 tot Hoogleeraar te Leiden benoemd was,
het Buitengasthuis verlaten en was opgevolgd door Dr, van der Horst. Tijdens diens
bestuur werd op 16 Februari 1876 zelfs het lectoraat in psychiatrie opgeheven en vervangen door een lectoraat in medicina forensis. Den hiertoe benoemden dignitaris, Dr. C. H.
Kuhn, werd echter tevens opgedragen voorloopig onderwijs te geven in psychiatrie.
Zonder dat er speciaal onderwijs in neurologie bestaat en met slechts voorloopig geregeld
onderwijs in de psychiatrie, nadert dus het oogenblik, waarop de nieuwe wet op het H.O.
in 1877 aan Amsterdam zal toestaan voor eigen rekening een Universiteit te stichten.
Amsterdam geeft aan Europa een voorbeeld zonder weerga van hetgeen de mercator
sapiens vermag en sticht zich zelf daarmee een „monumentum aere perennius".
Het onderwijs in psychiatrie evenwel wordt weldra overal een voorwerp van strijd.
In Amsterdam kan men daarom met van Deventer, die in 1878 tot eersten geneesheer
aan het Buitengasthuis wordt benoemd en later als privaat-docent onderwijs in psychiatrie
begint te geven, een nieuw tijdvak in de onderwijs-quaestie ingeleid zien.
Een eigenaardig begaafd en allerminst een onbeteekenend man was Van Deventer. Een
man, Wiens energie het Wilhelminagasthuis weet te bouwen in plaats van het al in
Schneevoogt's tijd verouderde Buitengasthuis, een man die, samen met Anna Reynvaan,
de ziekenverpleging weet te organiseeren in een tot op heden nauwelijks veranderden vorm,
heeft ontegenzeggelijk groote talenten gehad. De eigenschap echter, die Donders zoozeer
in Schneevoogt prijst, die „in sierlijken vorm, ongedwongen en toch nauwkeurig, zijn
gedachten in woord en schrift weet uit te drukken", die eigenschap miste Van Deventer
ten eenenmale. Hoe helder ook zijn gedachtengang mocht wezen, hij kon zich slechts met
moeite losmaken van zijn gewoonte de woorden te gebruiken in de beteekenis, die hij er
aan hechtte, zonder zich tevens of te vragen, of anderen dit woord wel ooit in diezelfde
beteekenis gebruikt zouden hebben. Dientengevolge scheen hij dikwijls verward. Hij was
het inderdaad nooit. Maar wel volgde er uit, dat zijn groote organisatie-gaven in sterke
tegenstelling kwamen met zijn gaven als docent.
Wellicht ook om die reden begint zich, naast de klassieke school van het Buitengasthuis
voor onderwijs in psychiatric, en wel van de interne geneeskunde uit, ook zelfstandig
onderwijs in neurologic te ontwikkelen, en wel poliklinisch onderwijs.
Dr. C. C. Delprat, die in 1883 de polikliniek voor neurologie overgenomen had van.
Dr. Waller, was in 1886 privaat-docent in de neurologie geworden. Hij legde daarmee den grondslag voor onderwijs in Neurologic Kier ter stede. Toen hij in 1893 vervangen was door Dr. J. K. A. Wertheim Salomonson, duurde die toestand onveranderd
voort tot 1896.
Tusschen 1880 en 1890 had zich evenwel buiten Amsterdam een vrij ernstige strijd afgespeeld over onderwijs in psychiatric aan de Rijksuniversiteiten, waarin ook ik betrokken
was. Ik ben er mij steeds van bewust geweest, dat, wat mij betreft, die strijd, al werd
hij in naam gevoerd voor onderwijs in psychiatric, in de allereerste plaats ook gevoerd
werd om goed onderwijs te krijgen in neurologie.
1k was er zoozeer van overtuigd, dat onderwijs in psychiatric noodzakelijk steunen moest
op neurologie, dat ik, toen Prof. Donders mij in 1882 voorstelde als lector te Utrecht
psychiatric te gaan doceeren, dit heb afgeslagen.
Korten tijd daarna, ter voltooiing mijner neurologische studien te Weenen, maakte ik
daar kennis met den toenmaligen assistent van Prof. Leidesdorf, Dr. Wagner von Jauregg,
thans emeritus-hoogleeraar te Weenen. Hij opende mijn oogen voor twee waarheden
le, dat alleen hij in staat zal zijn psychiatric te onderwijzen, die de neurologie volkomen
214

beheerscht, en 2e, dat, voorloopig althans de groote wenschelijkheid, zonal niet de noodzakelijkheid bestond, om beide vakken vereenigd te onderwijzen.
Teruggekeerd in Holland, ging ik naar Prof. Donders en verklaarde mij bereid onderwijs
in de beide vakken op mij te nemen, terwijl ik hem mijn in Weenen verkregen ervaringen
uiteenzette. Maar Donders Wilde daar aanvankelijk niet aan. Niet zonder moeite liet
hij ten leste zich overtuigen. Toen dit echter geschied was, heeft hij met groote warmte
diezelfde meening verdedigd. Daarna werd ik in 1884 tot lector in de beide vakken te
Utrecht benoemd.
Daar heb ik de gelukkigste jaren van mijn levee gekend.
Geen kliniek, tweemaal 's weeks een college over psychiatrie naar aanleiding van uitgezochte
gestichtspatienten en eenmaal 's weeks polikliniek in neurologie, over zenuwpatienten uit
de polikliniek van Prof. Talma, — dat was alles, wat het onderwijs van mij eischte. Ruimschoots had ik gelegenheid voor eigen experimenteel en pathologisch onderzoek, zij het
dan ook in een enkele kleine kamer.
Daar heb ik mijn beste werk gedaan en het was alleen de overtuiging, dat het onderwijs
in die vakken, op deze wijze, nooit tot zijn recht zou kunnen komen, die mij, sedert 1891
als hoogleeraar in beide vakken te Utrecht werkzaam, deden besluiten dezen hoogst aangenamen werkkring op te geven.
Onmiddellijk daarna werd ik tot hoogleeraar in dezelfde vakken te Amsterdam benoemd,
als opvolger van Prof. Hertz, die sedert 1877 internist was geworden.
Nu echter kwamen de moeilijkheden. Ik voelde mij als een sergeant, die plotseling generaal
is geworden. 1k, die nooit aan het hoofd eener kliniek had gestaan, kreeg er nu twee.
Voor zenuwzieken kreeg ik de halve kliniek van Prof. Hertz, terwijl Dr. Stumpf, de
directeur-geneesheer van het Binnengasthuis, de andere helft voorloopig op zich nam.
Als kliniek voor krankzinnigen het zenuwpavillioen van het Wilhelmina-gasthuis, waar
Dr. Kuiper intusschen Van Deventer was opgevolgd.
Ili was er mij voorts zeer wel van bewust, dat ik niet in staat was beide vakken in vollen
omvang te doceeren. Zoomin als de interne klinikus van heden bevoegd is alles te overzien,
wanneer het betreft de kennis te beheerschen van physische, chemische, physiologische of
serologische methodiek bij hart-, nier-, lever- of stofwisselingsziekten, zoo ontbrak mij
de ervaring voor de physische, bepaaldelijk voor de electrische methoden van onderzoek
bij zenuwzieken.
Het lag dus voor de hand, dat ik daarvoor hulp inriep, en bij Wien zou ik die hulp beter
vinden dan bij het hoofd der neurologische polikliniek te Amsterdam, bij Dr. J. K. A.
Wertheim Salomonson.
Met hem maakte ik, kort voor de aanvaarding mijner benoeming, te Berlijn kennis.
Die kennismaking is het uitgangspunt geweest voor een hechte vriendschap.
Wij waren het er over eens, dat althans voorloopig beide vakken in hue eigen belang en
in dat van het onderwijs, in 6ene hand behoorden te worden onderwezen. Hij stemde er
in toe als mijn assistent een zekere rol bij het onderwijs te spelen en tevens hoofd van
de neurologische polikliniek te blijven, terwijl ik hem de belofte gaf, om zoo spoedig als de
gelegenheid zich zou voordoen, naar mijn vermogen te zullen meewerken aan zijn benoeming tot buitengewoon hoogleeraar in de neurologie. Die gelegenheid kwam spoedig, toen
door den bouw van een nieuwe chirurgische kliniek op het terrain van het Binnengasthuis
Dr. Stumpf een eigen kliniek boven die chirurgische kreeg. Het werd toen noodzakelijk,
dat ik voor de mij wader toevallende andere helft der kliniek van Prof. Hertz hulp kreeg.
Wertheim werd tot buitengewoon hoogleeraar benoemd in de neurologie, electro-therapie
en radio-graphic en opende op 29 Januari 1900 zijn lessen met een rede over : „De leer der
Neuronen". Wertheim verlangde, nu ook als hoogleeraar, assistent bij mij te blijven, en zoo
zag men, als eenig voorbeeld in de geschiedenis der Universiteit van Amsterdam, dat de
eene hoogleeraar assistent was van den anderen en dat beiden in volkomen harmonic samenwerkten tot bereiking van het beoogde doel : goad onderwijs in neurologie en psychiatric.
215

Th. Place, 1871-1909. Portret. Senaatskamer.

G. E. Voorhelm Schneevoogt, 1851-1867. Steendruk.
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P. K. Pel, 1883-1919. Portret. Senaatskamer.

J. L. Chanfleury van Li sselstein, 1867-1883. Photo.

Van 1900 tot 1915 hebben wij gemeenschappelijk gewerkt in de kliniek van Hertz, zonder
ooit onaangenaamheden te hebben gehad, ondanks herhaalde en sours ernstige meeningsverschillen, die bij een streng logisch, maar ook heftig man, met sterken wil als Wertheim
was, Lang niet altijd in mijn voordeel werden opgelost.
De Universiteit van Amsterdam mag trotsch zijn op deze figuur in haar geneeskundige
faculteit.
Fijn beschaafd, eenvoudig, maar toch een aristocraat van den geest, was Wertheim een
welspreken.d redenaar, die even gemakkelijk Nederlandsch als de talen van de omliggende
landen sprak. Veelbelezen, met een bibliotheek, die thans een sieraad is der Koninklijke
Akademie van Wetenschappen, die haar na zijn dood ten geschenke kreeg, was hij zelf
een geestig en glashelder schrijver.
Mechanicus in hart en nieren, volgde hij met groote belangstelling en nauwkeurig de
ontwikkeling der physica en der mathesis, omdat hij die vakken kon gebruiken voor hetgem hem boven alles ter harte ging, voor de verbetering van de methodiek zijner klinische waarnemingen. Hij was de eerste, die in Nederland de stelselmatige fotographie in
de diagnostiek invoerde. Hij stand in de eerste rij dergenen, die, na de ontdekking der
Rontgen-stralen, het benoodigde instrumentarium geschikt wist te maken voor dagelijksch
gebruik. Hij schonk op die wijze een bijna volmaakte Rontgen-techniek aan Nederland.
Hij was een klinikus van den eersten rang, die bij zijn werk alle methoden der physica
naging, al naar 't noodig was, hen verbeterde of vereenvoudigde, hen klaarmaakte voor
klinisch gebruik en dan toepaste.
En toch, toen ik in 1915 Amsterdam als hoogleeraar verliet, en, als vanzelf sprekend,
in Wertheim den aangewezen man zag am mijn opvolger in neurologie te warden,
werden in den raad van Amsterdam, op gezag van eenige assistenten van het Binnengasthuis, de klinische bekwaamheden van Wertheim in twijfel getrokken, van Wertheim,
Wiens geoefend oog de kleinste afwijking eener spierbeweging, de geringste wanorde in
reflexen opmerkte, ook als zij aan de meest ervarenen ontgaan waren.
Wertheim was daardoor en terecht gekwetst. Maar, toen hij eenmaal tot gewoon hoogleeraar in zijn vroegere leervakken was benoemd, is als demonstratie, tegenover de verguizing, waaraan hij in den raad had blootgestaan, zijn eerste les in die nieuwe qualiteit
bijgewoond door bijna alle neurologen. uit Nederland. Zij waren daartoe van heinde en verre
naar Amsterdam gekomen our uitdrukking te geven aan hun vereering voor Wertheim.
Mijn vertrek naar Utrecht had echter een belangrijk feit ten gevolge. Was tot nu toe de
neurologie en psychiatrie in 6en hand geweest, omdat Wertheim's eenvoud dit gewild had,
dit wordt nu geleidelijk anders. Wel wordt in de raadszitting van 15 December 1915 de
oude toestand nog gecontinueerd. Dr. K. H. Bauman wordt belast met het onderwijs in
Psychiatrie en Neurologie en Prof. Wertheim wordt als gewoon hoogleeraar bevestigd in
de vakken, die hij te voren gedoceerd had.
Prof. K. H. Bauman aanvaardt het hoogleeraarsambt met een redevoering „Over ontaarding en begaafdheid". Hij onderwijst van nu of psychiatrie van uit het standpunt, dat
neurologische en pathologische studien daaraan ten grondslag moeten liggen, zoo goed als
anthropologische en biologische. Hij bearbeidt met vrucht de pathologische anatomie
der dementia praecox en werkt regelmatig aan dit moeilijke vraagstuk.
Wertheim ontwikkelt als gewoon hoogleeraar een ongeevenaarde werkkracht. In de Vereeniging voor Rontgenologie is hij de spil, waarom alles draait. Hij is de aangewezen voorzitter van alle congressen, waar over toegepaste natuurkunde gesproken wordt. Als lid.
der Koninklijke Akademie van Wetenschappen deelt hij in haar vergaderingen de belangrijkste resultaten van zijn talrijke onderzoekingen mede.
In 1921 is hij Rector-Magnificus dezer Universiteit. Zijn Januari-rede „Over periodische
verschijnselen" maakt indruk. Op den dag zijner September-rede overlijdt hij echter
plotseling ten gevolge van de hartziekte, waaraan hij sedert eenigen tijd lijdende was, op
16 September 1922.
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Met hem daalt een der meest verdienstelijke leden der geneeskundige faculteit van
Amsterdam ten grave.
Met zijn dood wordt de scheiding tusschen neurologie en psychiatrie als onderwijsvakken
volkomen.
Tot zijn opvolger wordt benoemd als gewoon hoogleeraar in de Neurologie Dr. B. Brouwer,
die op 28 Mei 1923 zijn ambt aanvaardt met een redevoering „Over het autonome zenuwstelsel en het gevoel".
Dan is de definitieve scheiding van het onderwijs in neurologie en Psychiatrie een feit
geworden en het nieuwe, van alle laboratoriumbehoeften voorziene Instituut voor Neurologie 28 September 1929, op initiatief van Prof. Brouwer tot stand gekomen, is het voor
iederen buitenstaander zichtbare bewijs, dat deze scheiding een blijvende is geworden".
Tot zoover Prof. Winkler. In het nieuwe, van alle laboratoriumbehoeften voorziene
Instituut voor Neurologie vindt men alles wat heden ten dage voor het moderne onderzoek
van neurologische patienten noodzakelijk is. Dit geldt ook voor de behandeling. Daartoe
behoort een afdeeling voor neurochirurgie. Er is groote laboratorium-ruimte voor het verrichten van onderzoekingen op het gebied van de anatomie en de physiologie van het
zenuwstelsel. De leider van dit Instituut merkte bij de opening op, dat degenen, die den
grondslag legden voor de neurologie en aldus de zelfstandigheid van dit leervak mogelijk
maakten, zich niet beperkt hebben tot het verzamelen van klinische waarnemingen, niet
alleen gestreefd hebben naar een vergrooting van het periphere oppervlak, maar van
uit de kliniek in de diepte zijn doorgedrongen naar de meer exacte wetenschappen en op
deze wijze aan de klinische syndromes een basis hebben gegeven, die den meest intelligenten onderzoeker bevredigen. kan. Het is hun trots geweest, dat een niet onbelangrijk
gedeelte van de normale en de pathologische anatomie en physiologie van het zenuwstelsel
in hun werkplaatsen is ontstaan. Overweegt men, dat van zulke onderzoekingen een
groote opvoedende kracht uitgaat, omdat zij naast het aankweeken van technische vaardigheid, het denken oefenen en tot zelfkritiek dwingen, zoo is het begrijpelijk, dat verschillende faculteiten reeds langen tijd geleden voor hen een plaats hebben ingeruimd.
Zij, die zich specialiseeren in een klinische richting alleen kunnen in practisch opzicht
groot nut stichten in de maatschappij, maar kunnen niet bijdragen tot een versterking
van de fundeeringen van het geneeskundig gebouw. Hiermede moge tevens zijn aangeduid,
op Welke grondslagen, naar welken leest het onderwijs der neurologie in het tegenwoordig
tijdvak is geschoeid.
HET KEEL-, NEUS- EN OORHEELKUNDIG ONDERWIJS.
Het onderwijs in keel-, neus- en oorheelkunde to Amsterdam begint in 1869, toes Dr. P.
F. J. ter Maten — in 1861 gepromoveerd op een proefschrift over : „Het mechanisme van
het strottenhoofd" — privaat-docent in laryngologie werd en hoofd eener gemeentelijke
polikliniek voor keelziekten in het Binnengasthuis.
In 1886 werd hij als hoofd dezer polikliniek opgevolgd door Prof. P. K. Pel, gewoon
hoogleeraar in inwendige geneeskunde.
Deze trok zich in 1896 terug als hoofd der polikliniek en werd als zoodanig opgevolgd door
Dr. H. Burger, privaatdocent in laryngologie. Deze gaf, behalve polikliniek, ook cursussen
in keel- en neusonderzoek aan oudere studenten en artsen.
Dit deed ook Dr. W. Posthumus Meijes, die een tijd lang privaat-docent in keel-, neus- en
oorheelkunde is geweest.
In 1874 was Dr. A. A. G. Guye privaat-docent in oorheelkunde en hoofd eener oorheelkundige polikliniek in het Binnengasthuis geworden. Evenals die van Dr. Ter Maten
werd ook de polikliniek van Dr. Guye door de studenten bijna niet bezocht.
Guye heeft een zeer werkzaam aandeel gehad in de ontwikkeling der keel-, neus- en oorheelkunde tusschen de jaren 1865 en 1900. Belangrijk zijn vooral zijn werken over de
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adenolde vegetaties der neus-keelholte. De door deze veroorzaakte storingen der intellectueele functies beschreef hij onder den naam aprosexia nasalis. Hij was de eerste, die het
adenoied verwijderde met een door den mond ingevoerd ringmes.
Bij de stichting der Universiteit in 1877 kreeg Prof. C. L. Wurfbain, hoogleeraar in
heelkunde, bovendien een leeropdracht voor oorheelkunde. Hij hield geen oorheelkundige
polikliniek en bepaalde zich tot een theoretisch college, op de series aangekondigd als
„de morbis aurium". Dit college vond al evenmin belangstelling bij de studenten. Prof.
Wurfbain nam ontslag in 1888.
In 1886 was Dr. Guye buitengewoon hoogleeraar in oorheelkunde geworden. Hij aanvaardde
zijn ambt met een rede over : „De beteekenis der oorheelkunde voor de geneeskundige
wetenschap". Hij had geen kliniek. Hij overfeed in 1905.
Als zijn opvolger werd benoemd Dr. H. Burger, als buitengewoon hoogleeraar, thans
met een leeropdracht voor keel-, neus- en oorheelkunde. Deze aanvaardde zijn ambt
2 October 1905 met een rede over „De beteekenis der keel-, neus- en oorheelkunde als
studievak voor den aanstaanden arts". Hij vereenigde de poliklinieken voor keelziekten en
voor oorziekten tot een polikliniek voor keel-, neus- en oorziekten en spraakgebreken, die
dagelijks van 9-12 in het Binnengasthuis wordt gehouden. Het bezoek bedraagt rond 3000
nieuwe patienten per jaar. Ook verkreeg hij in het Binnengasthuis een kliniek van 20 bedden.
In 1922 werd Prof. Burger bevorderd tot gewoon hoogleeraar.
Sedert 1 Januari 1924 is de keel-, neus- en oorheelkunde een verplicht tentamenvak
geworden.
Sedert 1905 is de aanvankelijk zeer kleine kliniek herhaaldelijk uitgebreid. Sedert 1930
bevat zij zestig bedden. Aan de kliniek zijn verbonden 3 assistenten : 1 uitwonend (plaatsvervangend hoofd), 2 inwonend. Aan de polikliniek zijn verbonden 3 assistenten voor
keel-, neus- en oorheelkunde en 1 voor spraakgebreken.
In het nieuwe akademisch ziekenhuis op het terrein van het Wilhelminagasthuis is geprojecteerd, en dit plan aangenomen door den gemeenteraad, een geheel naar hedendaagsche
eischen ingerichte kliniek met tachtig bedden. Verwacht wordt, dat deze in 1936 in gebruik
zal kunnen warden genomen
KINDERGENEESKUNDE.
De geschiedenis der kindergeneeskunde aan onze Universiteit is nog histoire contemporaine.
Wat de officieele colleges betreft, kan schr. dezes uit eigen studietijd (1891-1897) zich
herinneren, dat slechts eênmaal, en passant, over zuigelingenvoeding is gesproken. De
hoogleeraar, die dit deed, gaf den raad zuigelingen te voeden „met grutjes van Ledeboer
uit de Kalverstraat", want zeide hij : „dat doet mijn vrouw ook".
Toch was het wel mogelijk er iets meer van te leeren, want sinds 4 Februari 1892 was
Dr. Israel Graanboom privaat-docent in de paediatrie.
Dr. Graanboom werd 5 Mei 1857 te Amsterdam geboren, 16 Maart 1881 tot arts bevorderd
en promoveerde te Freiburg in B. 23 Juli 1881. Zijn privaat-docentschap duurde van.
1892 tot 1912. Hij gaf zijn college in de collegekamer van Prof. Stokvis en had zijn polikliniek in het Binnengasthuis, ingang Oudemanhuispoort. Graanboom was een goed clinicus
en de studenten, die geregeld zijn onderwijs volgden, stonden in hun practijk althans
niet geheel vreemd tegenover paediatrische vraagstukken.
Dr. Graanboom is overleden 3 December 1924.
De tweede privaat-docent was Dr. Jacob de Bruin, geboren te Leeuwarden 25 Juni 1861,
tot arts bevorderd 5 Maart 1887, tot doctor in de geneeskunde gepromoveerd 12 Juli 1889
te Amsterdam. Hij werd privaat-docent 21 Februari 1898, lector 24 Mei 1898. Op dezen
datum van 24 Mei 1898 begint dus het officieele onderwijs in de kindergeneeskunde aan de
Amsterdamsche Universiteit. Dr. de Bruin werd 13 Juni 1917 benoemd tot buitengewoon
hoogleeraar en aanvaardde zijn ambt den 15 den October 1917 met een rede over : „De
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Verpleging van het Kind in .het Ziekenhuis". Zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar
volgde den 7den Maart 1923.
De Bruin was een zeer goed docent en een verdienstelijk clinicus. Zijn onderwijs heeft
zonder twijfel vruchten gedragen. Aanvankelijk moest hij zich behelpen met een paar
kleine zaaltjes, die telkens weer gesloten moesten worden wegens infecties. In 1916 werd
de nieuwe kinderkliniek geopend met afzonderlijke zalen voor zuigelingen en boxenzalen
voor quarantaine.
Prof. de Bruin overleed den 24sten Januari 1927. Tot zijn opvolgster werd 1 Juni 1927
benoemd Dr. Cornelia Catherine de Lange, die haar ambt aanvaardde den 3den October
daarop volgende met een rede getiteld : „Het Werk, dat ons wacht".
De derde privaat-docent was Dr. J. C. Schippers, die zijn openbare les hield den 2lsten Mei
1917 over : „De Voeding van het Kind".
Zijn gewaardeerde colleges en poliklinisch onderwijs gaf hij in het Emma-Kinderziekenhuis
waarvan hij geneesheer-directeur is. Na afloop der tienjarige periode in 1927 wenschte
Dr. Schippers zijn privaat-docentschap niet hernieuwd te zien. Wel is hij bereid gebleven,
studenten als co-assistenten in het Kinderziekenhuis toe te laten, welke bereidwilligheid
ten zeerste te waardeeren is, wijl de kinderkliniek Lang niet alle studenten kan plaatsen.
Immers, terwijl tot 1922 de kindergeneeskunde geen examenvak was, werd zij in dat jaar
opgenomen in het semi-artsexamen. Tot deskundigen toegevoegd aan de artscommissie
werden benoemd J. Freia Coenen en een jaar later Dr. J. C. Schippers.
HET ONDERWIJS IN DE LEER DER ACUTE INFECTIEZIEKTEN.
De aard van dit onderwijs vereischt in de eerste plaats de aanwezigheid van patienten,
lijdende aan die ziekten. De eerste vraag is dus : waar werden en worden de lijders aan
acute infectieziekten in Amsterdam verpleegd ? De tweede : werd er onderwijs over deze
ziekten gegeven en, zoo ja, door wie(n) en op welke wijze ?
Wat de plaatsen betreft, waar de infectiezieken werden verpleegd, het is bekend, dat het
Buitengasthuis, zijn naam „Pesthuys" duidt het reeds aan, voor deze patienten was
bestemd. Toch werden ook in het Binnengasthuis en zoo noodig ook elders infectiezieken verpleegd.
In een artikel over het isoleeren van besmettelijke ziekten, dat Dr. Kuiper schreef op
verzoek van de Ned. Mij. t. bev. der Geneeskunde voor den catalogue der Historische
Tentoonstelling, die deze Maatschappij in 1899 te Arnhem hield, vermeldt hij, dat in
Juli 1855, een „cholerajaar", aanvankelijk 20 lijders aan cholera in het Binnengashuis
werden opgenomen met het gevolg, dat 28 patienten en eenige (sic) ziekenoppasseressen
werden geinfecteerd. Op 7 Augustus werd een bijvleugel van het Paleis van Justitie op
de Prinsengracht, die reeds in 1853 als cholera-hospitaal had gediend, wederom voor dat
doel in gebruik genomen.
In het „Verslag omtrent den ziektetoestand der Stad Amsterdam, uitgebracht door Dr.
J. Teixeira de Mattos over 1858, leest men op bladz. 147, dat in het begin van dat jaar
Dr. J. Zeeman werd belast met de behandeling van poklijders, die verpleegd werden in
het voormalig Oudemannenhuis, gelegen naast het Binnengasthuis. Volgens een noot
op bladz. 148 werden van het Binnengasthuis 22 poklijders daarheen overgebracht. Op
bladz. 159 wordt vermeld, dat een reconvalescent van pokken in het Oudemannenhuis
roodvonk kreeg, ook dat een vrouw, die daar wegens roodvonk werd verpleegd, een
lichten aanval van pokken kreeg.
Het is niet te veronderstellen, dat de Hoogleeraren, die met het onderwijs in de inwendige
geneeskunde in het Binnengasthuis waren belast, de aldaar verpleegde lijders aan acute
infectieziekten niet voor hun onderwijs gebruikt zouden hebben.
Blijkbaar werd de behoefte gevoeld de aanstaande geneesheeren beter op dit gebied voor
te bereiden. In 1878 toch werd Dr. P. K. Pel, assistent bij Prof. Stokvis, benoemd tot
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lector met de opdracht de acute infectieziekten te doceeren. Hij koos uit het ziekenmateriaal van het Buitengasthuis patienten. Bij zijn benoeming tot hoogleeraar in 1882
behield hij het onderwijs, dat hij als Lector gaf. Zoo maakte dr. Kuiper in het voorjaar
van 1885 kennis met dit onderwijs, een jaar na zijn. candidaatsexamen. Prof. Pel gaf
het in het tweede semester op Dinsdagmiddag 3,30. Dag en uur van het college zijn
sedert niet veranderd. Des morgens kwam hij den patient uitzoeken, die hem tot het
geven van kliniek geschikt voorkwam. Dit heeft hij voortgezet, totdat ziekte hem belette
zijn werk te doen.
In Februari 1919 verzocht de Faculteit van Geneeskunde Dr. J. Kuiper gedurende de
ziekte van Prof. Pel het onderwijs in de acute infectieziekten te geven. Na het overlijden van Prof. Pel werd Dr. J. Kuiper benoemd tot Lector in dat yak, met ingang van
1 September 1919. Deze had verzocht, dat hem ook in het eerste semester een uur zou
worden gegeven voor dit onderwijs, welk verzoek was toegestaan.
Met alle waardeering van zijn leermeester had Kuiper als geneesheer-directeur van het
Wilhelminagasthuis de overtuiging gekregen, dat de studenten meer dan tot dusverre
konden profiteeren van de talrijke infectieziekten. Aileen door vele gevallen in verschillende stadien goed, d.w.z. van nabij en onder leiding, te zien, kan in aansluiting
aan een bespreking van de verschillende ziekten aan de studenten de noodige zekerheid
van handelen worden geleerd. Hij heeft daarom zijn onderwijs zoodanig ingericht, dat
hij de inheemsche acute infectieziekten en de af en toe hier te lande voorkomende
exotische ziekten bespreekt en patienten demonstreert, onafhankelijk van de ziekte,
die besproken is.
Aetiologie, symptomologie, differentieele diagnostiek, therapie en prophylaxis van elk dier
ziekten worden behandeld. Dit geschiedt nog steeds op Dinsdagmiddag van halfvier af (de
studenten hebben dan. reeds 5 1/2 uur college achter den rug). Na afloop der theoretische
voordracht, die een half uur a drie kwartier duurt, afhankelijk van het aantal patienten,
die gedemonstreerd kunnen worden, gaan de studenten van de collegekamer mede naar
de ziekenzalen. In groepen van tien komen zij bij den zieke, die als regel op zijn plaats
blijft liggen, en zien zij de ziekteverschijnselen, die voor de onderhavige ziekte kenmerkend zijn. Somtijds bestaat de gelegenheid een serie zieken in verschillende stadien
van dezelfde ziekte voor te stellen, wat het groote nut heeft, dat men later in de practijk
voor zijn diagnose niet afhankelijk is van het tijdstip, waarop de familie ons roept, noch
van de mate van nauwgezetheid van deze in het opgeven van anamnestische data.
„Men moet het ijzer smeden als het heet is", komt vooral van pas bij het demonstreeren
van acute infectiezieken. Het is daarom vaak noodzakelijk zieken te laten zien, Wier
ziekte nog niet is besproken. Dan wordt de studenten erop gewezen, dat zij het geziene
in hun herinnering moeten vastleggen om er later nut van te hebben.
Aan oudere studenten wordt reeds een aantal jaren de gelegenheid gegeven een co-assistentschap op de infectie-afdeeling van het Wilhelminagasthuis waar te nemen. Aan
Dr. Herderschee komt hier een woord van hulde en dank toe voor de moeite, die hij
zich heeft getroost die co-assistenten het noodige te leeren.
Is er buiten en niet in Amsterdam een infectieziekte, die voor den student van beteekenis
is, als pokken of vlektyphus, dan vraag ik aan de collega's, die deze zieken onder hunne
behandeling hebben, mij met de studenten gastvrijheid te geven, wat steeds met de
grootste welwillendheid werd toegestaan.
Het kost veel overleg bij het eene uur in de week (al wordt door het demonstreeren van
patienten dit uur vaak belangrijk overschreden, sours verdubbeld) de aangeduide ziekten
zoodanig te behandelen, dat de student, als hij later op eigen beenen staat en, wat deze
materie eischt, snel moet beslissen, de noodige vastheid van handelen bezit. 1k had
dit gebrek aan tijd voor het onderwijs wel voorzien en heb in den beginne herhaaldelijk
getracht de studenten ook op Zaterdagmiddag les te geven of patienten te demonstreeren.
Dit gelukte echter niet.
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Om het onderwijs in de leer der acute infectieziekten nog beter aan zijn doel te doen
beantwoorden meen ik, dat aan de volgende eischen moet worden voldaan
1° er moet tweemaal per week college worden gegeven ;
2° de uren voor deze colleges moeten zoodanig worden gekozen, dat ook in het winterseizoen de patienten bij daglicht gezien kunnen worden. Een zg. daglichtlamp is een
hulpmiddel, dat niet is te versmaden; de fijne nuances der exanthemen, die het daglicht ons in staat stelt te zien, geeft zij niet ;
3° de uren moeten zoodanig worden gekozen, dat de studenten niet reeds oververzadigd
zijn ; op die uren moeten voor hen Been andere colleges of cursussen worden gegeven;
4° de docent moet ook examen afnemen. Dit is een niet te onderschatten moment om
den student duidelijk te waken, dat het onderhavige vak even groote beteekenis heeft
voor zijn latere patienten en voor de volksgezondheid als eenig ander deel van de
medische wetenschap.
DE PHARMACOLOGIE.
De geschiedenis van de leerstoel van de pharmacologie aan deze universiteit kan in slechts
weinige regels worden samengevat, omdat dit yak het jongste is onder de verwante medische vakken. Zij neemt een aanvang met de benoeming van Prof. Dr. E. Laqueur op
3 November 1920 tot hoogleeraar in de geneesmiddelleer. Voor Bien werd de geneesmiddelleer, zooals de pharmacologie hier over het algemeen wordt genoemd, gedoceerd door de
professoren voor interne geneeskunde en wel in de laatste jaren door den hoogleeraar,
belast met het onderwijs in de propaedeutische interne geneeskunde. Deze had blijkbaar
nog niet genoeg aan deze beide vakken en kreeg als derde opdracht nog die voor algemeene
pathologie. Zoo zijn de beide tegenwoordige klinici aan de Amsterdamsche universiteit,
Prof. Ruitinga en Prof. Snapper, directeuren van de medische, resp. de propaedeutische
medische kliniek, oud-hoogleeraren in de pharmacologie.
Voorganger van Prof. Ruitinga was Prof. Stokvis, die zich niettegenstaande de kliniek
zware eischen aan hem stelde, veel met de pharmacologie heeft bezig gehouden. Een
samenvatting van zijn omvangrijke kennis op dit gebied, vindt men in de bekende drie
deelen : „Voordrachten over Geneesmiddelleer", Welke ook nu nog, ofschoon de laatste
uitgave in 1911 is verschenen, zeer lezenswaard zijn. Zij omvatten de toentertijd bekende theorieen aangevuld met de rijke ervaringen van een bij uitstek kundig practicus.
Dit boek zij hier vermeld, omdat het eigenlijk alles bevat, wat op pharmacologisch gebied
te Amsterdam werd verricht, niet als enkele op zich zelf staande feiten, maar ingebouwd
in het toenmalige gebouw der pharmacologie.
Na de benoeming van Prof. Laqueur werd een laboratorium ingericht eerst in zeer bescheiden omvang in enkele kamers van het Laboratorium voor Gezondheidsleer. Maar
reeds 11/2 jaar na de oprichting van de leerstoel kon het nieuwe laboratorium voor pharmaco-therapie in gebruik worden genomen, gebouwd op het terrein van de voormalige
Ooster-Gasfabriek. Muren en dak van een bestaand gebouw werden gebruikt en dank de
bekwaamheid van de architecten, gelukte het, niettegenstaande men aan de afmetingen
was gebonden, een modern laboratorium te bouwen, dat plaats bood voor de speciale
onderafdeelingen van de pharmacologie.
De daar tot dus verre hoofdzakelijk op het gebied van de hormonen verrichte onderzoekingen vereischen goede operatiegelegenheid, inrichtingen voor physiologische registreeringen, ook bij overlevende organen (vandaar de kamer met lichaamstemperatuur) en
voor histologische en microscopische doeleinden, verder veel ruimte voor het onderbrengen
en kweeken van proefdieren (zoogdieren en vogels) en vooral goede chemische werkgelegenheid en ruime beschikking over utensilien.
Er moeten juist bij bovengenoemde onderzoekingen vaak honderden of duizenden
liters of kilo's worden verwerkt, om ten slotte werkzame stoffen te verkrijgen, die
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met de microweegschaal moeten worden gewogen en slechts onderdeelen van milligrammen bedragen.
Sedert het tot stand komen van het laboratorium zijn een groot aantal publicaties verschenen (270), gedeeltelijk van den hoogleeraar alleen, gedeeltelijk van zijn medewerkers
of van beide te samen.
Onder deze medewerkers, die voor het meerendeel nog aan het laboratorium verbonden
zijn, mogen hier enkele der voornaamste met name worden. genoemd : Mej. Dr. E.
Dingemanse, Dr. S. E. de Jongh, Dr. J. Freud, Dr. A. Grevenstuk (nu hoogleeraar in de
pharmacologie aan de Geneeskundige Hoogeschool te Batavia) en L. K. Wolff (nu hoogleeraar in de hygiene aan de Rijksuniversiteit te Utrecht).
Door twee uitbreidingen in den loop der laatste jaren kon het laboratorium zich tot dusverre op een modern peil houden.
De vaste staf bestaat behalve uit den hoogleeraar-directeur uit een conservator (arts),
een lste chemische assistent, twee assistenten (arts en chemicus) en een volontair-assistent
(arts of bioloog).
De technische staf bestaat op het oogenblik uit een administratieve kracht, verder 3
adj. assistenten, een instrumentmaker, 2 amanuenses, 3 bedienden en 2 leerjongens.
Hierbij komen nog eenige volontairs. Verder werken meestal 2 of 3 chemici aan het laboratorium behalve een reeks artsen en doctorandi voor het verrichten van wetenschappelijke onderzoekingen.
DE RONTGENOLOGIE.
Reeds eenige maanden na de ontdekking der Rontgenstralen (1895) construeerde Wertheim.
Salomonson, die oogenblikkelijk het groote belang hiervan voor de geneeskundige wetenschap inzag, in samenwerking met Prof. Cohen, een buffs (1896) en slaagde erin daarmede
opnamen te waken. Van toen of heeft deze nieuwe tak van wetenschap onafgebroken
zijn belangstelling gehad en daarom werd in 1899, toen Wertheim Salomonson tot
buitengewoon hoogleeraar in de neurologic benoemd werd, hem tevens het onderwijs in
de Rontgenologie opgedragen, zoodat daardoor Amsterdam reeds zeer vroeg een hoogleeraar in de Rontgenologie had. Daar de belangrijkheid der Rontgenologie voor de
geneeskunde steeds toenam, groeide het oorspronkelijke proeflaboratorium van Wertheim.
Salomonson in het Binnengasthuis uit tot een Rontgen-inrichting voor het geheele gasthuis, waarnaast op den duur verschillende andere inrichtingen kwamen. In het Wilhelminagasthuis kregen de psychiatrisch-neurologische, de oogheelkundige en de obstetrischgynaecologische afdeeling gezamenlijk een Rontgen-inrichting.
Na het overlijden van Wertheim Salomonson in 1922, die zijn colleges in het Binnengasthuis gaf, is het hoogleeraarschap in de Rontgenologie bestendigd door de benoeming van
Voorhoeve tot buitengewoon hoogleeraar in de Rontgenologie in 1926, nadat deze reeds
sinds 1916 naast Wertheim Salomonson als privaat-docent in de Rontgenologie colleges
had gegeven.
Nog voor er eenige uitvoering aan nieuwe regelingen of plannen gegeven had kunnen
worden, overleed hij echter reeds in 1927.
Tot opvolger werd in 1928 benoemd van Ebbenhorst Tengbergen, die met het oog op het
naderend overbrengen van alle onderwijsklinieken naar het Wilhelmina-gasthuis en doordat hij reeds werkzaam was in bovengenoemde Rontgen-afdeeling in dat ziekenhuis er de
voorkeur aan gaf het onderwijs in de Rontgenologie naar het Wilhelmina-gasthuis over
te brengen. Dit wordt thans nog gegeven in de beperkte ruimte van bovengenoemde
inrichting, maar er zijn plannen in voorbereiding voor een centrale Rontgen-inrichting
in het academisch ziekenhuis, waardoor behalve het theoretisch en practisch onderwijs
ook vooral het practisch werken in de Rontgenologie (en vermoedelijk ook in de radiologie) zeer gebaat zullen worden.
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Groote collegezaal in het Physisch laboratorium. Photo's in genoemd laboratorium.
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VIERDE HOOFDSTUK
DE WIS- EN NATUURKUNDIGE
WETENSCHAPPEN9

Beds twee jaar na de oprichting van het Athenaeum werd door de benoeming
van Martinus Hortensius tot hoogleeraar in de wiskunde een der vakken,
behoorende tot de Faculteit der Wis- en Natuurkunde, aan het Athenaeum onderwezen.
Voor het doel van het Athenaeum, een algemeene propaedeuse voor het begin van
wetenschappelijke studie, kon de wiskunde niet gemist worden. Het kan ook zijn, dat
daarnaast de practische belangrijkheid van de wiskunde voor de zeevaart en voor het
handelsrekenen in een koopstad als Amsterdam een rol gespeeld heeft. Hortensius was
in hoofdzaak astronoom , door zijn benoeming mag dan ook de Astronomic als de eerste
der natuurphilosophische wetenschappen, die aan het Athenaeum is vertegenwoordigd,
worden aangemerkt.
Hortensius, eigenlijk Marten Van den Hove geheeten, in 1605 te Dordrecht geboren, een
leerling van den bekenden Dordtschen rector Isaac Beeckman, had zich het eerst als jong
medewerker van den sterrekundige Philips van Lansbergen bekend gemaakt. Lansbergen,
eerst predikant te Antwerpen, na 1585 te Goes, en na 1613, toen hij tegelijk met zijn
zoon Petrus ontslagen werd, omdat hij door het verdedigen van de leer van Copernicus
een fellen tegenstand der orthodoxie wekte, te Middelburg, werkte sinds lang („sinds 40
jaren" schreef hij in 1630 in de voorrede van zijn tafels) aan de verbetering en vernieuwing
der sterrekundige tafels. Zijn werk liep dus, zij het ook van minder gehalte, parallel met
dat van Tycho Brahe en Kepler. Daardoor was er bij hem, en bij zijn jongen medewerker,
blijkbaar een zeker gevoel van concurrentie en een uiterst critische houding tegenover
wat van die zijde gedaan werd. Nadat Kepler in 1627 zijn „Tabulae Rudolphinae" had
uitgegeven, gaf Lansbergen de zijne in 1632, kort voor zijn dood, uit : „Tabulae motuum
coelestium perpetuae". In de voorrede roemt hij de hulp van „den zeer geleerden Martinus
Hortensius" bij het samenstellen der tafels en hij spreekt de hoop uit, dat deze zijn
waarnemingen zal voortzetten en met de tafels vergelijken. Deze tafels zijn natuurlijk niet
met het monumentale werk van Kepler op 66n lijn te stellen, maar ze waren practisch en
handiger van inrichting en werden weldra veel gebruikt. Ze waren gedeeltelijk op andere
getallenwaarden gebaseerd en hadden het succes, dat Horrox uit deze den voorbijgang
van Venus voor de zon in 1639 vooruit berekende en ook waarnam, terwijl die volgens de
Rudolfijnsche tafels niet zichtbaar zou zijn.
Lansbergen had in 1629 zijn „Bedenckinghen op den daghelyckschen en de jaerlyckschen
1)

Degeschiedenis van het onderwijs in de wis- en natuurkundige vakken aan het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam is samengesteld uit de bijdragen, die hiervoor zijn geleverd door de heeren G. Hondius Boldingh, H. A. Brouwer,
T. L. de Bruin, E. J. Dijksterhuis, J. C. H. de Meijere, A. Pannekoek, A. Smits, Th. J. Stomps, J. D. van der Waals,
J. P. Wibaut en P. van der Wielen. De ondergeteekenden, die belast waren met het bijeenbrengen der bijdragen, hebben
gemeend, dat de oorspronkelijke bijdragen zooveel mogelijk, zij het ook bekort, doordat de voor dit onderdeel beschikbare
ruimte beperkt was, ongewijzigd moesten blijven ; zij hebben er zich in hoofdzaak toe bepaald, het ontbrekende aan te vullen.
J. D. van der Waals Jr., P. van der Wielen.

loop van den Aerdt-Cloot" uitgegeven, waarin alle bekende tegenwerpingen tegen het
stelsel van Copernicus behandeld en weerlegd worden, zoowel die, uit bijbelteksten afgeleid,
als de argumenten der kerkvaders en de redeneeringen van Ptolemaeus. Dit werk werd
door Hortensius in het Latijn vertaald en in 1630 te Middelburg uitgegeven. Hij voegde
hier een Lange voorrede aan toe, „in Welke de Fundamenten van de sterrekunde van
Brahe worden onderzocht en met de vernieuwing der sterrekunde van Lansbergen worden
vergeleken". Deze voorrede is een scherpe kritiek op het werk van Tycho, wien hij verwijt, voor dezelfde grootheden telkens verschillende waarden te geven, verschijnselen, die
algemeen aangenomen werden, weg te laten (zooals de onregelmatigheid der praecessie)
en andere in te voeren, die nooit iemand anders had waargenomen (zooals de variatie
van de maan). Men kan niet zeggen, dat hij in deze kritiek bijzonder geslaagd is en op
de meeste punten heeft de latere sterrekunde Tycho in het gelijk gesteld ; hij heeft blijkbaar niet beseft, hoezeer Tycho's waarnemingen in kwaliteit alle andere overtroffen. Deze
kritiek heeft hem in veel strijd gewikkeld en felle aanvallen en tegengeschriften van de
Deensche epigonen van Tycho, Longomontanus en Bartholinus, uitgelokt. Ook Gassendi,
met wien hij in briefwisseling was gekomen, vermaant hem te bedenken, hoe Tycho als
een Atlas boven zijn tijdgenooten uitsteekt en dat hij, voor zijn eigen naam, gematigd
moet zijn in zijn kritiek; Hortensius belooft daaraan te zullen denken in zijn verweerschrift, maar toch steeds de waarheid bovenal te dienen ; van een uitgave van dit verweerschrift is echter niets gekomen.
Met Gassendi was hij in briefwisseling gekomen door hem zijn „Commentatio" op Gassendi's
geschrift „De Mercurio sub Sole visa et Venere inviso" (over de door Kepler voorspelde
voorbijgangen van Mercurius en Venus voor de zon in 1631, waarvan de eerste wel, de
tweede niet gezien werd) toe te zenden. Gassendi schatte hem hoog en uit hun briefwisseling, die in de verzamelde werken van Gassendi uitgegeven is, kan men de velerlei
onderwerpen leeren kennen, die hun aandacht bezig hielden. Telkens vraagt Hortensius
om waarnemingen, die door Gassendi of anderen gedaan zijn, om ze met de tafels te vergelijken, of deelt zijn eigene mee. Hij spreekt over pogingen om de zonsparallaxe uit
maaneclipsen of te Leiden, of zij discussieeren over den invloed der dampkringen; en Hortensius verdedigt tegenover Gassendi, dat de maan Been merkbaren dampkring kan hebben.
Gassendi vertelt (Aug. 1633) van de juist verschenen „Samenspraken" van Galilei, en
hoe deze Haar Rome is opgeroepen en hij niets meer van hem hoorde. Hortensius wenscht
gretig dit boek en hij deelt mee, dat hun vriend Willem Janszoon. Blaeu een „sphaera"
geconstrueerd heeft (blijkbaar een snort planetarium) naar de opvatting van Copernicus,
zoo duidelijk, dat zelfs de Paus, als hij het zag, niet anders zou kunnen dan deze leer
omhelzen. Van Blaeu heeft hij ook een werk in het Latijn vertaald : „Institutio astronomica de usu globarum et sphaerarum", waarin het wereldstelsel naar beide opvattingen
wordt uiteengezet, eerst naar Ptolemaeus en dan. naar Copernicus. De vele drukken, die
dit werk na den eersten in 1634 heeft beleefd, bewijzen, hoezeer het werd gebruikt
en op prijs gesteld. In zijn brieven aan Gassendi spreekt Hortensius ook over zijn
pogingen om de zonsmiddellijn te meten. Met methoden voor het meten van middellijnen heeft hij zich veel beziggehouden ; Bailly in zijn groote werk „Histoire de l'astronomie moderne" roemt hem als dengene, die het eerst de middellijnen der planeten,
door een serie aan elkaar sluitende schattingen van kleine afstanden, wist te bepalen
met een vrij goed resultaat.
In deze brieven vermeldt Hortensius ook (Juni 1634), dat hij Leiden verlaten heeft en zich
naar Amsterdam begeven, in de hoop daar in het openbaar wiskunde te kunnen doceeren.
„Dat heb ik eindelijk verkregen en ben begonnen in Mei en heb een rede gehouden, zooals
gij hier ziet. Nu doceer ik dagelijks de beginselen der astronomie aan een vrij groot aantal
hoorders". Het is bekend, dat hij op aanraden van Vossius en Barlaeus naar Amsterdam
is gekomen en dat dezen er bij het stadsbestuur op aangedrongen hebben een leeraar in
wiskunde te benoemen en Hortensius daarvoor aan te wijzen. Bij besluit van 9 Maart
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1634 werd hem veroorloofd, eenige maanden openbare lessen te geven op proef, of er
voldoende belangstelling zou zijn, waarna dan besloten zou worden, of en op Welke voorwaarden hij benoemd zou worden. Die proef viel blijkbaar goed uit ; begin Mei werd hij
benoemd en op 8 Id. van Mei 1634 (volgens 't titelblad) hield hij zijn „Oratio de dignitate
et utilitate Matheseos, habita in illustri Gymnasio senatus populique Amstelodamensis".
Naar Van Lennep meedeelt 1 ), was zijn salaris veel minder dan van zijn beide collega's,
slechts 600 gulden. Hij beklaagt zich hierover niet in zijn brieven en is vol verwachting
over den verderen opbloei der wetenschap in Amsterdam. Op 15 Sept. 1634 schrijft hij
aan Gassendi, dat hij de in Leiden begonnen waarnemingen van halo's, regenbogen e.d.
voortzet, maar door gebrek aan instrumenten geen sterrekundige metingen kan doen. Er
wordt voor Blaeu een sextant van 7 voeten straal gemaakt; daarmee hoopt hij in den
komenden winter te kunnen beginnen. „Wanneer onze Consules willen besluiten om mij
uit openbare middelen te hulp te komen, twijfel ik er niet aan, of ik zal iets groots kunnen
tot stand brengen, en met onze instrumenten zelfs Tycho overtreffen". Maar een jaar
later schrijft hij in een geheel anderen toon : „mijn sterrekundig werk ligt terneer, sinds
ik gezien heb, hoe de studie des hemels hier veracht wordt ; er is geen hoop om openbare
instrumenten te krijgen". Hij hield zich nu bezig met de dioptrica en de constructie van
kijkers en gaf nu openbare lezingen over de optica, „maar voor zeer weinig hoorders.
Die verheven studien zijn hier in verachting. Allen beminnen het geld, en niet de wetenschappen; zij spreiden weelde ten toon en gaan met mooi versierd lichaam en met onverzorgden en onbeschaafden geest ; dit is het karakter van de plaats". Naderhand, toen hij
weer de astronomic en de nautische wetenschappen op zijn colleges ging behandelen, zag hij
weer een grooter aantal hoorders aanvloeien ; toen heeft de magistraat, met ingang van
1637, zijn wedde met 300 gulden verhoogd. Maar toen kwamen nieuwe beslommeringen zijn
onderwijs onderbreken, in verband met de voorgenomen reis naar Italic, naar Galilei.
Deze reis hield verband met de onderhandelingen, die toen al eenige jaren gaande waren,
om Galilei naar Holland te krijgen. Het was Grotius, die dit plan opwierp en in een brief
uit Parijs, 17 Mei 1635, aan Vossius vroeg, hoe de regeerende kringen in Amsterdam
er over zouden denken, om aan Galilei in Amsterdam een veilige plaats te verschaffen,
waar hij rust voor zijn verdere studien zou vinden. In een brief van 8 Juni voegde hij er
aan toe, dat Galilei een betrouwbare methode had gevonden voor het vinden van de
lengte op zee, een vraagstuk, waarvoor in Holland natuurlijk groote belangstelling bestond.
De methode van Galilei, die hier bedoeld is, bestond in het gebruik maken van de verduisteringen van de maven van Jupiter. In een lateren brief aan Hortensius zei Grotius,
dat hij vooral er Galilei van overtuigd had, dat aan de Hollandsche Regeering, die te
voren reeds (door een uitgeloofden prijs) alle vernuften tot onderzoek van dit vraagstuk
had uitgenoodigd, ook de eer toekwam, dat aan haar dit werk bekend gemaakt en opgedragen werd. Vossius beval deze zaak aan burgemeester Reimer Reael aan, die tegelijk
Bewindhebber van de O.-Indische Compagnie was, en deze verklaarde dadelijk, dat hij
alle moeite zou doen, dat Galilei zich nergens anders dan. in Amsterdam zou vestigen.
Maar intusschen was er verandering gekomen.; op 2 Aug. schreef Grotius aan Vossius,
dat Galilei, vermoeid door ouderdom, toch besloten had te blijven waar hij was, maar dat
hij gaarne aan de Hollanders zijn methode voor het vinden van de lengte op zee zou
meedeelen. De magistraat van Amsterdam sanctioneerde de stappen van Reael en wees
Hortensius en Blaeu aan er verder kennis van te nemen. De zaak werd ook voor de
Staten van Holland en de Staten-Generaal gebracht ; er werd besloten een deputatie
naar Galilei te zenden om zijn methode reader te bespreken en hem als eerbewijs een
gouden keten aan te bieden. Deze deputatie zou uit de regenten. Reael en De Vlaming,
en uit Hortensius en Blaeu bestaan. Maar ook nu traders eerst de dood van Reael en
daarna nog andere omstandigheden in den weg. In het begin van 1638 was wel een bedrag
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van 2000 gulden ter beschikking van Hortensius gesteld om de reis voor te bereiden ;
maar intusschen was Galilei voor het College der Inquisitie te Rome ontboden, omdat
hij zijn ontdekking aan de ketters zou overgeleverd hebben. Al werd hij door den hertog
van Toscane beschermd, toch Wilde Galilei alle verdachtmaking van zich afwenden ; en
onder deze omstandigheden raadde ook Grotius aan de reis van Hortensius tot betere
tijden uit te stellen.
Al deze beslommeringen konden niet missen een ongunstigen invloed op het geregelde
onderwijs van Hortensius uit te oefenen. Doordat hij dikwijls afwezig was, naar Den Haag,
Leiden of Delft, in verband met de reisplannen, kon hij aan de studenten niet veel zorg
en tijd besteden; ze verloren hun belangstelling voor wiskunde of gingen elders studeeren.
Toen het reisplan voor goed opgegeven was en hij zijn openbare lessen hervatte, waren
er zeer weinig, sours maar een of twee hoorders. Hij trok zich dit sterk aan, vooral omdat
nu alle uitzicht op verbetering van positie en opleving van zijn wetenschap verloren was.
Terwijl zijn gestel reeds zwak en teringachtig was, kwam nu deze teleurstelling er bij,
en, nauwelijks 34 jaar oud, stierf hij op 17 Augustus 1639.
Onder zijn opvolgers als professor in de wiskunde, Johannes Pellius, en Alexander de Bie,
wordt van sterrekunde niets vernomen. Evenmin onder Hemsterhuis, die van 1704 tot
1717 als Professor Philosophiae et Matheseos te Amsterdam doceerde, voor hij naar
Franeker ging. Intusschen was in 1711 Mattheus Soetens als Lector in de wiskunde en de
astronomic aangesteld, waarschijnlijk om het onderwijs van Hemsterhuis, die vooral philosoof was, naar de practische zijde aan te vullen. Daarmee was de sterrekunde voor het
eerst weer, natuurlijk als onderdeel der wiskunde, uitdrukkelijk onder de vakken der
school opgenomen. Wij kennen van hem enkel een werkje „Algemeene manier tot het
maaken van zonnewijzers op allerley effen vlakken" (zonder jaartal), waar de schrijver zich
Mr. wis- en starrekonstenaar noemt en alle constructies met passer en lineaal aangeeft.
Met zijn overlijden, in 1733, komt er weer tien jaar Lang een pauze in het onderwijs.
Intusschen begint nu, in de 18de eeuw, steeds sterker de noodzakelijkheid voor het sterrekundig onderwijs door Naar toepassing op de zeevaartkunde op te treden; en deze moest
bovenal in Amsterdam met zijn grooten handel gevoeld worden. Dit blijkt uit de „Inwyings
Redenvoering over eenige voornaame nuttigheden der wis- en sterrekunde door Martinus
Martens, uitgesproken 27 Mei 1743, in 't Illustre Athenaeum der stad Amsterdam, toen
hij het ampt van Leeraar in de Wis-, Sterre- en Zeevaartkunde plechtiglyk aanvaardde".
In deze intreerede, naar het gebruik van dien tijd uitgegeven met negen lofdichten op
den schrijver er achter aan, spreekt hij, aan het slot, tot „de wakkere zeemannen" : „ik heb
de gebreeken, die in Uw kunst zijn, voor zoover dezelve uit kwaade tafelen, verkeerde
theorieen, en slegte instrumenten bestaan, nagegaan en dezelve veel en groot bevonden.
1k heb hulpmiddelen, om die te verbeteren, aangewezen. Voorname mannen van 's Lands
Academic, gelijk ook de oudste en meest ervaarenste van 's lands zeeofficieren, aan Welke
mijn geschrift dienaangaande ter onderzoek gegeven was, hebben hetzelve goedgekeurt".
Van welken aard dit sterre- en zeevaartkundig onderwijs was, daarover hebben wij geen
gegevens. Werken, door Martens op dit gebied uitgegeven, zijn niet bekend. Een door
hem uitgegeven geschrift : „Wiskundige beschouwing der windmolens", met eenige verder
daaraan aansluitende, deels polemische en practische, geschriften toonen, dat zijn voornaamste belangstelling bij een ander onderdeel der door hem onderwezen vakken lag.
Na zijn dood in 1762 werd uit Leiden de lector Pibo Steenstra naar Amsterdam beroepen.
Deze had in Franeker bij Ypey gestudeerd en daar blijkbaar ook gedoceerd ; in 1758
was hij in Leiden als opvolger van A. Cuypers tot lector in de wiskunde benoemd en hield
daar 5 Nov. 1759 een intreerede „Over de opkomst en den voortgang der Meetkonst".
Waarschijnlijk is hij daar met Lulofs in aanraking gekomen en heeft er den naam van
een degelijk wis- en sterrekundige gekregen. In Amsterdam aanvaardde hij zijn „ampt
van openbaar leeraar der wiskunde, zeevaart- en sterrekunde" met een „Intree-redenvoering over de opkomst en den voortgang van de konst der zeevaart" op 21 Nov. 1763.
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Na een breedvoerige inleiding behandelt hij de ontwikkeling van de sterrekundige
theorie en practijk in de laatste eeuw en Naar invloed op de zeevaartkunde : „Welk een
trap van volkomenheid heeft niet de konst der zeevaart door alle deze verbeteringen,
voornaamentlyk der Sterre- en Aardrykskunde verkregen ! Daar en boven stellen deze
nauwkeurige Tafels der Hemellichten, en de Uitvinding der werktuigen, om de hoogte
der Hemelsche lichten te meeten, onder welken het Octant van den beruchten Hadlei
in het byzonder uitmunt, den Zeeman in staat, om door 66n enkele nauwkeurige waarneming van de Middaghoogte der Zon, of van de hoogte eener vaste Sterre in den Middagcirkel, zelfs in het midden der groote wateren, de waare Breedte der plaats te kunnen
vinden, in Welke de waarneming verricht word. Och of met die zelfde zeekerheid, en even
zo gemakkelyk, ten alien tyde de waare Lengte konde worden gevonden ! dan zoude de
Konst der Zeevaart een trap van volmaaktheid bereiken, die zij nu met redenen wanhoopt van ooit te zullen beklimmen. . . .". Aan het slot Wendt hij zich, na de „Braave en
weetgierige Jongelingen" te hebben toegesproken, ook tot de „wakkere en stoutmoedige
zeemannen" : „Tragt u in staat te stellen om gebruik te kunnen waken van de middelen,
die U de sterrekunde, tot redding en beveiliging van uw Schip en leeven, in bange omstandigheden aanbiedt". Hier blijkt weer, dat dit lectorambt zich niet beperkte tot de
studenten, maar gedeeltelijk buiten het eigenlijke Athenaeum-onderwijs een ruimer kring
van leerlingen bereikte. Deze lessen werden dan ook, in afwijking van de andere, niet in
het Latijn, maar in het Nederlandsch gegeven.
Steenstra heeft zich met veel ijver en bekwaamheid aan dit werk gewijd; hij was een
uitstekend docent en tai van leerboeken zijn van zijn hand verschenen. Uit zijn Leidschen
tijd dagteekent zijn „Grondbeginselen der meetkonst" (1763), waarvan nog in 1825 een
9de druk verscheen. Als vrucht van zijn eerste jaren onderwijs in Amsterdam verscheen in
1766 zijn „Grondbeginzels der stuurmanskonst", nog tot in 1827 telkens herdrukt, gevolgd
in 1771 door „Grondbeginsels der Sterrekunde". In de handleidingen voor zeevaartkunde
en op de zeevaartscholen was het gebruik om alleen de rekenmethoden als voorschriften
te geven, die men van buiten te leeren had ; de meeste stuurlieden wisten noch iets van
driehoeksmeting noch van lengte of breedte of de betrekking van hemel en aarde tot
elkaar, zoodat ze wel de handgrepen kenden, maar niet begrepen, wat zij deden. Steenstra
trekt hiertegen met kracht to . velde en betoogt de noodzakelijkheid om aan de jonge
menschen eerst de noodige wiskunde en sterrekunde te leeren ; dan zullen ze de eigenlijke
zeevaartkunde naderhand des te gemakkelijker begrijpen. Zijn boek over de stuurmanskunst begint dan ook met de reken- en meetkunde, de logarithmen en de driehoeksmeting
zonder echter de bewijzen der stellingen te geven, daar deze voor de meeste stuurlieden
te moeilijk zijn. Alles is uiterst eenvoudig en bevattelijk, met uitgewerkte voorbeelden. De
sterrekundige metingen gaan niet vender dan het vinden van de breedte en de miswijzing
van het kompas ; het vraagstuk der lengten wordt niet aangeroerd.
Dit is naderhand geschied in zijn „Openbaare lessen over het vinden der lengte op zee",
in 1770 verschenen : „welks inhout ik dezen Winter in mijn openbare lessen in het Athenaeum Illustre verhandelt heb, op verzoek van eenige mijner Toehoorders en andere Zeevaartkundigen, aan Wien ik de Inhout had medegedeeld (uitgegeven)". Hij behandelt
daarin achtereenvolgens het belang van de theorie, de berekening van lengte uit koers,
snelheid en stroomingen, het bepalen van den tijd, door op- of ondergang van de zon of
door zonshoogten, en ten slotte de afleiding van de lengte uit maansafstanden of maanhoogten. Dit was de methode, in principe reeds door Gemma Frisius en door Kepler aangeduid, door Halley vermeld en door Laccaille aanbevolen, en eindelijk eerst practisch
uitvoerbaar geworden door de nauwkeurige tafels van den loop van de maan, van Tobias
Mayer te Gottingen, Wiens weduwe daarvoor van de Britsche Admiraliteit in 1770 een gift
van 3000 pond sterling ontving. De Fransche en Engelsche zeelieden maakten reeds gebruik
van deze methode ; hier in Nederland begon zij nu eerst langzaam door te dringen.
Steenstra heeft zich ook nu en dan op ander gebied bewogen. Hij nam deel aan een
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discussie over het nut van de nieuw uitgevonden „vuur-machines" voor de waterloozing der
polders en schreef over de verbetering van de outlasting van Rijnlands boezemwater op
het IJ, in verband met de scheepvaart van Amsterdam. In 1775 hield hij een „Redevoering over den aart der natuurkunde" en in 1776 gaf hij „Meetkunstige grondbeginsels
der natuurkunde" in 2 deelen uit. Hij deed moeite om als hoogleeraar in de natuurkunde
te worden aangesteld , maar het stadsbestuur is daar niet op in gegaan, het keek uit
naar een man van grooter kaliber. In zijn latere jaren bewerkte hij een nieuwe uitgave en
uitbreiding van zijn werk over de lengten, waartoe hij van verschillende zijden was aangezocht, waarin tegelijk een vertaling van de tafels uit de Connaissance des Temps of de
Nautical Almanac zou worden opgenomen. Het manuscript was gereed, toen hij overleed
op 21 Juli 1788. Zijn collega te Rotterdam, Jacob Florijn, „mathematicus en examinateur
der stuurlieden aan de Admiraliteit op de Maze", heeft toen de uitgave bezorgd, en onder
den titel „Benoodigde tafels bij den Zeemans-Almanach" verscheen het werk in 1789.
Intusschen had door de benoeming van J. H. van Swinden in 1785 tot „Professor Philosophiae, Matheseos, Astronomiae et Physices" de experimenteele natuurwetenschap een
belangrijke plaats aan het Athenaeum verkregen. Van zijn belangstelling voor de sterrekunde — ook buiten het terrein van de attractiewet van Newton, waarover hij in 1766
te Leiden een dissertatie schreef en in 1779 in Franeker een redevoering hield, evenals
daarna zijn intreerede in Amsterdam, daarbij steeds de physisch-wijsgeerige grondslagen
vooral beschouwend — was reeds gebleken, o.a. door een geestdriftige beschrijving van het
door Eise Eisinga geconstrueerde planetarium, die hij in 1780 uitgaf („Beschrijving van
een Konst-stuk, verbeeldende een volleedig beweeglyk Hemelsgestel"). Naderhand heeft
hij ook andere planetaria beschreven, zoo in 1786 een, door G. Adams te Louden gemaakt,
en in 1803 gaf hij „Lessen over het planetarium, tellurium en lunarium van Hartog van
Laun" uit. Op het gebied van de sterrekunde ligt zijn verhandeling over het zodiakaallicht
1786 en zijn waarneming van de zoneclips van 7 September 1820, gepubliceerd in het lste
deel van de werken van de Londensche Astronomical Society. Van nog weer belang was
zijn aandeel in de commissie voor de herleiding van de nieuwe aardmeting en de vaststelling
van het nieuwe systeem van maten en gewichten, waarover tal van verhandelingen van
zijn hand verschenen. Ook werd hij reeds kort na zijn benoeming te Amsterdam in het
bier zoo belangrijke vraagstuk van de verbetering der zeevaartkunde gehaald. Op voorstel
van den Advocaat-Fiscaal J. C. van der Hoop stelde het „Collegie ter Admiraliteit binnen
Amsterdam resideerende" in 1787 een commissie in, die voortaan als „De Commissie
tot de Zaken, het bepalen der Lengte op Zee, en de Verbetering der Zeekaarten, betreffende" optreedt en die bestond uit Van Swinden, P. Nieuwland, en G. Hulst van Keulen.
Zijn werk op dit terrein is nu steeds gemeenschappelijk met Nieuwland.
Petrus Nieuwland was in 1764 in de Diemermeer als zoon van zeer eenvoudige ouders geboren.
Nadat op zijn bijzondere gaven de aandacht gevallen was, werd hij door Bern. de Bosch
opgevoed en door diens broeder Jeronimo de Bosch in de oude talen onderricht. In 1777
werd hij tot de lessen der Amsterdamsche hoogleeraren toegelaten, verdedigde in 1783,
onder Wijttenbach, een „Dissertatio de Musonio Rufo philosopho stoico", werd toen reeds
op een aanbevelingslijst voor professor in het Latijn te Franeker geplaatst, studeerde
daarna een jaar in Leiden en kwam in 1785 in Amsterdam terug, waar hij bij den toen pas
benoemden Van Swinden wis-, natuur- en sterrekunde studeerde. Hij was een alzijdig
genie, met evenveel aanleg voor talen als voor wiskunde; hij sprak en schreef zonder
eenige moeite de klassieke en moderne talen, maakte studien over de theorie en den
samenhang der talen en beheerschte tegelijk de wiskunde, waarin hij elk probleem als
het ware met een oogopslag tot in de kern doorzag. Hij loste de moeilijkste kwesties op,
terwijl hij zich in gezelschap verstrooide en daarin schijnbaar geheel meeleefde , beurtelings
werd hij om zijn gaven met 's-Gravesande, Wallis, Euler, Bernouilli, Lambert vergeleken.
Daarbij was hij een sensibele en uiterst bescheidene persoonlijkheid, steeds bereid om het
eenvoudigste werk te doen, dat hij zijn plicht achtte, zonder aan room te denken. Zijn
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benoeming in de Zeevaartcommissie bepaalde zijn beslissing om de richting der natuurwetenschap en niet die der letteren in te slaan.
Het scheelde niet veel, of hij was reeds dadelijk voor Amsterdam verloren gegaan. In
1787 nam de hoogleeraar Hennert te Utrecht, de eenige op dat oogenblik in ons land,
die practisch in de sterrekunde werkte, zijn ontslag, waarschijnlijk in verband met de politieke beweging in dien tijd, de omzetting van de vroedschap in Utrecht. Nieuwland werd
in zijn plaats benoemd, nadat, onafhankelijk van elkaar, Damen te Leiden en Van Swinden
hem als de beste kracht aanbevolen hadden. Hij had alles gereed om den 27 sten Sept.
zijn intreerede te houden, toen hij den dag te voren bericht kreeg, dat zijn benoeming
ongeldig was verklaard. In dien tusschentijd was opnieuw de regeering veranderd, de
oude vroedschap hersteld, en tegen de verwachting, dat dergelijke onpolitieke benoemingen
als de zijne, daardoor onbeinvloed zouden blijven, had deze zijn aanstelling niet willen
bekrachtigen. Hennert heeft toen zijn vroegere betrekking weer opgenomen. Voor Nieuwland was dit een groote teleurstelling. Den inhoud van zijn voorgenomen rede heeft hij
naderhand, 10 Juni 1788, in het Hollandsch „Over de nieuwste ontdekkingen in de Sterrekunde en de voortgangen, die deze in de laatste jaren gemaakt had" in de maatschappij
„Felix Meritis" voorgedragen.
In de zeevaart-commissie vond hij dadelijk gelegenheid, zijn kennis toe te passen. Met
Van Swinden samen bewerkte hij een „Verhandeling over het bepaalen der Lengte op zee,
door de Afstanden van de Maan tot de Zon of Vaste Sterren". In de inleiding werd er op
gewezen, hoe ver de Hollanders hierin bij de Engelschen en Franschen achter gebleven
waren. Wel hadden Steenstra's „keurige" lessen eenige kennis gebracht, had in 1779 het
Utrechtsch Genootschap een prijsvraag uitgeschreven, waarop het bekroonde antwoord van
De La Coudraye in 1784 gedrukt was, en had een bekwaam zeeofficier, J. O. Valliant, in 1784
door het voorbeeld van een verslag van zijn reis het nut aangetoond. Maar dit betrof slechts
enkele gevallen. In deze volledige handleiding worden alle methoden en verbeteringen,
achtereenvolgens door Borda, Lyons, Dunthorne, Krafft e.a. voorgesteld, behandeld en
door rekenvoorbeelden toegelicht en door tafels vereenvoudigd. In 1788 volgde daarop een
„Verhandeling over de inrichting en het gebruik der octanten en sextanten van Hadley",
terwijl tegelijk Zeemans-Almanakken voor 1788 tot 1791 werden uitgegeven.
Na den dood van Steenstra lag het voor de hand, dat Nieuwland als zijn opvolger benoemd werd. Hij aanvaardde dit ambt met een op 23 November 1789 uitgesproken
„Redevoering over het nut, dat de uitbreiding van de zeevaart aan de menschelijke
maatschappij heeft toegebragt, en in het vervolg nog doet verwachten". Het is interessant, deze rede te vergelijken met die, Welke over ongeveer hetzelfde onderwerp 25 jaren
vroeger door zijn voorganger gehouden was. War, zooals in een bloeiende koopstad
begrijpelijk, geen oogenblik twijfel, „dat de koophandel de voornaamste grondslag der
Burgerlijke Maatschappij is", daar zij alle volkeren tot een groot geheel verbindt, waaruit
het nut van de zeevaart onmiddellijk volgt. Nieuwland daarentegen stelt de vraag, of de
zeevaart misschien niet een noodzakelijk kwaad is, als een geneesmiddel voor een ziek
lichaam, onontbeerlijk voor de zoozeer van de natuur afwijkende en bedorven maatschappij,
maar waarvan 't beter was geweest, als wij ze nooit hadden leeren kennen. Men hoort hier
de echo van Rousseau, en het kan niet verwonderen, bij een zoo omvattenden geest, juist
in deze tijdsomstandigheden een uiting van deze nieuwe denkbeelden te vinden. Zijn slotsom is een beschouwing van de zeevaart als element in de steeds voortschrijdende ontwikkeling tot hooger beschaving, zelfs voor die andere werelddeelen, waar de Europeanen
als wreede veroveraars kwamen, Amerika en Afrika. „Niet als hervormer en weldoener, maar
als rover en ontvolker, vertoont zich de Europeaan op deszelfs rampzalige kusten. Doch,
in Welk verschrikkelijk Licht ook de inboorling van Senegal of Guinea de samenleving zijner
blanke vijanden moge beschouwen, het is alleen door het overnemen van derzelver zeden
en kunsten, dat hij zich êênmaal uit zijn deerniswaardigen staat verheffen, zijne vrijheid en
bezittingen tegen hen verdedigen, de rechten van mensch en burger met hun delen kan".
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Reeds voor deze plechtige intreerede was hij begonnen met zijn lessen in de zeevaartkunde,
die hij op 1 September 1789 opende met een aanspraak, waarin hij er op wijst, hoe juist
door kennis der wiskundige grondslagen alle regels zooveel eenvoudiger worden dan
wanneer men ze zonder begrip zou willen onthouden. Hij wijst daar op de nieuwe verbeterde methoden, die hij wil behandelen, voornamelijk de bepaling van de lengte door
maansafstanden en dan de methode van Douwes voor de bepaling van breedte en tijd
uit twee zonshoogten.
Deze methode, door den kapitein Cornelis Douwes in de Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij uiteengezet en door de Engelsche Admiraliteit door een gratificatie
gewaardeerd, was bij de Engelsche en ook bij vele Hollandsche zeelieden met succes in
gebruik gekomen, maar bewijs en verklaring waren niet in de zeevaartkundige handboeken
te vinden. Nieuwland heeft daarover een verhandeling geschreven, waarin hij den invloed
der waarnemingsfouten onderzoekt, de gunstigste voorwaarden opspoort, zoodat, wat bij
Douwes als een noodbehelp optreedt voor gevallen, wanneer het gewone bepalen van
de middagbreedte niet mogelijk was, in zijn handen tot de beste en steeds bruikbare methode
werd, die alle andere overtrof. Deze verhandeling werd in 1793 in Bode's Jahrbuch in het
Duitsch gepubliceerd en in 1800 door Van Beeck Calkoen in het Hollandsch vertaald en
uitgegeven. In 1793 verscheen ook het lste deel van zijn „Zeevaartkun.de", dat alleen
de inleidende behandeling van de wiskunde en de sterrekunde bevatte ; van het 2de deel
was, naar de voorrede, een groot deel reeds genet en gedrukt ; maar na zijn dood bleek
toch het grootste deel van de uitwerking nog niet op papier te staan, en Van Swinden
heeft het niet kunnen voltooien.
Men moet het eigenlijk betreuren, dat door Nieuwlands benoeming tot lector een einde
werd gemaakt aan zijn onderzoekingen op het gebied van hoogere wiskunde, doordat hij, bescheiden en plichtmatig, nu al zijn tijd aan het primitieve zeevaartonderricht en werk gaf.
Daarnevens werd hij nu steeds meer sterrekun.dige ; de lijst van voordrachten, die hij
voor „Felix Meritis" hield (o.a. over de gedaante van de aarde ; over de loop der cometen
en de onzekerheid van de terugkomst van de toen verwachte comeet (1789) ; over de
lichtverandering der sterren, voornamelijk Algol ; over de selenotopographie van Schroeter),
toont, hoe veelzijdig zijn belangstelling was. Hij werkte ook aan de banen der kometen :
„ik heb nog een nieuwe manier om de elementen van een comeet te berekenen in petto",
schreef hij in 1789 aan Damen. Zelfs strekte zich zijn belangstelling tot de scheikunde
uit; hij nam deel aan de proeven van Bondt, Deiman, Paets van Troostwijk en Lauwerenburg, gaf in het Journal des Savants een verslag van hun onderzoekingen en hield in
„Felix Meritis" een voordracht over het stelsel van Lavoisier. In 1791 ging hij naar Gotha
om zich practisch nog verder in de sterrekunde te bekwamen bij Von Zach, die de sterrewacht op den Seeberg tot een centrum van astronomic had gemaakt. Deze persoonlijke
aanraking met de Duitsche sterrekundigen was de aanleiding, dat hij zijn stuk over de
methode van Douwes en bovendien nog een verhandeling „Veber die Schiefe der Ekliptik"
in Bode's Jahrbuch voor 1793 publiceerde.
Toen in 1793 Damen te Leiden stierf, was Nieuwland de aangewezen opvolger. Hij had
daar, behalve sterrekunde, ook de physica, de hoogere wiskunde, de burgerlijke en militaire
bouwkunde en de waterbouwkunde te onderwijzen en hij oefende zich met groote vlijt
in het doen van natuurkundige proeven. Hij deed daar voorstellen tot verbetering en vernieuwing van de sterrewacht, maar voordat Curatoren hierover een besluit hadden genomen, stierf hij in het Bind van 1794 ; daarmee was de hoop op een krachtige opleving
der sterrekunde in Nederland vervlogen.
Tot Nieuwlands opvolger als lector aan het Athenaeum werd in 1793 Hendrik de Hartog
benoemd, die ook, evenals zijn voorgangers, „examinateur" der zeeofficieren van de
0. I. Compagnie was. Hij gaf in dit jaar ook een leerboek uit : „Volledige Verhandeling
over de berekening der Lengte op Zee door middel van de afstand der maan van de non
of vaste sterren, zijnde dit werk tevens een vervolg op dat van den Heer Steenstra".
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Hij heeft zijn ambt bekleed tot 1838, toen hij overleed; een opvolger is niet benoemd,
zoodat van dat oogenblik de zeevaartkunde als practische toepassing der wis- en sterrekunde van het Athenaeum gescheiden is gebleven.
Het merkwaardige feit verdient hier echter vermelding, dat in het eerste kwartaal van
de 19de eeuw Amsterdam de eenige plaats in Nederland was, waar sterrekundige waarnemingen werden verricht, die geheel op de hoogte van den tijd stonden. Dit ging echter
geheel buiten het Athenaeum om ; het was een particulier, die het bescheiden beroep
van privaat onderwijzer in wiskunde en boekhouden uitoefende, J. F. Keyser, uit Duitschland hierheen getrokken (dus eigenlijk Kaiser geheeten). Hij maakte daarbij eerst gebruik
van de instrumenten, die op Felix Meritis waren, afkomstig van de Bataviasche sterrewacht van Mohr. Deze waren echter ook te zeer verouderd ; dus schafte Keyser zich geleidelijk op eigen kosten nieuwe aan, een uurwerk van Lepaute, een 7 voets kijker van
Dollond, een meridiaankijker ook van Dollond, een repetitiecirkel van Lenoir. Daarmee
heeft hij sinds 1801, tot zijn dood in 1823, voortdurend alle verschijnselen waargenomen
sterbedekkingen, Mercuriusovergangen, manen van Jupiter, eclipsen ; van hem is de
eerste nauwkeurige bepaling van de lengte en breedte van Amsterdam afkomstig. In
het buitenland werden zijn waarnemingen op volle waarde geschat ; hier te lande werd
zijn verdienste door een benoeming in de lste klasse van het Nederlandsch Instituut (de
voorlooper van de K. Ak. v. W.) erkend. Zijn werk is echter vooral van belang, omdat
in zijn huffs als zijn leerling en helper zijn jonge neef F. Kaiser opgroeide, die naderhand
de sterrekunde in Nederland tot voile erkenning en bloei bracht.
De eerste opvolgers van Van Swinden, hoewel zij nog den naam ook van professores
astronomiae dragen, legden zich op andere natuurwetenschappen toe, zoodat daarna de
sterrekunde uit de geschiedenis van het Athenaeum geheel verdwijnt ; totdat in 1881
aan Diederik Johannes Korteweg, naast het onderwijs in de mechanica en wiskunde, ook
het onderwijs in de astronomic werd opgedragen. Dit onderwijs werd door Korteweg
tot zijn aftreden in 1918 gegeven. In dat jaar werd dit gedeelte van Korteweg's onderwijstaak overgenomen door Dr. A. Pannekoek, die in 1918 benoemd werd tot lector in de
sterrekunde, waardoor aan de sterrekunde weer een afzonderlijke plaats in de Faculteit
der Wis- en Natuurkunde werd verzekerd. Tevens werd in 1921 op bescheiden Schaal in
een der lokalen van het Universiteitsgebouw een Sterrekundig Instituut ingericht, voorzien
van een aantal meetinstrumenten tot het uitmeten en bewerken van astronomische
negatieven. Tot nog toe zijn 2 deelen „Publications of the Astronomical Institute of the
University of Amsterdam" verschenen. In 1925 werd Pannekoek benoemd tot buitengewoon hoogleeraar en in 1931 tot gewoon hoogleeraar.
Wiskunde was in die mate verbonden aan de astronomic, dat de eerste docenten in gene
wetenschap reeds bij het overzicht van het onderwijs in deze konden worden vermeld.
Behalve de daar gememoreerden, is uit de eerste jaren van het bestaan van het Athenaeum
nog een naam te noemen, die, zonder nu juist een van de coryphaeen der wetenschap aan
te duiden, niettemin tot op heden in de herinnering der vakgenooten voortleeft. Het is die
van den Engelschen wiskundige John Pell (1611-1682) 1 ) of, met den Latijnschen worm
van zijn naam, Ioannes Pellius, die van December 1644 tot 1646 aan de Illustre School van
Amsterdam verbonden is geweest. Van zijn werkzaamheid als zoodanig zijn slechts weinig
bijzonderheden bekend. Vossius 2 ) roemt echter de heldere wijze, waarop hij in zijn colleges
1 ) Pell was als jongeling reeds befaamd aan de Engelsche Universiteiten om zijn vlugheid van geest , zijntalenkennis
en
talenkis
zijn onverzadelijke weetgierigheid. In 1643 werd hij door den Engelschen gezant Boswell aanbevolen als opvolger van den
in 1639 overleden hoogleeraar Hortensius, wiens plaats nog steeds onbezet was. Van 1646 tot 1652 was hij hoogleeraar te
Breda ; daarna was hij in dienst van Cromwell, voor wien hij een gezantschap in Zwitserland vervulde. In En eland teruggekeerd, werd hij priester van de Anglicaansche Kerk, huiskapelaan van den bissehop van Canterbury, bijna zelf bisschop.
Beladen met schulden en vaakgebrek lijdend, heeft hij daarna nog lang rondgezworven, overal omvangrijke handschriften
achterlatend, die thans in veertig deelen in het BritschMuseum berusten. 2 ) Gerardi Ioannis Vossii de Universa Mathesios natura
et constitutione Liber, cui subjungitur Chronologica Mathematicorum. Amstelodami J. Blaeu) MDCLX. Caput X. pag. 37-38.
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de moeilijke problemen van Diophantus wist te behandelen. Zijn bekendheid dankt hij
verder voornamelijk aan een opzienbarend wetenschappelijk conflict, waarin hij joist
gedurende zijn Amsterdamschen tijd gewikkeld werd met den Deenschen astronoom
Longomontanus 1 ). Deze had in zijn werk Rotundi in plano, seu Circuli, absoluta mensura2)
een nieuwe waarde aangegeven voor het getal 7,, Welke reeds in de vierde decimaal afweek
van de door Ludolf van Ceulen definitief vastgestelde. Pell voelde zich gedrongen dit met
veel ophef aangekondigde resultaat te bestrijden; hij deed dit eerst op een los blaadje,
de z.g. Refutatiuncula, dat met medewerking van den Amsterdamschen uitgever Blaeu in
de nog onverkochte exemplaren van het bij hem verschenen werk van den Deen zoo worden
ingelegd, later in een uitvoeriger geschrift, Controversiae de vera circuli mensura 3 ), waarin
hij nog eens het geheele verloop der discussie samenvat. De methode, die hij toepaste,
bestond hierin, dat hij een uitdrukking opstelde voor den tangens van het dubbele van een.
boog (een thans algemeen gebruikte formule, die bij deze gelegenheid haar eerste intrede
in de wiskunde deed) en met behulp daarvan, terugrekenend, de zijde en dos den omtrek
van den omgeschreven regelmatigen veelhoek met 256 zijden in den diameter van den
cirkel uitdrukte. De gevonden verhouding was kleiner dan de door Longomontanus voor
opgegeven waarde, waardoor de onjuistheid van diens bewering was aangetoond. De
strijd was hiermee echter nog geenszins ten einde. Longomontanus liet zich niet overtuigen
van zijn ongelijk en Pell vond hierin aanleiding zijn critiek nog eens uitvoerig te herhalen en haar door de getuigenissen van tal van buitenlandsche mathematici te ondersteunen. In 1646 is hij echter ijlings Haar Breda vertrokken om een professoraat aan de
aldaar gestichte hoogeschool te aanvaarden en daarmee schijnt zijn bemoeienis met het
probleem van de berekening van 7, geeindigd te zijn. We vermelden ten slotte nog, dat
Pell niet wezenlijk heeft bijgedragen tot de oplossing van de onbepaalde vergelijking,
waaraan zijn naam in onzen tijd verbonden wordt.
De meest beteekenende onder de hoogleeraren, aan wie het onderwijs in de Wis- en
Natuurkundige wetenschappen gedurende het 150-jarig bestaan van het Athenaeum
Illustre is opgedragen, is zeker Jan Hendrik van Swinden 4 ) geweest. Zijn verdiensten op
sterrekundig gebied zijn reeds gememoreerd ; zijn verdiensten als natuurkundige zullen nog
later worden besproken. Wat hij als wiskundige heeft gepraesteerd, ligt niet zoozeer op
productief-wetenschappelijk dan wel op didactisch gebied ; hij is in de geschiedenis der wiskunde bekend als schrijver van een uitmuntend leerboek, de Grondbeginsels der Meetkunde 5),
dat na zijn eerste verschijning in 1790 jaren lang een eereplaats heeft ingenomen in de
Nederlandsche wiskundige literatuur en dat daarnaast in de bewerking van Jacobi n ) ook
op de beoefening van de wiskunde in Duitschland een sterken invloed heeft uitgeoefend7).
Christianus Severini Longomontanus (geboren 1652 te Longberg in Denemarken) is een van de bekendste leerlingen en
un en de astronomie aan de
assistenten van Tycho Brahe. Van 1605 tot zijn dood in 1647 was hij hoogleeraar in de wiskunde
universiteit te Kopenhagen. 2 ) Christiani Severini Longomontani, Cimbri, Rotundi, in plano, seu Circuli, absoluta mensura,
duobus libellis comprehensa, quorum prior veram constitutionen Peripheriae Circuli Synthetice perficit, et mox hujus ad
Diametrum rationem (cui apologia adversus Ludolphaeos est adjecta). Posterior Geodaesiam Rotundi in piano analytice absolvit.

Amsterdam, apud Iohan. Blaeu. Anno 1644. 3 ) Dit werkje verscheen eerst in 1646 in het Engelsch, daarna in 1647 in het
Latijn. We hebben de laatste editie geraadpleegd. De titel luidt: Controversiae de vera Circuli mensura Anno CIS CXL/ V
g
Academia
exortae, inter Christianum Severini Longomontanum, Cimb rum, Su Mathematum in Reis Danorum
Hauniensi, Professorem publicum et Ioannem Pellium, Coritano-Regnum, An glum, Matheseos, in illustri Amstelodamensium
Gymnasio, Professorem publicum. Pars Prima. Amstelodami, apud Ioannem Blaeu. CIDIDCXLVVI. 4) Jean Henri van Swinden

(8 Jum 1746-9 Maart 1823) studeerde van of 1763 te Leiden, aanvankelijk in de rechten, later, onder leiding van den toenmaligen privaat-docent J. F. Hennert (later hoogleeraar te Utrecht), in de wiskunde. Na zijn promotie in 1766 werd hij
nog in hetzelfde jaar hoogleeraar te Franeker, waar hij tot 1785 bleef. In dat jaar werd hij benoemd tot hoogleeraar in de
wijsbegeerte, wis-, natuur- en sterrekunde aan het Athenaeum te Amsterdam, welke functie hij met onderbrekingen tot
zijn dood in 1823 heeft verve d. Van Juli 1798 tot October 1799 vertoefde hij te Parijs als lid van de Commissie tot
hervorming van het stelsel der maten en gewichten, waarin hij als rapporteur belangrijk werk verrichtte. Van 1800 tot,
1802 was hij lid van het Uitvoerend Bewind van de Bataafsche Republiek. 5 ) De geraadpleegde edities zijn : a) Grondbe tinsels der Meetkunde door J. H. van Swinden. Te Amsterdam bij Pieter den Hengst. 1790. Naar deze editie wordt in het
volgende geciteerd • b) Grondbeginsels der Meetkunde door J. H. van Swinden. Tweede, verbeterde en veel vermeerderde
druk. Te Amsterdam. Bij Pieter den Hengst en Zoon. 1816. 6 ) C. F. A. Jacobi (niet te verwarren met den beroemden
mathematicus C. G.J. Jacobi), 1795-1855, was in den tijd, waarin hij het werk van Van Swinden in het Duitsch vertaalde,
Professor an der Landesschule Pforta. 7 ) J. H. van Swinden' s Elemente der Geometrie . . . . iibersetzt and vermehrt von
C. F. A. Jacobi. Jena F. Frommann) 1834.
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Het is hier niet de plaats, een uitvoerige bespreking van den inhoud van de Grondbeginsels
te geven ; wij volstaan dus met enkele algemeene opmerkingen over de wijze van behandeling. Vooreerst deze, dat Van Swinden zich evenzeer onthoudt van een slaafsche
navolging van de traditioneele, aan de Elementen van Euclides ontleende methoden
ter inleiding in de wiskunde als van instemming met de al te lichtvaardige kritiek, die
in den loop der 18e eeuw vooral in Frankrijk op die methoden was uitgeoefend. In de
lezenswaardige algemeene beschouwingen over wiskunde-onderwijs, die hij in de uitvoerige
voorrede van de eerste editie ontwikkelt, wijst hij de mogelijkheid „iets van den strikten
redeneer- en bewystrant der Ouden agterweege te laten, onder voorwendsel van de zaaken
bevattelyker voor te stellen of aangenamer te waken" rondweg af. „Den geest te vormen,
denzelven aan die naauwkeurigheid van denkbeelden, aan dien strikten redeneertrant, aan
die volmaakt aaneengeschakelde bewyzen te gewennen, is een der hoofdvoorwerpen Welke
men zich in het onderwyzen der Meetkunde voor oogen moet stellen : eene der voornaamste reedenen, die de jongelieden moeten aanzetten, om dezelve te leeren" ; aldus
betoogt hij 1 ), zich op Quintilianus 2) beroepend, en hij is van oordeel, dat juist dit belangrijkste doel niet wordt bereikt, wanneer men zich tevreden stelt met een geringeren
graad van exactheid in bepaling en bewijs, dan dien de Ouden in acht hebben genomen.
Hoewel dus principieel instemmend met de Euclidische methode, is hij echter geenszins
van plan, om, zooals in Engeland nog tientallen jaren na hem gebruikelijk zou blijven,
den inhoud van de boeken I—VI, XI en XII van de Elementen vrijwel onveranderd over
te nemen ; hij streeft er naar een naar zijn meening betere ordening der onderwerpen te
geven 3), waarin bij voorbeeld de eigenschappen van de rechte lijnen en de hoeken, die zij
vormen, geheel worden afgehandeld, voordat er driehoeken en andere figuren ter sprake
komen; hij beoogt verder grootere volledigheid 4), doordat hij niet, zooals Euclides deed,
slechts die stellingen wil geven, die voor het trekken van de groote lijnen van het systeem
noodig en voldoende zijn, maar ook de gevolgtrekkingen wil ontwikkelen, die uit die stellingen kunnen worden afgeleid 5 ); hij ziet Been enkele reden om alles, wat op het gebied
der elementaire wiskunde na Euclides is gevonden, alleen daarom uit zijn werk weg te
laten ; integendeel, hij ziet met leedwezen tal van mathematische voorstellen in honderden
boeken wijd en zijd verspreid liggen en zou niets liever doen dan deze in een lichaam te
verzamelen, dat ons eerst onzen rijkdom in de meetkunde zou openbaren 6).
Het zal wel nauwelijks betoog behoeven, dat de afwijkingen van Euclides, die van Swinden
aanbrengt, niet steeds een verbetering beduiden. Het juiste inzicht in de verdiensten van
den Stoicheiotes is eerst door de ontwikkeling van de wiskunde in de 19e eeuw verkregen ;
in den tijd, waarin de Grondbeginsels ontstonden, kon men noch de Grieksche opvatting
van axiomata, noch de Euclidische behandeling van de parallelen, noch de redentheorie van
Eudoxos naar waarde schatten. En de schrijver blijkt dan ook op alle drie deze fundamenteele punten een kind van zijn tijd te zijn, doordat hij Euclides juist hier, waar wij hem
het meest bewonderen, tracht te verbeteren. Zoo aanvaardt hij op gezag van d'Alembert 7)
onbekommerd de door Euclides slechts bij uitzondering en met tegenzin toegepaste
methode der superpositie van figuren als volwaardig bewijsmiddel; hij verwerpt de
Euclidische parallelentheorie en onderschat de waarde van de Grieksche behandelingswijze
van irrationale redens.
Een weer moderne trek in het werk is de ruime plaats, die aan de medewerking van den
lezer wordt toegedacht. „De oeffening van het verstand en de scherping van den geest",
die hij als resultaat van de studie van het bijeengebrachte materiaal verwacht, zullen
niet kunnen worden bereikt zonder een zekere mate van zelfwerkzaamheid van de zijde
der leerlingen ; om die zelfwerkzaamheid te bevorderen, zal hij de bewijzen der voorstellen
1 ) Voorreede II—III. 2 ) Quintilianus, De Institutione Oratoria I, 10. 3 ) Voorreede V. 4 ) Voorreede VII. 5 ) Hi' wil dus,
om het in de terminologie van de Grieksche wiskunde te zeggen, niet slechts arotria (elementen) geven, maar ook behandelen,
wat arotrtjA; (elementair) is. °) Voorreede 7) J. d' Alembert, Mélanges de Litterature, d'Histoire et de Philosophic,
4, M. Amsterdam (Chatelain). 1767. Tome IV, 165.
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in het algemeen niet geven, maar slechts de gronden vermelden, waarop die bewijzen
steunen, om dezelfde reden zijn ook de Werkstukken van de Voorstellen gescheiden en
tot een afzonderlijk geheel vereenigc1. 1 ) ; achter elk voorstel, dat nieuwe constructiemogelijkheden biedt, wordt vermeld, welke werkstukken men nu in staat is, op te lossen.
„Ik laat dus die Werkstukken door de jonge lieden zelve oplossen en bewyzen en besteed
eenen dag der weeke, om hunne oplossingen na te zien. R. heb mij uitneemend wel met
die handelwyze bevonden, en my meer dan eens verwonderd over de vaardigheid, die
de leerlingen in korten tyd in dit stuk verkrygen" 2).
De schrijver, die ons zoo uitvoerig inlicht over zijn opvattingen van het doel en de inrichting van het wiskunde-onderwijs, maakt het zijn lateren lezer al even gemakkelijk
bij de beantwoording van de vraag, van welke bronnen hij bij de samenstelling van zijn
werk gebruik heeft gemaakt. Na de Voorreede volgt namelijk een uitvoerige Aanwijzing
der aangehaalde Schriften 3 ), waaruit blijkt, dat voor de eerste editie, naast de werken van
de klassieke Grieksche schrijvers (Archimedes in de editie van Rivault 4) en in de bloemlezing van Tacquet 5 ), Euclides in verschillende uitgaven, waarvan vooral die van
Clavius 6 ) en Tacquet 7 ) worden geroemd, Pappus en Ptolemaeus), doorloopend gebruik
is gemaakt van het eerste deel van Wolf's Grondbeginselen van alle Mathematische
Weetenschappen 8 ), van Steenstra's Grondbeginzelen der Meetkonst 9 ) en van Hennert's
Elementa matheseos puraen. Voor bijzondere onderwerpen komen daar voornamelijk
bij de werken van Cagnoli voor de gonio- en trigonometrie 11 ), van Vieta 12 ), Ludolph
van Ceulen 13 ), Snellius 14 ) en Huygens 15 ) voor de cyclometrie, van Maclaurin 16 ) en
L'Huilier 17 ) voor de limietentheorie, van Montucla 18 ) voor de historie. Ten slotte blijken
op philosophisch terrein (gronden voor de exactheid van de meetkunde, beteekenis van
definities, postulaten en axiomata) de werken van d'Alembert 19 ) geraadpleegd te zijn. Deze
(hier niet volledig weergegeven) lijst is in den tweeden druk, deels als gevolg van nieuw verschenen werken in de 26 jaren, die sinds het verschijnen van den eersten waren verloopen,
deels door de uitbreiding, die de inhoud bij de herziening heeft ondergaan, zeer aanzienlijk
vermeerderd ; het meest interessante, wat ze ons in de tweede editie leert, is, dat de
schrijver thans gebruik heeft kunnen waken van het werk van den „nieuwen Euclides",
Le Gendre, van wiens Elemens de Gêometrien hij den tienden druk heeft geraadpleegd.
Als samenvatting van de studie der Grondbeginsels kunnen we zeggen, dat van Swinden,
zonder een van die allergrootsten te zijn, die een nieuw tijdvak in de geschiedenis van de
wiskunde openen of Wier naam onverbrekelijk verbonden blijft aan een belangrijke stelling,
een fundamenteel begrip of een vernuftige methode, zich in zijn boek toont als een degelijk
kenner van het mathematische weten van zijn tijd en als een ernstig en helder docent,
wiens eerste zorg het is bij zijn leerlingen dat gevoel voor degelijkheid van opbouw en voor
exactheid in formuleering en bewijs te ontwikkelen, dat door alle wiskundigen, hoezeer
1 ) Werkstukken uit de Grondbeginsels der Meetkunde. Na bladz. 486. 2 ) Voorreede V. 3 ) Pag. XIII—XIX. In den tweeden
drukgetiteld Aanwijzing der Wiskundigen, wier Uitvindingen vermeld, of wier schriften, in dit werk, aangehaald worden.
XIX—XXXI. 4) Archimedis Opera quae exstant . . . . per D. Rivaltum. Parisiis. 1615. Voor den tweeden druk is ook
gebruik gemaakt van de groote editie van Torelli (Oxford 1792). 5 ) Elementa Geometriae planae ac solidae. Quibus accedunt
apud Franciscum van der Plaats. 1701. De
selecta ex Archimede theoremata. Auctore Andreas Tacquet S. J. Amstelodami,
eerste editie van dit zeer verspreide werk is van 1654. 6 ) Euclidis Elementorum Libri XV, Auctore C. Clavio, Francfurti
160a. 7 ) Zie noot 5. 8 ) Wolf, Grondbeginsels van alle Mathematische Weetenschappen. Amsterdam 1738. Soms is ook geraadpleegd het Latijnsche werk van denzelfden schrijver Elementa matheseos universae. Halae 1742. De schrijver is Chr. von
Wolff (1679-1754). Zijn werken waren in de 18e eeuw zeer verbreid. °) Grondbeginzelen der Meetkonst, bevattende kortelijk
de ses eerste boeken met het elfde en twaalfde van Euclides . . . . door Pybo Steenstra. Te Leyden. Bij Samuel en Johannes
Luchtmans. 1763 .. .. Pybo Steenstra is destijds lector aan het Amsterdamsche Athenaeum geweest. 1°) Elementa
Matheseos Purae . . . . cura Ioannis Frederici Hennert. Trajecti ad Rhenum. Ex Officina A. Paddenburg. 1766-1768. 3 vol.
11) Traite de Trigonometrie rectiligne et spherique . . . . par M. Cagnoli. Traduit de l'Italien par M. Chow re. Paris (Didot) 1786.
12) Vieta, Opera Mathematica . . . . opera atque studio Francisci a Schooten. Lugduni Batavorum 1646. 13 ) Ludolf van Ceulen,
Van den Cirkel. 2e druk. Leiden 1615. Fundamenta Arithmetica et Geometrica . . . . Lugduni Batavorum. 1615. 14) Willebrordi
Snellii Cyclometricus. Lugduni Batavorum 1621. 15 ) Chr. Huygens, De Circuli Magnitudine Inventa. Lugduni Batavorum
1654. Thans ook Oeuvres Completes de Christiaan Huygens. XII (1910). 16 ) Mac Laurin, Traitê des Fluxions. Paris. 1746.
17 ) Exposition aementaire des Principes des Calculs superieurs . . . . par M. L.'Huilier. Berlin (Decker) 1786. 16 ) J. F.
Montucla, Histoire des Mathgmatiques. Paris, 1758. 2 vol. 1°) Zie het boven geciteerde werk. T. IV en V. 2°) Le Gendre,
Elemens de Geometrie. 10 ed. Paris. 1810.
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zij onderling ook van meening kunnen verschillen over het wezen van hun wetenschap,
steeds als een onmiskenbaar teeken van samenhoorigheid zal worden beschouwd.
En wanneer de schrijver bescheidenlijk aan zijn bock bij de tweede verschijning het woord
van Ovidius meegeeft
Da veniam scriptis, quorum non gloria nobis
Causa, sed utilitas officiumque fuit,
Epist. IX. Ex Ponto Lib. III
dan kunnen we thans vaststellen, dat juist de degelijke vervulling van dit nobile officium
voor ons de eerste aanleiding is bij het derde eeuwfeest van de onderwijsinstelling, waaraan hij werkzaam was, zijn nagedachtenis te eeren.
Gedurende den tijd, dat Van Swinden lid is van het uitvoerende bewind der Bataafsche
Republiek, wordt zijn onderwijs waargenomen door Coenr. Ludwig Brunings (18001802). Brunings is meer physicus dan mathematicus ; zijn optreden als docent aan het
Athenaeum was echter van zeer korten. duur.
De verdiensten. van Hendrik de Hartog, den opvolger van Petrus Nieuwland, liggen,
evenals van dezen, meer op sterrekundig dan op wiskundig gebied, terwijl Jean Pierre
Etienne Voilte meer natuurkundige dan wiskundige was. Ze worden elders in dit overzicht
genoemd. Willem Simon Swart, sedert 1831 waarnemend hoogleeraar in de chemie en
pharmacie, zag zich in 1834 benoemd tot hoogleeraar in de wiskunde, sterrekunde,
natuurkunde en scheikunde ; door deze veel omvattende taak, waarbij ook zijn belangstelling in maatschappelijke verhoudingen kwam, is het aantal zijner wetenschappelijke
publicaties beperkt ; zij liggen meest op pharmaceutisch-chemisch gebied, zoodat zijne
verdiensten voor het onderwijs elders besproken zullen worden.
Bij het overlijden van Swart in 1847 wordt zijn taak als hoogleeraar in de wis- en natuurkunde door Carel Johannes Matthes ; zijn taak als hoogleeraar in de pharmacie en chemie
door Eduard Henri von Baumhauer overgenomen.
Ofschoon Matthes zoowel met het onderwijs in de natuurkunde als met dat in de wiskunde
was belast, was hij in hoofdzaak wiskundige. Benoemd voor beide vakken in 1847, ziet
hij zich, 30 jaar na zijn benoeming, in 1877, van het onderwijs in de natuurkunde ontlast
door de benoeming van Johannes Diderik van der Waals. Een jaar later (1878) wordt
naast hem voor een deel der wiskunde en het onderwijs in de mechanica benoemd
Adrianus Jacobus van Pesch.
Groot was de verandering in het wiskundig onderwijs, die haar beslag kreeg door de benoeming van Adrianus Jacobus van Pesch, op 30 Januari 1878, als eersten hoogleeraar in
de wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn voorganger C. J. Matthes gaf
volgens de opgaven in het in 1876 uitgegeven boekje over het Amsterdamsch Athenaeum
onderwijs in physica, rechtlijnige trigonometric en analytische geometric, stereometrie
en spherische trigonometric. Ofschoon uit deze opsomming van vakken niet met zekerheid
is of te Leiden, hoe ver dit onderwijs ging, met name niet in de analytische geometric,
waarbij ongetwijfeld slechts het platte vlak, mogelijk (indien het woord ,,,rechtlijnige"
ook op dit vak betrekking heeft) hierin nog alleen de rechte lijn werd beschouwd, zoo
krijgt men toch den indruk, dat dit onderwijs niet uitging boven wat tegenwoordig iedere
leerling eener B-afdeeling van een gymnasium heeft bestudeerd, behalve dat de vroeger
op het eindexamen-programma van het gymnasium voorkomende spherische trigonometrie daarvan thans is afgevoerd. Met van Pesch deed de eigenlijk academische studie
der wiskunde, die nu ook van de natuurkunde werd gescheiden, haar intrede aan de
Universiteit. Na de in 1881 volgende benoeming van Korteweg waren de hoogere algebra,
de differentiaal- en integraalrekening, de leer der differentiaalvergelijkingen en de beschrijvende meetkunde aan van Pesch opgedragen.
Was dus door de benoeming van van Pesch en de scheiding van het onderwijs in de wiskunde en dat in de natuurkunde, dat aan van der Waals Sr. werd opgedragen, reeds
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veel bereikt om een voor dien tijd bevredigend academisch onderwijs in de wiskunde
en aanverwante vakken te verkrijgen, was de toestand nog niet voldoende. Reeds in
1881 werd de Faculteit dan ook uitgebreid door de benoeming van Diederik Johannes
Korteweg tot hoogleeraar in de wiskunde (waarvan hem voornamelijk de analytische
meetkunde was toevertrouwd), de mechanica en de astronomie.
Van zijn levendige en doorwrochte colleges ging een groote invloed op de hoorders uit.
De bezieling, die van hem uitging, heeft de studie der wiskunde in Nederland op een
hooger peil gebracht.
Van zijn onderzoekingen is de leer der plooi-punten vermeldenswaard, ontwikkeld omdat
de studie van dergelijke punters van belang was voor de theorie der binaire mengsels van
van der Waals. Het belangrijkste werk van Korteweg is echter wel de uitgave van de
werken van Christiaan Huygens, waarvan hij de voornaamste stuwkracht was en waarvan hij verreweg het grootste gedeelte ook zelf bezorgde. De „Avertissements", die hij
daarvoor schreef, bevatten beschouwingen van groote waarde en gaven hem aanleiding
tot verschillende zelfstandige wetenschappelijke onderzoekingen, o.a. over het probleem
der drijvende lichamen en over de botsingstheorie.
Nadat Van Pesch in 1906 om gezondheidsredenen zijn ontslag had moeten nemen, werd
hij opgevolgd door Hendrik de Vries. Op 25 Augustus 1867 te Amsterdam geboren, studeerde deze aan de Eidgeniissische polytechnische Hochschule te Zurich en aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1901 promoveerde. Na te Amsterdam privaat-docent
en te Delft hoogleeraar geweest te zijn, aanvaardde hij zijn ambt als hoogleeraar te Amsterdam op 10 December 1906 met een rede over „Mathesis en Mathematici".
In 1913 werd het gewoon hoogleeraarschap van Korteweg op zijn verzoek in een buitengewoon omgezet, waarbij de leeropdracht in de mechanica verviel. Door deze inkrimping
van zijn werkkring maakte hij het mogelijk, dat zijn leerling Brouwer, die in 1917 tot
buitengewoon hoogleeraar was benoemd met leeropdracht voor wiskunde, tot gewoon
hoogleeraar werd bevorderd met leeropdracht voor wiskunde en mechanica.
Luitzen Egbertus Jan Brouwer werd op 27 Februari 1881 te Overschie geboren. Hij
studeerde aan de Universiteit van .Amsterdam, waar hij in 1907 op een proefschrift „Over
de Grondslagen der Wiskunde" promoveerde. In 1909 aanvaardde hij het privaatdocentschap aan die Universiteit met een rede over „Het wezen der Wiskunde" en in 1912 het
hoogleeraarschap met een rede, getiteld „Intuitionisme en formalisme".
Als grondlegger van de dimensietheorie en van de richting in het wiskundig denken,
die hij den naam intuitionisme heeft gegeven, verwierf hij een grooten naam bij de wiskundigen in binnen- en buitenland.
Nadat Korteweg wegens het bereiken van den zeventigjarigen leeftijd was afgetreden,
werd hij opgevolgd door Gerrit Mannoury, geboren 17 Mei 1867 te Wormerveer, die op
8 October 1917 zijn ambt aanvaardde met een rede „Over de beteekenis der wiskundige
logica voor de philosophic". Aanvankelijk tot buitengewoon hoogleeraar benoemd, werd
hij reeds in 1918 „gewoon". Ofschoon de formalistische richting toegedaan, dus tegenstander van Brouwer's intuitionisme, is hij met dezen door warme vriendschap verbonden.
Zoo was dan door de benoeming van Brouwer naast Korteweg en De Vries het aantal
hoogleeraren in de wiskunde, inclusief de mechanica (en voor de benoeming van Pannekoek
ook de sterrekunde), tot drie gestegen. Dit aantal werd echter niet voldoende geacht voor
een bezetting, waarbij de verschillende hoofdgebieden der wiskunde alle tot hun recht
kwamen. Het Wiskundig Genootschap onder de zinspreuk : „Een onvermoeide arbeid
komt alles te boven" had er op aangedrongen, dat zulk een bezetting althans aan 66n.
der Nederlandsche Universiteiten verwezenlijkt zou worden. De roem, dien Brouwer
genoot, werkte er toe mede, het Gemeentebestuur gunstig voor een uitbreiding te stemmen
en te doers medewerken tot het verkrijgen van het resultaat, zooals thans is bereikt, dat de
Amsterdamsche Wis- en Natuurkundige faculteit een belangrijk internationaal centrum is
voor de beoefening der wiskundige wetenschap. Zoo werd de faculteit in 1921 verrijkt door
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de benoeming van Roland Wilhelm WeitzenbOck tot lector in de getallen-, vormen- en
invariantentheorie, welk lectoraat in 1923 in een gewoon hoogleeraarschap werd omgezet.
WeitzenbOck werd op 26 Mei 1885 geboren te Kremsmiinster in Oostenrijk. Hij studeerde
aan de Militaire Akademie te Modling en aan de Universiteiten van Bonn en van Gottingen.
In 1905 werd hij bevorderd tot officier, in 1910 tot doctor aan de Universiteit te Weenen.
V6Or zijn benoeming in Amsterdam had hij al een eervolle loopbaan als hoogleeraar aan
de Duitsche Technische Hoogeschool te Praag achter den rug.
Wanneer wij bij het gedenken van het 300-jarig bestaan der Universiteit op 8 Januari
1932 aan ons oog laten voorbijgaan, wat de geschiedenis en historische ontwikkeling is
geweest van het vak natuurkunde aan deze installing en denken aan hen, die er dit vak
hebben gedoceerd, kunnen we dit niet doen zonder vooraf even de algemeene lijn aan te
stippen van de historische ontwikkeling der natuurkunde in de laatste eeuwen in het
algemeen, om personen en feiten in het juiste licht te plaatsen.
VOOr 1800 spreekt men van de „oude" physica. Van de physische verschijnselen waren
toen de grondfeiten van optica, warmte, magnetisme en electriciteit bekend. Theorieen
voor het verklaren der bekende lichtverschijnselen waren door Newton en Huygens
opgesteld. Vrijwel alle grondwetten der moderne natuurkunde en het verband der verschillende gebieden moesten nog gevonden worden. Een zelfstandige plaats neemt de
mechanica in. Daze wetenschap met hare toepassingen had zich door den arbeid van
Galilei en Newton tot een groot en mooi geheel ontwikkeld.
Eerst in 1877, toen het Athenaeum Illustre tot Universiteit werd verheven, is er bij het
onderwijs sprake van een afzonderlijk vak natuurkunde, dat door een specialen hoogleeraar wordt gedoceerd. Voordien was de natuurkunde veelal verbonden met de wis- of
sterrekunde en wel, omdat de mechanica zulk een groote en belangrijke plaats innam.
Bij een ontwerp van 1750 1) tot geheele hervorming en verbetering der Doorluchtige
Schoole zien we een der zeven faculteiten bestaan uit de Physica, Logica en Rhetorije
en een andere uit de combinatie : Astronomie, Zeevaart- en Natuurkunde. Het geeft wel
eenigszins aan de duale positie, Welke de natuurkunde bij het toenmalige onderwijs innam.
De wijsbegeerte en mathesis warden vaak door denzelfden hoogleeraar gedoceerd, waarbij
dan de „algemeene natuurkunde" een onderdeel der natuurlijke wijsbegeerte was. Zooals
Jan Hendrik van Swinden in zijn „Positiones physicae" (1786) zegt, is het „dat deal der
Natuurlijke Wijsbegeerte, die de Eigenschappen, Krachten en Werkingen van het Lichaam,
in het algemeen beschouwd, verklaert".
Wanneer we de namen van hen nagaan, die de natuurkunde aan onze Universiteit van af
1632 hebben gedoceerd, komen we namen tegen van hen, die ons voordien onbekend
waren, van anderen, die wellicht voor de historische ontwikkeling van hoogeschool en
het natuurkunde-onderwijs, daar gegeven, van belang zijn, dock ook van hen, die tot de
corypheeen der natuurkunde behooren, zij, Wier namen zullen Leven, zoolang er een
physica is, zij, die behooren tot hen, die medehielpen tot het banen der nieuwe wegen.
Van de rij hoogleeraren, die de natuurkunde aan onze hoogeschool hebben gedoceerd,
treden Brie mannen op den voorgrond, in historische volgorde : Jan Hendrik van Swinden,
Johannes Diderik van der Waals en Pieter Zeeman.
Om deze natuurkundigen in de lijn der algemeene ontwikkeling der physica te plaatsen,
zij vermeld, dat J. H. van Swinden Prof. Phil. Math. Astr. Phys. was aan de Doorluchte
School van 1785 tot 1819. Hij overleed 9 Maart 1823. J. D. van der Waals was van 1877,
toen het Athenaeum Illustre tot Universiteit werd verheven, tot 1908 hoogleeraar in
de natuurkunde. In 1873 vond hij de toestandsvergelijking, die hem beroemd maakte.
J. D. van der Waals stierf joist een eeuw na van Swinden op 8 Maart 1923. Pieter Zeeman,
van af 1900 als hoogleeraar in de natuurkunde aan de Universiteit verbonden, vond het
1)

Jorissen : Het verleden van de Universiteit van Amsterdam, bladz. 62.
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Haar hem genoemde effect, dat hem met van der Waals in de rij der corypheeen plaatst,
in het jaar 1896. Deze drie hoogleeraren verdienen ooze bijzondere aandacht in deze
schets van het natuurkundig onderwijs aan de Hoogeschool te Amsterdam.
Mannen als Petrus van Musschenbroek en Guilielmus Jacobus 's Gravesande, die bij uitstek de „Proefondervindelijke Natuurkunde" beoefenden, heeft de Doorluchte School
niet gehad. VOOr 1690 zien we de „natuurkunde" vertegenwoordigd door de hoogleeraren
in de mathesis, Martinus Hortensius, Johannes Pellius en Alexander de Bie. Aangaande hun
werkzaamheid is reeds bij de bespreking der Astronomie het een en ander meegedeeld.
De leervakken der wis- en natuurkundige wetenschappen, die na het overlijden van den
hoogleeraar in de mathesis, Alexander de Bie, in 1690, ontbraken, werden eerst in 1785
met de komst van Jan Hendrik van Swinden weer vertegenwoordigd. Wel was er in 1709
een lectoraat in de wiskunde, later in vereeniging met de sterrekunde en zeevaartkunde,
ingesteld. Zoo bekleedden Mattheus Soeten van 1709 tot 1733, Martinus Martens van
1743 tot October 1762 en Pybo Steenstra van 1763 tot 1788 dit lectoraat.
Van Martinus Martens is ons bekend de „Beknopte Aanspraak, waarin de Nut en Vermaakelijkheyd der Natuurkunde, word voorgesteld en aangetoond, Uytgegeven door een
Liefhebber deezer Kennisse" (Amsterdam, 1741). Hieruit ziet men, wat in dien tijd
van de natuurkunde behandeld werd. In hoofdzaak de mechanica of werktuigkunde,
„het merg der natuurkunde" met hare toepassingen als : „Hefbomen, Katrollen, Wiggen,
Schuinze Hellingen, Schroeven, Wind- en Water-Molens, de Slinger-Horologien, enz."
Verder „de waterpers-, waterweeg- en watergoot- of waterloopkunde" en „de Gezigt- en
Spiegelkunde" met hare toepassingen. op „Verrekijkers en Verkleinglazen". En „om wel
te redeneeren" in de natuurkunde dienden „de drie beroemde Regelen van Isaack Newton".
Toch schijnen deze „Collegien" niet zoo druk te zijn bezocht als Martens zijn „Weetgierige
Toehoordern" meedeelt : „men vindt nog al Jongelingen die vlijtig genoeg andere Collegien
van Studien bijwoonen, maar bijna geene onder die, welke zig met Wis- of Natuurkunde
bemoeyen, om dat het nut van deeze Weetenschappen minder algemeen bekent is".
In den algemeenen toestand van het natuurkundig onderwijs schijnt in de volgende
jaren weinig verandering te zijn gekomen, zooals blijkt uit : „Redenvoering over den Aart
der Natuurkunde door Pybo Steenstra, Uitgesprooken in Amsterdam, den 3 November
1774, toen hij voor de eerste maal een Meetkundig Collegie over de Natuurkunde aanvaarde". Het is een pleidooi voor de Proef-Ondervindelijke Natuurkunde. Steenstra zegt
„De groote aanwas der Natuurkunde, zedert het begin der voorige Eeuw, toen men
begonnen heeft de Natuur door proeven als op looden schoenen na te gaan, leeren ons al
te duidelijk, dat ze zonder behulp der Proefnemingen haaren tegenwoordigen trap van
volkomenheid niet zou verkregen hebben en daarom ook van dat nuttig hulpmiddel
haare verdere volkomenheid te wachten heeft". Van Steenstra noemen we nog zijn
„Meetkundige Grondbeginzels der Natuurkunde", Amsterdam 1776 (le deel), 1778 (2e
deel). In het eerste deel wordt de mechanica behandeld, in het 2e deel de waterweegkunde
(hydrostatica) en waterloopkunde (hydraulica), vakken „van de grootste noodzaakelijkheid" in verband „met de gesteldheid van ons Land, met betrekking tot de groote
Wateren en Zeeen en Rivieren". Volgens de „Voorreeden" in het le deel heeft hij het boek
geschreven niet voor hen, die „veele Collegien, bijeenkomsten, enz. bezoeken, in welke
men, hetzij met of zonder een Pijp Tabak te rooken, met of zonder een Flesje Wijn te
drinken, gewoon is, door het voorlezen van Verhandelingen over Natuurkundige onderwerpen, elkander op te wekken". Om dit goed te verstaan, moet men weten, dat aan het
Athenaeum tweeerlei colleges werden gegeven, die in een „Memorie aengaende het houden
der publicqe en private lessen door Professoren aan Burgemeesteren en Curatoren van het
Illustre Athenaeum der Stadt Amsterdam gepresenteert, in Feb. 1743" 1) nader geregeld
1)

Jorissen : Het verleden, enz., bladz. 57.
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werden. De publieke lessen waren niet uitsluitend voor de studenten bestemd, maar voor
een ruimen kring van toehoorders.

Steenstra was ook een der geleerden van het land, die rapporten uitbrachten over het al of
niet proeven nemen met de eerste „vuurmachine" (= stoommachine) te Rotterdam, wat
hem in een heftige polemiek bracht met hen, die de moderne ideeen toegedaan waren1).
Verder zij vermeld, dat ook indirect de Overheid invloed op het natuurkundig onderwijs
uitoefende door aan sommige „Privaate Persoonen" permissie te geven, „om onderwijs
of lessen te geeven in soodanige wetenschappen tot instructie in welken van Stadswege,
publicqe Hoogleeraren of Leeraren zijn beroepen en aangesteld" 2 ). Zoo noemen we
Benjamin Bosma, „door Haar-Groot-Agtbaarheedens gepermiteerd Leeraar der Philosophie
en Mathesis", die van of 1750 een twintigtal jaren „op den Singel, naast Maltha," „een
Wis-Natuurkundig Collegie, voor Heeren, die der Geometrie magtig zijn" en „een Proefneemend Natuurkundig Collegie", „op een wijze, zoo als de Heer Nollet reeds Lange tijden
in Parijs gewoon geweest is" gaf3).
In de nu komende jaren treedt op den voorgrond de figuur van Jan Hendrik van Swinden.
Van Swinden behoort tot het tijdperk der „oude" physica. Het navorschen der geheimzinnige krachten van magnetisme en electriciteit hield toen de aandacht van vele natuurkundigen bezig en het was ook dit gebied der physica, waartoe Van Swinden zich voelde
aangetrokken. Wat men in dien tijd van dit gedeelte der natuurkunde wist, waren de
grondfeiten, verkregen door den experimenteelen arbeid van Gilbert, Guercke, Boyle,
Dufay, Cunaeus en Franklin. Men kende het feit van de declinatie en inclinatie der magneetnaald ; men wist, dat de aarde „een magneet" was ; men kende het bestaan van geleiders
en niet-geleiders, de „positieve" en „negatieve" electriciteit, de Leidsche flesch, de electriseermachine en de „natuur-electriciteit". De belangrijkste verschijnselen en wetten, die
een dieper inzicht mogelijk maakten, moesten echter nog door Coulomb, Galvani, Volta,
Ampere, Oerstedt, Ohm en Faraday ontdekt worden. De twee problemen, waarmee
Van Swinden zich bezig hield, waren : Welke wetten volgt de magneetkracht en de electrische kracht ? Is er verband tusschen magnetisme en electriciteit ? Hij was er van
overtuigd, dat hier alleen experimenter uitkomst konden geven. Overigens was hij de
meening toegedaan, dat niemand hopen moet in de natuurkunde wezenlijk uit te munten,
zonder tevens een goed wiskundige te zijn. Gedurende een reeks van 13 jaren zien we
Van Swinden zeer nauwgezet dagelijks in den tuin van zijn woning te Franeker waarnemingen doer betreffende de declinatie, gepaard gaande met waarnemingen betreffende
barometer- en thermometerstand. Hieruit besloot hij : „un temps de pluie, l'humidite,
les Vapeurs, etc. affoiblissent la Force electrique, pendant que l'Aimant ne perd pas le
moms du monde de la force par la". G. Moll 4 ), die een korte biografie van Van Swinden
schreef, zegt : „Er was welligt geen Natuurkundige in Europa weer dan hij bekend met
alles wat de behandeling der Magneten, derzelver wapening, versterking, het vervaardigen van Kunstmagneten, het strijken van Naalden, enz. betrof". Al mag wellicht hier
de eerbied en het respect van den leerling voor den leermeester dezen als physicus op een
hooger plan hebben gezien, als men de geschriften van Van Swinden over bovengenoemde
problemen naleest, valt niet te ontkennen, dat hij de historische ontwikkeling en den
stand der problemen volkomen beheerschte en een bekwaam experimentator was. Talrijke proeven deed Van Swinden om het verband tusschen electriciteit en magnetisme,
als dit er was, aan te toonen. Zijn arbeid vond waardeering in binnen- en buitenland.
De „Acadêmie Royale des Sciences" 5 ) te Parijs bekroonde zijn antwoord en dat van den
1 ) Zie hiervoor : Degroote voordeelen aangetoond welken ons land genieten zou, Indien men Vuurmachines in plaatse van Waterder
molensgebruikte , Rotterdam 1772. P. Steenstra : Aanmerkingen op de vuurmachines. R. L. Brouwers : Wederlegging d
Aanmerkingen van den heer P. Steenstra, Amsterdam 1774. N. D. Falck : Verslag en beschrijving van eene verbeterde stoommachine, Rotterdam 1776. 2 ) Zie : Van Athenaeum tot Universiteit, bladz. 11. 3 ) Jean Antoine Nollet (1700-1770), bekend
Franschphysicus, voortreffelijk experimentator, die een leerboek over de natuurkunde schreef, dat in dien tijd veel
gebruikt werd. 4 ) G. Moll : Redevoering over Jan Hendrik van Swinden. Amsterdam 1824. 5 ) Mêmoires Royales des Sciences.
T. VIII. Het stuk van Coulomb bevindt zich in T. IX.
16
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later beroemden Coulomb op de prijsvraag over de beste wijze om declinatienaalden te
vervaardigen en op te hangen, in 1777 met goud. Van Swinden had er vooral op gelet om
het zwaartepunt der naald met het magnetisch middelpunt te doen overeenstemmen.
Coulomb had meer acht gegeven op de beweeglijkheid der naald. Zijn verhandeling bevane het beginsel van de „balance a torsion". De Beiersche Academie bekroonde Van
Swinden's antwoord op de prijsvraag betreffende de overeenkomst tusschen electriciteit
en magnetisme. Uitvoerig vindt men het werk van Van Swinden op dit gebied in zijn
„Recueil de mêmoires sur l'analogie de l'êlectricitê et du magnetisme" (1785), een lijvig
boekdeel in Brie deelen. Van Swindens conclusie was : „Si nous rassemblons tout ce que nous
avons dit de l'Influence de l'electricitê sur le Magnetisme, it paroitra que case influence
est nulle par rapport a l'attraction, a la direction, a l'inclination et peut-titre aussi pour la
communication des forces". Van Swinden gaf zijn beste krachten aan de bovengenoemde
problemen, die twee mannen beroemd maakten, nl. Coulomb, die in 1784 de naar hem
genoemde wetten over de magneetkrachten en electrische krachten ontdekte en Oerstedt,
die in 1820 het verband tusschen magnetisme en electriciteit vond, nadat Volta ons een
nieuw middel ter opwekking der electriciteit, „de zuil van Volta", had leeren kennen.
Er is nog een ander probleem, waarmee Van Swinden zich bezig hield, nl. Het noorderlicht en de oorzaken er van. Ook dit was een onderwerp, waarmee de natuurkundigen van
Bien tijd zich bezig hielden en, in tegenstelling met de bovengenoemde twee problemen,
kan men er van zeggen, dat het nog een onderwerp van studie is van de moderne physica
van de laatste jaren. Ten tijde van Van Swinden waren er verschillende hypothesen voor
het verschijnsel.
Van Swinden heeft het onderwerp uitvoerig bestudeerd. In het derde deel van zijn „Recueil" geeft hij er uitvoerige waarnemingen over. Uit eigen waarnemingen vindt hij ook,
dat de magnetische storingen met het optreden van noorderlichten. samenvallen. Wat
zijn standpunt ten opzichte van dit natuurverschijnsel was, moge blijken uit een zijner
voordrachten hierover in „Felix Meritis"), het geleerde gezelschap, waarvan hij een
zeer verdienstelijk lid was : „Ik betuig na vele navorschingen geduurende 16 jaren over
dit verschijnsel, na zelfs eenige honderde Noorder Lichten waargenomen, nauwkeurig
afgeteekend, beschreven, met de waarnemingen ten zelfden tijde op andere plaatzen
genomen, en ook onderling, vergeleeken, na de stelzels van andere wijsgeeren nauwkeurig onderzocht te hebben, nog niets te hebben kunnen vinden, dat een meer nauwkeurige verklaaring der Noorder Lichten geeft, dan het stelzel van den Heer Mairan".
Volgens dit „stelzel van Mairan" werd het verschijnsel veroorzaakt door het Zodiacaallicht, de „atmosfeerstof van de Zon, die in onze atmosfeer viel". Nog uitvoeriger dan
Mairan heeft Van Swinden de historie van het probleem nagegaan, wat blijkt uit zijn
onuitgegeven manuscripten, waaronder ook een „Traite de l'Aurore Boreale pour servir de
suite a celui de De Mairan" 2 ). De waarnemingen en het materiaal van deze manuscripten
hebben ongetwijfeld nog waarde voor de verdere bestudeering van het verschijnsel, te
meer daar men in het laatste jaar weer het noorderlicht in verband met het zodiacaallicht heeft beschouwd. De moderne physica, die beschikt over de spectroscopie, in den tijd
van Van Swinden onbekend, heeft het probleem reeds gedeeltelijk opgelost. Verder zij
nog vermeld, dat Van Swinden in zijn voordrachten over dit onderwerp er steeds den
nadruk op legt, dat de atmosfeer zich veel hooger uitstrekt dan men toen algemeen aannam,
iets wat de moderne physica uit de studies van het noorderlicht heeft kunnen besluiten.
De liefde van Van Swinden voor de historie der wetenschappen blijkt ook uit zijn studie
over : „Huygens als uitvinder der slingeruurwerken", een degelijke en goed gedocumenteerde verhandeling.
Tot dit opstel behoort ook de studie, die Van Swinden maakte van maten, gewichten
1 ) Drie voordrachten •: Redenvoering over het Noorder Licht. Redenvoering over den dampkring der zon of het Zodiakaal Licht.
en Sk.
Redenvoering over de oorzaken van het Noorder Licht •; te vinden in het Algemeen Magazijn van Wetenschap, Konst Smaak.
Deel III, bladz. 49-84 . 213-276, en 385-423. 2 ) Zie ook : Journal des Savans van Nov. 1779.
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en munten en zijn werkzaamheid als lid van de Internationale Commissie voor maten en
gewichten te Parijs in 1798 en 1799, waarvoor hij een jaar in Parijs vertoefde. Hij kweet
zich voortreffelijk van zijn taak. Het groote gemak en de sierlijkheid, waarmede hij het
Fransch sprak, zijn goede eigenschappen als spreker, gepaard met zijn groote kennis
van taken, maakten hem dit mogelijk. Delambre's „Base du systeme metrique decimal"
getuigt dit. Zoo ook het verslag der commissie, voor de balie van het Wetgevend Lichaam
uitgesproken : „Le compte que M. Van Swinden en a rendu (des travaux de la commission des poids et mesures) a paru a l'Institut offrir un modele de la perfection dans
l'art d'expliquer leurs travaux, de les faire comprendre meme aux personnes, qui n'ont point
specialement cultivê ces Sciences". Waar hij begiftigd was met deze eigenschappen, is het
overbodig te vermelden, dat Van Swinden een uitstekend en zeer geliefd docent was.
Zijn talrijke verhandelingen vindt men vermeld in de biografie van G. Moll en in het
verslag der commissie, waaraan in 1900 door de Koninklijke Academie was opgedragen
het onderzoek en de inventarisatie der handschriften van Van Swinden 1). In de geschiedenis van het Athenaeum Illustre verdient hij een eervolle plaats. Het oordeel van
de bovengenoemde commissie over Van Swinden is juist en karakteristiek weergegeven
in de woorden : „al moge hij niet behoord hebben tot de weinigen, die zich door de oorspronkelijkheid hunner denkbeelden of het gewicht hunner ontdekkingen een ruime en
blijvende plaats in de geschiedenis der wetenschap verzekerd hebben, toch is hij zonder
twijfel door zijn groote kennis en scherpzinnigheid en zijn onvermoeide en doeltreffende
werkzaamheid op verschillend gebied voor zijn tijdgenooten in en ook buiten het vaderland een man van beteekenis geweest".
Toen Van Swinden op 73-jarigen leeftijd in 1819 om een adjunct-hoogleeraar te zijner
assistentie vroeg, was het stadsbestuur terstond bereid, dit verzoek in te willigen en
benoemde Jean Pierre Vale, met „het vooruitzicht Van Swinden te succedeeren". Voilte
volgde dan ook Van Swinden in 1823 als Prof. Phil. Math. Astr. et Phys. op. In 1834
bedankte Voirte als hoogleeraar. Hij werd opgevolgd door Willem Simon Swart, die
20 October 1834 zijn ambt aanvaardde met een rede : „Oratio de chemia physicae auxiliis
ad scientiae dignitatem avecta et physicae progressibus alterius perficienda". Swart was
sedert 1831 waarnemend hoogleeraar in de chemie en pharmacie, zoodat nu de chemie en
physica in 66n hand waren. Toen de hoogleeraar Swart 12 Maart 1847 overleed, werd het
professoraat weer gesplitst. 20 December 1847 werd Carel Johannes Matthes, geb. 1811 te
Amsterdam, Prof. Math. et Phys. Matthes werd in 1877, toen het Athenaeum Illustre
tot Universiteit werd verheven, ook aan de Universiteit verbonden, waar hij de mathesis,
mechanica en astronomie doceerde. Bij de stichting van de Universiteit werd voor de
natuurkunde een afzonderlijk docent aangesteld. Het was de figuur van Johannes
Diderik van der Waals, in 1877 tot hoogleeraar in de natuurkunde benoemd, die in de
komende jaren op den voorgrond treedt.
Johannes Diderik van der Waals werd te Leiden geboren op 23 November 1837, ontving
daar lager onderwijs en studeerde voor onderwijzer. Later legde hij het M. 0.-examen
in de wis- en natuurkunde af. Hij werd in 1864 leeraar aan de H.B.S. te Deventer en in
1866 leeraar, later directeur der H.B.S. in Den Haag. De universitaire studie in Leiden
volgende, promoveerde hij aldaar in 1873. In 1877 werd Johannes Diderik van der Waals
Hoogleeraar in de natuurkunde aan de pas gestichte Universiteit van Amsterdam. Wegens
het bereiken van den zeventigjarigen leeftijd moest hij in 1908 zijn emeritaat nemen.
8 Maart 1923 is Van der Waals overladen. Als Hoogleeraar in de theoretische natuurkunde werd hij opgevolgd door zijn zoon J. D. van der Waals Jr.
1 ) Deze commissie bestond uit de hoogleeraren J. A. C. Oudemans, D. J. Korteweg en P. Zeeman. Het rapport is te
vinden in : Versl. Kon. Ak. v. Wetensch., Amsterdam, Deel 8, bladz. 389 en 523.
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Hugo de Vries, hoogleeraar, 1878-1918. Plaquette.
Historische Verzameling der Universiteit.

J. H. van 't Hoff, hoogleeraar, 1878-1895. Plaquette.
Historische Verzameling der Universiteit.

J. D. van der Waals, hoogleeraar, 1877-1908. Photo bij
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244

Toen Van der Waals in 1877 tot hoogleeraar werd benoemd, had hij reeds een bijdrage
tot de wetenschap geleverd, die hem plaatst in de rij der corypheeen der natuurkunde.
In 1873 was van zijn hand verschenen de dissertatie : „Over de continuiteit van den gasen vloeistoftoestand". Van der Waals voelde zich bijzonder aangetrokken tot het gedeelte
der natuurkunde, dat men aanduidt met de namen thermodynamica en kinetische
gastheorie. VOOr Van der Waals waren deze gebieden gegrondvest door Clausius. De
begrippen van warmte en beweging der moleculen en de zoogenaamde vrije weglengte
waren door hem ontwikkeld. In dien tijd waren de gaswetten van Boyle en Mariotte,
van Gay-Lussac, Dalton en Avogadro bekend. Het probleem van het vloeibaar maken
der gassen was bearbeid door W. Thomson, Joule, Faraday en Andrews. In 1873 waren
alle toentertijd bekende gassen, met uitzondering van een tiental, in vloeistofvorm of in
vasten toestand overgevoerd. Het was bekend, dat de bovengenoemde gaswetten „afwijkingen" vertoonden. Wat echter ontbrak, was de algemeene samenhang van de
afzonderlijk bekende feiten. Het was Van der Waals, die in 1873 de naar hem genoemde
beroemde vergelijking vond, de toestandsvergelijking, die niet alleen het toen bekende
feitenmateriaal in een door zijn eenvoud schoone betrekking wist uit te drukken en de
„afwijkingen" verklaarde, maar tevens de basis vormde van de geheele verdere ontwikkeling van dit gebied der natuurkunde. De toestandsvergelijking van Van der Waals
luidt : (p) (vV2—b) = RT. Hierin zijn. p, v, T druk, volume en temperatuur, R, a en b
constanten, die van de natuur van het beschouwde gas afhangen. Van der Waals bracht
in de theorie van de verdunde gassen, die tot de wet van Boyle voert, twee omstandigheden in rekening, nl. de aantrekking der moleculen en het eigen volume der molecule'',
a hangt met die aantrekking, b met de grootte der moleculen samen. Door de ontdekking
van Van der Waals kon nu de continuiteit uit het wezen der materie verklaard worden.
Men begreep nu de beteekenis der kritische verschijnselen. Het was Van der Waals mogelijk
uit het waarnemingsmateriaal, bij kamertemperatuur verkregen, voorspellingen te does
over de kritische temperatures, die later schitterend werden bevestigd. Het was nl. mogelijk de kritische waarden van volume, druk en temperatuur in de bovengenoemde constanten a en b uit te drukken. De beroemde dissertatie van Van der Waals is in het
Duitsch, Fransch en Engelsch vertaald.
Uit de toestandsvergelijking wist Van der Waals diepgaande conclusies of te Leiden. In
1880 ontdekte hij de wet der overeenstemmende toestanden, een algemeene vergelijking
voor alle stoffen. Van der Waals drukte T, p en v als veelvouden van de kritische g
Tkk =
heden Tk, pk, en vk nit. Hij voerde de quotienten.
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kregen grootheden noemt Van der Waals de gereduceerde grootheden. Substitutie er van
in de toestandsvergelijking doet de constanten. R, a en b er uit wegvallen. Hierdoor werd
een algemeene vergelijking voor alle stoffen verkregen. Alle eigenschappen der stoffen, die
afhangen van den graad van opeenhooping der moleculen, zijn in overeenkomstige toe3

--w7) (3 w -1) = 8 0.
Het is gebleken, dat, terwijl de verschijnselen, quantitatief beschouwd, niet geheel aan de
toestandsvergelijking beantwoorden, de wet der overeenstemmende toestanden met veel
grooter benadering wordt bevestigd. Met deze belangrijke ontdekking werd een dieper
inzicht in dit gedeelte der natuurkunde verkregen. Van onschatbare waarde was ze voor
het verdere experimenteele werk op dit gebied, in het bijzonder voor het vloeibaar maken
der gassen. De bovengenoemde vergelijking was voor Dewar en Kamerlingh Onnes het
richtsnoer voor het vloeibaar maken van de gasses waterstof en helium en is een grondslag
voor de methoden der omvangrijke moderne koeltechniek.
Aan het scheppend genie van Van der Waals heeft men ook te danken de theorie der
mengsels, in 1890 in de „Archives Nêerlandaises" verschenen. In de eerste plaats gaf hij aan,
standen zelve overeenkomstig. De vergelijking luidt :
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hoe de toestandsvergelijking van een mengsel er uit ziet, en ten tweede ontwikkelde hij een
grafische methode om, de toestandsvergelijking gegeven zijnde, de mogelijke evenwichten
van phasen bij alle mogelijke temperatures of te Leiden en op overzichtelijke wijze voor
te stellen. Om de evenwichtsvoorwaarde tusschen de phasen, die zich vormen, op te makes,
gebruikt Van der Waals de vrije energie vf, die door hem berekend werd. In den evenwichtstoestand moet bij constant totaal volume en bij constante temperatuur V een
minimum worden. Bekend is de diepgaande studie, Welke Van der Waals van het „vi-vlak",
een aanschouwelijke voorstelling van wat er in de formules ligt opgesloten, maakte. Vele
toepassingen der physische chemie konden doorgevoerd worden, voortbouwend op het
werk van Van der Waals. Van zijn verdere onderzoekingen noemen we nog zijn thermodynamische theorie der capillariteit en zijn onderzoekingen over volume en drukcontractie.
Het magistrale werk van Van der Waals op het gebied der thermodynamica en de kinetische gastheorie, en het werk van zijn leerlingen bracht de physici er toe te spreken van
een Hollandsche school op dit gebied der natuurkunde. De buitengewone gaven van
Van der Waals als docent maakten dit mogelijk.
Talrijke hooge wetenschappelijke onderscheidingen zijn hem ten deel gevallen. Onder de
twaalf grootste geleerden buiten Frankrijk, die de „Academie des Sciences" te Parijs
als „associê etranger" aan zich heeft verbonden, behoorde Van der Waals. In 1910 werd
hem de Nobelprijs toegekend. Verder was Van der Waals correspondeerend lid der Akademie der Wissenschaften te Berlijn (1900).
Welk een voorrecht, dat de Universiteit van Amsterdam Van der Waals onder zijn docenten
mocht hebben, een geest van buitengewone genialiteit, die met bezielende arbeidskracht
de grenzen van een gansch gebied der natuurkunde wist vooruit te schuiven1).
In 1891 werd W. H. Julius, geb. te Zutfen, 4 Augustus 1860, buitengewoon hoogleeraar
in de natuurkunde. In 1896 verliet hij Amsterdam wegens zijn benoeming tot hoogleeraar
te Utrecht. Hij werd opgevolgd door den hoogleeraar R. Sissingh. In 1907 werd R. Sissingh
gewoon hoogleeraar. Tot 1927 is hij aan de Universiteit verbonden geweest. In dat jaar
overleed hij den 23 sten October. De Universiteit verloor in hem niet alleen een verdienstelijk
geleerde, maar bovenal een man met een zeldzame toewijding voor het aan hem toevertrouwde onderwijs. Vooral als experimentator blonk Sissingh boven velen uit. Zijn
wetenschappelijke verdiensten liggen op het gebied van terugkaatsing en breking van
het licht, waardoor het Sissinghsche phaseverschil een blijvende plaats in de physica van
het licht heeft ingenomen. Vooral op dit gebied hebben zijne publicaties en die zijner leerlingen betrekking. Hij werd in 1929 opgevolgd door den hoogleeraar J. Clay. Bowen
hebben we reeds vermeld, dat in 1908 J. D. van der Waals Sr., als hoogleeraar in de
theoretische natuurkunde, werd opgevolgd door zijn zoos J. D. van der Waals Jr. In
hetzelfde jaar werd Ph. Kohnstamm buitengewoon hoogleeraar in de thermodynamica.
Als opvolger van J. D. van der Waals Sr. als directeur van het natuurkundig laboratorium
werd benoemd Pieter Zeeman, sinds 1900 hoogleeraar in de natuurkunde. Over de wetenschappelijke onderzoekingen van Pieter Zeeman willen we een korte schets geven, daar
deze van het allergrootste belang zijn voor verschillende gebieden der natuurkunde.
De onderzoekingen van Zeeman hebben betrekking op verschillende gebieden der natuurkunde. Het meest bekend is zijn ontdekking van den invloed van een magneetveld op de
spectraallijnen, het naar den ontdekker genoemde Zeeman-effect, dat hem beroemd
maakte en aan de physica een nieuw omvangrijk hoofdstuk toevoegde, van het allergrootste belang voor de bestudeering van het probleem der materie. De 19e eeuw sloot
met drie groote ontdekkingen, nl. de Rontgenstralen (1895), het Zeeman-effect (1896) en
1) Voor de groote beteekenis van het werk van Van der Waals zie men : J. P. Kuenen : Het aandeel van Nederland in de
ontwikkeling der natuurkunde gedurende de laatste 150 jaren. Gedenkboek Bat. Gen. 1919. Kamerlingh Onnes en Keesom :
Encyklopiidie der mathematischen Wissenschaften, Band V. P. Zeeman : Johannes Diederich van der Waals zu seinem 80. Geburtstage. Naturwissenschaften 1917. Heft 47. Prof. Dr. J. D. van der Waals Sr. In memoriam. Physica. April 1923.
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de radioactiviteit (1898). VOOr 1896 kende men slechts het Faraday-effect, de draaiing
van het polarisatievlak en het Kerr-effect. Bij het Zeeman-effect openbaarde zich voor
het eerst de invloed van een magneetveld op de lichtemissie en absorptie der spectraallijnen. Het Zeeman-effect bestaat in het volgende. Brengen we een lichtende damp of gas
in een sterk magneetveld, bijv. tusschen de polen van een groote electromagneet, en
nemen we met een spectroscoop van groot oplossingsvermogen de spectraallijnen waar,
dan zien we, dat, zoolang er geen magneetveld aanwezig is, de spectraallijnen scherp zijn,
doch zoodra het magneetveld wordt aangezet, splitst ieder van de spectraallijnen zich
in een aantal spectraallijnen, de zoogenoemde Zeemancomponenten. Het Zeeman-effect
heeft verschillenden vorm, naar gelang we in de richting der magnetische krachtlijnen
waarnemen of loodrecht er op. Men spreekt verder van het normale en het abnormale
Zeeman-effect. Bij het normale effect splitst de spectraallijn zich, bij transversale waarneming, in drie componenten, het normale Zeeman-triplet, waarbij de afstanden van de
buitenste componenten tot de middelste component, die op de plaats ligt van de ongee
de door Lorentz afgeleide vergesplitste spectraallijn, wordt bepaald door : Ay =
m 4H
7re'
lijking, waarbij e de lading en m de massa is van het electron, L de verandering in
frequentie van de spectraallijn en H het magneetveld aangeeft.
31 October 1921, toen Zeeman's beroemde ontdekking werd herdacht, schreef Lorentz
in het nummer van „Physica", dat geheel aan het Zeeman-effect was gewijd : „Toen
Zeeman de ontdekking deed, die we thans herdenken, had men van het wezen der electrische werkingen in het inwendige der materie, van de voortplanting van het Licht in
ponderabele lichamen en van het mechanisme der uitstraling nog slechts algemeene,
weinig uitgewerkte voorstellingen. Wel hadden de verschijnselen der electrolyse de natuurkundigen vertrouwd gemaakt met het denkbeeld van positieve en negatieve „ionen" en
lag het reeds voor de hand, de om evenwichtsstanden trillende deeltjes, die men zich in
de lichtbron voorstelde, van electrische ladingen te voorzien, ten einde ze in staat te
stellen, electromagnetische golven op te wekken, maar van „electronen" wist men nog
niet. Of de trillende deeltjes positief of negatief zijn en hoe groot hun lading in verhouding
tot de massa is, lag in het duister. Het is de groote verdienste van Zeeman geweest, al
aanstonds met zijn eerste proeven, genomen met hulpmiddelen, niet meer dan even toereikend voor de waarneming van het nieuwe verschijnsel, het antwoord op deze vragen
te hebben gegeven".
En 12 Maart 1925, toen de dag werd herdacht, waarop Pieter Zeeman vijf en twintig
jaar geleden het Hoogleeraarschap aan de Universiteit van Amsterdam aanvaardde, sprak
Lorentz : „Hoe de atomen zijn samengesteld, wat er noodig is, om er een electron uit los
te rukken en wat, laat ik zeggen, het eigenlijke geheim is van de lichtuitstraling, dat alles
is ons geopenbaard. Tegelijkertijd hebben we een verscheidenheid van verschijnselen
leeren kennen, veel rijker dan we hadden kunnen droomen. Het Zeeman-effect zelf heeft
heel wat meer ingewikkelde vormen aangenomen dan het triplet, waarmee wij Bens zoo
blij waren, vormen, die al spoedig de machteloosheid der toenmalige theorie deden zien
en eerst haast verbijsterend werkten. Maar toch, ook hier heeft men allengs orde weten
te brengen en naarmate dit gelukte, bleek al meer en meer, duidelijker nog dan te voren,
dat de bestudeering van het Zeeman-effect een der kostelijkste middelen is om tot den
bouw der materie door te dringen".
Zeeman was het, die het eerst het teeken der lading van de trillende deeltjes „de electronen" bepaalde en de verhouding van e/m uit het nieuwe effect afleidde, daar, zooals
uit bovenstaande formule van Lorentz blijkt, deze verhouding gevonden kan worden,
wijl Qv en H rechtstreeks uit het experiment bepaald kunnen worden.
Bij het anomale Zeeman-effect wordt het aantal componenten veel grooter dan drie, het
kan zelfs een twintigtal bedragen. Hoe ingewikkeld ook zulk een Zeeman-effect is, het
splitsingsbeeld is echter steeds karakteristiek voor een bepaalde spectraallijn, wat betreft
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afstand, aantal, polarisatie en intensiteit der Zeeman-componenten. Het zijn juist deze
gegevens, die het ons mogelijk waken, te bepalen, hoe de spectraallijn in het atoom ontstaat. Het groote nut, dat het Zeeman-effect bewijst bij de bestudeering van het probleem der stof, is steeds toegenomen en thans is het het middel voor de analyse der complexe spectra. Dank zij het Zeeman-effect, heeft men op dit gebied der natuurkunde in
de laatste jaren enorme vorderingen gemaakt. Van recenten datum is het feit, dat ook
de methode van het Zeeman-effect de weg is, om de eigenschappen der atoomkernen te
leeren kennen, nl. door het onderzoek van de zoogenaamde hyperfijnstructuur van een
spectraallijn in een magneetveld. Kort zij Kier nog vermeld het groote nut van het Zeemaneffect voor de astrophysica. Hiermee is het nl. mogelijk het magneetveld, dat op andere
hemellichamen heerscht, vast te stellen, zooals dat bijv. bij_ de zon is geschied.
Talrijk is het aantal verhandelingen over het gebied der magneto-optica, dat van de hand
van Zeeman het licht zag. Hier zij slechts vermeld Zeeman's bekende boek over „Magnetooptics", dat ook in het Duitsch verscheen en de uitgave van Zeeman's verhandelingen van
het nationaal en internationaal comitê van vrienden en leerlingen voor de herdenking
van de ontdekking van het Zeeman-effect in 1921.
Van de verdere onderzoekingen van Pieter Zeeman vermelden we nog zijn onderzoek
over een van de grondslagen der algemeene relativiteitstheorie, nl. de gelijkheid van de
zware en de trage massa, met een gevoelige wringbalans verricht, waarbij een 5000-maal
zoo groote precisie werd bereikt als door Newton verkregen.
Verder vermelden we de mooie onderzoekingen van Zeeman ter bevestiging van een
conclusie, die Lorentz getrokken had uit Einstein's specieele relativiteitstheorie, betreffende de proef van Fizeau, over de meesleeping van het licht door in beweging verkeerende
materie. Fizeau stelde de hypothese van Fresnel, betreffende de meesleepingscoefficient
(1 — 1/n2 ), waarbij n de brekingsindex is, op de proef en vond die bevestigd. Lorentz vond
A dn

voor deze coefficient een waarde, die nog een correctie bevatte, nl. 1 ______1/n2______ n cll . Door
bewonderenswaardig fijne experimenteerkunst slaagde Zeeman er in deze conclusie te
bevestigen voor stroomende vloeistoffen. Ook de meesleeping van het licht in bewegende
vaste stoffen, als glas en kwarts, werd door Zeeman onderzocht, een gebied, waarin nog
door nieman.d was geexperimenteerd.
Pieter Zeeman is lid van vele geleerde genootschappen en talrijke hooge wetenschappelijke
onderscheidingen zijn hem toegekend. In 1902 werd hem de Nobelprijs toegekend. Verder
noemen we den Baumgartnerprijs van de Weensche Akademie v. Wissenschaften, de
Prix Wilde van de Acadêmie des Sciences te Parijs, de Rumfordmedaille van de Royal
Society te Louden, de Henry Draper-medaille van de Nat. Ac. of Science te Washington,
de Matteuci medaille van de Soc. Italiana delli Science en de Franklin-medaille. Pieter
Zeeman is eeredoctor van de universiteiten van Gottingen, Oxford, Philadelphia, Leuven,
Glasgow, Brussel en Parijs.
We zijn aan het Bind van onze schets over de natuurkunde aan het Athenaeum Illustre
en de Universiteit van Amsterdam gedurende Naar periode 1632-1932. Met rechtmatige
trots kan onze Universiteit terug zien op dit tijdperk, waarin manners als Jan Hendrik
van Swinden, Johannes Diderik van der Waals Sr. en Pieter Zeeman de roem der Universiteit op het gebied der natuurkunde brachten ver buiten onze landsgrenzen.
Bij de oprichting van het Athenaeum kan moeilijk sprake zijn van de Scheikunde als
zelfstandige wetenschap ; ze was onderdeel der Pharmacie en is dit gebleven tot het einde
der 18de eeuw; bij het onderwijs werd echter eerst in de tweede helft der 19e eeuw de
scheikunde als zelfstandige wetenschap onderwezen.
Evenals de geneeskunde werd de pharmacie beoefend buiten het Athenaeum. Een der
merkpalen in de wetenschappelijke beoefening der Artsenijbereidkunde, niet alleen voor
Amsterdam, maar voor geheel Nederland, is het tot stand komen, enkele jaren na de
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stichting van het Athenaeum, in 1636, van de Pharmacopoea Amstelredamensis onder
invloed van Nicolaas Tulp. Voor het handhaven van de bepalingen, in deze eerste Nederlandsche Pharmacopee vastgelegd, werd den 16 den Januari 1637 het Collegium Medicum,
oorspronkelijk bestaande uit 2 doctoren en 2 apothekers, die den titel van Inspectores ontvingen, ingesteld. Hun invloed, gevolg ook van de zeer belangrijke jaarlijksche bijdragen,
die van apothekers, doctoren en chirurgijns werden gevorderd, op de ontwikkeling en het
in stand houden van den Hortus Medicus, is elders in dit overzicht medegedeeld.
De eerste Amsterdamsche Pharmacopee sloot zich in hoofdzaak aan bij het in Amsterdam
en ook elders veel gebruikte Dispensatorium ad aromatarios van Nicolaus Praepositus.
Zij bevatte voorschriften voor de bereiding van geneesmiddelen, in hoofdzaak uit plantaardige en dierlijke grondstoffen, de tweede Amsterdamsche Pharmacopee, van 1726,
(Pharmacopoea Amstelodamensis renovata) bevat daarnaast een aantal voorschriften
voor chemische geneesmiddelen. De nieuwe „Ordonantie, omtrent de toelating tot en de
uitoefening van de artsenijbereidkunst in Amsterdam" van 29 Januari 1726 eischt van
den a.s. apotheker proeven van bekwaamheid in de scheikunde. „Geen Apothecar sal
vermogen eenig Medicament in 't Dispensatorium gemeld bij een ander te laten maken
in of buiten. deese Stad, als meede geen Chymicalia by een Chymist te kopen, en zo
in zijn winkel te houden, maar die zelfs voor zijn winkel moeten gereed maken, op een
boete telkens van 10 gulden.
Dog wat aangaet de Chymicalia zullen de reeds gepromoveerde Apothecars (als hebbende
hunne proef alleenlyk gedaen in Galenica, ende zulks ongehouden zynde de Chymicalia
te kunnen prepareeren) by een van hunne confraters hen dies beste verstaende, vervoegen,
Welke alsdan gehouden zal zyn voor derzelver deugt in te staen".
De leden van het Collegium Medicum, Wier aantal intusschen tot 5 was gegroeid, die op deze
wijze de scheikunde weer naar voren brachten, zijn in 1724 door Cornelis Troost in een
regentenstuk vereeuwigd. Het zijn de doctoren Hendrik van Bronkhorst, Casparus Commelin
en Daniel van Buren en de apothekers Jeronimo den Bosch en Martinus Haasbaart.
Eerst in 1785 wordt met deze toename in beteekenis van de Scheikunde voor hare toenmalige belangrijkste toepassing, het bereiden en het onderzoek van geneesmiddelen, rekening
gehouden bij de voorziening in het onderwijs aan het Athenaeum. In dat jaar (28 April
1785) wordt Dirk van Rhijn tot professor in de scheikunde, pharmacie en materia medica
benoemd. Hij aanvaardde 10 October 1785 zijn ambt met het uitspreken eener rede „de
Dogmatico Chemiae cultu a practico non separando, deque causis, quibus viros principes
ad utriusque impelli decet patrocinium". Een laboratorium stond eerst niet tot zijn beschikking , in den cursus 1803-1804 gaf hij geen onderwijs bij gebrek aan een laboratorium. Evenals de Groninger Hoogleeraar Stratingh richtte hij later in zijn wooing een
eenvoudig laboratorium in. Van Rhijn oefende naast zijn ambt als hoogleeraar ook de
medische practijk uit.
De door Van Rhijn ten behoeve van a.s. geneeskundigen en apothekers onderwezen
materia medica omvatte in hoofdzaak datgene, wat in lateren tijd als pharmacognosie
werd aangeduid. Het bestond in het herkennen, zoo noodig op hoedanigheid en eventueele
vervalschingen onderzoeken van plantaardige, dierlijke en minerale grondstoffen. Belangrijk hulpmiddel bij dit onderwijs waren de verzamelingen deter grondstoffen, die,
waar ongeveer elk natuurvoorwerp toepassing als geneesmiddel vond, zeer veel omvattend
waren. Een bekend kabinet van natuurvoorwerpen bezat in de 17e eeuw J. J. Swammerdam, apotheker in de Star by de Monckelbaenstoren. Boerhaave getuigt hiervan : „In
syn Nuys wierd gesien eene volkomene opgadering van Dieren, Dierkens, Aardgewassen
en Bergwerken. Hier was alles net geschikt, niets in wanorder of overhoop. Dog bovenal
bestond het cieraad daarin, dat het seldsaamst van Oost, en West-Indie, daar was by een,
vooral het Keurlykst Porcelyn". De verzameling van den vader heeft grooten invloed
uitgeoefend op den beroemden Jan Swammerdam en ook Leeuwenhoek, die bij den
vader aan huffs kwam, heeft in diens verzameling menig voorwerp gevonden, waarvan
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het microscopisch beeld werd beschreven in de beroemde brieven aan de „wijt-vermaerde
Koninglijke Wetenschap-zoekende Societeit, tot Londen in Engeland".
Van groote bekendheid was de verzameling, die apotheker Seba bijeen had gebracht en
die hij in 1717 aan Czaar Peter voor 15.000 gulden verkocht. Een denkbeeld van den
omvang van een dergelijke verzameling verkrijgt men uit de met 450 gekleurde platen
versierde beschrijving van Seba's latere verzameling : „Locupletissimi rerum naturalium
thesauri accurata descriptio et iconibus artificiossimis expressio per universam physices
historiam". Het in 4 deelen uitgegeven werk verscheen in 1734-35 te Amsterdam. Tot
den tekst hebben Kier en daar Gaubius, Musschenbroek en anderen medegewerkt. Boerhaave, aan wien het eerste deel door Seba werd toegezonden, schrijft in een brief aan
Albertus Seba, lid van de Keizerl. Kon. Leopoldinische Carolinische en Kon. Engelsche
Societeit der Wetenschappen en van de Academie van Bologna, apotheker te Amsterdam,
een brief met uitdrukkingen als „God sy geloovd, die dit door UwEd. heevd wereldkundig
gemaakt". Behalve in het Latijn werd het kostbare werk ook in het Fransch en Nederlandsch uitgegeven; door een commissie van Fransche geleerden, onder wie Cuvier,
Geoffroy Saint-Hilaire, Valenciennes, werd het werk in 1827 opnieuw uitgegeven.
Een geheel nieuw gebied werd dus allerminst, wat de materia medica betreft, door het
opnemen van dit studievak in Amsterdam betreden. Waar het Athenaeum te kort schoot
in de voorziening van het onderwijs, werd hierin van particuliere zijde voorzien.
Dit zelfde geldt voor het onderwijs in de scheikunde. De a.s. apothekers moesten, behalve
door hun studies in den hortus medicus, zich voor hunne examens door scheikundig onderzoek voorbereiden. Hiervoor was aan het Athenaeum nagenoeg geen gelegenheid.
Nog tijdens het professoraat van Van Rhijn werd in 1810 Casp. George Carel Reinwardt
benoemd tot Prof. ord. Hist. Nat. en extra-ord. Chem. et Pharmaciae. Hij aanvaardt
zijn ambt den 5den November met een rede : Oratio de Chemicae et Historiae naturalis
studiis recte instituendis". Zijn belangstelling richtte zich echter voornamelijk op botanische onderwerpen. Als hoogleeraar in de botanie aan de hoogeschool te Harderwijk
(1801-1808) was hij de opvolger van Schacht geweest en daarna was hij tegen zijn zin
belast geworden met het directeurschap van den aan te leggen plantentuin met diergaarde
en natuurhistorisch museum voor Koning Lodewijk, eerst te Soestdijk, daarna te Haarlem
en ten slotte te Amsterdam.
In 1815 vertrekt hij als Directeur tot de zaken van Landbouw, Kunsten en Wetenschappen
naar Indie.
Zijn taak als hoogleeraar in de Scheikunde wordt tijdelijk (van 1815-1822) overgenomen
door Hendrik Willem van Rossem. Deze was in Groningen in 1810 tot doctor in de medicijnen gepromoveerd op een chemisch onderwerp : „Dissertatio chemico-medica de Aqua".
Reinwardt stelde zijn natuur- en scheikundige bibliotheek, werktuigen en materialen tot
Van Rossem's beschikking en deze richtte in een tuinhuis, dat bij zijn wooing behoorde,
een uit een vertrek bestaand scheikundig laboratorium in.
Reinwardt, die bij het overlijden van Van Rhijn bevorderd was tot gewoon hoogleeraar
in de scheikunde, pharmacie en materia medica, doch in 1821 tot hoogleeraar in Leiden
was benoemd, beval, in 1822 te Amsterdam uit Indie teruggekeerd, Van Rossem tot zijn
opvolger aan. Deze bedankte echter uit hoofde van zijn uitgebreide medische practijk
en beval H. C. van der Boon Mesch aan.
Van Rossem zelf wijdde zich na dien tijd geheel aan zijn praktijk, die zoo uitgebreid was,
dat hij in 1825 Gerrit Jan Mulder overhaalde, om zich in Amsterdam als geneesheer te
vestigen, door hem een gedeelte van zijn praktijk of te staan. Mulder getuigt van hem,
dat hij zeer goed voor hem was en zijn mineralen-verzameling en goed voorziene bibliotheek
voor hem openstelde.
Meer in scheikundige richting georienteerd dan zijn voorgangers is de in 1823 op 29-jarigen
leeftijd tot hoogleeraar in de Historia Naturalis, Chemie, Pharmacie en Materia Medica
benoemde Hendrik Carel van der Boon Mesch. Hij aanvaardt (20 October 1823) zijn ambt
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met een rede, getiteld : „Oratio de naturae contemplators, tum sui, turn alieni commodi
adjutore". Reeds vroeger was van zijn hand verschenen : „Disputatio geologica de granite"
(Lugd. Batay. 1820) en „Responsio ad quaestionem ab ordine chemica propositam (de
acido muriatico oxygenato)". Op de eerste publicatie was hij tot doctor in de natuurkundige wetenschappen bevorderd ; zijn promotie tot doctor in de medicijnen volgde
in 1821 op een dissertatie : „de Nervo sympathico magno". Burgemeester en Wethouders
stelden het chemisch laboratorium, dat Van Rhijn in zijn wooing in de Saaihal in de
Staalstraat had ingericht, tot zijn beschikking, benevens een toelage voor den aankoop
van benoodigdheden en de bezoldiging van een amanuensis. In 1827 werd hem, daar hij
niet tevreden was met zijn laboratorium, een ander huis aangewezen ter inrichting als
laboratorium. De plannen schijnen niet tot uitvoering te zijn gekomen. In 1831 overleed
hij in den ouderdom van 36 jaar.
Na het overlijden van Van der Boon Mesch wordt diens taak als hoogleeraar in de historia
naturalis overgenomen door Willem Vrolik, Wiens verdiensten elders behandeld worden ;
als waarnemend hoogleeraar voor pharmacie en chemie volgt hem Willem Simon Swart op.
Had Van Rhijn tusschen 1803 en 1804 geweigerd, om onderwijs te geven bij gebrek aan
een laboratorium, Swart was er niet veel beter aan toe. Voordat men Swart gevraagd had
om het hoogleeraarschap in de pharmacie en chemie waar te nemen, hadden curatoren
van het Athenaeum zich gewend tot den toenmaligen lector aan de klinische school te
Rotterdam, den lateren hoogleeraar in de scheikunde te Utrecht, Gerrit Jan Mulder.
Mulder ging zelf naar Amsterdam en sprak aan het huis van den Burgemeester met de
curatoren Van de Poll, M. C. van Hall en Van Reenen. Er was in het laboratorium
niets, niet een tang. Mulder zei, dat hij instrumenten en ingredienten noodig had ; de
curatoren zouden zien daarvoor geld te bekomen. Na eenigen tijd kreeg Mulder tot antwoord, dat er geen geld beschikbaar was, maar tegelijk de vraag, of hij toch maar Wilde
komen. Mulder bedankte, daar hij in Rotterdam over een laboratorium beschikte.
De toestand van het laboratorium onder Swart's voorganger wordt wel het best geteekend
door een mededeeling, eveneens van Mulder, dat hij in Rotterdam als laboratorium over
een oude kazerne beschikte, die vol ongedierte was ; om eventueele klachten te motiveeren,
had de man, die het laboratorium bewaakte, Mulder's amanuensis, altijd een bierglas vol
ongedierte staan. „Uit de reten van den zolder vielen zij mij op de kleeren en zoo beoefende
ik chemie", schrijft Mulder in zijn Levensschets (Rotterdam bij H. A. Kramers & Zoon
1881). Het onderzoek, dat Mulder in 1825 verrichtte „Over de wateren en de lucht van.
Amsterdam" (uitgegeven bij Sulpke), werd niet verricht in het laboratorium van het Athenaeum, maar in het particuliere laboratorium van een der Amsterdamsche apothekers.
Het laboratorium, waarover Swart de beschikking kreeg, bestond uit een lokaal in de
Saaihal, waar tevens een politiebureau gevestigd was ; van hulpmiddelen was geen
sprake. Een herinnering aan een soortgelijken toestand is tot in 1930 bewaard gebleven ;
toen is met de oude St. Pietershal het oude laboratorium, gevestigd op de zolders van het
gebouw en waar tot 1865 door plaatselijke commissies van geneeskundig toevoorzigt
de examens voor apotheker werden afgenomen, verdween.
Swart aanvaardde zijn ambt den 20 sten October 1834 met een rede : „de Chemia physicae
auxilii ad scientiae dignitatem avecta et physicae progressibus ulterius perficienda".
Gedurende de eerste 3 jaren van zijn hoogleeraarschap besteedde hij zijn geheele traktement tot het aankoopen van hulpmiddelen voor zijn onderwijs. Hij wist het zoover te
brengen, dat eenige studenten practisch bij hem konden werken.
Hij stichtte met den lateren lector in de pharmacie F. J. Swartwout, de apothekers
D. Pas en A. H. Walter en Dr. S. Sarphati den 23sten April 1842 de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, Wier eerste voorzitter hij werd.
Swarts opvolger was Eduard Henri von Baumhauer, die het aannemen van zijn professoraat in 1848 afhankelijk stelde van het inrichten van een laboratorium. Aan deze voorwaarde is echter in het begin van de loopbaan van von Baumhauer slechts op bescheiden
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wijze voldaan. Door verplaatsing van het physisch kabinet naar het gebouw van het
Athenaeum kwamen er eenige localen vrij ; in 1850 had een voorloopige verbouwing plaats;
maar eerst in 1856 is er sprake van de inrichting van een aan de eischen van den tijd
voldoend laboratorium. Deze eischen waren bescheiden, te meer, daar de wetenschappen,
die thans met de Wis- en Sterrekunde de Faculteit der Wis- en Natuurkunde uitmaken,
beschouwd werden als een aanhangsel der medische wetenschap. Dit komt duidelijk aan
het licht in de feestrede, door Beyerman in 1857 bij het 225-jarig bestaan van het Athenaeum uitgesproken, waar hij in zijn overzicht zegt : „Wij zijn gekomen tot de Studenten
in de Genees- en Heelkunde. Hun tak van wetenschap staat met de kennis der natuur
in onafscheidelijk verband, het is de kennis der natuur in eene bepaalde rigting. Het
onderwijs in deze vakken onderscheidt zich van dat in andere : Godgeleerdheid, Regtsgeleerdheid, Letterkunde vorderen niet zoozeer stoffelijke hulpmiddelen als wel werkzaamheid van 't bespiegelend verstand ; zij zijn uit boeken of mondelijke mededeeling,
de Genees- en Heelkunde zijn niet uit boeken of mondelijk onderwijs, hoe voortreffelijk
ook, te leeren ; zij vorderen behalven dat ook nog stoffelijke voorwerpen, die sours niet
maar gezien, die ook betast, in een woord binnen het bereik der zintuigen geplaatst worden.
Daartoe is veel noodig". (Mr. Hugo Beyerman's Feestrede ter gelegenheid van het 225-jarig
bestaan van het Athenaeum Illustre te Amsterdam, bladz. 23, 24).
In Beyerman's rede worden de ziekenhuizen, het nieuw opgericht fysiologisch-pathologisch laboratorium, het anatomisch kabinet genoemd en dan vervolgt hij (1. c. bladz. 25)
„Maar ook deze studien verdienen onze aandacht, die behalve hare hulp der geneeskunde
verleend, ook nog een ander doel hebben". — „Het kabinet van fysische instrumenten,
(Carel Johannes Matthes was in 1857 hoogleeraar in de Wis- en Natuurkunde) en de verbetering van de plaats, waar zij, ten dienste van de studerenden door een bekwame hand
kunnen gebruikt worden", waren al bij de verbeteringen, die in het afgeloopen jaar tot
stand waren gekomen, ter sprake gebracht.
In het bijzonder wordt echter het laboratorium, dat Eduard Henri von Baumhauer,
hoogleeraar in de chemie en pharmacie, te zijner beschikking krijgt, gememoreerd (1. c.
bladz. 26) : „Wanneer de Stedelijke Regeering bij den toestand van eene schatkist als
die van Amsterdam thans is, het vierde van een ton gouds niet slechts besteed, ja, zich
geregtigd acht, our die toe te wijzen ten einde een chemisch laboratorium te stichten, dat
nog in dit jaar gereed met de beste zelfs buitenlandsche zal kunnen wedijveren — en elk,
die de behoeften van onzen tijd kent, noemt dien schat goed besteed en prijst de Stedelijke
Regeering deswegen. . . ."
1857 kan als een keerpunt in de geschiedenis der Faculteit worden beschouwd. Dit neemt
echter niet weg, dat ook voor dien tijd wetenschappen, Welke tot de Faculteit der Wis- en
Natuurkunde behooren, aan het Athenaeum gedoceerd werden, zooals uit het voorgaande
wel blijkt.
Von Baumhauer's nieuwe laboratorium bleef gevestigd in de Saaihal in de Staalstraat,
waar het tot 1901 bleef.
Von Baumhauer bleef als gewoon hoogleeraar aan het Athenaeum verbonden tot 1864, toen
hij benoemd werd tot Secretaris der Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te
Haarlem; door zijn benoeming tot honorair professor bleef een losse band tusschen hem en
het Athenaeum bestaan.
Van zijn talrijke geschriften zijn die over de dichtheidsbepaling van mengsels van alcohol
en water de meest beteekenende. Ze zijn tot op heden de grondslag voor het bepalen
van het alcoholgehalte van spiritus voor het berekenen van den te betalen accijns. Ze
werden, totdat door het Bureau of Standards met moderne hulpmiddelen de waarden
eenigszins gewijzigd werden, als de meest nauwkeurige beschouwd.
Von Baumhauer heeft door zijn onderzoekingen op het gebied van levensmiddelen mede
den stoot gegeven tot het oprichten van den eersten keuringsdienst voor waren in ons
land. Reeds in 1858 werd in Amsterdam de eerste „Verordening omtrent de keuring van
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levensmiddelen" ingevoerd en met wisselenden uitslag toegepast. Ze is ook weer tijdelijk
buiten werking gesteld, maar heeft ten slotte in 1867 geleid tot het oprichten van den
keuringsdienst, die, tot een algemeene rijksregeling werd getroffen, de Amsterdammers
tegen bedrog en vervalsching op het gebied van levensmiddelen heeft beschermd. De
Amsterdamsche apotheker G. H. Hoorn werd als scheikundige, Dr. D. J. Coster, de
bekende pharmacognost, als plantkundige aan den dienst verbonden.
Von Baumhauer heeft in hooge mate het zijne bijgedragen tot het verspreiden van juiste
kennis op het gebied der natuurwetenschappen. Hij was een der oprichters van het
Album der Natuur (1852).
Von Baumhauer was, evenals zijn opvolger Jan Willem Gunning, die in 1865 werd
benoemd, hoogleeraar in de scheikunde en pharmacie. Wat dit laatste onderdeel van
zijn opdracht betreft, beperkte het onderwijs van Gunning zich tot het scheikundige
gedeelte der pharmacie ; naast hem werd in 1868 benoemd tot lector in de pharmacie
Hendrik Jacobus Swartwout.
De beteekenis van Gunning voor de pharmacie en de verdere ontwikkeling van het pharmaceutisch onderwijs zal hierna worden behandeld.
Een uitvoerige en zeer gedocumenteerde studie over het onderwijs in de chemie aan het
Athenaeum Illustre tot de komst van J. W. Gunning verscheen van de hand van Dr.
W. P. Jorissen in Chemisch Weekblad 1911, bladz. 501 en 527.
Door Gunning werd nog de geheele scheikunde (omvattende de anorganische, organische,
analytische en pharmaceutische chemie, benevens de toxicologie) in het eenvoudige laboratorium aan den Groenburgwal to Amsterdam onderwezen. Ook nadat in 1877 de omzetting
van Athenaeum tot Universiteit had plaats gevonden en de leeropdracht van Gunning in
hetzelfde jaar was gesplitst door het benoemen van J. H. van 't Hoff tot lector in de
anorganische chemie, mineralogie en geologie, werd het geheele onderwijs in het genoemde
laboratorium gegeven. In 1887 werd echter tot den bouw van een nieuw laboratorium voor
de scheikunde besloten, dat in September 1891 officieel in gebruik genomen werd.
In dit gebouw, gelegen aan de Nieuwe Prinsengracht 126, waren onder drie verschillende
hoogleeraaren. ondergebracht : le de anorganische scheikunde, 2e de organische en
pharmaceutische scheikunde en 3e de mineralogie en geologie. De lokalen voor de organische en pharmaceutische chemie bevonden zich in den zijvleugel aan de Roeterstraat,
terwijl de mineralogie en geologie kon beschikken over eenige ruimte in den anderen zijvleugel. In hoofdzaak was dus het middengedeelte bij de anorganische scheikunde in
gebruik. Onder de drie hoogleeraren en hun opvolgers zijn deze verschillende afdeelingen.
— waarvan de afdeeling voor organische en pharmaceutische chemie inmiddels was
gesplitst in een voor organische scheikunde en een afzonderlijke voor pharmaceutische
scheikunde — ononderbroken tot 1919 op deze wijze in het laboratorium aan de Nieuwe
Prinsengracht 126 gevestigd geweest.
De sterke toename van het aantal studenten in de scheikunde — mede een gevolg van
de invoering van de wet-Limburg in 1917 — had intusschen een toestand van nijpend
ruimtegebrek geschapen, waardoor het geven van het practisch onderwijs zeer bemoeilijkt
werd, zoodat uitbreiding van de beschikbare laboratoriumruimte steeds dringender vereischt werd.
In 1919 werd een nieuw gebouwd houten hulpgebouw, aan de Nieuwe Prinsengracht 134
gelegen, in gebruik genomen. In de benedenruimte hiervan werd het medisch practicum
met het propaedeutisch onderricht voor candidandi in de natuurphilosophische vakken
ondergebracht, terwijl in de bovenruimte het propaedeutisch practicum der pharmaceuten met het chemisch onderricht der candidaten in de pharmacie gecombineerd werd.
Toen ook Kier weer splitsing intrad en ook het onderwijs in de biochemie voor pharmaceuten
met de toxicologie als afzonderlijk leervak werd ingevoerd, bleek de ruimte weer ontoereikend. Hierdoor konden de studenten zich niet op een speciaal ervoor ingesteld practicum
in de toegepaste scheikunde bekwamen, doch in plaats daarvan werd door hen in de
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fabrieken zelf practisch gewerkt. Ook het practicum in de voedingsmiddelenscheikunde
wordt ten deele buiten de Universiteit gegeven. De pharmaceutische en chemische studenten, die zich in deze richting willen specialiseeren, worden naar de op dat gebied goed
ingerichte laboratoria der keuringsdien.sten. gedetacheerd.
De studie voor de microbiologie is, door samenwerking met de medische faculteit, voor
studenten in de chemie en pharmacie mogelijk in het laboratorium voor gezondheidsleer,
aan de Mauritskade No. 57 gelegen.
Na de uitbreiding der laboratoriumruimte door het in gebruik nemen van het nieuwe
hulpgebouw, bevonden zich in het hoofdgebouw nu nog de afdeeling voor anorganische en
algemeene chemie (voor het onderwijs aan candidaten en verdergevorderden), verder
die voor organische chemie en ook de afdeeling voor propaedeutische organische chemie,
die ondergebracht was in de lokalen, voorheen in gebruik bij de pharmaceutische chemie.
Tevens beschikte de afdeeling voor mineralogie, kristallografie en geologie nog over de
reeds sedert 1891 in gebruik zijnde lokalen.
De elektrochemie was in een lokaal van de afdeeling voor anorganische en algemeene
chemie ondergebracht.
De uitbreiding van de theoretische en vooral van de technische elektrochemie was aan.leiding tot de benoeming van een afzonderlijk hoogleeraar in dat vak. Het laboratorium
voor elektrochemie werd verbonden aan de Elektrische Centrale aan de Hoogte Kadijk,
waar de elektriciteit practisch gesproken in elke hoeveelheid en bij sterk gevarieerde
spanning ter beschikking gesteld kan worden en waar ook technische hulp bij voortduring
ten dienste staat.
Tot heden is in deze ruimteverdeeling van 1919 geen wijziging gekomen. Doch wel staan
binnen enkele jaren ingrijpende, belangrijke wijzigingen te wachten. Bij de benoeming
van den nieuwen hoogleeraar in mineralogie, kristallografie, geologic en palaeontologie
(1928), besloot de raad der gemeente Amsterdam tot den bouw van een nieuw geologisch
instituut op een terrein aan. de Nieuwe Prinsengracht naast het scheikundig laboratorium
gelegen, waarin ook de afdeeling voor palaeontologie en die voor kristallografie en mineralogie een plaats zullen. vinden. En tevens is besloten tot den bouw van een nieuw laboratorium voor organische scheikunde op hetzelfde terrein, waarvoor bereids met het
grondwerk van den bouw is aangevangen. De vrij gekomen ruimte zal dan ten goede
komen aan het laboratorium voor algemeene en anorganische chemie.
Binnen eenige jaren zal de toestand dus, naar wij hopen, zoodanig zijn geworden, dat de
meeste afdeelingen, niet meer gehinderd en geremd door gebrek aan ruimte en hulpmiddelen
voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, zich ongestoord zullen kunnen ontplooien,
om daardoor bij te dragen tot den bloei van de Amsterdamsche Universiteit in het algemeen en van die van de chemische afdeeling in het bijzonder.
De scheikunde werd als zelfstandige wetenschap eerst onderwezen na de benoeming in
1865 van J. W. Gunning tot hoogleeraar in de scheikunde en pharmacie.
Toen. in 1877 J. H. van 't Hoff eerst als lector en een jaar later als hoogleeraar aan de
Universiteit van Amsterdam werd verbonden, nam Van 't Hoff allengs meer en meer de
opleiding der chemie tot zijn taak, terwijl J. W. Gunning zich hoofdzakelijk aan het pharmaceutisch onderwijs wijdde en daarnaast het elementaire college over organische chemie
gaf. In de laatste jaren van zijn verblijf te Amsterdam doceerde Van 't Hoff hoofdzakelijk
de physische chemie, terwijl hij het onderwijs in de nieuwere organische chemie overliet aan
H. Goldschmidt (later hoogleeraar te Christiania), die toen hier privaatdocent was.
In 1896 werd J. W. Gunning opgevolgd door C. A. Lobry de Bruyn, die den 2 den November
1896 zijn ambt aanvaardde , zijn opdracht was het onderwijs in de organische chemie en
een deel van het onderwijs in de pharmaceutische chemie.
Door inwendige veranderin.gen werd de eene vleugel van het laboratorium, Nieuwe Prinsengracht 126, voor het organisch-chemisch onderwijs geschikt gemaakt.
In 1901 werd door de benoeming van N. Schoorl tot lector de taak van Lobry de Bruyn
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verlicht, doordat Schoorl het pharmaceutisch onderwijs overnam. Schoorl werd in 1908
benoemd tot buitengewoon hoogleeraar.
Naast Lobry de Bruyn gaf J. J. Blanksma gedurende de jaren 1903-1909 als privaatdocent colleges in de organische chemie voor candidaten. Lobry de Bruyn overleed in.
Juli 1904 en werd opgevolgd door A. F. Holleman, die in Februari 1905 zijn ambt aanvaardde en, evenals zijn voorganger, het geheele onderwijs in de organische chemie voor
zijn rekening kreeg. In de jaren 1915-1918 werd het candidaten-college organische
chemie, in overleg met A. F. Holleman, gedeeltelijk gegeven door J. P. Wibaut, die in
1915 als privaatdocent was toegelaten.
Na den oorlog nam het aantal studenten in de chemie, mede als gevolg van de wetLimburg, sterk toe. Daarom werd in Mei 1919 een lectoraat in de organische chemie
ingesteld, hetgeen door Wibaut werd vervuld. De lector gaf het propaedeutische onderwijs
in de organische chemie aan medici en aan pharmaceuten en natuurphilosophen tot het
candidaatsexamen. De noodige ruimte voor de propaedeutische praktika werd gevonden
in den benedenvleugel van het laboratorium, daar G. Hondius Boldingh, die als opvolger
van Schoorl in den benedenvleugel het pharmaceutisch onderwijs gaf, naar het nieuw
gebouwde laboratorium, Nieuwe Prinsengracht 134, verhuisde. Bij deze gelegenheid werd
een practische cursus in de organische chemie voor de medische studenten ingesteld;
verder werd het propaedeutische praktikum der natuurphilosophische studenten en pharmaceuten gereorganiseerd.
Holleman gaf, nadat deze regeling tot stand gekomen was, een candidatencollege en had
de leiding der candidaten en doctorandi in de chemie.
Met ingang van 1 October 1924 werd aan. A. F. Holleman op zijn verzoek ontslag verleend.
Hij werd opgevolgd door J. P. Wibaut, die den 15 den Juni 1925 zijn ambt aanvaardde.
Hoewel het aantal studenten in de chemie en in de overige vakken der natuurphilosophische
faculteit sinds 1919 zeker niet was afgenomen, werd het lectoraat in de organische chemie
niet gecontinueerd. Het onderwijs in de organische chemie — de geheele propaedeuse
incluis — wordt thans weer door 66n docent gegeven ; organische chemie als bijvak voor
het doctoraal examen wordt door sommige biologen en pharmaceuten gekozen.
Te vermelden valt nog, dat als docenten in vakken, Welke ten deele de organische chemie
rakes, werkzaam zijn de lectoren : J. Temminck Groll (ambtsaanvaarding 1 October
1920), Jan Smit (ambtsaanvaarding 12 Februari 1929). Temminck Groll doceert o.a. de
biochemie, terwijl J. Smit de mikrobiologie doceert ; beide vakken kunnen door chemici
en pharmaceuten als bijvakken voor het doctoraal-examen gekozen worden, terwijl eenigen
reeds een dissertatie op het gebied der mikrobiologie hebben bewerkt.
In dit verband moet ook genoemd worden J. R. Katz, sinds 1919 toegelaten als privaatdocent in de biochemie ; verschillende studenten hebben onder zijn leiding wetenschappelijke onderzoekingen verricht. De beschikbare ruimte en inrichting in het organischchemisch laboratorium voldoet reeds lang niet meer aan redelijke eischen ; sinds de
toename van het aantal natuurphilosophische studenten in de laatste 10 jaar, is het
gebrek aan behoorlijke werkruimte een belemmering geworden voor den goeden gang van
zaken. Wel is waar zijn in den loop der laatste jaren verschillende verbeteringen aan.gebracht, doch meer ruimte kon daardoor niet worden geschapen. Het is daarom zeer
verheugend, dat de Gemeenteraad in het voorjaar 1930 besloten heeft, een nieuw organisch-chemisch laboratorium te does bouwen aan de Nieuwe Achtergracht. Met den
bouw hiervan is reeds begonnen.
Toes 16 October 1877 de oude instelling voor hooger onderwijs te Amsterdam, het „Atheneum Illustre" (in 1632 gesticht), tot Universiteit werd verheven, was Jacobus Henricus
van 't Hoff, 30 Augustus 1852 te Rotterdam geboren, dus slechts 25 jaar oud, door bemiddeling van Prof. Gunning tot lector in de scheikunde benoemd.
Gunning gaf onderwijs in anorganische, organische en analytische chemie, terwijl den
17
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lector Van 't Hoff een college over de physische grondbeginselen der scheikunde was
opgedragen. Een jaar later, 11 October 1878, volgde zijn benoeming tot hoogleeraar in de
anorganische scheikunde, de geologie en de mineralogie, Welke betrekking hij aanvaardde
met het uitspreken van een rede over „Verbeeldingskracht in de wetenschap". Hij
had toen reeds „La Chimie dans l'Espace" in het licht gegeven, Welk werk de grondslag
van de stereochemie werd.
Om zijn werk, te Amsterdam verricht, in het juiste licht te zien, dient een overzicht te
worden gegeven van de ontwikkeling van dat gedeelte van de chemie, waaraan Van 't Hoff
zich in het bijzonder heeft gewijd. Dit gedeelte is de algemeene of physische chemie,
en wel dat gedeelte der chemie, dat zich bezighoudt met de wetenschappelijke studie van
de eigenschappen der stoffen en van hare omzettingen. Deze studie, die haar ontstaan te
danken heeft aan den invloed van de physica en vele belangrijke hulpmiddelen aan haar
ontleent, heeft de chemie krachtig doen ontwikkelen en haar van een empirische tot een
rationeele wetenschap gemaakt.
Hoewel de aanvang van deze samenwerking tusschen chemie en physica met grond tot
Robert Boyle (1661) kan worden teruggevoerd, is zij eerst in het midden der 19de eeuw
in die mate toegenomen, dat daardoor een nieuwe beschouwingswijze op den voorgrond
is getreden, die, langzamerhand het geheele terrein der chemische wetenschap doordringende, vele belangrijke hoofdstukken daaraan heeft toegevoegd.
In den aanvang bestond genoemde samenwerking uit de bepaling van physische constanten, die als basis voor de atoom- en moleculair-theorie of als kenmerken voor den
moleculair-bouw der chemische individuen werden aangewend. Dit alles behoort tot de
wetenschappelijke studie van de eigenschappen der stoffen.
Later, en deze tijd valt in het midden der 19de eeuw, begon de physica haar invloed uit
te oefenen op de toen heerschende leer der affiniteit en zoo ontstond de wetenschappelijke
studie van de omzetting der stoffen, een studie, zoo vruchtdragend en met zooveel algemeene
gezichtspunten, theorieen en wetten tot resultaat, dat de geheele chemie een metamorphose
scheen te ondergaan. Dit was het tijdstip, waarop de algemeene chemie werd geboren.
Voordat dit tijdstip was ingetreden, meende men algemeen, dat het onderzoek als eerste
doel de bepaling van de chemische affiniteit hebben moest, omdat daardoor de mogelijkheid gegeven zou zijn, iets omtrent de natuur der chemische krachten te weten te komen.
Thans ziet men hierin een bewijs van groote overschatting, waaraan trouwens menige
jonge wetenschap heeft geleden. Men Wilde beginnen met hetgeen alleen einddoel wezen
kon en het gevolg hiervan was, dat alle op het probleem der affiniteit gerichte onderzoekingen volkomen vruchteloos bleven. Eerst toen men de chemische affiniteit als doelwit had laten varen en niet meer vroeg, waarom, maar hoe verloopt een reactie, toen bleek,
hoezeer het vroegere streven een beletsel voor de ontwikkeling der chemie was geweest.
Van Bergmann (1775) over Berthollet (1801) tot Guldberg en Waage (1867) verloopt bijna
een eeuw, voordat men Tangs kinetischen weg tot een helder inzicht komt over een der
belangrijkste wetten der algemeene chemie, nl. die der chemische massawerking.
Volgens deze wet wordt de snelheid van een eenzijdig verloopende reactie bepaald door
de massa (actieve) der reageerende bestanddeelen, het aantal moleculen, van elke stof
noodig voor de omzetting, en een voor de reactie karakteristieke constante, die reactieconstante wordt genoemd. 't Chemisch evenwicht wordt beheerscht door dezelfde factoren,
dock nu van twee reacties en in plaats van een reactieconstante krijgt men nu een evenwichtsconstante, die uit het quotient der beide reactieconstanten bestaat.
Deze wet van de chemische massawerking, waarvan de thermodynamische bevestiging door
Horstman, Gibbs en ook door Van 't Hoff gegeven werd, is voornamelijk door Van 't Hoff
in zijn Amsterdamschen tijd op zeer verschillend gebied getoetst en bewaarheid gevonden.
De resultaten van deze toetsing zijn neergelegd in zijn Etudes de Dynamique chimique 1884.
De invloed, die deze wet van de chemische massawerking en hare toetsing heeft uitgeoefend,
is geweldig en de twee nieuwe takken van chemisch onderzoek, door haar ontstaan, de leer
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der chemische dynamics en statics of de leer van de reactiesnelheid en van het chemisch
evenwicht, hebben resultaten opgeleverd, die niet alleen voor de wetenschap, doch ook
voor de techniek, van de grootste beteekenis zijn.
Van groot belang voor de verdere ontwikkeling van dit uiterst gewichtige gebied was het
feit, dat de physics de chemie ten tweeden male een stevige hand reikte, waardoor zij op
volkomen vasten bodem aanlandde. Dit geschiedde bij de toepassing van de eerste en
tweede hoofdwet der mechanische warmtetheorie op chemische problemen.
De eerste hoofdwet werd voor het eerst op chemisch terrein overgebracht, toen Julius
Thomsen in 1854 de door Hess in 1840 ontdekte regel van de constants warmtesom door
middel van Naar verklaarde. Julius Thomsen, evenals Berthelot, die hem tien jaar later
volgde, meende echter in de warmteontwikkeling nog meer te moeten zien. De wet van de
de chemische massawerking was nog niet opgesteld, de affiniteit vervulde nog ieders
brein en zoo was het te begrijpen, dat in de warmteontwikkeling een maatstaf voor de
affiniteit werd gezocht. Hoe verkeerd deze opvatting ook was, toch heeft zij nut gesticht,
want zij gaf aanleiding tot het ontstaan van een nieuwen tak van chemisch onderzoek,
de thermochemie. De warmtecijfers, zoo meende men, waren voldoende, om een reactie te
kunnen voorspellen, want volgens den door Thomsen en Berthelot opgestelden regel zou
die reactie verloopen, die met de grootste warmteontwikkeling gepaard gaat.
Dat deze regel in vele gevallen niet opging, werd spoedig ingezien, het was nl. niet moeilijk
verscheidene reacties aan te wijzen, die van zelf verloopen, maar Been warmte ontwikkelen,
doch absorbeeren. Thomsen was zich deze uitzonderingen wel bewust en zocht naar een
verklaring. Berthelot daarentegen heeft aan zijn regel 30 jaar met groote hardnekkigheid
vastgehouden.
Gibbs was het, wien het het eerst gelukte de juiste beteekenis van den door Thomsen en
Berthelot opgestelden regel aan te geven. Hij toonde nl. aan, dat het niet de totals energie,
maar een andere grootheid, de z.g. vrije energie, is, die bij spontaan verloopende chemische omzettingen afneemt en bij evenwicht een minimum is, waardoor de wet van de
chemische massawerking tot een streng postulaat der thermodynamics werd verheven.
De methodes ter bepaling van de evenwichtsconstante gaven dus tevens den weg aan,
om tot de affiniteit der met elkaar reageerende stoffen te geraken, zoo was dus in de
vrije energie datgene gevonden, wat zoolang in de reactie-warmte te vergeefs was gezocht,
nl. een energetische mast voor het oorspronkelijk mechanisch opgevatte begrip affiniteit.
Op een in principe met de beschouwingen van Gibbs overeenstemmende wijze, werd door
Van 't Hoff een formule voor de verschuiving van het evenwicht met de temperatuur
afgeleid, waaruit — evenals trouwens uit de beschouwingen van Gibbs — bleek, dat de
regel van Thomsen en Berthelot alleen in het limietgeval, nl. bij het absolute nulpunt,
volkomen geldigheid zou bezitten.
In het principe van het beweeglijk evenwicht, daarop door Van 't Hoff opgesteld en door
Le Chatelier over alle evenwichtsfactoren uitgebreid, werd ons bovendien een qualitatieve
uitdrukking voor elks evenwichtsbeinvloeding geschonken, die ter orienteering omtrent
de richting der verschuiving van het grootste nut bleek te zijn.
Zoo ver was men gekomen in 1885 en de nieuw verworven kennis maakte het mogelijk,
al de klassen van evenwichtsverschijnselen bij gassen, en bij gassen met vaste stoffen,
vanuit 66n gezichtspunt te overzien. Merkwaardig is het, dat niemand, uitgezonderd
Gibbs, zich voor dien tijd aan de oplossingen had gewaagd. Nog ditzelfde jaar echter gaf
Van der Waals ook voor de gevallen, waarbij oplossingen optreden, een thermodynamische
betrekking, die op velerlei evenwichten van toepassing is.
Deze betrekking, die, evenals zijn latere arbeid over de mengsels, voor de chemie aanvankelijk bijna uitsluitend tot qualitatieve toepassing in de phasenleer diende, heeft
later bij quantitatief onderzoek tot belangrijke uitkomsten geleid.
Veel gemakkelijker, maar dan ook tot zeêr verdunde toestanden beperkt, was de quantitatieve toetsing van de theorie, die Van 't Hoff een jaar later, in 1886, opstelde.
261

Op grond van de onderzoekingen van Pfeffer en Hugo de Vries was Van 't Hoff (zie
zijn publicaties in de Zweedsche Akademie van Wetenschappen „Lois de 1'Equilibre
Chimique dans 1'Etat diluê gaseus ou dissous" „Conditions êlectriques de requilibre
chimique" en in het Z. f. Phys. Chem. „Die Rolle des osmotischen. Druckes in der Analogie
zwischen Losungen and Gasen") tot de conclusie gekomen, dat de osmotische druk bij
verdunde oplossingen zich analoog aan den gasdruk gedraagt en dat dus de wetten, geldende voor den gasvormigen toestand, ook op den opgelosten toestand van toepassing
zijn, wits men den gasdruk door den osmotischen druk vervangt.
Deze gelukkige vondst leidde Van 't Hoff tot de opstelling van zijn „theorie der oplossingen", waarin door middel van het osmotisch verschijnsel langs thermodynamischen weg
allerlei oplossingswetten werden. afgeleid.
Toen kort daarop, in 1887, de afwijkingen van de wet Boyle-Van 't Hoff door Arrhenius
in verband werden gebracht met het electrisch geleidingsvermogen, welke samenhang in
zijn „theorie der electrolytische dissociatie" werd uitgesproken, toen waren de oplossingen
in het middelpunt der belangstelling gekomen. Hoewel in den eersten tijd veel weerstand
werd geboden, wisten deze theorieen, dank zij het logische van haar grondslag en den
eenvoud harer toepassing, na korten tijd algemeen ingang te vinden.
Pakkend was vooral de wijze, waarop tal van verschijnselen, bij oplossingen voorkomende,
nu onder 66n gezichtspunt konden worden saamgevat, en opmerkelijk, hoevele der in de
analytische chemie toegepaste reacties een rationeele verklaring vonden door de aanname,
dat alleen aan de ionen reactie-vermogen toekomt. Van groot belang waren, zoowel
voor de theorie als voor de practijk, de methodes om den aard der ionen en de mate der
electrolytische dissociatie te bepalen. Door toepassing van de wet van de chemische
massawerking op de oplossingen en door uitbreiding der nieuw verkregen inzichten over
de reacties, die zich bij electrolyse en in de galvanische cel afspelen, welke arbeid door
Nernst werd verricht, nam de oplossingstheorie zeer in belangrijkheid toe en werd onze
tegenwoordige wetenschappelijke elektrochemie geboren.
Hoewel men in den lateren tijd heeft leeren inzien, dat het niet meer vol te houden is,
om, zooals Van 't Hoff deed, de afleidingen van de verschillende vloeistofwetten op het
verschijnsel van den osmotischen druk te baseeren, omdat deze grondslag niet deugdelijk
genoeg en slechts voor de limiet-gevallen bruikbaar is, toch mag dit niets afdoen aan de
hooge waardeering, waarop zoo'n scherpzinnige gedachte aanspraak heeft.
Ook Arrhenius is scherp bekritiseerd ; er kwamen feiten aan het licht, die het zijn theorie
zeer moeilijk maakten, maar daartegenover stond, dat zij in vele gevallen als door een
tooverslag licht bracht, waar tevoren de diepste duisternis heerschte.
Zoo was de toestand in 1887, toen de Universiteit te Leipzig Van 't Hoff een verlokkend
aanbod deed, hetgeen voor den gemeenteraad van Amsterdam de aanleiding was in plaats
van het bestaande chemische laboratorium aan den Groenburgwal, dat zelfs aan de meest
bescheiden eischen niet beantwoordde, aan de Roeterstraat een nieuw ruim laboratorium
te bouwen, dat in 1891 werd betrokken.
Intusschen was in ditzelfde jaar verlichting in het onderwijs, door Van 't Hoff te geven,
ingetreden, door de benoeming van Molengraaff tot hoogleeraar in de mineralogie, kristallografie en geologie.
Hard wordt er gewerkt en chemici van verschillende nationaliteit komen naar Amsterdam,
om onder Van 't Hoff te werken. Hij zelf heeft echter bijna geen gelegenheid experimenteel
werk te verrichten, z45•5 zeer is hij in beslag genomen door colleges, examens en door de
administratie der groote instelling, aan het hoofd waarvan hij thans staat. In 1893 biedt
Groningen Van 't Hoff de opengevallen leerstoel voor chemie aan, doch dit was voor
Amsterdam geen gevaar ; want het was duidelijk, dat Van 't Hoff bedanken zou.
In 1894 trachtte ook de Berlijnsche Hoogeschool Van 't Hoff aan zich te binden, doch
tevergeefs. Het volgend jaar echter herhaalt de Berlijnsche Hoogeschool haar aanbod en
wel in zoo'n aanlokkenden worm, dat Van 't Hoff bezwijkt en besluit Amsterdam te
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verlaten. Wel overwoog de Nederlandsche regeering de mogelijkheid voor Van 't Hoff hier
een werkkring te scheppen, zooals de Duitsche regeering hem had aangeboden, maar dit
had niet het gewenschte resultaat. Zoo verliet dan. Van 't Hoff tot leedwezen van velen
in Maart 1896 ons land om 2 Juli daarop zijn intrede in de Koninklijke Pruisische
Akademie te doen.
Als opvolger van Van 't Hoff werd Hendrik Willem Bakhuis Roozeboom, 24 October 1854
te Alkmaar geboren, benoemd, die zijn. ambt 27 April 1896 aanvaardde met het uitspreken
van een rede over : „De wetenschappelijke beoefening der chemie en hare uitkomsten".
Om Bakhuis Roozeboom als -wetenschappelijken man in dien tijd juist te zien en zijn
wetenschappelijke prestaties gedurende zijn professoraat te Amsterdam goed te kunnen
doorvoelen, dienen wij een tiental jaren terug te gaan. De chemische wetenschap was nl.
nog niet in het bezit van de theorie der electrolytische dissociatie, toen op geheel ander
gebied een veld van chemisch onderzoek zich opende, dat al spoedig van groote vruchtbaarheid bleek te zijn.
In eenige voor den chemicus moeilijk te volgen verhandelingen was reeds voor jaren door
Gibbs een theorie van groote algemeenheid en verstrekkende beteekenis neergelegd ; en toen.
nu Van der Waals in 1886 Bakhuis Roozeboom, die onder de hoede van zijn uitnemenden
leermeester Van Bemmelen arbeidde, aantoonde, dat in zijn onderzoekingen stof voorhanden
was deze theorie te toetsen en uit te werken, gaf hij daarmede den stoot tot de ontwikkeling der practische toepassing van de phasenleer, die, eerst uitsluitend op Nederlandschen bodem bearbeid, later in tal van andere landen de onderzoekers tot zich trok.
Bakhuis Roozeboom bracht het juiste inzicht in den chaos der heterogene dissociatie-verschijnselen ; hij onderzocht aanvankelijk binaire stelsels, waarbij dissociabele verbindingen
optreden, toonde aan, hoe de phasenleer de meest verrassende verschijnselen op eenvoudige wijze verklaart en stelde zoo de groote beteekenis van de nieuwe leer in het licht.
Het eigenaardige van deze jongste spruit der algemeene chemie is dit, dat zij, op uit de
tweede hoofdwet der mechanische warmtetheorie afgeleide regels berustende, ons in
staat stelt zonder eenige kennis van het mechanisms voor de meest verschillende toestanden der stoffen (phasen) de evenwichtsvoorwaarden aan te geven ; en het aantrekkelijke daarbij is het gevoel van volkomen zekerheid.
In deze periode komt Bakhuis Roozeboom naar Amsterdam. Spoedig daarna geeft hij
een groote uitbreiding aan het terrein van onderzoek door toepassing van de phasenleer
op mengkristallen, Wier omzettingen het vooral zijn, die tot tal van nieuwe problemen
aanleiding geven. De resultaten stellen hem in de gelegenheid, bij het technisch zoo belangrijk stelsel ijzer-koolstof de groote beteekenis van zijn theorie, ook voor de practijk,
aan te toonen. Hij past op de door Robert Austen verkregen en niet voldoend verklaarde
uitkomsten de door hem afgeleide algemeene wetten voor de omzettingen in mengkristallen
toe en brengt zoodoende plotseling helder inzicht in vroeger geheel onbegrepen verschijnselen. Bakhuis Roozeboom zet intusschen met behulp van zijn talrijke leerlingen de experimenteele en theoretische uitwerking van de phasenleer voort en een stroom van de meest
interessante verhandelingen ontspringt op het Amsterdamsche laboratorium. Maar ook
uit Leiden, waar Bakhuis Roozeboom reeds vroeger medearbeiders won, komen van de
hand van Schreinemakers en zijn leerlingen vele waardevolle studies.
Most het succes van de laatste jaren voor een niet gering deel aan de invoering van het
quantitatief onderzoek worden toegeschreven, dit feit geeft tevens de richting aan, waarin
most worden voortgegaan. Het is de zuiver quantitatieve studie der verschijnselen op het
gebied van het heterogene evenwicht, waardoor voor de phasenleer, naar het schijnt, een
nieuw succesvol tijdperk zal aanbreken.
Is hier een van de redenen aangegeven, waardoor de phasenleer zich van een periode
van toenemenden bloei scheen te kunnen verzekeren, een andere, niet minder belangrijke
lag in de verdere ontwikkeling van de theorie van het heterogene evenwicht. Het is waar,
de phasenleer behoeft zich niet bezig te houden met den moleculairen toestand der
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verschillende phasen of met het mechanisme der verschijnselen, zij kan derhalve, zonder
hypothesen, Naar weg vervolgen, maar zij kan er slechts bij winnen, wanneer zij door
middel van moleculair-theoretische beschouwingen dieper in het wezen der verschijnselen
tracht door te dringen. In zijn theorie van de mengsels toont Van der Waals, hoe ver
men komen kan door voor den gas- en vloeistoftoestand een gemeenschappelijke toestandsvergelijking aan te nemen.
Voor evenwichten, waarbij een vaste stof optreedt, is het vraagstuk nog niet rijp voor volledige
behandeling, omdat er nog geen toestandsvergelijking voor de vaste stof gevonden. is.
Door zich echter voor de vaste stof een toestandsvergelijking slechts te denken, gelukt het
Van der Waals thermodynamische betrekkingen of te Leiden, die geldig zijn voor velerlei
evenwichten, waarin ook vaste stof optreedt. Het zijn deze beschouwingen, waardoor
Van der Waals voor de tweede maal invloed uitoefent op de verdere ontwikkeling der
phasenleer. Veel, zeer veel was er reeds bereikt. De onderzoekingen over mengkristallen,
optische antipoden, metaalalliages, vloeiende kristallen, pseudobinaire stelsels, binaire
stelsels met kritische eindpunten, te Amsterdam uitgevoerd, en die over ternaire stelsels, te
Leiden verricht, alle leveren resultaten op, zoo verrassend en z45•5 rijk aan nieuw inzicht,
dat men in den aanvang van de twintigste eeuw met verbazing staarde op de enorme
vermeerdering van kennis op dit terrein, gedurende een tijdvak van twintig jaren. En
op dat moment werd Bakhuis Roozeboom ons ontnomen. In hem werd niet alleen verloren
een wetenschappelijk man en onderzoeker van den allereersten rang, maar tevens een
schitterend docent en uitnemend leider bij wetenschappelijk onderzoek. Zijn oorspronkelijkheid, zijn voortvarendheid, zijn enthousiasme en zijn gemakkelijkheid van spreken
gaven zijn colleges een hooge mate van aantrekkelijkheid.
Hij was iemand, die aan een zeer ernstige wereld- en levensbeschouwing groote opgewektheid paarde, iemand, die kinderlijk opgetogen kon zijn bij het welslagen van een
interessant experiment. Geen wonder, dat zijn geheel onverwacht heengaan op 8 Februari
1907 door zijn leerlingen, oudleerlingen en door ieder, die hem had leeren waardeeren,
als een zware slag werd gevoeld. Maar ook voor de wetenschap beteekende zijn overlijden
een zeer groot verlies.
Van Laar, privaat-docent in de mathematische chemie, vervulde reeds eenige jaren de
functie van privaat-assistent.
Cohen, te voren assistent, was 1901 tot buitengewoon hoogleeraar te Amsterdam, en.
1903 tot hoogleeraar te Utrecht benoemd. Smits, eerst lector te Amsterdam, was 1 September 1906 tot hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft benoemd. Een
jaar later, 13 September 1907, werd hij wader, thans als opvolger van Bakhuis Roozeboom,
naar Amsterdam geroepen.
In 1920 werd aan Dr. E. H. Buchner, in de functie van lector, het propaedeutisch onderwijs in de anorganische chemie opgedragen.
De privaat-docent Dr. A. H. W. Aten werd in 1907 tot lector en in 1919 tot buitengewoon
hoogleeraar in de electrochemie benoemd. De eerste assistent F. E. C. Schaffer werd in
1917 tot hoogleeraar in de chemie aan de Technische Hoogeschool te Delft en de assistent
Dr. G. Meijer in 1920 tot lector in de chemie aldaar aangesteld. De eerste assistent Dr.
J. M. Bijvoet werd hier in 1929 tot lector in de kristallografie, mineralogie en in de
chemische thermodynamica benoemd.
Botanisch onderwijs is aan onze installing van hooger onderwijs reeds vroeg gegeven.
Reeds in 1646 werd als lector botanices benoemd Johannes Snippendal, geboren te
Amsterdam in 1616 en 30 Mei 1636 in het album studiosorum der Leidsche Universiteit
ingeschreven, medisch doctor. De Hortus was toentertijd gevestigd op het voormalig
Reguliershof buiten de Regulierspoort, de plek, die tegenwoordig tusschen Prinsengracht
en Keizersgracht ten westen der Utrechtschestraat ligt , en het is misschien wel om zijn
verdiensten voor dezen tuin geweest, dat Snippendal benoemd werd. In het 19e jaarboek
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van Amstelodamum van 1921 vindt men een door den heer Corn. J. Gimpel ontdekt
gedichtje van Jan Six van Chandelier afgedrukt, waarin, misschien ter gelegenheid van
het 25-jarig bestaan van den tuin in 1655, die verdiensten bezongen worden. Wij vernemen
er uit, dat, gelijk Clusius, professor honorarius aan den Hortus te Leiden van 1593-1609,
zich beijverde om in den kruidenhof van de Sleutelstad steeds den voorraad gewassen aan
te vullen, zoo Snippendal te Amsterdam voor zijn medeburgers zorgde, opdat zij in geval
van ziekte steeds versche kruiden zouden kunnen verkrijgen. Lang heeft de stad intusschen
van de diensten van Snippendal geen gebruik gemaakt : reeds den 12 den Januari 1656
hebben „d' heeren Borgemeesteren geordonneert zijn tractement op te houden". De reden
ligt in het duister. Mogelijk heeft hij zich misdragen of is hij ziek geworden of kwamen
er geen toehoorders, maar het kan ook zijn, dat de uitleg der stad in en na 1658, waardoor
de Reguliershof moest worden ontruimd, een rol heeft gespeeld, en ook is mogelijk,
dat plannen waren gegroeid een hoogleeraar in de geneeskunde aan het Athenaeum te
verbinden, als hoedanig immers in 1660 Gerardus Leonardus Blasius benoemd werd, terwijl
men Snippendal niet geschikt achtte. Waarschijnlijk heeft men zonder meer, als vrij overbodig, het lectoraat in de botanie willen opheffen ; want Snippendal kreeg geen opvolger
en enkele jaren later, in 1664, schreef Isaac Commelin op bladz. 201 van het vierde boek
der „Beschryvinge van Amsterdam" over den Hortus en zijne planten „alwaar door een
geleerde tongh ten zommige jaren lessen en verklaringe haarder krachten en gebruyk
over gedaan werden", wat op een gering aantal hoorders schijnt te wijzen. Moge Snippendal
hier dus kort gewerkt hebben, hij heeft voor de botanische wetenschap iets van groote
beteekenis weten te doen door een catalogus van de toenmalige plantenverzameling uit
te geven. De waarde van zulk een catalogus begrijpt men, wanneer men bedenkt, dat hij
verscheen in een tijd, waarin talrijke nieuwe plantensoorten uit overzeesche gewesten
werden aangevoerd, zoodat een catalogus veelal iets kan leeren over het eerste optreden
van een snort in de cultuur. Van den catalogus van Snippendal schijnt nog slechts 66n
exemplaar te bestaan en wel in de bibliotheek van het British Museum te Londen, maar
een copie berust in het archief van onzen Hortus.
Snippendal ging dus heen en kreeg geen opvolger ; maar dit wil niet zeggen, dat botanisch
onderwijs aan het Athenaeum niet meer gegeven werd. In 1660 werd, gelijk gezegd,
Blasius tot hoogleeraar in de geneeskunde benoemd en deze heeft zonder twijfel ook colleges
in de plantkunde gegeven. Men sla slechts bladz. 655 van de Beschryving der Stad Amsterdam (1693) door Casparus Commelin Sr., zoon van Isaac, op, om zekerheid te verkrijgen.
Commelin, die het weten kan, omdat Blasius eerst kort te voren gestorven was, zegt daar
van den Hortus „de Tuyn, door de uytlegginge der Stad, als boven gesegt hebben, weg
genomen zynde, zyn de kruyden in de Tuyn van het Gasthuys binnen dese Stad, hoewel
daer toe geheel onbequaam was, gebracht, in Welke de Professor Gerardus Leonardus
Blasius Lessen gedaan heeft ten behoeve van die geene, die hem wilden hooren". Blasius
schreef in hoofdzaak slechts medische verhandelingen en stierf in 1692, tien jaar, nadat
de Hortus naar de plaats, waar hij thane nog is gevestigd, werd overgebracht.
Dan volgt inderdaad eene onderbreking van het botanisch onderwijs aan het Athenaeum,
doch niet van het botanisch onderwijs als zoodanig. Er bestond immers nog een collegium
medico-pharmaceuticum en daaraan doceerde reeds Binds 1665 de in 1638 geboren Prof.
Frederik Ruysch de anatomie. In 1685 belastte deze zich tevens met het onderwijs in de
plantkunde, aanvankelijk blijkbaar zonder vergoeding ; want voor 't eerst op 1 Februari
1693 werd hem volgens het in den Hortus berustend Memoriaal van Commissarissen van
den Hortus medicus voor een jaar tractement f 200 uitbetaald. Daarvoor gaf hij des zomers
van Mei tot September tweemaal per week openbare lessen over „de Medicinale Kruyden
en Planten die in desen Hoff gevonden werden, ten behoeve van de Chirurgyns en Apothecars, mitsgaders hare knechts en andere personen, die daar willen tegenwoordig zijn".
Prof. Ruysch vond in den Hortus een heerlijk zich ontplooiend Jong instituut. De stad
had in 1682 de leiding toevertrouwd „aan den Wel Edelen Heer Joan Huydecoper,
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Ridder, Heere van Maarseveen, Burgemeester en Raad dezer Stede en Bewinthebber van.
de Oost Indische Maatschappij ; en den heer Joan Commelin, Raad ; beide groote Liefhebbers van deze Konst, Kenners ende ervaarene Planters ; door Welker beleid, ijver, en
gedurige buytenlandsche correspondentien dit deftig werk niet alleen zeer spoedig is
voltrokken, maar den Hof gelykelyk wel voorzien met veele zeer zeldsaame en voortreffelyke gewasschen", gelijk wij lezen kunnen in de voorrede van een prachtig plaatwerk,
getiteld : „Beschryvinge en curieuse Af beeldingen van rare vreemde Oost-West-Indische
en andere gewassen, vertoont in den Amsterdamsche Kruyd-Hof. Met groote moeyte en
arbeid op Stadskosten in veele jaren aangewend, en by een versameld door d'Heer Johan
Commelin, in syn levee Raad der Stad Amsterdam en nu met aantekeningen en byvoegselen verrykt door d' Heer Frederik Ruysch, Hoog-Leeraar der Kruyd-Kunde, geneesmeester, Etc. en Francois Kiggelaar", waarvan het le gedeelte als Opus posthumum in
1697 te Amsterdam bij P. en J. Blaeu en Abraham van Someren verscheen, opgedragen.
aan N. Witsen, J. Hudde, C. Valkenier en Th. Bas door Franciscus de Vroede en Johannes
Huydecoper van Maarseveen, „ejusdem Horti curatores". Joan Commelin was toen reeds
5 jaren dood en Prof. Ruysch maakte zich verdienstelijk door de nieuwe curatoren bij
te staan bij het uitgeven van het door hem nagelaten werk.
Deze Joan Commelin, een oudere broeder van Caspar Commelin Sr., geboren 23 April
1629 te Amsterdam, mag zonder twijfel als de eigenlijke stichter van den tegenwoordigen
Hortus beschouwd worden. Hij was niet alleen curator, maar droeg buitendien den titel
„Horti medici Amstelaedamensis botanicus". Aanvankelijk woonachtig in de Kalverstraat „in de Crocodil", verhuisde hij later naar de Heerengracht bij Flora en kocht
13 December 1676 de Hofstede Zuyderhout aan het erode van den Haarlemmerhout,
waar hij ook reeds eene rijke plantenverzameling bijeen bracht. Uit dat jaar stamt zijn
„Nederlantze Hesperides, d.i. Oeffening en gebruik van de Limoen- en Oranjeboomen,
gestelt na den aardt en climaat der Nederlanden met platen naar C. Kick". Na 1682
houdt hij zich onledig met het verder in druk geven van een prachtig plaatwerk, fundamenteel voor onze kennis der Indische flora, getiteld „Hortus indicus malabaricus", dat
in 1678 te Amsterdam begonnen was te verschijnen „sumptibus Joannis van Someren
et Joannis van Dyck", „adornatus per Henricum van Rheede van Draakenstein et
Johannem Casearium", terwijl aanvankelijk „notis adauxit, commentariis illustravit Arnoldus Syen, Medicinae et Botanices in Ac. Lugduno-Batava professor". Zijn neef, Caspar
Commelin Jr., zou later, in 1696, op dit werk een klapper uitgeven onder den titel „Flora
Malabarica". In 1689 gaf Joan Commelin nog een catalogus uit van de plantencollectie
in den Amsterdamschen Hortus.
Toen hij in Januari 1692 gestorven was, trad in zijne functie van botanicus van den
Hortus medicus Petrus Hottonus, naar wien onze waterviolier door Linnaeus later
Hottonia palustris gedoopt is. Op 1 Februari 1693 werd hem voor het eerst voor een jaar
tractement f 315 uitbetaald. Lang zou hij evenwel niet blijven; want in het voorjaar van
1695 stierf te Leiden Syen's opvolger, de Duitscher Paul Hermann, en werd Hotton in
diens plaats benoemd. Onze Universiteitsbibliotheek bezit een exemplaar van zijn aldaar
op 7 Mei 1695 gehouden oratie.
Hij werd in 1696 opgevolgd door den toen 24-jarigen. Casparus Commelin Jr., aan wien
de eerste maal in het najaar van 1697 hetzelfde salaris van f 315 werd toegekend. In het
najaar van 1699 was er geen geld meer en moest de betaling worden uitgesteld tot Januari
1700. Daarna doet Commelin blijkbaar grootmoedig afstand van zijn salaris, dat in het
memoriaal van Commissarissen van den Hortus niet meer voorkomt. Wel declareert hij
elk jaar zijn verschot, eerst als „de heer Commelin", later als „de professor Commelin".
In het jaar 1706 werd hij nl. eveneens tot Professor Botanices benoemd met de bedoeling,
dat hij voortaan de niet-Nederlandsche planten zou behandelen, zoodat Prof. Ruysch zijne
aandacht tot de Nederlandsche flora kon beperken. Deze toestand duurde voort tot 1731,
toen Ruysch, 93 jaar oud, op 22 Februari overleed en Commelin op 25 December.
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Als geschrift van Casparus Commelin werd reeds genoemd zijn Flora Malabarica. In 1701
gaf hij een 2e deel uit van het door zijn oom Joan nagelaten plaatwerk over merkwaardige
planten in den Amsterdamschen Hortus, opgedragen aan „J. Hudde, J. Corver, F. de Vicq
en Th. Munter, Amstelaedamensis rei publicae consulibus et senatoribus, Fr. de Vroede,
J. Huydecooper, G. Pancras, Horti medici Amst. curatoribus", waarin nu ook Afrikaansche
planten werden opgenomen. In 1703 volgde nog een supplement met den titel „Praeludia
botanica ad publicas plantarum exoticarum demonstrationes dicta in horto medico. His
accedunt plantarum rariarum et exoticarum in praeludiis botanicis recensitarum icones et
descriptiones", uitgegeven door Fred. Haringh te Leiden. Ook Caspar Commelin gaf een
catalogus uit van de „Horti Medici Amstelaedamensis plantarum usualium", die meerdere
drukken beleefde, waarvan de 3e, van 1724, nog in het bezit van den Hortus is. De plantenfamilie der Commelinaceeen en het daartoe behoorend geslacht Commelina herinneren ons
aan den oom en den neef, die gedurende het eerste 50-tal jaren, dat onze tegenwoordige
Hortus, het tweede 50-tal, dat het Athenaeum illustre bestond, zooveel voor Amsterdam,
zijn Hortus medicus en de botanische wetenschap beteekend hebben.
Ruysch kreeg als opvolger Johan Burman, die, 26 April 1706 geboren, bij Boerhaave had
gestudeerd en door dezen warm werd aanbevolen, hoewel hij nog pas 25 jaar oud was.
Zijn begin-salaris bedroeg weer f 200, maar in 3 jaren klom dit tot f 600. In 1739 kwam
hier nog een extra toelage van f 150 bij en in 1744 nog een 2e extraordinair tractement
van f 250, omdat Prof. Burman „gezegd had", anders naar Utrecht te zullen gaan. De
overbrenging van het plantkunde-onderwijs naar het Athenaeum in 1755 bracht geen verandering in den toestand en tot het bereiken van zijn emeritaat op 30 Januari 1777 behield
hij hetzelfde inkomen van f 1000, dat ook zijn zoon en opvolger Nicolaas Laurens Burman,
geboren in 1734 te Amsterdam, tot zijn dood op 11 September 1793 zou genieten en zelfs
nog diens opvolger Nicolaas Bondt, die, in 1765 te Wilsveen geboren, reeds op 17 Augustus
1796 overleed. Van een „Horti Medici Amstelaedamensis Botanicus" is na Caspar Commelin
geen sprake meer, en wel, omdat Burman in tegenstelling met Ruysch speciaal voor de
botanic benoemd werd, zoodat een tweede botanicus overbodig geacht kon worden.
Had Ruysch nog wel Bens neiging vertoond, zulks onder den invloed der kort te voren
verschenen eerste werken over plantenanatomie, de Anatome Plantarum van Marcello
Malpighi en de Anatomy of Plants van Nehemiah Grew, voorts der onderzoekingen van
Anthonie van Leeuwenhoek, zich in anatomische kwesties te verdiepen, Joannes Burmannus was weer zuiver systematicus, gelijk haast iedereen in den tijd, waarin. Linnaeus
de anatomen als knutselaars ter zijde schoof. Wie aan J. Burman denkt, denkt aan het
in 1741 verschenen, mede voor de kennis der flora van ons Indic fundamenteele werk
„Het amboineesche Kruidboek, dat is beschrijving van de meest bekende boomer', heesters,
kruiden, land- en waterplanten, die men in Amboina en de omliggende eilanden wind,
beschreven in twaalf boeken door G. E. Rumphius, med. doct. van Hanau, oud koopman
in Amboina, nagezien en uitgegeven door Joannes Burmannus, med. doct. en botanices
professor in den Hortus medicus te Amsterdam, die daar verscheidene Benamingen en
zyne Aanmerkingen heeft bygevoegt". Het handschrift van Rumphius, die bijna 50 jaar
lang in dienst van de 0. I. Compagnie op Amboina stond, was 50 jaar lang in de geheime
archieven van de Compagnie verborgen gebleven en het is eene groote verdienste van.
J. Burman, het daaruit te voorschijn gebracht te hebben. In 1755 gaf deze nog een „Auctuarium, ofte vermeerdering op het Amboinsch Kruydboek" uit, in 1769 een Index „in
omnes tomos Horti Malabarici" en „Herbarii Amboinensis clarissimi Georgii Everhardi
Rumphii". Maar J. Burman deed veel meer voor de leer der plantensystematiek. In het
begin van zijne ambtsperiode interesseerde hij zich voor de flora van het ons immers
toen toebehoorende eiland Ceylon, getuige zijn. in 1737 verschenen „Thesaurus Zeylanicus",
voorts voor den plantengroei van Afrika, waarvan. de „Decades decem rariarum plantarum Africanarum" (1738) het gevolg waren. In 1745 zien wij hem bezig door C. Plumierius
nagelaten, door dezen op de Antillen vervaardigde afbeeldingen van west-indische planten
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op eigen kosten uit te geven. De bewerking van een groot werk van Joh. Wilh. Weinmann
volgde in 1748. Dan in 1757 nog Wachendorfia, i.e. de toewijding van een nieuw plantengeslacht uit Afrika aan zijn vriend Ever. Jac. Wachendorf, professor in de botanie, chemie
en geneeskunde te Utrecht ; in 1775 nog een nieuwe uitgave van den „Horti medici
Amstelaedamensis plantarum usualium catalogus". Te recht voorwaar heeft de botanische
wetenschap er prijs op gesteld, de herinnering aan haar grooten zoon J. Burman levendig
te houden, door eene interessante tropische overgangsfamilie tusschen de Amaryllideeen
en de Orchideeen naar hem Burmanniaceeen te noemen, en een der geslachten Burmannia.
Zooveel als zijn vader heeft Nicolaas Laurens Burman ons niet gegeven. Deze promoveerde in 1759, dus op 25-jarigen leeftijd, op eene dissertatie over het geslacht Geranium,
maakte vervolgens in 1760 eene refs naar Zweden, waar hij te Upsala Linnaeus bezocht,
en werd in 1771 aan zijn vader als assistent-hoogleeraar toegevoegd, om in 1777 zijn
opvolger te worden. Bekend is van hem zijn „Flora Indica, cui. accedit Series Zoophytorum Indiae nec non prodromus Florae Capensis (iconibus illustrata)", verschenen te
Leiden in 1768. Helaas is het rijke herbarium der Burmans niet voor Amsterdam bewaard
gebleven, maar in Geneve terecht geko.men.
Nicolaas Bondt promoveerde te Leiden in 1788 op eene dissertatie : „De Cortice Geoffraeae Surinamensis". Zes jaar later, op 29-jarigen leeftijd, werd hij te Amsterdam tot
opvolger van Nicolaas Laurens Burman benoemd, alwaar hij op 24 Februari 1794 zijn ambt
aanvaardde met eene „Oratio de utilitate illorum laborum quos recentiores in re Botanica
exercenda posuerunt, rite aestimanda". Slechts ruim twee jaar zou hij het mo lten bekleeden,
wat wel de oorzaak is, dat wij Been andere botanische geschriften van hem kennen.
Dan verschijnt een zeer opvallende ster aan het uitspansel van ons Athenaeum, Gerardus
Vrolik, geboren 25 April 1775 als zoon van den Leidschen fabrikant Willem Vrolik. Waarschijnlijk dank zij eene krachtige aanbeveling van zijn leermeester Sebald Justinus Brugmans, hoogleeraar in de kruidkunde, natuurlijke geschiedenis en scheikunde te Leiden,
werd deze in 1796, op 21-jarigen leeftijd en nog voor zijne promotie tot doctor in de geneeskunde, die eerst 10 December 1796 plaats zou grijpen, tot hoogleeraar in de kruidkunde
te Amsterdam benoemd. Zijne „Oratio de eo, quod Amstelaedamensis ad rem botanicam
exornandam contulerunt" werd gehouden op 3 April 1797. In 1798 belast hij zich tevens
met het onderwijs in anatomic, physiologic en verloskunde, in 1814 komt daar nog de
chirurgie bij. Dit kon natuurlijk niet zoo blijven. Reeds in 1820 doet hij weer afstand van
anatomic, physiologic en chirurgie ten behoeve van H. Bosscha. In 1834 wordt naast
hem als extraordinarius voor de botanic benoemd Willem Hendrik de Vriese, geboren
11 Augustus 1806 te Oosterhout, sinds 1831 al lector botanices aan de clinische school te
Rotterdam, die in 1842 ordinarius voor de botanic wordt, waarna G. Vrolik tot zijn dood
op 10 November 1859 slechts de verloskunde doceert.
Het groote aantal vakken, dat G. Vrolik gedurende een groot gedeelte van zijn levee
heeft moeten geven, is wel de oorzaak geweest, dat grootere werken van zijne hand niet
zijn verschenen. Wel publiceerde hij vele kleine geschriften op allerlei gebied, bij voorkeur
in de verschillende periodieken, uitgegeven door het in 1808 door den Koning van Holland
gestichte Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, van welks
Eerste Klasse Vrolik lid en tevens de eerste secretaris werd, en de er uit voortgekomen
Kon. Akademie van Wetenschappen. Zijne botanische opstellen hadden niet zoozeer betrekking op anatomisch-systematische vragen als wel op verschijnselen van plantengroei,
op vormafwijkingen of de geneeskracht der planten. In 1804 geeft hij een „Naamlijst der
geneesrijke plantgewassen in den Amsterdamschen kruidtuin" uit, in 1805 met anderen
te zamen de „Pharmacopoea Batava" en tevens een „Catalogus plantarum medicinalium
a pharmacopoea batava memoratarum", in 1823 de „Pharmacopoea belgica" en twee
jaren later ook weer een catalogus van de daarin vermelde geneeskrachtige planten. Zeer
bekend gebleven is zijne mededeeling „Over eene rankvormige ontwikkeling van Witte
Leliebloemen" in de Nieuwe Verhandelingen der eerste Klasse van het Kon. Ned. Instituut,
268

Deel I, 1827, waarin voor het eerst de verandering der bloemen in bebladerde takjes bij
Lilium candidum plenum wordt beschreven. Het door Vrolik afgebeelde takje bevindt
zich nog steeds op spiritus in de collectie van het botanisch laboratorium. In de jaren
tusschen 1834 en 1842 schrijft hij met W. H. de Vriese tezamen over „Proeven op de
verhoogde temperatuur van den spadix eener Colocasia odora" in Tijdschrift voor Natuurlijke Geschiedenis deel I, V en VII. En ook na 1842, toen hij immers geen botanic meer
behoefde te doceeren, bleef hij werkzaam op het gebied der plantkunde, waarvan zelfs
de Verslagen en Mededeelingen der Kon. Akad. van Wetenschappen, deel VIII, 1858,
— Vrolik was toen 83 jaar oud — nog getuigen. De belangrijkste mededeelingen uit deze
periode zijn wellicht die, verschen.en in de verhandelingen van het Instituut van 1842 en
1845, over het pelorische ras van vingerhoedskruid, Digitalis purpurea, dat, voor het
eerst door Vrolik beschreven, nog steeds in onzen Hortus gekweekt wordt.
De bovengenoemde Professor W. H. de Vriese is aan. ons Athenaeum slechts korten tijd
verbonden gebleven. Reeds in 1845 werd hij aan de Leidsche Hoogeschool benoemd tot
opvolger van Reinwardt. Vele artikelen van zijne hand vindt men in het Tijdschrift voor
Natuurlijke Geschiedenis en Physiologie (1834-1845), dat hij tezamen met den hoogleeraar J. van der Hoeven uitgaf, en in het Nederlandsch Kruidkundig Archief, dat hij
in vereeniging met andere kruidkundigen redigeerde. Zij hadden in het bijzonder betrekking
op den plantengroei van onze bezittingen in de tropen. Zoo bewerkte hij een gedeelte van
het materiaal, dat door Junghuhn, Reinwardt en anderen in die streken was verzameld,
en leverde hij monographieen van het vermaarde geslacht Rafflesia en de tropische
Varenfamilie der Marattiaceeen. Zijne bemoeiingen ten opzichte van de vanille-cultuur
op Java, zijn belangrijk aandeel in zake de introductie van de kina-cultuur in Indie,
zijne onderzoekingen over den kamferboom van Sumatra enz. hadden ten gevolge, dat hij
belast werd met een onderzoek der cultures in onze Oost-Indische bezittingen, waarheen
hij in 1857 vertrok en vanwaar hij in Maart 1861 terugkeerde. Reeds het volgend jaar
overleed hij, op 55-jarigen leeftijd.
De opvolger van de Vriese te Amsterdam werd in 1846 F. A. W. Miguel, geboren den
24sten October 1811 te Neuenhaus bij Bentheim, alumnus van de Groningsche hoogeschool
en Binds 1835 al lector botanices aan de Klinische School te Rotterdam. Ook dezen uitnemenden geleerde heeft Amsterdam niet land mogen behouden. In 1859 vertrok hij naar
Utrecht, waar men hem tot hoogleeraar in de plantkunde benoemd had en waar hij in
den aanvang van 1871 overleed. Reeds voor zijne komst naar Amsterdam had hij naam
gemaakt door studies over de Cactaceeen, eene monographie der Cycadeeen en werken
over de Piperaceeen, maar in Amsterdam schreef hij, wellicht geinspireerd door den rijken.
ouden Hortus, zijne voornaamste werken, zijn. in 1850 uitgegeven „Stirpes Surinamenses
selectae", de „Analecta Botanica Indica" van 1850-52 en zijne „Flora van Nederlandsch
Indie" in drie deelen met een bijvoegsel over „Sumatra, deszelfs plantenwereld en voortbrengselen", die alle bewijzen, hoezeer in het bijzonder de flora der tropen zijne belangstelling had. Na den dood van Blume werd het bestuur over 's Rijks Herbarium aan
Miguel opgedragen en van dit oogenblik of dagteekent de uitgave zijner „Annales Musei
Botanici Lugduno-Batavi", waarvan 4 deelen verschenen van 1863-1869. In de laatste
jaren zijns levens interesseerde hij zich vooral voor de flora van Japan, waartoe aanleiding was, dat hij door Von Siebold en Martius uitgenoodigd was de bewerking van de
door den eerstgenoemden uit Japan medegebrachte planten, Welke na den dood van Zuccarini was blijven steken, voort te zetten. Ook de fossiele planten trokken Miquel's aandacht,
getuige zijne verhandeling „Over de fossile planten van het Kryt in het Hertogdom
Limburg". Voor den Prodromus van de Candolle bewerkte hij de Casuarineeen en voor
de Flora brasiliensis van Martius de Piperaceeen, Chloranthaceeen., Urticinen, Primulaceeen, Myrsineeen, Ebenaceeen, Symplocaceeen en Sapotaceeen. Men ontsnapt niet aan
den indruk, dat Miguel een buitengewoon man geweest moet zijn, waarover alle oudere
tijdgenooten, die hem persoonlijk gekend hebben — noemen wij slechts de namen Hugo
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de Vries en. J. C. Costerus — het ook Bens zijn. Het buitenland eerde zijne verdiensten,
door hem o.a. te benoemen tot lid der Academia Caesarea Leopoldino-Carolina, van de
Zweedsche Akademie en van de Beiersche Akademie.
De laatste hoogleeraar in de plantkunde aan 't Athenaeum was de opvolger van Miguel
Corneille Antoine Jean Abram Oudemans, geboren 7 December 1825 te Amsterdam,
alumnus van Leiden, waar hij in 1847 in de geneeskunde promoveerde, sinds 1848 alreeds
lector in de botanie aan de Klinische School te Rotterdam. Toen in 1877 het Athenaeum
in Universiteit was omgezet, werd Oudemans de eerste rector magnificus. Na het bereiken
van zijn emeritaat in 1896 vestigde hij zich te Arnhem, waar hij in Augustus 1906 overleed.
Eene eerbiedwaardige reeks van tijdschriftartikelen en talrijke afzonderlijk verschenen
werken leggen getuigenis of van zijne groote werkkracht. Daarbij bewoog hij zich op velerlei
gebied. Van physiologischen aard is zijne studie over de prikkelbaarheid der bladen van
Dionaea muscipula en in meerdere geschriften houdt hij zich met den anatomischen
bouw der planten. bezig. Van deze laatste heeft vooral zijn onderzoek over het velamen
van de luchtwortels der Orchideeen de aandacht getrokken. De hoofdbeteekenis van
Oudemans schuilt intusschen zonder twijfel in wat hij gedaan heeft voor de kennis van de
Nederlandsche flora. Zijne „Flora van Nederland", van 1859-1862 in Brie deelen met een
atlas verschenen, was Lange jaren het standaardwerk op dit gebied; en dat wij mogen
zeggen, dat de Nederlandsche zwammenflora vrij goed bekend is, danken wij aan hem en
de uitvoerige werken „Revision des champignons tant supêrieurs qu'inferieurs trouvês
jusqu'a ce jour dans les Pays-Bas" (Versl. Kon. Ak. v. Wet., afd. wis- en natk., 2e serie,
deel II, 1893-1897) en „Catalogue raisonne des champignons des Pays-Bas" (ibidem
deel XI, 1905). Zeer verdienstelijk heeft hij zich echter ook gemaakt voor de wetenschap
der pharmacognosie, die hij te doceeren had. Zijne „Aanteekeningen op het pharmakognostisch-botanisch gedeelte der Pharmacopoea Neerlandica" (1854-1856), zijne
„Handleidin.g tot de pharmakognosie van het planten- en dierenrijk" (1865), het aandeel,
dat hij als secretaris van de er voor benoemde commissie gehad heeft in de bewerking
van de tweede en als voorzitter in die der derde editie der Nederlandsche Pharmacopoea,
zijn daarvan even zoovele bewijzen. Zijn „Leerboek der Plantenkunde" van 1866-4870
was vele jaren het algemeen gebruikte leerboek voor deze wetenschap in Nederland en
groeide later uit tot het omvangrijke werk, waarvan Oudemans zelf de morphologie en
de systematiek bewerkte, Hugo de Vries de anatomic en de physiologic, en dat, hoewel
in menig opzicht verouderd, nog altijd veel gebruikt wordt om de klassieke wijze, waarop
beide auteurs hun stof hebben behandeld.
Hiermede zijn wij gekomen tot Hugo de Vries, ons pronkjuweel, gelijk rector Burger in
zijne feestrede van 1929 zeide, en inderdaad den man, die, meer dan eenig ander botanicus
onzer Universiteit, bijdroeg tot den roem van Nederland in het buitenland, dat hem
met tal van eeredoctoraten en eerelidmaatschappen van vereenigingen en het correspondeerend lidmaatschap van alle buitenlandsche akademies eerde, door zijn. „Intrazellulare Pangenesis" van het jaar 1889, en in het bijzonder door zijne, in de jaren 1901 en
1903 in twee deelen verschenen „Mutationstheorie", waarop in 1913 als supplement nog
uitkwam „Gruppenweise Artbildung", grondvester eener nieuwe leer, de erfelijkheidsleer,
die zich in deze eeuw naast Darwins afstammingsleer is komen stellen. Geboren 16 Februari 1848 te Haarlem als zoon van den toenmaligen griffier der staten van NoordHolland, den lateren minister van justitie Mr. G. de Vries en eene dochter van den bekenden Leidschen professor Reuvens, studeerde hij te Leiden onder Suringar, bij wien
hij in 1870 promoveerde op een dissertatie over „De invloed der temperatuur op de
levensverschijnselen der planten". Daarop was hij eenigen tijd leeraar aan de H.B.S. met
5-j.c. en de Handelsschool te Amsterdam, al zijne vacanties intusschen doorbrengend bij
J. Sachs te Wiirzburg, die als een der eerste Duitsche botanici gold. In 1875 gaf hij zijne
betrekking zelfs geheel op en verhuisde definitief naar Wiirzburg, daartoe in staat gesteld
door Hugo Thiel, een leerling van Sachs en secretaris van het Pruisische ministerie van
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landbouw, die hem de opdracht gaf, de belangrijkste landbouwgewassen aan een grondig
onderzoek te onderwerpen. Een aantal opstellen over de roode klaver, de aardappelplant
en de suikerbiet in de „Landwirtschaftliche Jahrbiicher" waren daarvan het gevolg.
In 1877 werd hij privaat-docent te Halle, waar het door Engelmann te Leipzig uitgegeven
belangrijke werkje „Ueber die mechanischen Ursachen der Zelistreckung" 1) hem als
„Habilitation.sschrift" diende, waar hij echter slechts korten tijd bleef, omdat in hetzelfde
jaar nog de juist geboren Universiteit van Amsterdam hem als lector voor plantenphysiologie tot zich riep, tegelijk met Van 't Hoff. In 1878 reeds volgde zijne benoeming tot extraordinarius, op 16 Februari 1881, dank zij de omstandigheid, dat Thiel hem professor aan.
de Landwirtschaftliche Hochschule te Berlijn had willen waken, die tot gewoon hoogleeraar. Dan breekt de periode aan, die in den volksmond voortleeft als de groote tijd van
Van der Waals, Van 't Hoff en Hugo de Vries. De onderzoekingen van den laatstgenoemden
bewogen zich in deze periode vooral op het gebied der osmose. Met behulp van het door
hem ontdekte verschijnsel der plasmolyse werd de stelling gevonden, dat aequimoleculaire
oplossingen isosmotisch zijn, wat het De Vries mogelijk maakte, tot dusver onbekend gebleven moleculairgewichten te bepalen, en Van 't Hoff aanleiding gaf tot het opstellen
van de zg. wet der verdunde oplossingen. De verdere ontdekking, dat oplossingen van
anorganische zouten bij proeven over plasmolyse in den regel sterker werken dan men
op grond der concentratie verwachten zou, in eene verhouding, die men door bepaalde
getallen, de z.g. isotonische coefficienten, weer kan geven, legde buitendien de basis voor
de theorie der electrolytische dissociatie van Arrhenius. De Vries zelf ging grondig de
beteekenis van het gevondene na voor ons begrip van de groei- en bewegingsverschijnselen
bij de planten. De „osmotische periode" van zijne wetenschappelijke werkzaamheid
eindigde in 1889 met het verschijnen, bij G. Fischer, van de „Intracellulare Pangenesis",
die de tweede periode, die men de „genetische" zou kunnen noemen, inluidt. Doel van
dit uiterst belangrijke werk en van geheel De Vries' verder streven was, de wetenschappelijke wereld er van te overtuigen, „dass die Eigenschaften der Organismen aus Scharf von
einander unterschiedenen. Einheiten aufgebaut Sind", gelijk men in den eersten zin van de
Mutationstheorie leest. De vermaarde Gr. Mendel had dit ook reeds getracht, maar zijne
stem was niet gehoord geworden, zoodat men de verhouding Mendel-De Vries ongeveer zien
kan gelijk die van Lamarck, die immers ook reeds trachtte de afstammingsgedachte ingang
te doen vinden, tot Darwin, die de menschheid overtuigde. Het is nl. van algemeene bekendheid, dat De Vries op zijn pogen een volledig succes kan boeken, met het gevolg, dat wij
tegenwoordig, in tegenstelling met de opvattingen van Lamarck en Darwin, de soorten
en varieteiten in de natuur weer als constante grootheden zien, waaraan weer als consequentie vastzit, dat de evolutie slechts plaats gegrepen kan hebben door discontinue
veranderingen of mutaties, m.a.w. de onjuistheid van de stelling „natura non facit saltus".
Over de mutatietheorie verscheen van De Vries' hand nog een meer algemeen begrijpelijke
uiteenzetting, „Species and varieties, their origin by mutation", nl. in Amerika in 1904
gehouden voordrachten. In „Plantbreeding" behan.delt hij de toepassing van de principien
der theorie op de praktijk der plantenveredeling, waarbij tegenwoordig alom de door
De Vries gegeven voorschriften worden opgevolgd. De wetenschappelijke geschriften van
De Vries, die in tijdschriften verschenen, werden in 1918 naar aanleiding van zijn aftreden
als hoogleeraar te Amsterdam, dat hij, ondanks herhaalde schitterende aanbiedingen uit
het buitenland, zooals van de Columbia University te New York in 1910, tot het laatst toe
trouw is gebleven, opnieuw in boekvorm uitgegeven en vullen 7 deelen met meer dan
4300 idadz. Ook op populair wetenschappelijk gebied bewoog De Vries zich gaarne, waarvan vele tijdschriftartikelen en boeken, zoo „De voeding der planten", „Zaaien en.
planten", „Het Leven der bloem", „Oorsprong en bevruchting der bloemen", „Het veredelen van kultuurplanten", en zijne reisbeschrijvingen „Naar California I en II", „Van
1)

Het is tegenwoordig van belang op te merken, dat De Vries niet van „mechanische Ursache" sprak.
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Texas naar Florida" en „Het Yellowstone-park", getuigen. De onderwijsopdracht van De
Vries veranderde bij het aftreden van Oudemans aldus, dat hij voortaan ook de morphologic
en systematiek zou geven, maar de nieuw benoemde hoogleeraar Ed. Verschaffelt de
chemische physiologic en de pharmacognosie. Op 15 December 1910, naar aanleiding van zijn
beroep naar de Columbia University, besloot het gemeentebestuur zijn taak te verlichten,
' door den in hetzelfde jaar benoemden lector voor de systematische botanic Theo J. Stomps,
die hem in 1918 zou opvolgen, tot buitengewoon hoogleeraar te bevorderen.
Eduardus Clementius Verschaffelt werd 15 October 1868 geboren te Gent, waar hij in
1891 den doctorstitel behaalde. Naar Amsterdam getrokken om zich bij Hugo de Vries
verder te ontwikkelen, werd hij in 1893 diens assistant en in Januari 1897 buitengewoon
hoogleeraar, om in Januari 1901 tot ordinarius bevorderd te worden. Hij ontviel der
Universiteit in 1923 op nog vrij jeugdigen leeftijd. Desalniettemin verrijkte hij de botanische literatuur met een aantal verhandelingen in de verslagen der Kon. Akademie van
Wetenschappen, het „Recueil des travaux botaniques N6erlan.dais", de „Berichte der
deutschen botanischen Gesellschaft", het Pharmaceutisch Weekblad enz., aanvankelijk
meest handelend over vragen van osmose en variabiliteit, later over phytochemische
onderzoekingen. Zijn werken op het terrain der pharmaceutische botanic werd ter gelegenheid van zijne 25-jarige ambtsvervulling door collega Van der Wielen in het Pharmaceutisch Weekblad uitvoerig geschetst. Hij werkte made aan de 5e editie der Nederlandsche Pharmacopee. Zijne oratie handelde over „De beteekenis van het aanpassingsvermogen voor het biologisch onderzoek", zijne diesrede van 8 Januari 1916 over „De dood
als physiologisch verschijnsel". Zijn opvolger werd in 1924 de tegenwoordige functionaris
Theodorus Weevers, die, geboren 8 Juni 1875 te Zaandam, te Amsterdam promoveerde op
eene dissertatie over „Onderzoekingen over Glukosiden in verband met de stofwisseling
der plant" en uit Groningen, waar hij buitengewoon hoogleeraar was geworden, tot ons
kwam. Daze hield zijne oratie op 29 September 1924 over „De objecten der pharmacognosie, van het standpunt der plantenphysiologie beschouwd".
Hiermede ware de bespreking, „de eo, quod Amstelaedamenses ad rem botanicam exornandum contulerunt", om met G. Vrolik te spreken, te beeindigen, ware het niet, dat
voor enkele decennien een tak van toegepaste botanic zijne intrede in ons universitair
Leven heeft gedaan, nl. de phytopathologie. Dit ten gevolge van de stichting, door den
Neer en mevrouw Scholten-Commelin en op raad van Hugo de Vries, van een laboratorium
voor het bestudeeren der plantenziekten, dat den naam Willie Commelin Scholten zou
dragen naar hun overladen zoon, die student in de plant- en dierkunde te Amsterdam
was geweest. De eerste directeur, Jan Ritzema Bos, geboren te Groningen 25 Juli 1850,
werd 29 November 1895 tevens tot buitengewoon hoogleeraar in de phytopathologie aan
de Universiteit benoemd. Hij bleef dat tot 24 Januari 1906, toen hij tot Directeur van
het nieuw opgerichte Instituut voor Phytopathologie der Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool te Wageningen werd benoemd. Zijne verdiensten voor de ontwikkeling van de
wetenschap der phytopathologie in Nederland zijn overbekend. Al weer op aanbeveling
van Hugo de Vries werd 15 Maart 1906 aan het hoofd van het phytopathologisch laboratorium Willie Commelin Scholten geplaatst Mej. Dr. Johanna Westerdijk, geboren
4 Januari 1883 te Nieuwer-Amstel en gepromoveerd te Zurich in Maart 1916 op eene
dissertatie „Zur Regeneration der Laubmoose". Onder haar leiding kwam het laboratorium tot grooten bloei, wat hare benoeming tot buitengewoon hoogleeraar in de
phytopathologie op 30 Januari 1930 ten gevolge had. Haar oratie over „De groei der
phytopathologie" werd gehouden op 5 Mei 1930.
In de beide eerste eeuwen van het bestaan van het Athenaeum was van een afzonderlijke
behandeling der Dierkunde Been sprake , hoogstens werd, in verband met de menschelijke
anatomic of met de geneesmiddelleer, waarbij de dierlijke producten toen een groote
plaats innamen, ook de bouw der dieren terloops behandeld. Dit nam intusschen niet wag,
18
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dat bepaalde hoogleeraren ook hierin belangstelling toonden en ook op dit terrein onderzoekingen werden verricht door mannen met beroemden naam uit deze tijden. Een der
meest vermaarde hieronder is Petrus Camper, van 1755 tot 1761 hoogleeraar in anatomie
en chirurgie, die door meerdere belangrijke verhandelingen, meerendeels intusschen na
zijn vertrek uit Amsterdam, gedurende zijn professoraat te Groningen of later, verschenen,
van zijn groote belangstelling in de dierkunde blijk gaf.
Ook Gerardus Vrolik, in 1796 benoemd tot hoogleeraar in de kruidkunde, kort daarna ook
in de physiologie, ontleed- en verloskunde, heeft voor de dierkunde belangrijke verdiensten
door verhandelingen over het gebit van den olifant, den narwal en den rhinoceros, over
het nut der knevels bij viervoetige dieren, over de holle beenderen der vogels en, buiten het
terrein der gewervelde dieren, over den paalworm en andere conchylien en over het sexueel
verschil der veenmollen en hun huishouding. Opmerkelijk is ook een redevoering van
1799, betoogende de onmogelijkheid eener grensscheiding tusschen de dieren en planten.
Eerst in 1810 werd de Natuurlijke Historie als afzonderlijk yak genoemd onder de leeropdracht van Caspar Georg Carl Reinwardt die reeds sinds 1808 directeur was van het
Koninklijk Cabinet van Natuurlijke Historie („Cabinet Du Roi") in het Trippenhuis,
en van de sinds 1809 in den Hortus Botanicus ondergebrachte Menagerie, eveneens aan
Koning Lodewijk toebehoorende. Noch Reinwardt, noch Hendrik Willem van Rossem, die
hem bij zijn vertrek Haar Java in 1815 tijdelijk verving, maar tevens een drukke medische
praktijk uitoefende, noch Reinwardt's in 1823 benoemde opvolger Hendrik Carel van
der Boon Mesch gaven van bijzondere voorliefde voor de dierkunde blijk ; hun publicaties
bewogen zich, voor zoover biologie betreft, voornamelijk op botanisch terrein.
Tot opvolger van Van der Boon Mesch werd in 1831 benoemd Willem Vrolik, noon van
Gerardus Vrolik. Behalve de natuurlijke geschiedenis behoorde ook de ontleedkunde van
den mensch tot zijn leeropdracht ; eerst in 1859 werd de dierkunde hierbij als afzonderlijk
yak genoemd, intusschen nog steeds ondergebracht in de Faculteit der Geneeskunde.
Willem Vrolik was de eerste, die, ofschoon een medische opleiding ontvangen hebbende,
van zijn studententijd of zich met bijzondere voorliefde aan de dierkunde wijdde. Reeds
in Bien tijd verscheen een verhandeling van zijn hand over de anatomie van den zeehond
(1822) en in de weinige jaren, dat hij als medicus te Amsterdam, ook als stads-geneesheer,
werkzaam was, schreef hij over den bloedsomloop van den tweevingerigen luiaard en over
de biologie en anatomie van den Chamaeleon. Van 1828 tot 1830 te Groningen als buitengewoon hoogleeraar in anatomie en physiologic werkzaam, bestudeerde hij met toewijding
de door Petrus Camper aldaar nagelaten. verzameling. Na deelname aan den tiendaagschen
veldtocht aanvaardde hij den 5 den December 1831 het professoraat aan het Athenaeum
Illustre met een rede : De vinculo disciplinae physiologicae cum historia naturali. In de
30 jaren, gedurende Welke hij in deze positie werkzaam was, verscheen van hem menige
studie over de vergelijkende anatomic van zoogdieren en vogels. Speciaal zijn werk over
den chimpansee, den hyperoodon, over manatus americanus, over stenops, en zijn controverse hierover met zijn / collega Schroeder van der Kolk, over den babirussa en verschillende buideldieren moge hier worden. genoemd.
Voor breederen kring bedoeld was zijn boek : „Het Leven en het maaksel der dieren".
In dit uit drie deelen bestaand werk, waarvan de eerste twee op den mensch, de zoogdieren
en de vogels betrekking hebben, wordt in systematische volgorde de levenswijze der
besproken vormen geschetst, telkens bij elke groep gevolgd door een overzicht der anatomische bijzonderheden, waarin ook vele eigen vondsten van den schrijver zijn ingevlochten.
Het werk verscheen juist in den tijd van beroering, gewekt door Darwin's boek over den
„Oorsprong der Soorten". Vrolik kan zich met diens inzichten allerminst vereenigen. Voor
latere generaties is het merkwaardig te zien, hoe iemand als hij, die den geleidelijken overgang tusschen de soorten zoo goed zag, dat volgens hem schier nergens een gaping overblijft (Dl. 2, p.199), zich toch sterk verzette tegen het principe der afstammingsleer en zich
op bladz. 210 aldus uit : „Het doel, aan elke orde van zoogdieren aangewezen, in verband
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met de buitenwereld, welke hen omringt, doet, naar ik vertrouw, op voldoende wijze zien,
dat elke hoofdvorm op zich zelf en door hoogere macht geschapen werd. Het denkbeeld,
dat de eene vorm uit den anderen ontstond, kan slechts voor hem aanlokkend wezen,
die zich meer aan de weelderigheid der phantasie, dan aan de koele beschouwing der
natuur overgeeft". De gematigd-christelijke levensbeschouwing van zijn tijd, die ook in
zijn werken meermalen tot uiting komt, zal hieraan, naast den invloed van Cuvier, wel
niet vreemd geweest zijn, en hem als vele andere biologen van dien tijd weerhouden
hebben afstand te doen van wat tot dusverre bevredigd had.
In 1849 voltooide hij zijn Tabulae ad illustrandam Embryogenesin Hominis et Mammalium
met o.a. meer dan 300 oorspronkelijke figuren. Zijn studien hadden uitsluitend op gewervelde dieren betrekking, maar aan deze wijdde hij zich met onvermoeide belangstelling
en groote werkkracht. Zijn colleges worden zeer geroemd en waren blijkba, r op zoologisch
terrein ook tamelijk uitgebreid ; want men vindt o.a. aangegeven, dat na een tweejarig
college de voor de medici zoo belangrijke zoogdieren tot hun spijt nog niet aan de beurt
waren gekomen. Door verdriet wegens het overlijden van vier zijner dochters ondermijnd,
zag hij zich genoodzaakt bij den aanvang van 1863 ontslag als hoogleeraar aan te vragen
en overleed nog kort voor het einde van hetzelfde jaar.
Zijn leerstoel werd, wat de ontleedkunde en de dierkunde betreft, eveneens nog in 1863,
ingenomen door Willem Berlin. Eerst in 1877, bij den overgang van het Athenaeum tot
Universiteit, behield Berlin volgens zijn verlangen uitsluitend de dierkunde als leeropdracht, waarmede in 1879 zijn overgang tot de Faculteit der Wis- en Natuurkunde
gepaard ging. Eerst van dien tijd af was dus de dierkunde tot een zelfstandig leervak
uitgegroeid. Berlin's colleges konden zich niet in alley waardeering verheugen; die over
zoologie waren blijkbaar sterk beschrijvend systematisch gekleurd, en ook over zijn
anatomisch onderwijs zijn de meeningen verdeeld. De evolutieleer had zijn instemming ;
want althans in lateren tijd werden herhaaldelijk ook phylogenetische vragen behandeld.
Met F. C. Donders was hij oprichter van het „Archiv fur die hollandischen Beitrage zur
Natur- and Heilkunde", waarvan 3 deelen verschenen (1858-1864).
Den 26sten September 1883 aanvaardde Max C. W. Weber het ambt van buitengewoon
hoogleeraar met een rede over : „De kleuren der dieren". In 1884, toen Berlin wegens
gezondheidsredenen zijn functie wenschte neder te leggen, volgde Weber's benoeming tot
gewoon hoogleeraar. Deze had aan de Universiteit te Bonn eene medische opleiding
genoten, was daarna meerdere jaren lector in de menschelijke anatomie aan het ontleedkundig laboratorium te Utrecht, daarna korten tijd prosector bij Berlin te Amsterdam.
Aanhanger van de school van Gegenbaur zijnde, ging zijn belangstelling in de eerste plaats
uit naar de vergelijkende anatomie, vooral van de zoogdieren, welke neiging door het
uitgebreide materiaal, dat hem uit de diergaarde van Natura Artis Magistra voortdurend
toevloeide, niet anders dan versterkt kon worden. Meerdere verhandelingen, o.a. zijn
„Studien fiber Saugetiere", en ten slotte in 1904 zijn handboek „Die Saugetiere", in 1929
in 2de editie verschenen, waren de vruchten van zijn arbeid op dit terrein.
Maar bij een zoo veelzijdigen geest en bij de energie, die op al Weber's werk haar Stempel
drukte, bleef het allerminst hiertoe beperkt. Van zijn jeugd af aan met groote verzamellust
bezield, toenmaals — en ook weder op lateren leeftijd — ook ijverig coleopteroloog, zich
als hoogleeraar bevindende nabij de uitgebreide collecties van Artis, reeds spoedig vol
plannen omtrent samensmelting en uitbreiding der zoologische verzamelingen in Amsterdam, wierp hij zich met groote toewijding op de rangschikking en bewerking van het vele
materiaal in zijn omgeving, waarbij vooral de Nederlandsche en Oost-Indische fauna,
hem in 't bijzonder aantrok ; hij werd aldus van zelf de aangewezen leider der Nederlandsche expeditie voor het onderzoek der zeefauna van Nederlandsch-Indie, de beroemde Siboga-expeditie (1899-1900), van Welker ontzagwekkende resultaten de nu
reeds 114 afleveringen omvattende publicatie het meest sprekend getuigenis aflegt.
Kon het anders dan dat de problemen der fauna van Nederlandsch-Indie, waarvan hij
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tevoren, eveneens met zijn echtgenoote, mevr. A. Weber-van Bosse, reeds op talrijke
plaatsen de land- en zoetwaterfauna had bestudeerd, hem meer en meer voerden tot de
zoogeographie en bovendien, ook wegens het belang in dit opzicht van de zoetwatervormen, tot de studie der visschen, vooral die van Nederlandsch-Indie, waarvan hij,
tezamen met Prof. de Beaufort, een groot deel bewerkte, en voorts, waar hij zoozeer als
veld-zooloog in den ruimsten zin was werkzaam geweest, ook tot belangstelling in de
algemeene biologie, waarvan zijn deelname aan het „Lehrbuch der Biologie", door M.
Nussbaum, G. Karsten en M. Weber, het bewijs levert.
Weber's colleges kenmerkten zich door wetenschappelijken vorm, voornamelijk natuurlijk
de capita selecta, die, zooals te verwachten was, nauw verband hielden met het boven
geschetste eigen en veelzijdig karakter zijner studien. Vooral toen hij sedert 7 September
1898 op eigen verzoek het gewoon met het buitengewoon hoogleeraarschap verwisselde,
kwam de zoogeographie sterk naar voren ; daarnaast bleven de zoogdieren en de visschen een
belangrijke plaats innemen. De meer algemeene colleges nit vroegere jaren gaven een overzicht der vergelijkende anatomie van het geheele dierenrijk, terwijl, vooral voor biologen,
van bepaalde groepen, voornamelijk vertebraten, ook de systematiek behandeld werd.
Aan het einde van den cursus 1921-22, een jaar voor het bereiken van den wettelijken
leeftijd ter aftreding hem hiertoe noopte, vroeg en verkreeg Weber ook uit deze functie
van buitengewoon hoogleeraar eervol ontslag.
Als zijn opvolger in het gewoon professoraat was reeds in 1898 aangewezen Dr. Carel
Philip Sluiter, toentertijd als lector aan de Amsterdamsche Universiteit werkzaam en
als zoodanig sinds 1891 opvolger van Dr. C. Kerbert. Ingevolge zijne geheel andere
opleiding van huffs uit meer algemeen zooloog dan Weber, trades bij hem de hoogere
vertebraten minder op den voorgrond. Zijne eigene studies betroffen bij voorkeur de
groepen der echinodermen en der tunicaten, waarmede hij zich reeds tijdens zijn verblijf
als leeraar te Batavia veelvuldig had bezig gehouden, voorts vooral de leer der parasieten,
in 't bijzonder de parasitische wormen. Zijn werk over de holothurien der Siboga-Expeditie
en zijn handboek : „De dierlijke parasieten van den mensch en van onze huisdieren",
mogen als voorbeeld zijner werkzaamheid in beide richtingen bier genoemd worden onder
de talrijke publicaties, van zijn hand verschenen.
Zijne colleges kenmerkten zich door groote duidelijkheid, waarbij zijn teekentalent een
grooten steun gaf en het betrekkelijk geringe gebruik van platen bij zijn onderwijs vergoedde. Het tweejarige hoofdcollege handelde over de algemeene vergelijkende anatomic
der dieren, waarbij de verschillende orgaansystemen achtereenvolgens ter sprake kwamen.
Jaarlijks gaf hij bovendien een college over parasieten. Telkens met tusschenruimte van
1-2 jaren werd voor de candidates in de pharmacie een college over pharmaceutische
zoologie gegeven. Dit college werd in 1922 door Prof. de Meijere overgenomen, die daarvoor als docent in toegepaste zoOlogie ook wel aangewezen was.
Na het bereiken van den 70-jarigen leeftijd in 1924 trad Prof. Sluiter bij het einde van den.
cursus 1924-25 af. Zijn opvolger werd Prof. Johan Egbert Willem Ihle, te voren hoogleeraar aan de Veeartsenijkundige Hoogeschool, Welke juist in die dagen als nieuwe
Faculteit bij de Rijksuniversiteit te Utrecht was gevoegd. Ihle was voor onze Universiteit
gees vreemde. Hij had er zijne opleiding genoten en was na het vertrek van Dr. J. Versluys
naar Giessen vele jaren als assistent bij Prof. Sluiter werkzaam, waarbij hij ook colleges
gaf over de systematiek van verschillende groepen van lagere dieren.
Aan de Veeartsenijkundige Hoogeschool had zijn werkzaamheid natuurlijk weer meer
gelegen op het terrein der vertebraten, voornamelijk zoogdieren, en bovendien op dat der
parasieten onzer huisdieren, waaronder vooral de Nematodes zijn blijvende belangstelling
verwierven, daarnaast hadden vooral de tunicaten en decapoden zijn aandacht.
Evenals Sluiter uitgesproken morpholoog, was de voordracht van hem tot Sluiter's opvolger gegrond op het te Amsterdam gekoesterde gevoelen, dat, bij alle waardeering van
andere richtingen, als de physiologische of psychologische, in de eerste plaats de kennis
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der morphologie noodzakelijk is en de opleiding hierin uitgebreid genoeg dient te zijn om
een gewoon professoraat te vereischen.
In zijn tegenwoordige functie omvatten Ihle's colleges de vergelijkende anatomie der
vertebraten, de leer der parasieten, en sedert het vertrek van Dr. van der Horst, die
meerdere jaren als privaat-docent het college over anatomie en systematiek der evertebraten voor zijn rekening nam, ook den laatstgenoemden tak der zoologische wetenschap.
Bij den aanvang van 1908 aanvaardde Dr. Johannes Cornelis Hendrik de Meijere de
functie van buitengewoon hoogleeraar in de toegepaste, of, zooals het toen heette, technische zoologie. Hij was in 1906 toegelaten als privaatdocent in de leer der arthropoden,
waarbij vooral beoogd werd, een college te scheppen over insecten, ook in de richting
van de economische entomologie.
Het vertrek van Prof. Ritzema Bos, die, van huffs uit zooloog, bij zijn phytopathologisch
onderzoek ook deze richting niet vergat, was aan deze toelating niet vreemd. Na zijn
benoeming tot hoogleeraar stelde Prof. De Meijere ook een practicum voor entomologie in.
Na het aftreden van Prof. Hugo de Vries werd een nieuwe regeling getroffen, waarbij Prof.
De Meijere tot gewoon hoogleeraar werd benoemd en naast de toegepaste zoologie ook
de erfelijkheidsleer aan hem werd opgedragen. Op zijn door de Faculteit gesteund verzoek
werd aan deze leeropdracht in 1928 nog toegevoegd de entomologie als afzonderlijk genoemd leervak, waarmede de algemeene beteekenis van dit uitgebreide gebied, ook buiten
het oogpunt van schade of nut, tot uitdrukking kwam. De toestand is tegenwoordig zoo,
dat het om het andere jaar gegeven algemeene college over entomologie met bijbehoorend
practicum achtereenvolgens door verreweg de meeste biologen gevolgd wordt. In de
tusschenliggende jaren worden verschillende onderwerpen behandeld , nu eens wordt een
algemeen overzicht gegeven omtrent de onderwerpen, het doel en de problemen der toegepaste zoologie, vooral der agricultuur-entomologie, dan weer omtrent de economische
zoologie van Nederlandsch-Indie, waarbij de voor dit doel meest instructieve plagen met
hun literatuur ter sprake komen.
Zooals boven reeds gemeld, geeft Prof. De Meijere bovendien, zoodra daartoe de behoefte
weder blijkt te bestaan, een college over pharmaceutische zoologie, dat door hem werd
uitgebreid met een kort overzicht betreffende organotherapie en serologie, waardoor de
candidaten in de pharmacie althans een indruk krijgen van de hoofdidee en de richtingen
van onderzoek, waarom het in deze uitgebreide vakken gaat, zonder dat zij daaraan te
veel tijd behoeven te besteden.
Waar hij van jongs of aan met groote voorliefde voor entomologie bezield was, bewogen de
meeste onderzoekingen van Prof. De Meijere zich op dit tefrein. In 't bijzonder had de
groep der dipteren Sind 1888 zijn belangstelling, zoowel uit faunistisch en systematisch
oogpunt, als wat morphologie en biologie betreft. Bovendien werkte hij o.a. over het
haarkleed der zoogdieren, de groep der echinoidea, de vererving van het geslacht en de
secundaire geslachtskenmerken, over chromosoomstellen van dieren en planten, enz.
Terwijl de plaats van Max Weber als directeur van het Zoologisch Museum reeds in 1922
aan Dr. Lieven Ferdinand de Beaufort werd toegewezen, duurde het tot 1929, alvorens
deze door zijn benoeming tot buitengewoon hoogleeraar in de zoogeographic ook in dit
opzicht diens werk officieel mocht voortzetten. Inmiddels had hij reeds eenige jaren
voor biologen voordrachten over dit studievak en ook over systematische problemen bij
vogels en visschen gegeven. Hij aanvaardde zijn ambt den 25 sten Maart 1929 met een rede
over : „Problemen en Methoden der historische Zoogeographic". De genoemde groepen
van vertebraten vormen vooral zijn persoonlijk studiegebied , wat de zoogeographic betreft,
trekkers ook hem in 't bijzonder de problemen van den Maleischen Archipel aan, waarbij
de door hem meegemaakte expedities, eerst naar Nieuw Guinea, later naar Ceram, Saonek
en Waigeoe, hem van veel nut zijn geweest.
Ofschoon meer voor beoefenaren der tropische hygiene bestemd, wil ik hier nog herinneren
aan de colleges over medische zoologie, gegeven door Prof. Dr. N. H. Swellengrebel, die in
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1921 tot bijzonder hoogleeraar vanwege het Koloniaal Instituut benoemd werd met leeropdracht : Kennis van de dierlijke parasitismen van den mensch in Nederlan.dsch-Indie,
maar wiens onderzoekingen ook talrijke gegevens leverden o.a. omtrent de biologie der
Nederlandsche malariamug.
In den loop der jaren hebben meerdere lectoren en privaat-docenten tot uitbreiding van
het zoologisch onderwijs bijgedragen. De oudste hiervan was Dr. C. Kerbert, lector van
1885 tot 1890, in welk laatste jaar hij benoemd werd tot directeur van „Natura Artis
Magistra", terwijl hij voordien reeds de functie van hoofdconservator van het aquarium
bekleedde. Hij doceerde de systematiek der lagere Evertebraten, gaf ook een parasietencollege en was ook bij de leiding der practica voor medici en jongere biologen. behulpzaam.
Zijn opvolger als lector (1891-1898) was Dr. C. Ph. Sluiter, de latere hoogleeraar en als
zoodanig hierboven reeds vermeld.
Als privaat-docent trad het eerst op Dr. J. Th. Oudemans, die van 1889 tot 1894 college
gaf over entomologische onderwerpen, toen reeds autoriteit op het gebied van Apterygogenea, Lepidoptera en Hymenoptera, en wiens handboek „De Nederlandsche Insecten"
ook nu nog als standaardwerk ter orientatie zijn waarde behouden heeft.
Nadat Dr. J. Versluys eenige jaren colleges had gegeven over de systematiek en morphologic
der evertebraten, werd hij hierin in 1908 opgevolgd door Dr. Ihle, die eveneens als privaatdocent werd toegelaten. Over zijn werkzaamheid als hoogleeraar is boven reeds gesproken,
evenals over Dr. J. C. H. de Meijere, die in 1906 als privaatdocent in de leer der arthropoden werd toegelaten.
Van 1912 tot 1916 doceerde Dr. P. N. van Kampen als privaatdocent de systematiek en
anatomie der Evertebraten. In laatstgenoemd jaar volgde zijne benoeming tot gewoon
hoogleeraar aan. de Leidsche Universiteit, juist korten tijd nadat hem te Amsterdam het
lectoraat was verleend.
In 1916 werd Dr. H. C. Redeke privaat-docent in Hydrobiologie en Visscherijkunde, door
zijn werkzaamheid als rijksadviseur in visscherijzaken en directeur van het zoologisch
Station der Nederlandsche Dierkunde Vereeniging hiervoor de aangewezen persoon. Hij
bleef tot op dit oogenblik als privaat-docent werkzaam en heeft vele biologen in de geheimen van deze takken der zoologie door colleges en practica ingewijd. Onder zijn leiding
werkten ook vele onzer studenten, wanneer zij het genoemde zoologische station in Den
Helder bezochten.
Na het vertrek van Van Kampen werd in 1917 Dr. C. J. van der Horst privaat-docent
in anatomie en systematiek der ongewervelde dieren, waaraan later de vergelijkende
anatomie van het zenuwstelsel werd toegevoegd, welk thema zijn bijzondere belangstelling had, hetgeen ook zijn benoeming tot conservator aan het centraal instituut voor
hersenonderzoek en later tot docent aan de Universiteit van den Witwatersrand te Johannesburg ten gevolge had. Hij vertrok hierheen in den zomer van 1927.
Sinds Juli 1924 is als privaat-docent in experimenteele zoologie toegelaten. Dr. J. A.
Bierens de Haan. Aanvankelijk vooral met het oog op ontwikkelingsmechanica bedoeld,
heeft Dr. Bierens de Haan zijn colleges allengs meer in physiologische en psychologische
richting gegeven, in overeenstemming waarmede zijn eigen onderzoekingen in lateren tijd
voornamelijk op de zintuigwerking en psychologie der dieren, hoofdzakelijk der apen,
gericht zijn.
Dr. J. ten Cate, in 1930 toegelaten als privaat-docent in physiologic, geeft in de laatste
jaren in het zoologisch laboratorium college over vergelijkende physiologic, zoodat de
Amsterdamsche biologen ook hiervan niet gespeend blijven, te meer daar een practische
cursus over physiologic reeds sinds meerdere jaren onder zijn leiding in het physiologisch
laboratorium plaats had.
Mij rest nog te herinneren, dat de latere hoogleeraren in de ontleedkunde Max Fiirbringer,
Ruge, Bolk, Woerdeman, zeer belangrijk werk ook op zoologisch gebied hebben verricht,
maar hun arbeid zal, evenals die der physiologen, neurologen e.a., elders ter sprake komen.
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Van een afzonderlijk zoologisch laboratorium is eerst sedert 1882 sprake, vier jaren nadat
de dierkunde als uitsluitend leervak aan den hoogleeraar W. Berlin werd opgedragen.
Langen tijd was het onderwijs in de dierkunde, voor zoover daarvan, en dat voornamelijk
voor medisch en pharmaceutisch belang, sprake was, verbonden aan den leerstoel der
ontleedkunde in dienst der medische wetenschap, later, van 1810 af, aan dien in de
natuurlijke historie. Gedoceerd werd eerst in de gildekamer der chirurgijns, daarna
(1639-1690) boven de vleeschhal in de Nes, sedert 1690 in het nieuw gebouwde Theatrum anatomicum, evenals de gildekamer gelegen in de St. Anthonieswaag op de Nieuwe
Markt, de in 1617 voor laatstgenoemd doel in gebruik genomen oude oostelijke stadspoort
van Amsterdam, gebouwd in 1488. Deze lokaliteiten werden eveneens gebruikt voor het
onderwijs in de menschelijke anatomie, wat ook het geval was met het gebouw, waarheen
in 1870 de snijkamer verplaatst werd, nl. het oude leprozenhuis aan het Jonas Daniel
Meijerplein, waarin Prof. Berlin, in 1863 benoemd tot opvolger van Prof. W. Vrolik
als hoogleeraar in ontleed- en dierkunde, eenige jaren zijn colleges gaf. De zoologie
kreeg hier voor het eerst beschikking over een afzonderlijke collegezaal en eenige vertrekken
voor den practischen cursus.
Toen met de verheffing van het Athenaeum Illustre tot Universiteit den hoogleeraar
Berlin op diens verzoek alleen de dierkunde werd opgedragen en Max Fiirbringer tot
hoogleeraar in ontleedkunde werd benoemd, kreeg deze laatste de algeheele beschikking
over het tot dusverre voor beide vakken dienende gebouw. De omstandigheden waren
destijds gunstig om de dierkunde in een Naar bijzonder passend milieu onder te brengen.
Juist in dien tijd hadden de plannen van het bestuur van het Koninklijk Zoologisch
Genootschap „Natura Artis Magistra" tot stichting van een zee- en zoetwater-aquarium
vasteren worm aangenomen, waarbij het Dog geslagen werd op een aan de gemeente
behoorend stuk grond aan het einde der Plantage Middenlaan. Tusschen beide lichamen
kwam den 12 den October 1877 een contract tot stand, waarbij Artis zich verbond een gedeelte van het aquarium-gebouw als zoologisch laboratorium beschikbaar te stellen.
Het aquarium-gebouw werd den 2 den December 1882 geopend , reeds eenigen tijd te voren
waren de collegezaal en het laboratorium door het genootschap aan de Universiteit in
gebruik afgestaan. Van dien tijd af tot in 1923 was het onderwijs in de zoologie, achtereenvolgens onder directie der hoogleeraren Berlin, Weber en Sluiter, in dit eerste zoologische
laboratorium van Amsterdam gehuisvest.
Gelegen in de rotonde aan de oostzijde van het aquarium, bestond het voornamelijk uit
de voor ca. 100 studenten ingerichte collegezaal. Rondom de collegezaal liep eene galerij,
die voor practicum bestemd was en aan de zijde van den Artistuin eindigde in de directeurskamer, een in twee afdeelingen, zit- en werkkamer, verdeeld vertrek van geringen omvang,
de zitkamer althans niet heel veel grooter dan het zich daarin bevindende bureau.
Het aan de overzijde van den weg aan de Lijnbaansgracht gelegen gebouw was bovendien
voor het zoologisch onderwijs en onderzoek in gebruik. Het bestond voornamelijk uit een
het midden innemende groote en hooge ruimte, die als sectiezaal voor groote dieren,
voornamelijk zoogdieren, dienst deed, en waarin aan olifanten, nijlpaarden en giraffen
de laatste hand werd gelegd. Aan de zuidzijde dezer zaal bevonden zich boven elkaar twee
lokaliteiten, een grootere boven, waarin het practicum voor jonge medici en dito biologen
gegeven werd, en een kleinere benedenzaal, eveneens voor practica of voor secties bestemd.
Aan de andere zijde waren boven nog een paar vertrekken, waarin oudere biologen onderzoekingen konden verrichten.
Het voortdurend toenemend aantal medische studenten, dat bij zijn voorbereidende
studies van dit gebouw gebruik moest maken, vooral, toen door de aanname der wetLimburg voor hen alien zoologie een verplicht leervak werd, en bovendien het toenemend
aantal biologen waren oorzaak, dat hoe langer hoe weer gebrek aan ruimte zich deed
gevoélen. Toen de bestaande toestand onhoudbaar werd, wist het bestuur van Artis
Merin te voorzien door de ontruiming der zalen van het ethnographisch museum en nam
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bij contract met de gemeente, gesloten den 8 sten December 1920, op zich, de hierdoor vrijkomende lokaliteiten voor een nieuw zoologisch laboratorium ter beschikking te stellen.
Dit ethnographisch museum nam de geheele bovenruimte van het gebouw, van ouds de
Volharding geheeten, in en bestond uit drie op elkaar volgende zalen, de beide uiterste elk
met galerij. Bij de verbouwing werd de kleinere middenzaal in een collegezaal veranderd,
terwijl in de beide andere zalen ter hoogte der galerij een volledige vloer werd aangebracht,
zoodat het laboratorium twee verdiepingen telt, beide nu omvattende een reeks van
grootere en kleinere lokaliteiten.
Den 19den Maart 1923 had de feestelijke opening van het nieuwe laboratorium plaats,
hetwelk feitelijk reeds tegen het erode van 1922 in gebruik genomen was. Dr. Kerbert
hield hierbij een toespraak, waarbij hij namens het bestuur van Artis dit laboratorium
aan Burgemeester De Vlugt als hoofd der gemeente overdroeg. In zijn antwoord gewaagde de Burgemeester met instemming van de goede verstandhouding tusschen Artis
en de gemeente en sprak de hoop uit, dat spoedig de omstandigheden zoodanig zouden
verbeteren, dat er gelegenheid zou komen om ook in de behoeften van een groot, behoorlijk museum te voorzien.
Hoewel het laboratorium, vergeleken met den toestand van voorheen, een groote verbetering biedt en vooral de groote practicumzalen zeer doelmatig zijn gebleken, valt niet te
verhelen, dat het ook reeds gebreken heeft geopenbaard. Zoo is de bibliotheekruimte
absoluut te klein; ook zouden nog enkele kamers voor assistenten en doctorandi zeker
niet overbodig geweest zijn, wat ten deele te wijten is aan de aanwezigheid van den 2den
hoogleeraar, die voor zich zelf, zijn assistent en bij hem werkende doctorandi ook eenige,
zij het geringe ruimte behoeft. Dat er voor andere richtingen der zoologie, de physiologische en psychologische, in het gebouw feitelijk geen plaatsruimte meer te vinden is,
blijkt uit het bovenstaande voldoende.
Bij het opmaken van het plan voor het nieuwe laboratorium was een afzonderlijke kamer
gereserveerd voor den „tweeden" professor in de zoologie, waarmede bedoeld werd de
buitengewoon hoogleeraar in de toegepaste zoologie, die voorheen in het oude laboratorium wel zijn colleges en practica gegeven had, maar daar bij het toch reeds heerschende
ruimtegebrek, geen kamer te zijner beschikking had. Inmiddels benoemd tot gewoon
hoogleeraar in de toegepaste zoologie en de erfelijkheidsleer, nam hij bij de opening van
het gebouw de voor hem vrijgehouden kamer in gebruik. In de museumruimte van het
zoologisch laboratorium is voor de hulpmiddelen voor zijn onderwijs met eenige moeite
plaats te vinden, terwijl hem als honorair-conservator aan de insectencollectie van Artis
een kamer in het museum der Nederlandsche Fauna ten dienste staat, waarin veel hem toebehoorend materiaal, dat hem ook dikwerf bij zijn onderwijs te stade komt, in bruikleen is
opgesteld. Bovendien beschikt hij over een kweekgebouw met tuin, gelegen achter het ontleedkundig laboratorium aan de Mauritskade, en zijnde een gedeelte der voormalige Oosterbegraafplaats, dat hem bij de ontruiming daarvan op zijn verzoek door het gemeentebestuur voor dit doel werd toegestaan. In den zomer van 1914 kon dit terrein door hem in
gebruik genomen worden. Het is ca. 1200 M 2. groot en omvat, naast eenigen tuinaanleg, met
velerlei boomen en struiken beplant, twaalf kweekbedden voor voornarnelijk kruidachtige
planten. Aanvankelijk alleen voor zijn entomologische onderzoekingen bedoeld, is het,
toen dezen hoogleeraar in 1921 ook de erfelijkheidsleer werd opgedragen, ook voor dit
vak meermalen voor hem en zijn studenten van dienst geweest. Het bescheidene gebouw in het midden van het terrein bestaat uit een voorkamer als werkgelegenheid en
een achterkamer voor allerlei kweekingen, gevolgd door een open veranda voor hetzelfde
doel. De colleges over toegepaste zoologie, entomologie en erfelijkheidsleer worden in
het zoologisch laboratorium gegeven, evenals de betreffende practica, deze gedeeltelijk in
dezelfde zalen met de andere practica voor meergevorderden in zoologie, waarbij tot
dusverre geen bezwaren on.dervon.den zijn, ofschoon over 't geheel voor de nu besproken
leervakken de huisvesting in dit laboratorium niet geheel voldoende te noemen is.
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De geschiedenis van het onderwijs in de Pharmacie is zoowel met die van het onderwijs
in de Botanie en die van den Hortus medicus, als met die van het onderwijs in de scheikunde samengeweven. De beide laatstgenoemde takken van wetenschap zijn, voor zoover
ze aan de Universiteiten en Hoogescholen worden onderwezen, uit geneeskunde en
pharmacie opgekomen. Ze hebben zich, vooral in de tweede helft van de vorige eeuw, tot
zelfstandige wetenschappen ontwikkeld en in haar verdere ontwikkeling hebben ze omgekeerd op de wetenschappelijke verdieping der pharmacie een grooten invloed uitgeoefend.
In ons vaderland is het vooral Gerrit Jan Mulder geweest, die op deze ontwikkeling een
beslissenden invloed heeft uitgeoefend. Zijn in 1842 in de „Bijdragen tot Geneeskundige
Staatsregeling" (bladz. 188-202) verschenen opstel : „Over de Opvoeding van den
Apotheker" heeft langzaam maar zeker doorgewerkt. Conflicten zijn in dezen overgangstijd niet uitgebleven. Mulder ondervond dit zelf met zijn Rotterdamsche leerlingen, die in
Dordrecht examen moesten afleggen. Mulder had in een ander opstel in dezelfde Bijdragen
(bladz. 74-78), getiteld „Apothekersstand", zijn denkbeelden over de vorming van
Apothekers aldus geformuleerd : „Het doctoraal examen der Pharmaceuten zou moeten
gaan over Natuur-, Planten-, Dier- en Mineraalkunde ; over Pharmacognosie, Kennis
aan de Vergiften en aan de Doses der Geneesmiddelen, Artsenijbereid- en Artsenijmengkunde , over Scheikunde in al haren omvang, zoowel algemeene als bijzondere „ontledende en practische Scheikunde". „Zoo hebben wij", schrijft hij in het eerstgenoemde
opstel over de opvoeding van den Apotheker, „het in ooze vorige betrekking te Rotterdam
gedaan, maar hebben daarvan slechts korten tijd vruchten mogen zien. De commissie
van Dordrecht kon den wetenschappelijken geest, die in de examinandi ontstond, niet
verdragen en verijdelde alle pogingen van mij en die mijner ambtgenooten, Welke niet
baatzuchtig waren".
Mulder's leerling Von Baumhauer ondervond bij zijn onderwijs in Amsterdam dezelfde
bezwaren. De bezwaren kwamen van medische zijde. Von Baumhauer gaf van af den
beginne zijn scheikundig onderwijs in den geest van Mulder, die er van getuigde, dat
thans voor het eerst te Amsterdam scheikunde werd onderwezen, zooals het behoort.
Het Bestuur der Clinische School dacht er anders over. Het zond een nota aan den President-Curator, waarin werd medegedeeld : „dat de Hoogleeraar aan de Clinisten wel op
eene zeer wijdloopige en uitvoerige en daardoor kostbare en tijdroovende wijs de wetenschappelijke Scheikunde onderwees, maar hun weinig of geen tijd overliet en zeer weinig
achting inboezemde voor de meer practische en voor hun vak als toekomstige apothecars
zoo onmisbare apothecarskunst of pharmacie". (Jorissen : Jets over het onderwijs in de
Chemie aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam, Chem. Weekbl. 1911, 534).
Gelukkig heeft Von Baumhauer er zich niet aan gestoord en geantwoord, dat de scheikunde
niet anders behoorde gegeven te worden en dat hij het ook niet anders zou doen. Von
Baumhauer's optreden is der pharmacie in ons land ten goede gekomen.
Het is voor Amsterdam eveneens een gelukkige omstandigheid geweest, dat in 1865
Oudemans en Gunning aan het Athenaeum waren verbonden. Ze hebben, in het voetspoor
van Von Baumhauer en Mulder, van Wien ook Gunning een leerling was, het pharmaceutisch onderwijs in Amsterdam in de juiste barren gevoerd.
Oudemans had als lector aan de Klinische School te Rotterdam, waar hij als practiseerend
geneesheer van af 1848 plantkunde, dierkunde en pharmacognosie doceerde, zijn beroemd
geworden „Aanteekeningen op het systematisch en pharmacognostisch-botanisch gedeelte
der Pharmacopoea Neerlandica" (1854-56) uitgegeven, waardoor hij een der grondleggers
der moderne pharmacognosie is geworden. Het is het eerste werk, waarin systematisch
de anatomie der plantaardige geneesmiddelen is behandeld, verlucht door buitengewoon
fraaie en duidelijke afbeelding,n.
In 1865 verscheen de eerste druk van zijn Handleiding tot de Pharmacognosie van het
Planten- en Dierenrijk , het was het leerboek, dat zich geheel aansloot aan het onderwijs,
dat Oudemans vanaf zijn benoeming als hoogleeraar in 1859 tot zijn aftreden in 1896
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met ongeevenaarde levendigheid aan medische en pharmaceutische studenten gaf.
Oudemans was een buitengewoon goed docent en zeer streng examinator. In die mate
stond het onderwijs in de pharmacognosie op den voorgrond, dat bij het aftreden van.
Oudemans achtereenvolgens eerst twee apothekers, Wier verdiensten op pharmacognostisch gebied hun een internationalen naam hadden bezorgd, nl. M. L. Q. Van Ledden
Hulsebosch en Dr. M. Greshoff, als zijn opvolgers werden aangezocht. Eerst na hun
bedanken volgde de benoeming van Dr. E. C. Verschaffelt.
Aan Gunning werd bij zijn benoeming in 1865 het onderwijs in de Scheikunde en Pharmacie opgedragen. In 1868 werd het onderwijs in de pharmacie, in hoofdzaak ten behoeve
der studenten in de Medicijnen, opgedragen aan den toenmaligen apotheker van het
Binnengasthuis, Frederik Jacobus Swartwout, die tot lector werd benoemd.
Bij de omzetting van het Athenaeum in Universiteit werd, aan de hand der bepalingen
van de wet op het hooger onderwijs en afwijkend van het plan van hervorming van Augustus
1873 (voor-ontwerp Geertsema), de Pharmacie overgebracht van de Medische naar de
Wis- en Natuurkundige Faculteit.
Volgens het verslag van den toestand van het Athenaeum in 1876 doceerde Gunning
Algemeene Chemie, Bijzondere en Organische Chemie, Gerechtelijke Chemie, Analytische
Chemie, Pharmaceutische Analyse, Crystallographische Mineralogie en leidde de Practische Oefeningen in het Chemisch Laboratorium.
Door zijn toedoen werd in 1877 A. Hilger, professor in de chemie en pharmacie te Erlangen, aangezocht, om hoogleeraar aan de jonge Universiteit te worden en onderwijs te
geven in Artsenijkunde en Toxicologie ; terwijl Willem Stoeder als buitengewoon hoogleeraar zich belast zag met het onderwijs in de artsenijbereidkunde. Swartwout trad als
lector af. Hilger bedankte en Gunning, Wiens taak als eenig hoogleeraar in de scheikunde
door de benoeming van Van 't Hoff verlicht werd, nam een gedeelte van het aan Hilger
toegedachte onderwijs, met name dat in de toxicologie en pharmaceutische scheikunde,
op zich, terwijl Stoeder zijn taak zag uitgebreid met het chemisch onderzoek van plantaardige en dierlijke grondstoffen en de daaruit bereide praeparaten (galenica).
Onder de vele maatschappelijke beslommeringen, Welke Gunning mede tot zijn taak
rekende, heeft zijn onderwijs geleden, maar zijn groote practische ervaring op velerlei
gebied, vooral als analytisch en gerechtelijk scheikundige, is zijn leerlingen in hooge mate
ten goede gekomen. Hij heeft zijn taak breed opgezet, wat blijkt uit zijn publicaties over
onderwerpen van zeer uiteenloopenden aard. Hij betrok bij het aan de pharmaceutische
studenten gegeven onderwijs, behalve de zuiver pharmaceutische vakken als de pharmaceutische scheikunde en de pharmaceutische analyse, de analytische scheikunde in
Naar vollen omvang, het onderzoek van levensmiddelen, de toxicologic, de biochemie en
het pathologisch-chemisch en microscopisch onderzoek en de bacteriologic. Het door hem
in 1878 opgestelde programma voor het practisch apothekersexamen is het richtsnoer
geworden voor het pharmaceutisch onderwijs in Nederland. Deze examens werden. tot 1906
afwisselend, evenals vroeger de artsexamens, in de vier Universiteitssteden afgenomen,
zoodat een zekere uniformiteit in de opleiding noodzakelijk was. Waar de beide eerste
jaren de examens in Amsterdam werden afgenomen, is ook daardoor het volgen van het
opleidingsplan van Gunning verklaarbaar.
Stoeder zag zich bij zijn benoeming in 1877 het onderwijs in de artsenijbereidkunde,
met uitzondering van de pharmaceutische scheikunde, opgedragen. Dit onderwijs was
niet alleen voor de studenten in de pharmacie, maar ook voor de studenten in de
medicijnen bestemd.
Door het feit, dat het onderwijs van Oudemans bestemd was voor de a.s. biologen, de
a.s. geneeskundigen en de a.s. apothekers, Gunning's leeropdracht zich uitstrekte over
onderwerpen, bestemd voor alle studenten in de natuurwetenschappen en voor de studenten
in de medicijnen voor hun propaedeutische opleiding, terwijl Stoeder de pharmacie doceerde voor de a.s. apothekers en artsen, is het pharmaceutisch onderwijs in Amsterdam
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niet, zooals dat nagenoeg overal elders, ook in Nederland, het geval was, in een pharmaceutisch instituut geisoleerd geworden. Het is hierdoor mogelijk geworden, dit onderwijs
geleidelijk en overeenkomstig de ontwikkeling der natuurwetenschappen uit te breiden,
ook na het beeindigen der voorbereidende algemeene studien, die door het candidaatsexamen worden afgesloten.
Door de benoeming van Stoeder is het meer speciaal pharmaceutisch onderwijs geheel
tot zijn recht gekomen. Stoeder was in hart en nieren apotheker ; als oud-leerling van
Mulder was ook hij uit de school, waaruit de mannen voortgekomen zijn, die in een breede
wetenschappelijke opleiding de juiste voorbereiding zagen voor een practisch beroep als
dat van apotheker. Daarnaast was hij zelf door zijn jarenlange practische beoefening der
pharmacie doorkneed in de eischen, die de practijk stelt. In 1851 op 20-jarigen leeftijd
tot apotheker bevorderd, werd hij in datzelfde jaar provisor bij de firma Nieuwenhuys en
van Bemmel te Amsterdam. Hij nam de zaak der firma in 1858 over. De traditie van de
apotheek van Nieuwenhuys, die de eerste was, die uit kinabast in ons land kininesulfaat
maakte en een uitgebreiden handel in zelf bereide chemische en galenische geneesmiddelen
dreef, heeft Stoeder hoog gehouden. Zijn groote practische ervaring op het gebied van het
bereiden en onderzoeken van geneesmiddelen was dan ook de reden, dat hij deelnam
aan het afnemen der examens voor help-apotheker, apotheker en het natuurkundig examen
voor artsen. Als hoofdbestuurder-secretaris der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie had hij een belangrijk aandeel in de actie om het pharmaceutisch
onderwijs geheel bij het Universitair onderwijs in te lijven. Van de Nederlandsche apothekers was hij, ook door zijn publicaties op wetenschappelijk en maatschappelijk pharmaceutisch gebied, de meest aangewezene om den nieuwen leerstoel voor Pharmacie aan
de jonge Amsterdamsche Universiteit te bezetten.
Zijn onderwijs kenmerkte zich door groote nauwkeurigheid ; elke bereidingsmethode, elke
methode van onderzoek, die hij met zijn leerlingen op college of practicum behandelde,
werd, sours tot wanhoop van degenen, die met hem medewerkten, tot in het oneindige
getoetst. Het werk geschiedde met een regelmatigheid en een nauwgezetheid, die slechts
overtroffen werden door de ordelijkheid en netheid, die deze onkreukbare figuur geheel
zijn leven kenmerkte. Zijn persoonlijk voorbeeld is op zijn leerlingen van even grooten
invloed geweest als zijn onderwijs. Te bescheiden tegenover een door zijn optreden domineerende figuur als Gunning en een niet altijd minzamen, scherp kritischen geest als
Oudemans, is Stoeder bij zijn leven, wellicht ook doordat de door hem onderwezen vakken
bij uitstek toegepaste wetenschappelijke vakken waren, op den achtergrond geplaatst ;
maar op zijn leerlingen heeft Stoeder een meer blijvenden, een grooteren en zeer zegenrijken invloed uitgeoefend.
De nieuwe leerstoel eischte een nieuwe werkplaats. Deze werd in het Universiteitsgebouw
gevonden. De latere kamer der rechtsgeleerde faculteit werd de kamer van den hoogleeraar, de daar achter gelegen kamers, waarvan de gang nog niet was afgeschoten, vormden tezamen de Universiteitsapotheek ; de zaal, waar later de gipsafgietsels zijn ondergebracht, werd het laboratorium. In October 1878 konden de tijdelijke localen worden
betrokken. Er werd, waar de ruimte in het Universiteitsgebouw voor andere doeleinden
noodig was, omgezien naar een nieuwe werkplaats. De ruimte hiervoor kon in de bestaande
gebouwen niet worden gevonden en zoo viel het oog op een der nummerhuizen (No. 3)
op den Kloveniersburgwal. Het was een der gebouwen, gelegen om het Oudemannenhuis,
waarin, gedurende de regeering van Lodewijk Napoleon, in 1808 de bestuursdepartementen
ondergebracht zouden worden. In 1813 was het huffs ter beschikking gesteld van de
commissie van toezicht op de Klinische School, die daarin het anatomisch kabinet en het
auditorium onderbracht. Tot de vermakelijke geschiedenissen van regenten-bemoeizucht
in die dagen behoort de geschiedenis van de deur, die dit gebouw met het gasthuisterrein
verbond en het bezit van den sleutel van deze deur (zie G. Hellinga „De voormalige
Amsterdamsche Clinische School en het Binnengasthuis. Nederl. Tijdschrift v. Gen. 1928,
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II, No. 35). Het oude huffs werd afgebroken en een nieuw gebouw, Haar het ontwerp van
den stads-architect Springer, verrees, ten deele op de oude zware fundamenten.
Wanneer J. W. R. Tilanus den 19den September 1882 in zijn rede „Een Jubeljaar" een
overzicht geeft van de fata van het afgeloopen jaar, dan laat hij zich aldus uit over het
tot stand komen van de nieuwe onderwijsinrichtingen : „Met ingenomenheid vermeld ik,
dat de materieele hulpmiddelen voor ons onderwijs niet alleen in goede orde zijn gehouden,
maar ook belangrijk vermeerderd. Vier nieuwe laboratoria, kostbare instellingen, zijn in
voortreffelijken toestand aan onze Universiteit voor studie en onderwijs geschonken.
Voor het onderwijs in de Zoologie kwam in het begin van den cursus het zoOtomisch
laboratorium van onzen collega Berlin in gebruik; iets later werd door het Bestuur van
het Koninklijk ZoOlogisch Genootschap Natura Artis Magistra aan Burgemeester en
Wethouders op plechtige wijze dat deel van het Aquarium ten gebruike aangeboden, dat
voor hetzelfde onderwijs beschikbaar is gesteld. Herinner ik mij, geachte Berlin, dat gij
bij de aanvaarding van Uw ambt voor 18 jaren, een bezit van een. ZoOtomisch laboratorium,
hoe noodzakelijk ook, als een pium votum beschouwdet ; voorzeker zult gij dankbaar en
voldaan zijn, daar U nu meer dan gij vroeger wenschtet, geschonken is.
Het nieuwe laboratorium voor Natuurkunde, een sieraad voor onze Universiteit, is gereed.
Wensch ik onzen Collega Van der Waals geluk met deze aanwinst voor zijn onderzoekingen
en het onderwijs, onze Universiteit wensch ik geluk, dat het aan hem en niet aan een ander
zal te beurt vallen, deze werkplaats voor het eerst in gebruik te nemen. Hoeveel we aan
onze zusters gunnen, het bezit van Van der Waals gunnen we alleen aan onze Universiteit.
Voor onze College's Forster en Stoeder zijn ook het nieuwe laboratorium voor gezondheidsleer en de modelapotheek, twee voor ons land geheel nieuwe in.richtin.gen., in gereedheid gebracht ; ze worden reeds dadelijk met het begin van den nieuwen cursus in gebruik
genomen. 1k wensch deze H.H. met hunne nieuwe hulpmiddelen geluk".
Het samengaan in een gebouw van het pharmaceutisch laboratorium en dat voor de
gezon.dheidsleer en bacteriologie heeft gemaakt, dat tusschen deze twee laboratoria en
hun leiders een regelmatig contact ontstond. De toenemende beteekenis van de bacteriologie bij het bereiden van geneesmiddelen en het onderzoek van levensmiddelen
bracht de noodzakelijkheid mee, dat ook buiten medische kringen belangstelling voor de
studie der bacteriologie ontstond. Te Amsterdam kwam dit, eerder dan_ elders, tot uiting,
doordat zoowel de reeds gevestigde apothekers als de studenten in de pharmacie colleges
en cursussen voor bacteriologic volgden, waarbij de hoogleeraren der medische faculteit
Forster, Saltet en Van Loghem hunne medewerking verleenden. Door de benoeming in
1928 van Dr. Jan Smit tot Lector in de Microbiologie werd de bacteriologic opgenomen
onder de leervakken der Wis- en Natuurkundige Faculteit. Door de bepalingen van het
nieuwe Academisch Statuut werd het mogelijk, dat ook door andere studenten in de wis- en
natuurkunde dan de studenten in de pharmacie, de microbiologie als bijvak werd gekozen;
voor alle studenten in de pharmacie was ze echter reeds Lang een verplicht studievak.
Een ander onderdeel der biologische wetenschappen, waarin na het candidaatsexamen
speciaal in Amsterdam voor de studenten in de pharmacie onderwijs wordt gegeven,
is de pharmacognosie van het dierenrijk. Het onderwijs hierin werd door den hoogleeraar
in de Zoologie gegeven, eerst door Weber, daarna door Sluiter en sedert diens aftreden
in 1925 door J. C. H. de Meijere.
Von Baumhauer had zoowel aan de studie van als het onderwijs in het onderzoek van
levensmiddelen zijn aandacht gegeven. Voor hem was scheikunde, zooals Gunning het in
de levensbeschrijving van Von Baumhauer uitdrukt (Jaarboek van de Koninkl. Akad.
v. Wetensch. 1887, bladz. 9), een snort beschrijvende wetenschap met chemische in
pleats van morphologische middelen tot onderscheiding, een historia chemica corporum.
Verklaarbaar is hierdoor Von Baumhauer's belangstelling in het chemisch onderzoek van
waren, zooals dit veel later in de „Wet van 19 September 1919, regelende de keuring
en aanduiding van waren", tot uitdrukking is gekomen. De eerste mededeeling van
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Von Baumhauer in de Akademie, waarvan hij in 1858 lid was geworden, had betrekking
op de keuring van koemelk. In hetzelfde jaar werd Von Baumhauer voorzitter van het
„Wetenschappelijk Keurcollege", dat belast was met de handhaving der Amsterdamsche
Verordening op de keuring van voedingsmiddelen. Merkwaardig is het, dat ook hier
Von Baumhauer zijn beter inzicht wist door te zetten tegen de verklaring van medische
zijde bij monde van de Commissie van Geneeskundig Toevoorzigt, dat zij volstrekt niet
kon inzien, waarom het niet aan ieder kon worden overgelaten zelf te beoordeelen,
wat hij goed vond te koopen. Dank zij Gunning, is ook dit gedeelte der pharmaceutische
opleiding tot zijn recht gekomen. Gunning zelf kwam als adviseur voor het ministerie
van financien dagelijks met de practische toepassing der scheikunde voor het onderzoek
van waren in aanraking en kon uit eigen ervaring aanvullen, waar de toenmalige literatuur
over dit onderwerp te kort schoot.
Het onderzoek van levensmiddelen heeft zich tot een zelfstandige wetenschap ontwikkeld.
Het onderwijs er in nam een plaats van toenemende beteekenis bij het onderwijs in de
scheikunde en de pharmacie in. Voor het bestudeeren der algemeene methoden biedt het
universitaire laboratorium voldoende gelegenheid ; voor het opdoen van practische ervaring echter niet. Na Gunning belastten zich achtereenvolgens Lobry de Bruyn, Schoorl,
Hondius Boldingh en Temminck Groll met het theoretisch en practisch onderwijs. Voor
een meer speciale behandeling werd in 1921 E. I. van Itallie toegelaten als privaat-docent
in de levensmiddelenleer. Zij, die als bijvak voor hun doctoraal examen levensmiddelenleer kiezen, worden gedurende drie maanden op een laboratorium voor warenonderzoek
gedetacheerd. Om zooveel mogelijk de zekerheid te verkrijgen, dat deze detacheering
mogelijk werd, is ten behoeve van de Universiteit door Burgemeester en Wethouders
van Amsterdam in 1930 een crediet toegestaan voor het uitbreiden van het laboratorium
voor het onderzoek van waren te Amsterdam, waarbij de directeur van dit laboratorium,
Dr. A. van Raalte, zijn medewerking verleende.
„Maar dat chemisch laboratorium helpt ook geregtigheid bevorderen. Themis roept zijnen
raad in, om daar, waar vermoeden van misdrijf bestaat, den schuldige voor de maatschappij
onschadelijk te maken, een evenzoo heerlijke taak ! — den onschuldige, den ten onregte
verdachte voor niet verdiende straf te vrijwaren. .. . Zoo biedt de scheikunde aan de
geregtigheid vriendelijk de hand".
Aldus Beyerman in zijn feestrede ter gelegenheid van het 225-jarig bestaan van het
Athenaeum, wanneer hij het tot stand komen van Von Baumhauer's laboratorium vermeldt. Betere en zekere methoden in de analytische scheikunde, grondiger kennis van
plantenstoffen, vooral sedert de Einbecker apotheker Sertuerner in 1816 het bestaan van
sterk werkende, op alkalien gelijkende stoffen aantoont, waaraan de naam alkaloiden werd
gegeven, maakten, dat het gerechtelijk scheikundig onderzoek van toenemende beteekenis
werd. In het proces tegen den Graaf de Bocarme, die zijn zwager Gustave Fougnies met
nicotine vergiftigde, gelukte het Stas, hoogleeraar te Brussel om de nicotine in het lijk en
de kleeren van het slachtoffer aan te toonen. Deze zaak, die in 1850 groot opzien baarde,
versterkte het vertrouwen in de beteekenis der gerechtelijke scheikunde in hooge mate.
Een tweetal bijdragen op gerechtelijk scheikundig gebied van Von Baumhauer (Geregtelijk
scheik. en microscop. onderzoek naar bloedvlekken en naar den inhoud van een fleschje
in de zaak van J. S., 1852, en : Bijdrage tot geregtelijke scheikunde; vervalsching van
azijn met zwavelzuur, 1855) motiveerden eveneens de uitlating van Beyerman.
Ook Gunning heeft zich in dezen niet onbetuigd gelaten en tot zijn aftreden, veelal in
samenwerking met Stoeder, tot deze zijn plaats aan M. L. Q. van Ledden Hulsebosch
afstond, was Gunning betrokken in rechtszaken, waarbij de voorlichting van een scheikundig deskundige noodzakelijk was. Stoeder trok zich terug, omdat hij meende, dat, waar
het gerechtelijk scheikundig onderwijs, dat onder den naam toxicologic werd onderwezen,
deel van de opleiding van den apotheker uitmaakt, het ook de in de practijk staande
apotheker moet zijn, die hier in eerste instantie de gewenschte voorlichting moet geven.
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Langs waste lijnen heeft zich het pharmaceutisch universitair onderwijs aan Athenaeum
en Universiteit ontwikkeld.
Den 16den September 1896 trad Gunning, een jaar voordat de wet hem daartoe dwong,
om gezondheidsredenen af. Zijn opvolger was Cornelis Adriaan Lobry de Bruyn. Deze
stond eenigszins vreemd tegenover het pharmaceutisch gedeelte van zijn leertaak, maar
hij vond in N. Schoorl, die sedert 1893 assistent bij Gunning was geweest en die voor het
pharmaceutisch onderwijs assistent bij Lobry de Bruyn bleef, een uitnemenden medewerker. Schoorl werd in 1902 benoemd tot lector in de pharmaceutische en analytische
scheikunde ; in 1908 volgde zijn benoeming tot buitengewoon hoogleeraar ; hij vertrok
in hetzelfde jaar naar Utrecht als opvolger van H. Wafers Bettink.
Tot Schoorl's opvolger werd benoemd Gerrit Hondius Boldingh, die de combinatie zijner
leervakken : pharmaceutische, analytische, gerechtelijke en levensmiddelen-scheikunde,
samenvatte onder het hoofd toegepaste scheikunde. Ingevolge zijn bemoeiingen met de
scheikundige industrie in Nederland tusschen de jaren 1917 en 1923, nam P. van der Wielen
tijdelijk het onderwijs in de pharmaceutische scheikunde op zich; bij het aftreden van
Hondius Boldingh in 1930 werd hem, naast zijn eigen leervakken, het onderwijs in de
pharmaceutische scheikunde opgedragen.
In 1920 werd J. Temminck Groll benoemd tot lector in de analytische scheikunde en biochemie ; bij het aftreden van Hondius Boldingh werd hem het onderwijs in de biochemie,
toxicologie en levensmiddelenleer opgedragen, terwijl A. H. W. Aten belast werd met het
onderwijs in de analytische scheikunde. Hondius Boldingh bleef na zijn aftreden zelf
belast met de leiding der colloquia over chemisch-technische onderwerpen met A. H. W.
Aten en eveneens met de leiding van excursies.
Oudemans trad bij het bereiken van den 70-jarigen leeftijd in September 1896 af; tot
zijn opvolger voor het geven van onderwijs in de pharmacognosie werd in 1897 benoemd
Eduard Clemens Verschaffelt. Ms physioloog bracht hij bij het behandelen van de plantaardige geneesmiddelen de scheikundige samenstelling dezer grondstoffen meer naar voren ;
zijn eigen publicaties en die zijner pharmaceutische en botanische leerlingen dragen hiervan
het Stempel. Toen Verschaffelt in 1923 overleed, volgde hem een dezer laatsten op. In 1924
werd tot hoogleeraar in de plantenphysiologie en pharmacognosie benoemd Th. Weevers.
Stoeder werd bij zijn aftreden. in 1901 opgevolgd door P. van der Wielen, die in dat jaar
benoemd werd tot lector in de artsenijbereidkunde ; in 1909 volgde zijn benoeming tot hoogleeraar. In 1908 werd het apothekersexamen in twee gedeelten gesplitst, een scheikundigbotanisch en een pharmaceutisch gedeelte, en werd het bezit van het diploma van apothekers-assistent verplichtend gesteld. Hierdoor was het mogelijk, dat de pharmaceutische
studenten, als bevoegde assistenten, werkzaam werden gesteld in de gasthuisapotheken.
Sedert dien tijd werken alle Amsterdamsche pharmaceutische studenten gedurende drie
maanden in een der beide Gasthuis-apotheken. Dit is zoo gebleven na 1921, toen het
afleggen van het apothekers-assistentsexamen niet meer verplichtend is gesteld. Het
examen wordt echter nog steeds door alle pharmaceutische studenten. afgelegd.
De geschiedenis der laboratoria voor scheikunde en botanie is elders behandeld. Het
laboratorium voor artsenijbereidkunde onderging een belangrijke uitbreiding, doordat
het gebouw, dat in 1882 voor dit yak en de gezondheidsleer was ingericht, in 1919, toen de
gezondheidsleer werd overgebracht naar het nieuwe laboratorium aan. de Mauritskade,
geheel ter beschikking kwam voor het onderwijs in de artsenijbereidkunde. Een tweede
uitbreiding had plaats in 1931 ten gevolge van de leeropdracht voor pharmaceutische
scheikunde aan den hoogleeraar in de artsenijbereidkunde.
De wet-Limburg van 1917, de gewijzigde wet op het Hooger Onderwijs en het daaruit
voortvloeiende Academisch Statuut van 1921 hebben op de pharmaceutische opleiding
grooten invloed uitgeoefend. Ward in 1865 de opleiding voor apotheker door het instellen
der natuurkundige examens meer naar de Universiteit getrokken en los gemaakt van
de Klinische School in 1877, door de nieuwe wet op het Hooger Onderwijs werden de
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voorbereidende examens voor arts en apotheker geheel aan de Universiteit getrokken. Er
bleef echter een, zij het ook grootendeels nominale scheiding bestaan tusschen hen, die
de doctorale examens in de medicijnen en pharmacie aflegden en hen, die het theoretisch
arts- of apothekersexamen aflegden. In enkele onderdeelen was er verschil. Door de wetLimburg werden zij, die eind-examen Hoogere Burgerschool hadden afgelegd, gelijk gesteld
met hen, die eindexamen Gymnasium aflegden. Voor het tot stand komen der wet hebben
de Amsterdamsche hoogleeraren Sissingh, Burger, Verschaffelt, Hondius Boldingh en Van
der Wielen geijverd. De mogelijkheid om de natuurkundige examens af te leggen, bleef
bestaan ; er werd echter geen gebruik meer van gemaakt. Ze werden afgeschaft bij de
invoering van het Academisch Statuut van 1921.
Behalve op de pharmaceutische studie hebben zoowel de wet-Limburg als de gewijzigde
wet op het Hooger Onderwijs en het daarmee samenhangende Academisch Statuut,
grooten invloed op het Universitair onderwijs in het algemeen en op dat in de Wis- en
Natuurkundige Faculteit in het bijzonder uitgeoefend.
Het aantal studenten in de wis- en natuurkunde, met name dat in de scheikunde, nam
sterk toe. Uitbreiding van onderwijzend personeel en vergrooting van laboratorium-ruimte
werd noodzakelijk. Het werd mogelijk verschillende candidaatsexamens af te leggen.
A.s. apothekers kunnen thans tusschen drie candidaatsexamens kiezen : een meer biologisch
candidaatsexamen, dat ook toegang geeft tot een doctoraalexamen met hoofdvak botanie
of zoologie en dat plant- en dierkunde met scheikunde, natuurkunde en geologie omvat; een
meer scheikundig examen, dat scheikunde met plantkunde, natuurkunde en mineralogie
omvat ; en een candidaatsexamen, dat tusschen beide staat, dat scheikunde en plantkunde
met natuurkunde omvat. Het doctoraalexamen, dat toegang geeft tot het practisch
apothekersexamen, heeft als hoofdvak pharmacie ; dit omvat artsenijbereidkunde, pharmaceutische scheikunde, pharmaceutische botanie en zoologie. Hiernaast kunnen van de
verschillende vakken, die tot de wis- en natuurkundige faculteit behooren, twee als
bijvakken worden gekozen. Door de wijze, waarop van af de stichting der Universiteit de
pharmaceutische opleiding in Amsterdam is geregeld, is deze laatste bepaling in Amsterdam,
meer dan elders het geval is, volkomen tot Naar recht gekomen. De keuze der bijvakken
richtte zich echter voornamelijk op scheikunde, plantkunde, biochemie, microbiologie,
levensmiddelenleer en toxicologie ; de laatste vier vooral, daar ook kennis van deze
vakken geeischt wordt bij het practisch apothekers-examen. Omgekeerd worden thans
ook door hen, die een doctoraal examen met een ander hoofdvak afleggen, de vroeger
speciaal pharmaceutische vakken als bijvak gekozen, met name biochemie, toxicologie,
microbiologie en levensmiddelenleer.
Door het Academisch Statuut zijn de vroegere staatsexamens voor arts en apotheker
Universitaire examens geworden. De inrichting dezer practische examens wijkt echter
in zooverre van de andere Universitaire examens af, dat voor het afnemen, naast de
Universitaire docenten, ook deskundigen door den Minister van Onderwijs worden benoemd.
Het onderwijs in de Mineralogie maakte aan het Athenaeum onderdeel uit van het onderwijs in de scheikunde en in de historia naturalis. Een belangrijke rol speelde bij het onderwijs het kabinet van natuurvoorwerpen, waarin grondstoffen van mineralen oorsprong
rijkelijk vertegenwoordigd waren en ruwe zoowel als geslepen edelgesteenten dikwijls de
grootste rijkdom van het kabinet vertegenwoordigden. Onder de publicaties der hoogleeraren, aan het Athenaeum in den loop der tijden verbonden, vindt men een aantal,
betrekking hebbende op de geologie, als een verhandeling van Reinwardt : „Over de hoogte
en verdere natuurlijke gesteldheid van eenige Bergen in de Preanger Regentschappen"
(Batavia 1823), de „Oratio de geologiae ortu et progressi" (Lugd. Bat. 1833) van denzelfde, „Disputatio geologica de granite" van van der Boon Mesch, e.a. — Een bijzondere
leeropdracht voor mineralogie en geologie kreeg Van 't Hoff. Hij werd benoemd in 1877 tot
lector, in 1878 tot hoogleeraar in de scheikunde, geologie en mineralogie. De bescheiden
19
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eischen, bij de stichting der Universiteit gesteld aan de hulpmiddelen voor dit onderwijs, blijken wel uit het verslag over den toestand der Universiteit in 1882 bij het
250-jarig bestaan van het Athenaeum door den toenmaligen Rector Magnificus J. W.
R. Tilanus uitgebrach—. „Zoo zal collega A. Pierson in het benedenlokaal een nieuw
museum voor voorwerpen van kunst verkrijgen, en op de bovenzalen vooreerst Prof.
van der Mey het gynaecologisch kabinet, dat tot dusverre minder geschikt in de kraaminrichting was geplaatst, en verder Prof. Kan en Van 't Hoff een geografisch en geologisch museum, voorzeker een gelukkige combinatie ; de hulpmiddelen voor twee takken
van wetenschap door een ideaal vlak van elkaar gescheiden, dus malkander overal aanrakende, zusterlijk in een lokaal vereenigd".
Bij den overgang van het scheikundig laboratorium in 1891 van de Staalstraat naar het
nieuwe laboratorium aan de Roeterstraat werd een gedeelte van het nieuwe laboratorium
voor de geologie en de mineralogie bestemd. In hetzelfde jaar viel de benoeming van
Gustaaf Adolf Frederik Molengraaff tot buitengewoon hoogleeraar, nadat deze in 1888
als privaat-docent aan de Universiteit was toegelaten. Den lsten Januari 1898 trad
Molengraaff af, waarna zijn taak tijdelijk werd waargenomen door Dr. J. L. C. Schroeder
van der Kolk. In 1899 volgde de benoeming van Marie Eugene Francois Thomas Dubois
tot buitengewoon hoogleeraar in de geologische wetenschappen (sedert 1909 gewoon hoogleeraar), welk ambt hij tot 1928 bekleedde.
De outillage en behuizing van het geologisch-mineralogisch laboratorium was van het
begin af aan ook voor de in lien tijd geldende criteria onvoldoende, welke toestand in
verband met de groote vlucht, welke de geologie als wetenschap gedurende die veertig
jaar heeft genomen, steeds ongunstiger werd. Uit de ambtsperiode van Prof. Dubois valt
speciaal to vermelden het bruikleen en later de aankoop van een groote collectie mineralen,
fossielen en gesteenten, bijeengebracht door den heer Jacob Vis.
In 1929 werd het onderwijs in de aardkunde geheel gereorganiseerd in verband met de
benoeming van Prof. Dr. H. A. Brouwer tot hoogleeraar in de algemeene en practische
geologie en in de petrologic. Een splitsing van de leervakken in vier gedeelten was hiermede
aanvaard, terwijl ook plannen voor den bouw van een nieuw en modern geologisch instituut werden aangenomen.
Thans zijn drie van de vier leerstoelen bezet en wel als volgt
Prof. Dr. H. A. Brouwer, de algemeene en practische geologie en de petrologie ;
Prof. Dr. A. H. P. Gerth, buitengewoon hoogleeraar in de stratigraphische geologie en
de palaeontologie ;
lector
in de kristallographie, de algemeene en propaedeutische
Dr. J. M. Bijvoet,
beschrijvende mineralogie en de thermodynamica.
Vacant is nog de leerstoel voor economische geologie.
De oorspronkelijke behuizing, eenige vertrekken in het scheikundig laboratorium, werd
tijdelijk aangevuld met een gebouw aan de Nieuwe Achtergracht 125. Het nieuwe gebouw,
dat in 1932 gereed zal komen, zal verrijzen aan de Nieuwe Prinsengracht naast het scheikundig laboratorium. De verschillende laboratoria, welke deel uitmaken van het geologisch instituut, staan onder een centrale leiding, evenals bibliotheek, verzamelingen,
werkplaatsen, enz. Als directeur van het instituut fungeert Prof. Dr. H. A. Brouwer.
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VIJFDE HOOFDSTUK
DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE '

an onze moderne Universiteiten is het wetenschappelijk onderzoek de ziel
van het onderwijs. Van het in 1632 en aanvankelijk met zuiver paedagogischen opzet ingericht Athenaeum is zulks niet te verwachten. Het zou een plaats van
opvoedend en voorbereidend onderwijs zijn en bleef dit in hoofdzaak tot in de 19e eeuw.
Wat in 't bijzonder het philosophisch onderwijs betreft, dit bestond in de 17e en 18e eeuw
voornamelijk uit een reproductie van de wijsheid der Grieken en Romeinen, en wel in den
geest van Cicero, anders gezegd van de humanistische Renaissance. Nieuwe gedachten
drongen langzaam door tot de oude kloosterkapel. De groote denkers van de 17e eeuw
gingen door Amsterdam, maar ze zijn buiten het Poortje gebleven. Descartes, die het
grootste gedeelte van de jaren 1629-1635 in Amsterdam doorbracht, zich hier aan zijn
studien wijdde of door de Kalverstraat flaneerde, hield de geleerdheid van Vossius en de
welsprekendheid van Barlaeus op een afstand. Later dan elders bij ons te lande is hier
van zijn philosophie een verzwakte naklank gehoord. Spinoza, in het jaar der oprichting
van het Athenaeum geboren, heeft bijna twee eeuwen op toelating moeten wachten. En
Locke, in de jaren 1684-1686 hier als balling woonachtig, had omgang met enkele medici,
ook met de Professoren van het Remonstrantsch seminarium, maar met onze voorgangers
aan het Athenaeum schijnt hij Been kennis te hebben gemaakt.
DE WIJSBEGEERTE.
I. 1632-1717.
1. Casper van Baerle (1632-1648) 2).
De engelsche philosoof Sir Francis Bacon was van meening, dat alle menschelijke wetenschap voortvloeit uit de drie kenvermogens der ziel : de historie uit het geheugen, de poezie
uit de verbeelding en de philosophie uit het verstand 3 ). Aan de poezie hebben de vroede
vaderen die ons Athenaeum stichtten niet gedacht : zij droegen de historie op aan Vossius
en belastten Barlaeus met de wijsbegeerte. Deze heeft er echter voor gezorgd, dat de
fraaie wetenschap niet te kort kwam. Zeer terecht hebben tijdgenoot en nakomeling
hem in de eerste plaats dichter en redenaar genoemd. Als zoodanig verkreeg hij in zijn
tijd internationalen roem.
Uit een brabantsch geslacht werd onze Caspar in 1584 te Antwerpen geboren. Zijn grootvader had Erasmus gekend. Zijn vader, humanistisch opgevoed maar tevens aanhanger
1 ) Het overzicht van het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs in de wijsgeerige, letterkundige en historische vakken
is door mij samengesteld uit bijdragen der hoogleeraren De Boer, Cohen, de Groot, Kuiper, Snijder, Hudig, Stoett, Palache,
Steinmetz, Scholte, de lector mevr. Boer—Den Hoed en van mij zelf. H. Brugmans. 2 ) Zie over hem de studies van J. A.
Worp in Oud-Holland, III—VII. 3 ) De dignitate et augmentis scientiarum, 1. II, c. 1, London 1623.
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van de reformatie, nam in 1585 de wijk naar Holland, was sedert 1588 rector van de
Latijnsche school te Zaltbommel en bezong jaarlijks in latijnsche verzen de heldendaden
van Prins Maurits. De zoon, die gereedelijk de geestelijke erfenis van zijn geslacht aanvaardde, kreeg verder (1600-1606) zijn philosophische en theologische worming in het
Staten-College te Leiden. Na twee jaar privaatlessen te hebben gegeven, trad hij in 't
huwelijk en werd predikant te Oude Tonge, waar zijn remonstrantsche gezindheid hem
spoedig in moeilijkheden bracht. Zoo was het in 1612 voor hem een uitkomst subregent
te worden van het genoemde Staten-College, waar hij lessen gaf in Latijn, Grieksch,
Hebreeuwsch en in de philosophische vakken. In 1617 volgde zijn benoeming tot Hoogleeraar
in de Logica aan de Leidsche Universiteit, in 1618 werd hem ook toegestaan. daar Ethica te
doceeren. Reeds in het volgende jaar, na de veroordeeling van de Remonstranten, werd hij
eerst als Subregent, dan ook als Professor aan de Universiteit afgezet. Hij heeft zich echter
nooit openlijk bij de Remonstrantsche Broederschap aangesloten : daarvoor was hij te veel
humanist, te weinig theoloog, ook te veel zorgvolle wader van een aangroeiend gezin.
Om in geval van nood in het onderhoud der zijnen te kunnen voorzien reisde hij naar
Caen en kwam binnen twee jaar als Dr. in de medicijnen te Leiden terug. Dit was toen
zeker niet moeilijk, als men Hippokrates en Galenus in het oorspronkelijke kon lezen.
Tot de medische practijk is het echter bij Van Baerle niet gekomen. Er liepen, zegt hij,
te Leiden even veel doctors rond als tyrannen te Athene ; hij noemde zich zelf al te
gevoelig voor menschelijk lijden en vond bovendien, dat de medische kunst niet weer was
dan raden 1 ). Hoe dit zij, hij wist op andere wijze beter raad. Hij vertaalde, gaf privaatlessen, hield thuis een kostschool, schreef gelegenheidsgedichten, bovenal lofdichten in
claudiaansch Latijn. Van de omstandigheid, dat velen destijds naast of boven hun gezondheid prijs stelden op een goeden naam, heeft hij zijn Leven Lang partij getrokken. Door zijn
kennismaking met Const. Huygens, P. C. Hooft, Hugo de Groot e.a. werd hij de hofdichter
van Frederik Hendrik en wist hij zijn relaties in binnen- en buitenland uit te breiden.
Zoo leidde hij een betrekkelijk sober maar toenmaals eervol bestaan tot 1631. Als integer
scelerisque purus prees hij zijn leidschen schutsgod Apollo verre boven den Mercurius der
Amsterdammers 2).
Maar in 1631 nam Mercurius wraak. Reeds eenigen tijd was de zaak voorbereid. In 1629
vernemen we uit zijn briefwisseling, dat hij bezig is een geleerd werk te schrijven — einde
1631 heet het grootendeels voltooid —, waarin hij de sceptische philosophic van den
ouden Sextus Empiricus grondig zal weerleggen 3 ). Hij zal dan ook een ernstige studie
waken van Aristoteles en de Stoa en de Muzen afzweren 4 ). Goede voornemens genoeg,
maar de gevoelige dichter met zijn circulair temperament kon nu noch later ophouden te
dichten en te droomen!
In Mei 1631 naar Amsterdam verhuisd, oreerde hij 9 Januari 1632 over den Mercator
Sapiens. De titel wordt nog vaak geciteerd. De inhoud der rede bestaat voor het grootste
gedeelte uit een bloemlezing van zedelessen der oude philosophen, aangeboden als een
humane koopmansmoraal. Ten slotte wordt kortelijk aangeduid, welk nut de handel kan
trekken uit het werk van de ontdekkingsreizigers en natuuronderzoekers van den nieuwen
tijd. Het philosophisch standpunt van den redenaar is eclectisch. Wel prijst hij Aristoteles
boven anderen, maar zijn hart is bij Cicero. Als deze is hij tegelijk een vrijmoedig redenaar en
een voorzichtig wijsgeer. Dit blijkt bijv., als hij Erasmus over Cicero citeert : „Waar de ziel
van Cicero zich nu bevindt, daarover kan misschien geen mensch een oordeeluitspreken. Maar
mij zullen ze zeker wel niet tegen zich hebben die hopen, dat hij daar boven bij de zaligen is".
Met nadruk herhaalt hij de verzekering dat niet hij het is, die dat zegt, maar Erasmus.
Van de wijze waarop Van Baerle zijn theoretische en practische wijsheid heeft voorgedragen
is ons zoo goed als niets bekend 5 ). Aan de hand van zijn brieven en gedichten kan men
1)

Epistolarum liber, Amst. 1667. Zie Ep. 1625 en Ep. 1 Febr. 1628. 2 ) Ep. 24 Nov. 1625. 3 ) Ep. 16 Mei 1629 en 28 Dec.
1631. 4) Ep. 7 Mei 1630 v.v. 5 ) De namen van enkele toehoorders zijn bekend. Wij weten bijv. dat Ph. van Limborch,
1668-1712 Prof. in de Theologie aan het Rem. Sem., in 1647,8 bij hem een Collegium Ethicum volgde.
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als van dag tot dag met hem meeleven, de philosoof blijft verborgen achter de muren
van de Agnietenkapel. Enkele oraties ter opening van de lessen, waarin de philosophische
pillen voor de studenten werden verguld, en dan nog een paar in het Athenaeum gehouden
preeken, toen men het van kerkelijke zijde onzen wijsgeer kwalijk nam dat hij het werk
De Creations van den Amsterdamschen rabbijn Menasseh-ben Israel press — ziedaar de
blijvende vruchten van zijn ambtelijke werkzaamheid.
Beter dan in de collegekamer aan den Achterburgwal voelde hij zich thuis in de ridderzaal van den Drost te Muiden. Daar werd de Amor sapiens verheerlijkt, daar kon hij met
Hooft zich zelf beleven en God voor het gemeenebest laten zorgen. In zijn brieven aan,
meer nog in zijn gesprekken met vrienden leefde hij. Al maakte hij veel latijnsche verzen,
enkele hollandsche zeggen ons meer. Zelf schatte hij den populairen Cats hooger dan den
verheven Vondel1).
Zijn ambt bracht mee dat hij bij voorkeur werken van Aristoteles interpreteerde, maar
hij genoot meer van de lectuur van Cicero, Seneca en Plutarchus. Over de nieuwe wijsbegeerte, met name die van Descartes, schortte hij zijn oordeel op. Desgevraagd antwoordde
hij in 1642 2 ) zich te gelegener tijd te zullen uiten over het gevoelen van den geleerden
Cartesius, als deze zich eerst wat uitvoeriger en duidelijker zou hebben uitgedrukt. Aileen
tegenover zijn vriend Huygens, hoewel wetende, dat die ook een vriend van Descartes
was, sprak hij zich meer openlijk uit : „wat Descartes voor nieuw uitgeeft is verouderd
en voor het oude dat hij veroordeelt geeft hij niets beters, ten minste wat de metaphysica
betreft" 3).
Wie over Van Baerle spreekt, most ook Vossius gedenken. De laatste was niet alleen
Artium Magister maar zelfs Philos. Doctor. Als philosoof behoorde hij tot de humanistische of eclectische richting. In zijn lijvige folianten vindt men de meeste philosophische
vakken en de geschiedenis der oude wijsbegeerte behandeld. De slotsom van de historie
luidt, dat het de bests, zij 't ook de moeilijkste weg is met ijverige studie en waarheidsliefde alle scholen en richtingen te leeren kennen. Geen wonder dat sommige van zijn
werken als echte leerboeken, die alles ordelijk classificeerden en definieerden, lang bij
het onderwijs in gebruik bleven.
2. Arnold Senguerd (1648-1667).
Twee jaar nadat de Illustre School van Utrecht in 1636 tot Hoogeschool was gepromoveerd, heeft men daar een tweetal Professoren in de philosophic aangesteld : een van hen
was de in 1610 te Amsterdam geboren Senguerd, ook wel Senkwaard genoemd. Deze
volgde de scholastieke traditie van Aristoteles, die te Utrecht in den grooten theoloog
Voetius Naar verdediger had tegen de nieuwigheden van Descartes. Senguerd stood hem
trouw ter zijde en kwam daardoor reeds in 1639 bij gelegenheid van een academische
disputatie in conflict met zijn medischen collega, den ijverigen Cartesiaan Regius 4).
Van zijn Amsterdamsche werkzaamheid hebben we nog verschillende getuigen. Allereerst
zijn Oratie de vero philosopho. Deze behoort z.i. vroom en nederig te zijn, heeft gaarne
een leermeester en haalt zijn wijsheid niet uit zich zelf maar uit de boeken. Men leze bier
uit de boeken van Aristoteles, en wel meestal naar de opvatting van den H. Thomas van
Aquino. Dit blijkt dan ook uit zijn in 1654 verschenen Collegium Ethicum, een verzameling van 34 disputaties, door hem geschreven en in de jaren 1648-1654 door 7 studenten
onder zijn leiding verdedigd. Hij volgt daarbij de Nicomachische Ethiek van Aristoteles
op den voet, met o.a. deze afwijking, dat hij aan de door den heidenschen wijsgeer
opgesomde deugden de vroomheid doet voorafgaan. Verder gaf hij in 1658 uit zijn Physicae
Exercitationes, tachtig in getal. In de eerste daarvan betoogt hij, dat Adam en Eva Roodhuiden waren met een sanguinisch temperament : zoo is het gemakkelijk te verklaren,
dat blanken en zwarten gemeenschappelijke stamouders hebben. De overige 79 zijn
1 ) Ep. 10 Jan. 1634. 2 ) Ep. 10 Maart 1642. 3) Ep. Aug. 1642. 4 ) Zie M. J. A. de Vrijer, Henricus Regius, 's Gray. 1927, p. 31 v.

293

grootendeels even speculatief : zelden beroept hij zich op eigen of anderer waarneming
en van proefneming is geen sprake.
Zoolang de medische wetenschap niet aan het Athenaeum vertegenwoordigd was, liet onze
philosoof ook disputaties houden over anatomie. Ze zijn in 1662 uitgegeven als Osteologia
corporis humani. Waarschijnlijk was hij Dr. in de medicijnen, evenals zijn voorganger.
Naast Senguerd vinden we nu en dan als Prof. in de Wijsbegeerte genoemd den in 1618
te Amsterdam geboren Johannes Clenck of Klenck. Blijkens zijn geschriften, in 1670 te
Parijs verzameld uitgegeven, heeft hij zich aan ethiek en theoretische politiek gewijd,
daarin Hugo de Groot volgende. Maar een. Engelschman, die in 1663 het Athenaeum
bezocht, vertelt dat hij toen voor een klein gehoor college over logica gaf. 1 ) In 1669
verliet hij plotseling Amsterdam en stied als notaris te Batavia.
3. Johannes de Raey (1669-1702).
Schoon niet gedoceerd, het Cartesianisme was hier niet onbekend gebleven. Officieel werd
het het eerst binnengehaald door het Remonstrantsch Seminarium, dat sedert het midden
der eeuw ook voor de historische en philosophische propaedeuse zijner leerlingen zorg droeg.
Na den dood van Prof. Poelenburg sprak op 16 November 1666 de vergadering van de
Remonstrantsche Societeit te Amsterdam het uit, dat tot de onmisbare vereischten in.
een Hoogleeraar aan het Seminarium behoorde „kennis van Historien en van de Philosophie, specialyk van die Welke door Renatum Cartesium is ingevoert". Twee jaar later
bleek men aan het Athenaeum, onder den invloed van den philosophischen Burgemeester
Hudde 2 ), van een dergelijk gevoelen te zijn. In November 1668 werd de als Cartesiaan
bekende De Raey benoemd; op 17 Januari 1669 oreerde hij.
Hij was in 1622 te Wageningen geboren en had te Leiden in de philosophie (1647 magister)
en de medicijnen gestudeerd. Sedert 1648 trad hij daar met private, sedert 1651 met publieke
colleges in de philosophic op, moest echter beloven zich van cartesiaansche leeringen te
onthouden. In 1653 — toen ook onze Senguerd bij de leidsche Curatoren in aanmerking
kwam — werd hij buitengewoon hoogleeraar in de wijsbegeerte , later werd hem daarbij
toegestaan medische colleges te geven. Zijn cartesianisme bleef echter aanstoot verwekken.
Descartes te volgen, dit beteekende hier in lien tijd een beroep doers op het moderne
bewustzijn, m.a.w. op de rechten van het redelijk verstand tegenover het gezag van
Aristoteles, nog niet, althans veel minder beslist dan in Engeland, een beroep op eigen
waarneming en proefneming. De Raey trad echter zeer gematigd op. Men kan hem met
den toen in gebruik komenden naam als novo-antiquus karakteriseeren. Den nieuwen wijn
van Descartes deed hij in de oude lederzakken van Aristoteles. Dit blijkt reeds uit zijn
leidsche werk, in 1654 uitgegeven, de Clavis philosophiae naturalis seu Introductio ad
naturae contemplationem Aristotelico-Cartesiana. Wel stelt hij daarin voorop, dat de tijd
van de scholastiek verleden is en dat onze tijd, ouder dan Aristoteles, nieuwe wetenschap heeft gebracht. Dank zij Bacon en Descartes is de philosophic niet Langer aliorum
studiorum ancilla. Maar ...... het goede van de ouden, met name van Aristoteles, moeten
we toch bewaren.
Dat de Raey te Leiden voorzichtigheid geleerd had, bewijst al zijn Amsterdamsche oratie
de sapientia veterum (1669), waarin hij een overzicht geeft over de philosophische vakken
en hun ontwikkeling in de Oudheid. Aileen aan het slot klinkt even het nieuwe geluid,
als hij een philosophic belooft te doceeren, die „het recht gebruik leert van het Verstand,
waardoor alleen wij Philosophers, waardoor wij Menschen zijn".
Den geest van zijn onderwijs vinden we wel in een aantal kleine philosophische verhandelingen, die hij in 1677 te Amsterdam samen met een herdruk van den leidschen Clavis
heeft uitgegeven. Hij stelt daarin de philosophic van den nieuwen tijd, d.i. die van
Descartes, voor als een vernieuwing, een reformatie van den ouden echten Aristoteles.
1 Zie J. N. Jacobsen Jensen, Reizigers te Amsterdam, Amst. 1919, No. 58. 2 ) Toen nog Schepen : in 1672 werd hij Burgemeester.
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Niet van de middeleeuwsche scholastiek. De Kerkhervorming, zegt hij, beteekende een
zuivering van de middeleeuwsche Katholieke Kerk, waarin nog veel goeds was. Maar in de
scholastieke philosophie was niets goeds meer te vinden. Daarom moest de philosophische
reformatie radicaler te werk gaan dan de kerkelijke : zij moest tot den echten Aristoteles
terug om het goede van hem over te nemen en verder te ontwikkelen. Men kan niet zeggen,
dat De Raey zelf veel tot deze ontwikkeling heeft bijgedragen. Wel is hij scherpzinnig
genoeg om een zwak punt in de physica van Descartes te ontdekken, maar hij blijft afhankelijk van diens metaphysica en van de logica der cartesiaansche school)).
Kort na de uitgave van de Raey's verzamelde werken scheen het Athenaeum zijn einde
nabij te zijn. Tengevolge van den slechten toestand der Amsterdamsche financien werden
in 1679 plannen beraamd om Of het hooger onderwijs te laten uitsterven Of niet meer
dan drie Professoren aan te houden : een Jurist, een Philosoof en een Literator of Historicus. Men achtte het budget der stad door het salaris der docenten, te zamen f 9.080
per jaar, te zwaar belast. Voor den zeer gewaardeerden De Raey, die alleen van deze som
f 3000 ontving, was er geen gevaar.
Naast De Raey gaf ook de wiskundige Alexander de Bie (1653-1690), al van 1668 af,
colleges in logica en ethica. Als man van den ouden Stempel zal hij bij wijze van tegenwicht
eel" meer traditioneele opvatting van Aristoteles hebben verdedigd.
In 1697 werd — zeker om de taak van den ouden De Raey te verlichten — tot 1704 de
logica opgedragen aan Johannes Theodorus Schalbruch. Deze theoloog, 1655 te Duisburg
geboren, achtereenvolgens rector van de Latijnsche scholen te Bridle, Dordrecht en
Amsterdam, behoorde tot de cartesiaansche richting. Als zoodanig heeft hij hier in 1691
uitgegeven J. Claubergii Opera omnia philosophica.
4. Tiberius Hemsterhuis (1704-1717) 2).
Van Baerle, Senguerd, De Raey hadden elders hun naam verworven; hier behoefden ze
slechts hun waardigheid op te houden of op hun lauweren te gaan rusten. Met Hemsterhuis,
begin 1685 geboren, trad een nog geen 20-jarig veelbelovend geleerde op als Professor
in de wiskunde en de wijsbegeerte. Te Groningen en te Leiden had hij met grooten lof in
de klassieke en oostersche letteren gestudeerd. Ook voor de nieuwere wijsbegeerte toonde
hij belangstelling, maar deze was van voorbijgaanden aard. De practische philosophie
van Locke, door Le Clerc aan het Remonstrantsch seminarium gedoceerd, de meer speculatieve wijsbegeerte van Leibniz, de ironiseerende critiek die Bayle toepaste op elk
dogmatisme, ze kwamen wel tot zijn kennis, konden hem echter niet doen twijfelen aan
de gezonde wijsheid der Grieken en Romeinen.
Van zijn philosophische werkzaamheid aan het Athenaeum heb ik geen sporen gevonden.
Op grond echter van andere gegevens laat zich zeggen, dat zijn beteekenis voor de
ontwikkeling van het wijsgeerig denken in ons land minstens tweeerlei is geweest. Ten
eerste heeft hij als voorlooper van het critisch Neohumanisme de richting gewezen,
die bij het philosophisch onderwijs ten onzent tot en met Van Heusde (1778-1839) de
heerschende was 3 ). En ten tweede heeft hij in zijn zoon Franciscus ons land zijnen eenigen
18e-eeuwschen denker van internationals beteekenis geschonken. Deze (1721-1790) heeft
ni., den weg zijns vaders met fijner geest en grooter enthousiasme volgend, zijn platoniseerende wijsheid in elegant Fransch weten uit te drukken en daardoor medegewerkt
aan de ontwikkeling van Duitschlands Neohumanisme en Romantiek tegen het einde
der 18e eeuw4).
1 ) Als eerste voorbeeld van deze logica noemt men gewoonlijk J. Clauberg, Logica vetus et nova, Amst. 1654. Vgl. het optreden
in 1658 van den Franeker docent Joh. Greidanus met zijn Idea logicae novo-antiquae (Boeles, Fr. H. II, 1, p. 230). 2 ) Vgl.
over hem W. B. S. Boeles, Frieslands Hoogeschool, II, 2, p. 391 vv. 3 ) In 1738 hield hij bijv. een rectorale oratie te Franeker
de mathematum et philosophiae studio cum literis humanioribus coniungendo (gedrukt in Ti. Hemsterhusii
em
et L. C. Valcki
enar
Orationes, L. B. 1784, p. 99-120. De eenige hierin met name genoemde philosophen zijn Plato, Aristoteles en Cicero. 4 ) Van
de nieuwstegeschiedschrijvers der wijsbegeerte roemen hem o.a. N. Hartmann, Die Philosophie des deutschen Idealismus,
I, Berlin u. Leipzig 1923, p. 190 vv. en E. Brehier, Histoire de la Philosophie, II, 2, Paris 1930, p. 496.
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Tiberius Hemsterhuis, hoogleeraar, 1704-1717. Zwarte-kunstprent. Historische verzameling der
Universiteit.
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IL 1717-1832.
1. De Wijsbegeerte in ballingschap (1717-1779).
Gedurende het grootste gedeelte van de 18e eeuw, die zich gaarne de philosophische
noemde, was de philosophie van het Athenaeum verbannen. Heel het Athenaeum kwijnde
toen. Men schijnt ook in dezen tijd, waarin de systemen der 17e eeuw doodgecritiseerd
werden en op naam van Locke en Newton uit Frankrijk een positivistische wijsbegeerte
werd ingevoerd, het Bemis niet erg te hebben gevoeld. Welk nut toch was er van theoretische wijsbegeerte te trekken ? M. Martens, lector alhier in de wis-, sterre- en zeevaartkunde (1743-1762), prees bij de aanvaarding van zijn lectoraat de meetkunde, omdat ze
klare beginselen heeft, dus zekerheid geeft, streng alles bewijst, enz. en liet daarop volgen1):
„'t Is waar, de Logica of Redeneerkunde leert wel hetzelfde, en geeft ook Regelen aan de
hand, om ontwijfelbaar te redeneeren, maar daar is dit onderscheid in, dat, daar de
Logica het alleen maar bij de opgeeving van die goede Regelen laat, de Geometria dezelve
ter practijk brengt, en dus het verstand dadelijk bekwaam maakt".
Ook van andere zijde treurde men niet om de verdwenen philosophie. Op 21 October
1754 hield nl. de theoloog Petrus Curtenius zijn inaugureele oratie De sacro codice unico
verae sapientiae fonte „met algemeene toejuijching" 2).
2. Daniel Wyttenbach (1779-1785).
Alsof er niets veranderd was heeft de Zwitser Wyttenbach (geb. 1746 te Bern) het onderwijs in de wijsbegeerte alhier voortgezet in den geest van Hemsterhuis. Na te Marburg en
te Leiden de klassieke letteren te hebben bestudeerd, was hij van 1771-1779 Hoogleeraar
in de Wijsbegeerte en Letteren aan het Remonstrantsch seminarium. Zijn oratie van
19 November 1771 De Conjunctions Philosophiae cum elegantioribus Literis geeft een weerklank van Hemsterhuis. Acht jaar later aan het Athenaeum verbonden, geeft hij duidelijk
zijn richting aan in de oratie van 25 October De Philosophia, auctore Cicerone, laudatarum
artium procreatrice et quasi parents. Als man van groote belezenheid, scherpzinnigheid,
philosophische belangstelling en ambitie gelukte het hem tweemaal bekroond te worden
voor het beantwoorden van een prijsvraag : een van het Stolpiaansch Legaat (1780) over
de redelijkheid „zonder hulp eener Goddelijke openbaring" van het geloof aan eênen God,
en een andere van Teylers Genootschap (1783) omtrent de gevoelens der oude wijsgeeren
over de onsterfelijkheid der ziel. In deze bekroonde verhandelingen verdedigde hij de
geliefde leerstukken van het 18e-eeuwsch rationalisme : de redelijkheid of, zonal niet de
wiskundige bewijsbaarheid, de hooge waarschijnlijkheid van het bestaan van 6enen God en
van de onsterfelijkheid der ziel. In de eerste vond hij reeds gelegenheid een veoircritisch
geschrift van Kant te bestrijden. Later, na het verschijnen der critische philosophic, zou
die bestrijding veel heftiger worden, ten koste van den goeden Paulus Van Hemert 3).
Maar toen was Wyttenbach Leidsch Professor.
Te Amsterdam gaf hij in 1781 zijn Praecepta artis logicae uit. De inhoud is hoofdzakelijk
aan Plato en de Stoa ontleend, de vorm aan Cicero : want, zoo zegt hij, „qui bonam sequuntur Latinitatem, facile se invicem intelligunt omnes". Met bijzonderen nadruk maakt
hij onderscheid tusschen wiskundige zekerheid en de verschillende mate van waarschijnlijkheid, waarmede we ons in de wijsbegeerte tevreden moeten stellen. Ook uit den Amsterdamschen tijd is de na zijn dood door G. L. Mahne uitgegeven Brevis descriptio Institutionum metaphysicarum, L. B. 1826, die in den eclectischen geest van Cicero is geschreven.
Uitvoeriger is zijn Historia Philosophiae 5 ), waarvan 200 bladz. gewijd zijn aan de Oude
Geschiedenis tegen 30 aan de Middeleeuwen en nog iets minder aan den Nieuwen Tijd.
1) Inwijdings Redevoering, Amsterdam 1743, p. 11. 2 )

Vol ens Protocol der Orde van Hoogleeraren, p. 22 (Senaats-Archief).
3 ) Zie over dezen strijd K. Prantl, Daniel Wyttenbach als Gegner Kant's (Sitz.-Ber. d. ph.—ph. u. h. Classe d. Ak. d. Wiss. zu
Munchen, 1877) ; verder H. IJ. Groenewegen, Paulus van Hemert, Diss., Amsterdam, 1889, en Der erste Kampf um Kant
in Holland (Kantstudien, XXIX, 1924, p. 304 vv.). 5 ) In handschrift op de Universiteits-Bibliotheek van Amsterdam.
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Hij sluit met Christian Wolff, die wel eenigen lof ontvangt maar als Wiens grootste fout
hij noemt de meening alles, ook in de metaphysica, volgens wiskundige methode en alleen
naar het principium contradictionis te kunnen behandelen.
Van 1785-1798 bleef Wyttenbach hier als Prof. in de klassieke letteren. Gelukkig was
hij reeds te Leiden, toen de jurist A. R. Falck (1799) onder leiding van Prof. Cras een
Disputatio . . . . de matrimonio ex sententia celeb. Imm. Kant et Joh. Gottl. Fichte openlijk verdedigde. Het Protocol van het Athenaeum zegt van deze plechtigheid het volgende
„Gelijk het opstel dezer verhandeling ene gehele nieuwe behandeling heeft, volgens de nu
onlangs opgekomen wijsbegeerte van den Koningsberger Hoogleeraar Kant, zoo is dezelve
door den jeugdigen schrijver in zeer fraai Latijn opgesteld en mannelijk tot byzonder
genoegen van de gehele vergadering verdedigd".
Toen Wyttenbach naar Leiden vertrok, werd hij gevolgd door zijn meest geliefden leerling
Ph. W. van Heusde. Deze heeft als Prof. in de Wijsbegeerte te Utrecht het philosophisch
werk van den meester voortgezet en als Praeceptor Hollandiae zelfs een europeeschen naam
verworven.
3. Jean Henri van Swinden (1785-1823).
Van Swinden, die de philosophic van Wyttenbach overnam, trad 16 April 1785 op als
Prof. in de theoretische Wijsbegeerte en in de Wis- en Natuurkunde met een oratie De
hypothesibus physicis, quomodo Sint e mente Newtoni adhibendae. Eindelijk dus ook hier
Newton, die in de 18e eeuw de natuurphilosophie ging beheerschen, evenals Locke, ten
minste in Engeland en Frankrijk, de wetenschap van den menschelijken geest. Onze
Amsterdamsche hoogleeraar was in de leer van Newton ingewijd door Prof. Allamand te
Leiden, een leerling van 's Gravesande, die met zijn Philosophise Newtonianae Institutiones
in usus academicos, L. B., 1723, Newton aan onze Universiteiten invoerde 1). Maar
's Gravesande verkoos boven de philosophic van Locke die van den Duitscher Christian
Wolff (1679-1754), zooals blijkt uit de door hem 1734 tot 1742 te Leiden gegeven colleges
over logics, metaphysica en ethics. Deze traditie, de combinatie van Newton met Wolff,
die we ook elders wel vinden, is door Van Swinden gevolgd.
Hij was in 1746 te 's Gravenhage geboren, studeerde en promoveerde in de philosophic
te Leiden (1764-1766) en was van 1767 tot 1785 Prof. in de Wijsbegeerte te Franeker 2).
Zijn inaugureele oratie aldaar De causis errorum in rebus philosophicis is, philosophisch en
theologisch beschouwd, vrij conservatief en dogmatisch. Zij eindigt met een paar citaten
uit Cicero. Bij de overdracht van het rectoraat in 1779 sprak hij De philosophia Newtoniana. Daarin roemt hij Newton als den grootsten philosoof van den nieuwen tijd,
die de ware philosophische methode gevonden en het absolute voorbeeld van haar gebruik
gegeven heeft. Newton is groot in alles, zelfs in zijn uitlegging van de H. Schrift die hij,
zooals een waar philosoof betaamt, steeds ijverig bestudeerde. En na Newton komt Wolff.
Met overtuiging kan de redenaar zich aansluiten bij zijn voorganger te Franeker, Samuel
Koenig, die daar in 1746 oreerde De optimis Wolfiana et Newtoniana philosophandi
methodis, eorumque amico consensu. Zoo zijn volgens van Swinden het engelsche en het
duitsche denken, met elkaar verzoend, door ons te aanvaarden; daarentegen wordt de
fransche wijsbegeerte als verderfelijk voor kerk en staat afgewezen.
Te Franeker in 1779 was het eigenlijk bij een lofrede op Newton gebleven ; in de bovengenoemde Amsterdamsche oratie hebben we een meer doorwrochte verhandeling, die met
een aantal geleerde aanteekeningen voorzien, is uitgegeven. Naar het mij voorkomt, wordt
hierin zeer goed aangetoond, dat ook in het werk van Newton practisch gesproken de
hypothese een belangrijke plaats inneemt, zoodat deze blijkt niet de zuiver positivistische
philosoof te zijn, dien men in Frankrijk van hem heeft gemaakt.
1 ) Nadat reeds in 1719 van zijn hand was verschenen Physices Elementa Mathematica experimentis confirmata sive Introductio
ad Philosophiam Newtonianam. 2 ) Zie W. B. S. Bodes, Frieslands Hoogeschool, II, 2, p. 558 vv.
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Zelfs Wyttenbach kon tevreden zijn. Cicero werd herhaaldelijk geciteerd. Aan het begin
reeds dit, dat de volmaakte wijsgeer diegene is, die over de hoogste dingen uitvoerig en
sierlijk kan spreken 1 ). In sierlijkheid, erkende Van Swinden, zou hij Barlaeus, Hemsterhuis en Wyttenbach niet kunnen evenaren, maar uitvoerig was hij wel. En hij ontleende
aan Cicero niet alleen zijn academische taal, doch ook zijn philosophische moraal.
Volgens Boeles onderwees hij te Franeker logica en metaphysica op grond van de leerboeken van 's Gravesande. Dit zal hij waarschijnlijk ook te Amsterdam hebben gedaan.
Volledigheidshalve zij hieraan toegevoegd, dat tijdens de afwezigheid van den titularis
(1801-1802) het geven van onderwijs „in onderscheide takken der wijsbegeerte" werd
opgedragen aan den „burger" C. L. Brunings, die reeds aan een aantal studenten private
lessen over logica had gegeven, en dat in 1819 aan den bejaarden Hoogleeraar als assistent
werd toegevoegd J. P. E. Voiite, die zijn opvolger werd (1823-1834) en dus ook de theoretische wijsbegeerte had te doceeren.
In den tijd van Voilte klopte voor het eerst een nieuw vak, de paedagogiek, aan de poort
van het Athenaeum. Bij Kon. Besl. 19 September 1827, Min. beschikking 1 Mei 1828,
werd aan alle hoogescholen het onderwijs in de paedagogiek voor aanstaande leeraren
van Latijnsche scholen voorgeschreven. Te Amsterdam kwam er 25 Juni 1828 een brief
van Curatoren met een missive van den Min. van Binnenlandsche Zaken „nopens de paedagogische opleiding van jonge lieden, die zich voorbereiden voor eenen leerstoel aan de
Gymnasien" ter tafel van de vergaderende Hoogleeraren, die kort en bondig besluiten
„De stukken zullen in 't archief bewaard worden — terwijl het onderwerp daarin bedoeld
de aandacht der vergadering met den meesten ernst bezig houdt" 2 ). Nu, ruim een eeuw
later, denkt men nog even ernstig daaraan.
III. 1834-1877.
Gedurende deze laatste periode van de wijsbegeerte aan het Athenaeum werd ze hier
onderwezen in personeele unie met hun wetenschap door een dynastie van orientalisten.
Vroeger verbonden met de klassieke letteren of met de wis- en natuurkunde, begint ze nu
in voortgaande beperking Naar zelfstan.digheid te zoeken. Onderdeelen, zooals de natuurlijke theologie of wijsbegeerte van den godsdienst, de ethiek en de wijsbegeerte van het
recht, in de 17e en 18e eeuw tot het terrein van den philosoof gerekend, werden ten onzent
in de 19e eeuw naar de theologische en de juridische faculteit overgebracht.
1. Taco Roorda (1834-1842).
In de dorpspastorie te Britsum 19 Juli 1801 geboren, studeerde Roorda te Groningen en
te Leiden in de theologie en in de oostersche letteren. Korten tijd was hij predikant, maar
de practijk trok hem niet aan. Speculatief aangelegd, vond hij eenige opwekking bij de
Groninger theologenschool en in de geschriften van Van Heusde , maar zijn philosophische
belangstelling werd toch eerst bevredigd door den jongen I. H. Fichte (1797-1879) 3 ) en
diens kring. In verschillende combinaties vinden we daar de opvatting, dat wij niet alleen
in de zintuigen organen bezitten voor de kennis van de stoffelijke natuur, maar ook in de
rede ( Vernunft) een vermogen om te vernemen d.i. in ons op te nemen wat bovennatuurlijk
is en aan ons geopenbaard wordt. De elementen van deze leer vindt men in Jacobi's
bespiegelingen over het geloof, in de gevoelsleer van Schleiermacher, in de philosophie
van den ouden Fichte, in de romantiek van Schelling, zelfs bij Hegel, hoewel men dezen
gewoonlijk bestrijdt, omdat men hem — en niet zonder recht — verantwoordelijk stelt
voor de pantheistische of atheistische theorieen van de links-Hegeliaansche richting.
Ook de geest van Spinoza, in duitsch idealisme gekleed, verschijnt op het tooneel.
1 ) Tusculanae Disputationes, I, 4. ') Protocol, p. 271 v. 3 ) Bekend vooral als uitgever en leider van de Zeitschr. f. Philosophie u.
spekulative Theologie sedert 1837 (van 1847 of : f. Philosophie u. philosophische Kritik), waarvan Roorda medewerker werd.
In 1843 (X,p. 124) schreef hij daarin : „neuere Philosophie and deutsche Philosophie sind gleichbedeutende WOrter".
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Van deze zoogenaamde empirische richting van het denken, die tot zeer speculatieve resultaten leidde, werd Roorda de verdediger in hollandschen stij1 1 ). Schijnbaar nuchter en
streng logisch redeneerend. Doch Welk een emotie er achter zijn logica schuil ging, dat
toonen ons nog zijn gedrukte werken waarin het wemelt van onderstreepte woorden en
uitdrukkingen.
Na het aftreden van Prof. Voiite in 1834 werd Roorda gewoon Hoogleeraar in de bespiegelende (vert. v. speculatieve, d.i. theoretische) wijsbegeerte, enz. Hij gaf een openbare
les, die het volgende jaar in boekvorm uitgewerkt te Leeuwarden verscheen onder den titel
Ontwikkeling van het begrip der philosophie tot inleiding in de bespiegelende Wijsbegeerte
op het tegenwoordig standpunt der wetenschap 2 ). Op zijn colleges behandelde hij logica en
(speculatieve) psychologie. In 1840 bedankte hij voor het hem te Groningen aangeboden
Professoraat in de wijsbegeerte en twee jaar later vertrok hij naar Delft om zich daar en
te Leiden aan de studie van Maleisch en Javaansch te wijden. Maar wat hij ook deed, hij
deed het philosophisch. Zijn taalwetenschap was ten nauwste verwant met zijn philosophische logica. Philosophische werken en artikelen, by. in De Gids, bleef hij schrijven.
In zijn Ontwikkeling van het begrip der philosophie spreekt Roorda de overtuiging uit, dat
men om waarlijk mensch te zijn de wijsbegeerte moet beoefenen. Kennis van Naar geschiedenis is daarbij noodzakelijk, maar men mag Been halve eeuw ten achter blijven; niet op
een Kantiaansch of ouder standpunt blijven staan. Doch ook niet bij Hegel afsluiten.
Hegel is te eenzijdig logisch. Wij hebben in Nederland behoefte aan een meer empirische
of genetische, d.i. een meer psychologiseerende methode. Nu hebben in Duitschland
Fries en de jonge Fichte reeds aangetoond, hoe men Kant en Jacobi met elkaar kan verzoenen, en daarin ligt de richting voor onzen tijd. Wat Jacobi beweerde en verzekerde,
nl. God in onzen geest, in ons binnenste zelf te kunnen vernemen, dat hebben wij nu
leeren kennen en begrijpen. Wat men vroeger min of meer duister voelde als schoon,
goed en waar, dat wordt thans duidelijk aan ons bewijstzijn geopenbaard. Nu eerst is er
een christelijke wijsbegeerte, die ons Gods wezen leert kennen, mogelijk. Philosopheeren
beteekent dus vooruitgaan in Gods- en zelf bewustzijn. Wel is het hoogtepunt der Openbaring nog niet bereikt maar met behulp van ons goddelijk rede- of spraakvermogen
kunnen we verder komen. Vandaar de hooge waarde van de logica of redeneerkunde en
van de kennis der talen, die alle uitdrukkingen zijn van een en denzelfden geest.
Men kan niet zeggen, dat deze beschouwingen zich ver hebben verwijderd van de christelijke gnosis van Hofstede de Groot en van de philosophic van Van Heusde, al waren de
laatsten iets minder speculatief.
Meer nieuws scheen er te zijn in Roorda's Psychologie 3), die in den romantischen geest
van Schelling en van den physioloog C. G. Carus is geschreven. Zij gaat uit van zijn begrip
der philosophic. Philosophic is onze bewust geworden ervaring van het bovenzinnelijke,
ons geopenbaard door het woord van Sokrates en Plato, van Israels Profeten en, bovenal,
van Christus. Die openbaring vindt echter in elk individueel bewustzijn een bijzonderen
klankbodem. En de psychologie is nu de wetenschap die beschrijft, hoe het onbewuste
in de bijzondere persoonlijkheden tot bewustzijn komt. De daarbij gevolgde methode is die
der introspectie of zelfwaarneming. Zoo vormt de psychologie den overgang van de waarnemende natuurwetenschap tot de bespiegelende wijsbegeerte. Zij onderzoekt het proces
van onze zelfbewustwording. Wat daarover door de romantici van dien tijd, dus ook door
Roorda wordt gezegd, leert men tegenwoordig nog, alleen wat modern-wetenschappelijk
gefatsoeneerd, als nieuwste wijsheid in de psycho-analytische scholen.
Over bijzonderheden van Roorda's zielkunde uit te weiden laat ons bestek niet toe.
1 ) Roorda klaagt er over, dat men in ons land zoo weinig wil weten van duitsche philosophie — een klacht die thans verbehielt
ouderd is —, maar hij kent ook de oorzaak. In Fichte's Zeitschr., X, p. 124 v. schrijft hij : „Bei den Niederlandern .. .. behie
die Maxime des gesunden Menschenverstandes, dass Alles was nicht klar and deutlich in einfachen Worten ausgedriickt
wird, auch nicht klar und deutlich gedacht ist, noch immerfort apodictische Wahrheit". 2 ) Een tweede druk verscheen in
1850. 3 ) Eerst 1849 te Leeuwarden uit komen •, 2e druk in 1850. Daarbij sluit zich aan De vrijheid van den mensch in de
bepaling van zijn wil : Amsterdam 1859.
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Opgemerkt zij, dat alles is aangelegd op verdediging van de vrijheid van den wil en de
onsterfelijkheid der individueele ziel. Zelfs bespiegelingen over het leven hiernamaals ontbreken niet. Wij zien daar in onze verbeelding de milliarden zielen zich vrij bewegen als
Klein-Duimpjes op een nieuwe aarde, een aarde zonder zee, die dezelfde lichtheid van stof
bezit als nu Saturnus en waar men zoo gezellig dicht bijeenwoont als de tegenwoordige
Londenaars. De phantasie is van Roorda die, terugkomend op onze humoristische aarde,
sluit met de vraag : „Of dit alles dan ook zoo wezen zal ?"
2. Pieter Johannes Veth (1843-1864).
In 1814 te Dordrecht geboren, te Leiden zoowel in de theologie als in de klassieke en
oostersche letteren onderwezen, scheen. Veth bestemd om het spoor van Roorda te volgen.
Hij voltooide echter zijn theologische studien niet, omdat hem het uitzicht gegeven werd
op een in 1838 hem opgedragen lectoraat in het Engelsch en Maleisch aan de Militaire
Academie te Breda. Na een kort verblijf daar en te Franeker 1 ) aanvaardde hij in 1843
zijn dubbel Professoraat aan het Athenaeum met een oratie De religionis islamiticae
ejusque historiae studio. Dat hij daarin over de helft van de hem opgedragen taak zwijgt
wordt gemakkelijk verklaard : literae multifariae sunt, philosophia una.
Een eigenaardig verschil tusschen die twee, Roorda en Veth ! Voor den eerste bestond
de gewone werkelijkheid der dingen niet ; hij zag alles in zich zelf of in de symbolen van
de taal ; de tweede was een man van buitengewone veelzijdigheid en activiteit en men
roemde in hem bovenal de gemakkelijkheid uit mededeelingen van anderen zich een
voorstelling te vormen, ook van het niet geziene 2).
Aan metaphysica heeft Veth zich nauwelijks gewaagd. Gewoonlijk gaf hij, evenals zijn
voorganger, colleges over logica en psychologie. Wat de logica betreft volgde hij Opzoomer.
Men stelle zich dezen overgang van Roorda tot Opzoomer niet voor als een groote revolutie ! Dat de empiristische Opzoomer onder den invloed van het positivisme van Comte
en Mill met de duitsche speculatieve wijsbegeerte radicaal zou hebben gebroken, is misschien
voor meer dan de helft een legende. Comte was eigenlijk Been empirist en Mill was het halfhartig. Daarentegen noemde de door Roorda gevolgde richting zich zelf empirisch en beriep
zich, zooals ook Opzoomer dat bleef doen, op het gevoel als een bron van onze kennis.
Op het college over psychologie volgde Veth sedert 1849 het boek van Roorda op den voet.
Wel trachtte hij de „duistere rede" van zijn voorganger wat aanschouwelijker voor te stellen,
maar het resultaat daarvan bleek me alleen uit vele Varia in den Studenten-Almanak.
De moderne experimenteele psychologie werd Kier het eerst op den katheder gebracht
door den medicus G. E. V. Schneevoogt (1851vv.), die zijn studenten o.a. met de onderzoekingen van Fechner en Helmholtz bekend maakte 3).
Philosophische bezieling zocht men in dezen tijd bij den jurist Martinus van der Hoeven
die, geinspireerd door Pascal, als profetisch Ridder van den Geest optrad. Quack 4 ) heeft
ons een aangrijpend beeld gegeven van zijn voordrachten over het idealisme van Plato,
van Kant tot Schelling, van Coleridge en Carlyle.
3. Jan Pieter Nicolaas Land (1864-1872).
Uit een familie van noorsche afkomst is Land 5 ) in 1834 te Delft, waar zijn vader geneesheer was, geboren. Na zijns vaders dood werd zijn opvoeding van 1843-1846 toevertrouwd
aan de School der Broedergemeente (Hernhutters) te Neuwied. Daar werden in hem de
grondslagen gelegd van zijn kennis der oude en moderne talen en van velerlei wetenschap,
waarop het Leeuwarder Gymnasium de volgende 3 jaren kon voortbouwen. Op 15-jarigen
leeftijd kwam hij te Leiden, de schuchtere vroegrijpe knaap, die zich even individualist als
1 ) Vgl. Boeles, Frieslands Hoogeschool, II, 2, p. 815 vv. 2 Zie zijn Levensbericht in de Kon. Ak. v. Wet., 1896 door P. A.
v. d. Lith. 3 ) Vgl. zijn oratie De physiologische eenheid van ligchaam en ziel, Amsterdam 1851, en zijn rede van 1868 Over
den ontwikkelingsgang en den omvang der hedendaagsche psychiatrie. 4 ) Martinus van der Hoeven, Amsterdam 1869. 5 ) Zie
over hem Spruyt's Levensbericht in de Kon. Ak. v. Wet. 1898.
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internationaal had ontwikkeld, om er hoofdzakelijk in de letteren en de theologie te studeeren zonder daarbij wis-, sterrekunde, enz. te verwaarloozen. Na promotie en studiereizen werd hij in 1859 tot algemeen secretaris van het Nederlandsch Bijbelgenootschap
te Amsterdam benoemd en 5 jaar later kon hij er Veth opvolgen in zijn dubbele kwaliteit.
Toen Land, aanvankelijk in den geest van Schelling's natuurphilosophie, begon te philosopheeren, riep men in Duitschland : „Zuriick zu Kant !" Hoewel hij reeds te critisch was
om slaafs een bepaald denker of een schoolsche richting te volgen, die roep maakte indruk
op hem. Hij beschouwde het toen als zijn taak in ons land de schim van Van Hemert te
verzoenen en de empiristische richting van Opzoomer te bestrijden. Dit laatst deed hij
in een geharnast artikel in De Gids van Januari 1864, getiteld Dienstbare Wijsbegeerte.
Tot verbazing van zijn medeburgers dient hij zich hier aan als iemand „die, tegen alle
aangenomen regels in, denker in de eerste plaats, en eerst daarna welvarend, gezellig, ja,
godsdienstig verlangt te wezen". Alle heil ligt voor hem in de zuiver theoretische en
critische beschouwing van den geest, die met practische doeleinden geen rekening houdt.
Wat Opzoomer met zijn empirisme wil: hervorming van maatschappelijke en religieuse
instellingen, dat ligt buiten de wijsbegeerte, dat zou de koningin der wetenschappen
tot dienstmaagd verlagen.
In zijn oratie van 10 October 1864, waarmee hij optreedt niet alleen als philosoof maar
ook als orientalist voor de theologen, is de toon iets minder radicaal. Hij spreekt Over
den zamenhang tusschen weten en gelooven. Nu moeten Hellas en Israel met elkaar verzoend
worden. Eenerzijds Kant prijzend, „die als waardig opvolger van Aristoteles weder het
voorbeeld heeft gegeven van een zelfstandig wetenschappelijk streven", schijnt hij toch te
neigen naar Herbart, die tracht aan het geloof een recht van bestaan toe te kennen door
het voor te stellen als een onvolkomen weten, dat daar aanvangt, waar ons weten niet
verder kan komen. Het criterium der waarheid zocht hij in de onderlinge overeenstemming
onzer denkbeelden, en de psychologie begroette hij, zij 't ook aarzelend, als de voornaamste
hulpwetenschap der wijsbegeerte.
De in zich zelf gekeerde wijsgeer, die bovendien zoo weinig vastigheid van leer kon geven,
begon met zijn gehoor te overschatten. Het duurde eenigen tijd, voordat de onzekere
verhouding tusschen hem en zijn studenten voor eenig vertrouwen en begrijpen plaats
maakte. Toen hij in 1872 naar Leiden vertrok, werd zijn heengaan zeer betreurd.
Op afzonderlijke colleges gaf hij logica en psychologies de theoretische wijsbegeerte (kenleer en metaphysica) placht hij historisch te behandelen. Reeds in zijn Amsterdamschen
tijd is daarbij een streven naar het encyclopaedische op te merken l ). Terwijl velen in de
tweede helft der 19e eeuw de philosophic beperkten tot kenleer, sommigen zelfs niets
anders van haar overhielden dan haar geschiedenis, wenschte Land voeling te houden
met verschillende natuur- en geesteswetenschappen en met alle terreinen van de menschelijke beschaving. De geschiedenis der wijsbegeerte schatte hij hoog, ook als een middel
tegen stelselzucht. Door eigen onderzoekingen, in 't bijzonder over Spinoza en Geulincx,
verwierf hij zich een eerenaam tot ver buiten onze grenzen. Een Kantiaan, zooals hij bij
zijn optreden in 1864 scheen te zijn, is hij niet gebleven. Als karakteristiek voor zijn geesteshouding wijs ik slechts op twee plaatsen uit zijn Inleiding 2 ). Daarin zegt hij, dat het critisch positivisme van Laas 3), al miskent deze den door Kant aangewezen rationeelen factor
in onze kennis, in menig opzicht nadert tot de opvatting, die hem voorkomt de waarlijk
wetenschappelijke, de critische te zijn, en dat als een proeve van wetenschappelijke
wereldbeschouwing voor onzen tijd te noemen is het systeem van Wundt 4 ). Welnu,
voor Wundt beteekende de philosophic een samenvatting van de voornaamste resultaten
der speciale wetenschappen. Land waagde zich alleen aan een inleiding, maar zulk een
samenvatting was toch zijn ideaal.
1 ) Welke hooge wetenschappelijke eischen hij aan den philosoof stelde leze men in de brochure Ons Hooger Onderwijs,
Idealismus
and PosiId
Amsterdam 1868. 2 ) Inleiding tot de Wijsbegeerte 2, 's Gravenhage, 1900, p. 268 en 388. 3 ) E. Laas,
tivismus. 3 Teile. Berl. 1879-84. 4) W. Wundt, System der Philosophie, Leipzig 1889.
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Als vrucht van zijn amsterdamsche werkzaamheid is hier alleen te noemen zijn in 1873
te Leiden uitgegeven Beginselen der analytische logica. Een schets ten gebruike bij de academische lessen ontworpen. Psychologiseerend, maar in strengen stijl opgezet. Land hield er
niet van de logica door interessante voorbeelden te vertroebelen.
4. Henricus Oort (1873-1875)1).
Over Oort moet ik volstaan met het volgende, uit zijn Autobiographische Aanteekeningen
ons door Hooykaas medegedeeld. „In de filosofische vakken, hoewel mij tot nu toe vreemd
terrein, had ik genoegen, omdat ik genoodzaakt was, er zelf iets van te leeren, mijn onderwijs ging natuurlijk niet diep, maar ik had succes, omdat ik de beginselen duidelijk leerde".
Oort ging in 1875 den weg van zijn voorgangers naar Leiden. De philosophische colleges
aan het Athenaeum werden gedurende den laatsten tijd van zijn bestaan waargenomen
door de theologische Professoren Hoekstra en De Hoop Scheffer.
IV. De Universiteit (1877-1932).
In 1877 kregen we hier een Literarische Faculteit met, als onderdeel of aanhangsel, de
Wijsbegeerte. Volgens vroegere wetgeving sprak men — zooals nu nog in Belgie — van
de Faculteit van Wijsbegeerte en Letteren. De nieuwe Wet op het Hooger Onderwijs van
1876 bracht (maar eerst bij de behandeling in de Kamer : het ontwerp had de Wijsbegeerte
weggelaten) den naam Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte en bovendien een afzonderlijk doctoraat in de Wijsbegeerte. Daarmee scheen haar eer gered, maar een task van
belang werd haar niet opgedragen. Jaren Lang — te Amsterdam tot 1908 — hadden er
geen philosophische examens of promoties plaats. Slechts de studenten in de klassieke
letteren moesten voor hun candidaats kennis waken met de wijsbegeerte der Grieken en
Romeinen. Verder bracht de traditie — in Amsterdam tot ± 1910 — mede, dat de theologen
een college over logica behoorden te volgen.
In zijn laatsten tijd scheen ons Athenaeum zich tot een medische vakschool te ontwikkelen.
In 1874 waren er nl. 276 studenten ---1-- 30 toehoorders voor de medische vakken tegen
slechts 97 studenten in de andere wetenschappen. Dertig jaar later waren aan de Universiteit 60 °/0 der studenten ingeschreven bij de medische, 17 0/0 bij de natuurphilosophische
en slechts 23 O/0 bij de andere 3 Faculteiten te zamen. Eerst in deze eeuw en wel voornamelijk na de invoering van het Academisch Statuut van 1921, heeft de verhouding
zich belangrijk gewijzigd. Het aantal studenten bijv. bij de Lit. Faculteit, 25 jaar geleden
± 50, is de 500 genaderd.
Het was dus wel geheel in overeenstemming met het karakter der Amsterdamsche Universiteit in de eerste 30 jaren van haar bestaan, dat men tot Hoogleeraren in de Wijsbegeerte benoemde den chemicus Spruyt en den medicus Van Melle.
1. Cornelis Bellaar Spruyt

(1877-1901)

2).

Spruyt, in 1842 te Kockengen geboren, studeerde te Utrecht en toonde reeds daar behalve
een algemeen-wetenschappelijke in 't bijzonder zijn paedagogische belangstelling. Blijkens
enkele stellingen achter zijn chemisch proefschrift van 1867 verwachtte hij bij de schoolopvoeding weinig goeds van wiskunde en moderne literatuur, daarentegen veel van
oefening der waarneming door natuurlijke historie en bovenal van taalstudie als grondslag
van het onderwijs, waarbij de studie van Grieksch en Latijn z.i. de voorkeur verdient
boven die der nieuwe talen. Toen hij leeraar was in scheikunde en natuurlijke historie
(eerst aan het gymnasium te 's Gravenhage, dan tot 1877 aan de H.B.S. te Utrecht),
schreef hij leerboekjes over de levenlooze natuur ten dienste van de lagere school volgens
1 ) Zie zijn Levensbericht door C. E. Hooykaas in de Handel. d. Maatschappij van Nederl. Letterk., Leiden 1929. 2 ) Zie
zijn Levensbericht in de Kon. Ak. v. Wet., 1904, door B. H. C. K. v. d. Wick.
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de aanschouwelijke methode van den duitschen Dr. R. Arendt. Paeadagogische belangstelling en talent, zoo dikwijls gescheiden, gingen bij hem harmonisch samen. Hij was Been
zuiver theoretisch man zooals Land, maar wijdde zich ook, vooral te Amsterdam, hartstochtelijk aan de .behandeling van practische vraagstukken van staathuishoudkunde, van
binnen- en buitenlandsche politiek. Wij moeten ons hier beperken tot den Hoogleeraar
in de Wijsbegeerte.
In 1875 had hij een program van wijsgeerige studie opgesteld 9 : 1. voor het candidaats
hoogere wis- en natuurkunde, daarbij echter ook uitlegging van grieksche en latijnsche
schrijvers , 2. voor het doctoraal examen: Aristoteles' logica, de geschiedenis der wijsbegeerte (voornamelijk de stelsels van Plato en Aristoteles) en in 't bijzonder de geschiedenis van logica en kenleer. Tegen de wijze, waarop de wet van 1876 deze zaak regelde,
heeft hij levenslang geprotesteerd.
Op 24 November 1877 aanvaardde hij zijn taak met een rede over De verhouding van de
Wijsbegeerte tot de bijzondere wetenschappen. Volgens zijn opvatting heeft de wijsbegeerte
de grondbegrippen van alle wetenschappen en hun samenhang te onderzoeken, waarbij
als voor onzen tijd alleen passend te beschouwen is de methode, „die wij de critische moeten
noemen in navolging van Kant, die voorgegaan door Locke en Hume eene eerste welgeslaagde poging deed om de Wijsbegeerte van de beschouwing van het Heelal terug te
brengen tot de aandachtige studie der raadselen van het menschelijk kenvermogen".
Spruyt had zijn keuze gedaan, aan dit zijn Kantiaansch standpunt is hij trouw gebleven
en hij heeft het met veel talent verdedigd, in geschriften maar vooral op zijn colleges.
Velen hebben er zich over verwonderd, het hem ook wel verweten, dat een op het practische gerichte geest de philosophic hoofdzakelijk als kenleer, dus schijnbaar zoo abstract
heeft opgevat. Voor Spruyt bestond deze tegenstelling niet, of liever zijn philosophische
theorie bezat voor hem een eminent-practische waarde. Dit blijkt ten duidelijkste uit zijn
in den eersten tijd van zijn philosophische werkzaamheid geschreven antwoord op een
prijsvraag, dat in 1879 te Leiden als bekroond werd uitgegeven onder den titel Proeve
van eene geschiedenis van de leer der aangeboren begrippen 2 ). Het is zijn eerste en zijn
laatste door hem zelf uitgegeven philosophisch boekwerk. En het handelt over begrippen!
Geheel onverwacht voor den argeloozen lezer wordt daar in de voorrede gezegd : „Hoe
belangrijk het . .. . behandelde onderwerp is, moge de lezing van het werk zelf leeren.
Hier wensch ik alleen op te merken, dat de richting, die de ethiek der toekomst, en in Naar
gevolg de Europeesche beschaving nemen zal, zonder twijfel afhangt van de vraag, of de
wetenschappelijke manners der eerstvolgende geslachten over dat onderwerp zullen denken in Kantiaanschen, dan wel in empiristischen geest".
Voor Kant en tegen het empirisme, met die leuze trad Land ook op in 1864, maar Spruyt
deed het veel beslister. Er bestaat een legende, dat hij zich eerst hier van Schopenhaueriaan
tot Kantiaan zou hebben ontwikkeld. Zelf erkent hij, dat hij in de jaren 1871 en '72 Kant
in den subjectief-idealistischen geest van Berkeley opvatte. Maar zijn oratie en zijn Proeve
zijn zonder aarzeling. Hij kiest partij voor een gematigd realisme. En zijn Proeve komt
tot deze conclusie : 3 ) „Kant's grootste verdienste schijnt mij hierin te bestaan, dat hij
in den ouden strijd tusschen empirisme en noologisme een nieuw gezichtspunt heeft gevonden, waardoor die strijd tot eene voorloopige beslissing gebracht wordt". Zoo opgevat, kan hij met Kant aannemen een menschelijke natuur, die zich zuiverder of minder
zuiver in iederen mensch openbaart, en die ons in staat stelt, eenerzijds, algemeene en
noodzakelijke waarheden in te zien, en anderzijds verplicht te zijn wat we naar onzen
aard behooren te wezen 4 ). Inzicht in het ware wordt hooge zedelijke plicht. Daarom kon
Spruyt zelf in 1890 verklaren, dat zijn criticisme zeer nauw verwant was met dat van
Windelband in de Praludien 5).
1)

Ned. Spectator 13/3-1875. 2 ) Vgl. ook het slot zijner Oratie van 1877. 3 ) p. 174 vv. 4) Vgl. ook Proeve, p. 209 vv. 5) Archie f.
Gesch. d. Philos., III, p. 506. De eerste druk van de Praludien verscheen in 1883. Spruyt's opvatting van Kant in 1877—'79
schijnt zich gedeeltelijk te hebben ontwikkeld onder invloed van A. Riehl, Der Philosophische Kritizismus, I, Lpz. 1876.

304

Met Kant had de Proeve kunnen sluiten. De schrijver deed het eerst ook, maar omdat de
beoordeelaars het eischten, werden er nog ruim 100 bladz. over de engelsche wijsbegeerte
na Hume aan toegevoegd. Hoofdzakelijk met negatief resultaat, d.w.z. critiek in Kantiaanschen geest. Latere artikelen, redevoeringen, voordrachten o.a. in de Kon. Akademie
over philosophische onderwerpen, waren in den regel eveneens van polemischen aard.
De colleges van Spruyt zijn van den aanvang of bijna algemeen geprezen. In openbaar
geschrift, over economie of politiek, kon hij zich heftig uitlaten; in de gehoorzaal trof de
kalmte van het logisch betoog. Hij sprak zich daarbij beslist uit, met groote helderheid,
en wist door altijd weer nieuwe voorbeelden te geven, de herhaling aantrekkelijk te waken.
Daardoor boeide hij den kleinen kring van theologen met zijn logica 1 ). Meer belangstelling vond hij voor de geschiedenis der oude wijsbegeerte, waar het aantal verplichte
hoorders, studenten in de klassieke letteren, gewoonlijk de minderheid vormde. Hij
behandelde die als de z.i. meest paedagogische inleiding tot wijsgeerig denken in het
algemeen 2 ). Voor geschiedenis der nieuwe wijsbegeerte was moeilijk een behoorlijke bezetting te vinden. Verder dan Plato of Aristoteles in de oude, verder dan Kant's Kritik
der reinen liernunft in de nieuwe philosophie, kwam men meestal niet. Afzonderlijke
lessen over kenleer of metaphysica werden niet gegeven. Wel heeft Spruyt, die reeds in
zijn oratie de psychologie als een bijzondere wetenschap, dus geen deel der philosophic,
beschouwde, nu en dan een psychologisch college tot stand gebracht 3 ). Tot de psychologen
van zijn tijd, die hem het meest hadden aangetrokken, behoorden Lipps en James 3).
Gewoonlijk bleef de philosophic in de 19e eeuw, academische oraties uitgezonderd, binnen
de wanden van de collegekamer. Eerst in 1892 trad ze op in de aula, toen daar door
Spruyt en zijn collega Allard Pierson een wijsgeerig steekspel werd opgevoerd. Beiden
hielden er drie philosophisch-psychologische voordrachten over Waarneming en Phantasie.
Spruyt, de waarneming fijn analyseerende, maakte een handig gebruik van de nieuwste
uitkomsten van physiologic en psycho-pathologic om den twijfel van Descartes en de
critiek van Kant aan te prijzen. Pierson, den handschoen opnemend voor de phantasie,
hield een lofrede op kunst en poezie en riep de studeerende jeugd op om met hem den strijd
aan te binden tegen den vijand, d.i. tegen de culture intellectuelle. Dit was het eindeeuwsche geluid uit Frankrijk en het applaus was voor Pierson.
Twee jaar later, in 1894, kon men in de Aula het schouwspel beleven van het optreden
van den geleerden en welsprekenden Pater J. V. de Groot als bijzonder Hoogleeraar in
de Wijsbegeerte van Thomas van aquino. Het paradoxale was dat deze als Kerkelijk
Hoogleeraar bij de Theologische Faculteit werd gevoegd, terwijl hij in zijn intreerede 4)
in de eerste plaats betoogde, dat wijsbegeerte die wetenschap is, Welke, in onderscheiding
van de theologie, de mensch door het natuurlijk licht zijner rede verkrijgen kan omtrent
de diepste beginselen en oorzaken der dingen. Spruyt had, tegen zijn wensch, een medestander gekregen in den strijd voor de culture intellectuelle.
2. Marinus Anthonie van Melle (1901-1906) 5).
Nadat Prof. G. Heymans geweigerd had Groningen met Amsterdam te verwisselen, werd
diens jeugdige leerling Van Melle (in 1872 te Wissenkerke geboren) als opvolger van Spruyt
aangewezen. Een toen juist door leerlingen van Spruyt opgerichte „Filosofische Studentenvereeniging" had dus zonder succes geijverd voor de benoeming van twee Professoren
in de wijsbegeerte. De nu benoemde was later zelf van oordeel, dat er minstens drie
1 ) Een der dankbare theologische leerlingen, M. Honigh, heeft het naar de dictaten van Spruyt bewerkte Leerboek der formeele Logica, Haarlem 1903, uitgegeven. 2 ) Zie Geschiedenis der Wijsbegeerte, naar de dictaten .. .. bewerkt door Ph.
Kohnstamm, met medewerking van J. D. v. d. Waals Jr. en H. G. A. Leignes Bakhoven en met een Voorbericht van I. J.
de Bussy, Haarlem 1905. Men kan dit boek een Inleiding tot de Wijsbegeerte noemen (vooral p. 1-118), in 't bijzonder tot de
wijsbegeerte van Kant (p. 506-600) waarmee het sluit. 3 ) Van den cursus 1896-97 tot 1900-01 werd erpsychologie gedoceerd door denprivaat-docent Dr. D. Jelgersma. Evenals Spruyt vond hij weinig belangstelling voor dit yak bij de studenten.
4) De H. Thomas van Aquino als wijsgeer. Amst. 1894, p. 8. 5) Zie K. Kuiper, In Memoriam (Amsterdamsche StudentenAlmanak voor het jaar 1907, p. 45 vv.)
20
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behoorden te zijn, al behoefden die niet allen bij de Literarische Faculteit te worden
ingekwartierd 1 ). Bij de autoriteiten vond deze meening geen ingang.
Van Melle had een breede en diepgaande studie in de medicijnen en in de philosophic te
Groningen (1890/98) achter zich. Nadat hij nog twee jaar bij Prof. Winkler alhier en
bij Prof. Roux te Parijs had gewerkt, werd hij voor korten tijd tweede geneesheer aan het
krankzinnigengesticht te Utrecht. Winkler, bij Wien hij in 1900 met lof op een dissertatie
over Aphasic promoveerde, heeft hem 2 ) een psycholoog „par droit de naissance" genoemd ; en een philosoof „par droit de conquete" zou men er bij kunnen voegen. Zijn
zwakke gezondheid en vroege dood heeft hem verhinderd om hier, in samenwerking met
Van Wayenburg 3 ), de experimenteele psychologie tot haar recht te laten komen. Hij
moest zich voorloopig op de geschiedenis van de wijsbegeerte, vooral van de oude wijsbegeerte concentreeren. Wat de theoretische wijsbegeerte betreft, had zijn intree-rede 4)
niet het zekere geluid van zijn voorganger doers hooren; maar men kreeg toch reeds dadelijk
den indruk met hem op marsch te kunnen gaan. En zij die hem op zijn droevig-blijden tocht
gevolgd zijn, hebben de herinnering bewaard aan zijn beminnelijke persoonlijkheid, aan zijn
scherpzinnige opvatting en geestige behandeling van de philosophische problemen.
De laatste 25 jaar behooren nog niet tot de geschiedenis.
DE KLASSIEKE PHILOLOGIE.
De beoefening van de Wetenschap der Oudheid aan het Amsterdamsch Athenaeum en de
Universiteit gaat parallel met de ontwikkeling der klassieke studien aan de andere
hoogescholen in Nederland : zij heeft gedeeld in haar bloei, haar vernal en haar opkomst.
Haar deugden zijn gelijk aan die der anderen ; haar gebreken heeft zij met de overigen
gemeen. Dikwijls door andere Universiteiten overtroffen, mag zij zich beroemen op enkele
geleerden, die een geheel nieuwe richting aan de wetenschap der oudheid hebben gewezen, en, ver buiten de grenzen van hun vaderland bekend, hun tijdgenooten evenaarden
of verre vooruit waren. Zelden is eenige leerstoel op dit gebied door een onwaardige bekleed ; bijna alle hoogleeraren mochten worden geprezen en hebben den roem der Universiteit verhoogd. Aan de fouten, Welke men den Hollandschen beoefenaars der klassieke
wetenschap verwijt, zijn voor een deel ook zij niet ontkomen. Ook door hen werd in oude
tijden teveel aandacht gewijd aan het Latijn en het Grieksch verwaarloosd. Ook zij letters
in het algemeen meer op de letter en het woord dan op den zin; ook zij werken niet naar
een vaste methode, beoefenen niet de hoogere critiek, die valsche geschriften van echte
onderscheidt, en zoeken meer de oudheid tot een eenvormig geheel te makers dan perioden
en stijlrichtingen te onderscheiden. Velen onder hen brengen bij hun lezers verwarring
teweeg door de bonte verscheidenheid hunner opmerkingen, waarin beperking noch systeem
valt te ontdekken ; zij missen in hun aesthetische waardeering het onderscheidingsvermogen tusschen den klaren eenvoud van den eigenlijk klassieken tijd en de gekunsteldheid van latere eeuwen, en weten ook in hun eigen proza en poezie aan deze laatste niet
steeds te ontkomen. En ook zij hielden zich vrijwel uitsluitend bezig met de bestudeering
der philologie en antiquiteiten in engeren zin en verwaarloosden de andere wetenschappen. Maar deze fouten zijn slechts gebreken in het licht der latere tijden. Er tegenover
staan de prachtige eigenschappen, die de Hollandsche school vermaard hebben. gemaakt
de nauwgezetheid, de groote kennis, de bescheidenheid, de smaak voor verzamelen en voor
nauwkeurige interpretatie, het voortdurend levers met en voor de klassieke wetenschap,
die zij tot een rijk bezit voor de beschaving van hun tijd en hun land hebben weten te
verwerven en te herscheppen. De lateren hebben dit erfdeel aanvaard, ieder op zijn wijze
het gebruikend en verrijkend, den roem der Universiteit handhavend of vergrootend.
1) Propria Cures, 3 Juni 1905. 2 ) Propria Cures, 17 Maart 1906. 3 ) G. A. M. van Wayenburg was van 1907-1926 privaatdocent in de paedologie aan onze Universiteit en heeft in dien tijd veel voor de psychologie van het kind en ook voor de
psychotechniek gedaan. 4 ) Beschouwingen naar aanleiding van David Hume en zijne leer van het Kenvermogen. Amsterdam 1901.
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Vier geleerden mogen, zonder dat aan de verdiensten der overigen wordt tekort gedaan,
in de rij der hoogleeraren met name worden genoemd, omdat zij in de geschiedenis der
klassieke wetenschap een zeer bijzondere plaats innemen : Vossius, die als eenige in zijn
tijd samenvattende werken uitgaf over grammatica, rhetorica, taalkunde en mythologie,
Tib. Hemsterhuis, die de studie van het Grieksch als zelfstandige wetenschap in Nederland inleidde , D. Wyttenbach, die de heerschappij van het Latijn verdreef en een school
van onderzoek stichtte, U. Ph. Boissevain, die historisch inzicht paarde aan philologische
nauwkeurigheid. Maar naast hen was een. Francius geliefd als de Hollandsche Ovidius,
d'Orville bekend als een der eerste archaeologen, P. Burmannus Secundus wijd vermaard
om zijn geleerdheid, K. Kuiper vereerd om zijn gratie. Het loont de moeite hen en de
overigen nauwkeuriger te beschouwen, de ouderen in enkele trekken, omdat zij vroeger
reeds beschreven zijn, de lateren uitvoeriger.
Gerard Joannes Vossius, de eerste hoogleeraar aan het Athenaeum, was zijn grootste
polyhistor. Op velerlei gebied bewoog zich zijn werkzame geest , op het terrein der klassieke
wetenschap is zijn grootste verdienste, dat hij de resultaten van het onderzoek niet neerlegde in aanteekeningen op de schrijvers, maar in afzonderlijke werken, waarin wellicht
nog de groote lijn ontbreekt, maar waarin door zijn genie alles werd gerangschikt en gesystematiseerd. Zoo gaf hij een stelsel in zijn De arte grammatica, onderscheidde hij,
misschien al te precieus, het echte Latijn van het valsche in zijn. De vitiis sermonis
et glossematis Latino-barbaris, en gaf hij een beschouwing over de mythologie in zijn De
idololatriae origine et progressu, dat, ondanks de subjectiviteit van zijn geloovig standpunt,
toch steeds als een meesterwerk is geprezen. Ook was hij de eenige, die een litteratuurgeschiedenis publiceerde onder de titels : De historicis Graecis en De historicis Latinis, en
oefende hij vergaanden invloed door zijn Poetica, en door zijn geheele persoonlijkheid.
Het was moeilijk een waardig plaatsvervanger voor hem te vinden. D. Blondel (geb. 1591),
die hem in 1650 opvolgde, was zeker zeer geleerd, maar wist van zijn kennis niet mede
te deelen; en A. Morus (hoogleeraar in 1653) kende de geheimen. van Latijn, Grieksch en
Hebreeuwsch, maar verstond niet te Leven. Aan Robertus Keuchenius (geboren. in 1636),
die zijn ambt als hoogleeraar aanvaardde in 1661 met eene rede : De Fato eloquentiae
Romanae, gelukte het niet de gunst der vroede vaderen te verwerven, ondanks zijn uitgaven van Nepos, van Frontinus, zijn werk over Antoninus Pius en zijn gedichten, waaronder zijn Amstela crescens bestemd was den schrijver populair te maken. Doch al zijn
moeite leidde niet tot de door hem vurig begeerde verhoogde jaarwedde en hij verliet na
vijf jaar het Athenaeum. Nog het nageslacht spotte met hem
Invisum Musis ac detestabile nomen
Turbandus Pindi culmine Keuchenius.
Ook zijn opvolger Marcus Meiboom (hoogleeraar in 1668) Teed onder geldgebrek en een
lastig humeur : dit laatste in weerwil van zijn liefde voor Grieksche muziek, waarvan
zijn boek Auctores veteres de re musica getuigde. Ook schreef hij over bouwkunst en
scheepsbouw : Observationes ad Vitruvium en De fabrica triremium. Amsterdam boeide
hem slechts een jaar, hij zelf Amsterdam nog korter.
Abr. Faber trachtte na hem Grieksch en Latijn te onderwijzen, doch werd, voor deze taak
ongeschikt geoordeeld, overgeplaatst naar de Rechten. Hij werd vervangen door Petrus
Francius (geb. 1645), die in 1674 hoogleeraar werd in de Geschiedenis en de Welsprekendheid, in 1686 ook in de Grieksche taal, en die, ondanks een beroep in Leiden, Amsterdam
trouw bleef, gelijk Amsterdam hem. Want hij werd hier zeer vereerd en rijk beloond om
zijn welsprekendheid en zijn Latijnsche gedichten, al werd de eerste aangevallen door
niemand minder dan Perizonius. Voor zijn oraties koos hij zich Cicero tot voorbeeld,
voor zijn epische gedichten Vergilius, voor zijn elegische Ovidius. Toen hij na den dood
van De Ruyter een treurgedicht op hem zou voorlezen in de Nieuwe Kerk, was de aandrang zoo groot, dat zijn vriend, de Latinist en commandant der militaire wacht Jan
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Broukhuyzen ieder weerde, die niet in het Latijn kon antwoorden. Toch was de kerk
dicht bezet. Francius stierf in 1704.
Joh. Theodorus Schalbruch, zijn opvolger, maakte weinig naam. Des te weer mag het
verwonderen, dat het onderwijs in het Grieksch niet werd opgedragen aan Tib. Hemsterhuis, den nauwelijks 20-jarigen geleerde, die als hoogleeraar in wiskunde en wijsbegeerte
in 1704 werd aangesteld en juist als Graecus zich roem zou verwerven ; blijkbaar echter
werd dit onderwijs mede toevertrouwd aan den orientalist Surenhus. Het is steeds betreurd, dat men Hemsterhuis in 1705 naar Harderwijk liet vertrekken en dezen grooten
geest niet voor Amsterdam behield ; dit mag zich thans de eer toerekenen hem te hebben
ontdekt en aan anderen te hebben geschonken. Hemsterhuis droeg in 1706 zijn „Jule
Pollucis Onomasticon" op aan Bestuurders van Amsterdam. Hij is inderdaad teruggekeerd
en huwde hier in 1716. Maar in 1717 ging hij voor goed heen en liet Franeker, later Leiden
deelen in zijn roem. Zich zelf Bentley tot voorbeeld stellend, wist hij, als eerste in Nederland,
het Grieksch als zelfstandige wetenschap te scheiden van het Latijn en het Hebreeuwsch,
de philologie los makend van de theologie. Zijn scherpte van geest en fijnheid van vernuft
schiep een school van bewonderaars, onder wie Ruhnkenius zijn meester na diens dood
eerde in de schoonste woorden, die hij ooit geschreven heeft.
Aan Amsterdam schonk hij Jacques Philippe d'Orville (geb. 1696), beroemd door zijn
rijkdom en reizen. In 1730 aanvaardde deze het ambt van hoogleeraar in de geschiedenis,
de welsprekendheid en de Grieksche taal met eene redevoering De felici Mercurii cum
Musis contubernio. Bekend werd hij door zijn uitgave, met Burman, van de Miscellaneae
observationes ; merkwaardiger is, dat hij, na de uitgave van Delische inscripties, ook
monumenten, inscripties en munten beschreef van Sicilie, dat hij uit eigen aanschouwing
kende, en zoo als een der eersten de monumenten in verbinding bracht met de litteraire
overlevering. In zijn philologisch werk munt hij vooral door ijver uit ; daarnaast is zijn
geestdrift en zijn vrijgevigheid voor de wetenschap te roemen.
In 1742 legde hij zijn ambt neer om het over te dragen aan een geleerde, die zich grooten
roem zou verwerven : Petrus Burmannus Secundus. Opgevoed en geleid door zijn oom,
den Leidschen hoogleeraar Pieter Burman, legde de tweede Burman zich als deze vooral
toe op het Latijn, al stamt ook een enkele Grieksche uitgave van zijn hand. Zijn edities
van Vergilius, Aristophanes, Claudianus, Rhetorica ad Herennium, zijn Anthologia
veterum Latinorum epigrammatum et poematum zijn bewijzen van zijn groote geleerdheid
en zijn verzamelwoede en bieden den tegenwoordigen onderzoeker nog altijd materiaal, al
missen zij overzichtelijkheid, onderscheiding en systeem. Den grootsten invloed echter
oefende hij door zijn werken over dichtkunst — hij wing zijn ambt aan met de voorlezing
van een gedicht : De enthusiasmo poetico — door zijn gedichten, en door zijn gansche
persoonlijkheid, die een meesleepende charme moet hebben bezeten. Het aantal van zijn
vereerders en van zijn volgelingen in de dichtkunst was groot; weinig hoogleeraren hebben
zulk een invloed op hun studenten en hoorders bezeten als hij. Zijn geschriften wekken
deze bewondering niet in die mate; maar moderne geleerden stellen hem in veelzijdigheid
en inzicht boven zijn beroemden oom. In 1777 trad hij of als hoogleeraar.
Zijn opvolger Herman Tollius (geb. 1742) doceerde geschiedenis, welsprekendheid en
Grieksch. Bekend van hem is slechts de uitgave van het Lexicon Apollonii Sophistae,
dat echter pas na zijn vertrek naar Den Haag werd gepubliceerd.
Maar een der allergrootsten kwam in zijn plaats. De beroemdste onder Hemsterhuis'
leerlingen was David Ruhnken. In 1770 voegde zich te Leiden onder diens leerlingen een
jonge Zwitser, die te Marburg en Gottingen had gestudeerd, maar gelokt door de faam
van Ruhnken en Valckenaer naar ons land was gekomen : Daniel Albert Wyttenbach
(1746-1820). Van 1779-1799 was hij professor aan het Athenaeum Illustre.
Zijn naam en invloed, na Ruhnken's dood, dien hij te Leiden opvolgde, nog gestegen,
trok reeds te Amsterdam vele leerlingen van elders tot hem. Maar zijn domineerende
persoonlijkheid trachtte alien te vormen naar het eigen model en bij de voorkeur van den
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meester voor bepaalde beschouwingwijzen en voor de vertegenwoordigers van bepaalde
stroomingen in het geestelijk leven der ouden, bleef weinig ruimte voor een zelfstandige
beoefening der wetenschap. Het behoeft ons dan ook niet te verwonderen, dat de ontwikkeling der klassieke philologie tot een wetenschap der Grieksch-Romeinsche oudheid,
die nog tijdens zijn leven in Duitschland onder Wolf's invloed Naar beslag kreeg, in geenen
deele zijn sympathie had.
Wyttenbach's eerste publicatie was een uitgave van Plutarchus' tractaat „de sera Numinis
vindicta" (1772). Zijn belangstelling voor Plutarchus' wijsgeerige geschriften leidde later
tot een complete editie der Moralia, voorzien van een Latijnsche vertaling (1795-1806)
en gevolgd, eerst door 2 deelen Animadversiones (1800-1821), ten slotte door een uitvoerigen index (1700 pag.), die in 1830 werd gepubliceerd. Wyttenbach's werkzaamheid
als uitgever staat ten aanzien der methodische tekstkritiek stellig ten achter bij die
zijner voorgangers, gelijk ook in de tekstverklaring de strenge grammaticale methode te veel
door de aesthetica verdrongen wordt. Maar de studie der Platonische wijsbegeerte is door
zijn werk krachtig bevorderd en in zijn Vita Ruhnkenii is het beeld van den bewonderden
leermeester opgenomen in een breede schildering van de klassieke philologie zijner eeuw.
Toen Wyttenbach in 1799 naar Leiden geroepen werd, volgde David Jacob van Lennep
hem op aan het Athenaeum Illustre. Hij was toen 25 jaar en sinds 3 jaar als advocaat te
Amsterdam gevestigd, waar zijn vader tot 1787 regent was geweest ; maar de onzekerheid
der tijden maakte het hem gemakkelijk de academische loopbaan, waarheen zijn hart
hem reeds dreef, ook door de keuze van het verstand te aanvaarden. Van Lennep's opdracht hield in het onderwijs in de Latijnsche en de Grieksche taal, de geschiedenis der
oudheid en de geschiedenis des vaderlands, waaraan in 1819 nog die der middeleeuwen
werd toegevoegd. De titel „professor Poeseos", vroeger ook door Burman gevoerd, werd
hem naast dien van professor rhetoricae opzettelijk toegekend. Dat zijn gaven die onderscheiding rechtvaardigden, is duidelijk. Reeds in 1791 was een bundel „Juvenilia" van
hem verschenen en hij bediende zich van den latijnschen dichtvorm met hetzelfde gemak
als waarmee hij gedichten schreef in het Fransch en in de moedertaal.
Wyttenbach, wiens lessen van Lennep van 1790-1793, doch niet met overgroote waardeering, gevolgd had, had den hem zeer verknochten. Mahne als zijn opvolger aanbevolen.
Jeronimo de Bosch echter, „wiens stem, waar het de klassieke letterkunde betrof, als
orakel gold", zooals Jacob van Lennep in zijn Leven van D. J. v. Lennep het uitdrukt,
en met hem o.a. Daniel Hooft, curator van het Athenaeum, dachten er anders over. Dat
zij goed hadden gezien, is door van Lennep's luisterrijke ambtsvervulling gebleken. Hij
heeft de zeer omvangrijke taak, die hem was opgedragen, tot 1838 geheel, daarna, toen
andere bemoeiingen hem riepen, nog voor een zeer belangrijk deel, met een nauwgezetheid
en een toewijding vervuld, waarvan bij zijn 50-jarig jubileum als hoogleeraar en 4 jaar
later bij zijn dood met de grootste waardeering gewaagd werd. De zorg voor het onderwijs,
waarin naar zijn meening zijn voorganger wel Bens te kort schoot, was zijn eerste gedachte.
Geen wonder dat zoodoende zijn wetenschappelijke productie kleiner bleef dan men bij
een man van zijn gaven, werkkracht en levensduur zou verwachten. Zijn critische en
verklarende uitgave van Hesiodus, den dichter wiens „Werken en Dagen" hij in Nederlandsche verzen vertaalde — de zin voor het buitenleven door het ouderlijk goed aan het
Manpad gewekt en onderhouden, bracht den dichter van „Hollands Duinzang" daartoe —
begon eerst in 1838 te verschijnen en het laatste deel, het „Scutum Herculis", zag pas in
1854 door Hulleman's zorgen het Licht. Toch begon hij reeds onmiddellijk na zijn benoeming de bouwstoffen hiervoor te verzamelen (zijn schoonvader, de koopman P. van
Winter was hem tijdens een verblijf te Parijs in 1802 behulpzaam !), maar zijn ambt en
zijn pieteit jegens oudere vrienden, Jeronimo de Bosch, wiens editie der Anthologia Graeca
hij completeerde, en de Leidsche Latinist van Santen, wiens Terentianus Maurus hij uitgaf,
vertraagde de voltooiing : zij maakten echter tevens van Lennep's Hesiodus tot een levenswerk, een monument der Nederlandsche philologie van de le helft der 19e eeuw.
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De periode tusschen 1831-1855 (in het algemeen een tijd van verval voor de klassieke
studien in Nederland) kenmerkt zich in Amsterdam niet door bijzondere figuren. Het
onderwijs in deze vakken was opgedragen aan hoogleeraren, die zich in andere wetenschappen meer bekendheid hebben. verworven. De eerste, die zich weer meer in het bijzonder aan de klassieke studien wijdde, was Johan Cornelis Gerard Boot, die in 1851 het
ambt aanvaardde van hoogleeraar in Latijn, Grieksch en oude geschiedenis, 40 jaar oud.
Predikantszoon, had hij het gymnasium te Arnhem bezocht, en in Deventer en Leiden
gestudeerd, in 1836 promoveerde hij op een dag in de letteren en in de rechten. Dit laatste
verklaart de voorliefde in zijn onderwijs voor Romeinsche antiquiteiten. Verder was hij
rector van het gymnasium te Leeuwarden geweest. Hij bewoog zich gemakkelijk en was een
eerlijke en wilskrachtige persoonlijkheid, conservatief in godsdienst en politiek. Als Joel der
klassieke philologie beschouwde hij niet, zooals Boeckh c.s., de zuiver wetenschappelijke
vermeerdering van onze kennis en verheldering van ons inzicht, maar de vorming en
veredeling van den mensch.
Zijn taak was zwaar. Zij werd iets lichter, toen hij in 1861 van de geschiedenis werd ontlast, maar ook zoo had hij de handen vol, mede omdat hij zich in het Grieksch veel minder
thuis voelde dan in het Latijn. Daarbij kwam, dat voor zijn meeste leerlingen zijn colleges
geheel facultatief waren, daar ze niet door hem geexamineerd werden : de z.g. propaedeutici , ook Wilde hij daarnaast tijd geven aan eigen studie.
Boot voelde zijn werkzaamheid als drukkend. Dit feit ontnam hem volgens Karsten de
jovialiteit, die hem van nature eigen was, zoodat hij ten onrechte den indruk gaf een hard
en streng man te zijn. In 1870 nam hij zijn ontslag, om zich geheel aan wetenschappelijk
werk te kunnen wijden. Hij schreef over zijn taak : 19 jaar heb ik haar gedragen, niet zooals
ik wenschte, maar zooals ik kon.
Zeven jaar later (1877) werd hij door curatoren aangezocht haar weer op te nemen aan
de nieuwe Universiteit, thans echter met een aanzienlijke beperking, nl. als buitengewoon
hoogleeraar in het Latijn voor candidaten. Hij gaf daaraan gehoor en bleef in deze functie
tot zijn 70ste jaar (1882) werkzaam. Volgens Six waren zijn colleges over Cicero uit die
periode rijk aan inhoud en levendig van voordracht.
Op het gebied der wetenschap had hij een goeden naam en was ook in dat opzicht een
sieraad der Universiteit. Menig crux en ca. 40 conjecturen in de tegenwoordige vulgata
van de brieven. van Cicero danken wij hem. Verschillende onderscheidingen, o.a. het
eeredoctoraat van de Universiteit van Bologne en het lidmaatschap van de Accademia
dei Lincei, vielen hem ten deel 1).
Degene, die in 1861 een deel van Boots taak overnam, was Carel Adriaan Engelbregt,
geboren te Breda in 1816, van 1862 tot 1865 hoogleeraar in de geschiedenis en de oudheden.
Hij gaf colleges in oude en nieuwe geschiedenis, Grieksche antiquiteiten en letterkunde.
In 1865 aanvaardde hij een benoeming tot directeur der R. H. B. S. te Middelburg.
Een ander deel der taak viel ten deel aan N. J. B. Kappeyne van de Coppello (1818-1882).
Toen Kappeyne, de rector van het Amsterdamsch gymnasium, in 1877 optrad als buitengewoon hoogleeraar in de paedagogie en de Grieksche antiquiteiten, waren hem daarmee
twee vakken opgedragen, waarvan het laatste, na eerst nog door zijn opvolger Van den Es
te zijn onderwezen, bij de oude geschiedenis, daarna bij het Grieksch en ten slotte wederom — laat ons hopen voor goed — bij de oude geschiedenis is ingedeeld, terwijl het eerste,
de opvoedkunde, sinds Van den Es' aftreden geen andere dan tijdelijke en op particulier
initiatief berustende vertegenwoordiging heeft gevonden.
Kappeyne was het type van den practischen paedagoog. De waarde van zijn onderwijs
berustte op zijn even krachtige als origineele persoonlijkheid, die alleen zij, Welke als gymnasiasten zijn leerlingen waren geweest, ten voile konden begrijpen, maar dan ook ten
voile liefhadden. Zijn colleges, waarin hij de historia paedagogiae behandelde, stelden zijn
1)
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eigen denkbeelden in het licht door de warme bewondering, waarmee hij die van enkele
groote voorgangers aanprees , de hoofdzaak echter vormden de practische oefeningen. Hij
had daartoe aan het gymnasium avondlessen ingericht, waar onder zijn leiding ten achter
geraakte leerlingen door candidaten in de letteren en in de wis- en natuurkunde werden
onderwezen. Daarbij stelde zijn grondige kennis van het karakter zijner leerlingen en zijn
intuitief begrip van de gaven en hoedanigheden van ieder aankomend docent hem in
staat zijn keuze van beiden aldus te bepalen, dat de leeraar zich van zijn paedagogische
en didactische gaven bewust werd en deze in vrijheid kon ontplooien.
Reeds voor Kappeyne optrad, deelden anderen in de groote taak.
Samuel Adrianus Naber (1828-1913) werd in 1871 als hoogleeraar voor de taal, de letterkunde en de oudheden der Grieken en Romeinen in de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte benoemd, waar tot op Bien tijd Boot deze vakken had gedoceerd. Na 1876 behield
hij het Grieksch en de Rom. oudheden. Zijn publicaties, in 1850 aanvangend met zijn
proefschrift „de fide Andocidis orationis de Mysteries" en in een ononderbroken reeks doorloopend tot in het jaar van zijn sterven, omvatten vrijwel de geheele oude Graeciteit van
Homerus tot Dio Cassius en de Grieksche romanschrijvers, met de Aesopische fabels en
de uitgave van Photius' Lexikon als appendix, zoodat zijn critische lectuur zich uitstrekte
over de epici, de tragici, de comici, de oratores, de historici, het Nieuwe Testament, Pindarus,
Theophrastus e.a. Hij gaf, behalve Photius, de brieven van Fronto uit en de Teubnereditie van Flavius Josephus. Kwesties van antiquarischen en lexicologischen aard hadden
bij voortduring zijn aandacht. Belangstelling voor vragen van onderwijs en opvoeding
bleef hem bij, ook toen hij de gymnasiale werkzaamheid voor de academische verwisselde.
Hoezeer hij deelnam aan het geestelijk leven van zijn tijd ook buiten den kring der eigenlijke vakwetenschap, bewijst een boek als zijn Vier Tijdgenooten.
Naber's levensbeschrijver K. Kuiper noemt hem een dvii e 6t6axwedc. Zijn lust en liefde voor
het onderwijzen kan wel niet beter gekenschetst worden dan door de in die biographic
geciteerde verzuchting „iam dudum est ex quo nullos habeo discipulos". Aan die liefde
paarde hij de gave om wat hij te zeggen had, helder, bondig en puntig te formuleeren, ook
in het Latijn, de geijkte voertaal van zijn onderwijs, waarvan hij zich met verbluffend
gemak en ongeevenaarde duidelijkheid bediende. En mogen er onder zijn leerlingen geweest zijn, die het betreurden, dat van de rijke historische en antiquarische kennis, die
uit vele zijner geschriften bleek, hun in de college-uren niet werd meegedeeld, zijn volledige
beheersching van het taaleigen der Grieksche schrijvers uit de meest verschillende perioden
maakte zijn leiding bij de bestudeering van die werken tot een genot voor ieder, die inzag dat
historisch-grammaticaal begrip de eerste grondslag is voor het verstaan der oude letteren.
Koenraad Kuiper (1854-1922), die in 1898 Naber opvolgde als hoogleeraar in de Grieksche
taal- en letterkunde en in 1911 ook het onderwijs in de Grieksche antiquiteiten op zich
nam, was in Nederland de • eerste en voornaamste vertegenwoordiger van die richting
in de studie der oude beschaving, die haar aesthetisch oordeel op historischen grondslag
poogt op te bouwen. Zijn inaugureele rede „De beteekenis en de grenzen van het classicisme in de Grieksche litteratuur en hare beoefening" geeft hiervan rekenschap. Reeds zijn
studie over de „Wijsbegeerte en Godsdienst in het drama van Euripides", den minst klassieken der drie groote tragici, bewees deze historiseerende tendentie. Zij werd bevestigd door
zijn Studia Callimachea en vooral door zijn voltooiing van het door Allard Pierson geprojecteerde, maar slechts voor een klein deel uitgevoerde werk over de letterkunde,
wijsbegeerte, wetenschap en kunst van het Hellenisme. Dit werk en zijn studie over Euripides alsmede zijn andere voor een grooter publiek dan dat der eigenlijke vakgenooten
bestemde geschriften, zooals Grieksche Landschappen, Atheensch Jongensleven, Grieksche
Letterkunde, Helleensche Cultuur, Vier Voordrachten over Plato, toonen dat voor hem het
doordringen in het geestelijk leven der Helleensche Oudheid einddoel is van de bestudeering der litteraire en stoffelijke monumenten. Ook in zijn onderwijs kwam dat besef
tot uiting, in zooverre als dat voor een aanzienlijk deel op het litterair-aesthetische gericht
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was en door de interpretatie van Plato en de Grieksche tragici voor studenten van alle
faculteiten ook anderen dan de „commilitones" voor de Helleensche wijsheid en schoon.heid en het Grieksche denken zocht te winnen. Maar anderzijds liet hij de tradities van
zijn voorganger niet varen, overtuigd als hij was, dat letterkundige appreciatie en volledig
begrip van geestelijken inhoud alleen kan berusten op nauwkeurig verstaan van den
taalvorm en een op kennis berustend gevoel voor deszelfs schakeeringen. Van die exacte
kennis geeft een reeks van wetenschappelijke publicaties blijk. De gave, om daarvan aan
anderen mede te deelen, bezat hij in zeldzame mate. Want hij was niet slechts een spreker,
van Wiens woord een groote bekoring uitging, en een zeer suggestief docent, maar hij
verstond ook bij uitnemendheid de kunst om het collegium te maken tot een vruchtdragend colloquium.
De colleges van Herman Thomas Karsten 1 ) schijnen in de eerste jaren — hij aanvaardde
in 1882 op drie en veertigjarigen leeftijd zijn ambt van hoogleeraar in het Latijn — weinig
in den smaak te zijn gevallen. Later spreken zijn verdienstelijke leerlingen gunstig over hem,
sommige met bewondering. Typeerend is, dat hij het meest gewaardeerd werd door Diepenbrock en Herman Gorter. Immers, terwijl de grammatica in zijn onderwijs niet te kort
kwam, stonden aesthetische waardeering, philosophic en kultuur op den voorgrond. Zijn
kracht lag in het vertalen, niet in het grammaticale en niet in het coniecturen maken.
Vandaar dat hij zich voor de geschiedenis der letterkunde (misschien is hij de eerste
Latinist, die in Amsterdam over dat onderwerp college gaf ) en voor den vorm van de taal
(oud-Latijn, Plautus, uitspraak van het Latijn) interesseerde ; vandaar ook, dat zijn colleges
over Tacitus en over Vergilius het meest geroemd worden : „Hij was de aangewezen man om
iemand te laten voelen, wat Tacitus als schrijver beteekende" ; van het college over de
compositie der Aeneis wordt gezegd : „Daar leerden wij zeer veel". Een succes was aan
het eind van zijn academische werkzaamheid een door hem uitgeschreven prijsvraag over
de Odae Romanae van Horatius, waarop drie antwoorden inkwamen, waarvan twee
verdienstelijk. Beck typeert zijn werk als docent met deze woorden
Kannst Du nicht Allen gefallen durch Deine That and Dein Kunstwerk,
Mach es Wenigen recht ; Vielen gefallen ist schlimm.
Zijn Latijn droeg een persoonlijk karakter en was niet zuiver Ciceroniaansch. Zijn weten.schappelijk werk was veelzijdig. Het bekendst zijn een poging om de oorspronkelijken
Donatus te reconstrueeren en zijn boek over de uitspraak van het Latijn, dat in het
buitenland door bevoegden gunstig werd beoordeeld.
Hij had in Utrecht gymnasium en Universiteit bezocht en was daarna praeceptor in
Amsterdam en conrector in Rotterdam geweest, dit laatste tot zijn ambtsaanvaarding
aan. de Universiteit in 1882 ; in 1909 werd hij emeritus. Hij was gemakkelijk en aangenaam
in den omgang, openhartig zonder ooit te grieven en had een groote zelfkennis. Hij hield
van het schoone in letterkunde en muziek ; zijn lievelingsschrijver was Horatius.
De opvolger van Karsten, Jan Wibertus Beck 2), de man met de kleine gestalte en de
donkere levendige oogen, dezelfde (zegt Van Wageningen), die u nu nog van af het tooneel
uit het aardige kopje van zijn dochter, de bekende actrice Hetty Beck, toeschitteren, en
die in vuur en geestdrift nu en dan met de vuist op de tafel kon slaan om zijn argumenten
kracht bij te zetten, was gehandicapt door zijn late benoeming. Geboren in 1856, leerling
van Baehrens, was hij bij zijn ambtsaanvaarding in 1909 dus drieenvijftig jaar oud. Aldus
bevrijd van de beslommeringen, die het ambt van docent meebrengt, ging hij, voorzoover droeve zorgen dat toelieten, geheel in het werk voor zijn leerlingen op, zoozeer,
dat zijn wetenschappelijke productiviteit van dat oogenblik af vrijwel geheel stilstond.
Hij was, zooals K. Kuiper aan zijn graf zeide, „een voorbeeld van zelfverloochenende toe1)
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U. Ph. Boissevain, hoogleeraar to Groningen 1887-1911, to Amsterdam 1911-1926. Photo bij mej. U. Boissevain, Bussum.
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wijding aan zijn taak en van strenge plichtsbetrachting". Hij betrok in zijn onderwijs o.a.
algemeene taalkunde, historische grammatica, laat-Latijnsche schrijvers als de Peregrinatio
Aetheriae, Gregorius van Tours, Ekkehard en Erasmus, het Saturnische vers, het antieke
kunst-proza, de rhythmische clausulae en de geschiedenis der klassieke philologie in Nederland. Hij Wilde steeds hervormen, de classici een breedere basis geven en streefde rusteloos
naar iets nieuws. Geklaagd werd, dat zijn geleerdheid op de colleges vaak meer imponeerend
dan overtuigend werkte, maar zijn bereidwilligheid om ten koste van eigen tijd en moeite
anderen te helpen, was nooit uitgeput. Zijn wetenschappelijk werk, dat zich bij voorkeur
op het gebied der grammatici en der latere Latiniteit bewoog, is, met uitzondering van
een uitgave van het Walthari-lied, in het buitenland gunstig beoordeeld. Hij overleed in
1918, 62 jaar oud.
De opvolger van Beck, Frederik Muller Jzn., was slechts twee jaren, nl. van 1919-1921,
aan onze Universiteit verbonden. Bij zijn ambtsaanvaarding was hij 36 jaar oud en in zijn
wetenschappelijk werk voornamelijk linguistisch georienteerd. Reeds in zijn oratie over
„Cicero in zijn blijvende beteekenis" deed hij, zooals K. Kuiper zeide, „met takt uitkomen,
dat hij geenszins eenzijdig de linguistische beoefening van het Latijn op den voorgrond
wenschte te stellen", en gaf ook een college in de didaktiek van het Latijn. In 1921 aanvaardde hij een benoeming naar Leiden.
OUDE GESCHIEDENIS EN ARCHAEOLOGIE.
De nieuwe Universiteit kon, gelijk wij zagen, niet met 66n of twee hoogleeraren voor de
klassieke wetenschap volstaan. Reeds hierom is het te begrijpen, dat in 1878 een leerstoel
werd opgericht voor Oude Geschiedenis en Romeinsche antiquiteiten. Maar ook de persoon
van den benoemde gaf alle reden tot zijn aanstelling. Isaac Marinus Jose Valeton, geboren
30 Maart 1850 te Groningen als zoon van den Hoogleeraar J. J. P. Valeton, had zich
reeds als student onderscheiden. Op 24 jarigen leeftijd was hij gepromoveerd op een
historische dissertatie over M. Valerius Messalla Corvinus ; maar bekend was hij vooral
geworden door de oplossing van een prijsvraag : De Polybii fontibus et auctoritate (1878),
later in druk verschenen. De grondigheid van zijn kennis, de minutieuze nauwgezetheid
van zijn karakter en zijn arbeid lieten het beste van hem hopen. Hij heeft deze verwachting
niet beschaamd, al heeft de gebrekkige vorm, die reeds in zijn eerste boek gelaakt werd,
ook zijn verder werk geschaad. Maar zijn leerlingen namen zijn onverbiddelijke zorgvuldigheid als een kostbaar bezit voor hun Leven mede en zoo heeft zijn, schijnbaar stroeve,
persoonlijkheid grooten invloed geoefend op de wetenschappelijke vorming zijner studenten.
Toch zal het wel deze, bijna angstige nauwgezetheid zijn geweest, die hem verhinderd
heeft zijn groote kennis in boeken neer te leggen. Liever schreef hij artikelen in de Mnemosyne, die echter, vaak aan een zelfde onderwerp gewijd, te zamen een boek vormen.
Zijn belangstelling ging vooral uit naar het staatsrecht en het sacrale recht. Zijn serie
artikelen : „De ostracismo" putten dit onderwerp vrijwel uit ; zijn onderzoekingen over de
augures zijn, gelijk een recensent het uitdrukte, reeds „Gemeingut der Wissenschaft"
geworden, terwijl zijn rectoraatsrede over „Het Oud-Romeinsche huwelijk" veel aandacht
heeft getrokken. Met zijn tijd medegaande behandelde hij, in colleges en daarbuiten, ook
inscripties, al bracht hij daarbij meer de historische resultaten dan de wetten der epigraphic op den voorgrond. Onderzoeken was zijn lust, meer dan opbouwen ; de psyche van
den antieken mensch in al Naar schakeeringen na te gaan boeide hem meer dan het samenstel der maatschappelijke stroomingen te schetsen. Zoo is hij de vorscher gebleven, die hij
van den aanvang was, tot de dood hem in 1911 aan zijn arbeid en de Universiteit ontrukte.
Voor het onderwijs in de Grieksche antiquiteiten was ondertusschen (in 1883) een buitengewoon hoogleeraar benoemd als opvolger van Kappeyne de Amsterdamsche rector
A. H. G. P. van den Es, Wien tevens het onderricht in de paedagogiek, beter didactiek,
was opgedragen. Deze, in 1831 geboren, had reeds als docent grooten naam verworven,
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maar ook als geleerde door opstellen in verschillende tijdschriften en door verscheidene
boeken, vooral over Grieksch familierecht, maar ook over Grieksche en Romeinsche
letterkunde. In zijn oratie : „De studie van de Grieksche oudheidkunde gedurende de
laatste jaren" bepleit hij, vol bewondering voor de figuur van Boeckh, de schoonheid
van het Attische recht met een geestdrift, die naast klare uiteenzetting zijn geschriften
kenmerkt. Toen hij in 1901 aftrad, nam Valeton zijn taak over om die later wegens ziekte
aan K. Kuiper of te staan.
Maar Valetons opvolger in meer algemeenen zin was Ursul Philip Boissevain. Deze, in
1855 geboren, werd in 1871 student aan het Athenaeum als leerling van Naber. Cobet
trok hem naar Leiden, waar hij van 1874 tot 1878 studeerde. Maar als zijn eigenlijken
leermeester beschouwde hij Theodor Mommsen. Want meer dan tot de zuivere tekstcritiek
neigde hij tot het historisch onderzoek , zijn eigenlijke grootheid heeft wel daarin bestaan,
dat hij dit reeds vroeg begreep en zijn leven er naar richtte. Zoo promoveerde hij (in
1879) op eene geschiedkundige dissertatie : De re militari provinciarum Hispaniarum
aetate imperatoria, en bereidde zich daarna door reizen in Italie en Griekenland voor
op zijn wetenschappelijke taak. Doch zijn levensdoel had hij onder den invloed van Otto
Hirschfeld reeds gekozen : eene nieuwe uitgave van Cassius Dio. Deze heeft hij in moeizamen, gestadigen arbeid volbracht en daarmede een standaardwerk geschapen, dat zoowel hem zelf als de Universiteiten, die hij diende, tot roem strekt. Het wordt in alle landen
geroemd als een voorbeeld van nauwgezette philologische kennis en historisch inzicht,
dat zijn gelijke niet gemakkelijk vindt. Verschillende artikelen, aan dezen schrijver of
zijn excerptoren gewijd, zagen daarnaast het licht. Ook werkte hij mede aan de uitgave
van de Excerpta historica iussu Imper. Constantini Porphyrogeniti confecta, waarvoor
hij de Excerpta de sententiis bewerkte (1906), en gaf een Beschreibung der griechischen.
autonomen Miinzen im Besitze der KOn. Akad. der Wissensch. zu Amsterdam uit (1912).
Daarnaast publiceerde hij artikelen over verschillende historische onderwerpen (in het
laatst van zijn leven nog over een. Grieksche schenkingsoorkonde uit Zuid-Italia van het
jaar 1127-1128), steeds doordringend in de kern der kwestie met het vernuft en de nauwkeurigheid, waarover hij beschikte. In zijn oraties gaf hij een breeden kijk, telkens weer,
op het gebied zijner wetenschap , in zijn recensies blijk van zijn critischen zin, in zijn
levensberichten van gestorven geleerden toonde hij zich den trouwen mensch.
Het is geen wonder, dat hij na een vijfjarig leeraarschap aan het Erasmiaansch Gymnasium
te Rotterdam reeds Jong tot het hoogleeraarschap werd geroepen, in 1887 te Groningen.
In 1911 eischte Amsterdam hem op als Hoogleeraar in de nude geschiedenis en de Ro7
meinsche antiquiteiten. Hij aanvaardde zijn ambt met eene rede over : „De Historiographie der Oudheid voorheen en thans", ook hierin, gelijk hij zoo gaarne placht te doen,
verleden en heden verbindend. Vele dissertaties warden onder zijn leiding vervaardigd,
en trouwe volgelingen wist hij te kweeken door zijn geleerdheid en door de ongeevenaarde
charme van zijn persoonlijkheid, zijn levendige belangstelling, zijn hoofschheid van vormen.
Toen hij in 1926 zijn ambt neerlegde, kenschetste hij in zijn afscheidsrede op 28 Mei zijn
arbeid als analyseerend, meer dan synthetisch. Voor zijn leerlingen echter beteekende
hij, in levensovertuiging en levenswerk, de synthese in den hoogsten vorm.
Hij leefde als emeritus nog eenige jaren in rustigen arbeid. Den Ten Mei 1930 sloot de
dood hem de oogen. Zijn bij Weidmann verschenen en op den Index graecitatis na voltooide uitgave van Cassii Dionis Cocceiani Historiarum Romanarum quae supersunt mag
geroemd worden onder de meesterwerken der Hollandsche school, met al haar deugden
en vrij van haar gebreken.
ARCHAEOLOGIE EN KUNSTGESCHIEDENIS,
Een levensbeschrijving van Allard Pierson (8 April 1831-27 Mei 1896) valt grootendeels
buiten het bestek van dit gedenkboek. Zijn werkzaamheid aan de Universiteit van Amster316

dam weerspiegelt, ondanks Naar veelzijdigheid, slechts ten deele de rijke ontplooiing van
zijn veel-omvattenden geest. Waar bovendien zijn persoon en zijn Leven reeds herhaaldelijk
het onderwerp van zelfstandige geschriften waren, kan hier met een korte schets van zijn
bewogen loopbaan, behalve voorzoover het zijn hoogleeraarschap in de kunstgeschiedenis
betreft, worden volstaan.
Allard Pierson kwam voort uit een streng-geloovig milieu. Zijn ouders waren overtuigde
aanhangers van de orthodox-gerichte, protestantsche beweging van het Rêveil en in dezen
geest werd hij ook opgevoed. Als theologisch student te Utrecht zocht hij echter reeds
zijn eigen weg en toen hij, leerling van den vrijzinnigen Opzoomer in de eerste plaats, in
1854 zijn studie besloot met een dissertatie de Realismo et Nominalismo, behoorde hij tot
de predikanten der „moderne" richting. Spoedig bleek dit in zijn geschriften. Zijn pastoraal
werk te Leuven, nog in hetzelfde jaar aanvaard, liet hem ruimschoots tijd voor wetenschappelijk werk en in den strijd tusschen de moderne en orthodoxe richting koos hij
krachtig partij voor de eerste. Nederland en Nederlandsche belangen lieten hem niet los,
en waar bovendien zijn werkkring te Leuven hem niet de voile bevrediging schonk, greep
hij in 1857 dankbaar de gelegenheid aan, om, als predikant der Waalsche Gemeente te
Rotterdam, naar Nederland terug te keeren. Dat zijn publicaties hier veeleer nog in omy ang en aan belang toenamen, is te danken aan zijn eminent wetenschappelijken aanleg
en zijn buitengewone werkkracht; want hij verwaarloosde ter wille van zijn theoretisch
werk allermin.st de practische plichten van zijn beroep. Zijn gemeente lag hem na aan
het hart, zoo na, dat hij in 1862 het hoogleeraarschap in de wijsbegeerte aan de Groningsche
Universiteit, die hem een jaar te voren eershalve tot doctor promoveerde, afsloeg, omdat
hij zich te sterk met de Kerk en zijn gemeente verbonden achtte. Toch begon zijn ambt
hem op den duur te drukken. Zijn standpunt werd met de jaren steeds ruimer ; de uiterlijke, ten deele leeg geworden vormen van een kerkgenootschap kon hij niet Langer met
voile overtuiging vervullen, en liever dan te transigeeren met zich zelve nam hij in 1865
het moedig besluit zijn ambt neer te leggen. In het kamp der theologen heeft dit besluit
veel stof opgejaagd. Hier zij het voldoende vast te stellen, dat het, wel verre van een
blaam op Pierson's karakter te werpen, getuigt van zijn eerlijkheid tegenover zich zelf en
van zijn moed.
Voor den man van wetenschap was het een geluk. Want thans eerst kreeg Pierson de
gelegenheid zijn in wezen studieuzen geest, zijn wetenschappelijke gaven ten voile te
ontwikkelen. Nog in hetzelfde jaar trok hij naar Heidelberg, waar hij zich aanvankelijk
tevreden stelde met eigen werk in een hem waardeerende omgeving. Spoedig echter werd
hij privaat-docent aan de Universiteit en sinds 1869 was hij met groot succes werkzaam
als buitengewoon hoogleeraar in de theologische faculteit. Uit dezen tijd dateert zijn
standaardwerk, Geschiedenis van het Roomsch-Katholicisme, I—IV (1868-1872), benevens een reeks van kleinere geschriften op allerlei gebied. Zienderoogen wordt zijn
gezichtskring ruimer : naast de theologie neemt de letterkunde, de geschiedenis, de politiek
een steeds belangrijker plaats in. Zelfs min of meer autobiographische romans waren hem
een middel om zijn publiek te bereiken. Want Pierson had behoefte zich te uiten, anderen
in de vruchten van zijn geweldige kennis, zijn inzicht, zijn eigen denken en voelen te
laten deelen : hij deed het in ruime mate, in woord en geschrift. Talloos zijn zijn bijdragen
in Nederlandsche tijdschriften. Op deze wijze en door vele bezoeken bleef hij in nauw
contact met zijn vaderland, waarheen hij weldra besloot terug te keeren. De oorlogsstemming van de jaren 1870-1871 en de overwinningsroes, die op de zege volgde, schiepen
in zijn omgeving een atmospheer, die den Hollander, trots al zijn waardeering voor de
Duitsche beschaving, tegen de Borst stuitte. Zijn natuurlijke sympathie voor Frankrijk
werd daardoor en door de Fransche nederlaag veeleer nog versterkt. Als de eenige oplossing van de moeilijkheid, waarin zijn sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel hem
plaatste, moet waarschijnlijk zijn besluit te repatrieeren worden beschouwd.
Hoe dit ook zij, hij gaf zijn pas veroverde positie op en trok naar Holland terug om
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zich in 1874, voorloopig als ambteloos burger, in Utrecht te vestigen. De jaren daar doorgebracht zijn jaren van hard werken en vooral van zelfbezinning. Talrijke opstellen bewijzen, hoe hij rusteloos den horizon van zijn kennis wijder trekt, steeds ruimer het verleden en het heden omvaamt. Zijn „Levensbeschouwing" (1875) toont, welke zijn opvatting
omtrent bovenzinnelijke Bingen in den loop der jaren was geworden. Waar het zulke
subtiele zaken betreft als geloofsquesties, mag men van geluk spreken, dat Pierson met
de hem eigen, groote openhartigheid zijn standpunt in deze zelf heeft uiteengezet. In
zijn boven aangehaald werk uit hij zich als volgt : „de overtuiging, dat alle godsdienstige
voorstellingen, te beginnen met die van het bestaan van een God, meer of minder esthetische kunstgewrochten zijn, mag ons niet weerhouden van een open oog en hart te hebben
en te toonen voor de idealen, welke deze gewrochten der verbeeldingskracht vertegenwoordigen". In diepsten grond is dit „abstentionisme", zooals hij zelf het noemt, een
uitvloeisel van den eerbied en de bescheidenheid, die Pierson kenmerken. De behoefte
zijn overtuiging te belijden is geheel in overeenstemming met zijn kloek en eerlijk karakter.
Later heeft men dit wel verkeerd begrepen en gemeend in uitingen van Pierson, die zijn
diepen eerbeid voor het onbegrijpelijke, zijn religieuze ontroering tegenover het bovenmenschelijke toonden, aanwijzingen te moeten vinden, die bewezen, dat Pierson zich nooit
heeft kunnen losmaken van zijn vroeger geloof, met name van het orthodoxe geloof van
zijn jeugd. Ten onrechte ! Pierson, theoloog krachtens zijn opleiding, heeft begrijpelijkerwijze ook later, getuige zijn studien over het Nieuwe Testament en over Calvijn, een
sterke belangstelling behouden voor theologische onderwerpen. Hij begreep als historicus
te goed, Welk een beteekenis aan den godsdienst in de ontwikkeling der menschheid toekomt. Pierson was ook een te voornaam karakter om werkelijke invloeden op zijn vorming,
als door het Rêveil uitgeoefend, ooit te ontkennen, en te gevoelig om niet te beseffen,
dat dit Rêveil aan het gemoed waarden bood, die het dorre intellectualisme van zijn
tijd niet vermocht te geven. Maar ook zonder zijn overtuiging te laten varen, kon hij
die waarden ten voile erkennen.
Gelukkig ! Want naast zijn groote geleerdheid en scherpzinnigheid dankte hij zeer zeker aan
zijn fijn gevoel, zijn vermogen tot „verteedering des harten" de buitengewone geschiktheid
voor het hoogleeraarsambt aan de Universiteit van Amsterdam, die hem in 1877 (25 October)
riep en waaraan hij tot zijn dood in 1896 zijn beste krachten en rijke gaven heeft gewijd.
De opdracht, die hem wachtte, was veel-omvattend : de aesthetica, de kunstgeschiedenis
en de nieuwe letteren werden zijn deel. Een combinatie van vakken, waarover hij zelf zich
vaak moqueerend heeft uitgelaten — en die hij toch aan zich zelf te danken had. Want
niemand dan hij had in zijn publicaties de hoop gewettigd, dat zij inderdaad ook door
een man gedoceerd konden worden. Zijn talen sprak hij onberispelijk en onderwerpen
uit de moderne letterkunde had hij herhaaldelijk behandeld. Zijn toenemende belangstelling voor kunst, ook voor beeldende kunst, bleek uit zijn latere geschriften te duidelijker, naarmate zijn in engeren zin godsdienstig geloof voor zijn scherpe critiek moest
wijken, en hij in de ontroering van zijn gemoed, die kunst hem vermocht te schenken, de
zekerheid van hooge idealen hervond. En, waar hij meermalen had bewezen volkomen
op de hoogte te zijn van de antieke beschaving en zijn werkkracht bekend was, kon men
hem bovendien de kunstgeschiedenis veilig opdragen. Want in dezen tijd was „kunstgeschiedenis" nog de geschiedenis der kunst van de Grieken en Romeinen. Het laatste
kwart van de 19e eeuw stond in het teeken der groote archaeologische ontdekkingen. De
moderne kunstgeschiedenis stak nog in de kinderschoenen en het zou nog menig jaar
Buren, voor zij, althans in Nederland, „universitatsfahig" werd, nog Langer, voor haar
bestudeering officieel erkend werd. Hoewel kennis van de Grieksche en Romeinsche kunstgeschiedenis ook krachtens de oude wet van de candidaten in de klassieke philologie
geeischt werd, stond de Universiteit van Amsterdam met Karen leerstoel voor dit yak
nog jaren alleen en in 1882 kon Pierson in een rede zijn verontwaardiging uiten over „de
verbazingwekkende afstemming door de Tweede Kamer. .. . van de post. .. . om voor
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de Leidsche Universiteit een hoogleeraar in de archaeologie en kunstgeschiedenis te
kunnen benoemen". Hij zelf richtte zich bij zijn onderwijs der kunstgeschiedenis uitsluitend naar de behoefte der studenten in de klassieke letteren en heeft slechts een maal,
in den cursus 1886-1887, in aansluiting aan een college over Italiaansche literatuur, over
moderne kunst, in casu Italiaansche schilderkunst gesproken. Colleges over aesthetiek en
oude kunstgeschiedenis heeft hij echter ieder jaar gegeven. Uit de aankondiging dezer lessen
en de bewaarde manuscripten zijner colleges blijkt, hoe hij meer en meer in deze voor hem
betrekkelijk nieuwe stof doordringt. Het aantal urea neemt toe ; de onderwerpen worden
meer gevarieerd en de omvang der behandelde periode gaandeweg kleiner : met de jaren
komt hij van het globale overzicht tot de grondige bespreking van een bepaald tijdvak.
Waar zijn werkzaamheid op het gebied der moderne letteren reeds herhaaldelijk is gewaardeerd en de colleges over kunstgeschiedenis slechts een bescheiden echo vinden in
geschriften van — of over hem, is het wenschelijk bij deze zijde zijner werkzaamheid een
oogenblik stil te staan. Het was te verwachten, dat Pierson deze niet naar oude wijs zou
opvatten en de kunstgeschiedenis door behandeling der „antiquitates", ter illustratie
van klassieke schrijvers, zou verlagen tot dienstmaagd der philologie. Reeds in 1879 vroeg
en verkreeg hij een subsidie „voor het aanleggen van een museum van archaeologie der
kunst, hetwelk voor het onderwijs in de kunstgeschiedenis volstrekt onmisbaar is", en
daarmede legde hij de grondslagen van de Verzameling van gipsafgietsels der Universiteit. Hij begreep, dat aanschouwing de eerste eisch bij zijn onderwijs was en heeft zelf
ook door herhaalde reizen naar het zuiden en naar de voornaamste musea van Europa
getracht, wat hem zelf ontbrak nog aan te vullen. Het ligt echter voor de hand, dat de
colleges van Pierson, die, zooals hij zelf eens zeide, „laat en Tangs een omweg" tot de
Grieksche kunst was gekomen, niet zoozeer belangwekkend zijn om het daarin aan den
dag tredend eigen onderzoek der monumenten. Daarvoor ontbrak hem de voortdurende
omgang met antieke kunstwerken ; daarvoor ontbraken hem te Amsterdam vooral ook de
kostbare hulpmiddelen. Belangrijk zijn zij echter om de algemeene gedachten, om de wijze,
waarop hij de problemen der oude kunstgeschiedenis heeft gesteld. Alles behalve een
„specialist", plaatst hij de kunstgeschiedenis onmiddellijk in een ruim verband. Als wetenschap is zij zelfstandig, maar geenszins eng-begrensd. In den kring der hulpwetenschappen,
dien hij ontwerpt, door de eischen, die hij aan den archaeoloog stelt, groeit de kunstgeschiedenis welhaast tot een algemeene cultuur-geschiedenis. „Kunstgeschichte als Geistesgeschichte" — zoo hebben de uitgevers van het nagelaten werk van den onlangs overleden
Weenschen kunsthistoricus Dvorak diens opvatting kort gekarakteriseerd. Piersons opvatting, in 1878 voorgedragen, zou men met dezelfde woorden kunnen aanduiden. Zijn
eisch, den norm van beoordeeling van het kunstwerk te vinden in de kunst, de cultuur
van denzelfden tijd, kan, consequent doorgevoerd, slechts leiden tot de formuleering van
het begrip „Kunstwollen", waartoe Riegl vijftien jaar later kwam.
Pierson toonde hier een helderziendheid te bezitten, die hem ook op andere gebieden
kenmerkte. Ten deele wordt deze verklaard door zijn ongewoon ruimen gezichtskring.
Hij, de theoloog, doceerde een reeks van vakken, slechts niet de theologie, en vond voor
die vakken geen opvolger. Na zijn overlijden, in 1896, moest zijn opdracht gesplitst
worden. De moderne kunstgeschiedenis had trouwens aan belang gewonnen, zoodat zijn
opvolger, Jan Six, schoon archaeoloog krachtens zijn opleiding, op den duur niet langer
daaraan voorbij kon gaan.
Meer echter dan door zijn groote geleerdheid is Allard Piersons buitengewone gave om
ontwikkelingen te voorzien, zijn intuitief vooruitloopen in de toekomst, te verklaren door
zijn scherp-critischen, onbevangen geest, die geen binding duldde, als innerlijke vrijheid
daardoor gevaar liep, door zijn helder, gevoelig oog en zijn fijn besnaard gemoed, waardoor hij schakeeringen waarnam, trillingen reeds voelde, wier beteekenis zijn tijdgenooten
nog verborgen bleef.
„Ik zou waarlijk niet kunnen zeggen, wat ik meer in hem bewonderen moest : zijn. electri319

seerende, de harten verbrijzelende en ze daarna omhoog trekkende welsprekendheid, of
wel den reusachtigen omvang zijner kennis in de latere jaren van rijpheid, en dat in de
meeste verschillende afdeelingen van menschelijke wetenschap ; of wel zijn schier nimmer
falend schoonheidsgevoel, waardoor ieder artikel uit zijn pen een juweeltje is ; of wel de
lenigheid van zijn geest, die hem veroorloofde tolk, onovertroffen tolk te zijn van de meest
uiteenloopende richtingen op wijsgeerig, godsdienstig en maatschappelijk gebied" — aldus
vatte Prof. Van der Wijck zijn waardeering voor Piersons persoon samen. „Zoo heeft
hij geleefd — met fiere openhartigheid van zich afwerpend, wat hij niet meer kon verkondigen — met fieren moed verkondigend, wat heilige overtuiging hem ingaf" — zoo
getuigde A. C. Wertheim van Piersons karakter. Beide oordeelen, die den indruk weerspiegelen, Bien Allard Pierson op zijn tijdgenooten maakte, teekenen te zamen den
ganschen mensch.
Hij was in den waren zin des woords een egregius, hoofd en schouders boven de kudde
der middelmatigheid uitstekend, en daarom misschien, schoon steeds een dankbaren kring
van toehoorders om zich heen verzamelend, geen schare van volgelingen nalatend. Zijn
nobel Leven is meer een voorbeeld voor den enkeling dan zijn sterk-persoonlijke leer een
richtsnoer voor een groep kan zijn. Maar wie hem kenden, zijn vrienden, hebben hem
bemind en gemist, zooals het slechts weinigen te beurt valt.
KUNSTGESCHIEDENIS.
Wie Six als geleerde wil benaderen, moet hem als mensch kennen. Een scheiding tusschen
zijn werk en zijn wezen te maken, zou beteekenen grenzen te zien, die niet bestaan hebben.
De eenvoud en de eerlijkheid, die hem als mensch zoozeer eigen waren, zijn ook het kenmerk voor zijn werk geweest.
Hoewel door de omstandigheden in staat gesteld het Leven rustig en bespiegelend te
genieten, koos hij, gedrongen door zijn eerbied en liefde voor den arbeid, den weg van
onverpoosde werkzaamheid.
Het gebied voor deze werkzaamheid was aangewezen door omgeving en aanleg beiden.
De aanzienlijke plaats, die zijn geslacht in Amsterdam eeuwen Lang innam, brachten hem
er toe in deze stad niet alleen het uitgangspunt voor zijn studie, maar ook het middelpunt
voor zijn werkkring te vinden. Het kunstzinnig en wetenschappelijk milieu van zijn
vaderhuis drukte vroeg reeds een Stempel op de keuze van zijn richting. In zijn aard
verbond hij de Lang als tegenstrijdig beschouwde eigenschappen van kunstzin en doelmatigheidszin. Zijn aanleg was vizueel en intuitief. De practijk boeide hem derhalve meer
dan de theorie. Men zou bij deze premissen eerder een kunstenaar dan een kunsthistoricus
van hem verwachten. Misschien was het dan ook nog wel iets anders dan zuivere behoefte
technische kennis op te doen, die hem, nadat hij zich gedurende eenige jaren vooral op
instigatie van zijn vader in wetenschappelijke studies verdiept had, plotseling het besluit
deed vatten zich als leerling-schilder en -beeldhouwer aan de Rijksacademie te doen
inschrijven en dat nog wel in het beteekenisvolle jaar 1880, als tijdgenoot van Toorop,
Jan Veth, Derkinderen, Hesselink, Zwollo, als medeleerling van Van Looy, Voerman,
Poggenbeek, Wally Moes, Georgine Schwartze, Witsen, Haverman. Stellig is ook in hem
iets van de behoefte, zoo niet aan een wedergeboorte, dan toch aan een opleving der
Nederlan.dsche kunst omgegaan. En al moge hij de werken van Perk, Kloos en Van Eeden
niet onvoorwaardelijk bewonderd hebben, toch liet hij zich ook op het gebied der dichtkunst in die veel belovende jaren niet onbetuigd.
Het kritisch gevoel van Six bepaalde zich evenwel niet tot anderen en al heeft hij noch
het schilderen Hoch het dichten geheel opgegeven, reeds het feit, dat zijn teeken- en schilderwerk zijn huiselijken kring niet verliet, en zijn gedichten, zelfs de tooneelstukken, die
hij voor opvoering bestemde, ongedrukt bleven, bewijst, dat hij zijn talenten niet toereikend achtte om zijn Leven als kunstenaar vruchtbaar te maken.
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Zijn begaafdheid voor innerlijke en uiterlijke waarneming, verbonden met practischen zin,
maakten hem evenwel bij uitstek geschikt voor het vak der archeologie, waarbij tevens
ook zijn kunstzinnige eigenschappen volkomen tot Naar recht konden komen. Zoo is het
begrijpelijk, dat, toen hij na een jaar de Academie voor Beeldende Kunsten weer verliet,
onder de wetenschappen juist de in Nederland nog nauwelijks beoefende archeologie hem
aantrok. Daar hier een leerstoel in dit yak nog ontbrak, stelde hij zich onder leiding van
den bekenden Bonner oudheidkundige Kekulê von Stradonitz, die hem ook het onderwerp
voor een proefschrift aan de hand deed, waarop hij in 1885 aan de Amsterdamsche Universiteit cum laude tot doctor in de Oude Letteren werd gepromoveerd. In Bonn had hij
niet alleen de achting van zijn docent verworven, maar ook den grondslag gelegd tot
vriendschap met vakgenooten als Winter, Iudeich, Wolters.
De gebondenheid aan zijn vaderland, zijn vaderstad en zijn vaderlijk huffs, zijn behoefte
aan intiem huiselijk Leven, waren wellicht oorzaak dat hij zijn nieuwe roeping, die zeker in
de eerste plaats uitging naar actief archeologisch onderzoek, slechts ten deele volgde.
Een begin werd wel gemaakt, want na zijn studietijd, in 1886, trok hij naar Griekenland.
Onderweg had hij in Parijs al met Pottier kennis gemaakt, in Athene leerde hij ook
Petersen, Milchhafer, DOrpfeld kennen. Op de Grieksche rein volgde in 1888 een Italiaansche, die hem in aanraking bracht met het Duitsche Archeologische Instituut te Rome.
Met zijn studievriend uit Bonn, Iudeich, bereisde hij Sicilie. Een reeks publicaties uit dezen
tijd op allerlei gebied bewijzen, hoe goed de werkkring van onderzoeker hem paste.
Het toen waargenomene is voor zijn geheele verdere Leven richtinggevend geweest. Onder
de vruchten van deze reizen moet allereerst zijn reconstructie van het oostelijke gevelstuk
van den Zeustempel te Olympia genoemd worden, een werk, dat terstond de belangstelling
van de geheele archeologische wereld trok. Voorts waren het problemen op het gebied der
portretkunst, der ceramiek en der schilderkunst, die hij naar aanleiding van deze reizen
ter hand Ham en waar hij in allerlei vormen steeds zijn krachten aan is blijven wijden.
Six miste den aanleg voor specialist; daarvoor was zijn belangstelling te veelzijdig, maar
een onderwerp, dat hij eens had aangepakt, gaf hij niet Licht prijs en het leidde hem tot
telkens weer nieuwe combinaties. Zijn krachtig geheugen, dat zoowel het geziene als het
gehoorde en gelezene vasthield, tezamen met zijn scherpe waarneming van alles om zich
heen, verleidden hem meermalen tot gedachtenassociaties, waarbij andere meer bespiegelend aangelegde naturen hem moeilijk konden. volgen. Want als zijn intuitie hem ter
verlevendiging van een voorstelling parallellen deed zoeken tusschen ouden en nieuwen
tijd, kon hij met sprongen de gapingen tusschen de verst afgelegen periodes overbruggen,
waarbij de practische overeenkomst hem meer belang inboezemde dan het logisch verband.
Zoo is ook zijn historisch onderzoek niet gericht geweest op het vinden van groote lijnen.
Het individueele stood bij hem steeds vooraan. De gedachten van den kunstenaar waren
hem belangrijker dan de geest van een. tijd. Het probleem zelf intrigeerde hem meer dan
de omstandigheden, waar het uit voortgekomen was. Deze eigenschappen kwamen behalve
in zijn geschriften ook in zijn voordrachten en vooral in zijn onderwijs tot uiting.
In 1889, tengevolge van de ziekte van zijn promotor en voorganger Allard Pierson geroepen tot waarneming van een deel van diens colleges, werd hij aan de Amsterdamsche
Universiteit privaatdocent in de kunstgeschiedenis der oudheid. Een jaar later volgde
de benoeming tot hoogleeraar in de kunstgeschiedenis aan 's-Rijks Academie voor Beeldende Kunsten als opvolger van zijn vroegeren. leeraar Alberdingk Thijm. In 1896 is Six
ten slotte ook zijn docent aan de Amsterdamsche Universiteit, Allard Pierson, opgevolgd
als hoogleeraar in de Aesthetiek en Kunstgeschiedenis.
De series lectionum der Universiteit geeft als onderwerp van zijn colleges een regelmatig terugkeerend overzicht aan van de oudste Egyptische en Mesopotamische kunst
of tot die van het Romeinsche keizerrijk en later ook van de middeleeuwsche Italiaansche
kunst tot de klassieke periode der Renaissance en van de Nederlandsche kunst van het
einde der middeleeuwen tot aan de XVIIIde eeuw. Toch moet men zich ook hierbij niet
21
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J. Six, hoogleeraar 1896-1926. Photo in den Studentenalmanak voor 1920.
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een aaneengesloten overzicht voorstellen van wat er op dit gebied bekend was. Six hield
niet van het herhalen van bekende feiten. Zelfstandig onderzoek stelde hij boven al.
Dat gaf hij in zijn onderwijs en dat verlangde hij van zijn studenten. Zelfs verbood hij
van het door hem meegedeelde aanteekening te maken. Op het leeren zien kwam het hem
aan. „Het eerste voorschrift voor den beoefenaar der kunstgeschiedenis — betoogde hij
in de openingsrede van zijn lessen aan de Academie — is zien, het tweede voorschrift is
zien, en het derde is zien. Het eerste voorschrift is zien met kennis, het tweede is zien
met oordeel, het derde is zien met liefde". De student, die dit van hem Wilde leeren, moest
zich echter eenige moeite getroosten. Hij richtte zich niet naar den beginneling en voor
Wien kunstgeschiedenis bijvak bleef, had hij weinig ontzag. Daarbij was zijn voordracht
moeilijk en het vasthouden aan een verouderend systeem van van hand tot hand gaande
afbeeldingen, maakte het gezegde niet bevattelijker. Wie echter deze hinderpalen wist
te overkomen — en de selectie, die er door plaats vond, was hem misschien niet onaangenaam — kon veel en goed door hem leeren. De toehoorders van zijn aanschouwelijk
onderwijs in de musea kunnen hiervan getuigen, maar bovenal zij, die de privatissima bijwoonden, die hij te zijnen huize placht te geven aan de hand van de mooie verzameling
vazen en scherven, die hij in Griekenland en Italie bijeengebracht had en die hij bij zijn
25-jarig ambtsjubileum aan de gemeente Amsterdam heeft geschonken.
Zijn origineele invallen lokten weer dan eens tegenwerpingen bij zijn studenten uit, waar
hij gaarne op inging, zoodat zoo ontstane debatten dikwijls de uren vulden. Want al kon
hij scherp en onbewimpeld zijn meening zeggen, hij was volstrekt niet gesloten voor een
opinie, die van de zijne afweek, als deze goed gedocumenteerd was. Reeds zijn natuurlijke
eerlijkheid verbood hem dit en, als zijn overtuiging het meebracht, gaf hij zonder wrok
een reeds geuite en verdedigde stelling op.
Daar zijn onderwijs op zelfstandigheid gericht was, hechtte hij niet aan aangeleerde kennis.
Leerboeken en compendia schatte hij gering, wat den studenten, vooral als deze zich voor
examens moesten voorbereiden, niet altijd aangenaam was, ook al wist men, dat hij bij
die examens geen groote feitenkennis verlangde.
Doordat Six zich niet gemakkelijk gaf, was de kring van zijn intimi klein, maar dit stoorde
hem niet in het verkeer met zijn vakgenooten en zoo telde hij ook onder de geleerden
in andere landen een groot aantal correspondenten; behalve Winter, Iudeich en Wolters
poem ik onder de Duitsche archeologen : Brunn, Robert, Furtwangler, Helbig, Studniczka,
onder de Oostenrijksche : Loewy, onder de Fransche : Babelon, Pottier, Reinach, onder
de Engelsche : Gardner. Het groot aantal artikelen, dat hij over zeer uiteenloopende
onderwerpen, meestal in buitenlandsche tijdschriften, schreef, zal hierbij telkens weer
nieuwe aanknoopingspunten gevormd hebben. Want de beteekenis van Six als geleerde
is behalve in zijn onderwijs vooral ook in deze artikelen te zoeken en hierin, als bij zijn
onderwijs, niet in de eerste plaats om de feiten, die zij brengen, maar om de opwekking, die
er van uitging om allerlei weinig of geheel niet onderzochte vraagstukken, zoowel op het
gebied der archeologie als der nieuwere kunstgeschiedenis, nader onder de oogen te zien.
Nadat in 1917 zijn buitengewoon hoogleeraarschap aan de Universiteit in een gewoon hoogleeraarschap was veranderd, verliet Six de Rijksacademie. In 1919 werd hij tot de waardigheid van Rector Magnificus geroepen, een ambt, waar hij zich met de hem eigen toewijding
van kweet. Wel verre van van het recht gebruik te maken, zich op 65-jarigen leeftijd
terug te trekken, is hij ook in de jaren, die hem na aan de zeventig brachten, toen ziekte
zijn krachten ondermijnde, tot het laatst trouw op zijn post gebleven.
Slechts weinig bijzonderheden heb ik hier kunnen aanstippen ; voor uitgebreider kennis
moet ik naar de voortreffelijke levensberichten verwijzen, die Dr. U. Ph. Boissevain voor
de Koninklijke Academie van Wetenschappen en Dr. G. van Hoorn voor de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde schreven. Een daad van mijn zoo hooggeschatten voorganger wag ik vooral als kunsthistoricus hier echter niet verzwijgen : de verzekering van
het blijvend behoud voor zijn vaderstad van Rembrandt's beeltenis van zijn voorvader
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Jan Six, tezamen met een aantal andere waardevolle reliquieen van zijn geslacht, waaronder portretten door Rembrandt, Potter en Frans Hals. Deze daad, uit zijn idealisms
voortgekomen, maar op de hem eigen bescheiden wijze volbracht, is in Naar draagkracht
niet dadelijk algemeen begrepen, het nageslacht zal er de beteekenis ten volle van beseffen
en.. waardeeren.
MODERNE EN VADERLANDSCHE GESCHIEDENIS.
De geschiedenis is van den aanvang af aan het athenaeum onderwezen naast de wijsbegeerte. Vossius, die als de eerste hoogleeraar den 8sten Januari 1632 zijn ambt aanvaardde, sprak daarbij een inaugureele oratie uit : „de utilitate historiae", over het nut
der geschiedenis. Hij was ook benoemd tot hoogleeraar, behalve in verschillende andere
vakken, in de geschiedenis. Toch behoeft hij hier niet te worden gekenschetst ; wat men
destijds aan de instellingen van hooger onderwijs onder geschiedenis verstond, was oude
historie en dan nog vrij wel beperkt tot antiquiteiten, die beschouwd en bedoeld als onderdeel van de klassieke philologie, de wetenschap der oudheid. Terecht is daarom de persoonlijkheid en de wetenschappelijke beteekenis van Vossius in ander verband boven reeds
geschetst. Maar niettemin kan de geschiedenis nooit vergeten, dat zij van den aanvang af
een eminente plaats heeft ingenomen aan het athenaeum.
Wat van Vossius is gezegd, geldt evenzeer van zijn opvolgers, die in geregelde volgorde
aan het athenaeum hebben gedoceerd. Blondel en Morus, Keuchenius en Wolzogen,
Francius en d'Orville, Burman en Wyttenbach, Van Lennep en zoovele anderen hebben
de oude geschiedenis aan het athenaeum onderwezen naast de hun opgedragen philologische vakken. De geschiedenis der latere perioden, met name de moderne en de vaderlandsche historie, werden voor de negentiende nergens aan een Nederlandsche instelling
van hooger onderwijs gedoceerd. Er werd natuurlijk wel aan historisch onderzoek gedaan,
maar het geschiedde buiten den kring der philologie en zelfs buiten dien van het hooger
onderwijs. Wie studie van geschiedenis maakten, waren juristen als Kluit of staatslieden
als Aitzema en De Wicquefort of ook wel zeer verdienstelijke dilettanten als Wagenaar.
Wat van Nederland in het algemeen geldt, betreft Amsterdam in het bijzonder. Geen in
de breede rij van onderzoekers, die zich in de zeventiende en achttiende eeuw met de
geschiedenis van Amsterdam hebben bezig gehouden, van Fokkens tot Wagenaar, stood in
eenige betrekking tot het athenaeum. In den modernen tijd is dat zelfs nog lang zoo gebleven
Van de Vijver en Ter Gouw waren stellig verdienstelijke onderwijzers en ook kundige onderzoekers ; maar een wetenschappelijke opleiding moesten zij tot hun schade derven.
Aan het athenaeum is de ontwikkeling ongeveer zoo gegaan als aan onze academies.
Eerst na de omwenteling van 1795 wordt het noodig geoordeeld aan onze universiteiten
wetenschappelijk onderwijs te geven in de nationals geschiedenis. De opleving van het
nationaal gevoel bracht van zelf mede, dat daarbij de nadruk werd gelegd op de studie
der eigen geschiedenis, die dan niet oneigenaardig werd gecombineerd met die der eigen
taal en der eigen letterkunde. De romantiek had het begrip philologie gebracht, waaronder men de bestudeering van geheel het geestelijk Leven van een yolk in heden en
verleden verstond. Zoo lag de combinatie van geschiedenis, taal en letterkunde voor de
hand in een tijd, toen deze vakken nog beter als een geheel waren te overzien en de moderne
specialiseering dus nog niet noodig was. In 1797 trad dan in Leiden Siegenbeek op als de
eerste hoogleeraar in de genoemde vakken, die daar in den loop der negentiende eeuw
alle een afzonderlijken katheder hebben gekregen in de groote dagen van Fruin, Jonckbloet
en De Vries. Aan de andere universiteiten is het ongeveer ook zoo gegaan : in 1815 trad
Simons op te Utrecht, Lulofs te Groningen als hoogleeraar in de taal, letterkunde en
geschiedenis van Nederland.
In Amsterdam is het in denzelfden tijd eenigszins anders gegaan. Sporen van onderwijs
in de vaderlandsche geschiedenis vinden wij reeds in de achttiende eeuw. Burman, die
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sedert 1742 de philologie aan het athenaeum doceerde, krijgt in 1767 ook opdracht voor
de vaderlandsche historic ; of hij het vak afzonderlijk en opzettelijk heeft onderwezen,
is een andere vraag. Ook zijn opvolger Tollius was „professor historiae universalis et
patriae", evenals diens opvolger, de groote Wyttenbach. Voor zoover wij weten, heeft
deze klassieke philoloog zich nimmer met algemeene en vaderlandsche geschiedenis bezig
gehouden ; zijn onderwijs in deze vakken, voor zoover hij het dan heeft gegeven, zal niet
veel hebben beteekend. In 1799 nam hij een beroep naar Leiden aan ; zijn opvolger werd
David Jacob van Lennep, die ook wel de vaderlandsche geschiedenis in zijn opdracht
vond, maar bij wien toch van niet meer dan belangstelling voor dit vak kan worden
gesproken. Van Lennep zag zelf blijkbaar wel in, dat hij te zwaar was belast ; aan zijn
invloed z-ullen wij het stellig mogen toeschrijven, dat in 1807 Herman Bosscha werd benoemd tot „professor historiae cum medii aevi tum recentioris et patriae". Het is deze
leerstoel, die de grondslag is geworden voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs
in de geschiedenis te Amsterdam.
Herman Bosscha was in 1755 te Leeuwarden geboren. Hij studeerde in Deventer en in
Franeker zoowel in de rechten als in de letteren. Nog voordat hij was afgestudeerd, werd
hij benoemd tot rector van de latijnsche school in zijn academiestad. In 1781 werd hij
rector te Deventer. Als patriot werd hij in 1787 uit zijn ambten ontzet ; maar reeds twee
jaar daarna werd hij subconrector te Harderwijk. In 1795 werd hij daar benoemd tot
hoogleeraar in de geschiedenis, de Grieksche taal en de welsprekendheid, dus in de gewone,
ook te Amsterdam welbekende combinatie. In 1804 nam hij het hoogleeraarsambt in de
geschiedenis en de Romeinsche antiquiteiten te Groningen aan. Twee jaar daarna aanvaardde hij een benoeming tot rector der Latijnsche school te Amsterdam; een jaar daarna
werd hij door den invloed van Van Lennep tot den katheder der geschiedenis aan het
athenaeum geroepen. Hij nam zijn hoogleeraarsambt waar tegelijk met het rectoraat.
Bosscha was naar aanleg en opleiding een classicus, zij het met een historischen inslag
in zijn geest. Daarmede is het feit niet in strijd, dat hij latijnsche en nederlandsche, ook
politieke poezie naliet. Uit den aard der zaak trok dus de oude geschiedenis allereerst
zijn aandacht ; met zijn leermeester Wassenbergh heeft hij den geheelen Plutarchus vertaald. Maar langzamerhand zien wij hem meer naar de moderne geschiedenis toe zwenken,
zooals vooral uit zijn oraties blijkt. In 1776 spreekt hij te Franeker „de causis praecipuis
quae historiam veterem incertam reddiderint et obscuram". In 1795 aanvaardt hij zijn
ambt te Harderwijk met een „Oratio de Graecarum Romanarumque literarum studio
liberae republicae civibus imprimis commendando". Maar in 1804 spreekt hij te Groningen
„de Batavorum ingenio cum ad morum humanitatem tum ad doctrinae elegantiam et
mature et eximie composito", waar de vaderlandsche geschiedenis naar voren komt.
Eindelijk aanvaardt hij in 1807 zijn ambt te Amsterdam met een „Oratio de studio historiae mediae aevi commendando", waarin wel geen nieuwe wegen worden gewezen, maar
waarin toch de nadruk wordt gelegd op de in ons land zeer verwaarloosde studie der
middeleeuwen. Maar vooral is Bosscha bekend gebleven door zijn „Geschiedenis der
staats-omwenteling in Nederland, voorgevallen in het jaar 1813", die in vier deelen
uitkwam en die voor deze gebeurtenis nog altijd een bron van beteekenis is, al is de vorm
niet gelukkig en al wordt hij in de vrijheid van zeggen belemmerd door het recente karakter
der gebeurtenissen. Het feit, dat een hoogleeraar aan het athenaeum zich met nieuwe
en zelfs met contemporaine geschiedenis Wilde bezig houden, is evenwel karakteristiek en
van groote beteekenis 1).
Bosscha stierf den 12 Augustus 1819. Een rechtstreekschen opvolger kreeg hij niet; zijn
vakken werden toen, stellig ter wille der bezuiniging, opgedragen aan den hoogleeraar
in de Nederlandsche taal en letterkunde, Van Cappelle, voor zoover het vaderlandsche
geschiedenis en oudheidkunde betrof, en aan Van Lennep, wat aangaat de middeleeuwsche
1)

Brugmans : Nieuw Biogr. Woordenboek IV, 252 vlg. en de daar aangehaalde litteratuur.
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geschiedenis. Of Van Lennep deze historie heeft gedoceerd, blijkt niet ; zijn opvolgers
Johannes Bosscha en Boot zijn geheel classici geweest. Hier loopt dus de historische lijn,
wat de algemeene geschiedenis betreft, vast.
Anders was het met de vaderlandsche historie, die Van Cappelle voor zijn rekening kreeg.
Met diens benoeming was het eigenaardig gegaan. In 1815 wenschte het gemeentebestuur
van Amsterdam, evenals aan de rijksuniversiteiten reeds was geschied, een hoogleeraar
in de Nederlandsche taal en letterkunde. Nu woonde sedert 1806 in Amsterdam een man,
die door alle menschen en groepen als de eerste dichter van Nederland werd erkend,
die bovendien als taalkundige onmiskenbare verdiensten had. Willem Bilderdijk was in
Maart 1806 na een elfjarige ballingschap in Holland teruggekeerd, waar hij door manners
van zeer verschillende levensopvatting zeer hartelijk was ontvangen en ook — ondersteund.
Daarop is toen Bilderdijks groote tijd gevolgd, waarin het beste van zijn poezie is verschenen. Maar tot een vaste maatschappelijke of wetenschappelijke positie heeft hij het
nooit kunnen brengen, ook niet, toen de gunst van koning Lodewijk Napoleon hem bestraalde ; voor zulk een positie was hij allicht ook minder geschikt. Er was evenwel een
ambt, dat hij zijn levers Lang heeft begeerd en waarvoor hij misschien ook minder ongeschikt was in die dagen dan voor eenig ander : dat van hoogleeraar. Meer dan eens is er
sprake geweest van zijn benoeming ; het is er nooit van gekomen. Nu, in 1815, waren er
drie leerstoelen open, te Utrecht, te Groningen en te Amsterdam; voor Been van de drie
is Bilderdijk benoemd. Het lag voor de hand, dat hij in Amsterdam de meeste kans heeft
gemaakt. Wiselius schijnt het hem in naam van den koning zelf te hebben beloofd. Er
waren velen, ook de koning, die gaarne den dichter in zijn moeilijke omstandigheden
wilden helpers. Hij was eerst voorzitter, toen bezoldigd secretaris van het Koninklijk
Instituut geworden. Willem I had hem zelfs benoemd tot auditeur militair; maar na een
half jaar verdroot den dichter dit ambt en legde hij het weer neer. Maar het professoraat
begeerde hij. Zijn wensch is niet vervuld. In den kring der hoogleeraren zijn het vooral
Van Swinden en Cras geweest, die zich tegen Bilderdijks benoeming hebben verzet.
Curatoren hebben hem dan ook niet willen voordragen; hij is dus ook niet benoemd.
Het zou voor het athenaeum zeker een eer zijn geweest, als het een man van den ongetemperden roem van Bilderdijk aan zich had kunnen verbinden. Voor de vakken, die voor
hem waren bestemd, was hij misschien niet zeer geschikt geweest ; maar men zou moeilijk
in Nederland destijds iemand hebben kunnen vinden, die meer geschikt zou kunnen
worden genoemd. Wat hem bovendien aan strenge methode ontbrak, vergoedde hij ongetwijfeld door geniale intuitie. Van een ding kan men zeker zijn : hij zou zijn auditorium
hebben geboeid, gelijk hij het later in Leiden heeft gedaan. Maar juist dat vreesde men;
zijn invloed op de jeugd, dien men zeer bedenkelijk achtte; men vreesde van hem een
hernieuwing der partijschappen, die men in 1815 gelukkig geloofde te hebben overwonnen.
Intusschen kan men bij Van Swinden en Cras ook andere motieven onderstellen. Wat zij
terecht als eisch aan wetenschappelijk onderzoek stelden, kritische waarneming en objectieve uitbeelding, daarvan had Bilderdijk niet veel en hij begreep er ook niet veel van.
Hij zou het ook niet meer leeren begrijpen, deze man, die levend van de eene zenuwschok
in de andere, van den eenen tegenslag na den anderen, nu al bijna zestig jaar was geworden.
Niet alleen dat, maar Bilderdijk gevoelde zich reeds volkomen afgeleefd en den dood
nabij ; hij noemde zich in dezen tijd al sinds twee jaar „in den volsten graad kindsch en
tevens memorieloos en er dus volstrekt onbekwaam toe" (namelijk voor het hoogleeraarsambt). Nu is het zeker, dat men Bilderdijk nooit geheel letterlijk kan nemen, vooral als hij
over zich zelf spreekt. Maar kan de overheid een man tot hoogleeraar benoemen, die zulk een
getuigenis van zich zelf geeft ? Hoe men de zaak ook beschouwt, men kan het niet-benoemen
van Bilderdijk betreuren, maar men kan het ook uitnemend verklaren en begrijpenl).
De man, die ten slotte voor den leerstoel der Nederlandsche taal en letterkunde werd
1)

Te Winkel, Ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde IV, 439 vlgn.
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aangewezen, Johannes Pieter van Cappelle 1 ), was zeker geen man van groote beteekenis
en dus stellig in dat opzicht niet met Bilderdijk te vergelijken. Hij was in 1783 te Vlissingen
geboren en dus althans heel wat jonger dan Bilderdijk. Hij studeerde in Leiden en in
Amsterdam in allerlei vakken, godgeleerdheid, letteren en ook wis- en natuurkunde. In
deze laatste vakken volgde hij Kier het onderwijs van Van Swinden, Walraven en Brunings.
In 1803 werd hij benoemd tot lector in de wis-, bouw- en zeevaartkunde aan het zeevaartkundig instituut te Groningen. In 1808 werd dat instituut opgeheven , Van Cappelle
kwam toen naar Amsterdam, waar zijn vrienden hem het ambt van commies bij het
Instituut wisten te bezorgen. In 1811 werd hij benoemd tot praeceptor aan de latijnsche
school in Amsterdam; het volgende jaar gaf hij een nieuwe editie der Quaestiones mechanicae van Aristoteles, joist een publicatie voor een man, die zoowel philoloog als
physicus was ; tot een promotie kwam hij toen evenwel niet, hoewel het werk daartoe
bestemd was.
In deze richting zou Van Cappelle waarschijnkijk nog veel hebben kunnen praesteeren,
indien de omstandigheden anders waren geweest. Maar toen men Bilderdijk niet Wilde als
hoogleeraar in de vaderlandsche taal en letterkunde, werd de aandacht van curatoren
gevestigd op den jongen Van Capelle, die wel geen taalkundige en evenmin letterkundige
was, maar stellig geen aanstoot zou geven. Hij werd benoemd en aanvaardde 4 Maart 1816
zijn functie met een rede „over de verdiensten der Amsterdammers ten aanzien van den
opbouw en de volmaking der Nederduitsche taal en letterkunde". Toen Bosscha in 1819
stierf, werd hem ook het onderwijs in de vaderlandsche historie opgedragen , hij aanvaardde deze functie, sprekende „over het oogpunt, uit hetwelk in den tegenwoordigen
tijd de beoefening der vaderlandsche geschiedenis moet beschouwd worden". Het ligt
voor de hand, dat Van Cappelle weinig eer aan de school heeft bijgezet, al kan men con.stateeren, dat hij allerlei nuttig werk heeft verricht. Hij gaf uit „Bijdragen tot de geschiedenis der wetenschappen en letteren in Nederland", „Bijdragen tot de geschiedenis der
Nederlanden" en eindelijk „Philips Willem, prins van Oranje". Zijn vriend en mentor
Van Lennep gaf na zijn vroegen dood nog uit zijn. „Nagelaten bijdragen tot wetenschap
en geschiedenis". Van groote beteekenis is dat alles evenwel niet. Maar elders was het
in dezen stillen tijd niet veel beter in het zelfvoldane Nederland 2).
Van Cappelle stierf reeds 26 Augustus 1829, nog geen vijftig jaar oud, nog voor zijn grooten
antagonist Bilderdijk. Er kon toen natuurlijk geen sprake meer zijn van de benoeming
van den nu werkelijk geheel vervallen man. Benoemd werd als opvolger van Van Cappelle
Nicolaas Godfried van Kampen, die natuurlijk dezelfde vakken kreeg te doceeren als zijn
voorganger. Van Kampen was in 1776 in Haarlem geboren, na een vrij onregelmatige
opvoeding kwam hij in 1795 in Leiden in den boekhandel, waarin hij tien jaar bleef.
De daarop volgende tien jaren waren voor hem in verband met de tijdsomstandigheden
zeer moeilijk. Eerst in 1815 kreeg hij een vaste positie als lector in de Duitsche taal te
Leiden; tegelijk was hij bibliothecaris van de Thysiana en leeraar aan het instituut
Noorthey. In 1829 werd hij in Amsterdam tot opvolger van Van Cappelle benoemd;
30 November aanvaardde hij zijn ambt met een rede „over den geest der Nederlandsche
letterkunde vergeleken met die van andere volken". Hij was met goed gevolg in Amsterdam werkzaam en werd er zeer gewaardeerd. Hij was een man van grooten aanleg en van
breede studien, hij was zeer veelzijdig en ook zeer receptief, zoodat hij veel en over velerlei
onderwerpen, voornamelijk taal en letterkunde, geschiedenis en aardrijkskunde van Nederland, kon schrijven. Zeer uitgebreid is dan ook de lijst van zijn werken. Intusschen heeft
hij stellig te veel geschreven. Hij bezat een scherp verstand, wetenschappelijken aanleg,
een vluggen geest en vooral onvermoeiden ijver en onbegrensde toewijding. Maar hij miste
het geduld, de bezonkenheid van oordeel en de bezadigdheid van geest, die noodig zijn voor
1 ) Te Winkel spelt den naam Van Capelle •, zoo ook het Album Academicum van 1913. Hij zelf noemt zich evenwel op
den titel van zijn boek over Philips Willem : Van Cappelle. Ik heb mij daaraan gehouden. 2 ) Brugmans : Nieuw Biogr.
Woordenboek V, 99 vlg. en de daar aangehaalde litteratuur.
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Th. Th. H. Jorissen. 1865-1889. Photo. H. V. U.

het tot stand brengen van wetenschappelijk werk van blijvende waarde ; ook miste hij
menschen- en wereldkennis en vooral fijnen smaak. Niettemin heeft hij aan het athenaeum
goed werk verricht, zoodat zijn dood dan ook zeer werd betreurd ; hij stierf 15 Maart 1839 1).
Tot van Kampens opvolger werd Hugo Beyerman benoemd. Hij was een Rotterdammer
en geboren in 1791. Na te Leiden volbrachte studie vestigde hij zich in 1812 als advocaat
in zijn vaderstad, waar hij tot den kring van Tollens, Bogaers e.a. ging behooren ; naast
de rechtspraktijk wijdde hij zich aan de studie van geschiedenis en letteren. In 1825 verhuisde hij van Rotterdam naar de Bokhorst in Gelderland, waar hij ambteloos woonde.
In 1829 werd hij benoemd tot leeraar in de staatkundige aardrijkskunde en de geschiedenis
van de scheepvaart en van den zeeoorlog aan het nieuwe instituut der marine te Medemblik. Maar reeds in Mei 1830 werd hij hoogleeraar in de Nederlandsche geschiedenis,
taal en letterkunde aan het athenaeum te Deventer. Hij aanvaardde dit ambt den 3 Mei
1831 met een voor dien tijd zeer karakteristieke rede „over de noodzakelijkheid om aan
de studeerende jongelingschap reeds vroegtijdig eene grondige kennis mede te deelen van
de taal, letteren en geschiedenis des vaderlands, zoowel tot vermeerdering van eigen geluk
en volgende maatschappelijke betrekking, als tot bevordering van 's lands toekomstig
welzijn". Uit deze gezichtspunten moet men de werkzaamheid van Beyerman beschouwen
het wetenschappelijk onderzoek staat geheel op den achtergrond ; de paedagogische
strekking is de hoofdzaak, met de bedoeling de leerlingen en daardoor het vaderland
gelukkig te makers. Zoo zal ook wel de bedoeling van de Amsterdamsche Curatoren zijn
geweest, toen zij Beyerman voordroegen als opvolger van Van Kampen. Den 28sten October
1839 aanvaardde hij zijn ambt met een rede : „ten betooge, dat het geenszins de Engelschen
zijn, zooals Montesquieu zegt, maar de Nederlanders, die ter zelfder tijd, de drie gewichtige
zaken, den godsdienst, de vrijheid en den handel, ten meesten maatschappelijken nutte
wisten aan te wenden", een rede, die op andere wijze dan die van Deventer ook weer
karakteristiek voor den tijd is ; men hield zich toen met onderwerpen bezig, die nauwelijks wetenschappelijk kunnen worden genoemd. Beyermans gaven waren weer kritisch
dan synthetisch ; juist daarom was hij voor het hoogleeraarsambt niet ongeschikt. Maar
zijn voordracht was niet zeer aantrekkelijk, zoodat hij de studenten niet wist te boeien.
Dat gaf tegenover hem een onaangename stemming, die nog verscherpte, toen zijn buitenwonen — te Velp sedert 1842 — hem den blaam bezorgde, dat hij zijn ambt verwaarloosde. In 1852 werd hij gedwongen zich weer in Amsterdam te vestigen ; in 1865 verkreeg
hij zijn emeritaat ; in 1870 stierf hij hoogbejaard in Den Haag2).
Had het onderwijs in de geschiedenis onder Beyerman niet veel vorderingen gemaakt,
een geheel ander man betrad den katheder met Thomas Theodorus Hendrik Jorissen,
in zijn dagen ongetwijfeld een man van beteekenis, die het athenaeum veel eer heeft aan.gedaan en die in 1882 bij het vijfde halve eeuwfeest de feestredenaar is geweest
van het toen tot een universiteit uitgegroeide athenaeum. Hij was in 1833 in Utrecht
geboren en studeerde daar godgeleerdheid en letteren. Hij was achtereenvolgens leeraar
in de geschiedenis te Gouda en te Haarlem. In 1865 benoemde de raad hem tot opvolger
van Beyerman ; in April aanvaardde hij zijn ambt met een rede „over het begrip van
algemeene geschiedenis". In 1872 opende hij zijn lessen met een toespraak over „historisch levers". Zijn opdracht was oorspronkelijk Nederlandsche taal, letterkunde en geschiedenis ; terzelfder tijd werd de algemeene geschiedenis opgedragen aan Boot, die dit
vak tot zijn aftreden in 1870 heeft onderwezen. Boots opvolger Naber had blijkbaar
bezwaar de algemeene geschiedenis te doceeren ; dit vak werd toen aan Jorissen opgedragen.
In 1877 werden de Nederlandsche taal en letterkunde met de taal en letterkunde der oude
Germaansche volken opgedragen aan Verdam ; Jorissen behield toen Aileen de algemeene
geschiedenis der middeleeuwen en van den nieuwen tijd en de vaderlandsche geschiedenis ;
I ) Brugmans : Nieuw Biogr. Woordenboek III, 660 vlg. en de daar aangehaalde litteratuur. 2 ) Brugmans : Nieuw Biogr.
Woordenboek V, 35 vgl. en de daar aangehaalde litteratuur.
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hij hield toen een rede over : „het onderwijs der hoogeschool", waarin hij tevens het 245jarig bestaan van het athenaeum herdacht. Zijn feestrede van 1882 was getiteld: „Het
verleden der universiteit van Amsterdam". Hij was niet alleen een goed spreker, maar
een welsprekend redenaar, naar Wiens indrukwekkend woord dertig jaar lang in verschillende plaatsen van ons land een groot publiek aandachtig heeft geluisterd. In zijn dagen
was hij zeker wel de meest bekende hoogleeraar in de geschiedenis, al stelde men in wetenschappelijke kringen den wat ouderen tijdgenoot Fruin natuurlijk als kritisch onderzoeker
hooger. Het persoonlijke en psychologische stond bij hem altijd op den voorgrond; uitbeelding van karakters was zijn sterke kant. Hij was bovendien meer de man der synthese
dan van de analyse, zoodat hij meer aanleg en smaak had voor het opbouwen van breede
concepties van historisch Leven dan voor het navorschen en uitwerken van historische
bijzonderheden. Daarbij had hij een zeer bepaalden aanleg voor het litteraire element in
de geschiedenis en een besliste voorkeur voor dramatiseering van het verleden. Aan den
anderen kant was hij een scherpzinnig, sours al te kritisch onderzoeker, die zich bij voorkeur bewoog op terreinen, waaraan tot dusverre bij ons nog weinig aandacht was geschonken, zoo de achttiende eeuw en de Fransche tijd, met name de bevrijding van 1813.
Maar zijn voornaamste kracht lag in de uitbeelding van het historische verleden; daarin
was hij waarlijk een meester, die zijn vakgenooten verre overtrof. Ook daarom werd zijn
onderwijs zeer gewaardeerd 1).
Jorissen stierf den 4 April 1889. Tot zijn opvolger benoemde de gemeenteraad Hendrik
Cornelius Rogge, die den 18 April 1890 zijn ambt aanvaardde met een rede over „de
wetenschap der geschiedenis en hare methode". Rogge was een geboren Amsterdammer;
hij was van 1830, dus nog Brie jaar ouder dan zijn voorganger, een zeker zeldzaam feit
in de geschiedenis der universiteiten. Van oorsprong was hij theoloog ; hij heeft ook
verscheiden jaren het predikambt vervuld. Maar hij ging later naar de geschiedenis over
en werd leeraar in dit vak te Leiden. In 1878 kwam hij in Amsterdam terug als bibliothecaris der universiteit ; hij heeft bier de tot een universiteitsbibliotheek hervormde
stadsbibliotheek met groot succes uitgebreid en uitgebouwd. Deze uitnemende werkzaamheid heeft stellig Rogge ook den weg gebaand naar het professoraat. Opvallend was
zijn benoeming ten slotte niet. Hij kwam uit de goede kerkhistorische school van Moll
en had diens voortreffelijke methode overgenomen. Die heeft hij tijdens zijn professoraat
ook toegepast op de politieke geschiedenis, zooals tal van studien getuigen. Zijn onderwijs,
hoewel veel minder brillant dan dat van Jorissen, werd our zijn degelijke grondigheid
gewaardeerd. Maar vooral hebben de studenten zich aangetrokken gevoeld tot zijn loutere
persoonlijkheid, die zich geheel en onverwaardelijk gaf aan zijn. ambt 2).
Aan het einde van den cursus 1900/1901 werd Rogge emeritus ; hem werd toen door een
aantal jongere historici een. bundel „Historische opstellen" aangeboden. Nog ruim vier
jaren heeft hij als oud-hoogleeraar gearbeid ; den 29sten Augustus 1905 is hij te Haarlem
gestorven. Hij is op den Amsterdamschen leerstoel der geschiedenis opgevolgd door G. W.
Kernkamp, die 30 September 1901 zijn ambt aanvaardde, maar met het einde van den
cursus 1902/1903 als hoogleeraar naar Utrecht vertrok. Zijn opvolger is sedert 7 Maart
1904 de thans fungeerende hoogleeraar, naast Wien 1921 N. W. Posthumus voor economische geschiedenis en in 1929 J. S. Theisen voor vaderlandsche geschiedenis optraden.
NEDERLANDSCHE TAAL EN LETTERKUNDE.
Toen in 1877 het Athenaeum verheven werd tot Universiteit, moest het aantal hoogleeraren aanmerkelijk worden uitgebreid. Terwijl vroeger het onderwijs in het Nederlandsch was opgedragen aan den hoogleeraar in de geschiedenis, werd nu een afzonderlijke
1 ) Brugmans : Nieuw Biogr. Woordenboek VIII, 934 volg. en de daar aangehaalde litteratuur. n ) Van der Meulen : Levensbericht van H. C. Rogge: Levensberichten van de Maatschappij der Ned. Letterkunde, 1906-7 • Blok, als voren : Jaarboek
Kon. Akademie van Wetenschappen, 1906.
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leerstoel voor de moedertaal opgericht. Hiervoor werd aangezocht Dr. P. J. Cosijn, die de
benoeming aannam; doch de vereischte koninklijke goedkeuring werd niet verleend, daar
hem een leerstoel aan de Universiteit te Leiden was toebedacht. Dr. Eelco Verwijs, die
daarna werd aangezocht, bedankte om gezondheidsredenen. Zijn wensch, dat Dr. J.
Verdam zijne plaats zou innemen, werd vervuld en zoo werd deze benoemd om onderwijs
te geven in de taal- en letterkunde van het Nederlandsch en het Middelnederlandsch
en die der nude Germaansche volkeren, een opdracht, Welke onmogelijk in alle deelen op
behoorlijke wijze door den 33-jarigen hoogleeraar kon worden vervuld, die wat het Oudgermaansch betrof alleen van het Gotisch een eenigszins ernstige studie had gemaakt.
In een der localen der tegenwoordige universiteitsbibliotheek aanvaardde hij voor eenige
tientallen toehoorders den 13en April 1878 zijn taak met een opgewekte toespraak over
„De wetenschappelijke beoefening der Nederlandsche taal in verband met het nieuwe doctoraat"

In die rede stelde hij de beteekenis van zijn leermeester Matthijs de Vries en van Jonckbloet
in een helder licht en gaf hij een overzicht van de vakken, waarin hij zou moeten doceeren.
Het is opmerkelijk, dat hij over de geschiedenis der Nederlandsche letteren zoo goed als
zwijgt. De historische wetenschap strookte weinig met zijn aanleg ; het is dan ook niet
bekend, dat hij ooit een college over letterkunde heeft gegeven. Toch ontbrak het hem
niet aan inzicht in de aesthetische waarde van sommige, meestal middelnederlandsche
geschriften. De verplichting om onderwijs te geven in de taal en letterkunde der oudgermaansche volken drukte hem zwaar. Wel gaf hij onderwijs in het Gotisch, voornamelijk
in betrekking tot het Nederlandsch, doch dat hij dat deed in een der andere oud-germaansche talen, is onbekend. Zijn poging om in 1883 naast zich den Duitschen germanist
Dr. Joh. Franck benoemd te krijgen, is tot schade der wetenschap niet gelukt.
De kracht van Verdams colleges lag in nauwkeurige tekstverklaring onzer middelnederlandsche en zeventiende-eeuwsche auteurs, waarbij vooral gelet werd op fijne kleurschakeeringen in de beteekenis der woorden en op belangrijke afwijkingen van de hedendaagsche taal. Voor die nauwkeurigheid had hij uitstekende leermeesters gehad in de
Leidsche hoogleeraren Cobet en Pluygers ; vooral de laatste muntte uit door een nauwkeurige tekstverklaring, fijne onderscheiding der synoniemen en een scherpe beoordeeling
van gegeven antwoorden. Den meesten invloed heeft echter op hem geoefend Matthijs de
Vries, de grondlegger onzer taalwetenschap, bovenal van de studie der middeleeuwsche
schrijvers. Op diens studeerkamer heeft Verdam de methode van werken geleerd en is hij
opgeleid tot zelfstandig onderzoek en echt wetenschappelijke studie. Zijn liefde voor het
Middelnederlandsch is daar ontwaakt. In kennis van die taal evenaarde hem niemand;
zij stelde hem in staat eerst met Eelco Verwijs, al spoedig geheel alleen, het onovertroffen
Middelnederlandsch Woordenboek te schrijven, dat tot nu toe in geen land zijn weerga
heeft gevonden ; die zelfde kennis maakte ook, dat zijn interpretatie van mnl. teksten
uitmuntte door levendigheid, helderheid en nauwkeurigheid ; op dit gebied voelde hij zich
volkomen thuis. Het liefst werden moeilijke of bedorven teksten behandeld, waarbij zijn
kennis, zijn scherpzinnigheid en zijn combinatievermogen hem te hulp kwamen om eene
verklaring of eene aannemelijke emendatie te vinden. Op zijn responsiecolleges heerschte
een ongedwongen toon; dikwijls waren zij, volgens getuigenis van een zijner leerlingen,
disputers tusschen hem en de studenten, die zijne uitgebreide taalkennis, zijn vluggen
geest, zijn sours sprankelend vernuft, ook zijn gevatheid bewonderden en genoten. Op zijn
colleges trachtte hij zijne toehoorders vooral te doordringen van de waarde en de macht
van het kleine, van de kleine woordjes, die de brandpunten der gedachten verbinden,
„waarin men zoo goed de fijnheid eener taal herkent en waarvan het juiste inzicht in den
bouw van een zin voor het grootste deel afhankelijk is". Hij was daarbij een uitstekend
docent, een betrouwbare leidsman, die zijn leerlingen leerde zoeken, zien en denken en
zoo tot zelfstandig onderzoek voorbereidde en bekwaamde.
Bij de interpretatie van de uitnemendste geesten, de beste vertegenwoordigers van de
schoonste eigenschappen van ons yolk, trachtte hij zijn toehoorders te doordringen van
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de hooge waarde van het vaderland en het besef te verlevendigen van den plicht, Bien
ieder tegenover dat vaderland naar zijn beste krachten heeft te vervullen.
Behalve tekstverklaring behandelde hij hoofdstukken uit de geschiedenis der Nederlandsche
taal of onderwerpen van meer algemeenen aard, als volksetymologie of den invloed van
den Bijbel op de taal.
Naast stipte nauwkeurigheid eischte Verdam van zijn leerlingen niet minder grooten ijver
en strenge plichtsbetrachting. Zelf voortvarend bij al wat hij ondernam, zelf werkzaam
met een ongeloofelijke kracht en ambitie, duldde hij in jonge mannen geen slapheid en
onverschilligheid. Den luien, onverschilligen student kon hij somtijds op niet altijd zachtzinnige wijze aan zijn plicht herinneren.
In 1891 werd hij aangezocht om opvolger van zijn leermeester M. de Vries te worden,
een begeerlijk ambt, daar hij geen letterkunde en oudgermaansch, maar alleen Nederlandsche taalkunde en het middelnederlandsch behoefde te doceeren, het terrein, waarop
hij volkomen thuis was. Hij verliet dus Amsterdam, waar hij nog weinige leerlingen had
gehad — slechts bij 66n dissertatie heeft hij leiding kunnen geven — doch zij, die het
voorrecht hebben genoten onder zijn leiding te arbeiden, bewaren de herinnering aan een
rechtschapen man, die met hartelijke belangstelling in zijn leerlingen, met ongeevenaarde
toewijding, met een onverwoestbare werkkracht, met groote bekwaamheid en een warme
liefde voor het vaderland zijn taak heeft vervuld.
Tot opvolger werd benoemd Dr. J. te Winkel, praeceptor aan het gymnasium te Groningen,
waar hij onderwijs gaf in Latijn, Nederlandsch en Vaderlandsche geschiedenis. Deze
aanvaardde 31 Maart 1892 zijn ambt met eene redevoering over De beoefening der Germanistiek aan de Amsterdamsche Hoogeschool, waarin hij zijne denkbeelden uiteenzette
over de wijze, waarop hij zijn veelomvattende taak zou moeten vervullen, aantoonende,
hoe de oudgermaansche talen dienstbaar kunnen worden gemaakt aan de studie van het
Nederlandsch en hoe nauw en noodzakelijk de band is tusschen de studie onzer letteren
en die van onze taal.
Hij was evenals zijn voorganger leerling van de Leidsche academie, waar hij tot 1872
studeerde in de theologie en in de letteren. Hierdoor kwam hij in aanraking met M. de
Vries, Wiens geestdriftige colleges over de vaderlandsche taal hem beter bevielen dan die
van Cobet en Pluygers, Wier uitpluizen van teksten hem geen bevrediging schonk. De
studie in de theologie werd al spoedig opgegeven, die in de letteren voortgezet, eerst te
Leiden, later na 1872 te Groningen, waar hij, als leerling van Moltzer, in 1877 promoveerde
op een proefschrift getiteld : Maerlant's werken beschouwd als Spiegel der dertiende eeuw,
een onderwerp dus ontleend aan het gebied der historia litteraria, die al vroeg zijn belangstelling had. In dit proefschrift bleek reeds welk een veelzijdige kennis en groote
belezenheid hij bezat. In tegenstelling met zijn voorganger was hij meer litterator dan
taalkundige. Van onze litteratuur had hij geen bladzijde ongelezen gelaten : immers ook
schrijvers van minder verdienste genoten zijn belangstelling. Haar historischen groei
beschreef hij van zuiver wetenschappelijk standpunt uit in zijn Ontwikkelingsgang der
Nederlandsche letterkunde, zich niet verdiepend in aesthetische beschouwingen, maar
trachtend den schrijver in zijn tijd te plaatsen en hem als kind van zijn tijd te verklaren.
De zware taak, die hem op de schouders was gelegd, nam hij zeer ernstig op. Hij verdiepte
zich in de Middelhoogduitsche litteratuur, liet zijn leerlingen Middelhoogduitsche teksten
overbrengen in het Middelnederlandsch en gaf een college over het Nibelungenlied of de
Kudrun, vrucht van ontzaglijke studie op een gebied, dat hem aanvankelijk toch vrij
vreemd moet geweest zijn. Gelukkig werd zijn taak in 1898 aanmerkelijk verlicht door de
benoeming van dr. C. C. Uhlenbeck en in 1900 van Dr. R. C. Boer tot hoogleeraar in het
Oudgermaansch en het Sanskrit. De geregelde gang van zijn studie onzer taal en letterkunde
werd eenigszins onderbroken. Toen hij in 1910 moest optreden als Rector Magnificus, welk
eervol ambt veel van zijn tijd vorderde. Den 9en Januari 1911 sprak hij in die hoedanigheid
eene rede uit Over de wetenschap der schoonheidsgewaarwordingen, waarin hij gelegenheid
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vond zijne denkbeelden over dat geliefde onderwerp nader uiteen te zetten. Aan de
letterkunde, niet aan de taalkunde was dit onderwerp wederom gewijd. Te Winkel was
dan ook in de eerste plaats de beoefenaar onzer historia litteraria. Op dat gebied was hij
thuis als niemand anders ; doch in de taalkunde was hij evenfhin een vreemdeling blijkens
zijne geschriften en tijdschriftartikelen over die wetenschap. Men zou aan Te Winkels
werkzaamheid en verdiensten op dat gebied te kort doen, indien hier niet uitdrukkelijk
gewezen werd op de groote rol, die hij gespeeld heeft bij het onderzoek naar onze dialecten.
Wel had men vroeger hierin wat geliefhebberd, maar eerst de uitvoerige behandeling van de
a en de i, in 1898 en 1901 verschenen in De Noordnederlandsche tongvallen, atlas van taalkaarten met tekst, vormen het begin van een wetenschappelijke dialectgeographie, die
door enkele zijner leerlingen later is voortgezet. Vijf dissertaties over dat onderwerp
zijn onder zijn leiding bewerkt ; negentien andere zijn ontleend aan de studie der taal
van Melis Stoke, Hildegaersberch en Brederoo Of aan die der letterkunde ; het zijn tekstuitgaven van middelnederlandsche schrijvers en studies over een letterkundig onderwerp,
waaronder een gewijd aan de Afrikaansche taal l), waarvoor hij blijkens verscheidene
tijdschriftartikelen een groote belangstelling koesterde, voortvloeiend uit zijn warme
liefde voor den Nederlandschen stam.
Zoo heeft Te Winkel door zijn veel omvattende kennis leiding kunnen geven op beiderlei
gebied : de taal en de letterkunde. Hoezeer zijn arbeid werd gewaardeerd, bleek op 31 Maart
1917, toen hij zijn ambtsaanvaarding voor 25 jaar herdacht en hem zijn portret, geschilderd
door Therese van Duyl-Schwartze, onder eenige hartelijke toespraken werd aangeboden.
Krachtens zijn aanleg was Te Winkel weer wetenschappelijk werker dan docent. Op zijn
colleges over letterkunde deelde hij zijn studenten de resultaten van zijn onderzoekingen
mede, zonder hun evenwel den weg te wijzen of de methode aan te geven, waarlangs die
waren verkregen. Hij gaf hun alleen de stof in grooten overvloed, waarbij geen detail
werd vergeten, aan hen zelf overlatend hun methode van werken te vinden. Bronnen
werden schaarsch vermeld ; in de laatste jaren van zijn hoogleeraarschap gaf hij evenwel
een college over bibliographic. Zijn voordracht was niet levendig als die van zijn voorganger; zij kenmerkte zich eerder door iets onzekers, iets verlegens, wat geheel in strijd
was met zijn innerlijk gevoel van eigenwaarde.
Hij, die zelf zoo ontzaglijk veel wist en een bewonderingswaardige, steeds parate kennis
bezat, was voor zijne leerlingen veeleischend, maar toch ook te goedhartig om op den duur
zijn hooge eischen te handhaven, als men er niet aan voldeed, ja zelfs bereid om voor
een promovendus veel werk te doen, dat deze zelf had behooren te verrichten. Hij was ook
een loyaal man : Wilde iemand, die geen gelegenheid had zijne colleges te volgen, zich aan
een examen onderwerpen, dan stelde hij zich tevreden met de kennis uit boeken geput,
indien de inhoud slechts behoorlijk en nauwkeurig was verwerkt. Aan de inrichting zijner
colleges kon men duidelijk bespeuren, dat de letterkunde hem het naast aan het hart lag
en dat het schrijven van zijn Ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde veel tijd in
beslag nam. De letterkundige onderwerpen, die hij tusschen de jaren 1892-1919 behandelde, waren vele en veelsoortig; ze betroffen niet uitsluitend onze litteratuur in engeren zin,
ook de invloed der buitenlandsche letterkunde op de onze en omgekeerd werd geschetst,
evenals de geschiedenis van het tooneel, waarvoor hij een warme belangstelling koesterde.
Onderwerpen aan de taalkunde ontleend kwamen vrijwel overeen met of waren een uitbreiding van wat hij geschreven had in zijn Geschichte der Niederliindischen Sprache, zijn
Inleiding tot de geschiedenis der Nederlandsche taal en zijn Taalatlas, terwijl de lectuur der
schrijvers zich bepaalde tot enkele, meestal dezelfde stukken. van Vondel, Hooft of
Huygens, wat de middeleeuwen betreft, tot vier geschriften, Wier behandeling op geregelde
tijden weerkeerde. Aan de zestiende eeuw heeft hij, evenals Verdam, geen of weinig
aandacht geschonken; op taalkundig gebied niet aan phonetiek en taalpsychologie.
1)

Lydia van Niekerk : De eerste Afrikaansche Taalbeweging en zijn letterkundige voortbrengselen (1916).
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R. C. Boer, hoogleeraar 1900-1929. Steendruk van G. Ruetter bij dr. Joh. Boer, Amsterdam.

J. to Winkel, 1892-1919. Portr. v. Schwartze, Senaatskamer.
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C. M. Kan, 1877-1907. Portr. v. de Josselin de Jong. Senaatsk.

Toen hij de door de wet voorgeschreven leeftijdsgrens van 70 jaar had bereikt, gaf hij
10 Juli 1918 zijn Afscheidscollege, waarin hij nog eens beknopt samenvatte wat hij gedurende zijn geheele academische werkzaamheid als zijn wetenschappelijke overtuiging
had verkondigd. Daar nog geen opvolger was benoemd, bleef hij nog tot 1 October 1919
in functie en werd dat jaar opgevolgd door Dr. J. Prinsen en Dr. F. A. Stoett. De eerste
nam meer in het bijzonder het onderwijs in de letterkunde op zich, de laatste dat in de
taalkunde. Den 27sten October aanvaardde Dr. J. Prinsen zijn ambt met eene rede over
De Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde aan de Universiteit, een week later volgde Dr.
F. A. Stoett hem met eene rede over : Onze Volkstaal. Met Te Winkel ging een man heen
van groote, veelzijdige geleerdheid, die zijn vaderland en zijne moedertaal oprecht lief had
en die onafgebroken zijne beste krachten heeft gewijd aan den bloei onzer Universiteit.
GERMAANSCHE PHILOLOGIE.
In 1898 werd dr. C. C. Uhlenbeck belast met het onderwijs in de oudgermaansche talen
en het Sanskrit. Hij werd evenwel reeds binnen korten tijd naar Leiden geroepen.
Den 26en Maart 1900 aanvaardde zijn opvolger Dr. R. C. Boer het ambt van hoogleeraar
aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn leeropdracht omvatte Oudgermaansch en Sanskrit. Hoewel dit laatste vak niet tot Boer's speciale arbeidsveld behoorde, wist hij ook
deze colleges voor zijn leerlingen boeiend en vruchtdragend te maken. Maar zijn grootste
gaven als docent ontplooide hij uit den aard der zaak bij het onderwijs in de vakken,
tot Welker studie hij zich in de eerste plaats aangetrokken voelde en waaraan hij zich,
nadat hij in 1907 van het onderwijs in het Sanskrit ontheven was, geheel kon wijden.
Zoowel in de linguistiek als in de philologie was hij een uitnemend leermeester. Hij eischte
veel van zijn leerlingen, en beginners, die met moeite de colleges in het gotisch en historische grammatica volgden, waren sours geneigd te meenen, dat de exameneischen voor
deze vakken aan de Amsterdamsche Universiteit wel heel zwaar waren. Maar wie eerlijk
deed, wat hij kon, werd op het gevreesde tentamen- en examenuur met clementie behandeld.
Boer was een hoogleeraar, voor Wien de studenten voor a pes respect hadden. Niemand,
die door zijn studie met hem in aanraking kwam, kon zich onttrekken aan den imponeerenden indruk, die van zijn persoonlijkheid uitging. Velen van degenen, die zich niet
meer dan de kennis van het gotisch en de historische grammatica, vereischt voor een
candidaatsexamen in een germaansche taal, onder zijn leiding eigen maakten, erkenden
later dankbaar, dat zijn onderwijs voor hun geheele vorming van het grootste belang
geweest was. Maar voor deze groote groepen van studenten — vooral na de invoering
van het nieuw academisch statuut was het aantal candidandi, dat Boer's colleges volgde,
buitengewoon groot — bleef hij de strenge leermeester, dien men nauwelijks durfde te
naderen, en van persoonlijk contact tusschen docent en student was hier geen sprake.
De geliefde leermeester was Boer slechts voor een kleine groep van studenten, nl. degenen,
die oudnoorsch als studievak kozen. Van de oudgermaansche dialecten hadden het oudhoogduitsch en het middelhoogduitsch, althans in latere jaren, niet zoozeer zijn belangstelling, het angelsaksisch doceerde hij slechts nu en dan, maar het yak, dat zijn voortdurende en algeheele toewijding had, was het oudnoorsch. Zij, die Boer te voren slechts
gekend hadden als den strengen docent, leerden onder deze colleges begrijpen, Welk een
rijkdom aan sentiment achter dit strenge uiterlijk verborgen was. Met geestdrift en warmte
sprak hij hier over de schoonheid der oudnoorsche litteratuur. Een stuk Eddapoezie, dat
bij het bestudeeren thuis een dor conglomeraat van middeleeuwsche geleerdheid scheen,
werd onder zijn behandeling levend en aanschouwelijk. Op deze colleges ontstond een
vriendschapsband tusschen leermeester en leerling, die zelden met het eindigen van den
studietijd verbroken werd. Tal van proefschriften, die onder Boers leiding bewerkt zijn,
getuigen er van, hoe hij de liefde voor de oudscandinavische taal en letterkunde bij zijn
studenten wist op te wekken.
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Wie schrijft over de beteekenis van Boer als docent, most niet alleen zijn werk in de
collegezaal noemen. De leerlingen, die het meest aan hem te darken hebben, zullen
zich hem het liefst herinneren in de intieme sfeer van de studeerkamer. Daar kon men
hem buiten de college-uren bijna altijd aantreffen en vond men hem te alien tijde bereid
om moeilijkheden te bespreken en raad te geven, niet alleen betreffende de studie, maar
ook in persoonlijke aangelegenheden. En nadat in 1925 zijn leeropdracht was uitgebreid
met de nieuw-scandinavische talen, werd daar in de studeerkamer Donderdagsavonds
een college gegeven voor oudere studenten en afgestudeerden. Er werden capita selecta
behandeld uit de scandinavische letterkunde. Het was geen officieel college; het stond
niet op de series, en de hoorders werden ervoor uitgenoodigd. Zulk een uitnoodiging werd
op hoogen prijs gesteld en order de studenten droegen deze bijeenkomsten den naam van.
„aitecollege". Na afloop van het bespreken van het eigenlijke onderwerp werd daar dikwijls ' nog tot laat in den avond gesproken over de meest uiteenloopende vraagstukken,
waarover ieder vrij zijn meening kon uiten. Voor wie het voorrecht gehad heeft deel uit
te makers van dezen kring, zal de herinnering aan deze avonden bewaard blijven als het
meest waardevolle en meest vormende uit de studiejaren.
DE SEMIETISCHE TALEN.
De Oostersche talen — tegenwoordig zouden wij zeggen de Semietische talen — zijn op de
series lectionum van de Amsterdamsche Hoogeschool van 1686 af tot op onzen tijd toe
met een paar kleine onderbrekingen geregeld vertegenwoordigd geweest. Een internationals
reputatie heeft Amsterdam zich echter op dit gebied niet verworven, groote lauweren
heeft het er niet geoogst. Het werd in dit opzicht geheel in de schaduw gesteld vooral
door de Leidsche Universiteit, waar, gelijk bekend, deze tak van wetenschap juist tot
zeer hoogen bloei gekomen is. En — is het oorzaak of gevolg daarvan ? — meermalen
kwam het in den loop der jaren voor, dat verdienstelijke orientalisten, die het Athenaeum
tot roem hadden kunnen strekken, na enkele jaren hier gedoceerd te hebben, hun functie
verwisselden met een professoraat te Leiden. In 1865 klaagt de kroniekschrijver in den
Amsterdamschen studentenalmanak 1 ) — het was naar aanleiding van het vertrek van
P. J. Veth — „Het moge zeer vereerend zijn, zoo gedurig de verdiensten erkend te zien
der manners aan ons Athenaeum verbonden, het heeft toch iets bedroevends, dat wij er wel
bijna verzekerd van kunnen zijn, al wat wij goeds en groots hebben, weldra te moeten afstaan aan een andere, betere inrichting". Deze klacht is in algemeenen zin bedoeld, op de
hoogleeraren in de Oostersche talen, zoowel voor als na Veth is ze wel zeer toepasselijk.
Volgen wij nu eerst de lijn der historie 2).
Bij de oprichting van het Athenaeum is in het onderwijs van de Oostersche talen nog niet
dadelijk voorzien. En toch had de studie van die talen en met name die van het Hebreeuwsch
zich in de eerste helft van de 17de eeuw, vooral in de landen, waar het Protestantisme
wortel geschoten had, reeds een belangrijke plaats veroverd; en aan verscheidene universiteiten in het buitenland, later ook hier te lands, waren er leerstoelen voor gesticht.
Zoo kreeg Leiden reeds in 1577 zijn eersten hoogleeraar in het Hebreeuwsch in den persoon
van Drusius, die in 1585 in gelijke functie naar Franeker overging. Te Amsterdam zou
nog meer dan elders aanleiding en gelegenheid geweest zijn om in samenhang met de
theologische vakken zulk een leerstoel te vestigen, omdat, zooals d'Orville in zijn bekende
oratie 3 ) al opmerkt, „Judaeorum duae synagogae in antiquissima istius populi instituta
penitius inquirendi facultatem praebeant".
Belangstelling bestond er voor deze studie dan ook wel, en van onderwijs in het Hebreeuwsch ten behoeve van Christen theologen en andere leergierigen wordt al voor de
1 ) Bladz. 52 v. 2 ) Bij de volgende schets is o.m. gebruik gemaakt van de dissertatie van den heer J. Nat, „De Studie van de Oostersche
talen in Nederland in de 18de en 19de eeuw" , Purmerend 1929, waarin al de hier ter sprake komende professoren van Surenhuys
af in ander verband behandeld zijn, en waarnaar wij voor verdere bijzonderheden hier eens voor al verwijzen. 3 ) Bladz. 47.
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stichting van het Athenaeum iets vernomen. Maar voorloopig zou dat buiten de nieuwe
hoogeschool omgaan. Dank zij den nasporingen van Mr. Wijnman 1 ) zijn ons hierover
interessante bijzonderheden bekend geworden in verband met de „professoren" Wouter
Deelen, die reeds van 1533 tot '35 „van stadswege" cursussen in het Hebreeuwsch gaf,
en Jan Theunisz, die in 1617 les in die taal gaf aan de „Duytsche academie" aan de
Keizersgracht. Voor nadere inlichting omtrent een en ander moge naar de genoemde
opstellen van Mr. Wijnman verwezen worden.
In 1636 deed de bekende rabbijn van de toen nog jonge Portugeesch Israelietische gemeente Menasseh ben Israel een paging om als docent in het Hebreeuwsch aan het Athenaeum toegelaten te worden. Menasseh ben Israel stood wegens zijn geleerdheid en zijn
beschaving in hoog aanzien, o.a. bij Vossius en Barlaeus, met wie hij ook over wetenschappelijke onderwerpen correspondeerde. Vossius schijnt hij ook les gegeven te hebben
in het Hebreeuwsch. Zijn verzoek werd echter afgewezen.
Tien jaar later werd de geleerde Duitscher Chr. Rau, die te Utrecht twee jaren de Oostersche talen gedoceerd had, zonder daarvoor evenwel een vast honorarium te genieten,
toegelaten tot het geven van lessen in het Hebreeuwsch en verwante talen, echter onder
de conditie, dat hij daarvoor ook hier Been salaris zou verlangen. Desniettemin richtte
hij in 1647 een verzoek tot het stadsbestuur om hem een gewoon professoraat op te
dragen. Dit werd geweigerd, maar wel werd hem nu een honorarium van 300 gulden
voor zijn lessen toegekend. Teleurgesteld in zijn verwachtingen schijnt Rau Amsterdam
spoedig daarop verlaten te hebben. In 1648 is hij in Louden, waar hij een „Grammatica
generalis hebraica, chaldaica, syriaca, arabica, samaritana" uitgeeft. Vandaar is hij na
korten tijd naar Zweden verhuisd.
Eerst in het jaar 1686 ging de stedelijke overheid over tot de benoeming van een hoogleeraar in het Hebreeuwsch, wiens onderwijs zou moeten aansluiten bij dat van den toen
eveneens benoemden theoloog van Leeuwen. De aanleiding tot de benoeming van deze
nieuwe functionarissen was vooral gelegen in het feit, dat destijds aan het Athenaeum de
beroemde Petrus Francius verbonden was, wiens groote gaven van welsprekendheid men
voor de toekomstige predikanten wenschte dienstbaar te maken.
De man dan, die de rij der hoogleeraren in het Hebreeuwsch aan het Amsterdamsche
Athenaeum zou openers, was Etienne Morin, een refugiê, die in 1624 te Caen geboren was,
als jongeling o.a. te Leiden gestudeerd had en in 1685 naar Holland was uitgeweken. Bij
gelegenheid van zijn benoeming tot professor werd hem door de Leidsche universiteit
het doctoraat in de theologie verleend. Zijn intreerede 2 ) had tot onderwerp : „De Utilitate
linguarum orientalium ad intelligentiam S. Scripturae", waarin hij evenals in enkele andere
door hem geschreven verhandelingen blijk geeft van bekendheid niet alleen met de
Talmoedische litteratuur, maar ook met de overige Semietische talen. Morin legde zijn
ambt in 1699 neer en stierf in 1700.
Eerst in 1704 werd de leerstoel opnieuw bezet door de benoeming van Willem Surenhuys,
die tot 1729, het jaar, waarin hij stierf, zijn ambt vervuld heeft. Surenhuys is een der
weinige orientalisten, die aan de Amsterdamsche hoogeschool verbonden zijn geweest,
Wier naam ook in het buitenland beroemd geworden is. Hij is vooral bekend geworden
door zijn bewerking in het Latijn van de Misjna en haar commentaren, die hij in samenwerking met andere geleerden. tusschen 1698 en 1703 bezorgd heeft. Ook zijn inaugureele
oratie was aan dat onderwerp gewijd. Zij is getiteld : „De natura Pandectarum Hebraeorum". Van 1709 of was hem ook het onderwijs in het Grieksch opgedragen. Zijn jaarwedde, die aanvankelijk 300 gulden had bedragen en in 1706 was verdubbeld, werd toen
op 1000 gulden gebracht en in 1714 tot 1200 gulden verhoogd.
Wederom moesten er na Surenhuys' dood eenige jaren verloopen, voordat de opengevallen
1 ) Zie de jaarboeken van het Genootschap Amstelodamum 1928 en 1930. ') Zij is te zamen met eenige andere kleine geschriften in 1698 te Leiden uitgegeven. De bijzonderheden in den tekst vermeld, zijn uit de inleidingen tot die boekjes geput.
22
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C. Bellaar Spruyt, 1877-1901. Photo. H.V.U.
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plaats opnieuw bezet werd. Op 29 Januari 1735 werd Cornelis Hugo Vonck tot hoogleeraar
benoemd, de zoon van den Amsterdamschen predikant Willem Vonck. Hij had aanvankelijk te Amsterdam onder Surenhuys gestudeerd, later te Leiden onder Albert Schultens en Fabricius en was aldaar gepromoveerd op een „Disputatio de Cyro typo Jesu
Christi". Zijn professoraat aanvaardde hij met een „Oratio de felici litteraturae Orientalis
hac aetate conditione". Zijn salaris, dat aanvankelijk 800 gulden bedroeg, werd successievelijk tot 1500 gulden verhoogd. Maar Vonck was blijkbaar niet in staat zijn middelen behoorlijk te beheeren en ten gevolge van moeilijkheden, waarin hij daardoor gewikkeld
werd, was hij gedwongen in 1753 zijn ontslag te vragen, dat hij ook kreeg. Merkwaardig
is, dat toen een pensioen van 400 gulden verleend werd...... aan zijn moeder „unde
filium sustentaret", gelijk van Lennep schrijft.
Zijn opvolger was Willem Koolhaas, die 25 September 1753 als zoodanig benoemd werd.
Geboren te Deventer, had hij in Utrecht gestudeerd, was predikant eerst te Langerak,
daarna in Amsterdam, welk ambt hij ook na zijn benoeming tot hoogleeraar bleef vervullen.
Op 4 Januari 1754 hield hij zijn oratie : „De grammatica sacra omni vero theologo summo
studio et axowsta excolenda eaque a variis sordibus ac naevis repurganda et defaecanda".
Zijn salaris bedroeg eerst 1000 later 1700 gulden. Zijn geschriften bewogen zich voornamelijk op het gebied van de Hebreeuwsche grammatica.
Van meer beteekenis dan de voorafgaanden was Hendrik Albert Schultens, die van
1773 tot 1779 aan het Athenaeum gedoceerd heeft. Schultens, zoon van Jan Jacob en
kleinzoon van den beroemden Albert Schultens was een man van veelzijdige geleerdheid
en belangstelling, een uitstekend redenaar, terwijl hij zich als orientalist reeds vroeg een
grooten naam verworven had. Hij had te Leiden o.a. bij zijn vader gestudeerd, daarna
te Harderwijk bij Scheidius, terwijl hij zich ter voltooiing van zijn studie in 1772 naar
Engeland had begeven, waar hij in aanraking was gekomen met groote Orientalisten
als William Jones, Kennicott e.a., en waar hem de onderscheiding te beurt gevallen
was door de Universiteit van Oxford tot Master of Arts bij diploma verheven te worden.
Schultens hield op 15 November 17739 zijn inaugureele oratie : „De finibus litterarum
orientalium proferendis". Zijn werkzaamheid te Amsterdam was slechts van korten duur,
daar hij reeds in 1779 geroepen werd om zijn vader als hoogleeraar te Leiden op te volgen.
De vele werken, die Schultens geschreven heeft, hebben betrekking op de uitlegging van
het Oude Testament en de Arabische philologie.
De leerstoel voor het Hebreeuwsch en verwante talen werd na Schultens ingenomen
door Diederik Adriaan Walraven (1779-1804), die in Groningen onder Schroder gestudeerd had en achtereenvolgens als predikant gefungeerd had te Randwijk, Warmond,
Elburg en Harderwijk. Een professoraat, dat hem in 1760 te Duisburg was aangeboden,
had hij afgeslagen. Zijn professoraat te Amsterdam aanvaardde hij op 18 October 1779
met een „Oratio de linguarum et antiquitatum orientalium studio inter generosae et
praestantis ingenii juvenes nostris praesertim temporibus magis magisque promovendo".
Als schrijver heeft hij zich niet onderscheiden. Zijn opvolger prijst hem als een man „qui
Batavam in his Literis gloriam et retinere poterat et si non scriptis at exemplo atque
institutione sua retinebat" 2).
Zijn opvolger was Johan Willmet (1804-1835). Geboren te Amsterdam in 1752, had hij
achtereenvolgens te Amsterdam, te Harderwijk en te Leiden gestudeerd. Hij was predikant
geweest te Neder-Hemert en te Loenen. a.d. Vecht. Het schijnt, dat Schultens hem reeds
als zijn opvolger had gewenscht en aanbevolen3).
Willmet had een bijzondere voorliefde voor de Oostersche poezie en legde zich met grooten
ijver toe op de studie van het Hebreeuwsch en het Arabisch. Een werk over Arabische
lexicographie gaf hij reeds in 1783 uit. In 1794 werd hij professor te Harderwijk als opvolger van den beroemden Scheidius, terwijl hij het professoraat te Amsterdam op
1 ) Niet 1772, zooals het Biografisch Woordenboek aangeeft. 2 ) Willmet in zijn na te noemen oratie p. 59 v. 3) Ibidem p. 60.
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26 November 1804 aanvaardde met een „Oratio de retinenda antiqua Batavorum in
literis orientalibus gloria", die met zijn in 1812 verschenen „Schets van den staat der
Oostersche litteratuur in Holland in de 18de eeuw" van belang is voor de geschiedenis
van de beoefening der Oostersche talen in ons land.
Merkwaardig, maar na hetgeen boven aangeduid is, niet zoo verrassend is het, dat Willmet
in de genoemde oratie van zijn voorgangers op den Amsterdamschen leerstoel in het geheel
Been melding maakt met uitzondering dan van Walraven en Schultens.
In 1806 werd Willmet's leeropdracht nog uitgebreid met het doceeren van de geschiedenis
van het Oosten, welk onderwijs hij op 27 April 1807 inleidde met een „Oratio de Arabum
meritis in literis medio aevo instaurandis".
Willmet heeft tal van leerlingen gevormd, die op het gebied van de Semietische studien
niet onbelangrijk werk hebben geleverd. Hij bleef tot zijn dood op 14 October 1835 in
functie. Daar hij echter van 1828 of wegens hoogen leeftijd niet meer in staat was zijn
colleges geregeld te geven, werd hem in dat jaar als buitengewoon hoogleeraar toegevoegd
Taco Roorda, die hem in 1835 als gewoon hoogleeraar opvolgde.
Roorda, geboren te Britsum in 1801 en in 1824 te Groningen gepromoveerd tot doctor
in de theologie, was een zeer veelzijdig man. Reeds in 1825 verscheen van zijn hand een
Arabische tekstuitgave en in datzelfde jaar werd hij tot doctor in de letteren honoris
causa bevorderd. De functie van hoogleeraar te Amsterdam heeft hij vervuld tot 1842,
toen hij naar de juist opgerichte Koninklijke Academie te Delft overging om er „de Oostersche taal-, land- en volkenkunde" te doceeren. Vooral voor de studie van het Javaansch
heeft Roorda zich groote verdiensten verworven. En behalve op al de genoemde gebieden
van theologie, Semietische en Indische philologie legde Roorda zich ook toe op de philosophie en de psychologie, die hij te Amsterdam eveneens te doceeren had en waarover
hij verschillende geschriften gepubliceerd heeft. In zijn Amsterdamschen tijd schreef hij
o.a. zijn Grammatica Hebraea (1831-33) en zijn Grammatica Arabica (1835), die beide
hier te laude veel gebruikt zijn.
Roorda werd opgevolgd door Pieter Johannes Veth (1843-64) aan Wien, evenals wij dat
bij zijn voorganger gezien hebben, behalve het onderwijs in de Oostersche talen ook dat
in de wijsbegeerte werd opgedragen. Deze combinatie is trouwens ook onder de directe
opvolgers van Veth gebruikelijk gebleven.
Veth heeft ten slotte meer bekendheid gekregen door zijn publicaties over Indie en door
het aandeel, dat hij aan het openbare maatschappelijke leven van zijn tijd genomen heeft,
dan door zijn Semietische studien. Hij was geboren te Dordrecht in 1814, studeerde te
Leiden in de theologie en in de letteren en promoveerde aldaar in 1840. Hij was toen
reeds leeraar in het Engelsch en in het Maleisch aan de Koninklijke Militaire Academie
te Breda. In het volgende jaar werd hij als hoogleeraar naar het Athenaeum in Franeker
beroepen, vanwaar hij in 1843 naar Amsterdam overging. Hij aanvaardde zijn ambt met
een „Oratio de religionis Islamiticae ejusque historiae studio a theologis Christianis
minime negligendo".
Ook Veth zou de Amsterdamsche hoogeschool niet trouw blijven. In 1864 verliet hij Naar
om als hoogleeraar op te treden aan de Rijksinstelling voor Indische taal-, land- en volkenkunde te Leiden. Veth — we hebben er reeds op gedoeld — heeft een groot aantal werken
geschreven, ook populaire, over Nederlandsch-Indie. Verder was hij oprichter en voorzitter van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, lid van de redactie van de
Gids, van 1850-52 redacteur van het dagblad „De Indier", terwijl hij ook vele jaren
zitting had in het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen".
Vermelding verdient nog, dat Veth in 1847 een „Beknopte Hebreeuwsche Spraakkunst"
in het licht gaf met de bedoeling, dat deze tot leidraad zou dienen bij het voorbereidende
onderwijs in die taal. Aan sommige Latijnsche scholen (o.a. te Zutfen en te Harderwijk)
bestond reeds de gelegenheid om de beginselen van het Hebreeuwsch te leeren, en gaandeweg werd dit ook aan grootere gymnasia als leervak in het programma opgenomen. De
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in zijn tijd voortreffelijke „Schroder" was langzamerhand verouderd, en het leerboek van
Roorda was voor eerste oefening niet geschikt. Bovendien waren die werken zooals alle
dergelijke in het Latijn geschreven. Veth schreef zijn boek in het Nederlandsch. „Het
gebruik der moedertaal — schrijft hij in de voorrede — werd gevorderd eensdeels door
mijne wetenschappelijke overtuiging, die zelfs bij het hooger onderwijs het gebruik van
het Latijn afkeurt, anderdeels door de bestemming van dit werkje". Een modern geluid
voor die dagen! Dat het boek zijn weg gevonden heeft, wordt bewezen door het feit, dat
er reeds in 1852 een tweede uitgaaf van verschenen is.
Veth werd in 1864 opgevolgd door Jan Pieter Nicolaas Land, die in 1834 geboren was
en die als orientalist vooral bekend geworden is door zijn studien en uitgaven op het
gebied van de Syrische litteratuur. Zijn grootste werk „Anecdota Syriaca" in vier deelen
is van de jaren 1862-75.
Land's professoraat viel in den tijd, dat de positie van het Athenaeum en de mogelijkheid
van zijn verheffing tot Universiteit het onderwerp van den dag was. Als rector hield hij
op den 8sten Januari 1872 bij gelegenheid van het 240-jarig bestaan van het Athenaeum
een rede : „De Hoofdstad, zetel van Hooger Onderwijs", die aan dit vraagstuk gewijd was
en waarin hij den uitbouw van de Amsterdamsche Hoogeschool tot Universiteit warm
bepleitte. Wanneer hij in die rede o.a. zegt : „De hooge eischen, die tegenwoordig aan een
wetenschappelijken cursus moeten gesteld worden, maken het ondoenlijk, de hoogleeraren
nog lang, gelijk tot heden, met lessen over de meest verschillende vakken te overladen,
waartusschen hun tijd en werkkracht, altijd ten nadeele van hetgeen zij zouden kunnen
leveren, moet worden verdeeld", dan heeft hij daarbij zeker niet in de laatste plaats
gedacht aan Professor Land zelf, die behalve zijn Oostersche talen, ook nog altijd de
philosophic te doceeren had. Dat hij overigens ook op dit gebied verdiensten had, blijkt
wel daaruit, dat hij nog in hetzelfde jaar 1872 naar Leiden beroepen werd om aan de
Universiteit aldaar de logica en de metaphysica te doceeren. Hij stierf in 1897.
Het is wel niet aan twijfel onderhevig, dat bij het onderwijs in de Oostersche talen van
den beginne af het Hebreeuwsch de allerbelangrijkste plaats heeft ingenomen en dat het
den studenten in de meeste gevallen voornamelijk om de studie van die taal te doen was.
Van nu af aan zien wij echter het Hebreeuwsch — met hoogstens nog het Bijbelsche
Arameesch — het eenige object worden van de leeropdracht der professoren, die aldus
luidt : de Hebreeuwsche taal- en letterkunde, de Israelietische oudheden en de uitlegging
van het Oude Testament. De functionarissen van 1872 af waren theologen, die zich met voorliefde op de beoefening van de Oud-Testamentische vakken hadden toegelegd. Eigenlijke
orientalisten in den ruimeren zin van dat woord waren zij niet. Wel hadden die hoogleeraaren
ook voortaan hun plaats mede in de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte, maar practisch
bekeken was het Hebreeuwsch niet anders dan een onderdeel van het onderwijs in de
theologie en daardoor ook meer theologisch dan philologisch en linguistisch georienteerd.
In 1872 werd Hendrik Oort als hoogleeraar aan het Athenaeum benoemd. Hij was geboren
in 1836 te Eemnes-Buiten en was in 1860 te Leiden onder Kuenen gepromoveerd. Als oudtestamenticus behoorde hij geheel tot die critische school, die o.a. naar zijn beroemden
leermeester genoemd wordt. Te Amsterdam bleef ook hij maar enkele jaren. In 1875 werd
hij tot het hoogleeraarsambt aan de Leidsche Universiteit beroepen, waar hij tot 1907
gedoceerd heeft. Hij overleed 91 jaar oud in December 1927.
Nadat vervolgens de theoloog Jacob Gijsbert de Hoop Scheffer de lessen in het Hebreeuwsch en het Oude Testament tijdelijk had waargenomen — hij heeft ook later nog wel
onderwijs in die vakken gegeven — werd in 1877 aan de inmiddels tot universiteit bevorderde Amsterdamsche hoogeschool Jan Carel Matthes benoemd, die zijn functie tot
1906 vervuld heeft. Matthes was geboren in 1836 te Noordeloos, had gestudeerd te Leiden,
en was daar in 1859 onder Kuenen gepromoveerd op een „Dissertatio historico-critica de
pseudoprophetismo Hebraeorum". Hij werd vervolgens predikant; maar daar hij zich
meer tot letterkundige studie voelde aangetrokken, legde hij in 1866 zijn functie neer om
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in Utrecht in de Nederlandsche letteren te gaan studeeren. In 1867 werd hij leeraar aan de
hoogere burgerschool te Groningen en in 1875 onderscheidde de Groningsche Universiteit
hem met een doctoraat in de letteren honoris causa. Zijn professoraat te Amsterdam aanvaardde hij op 29 October 1877 met een oratie : „Over de wetenschappelijke beoefening van
het Oude Testament in onze dagen". Matthes heeft verscheidene werken, waaronder ook
populaire, over oud-testamentische onderwerpen gepubliceerd, terwijl ook in theologische
tijdschriften artikelen van zijn hand verschenen zijn. Maar daarnaast leggen verschillende
werken, die hij in het licht gaf op het gebied van de Nederlandsche letterkunde, getuigenis
of van de voorliefde, waarmee hij ook dien tak van wetenschap is blijven beoefenen.
In 1906 legde Matthes wegens het bereiken van den 70-jarigen leeftijd zijn ambt neer.
Zijn laatste jaren heeft hij te Zurich doorgebracht, waar hij op 19 Februari 1917 overleed.
Zijn opvolger was Hendrik Jan Elhorst. Geboren in 1861 te Wisch (Gelderland), had hij
in Amsterdam in de theologie gestudeerd en was in 1891 gepromoveerd op een dissertatie
over de profetie van Micha. Hij deed zich daarin evenals in latere geschriften kennen als
een aanhanger van de school van Kuenen en Wellhausen. Nadat hij verscheidene jaren
het predikambt vervuld had, o.a. te Arnhem, te 's-Gravenhage en te Haarlem, aanvaardde
hij op den lsten October 1906 het hoogleeraarsambt te Amsterdam met een rede over
„Israel in het licht der jongste onderzoekingen". In 1911 werd hij tot eeredoctor benoemd
vanwege de St. Andrews-Universiteit in Schotland. Hij overleed 21 Maart 1924.
De buitengewoon hooge vlucht, die de studie van de Semietische Oudheid, talen en litteraturen in de laatste decennien genomen heeft, de verrassende horizonten, die opgravingen
en wetenschappelijke expedities allengs op dit gebied hebben geopend, waken het begrijpelijk, dat ook onder de studeerende jongelingschap van Amsterdam gaandeweg meer
belangstelling voor dezen tak van de philologische wetenschap gewekt wordt. Daarnaast
blijft voor de theologische studenten de noodzakelijkheid bestaan om zich op wetenschappelijke wijze en op de ruime basis, die het moderne onderzoek daarvoor geschapen heeft,
in het Hebreeuwsch en de oud-testamentische vakken te bekwamen. De tegenwoordige
hoogleeraar, Wiens opdracht vermeldt : „Taal- en Letterkunde der Semietische volken,
de Israelietische Oudheden en de uitlegging van het Oude Testament" heeft de benijdenswaardige taak om op dit welhaast onmetelijke gebied, waarop aan andere Universiteiten
(bijv. te Leiden) ten minste vier hoogleeraren werkzaam zijn, zijn leerlingen, die gelukkig
jaar op jaar in aantal toenemen, van voorlichting te dienen, en hij zal zeker trachten,
ondanks de groote omvangrijkheid van die taak en in de hoop, dat de gunstige ontwikkeling der Bingen een uitbreiding van de leerkrachten op dit terrein ten slotte zal eischen
en zal rechtvaardigen hun meer en meer belangstelling en liefde voor deze schoone wetenschap bij te brengen, opdat ook van onze Universiteit weer iets van beteekenis zal mogen
uitgaan „ad retinendam antiquam Batavorum in Literis Orientalibus gloriam".
DE AARDRIJKSKUNDE.
Toen Dr. Cornelius Marius Kan in 1877 hoogleeraar in de Aardrijkskunde aan de Universiteit van Amsterdam werd, was hij de eerste en eenige professor in deze wetenschap in
ons land. Nederland was op dit gebied zeer achterlijk, voor een koloniaal yolk van zoo
groote beteekenis wel wonderlijk, des te meer, daar dit het yolk waarlijk zijn deel heeft
bijgedragen tot de kennis van het aardoppervlak en zijner bewoners, trouwens heel lang
meer met Baden van zeevaart en kolonisatie Ban met wetenschappelijk onderzoek. Kans
benoeming tot professor was vooral te darken aan het verlangen de opleiding der leeraren
in dit yak te verbeteren.
Kans meest geliefde taak was de studie der Land- en Volkenkunde van NederlandschIndie en hij hield zich in zijn geschriften zoowel als in zijn akademisch onderwijs vooral
hiermede bezig. Daarnaast trok begrijpelijkerwijze de gedurende zijn lever (1837-1917)
zoo sterk toenemende kennis van Afrika zijn aandacht ; hij wijdde ook hieraan eenige
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publicaties. Niet alleen als akademisch docent werkte hij krachtig mee tot de verspreiding
van kennis hie' romtrent, maar ook tot de opwekking van het inzicht in het groote belang
der nieuwste ontdekkingen. Als voorzitter van het Aardrijkskundig Genootschap, door
hem in medewerking met de heeren Hubrecht, van Otterloo en Posthumus in 1873 opgericht, waarvan Veth de eerste voorzitter was, heeft hij vele jaren in deze richting gearbeid, ook door een reeks van bijdragen in het tijdschrift van dit genootschap. Zijn ijver
en zijn invloed beperkten zich dus niet tot de Universiteit. Maar ook hier wist hij bij
zijn toehoorders belangstelling voor zijn yak van wetenschap te wekken. Die toehoorders
waren haast alleen onderwijzers, die studeerden voor het middelbaar akte-examen
(M.O.) , de geographie was toen, evenals de moderne talen (behalve het Nederlandsch)
nog geen akademisch vak, in zooverre dat er wel colleges in werden gegeven, maar geen
akademische examens werden afgenomen en geen akademische graad kon worden behaald ,
eerst veel later, met de nieuwe wet op het Hooger Onderwijs van 1921, veranderde dit.
Kans werk aan de Universiteit werd zeer bemoeilijkt door de groote uitgebreidheid en
verscheidenheid van zijn taak. Hij trachtte nog, wat toen reeds zwaar viel, de eenheidsgeographie te doceeren en in zijn studie en publicaties te omvatten, al was dan ook positief
onderzoek op die wijze onmogelijk. Hij, die opgeleid was in geschied- en letterkundige
vakken, bleef zich van deze onmogelijkheid helder bewust. In de toen reeds krachtig
zich ontwikkelende physische geographie kon hij alleen maar refereeren. Het is Kans
zeer groote verdienste geweest, dat hij reeds vroeg en als eerste van zijn studiegenooten
in Nederland inzag, hoe onhoudbaar deze toestand was. Aileen leeraren bij het M. 0.
zouden zoo nog gevormd kunnen worden, zij het ook waarlijk niet naar de nieuwe eischen ,
eigenlijk Hooger Onderwijs, d.i. opleiding tot bevoegd meewerken in het wetenschappelijk
onderzoek, was natuurlijk op deze wijze niet mogelijk. Kan zag in, dat de Aardrijkskunde,
eenmaal aan de school ontgroeid, een wetenschap van groote beteekenis was geworden,
ook voor de beoefenaars van andere vakken, zooals de staatswetenschappen, de geschiedenis, de koloniale studie, en zelfs voor de practijk van velerlei aard. En hij begreep, dat het
gewone noodlot ook aan dit yak vervuld moest worden : de splitsting van het eêne schoolvak in meerdere wetenschappen. Daarom stelde Kan in hooge mate belang in de benoeming van professor Dubois in de mineralogie en geologie, aan wien tevens de physische
geographie zou opgedragen worden, en spande hij zich zelf met grooten ijver in voor de
benoeming van zijn opvolger, Steinmetz, in het niet-physische overige deel van het yak..
Hij zag de toekomst van de aardrijkskunde terecht in hare splitsing : eenerzijds de physische geographic (ook deze zou geen eenheid blijven, maar zich verdeelen in geomorphologic, bodemkunde, klimatologie en hydrographie), anderzijds de volkenkunde en de
sociale geographic, die door Kans opvolger sociographie genoemd zou worden en die
de politieke zoowel als de oekonomische geographic zou omvatten, wat onvermijdelijk
is bij het innig, ja onafscheidelijk verband der betreffende verschijnselen.
Kans groot bock, getiteld „Handleiding bij de beoefening der Economische Aardrijkskunde of vergelijking der landen als staten op aardrijkskundigen grondslag" verscheen
in 1912, toen hij reeds vijf jaren emeritus was.
Het is dus zeker voor een groot deel aan Kan's helder inzicht in de behoeften dezer wetenschappen te danken, dat met den ouden toestand aan onze Universiteit na zijn aftreden
gebroken werd. De Curatoren en vooral hun voorzitter, Burgemeester Van Leeuwen,
hebben Kans wenschen vervuld door de benoeming der beide reeds genoemde personen
Dubois 1906, Steinmetz 1907, oratie 1908. De formuleering van de opdracht van den
tweeden was nog wel niet ideaal, daar de economische en de politieke geographic immers
hun eenheid vonden in de sociale geographic, een beter naam dan de „geographie
humaine" der Franschenl).
De taak van dezen hoogleeraar zou nog wel wat te wijd gebleken zijn, zoo niet door de
1)

En door inconsequente bijvoeging in de opdracht van de „landkunde" van den Indischen Archipel.
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benoeming van J. C. van Eerde als bijzonder hoogleeraar, na de stichting van het Koloniaal Instituut, de volkenkunde van Nederlandsch-Indie door dezen kon overgenomen.
worden (1917). In ons land mocht dit onderwijs waarlijk wel aan een bijzonderen docent
toevertrouwd worden, zooals dan ook in Leiden reeds sedert Lang een professoraat in dit
studievak bestond. Het Koloniaal Instituut en wel zijn ethnographische afdeeling met het
rijk en smaakvol ingericht museum mag in dit opzicht een zeer gelukkige gebeurtenis
voor de Universiteit heeten. Door de benoeming van dr. Kleiweg de Zwaan als anthropoloog aan deze instelling en in 1924 als buitengewoon hoogleeraar werd ook het onderwijs
in de anthropologic, een bijzondere afdeeling der biologic, in Amsterdam verzorgd ; zij
staat in verband met de ethnographic en kan dus in zooverre tot den kring der geographische wetenschappen gerekend worden. Van af het jaar 1921 tot 1927 gaf de lector L. van
Vuuren college in de landbeschrijving, bedoeld als de landgewijze samenvatting van
resultaten der verschillende geographische wetenschappen en dus als de ideale schoolgeographic en daarom de onmisbare voorstudie voor de aanstaande leeraren in dit vak.
Na hem werd dr. H. N. ter Veen, die in de Handelsfaculteit de opvolger van Steinmetz
was, met deze colleges belast. Dr. W. van Bemmelen werd benoemd tot lector in de physische Geographic, ter vervanging van den afgetreden prof. Dubois voor dit gedeelte.
De politieke en de economische geographic ontwikkelden zich tot de meer omvattende
sociale geographic of sociographie, in Welke zij ook hun ware bedding vonden, zooals
wij reeds opmerkten. Onder den laatsten naam werd deze wetenschap hoe Langer hoe meer
populair, in Nederland zoowel als daarbuiten. Zij gaat er van uit, dat het voor haar opengebleven gebied van verschijnselen geen ander zijn kan dan de volken of onderdeelen van
hen in hun verscheidenheid, dus als zoodanig. Het spreekt wel haast van zelf, dat voor de
door haar vastgestelde en systematisch beschreven verschijnselen de verklaringen niet
alleen op physisch gebied gezocht moeten worden, maar even goed in de geschiedenis, de
instellingen, den volksaard enz. 1 ) De algemeene ethnographic en de ethnologic werden
vanaf zijn benoeming door denzelfden hoogleeraar, die de sociale geographic onderwees,
gegeven. Aan haast alle buitenlandsche universiteiten, trouwens ook aan de Utrechtsche
Rijksuniversiteit, bestaat voor deze algemeene volkenkunde een bijzondere leerstoel.
Het is misschien wel de moeite waard te vermelden, dat van af 1908 door de docenten
der physische geographic regelmatig excursies met de studenten naar morphologisch
belangrijke streken werden gehouden, en dat de hoogleeraar in de sociale geographic,
overtuigd van de groote beteekenis der seminaarstudie voor de zelfstandiger wetenschappelijke ontwikkeling der studenten, terstond den nadruk hierop legde door de oprichting
van een handbibliotheek, en vooral door van alle studenten voor en na het candidaatsexamen het makers van eenige opstellen, die onder leiding van den docent door alien besproken worden, te verlangen.
Het Academisch Statuut van 1921 schiep de mogelijkheid om akademische graders in
de sociale geographic te behalen. Dit had meer dan een gunstig gevolg. Een reeks van
leeraren, die vroeger het M. 0. examen gedaan hadden, maakten nu gebruik van het
verlof de akademische examens te doers, en promoveerden daarna met een proefschrift
over een onderwerp van sociale geographic of ethnologic ; het andere gevolg was, dat een
groot getal van jonge studenten zich voor de aardrijkskunde lieten inschrijven, het aantal
hoorders (voor de overgroote meerderheid onderwijzers, die voor het M. 0.-examen de
colleges volgen in de hoofdvakken) daarentegen afnam. Voor den cursus 1931—'32 werden
22 studenten voor de eerste maal ingeschreven, terwijl het geheele getal van ingeschreven
studenten 76, dat der hoorders 18 bedroeg; candidaatsexamens werden in 1930—'31 16,
doctoraalsexamens 15 afgelegd. Promoties hadden er in het geheel, sedert het statuut
) Zie art. van Steinmetz in Tijdschrift v.h. K. N. Aardr. Genootschap 1926 : „De differentiatie der Schoolgeographie en het
goed recht der Sociographie" ; in Mensch en Maatschappij 1925 : „Wat is Sociographie ?", en in Archiv f. Rechts- u. Wirtschaftsphilosophie 1913 : „Die Stellung der Soziographie in der Reihe der Geisteswissenschaften" ; en dr. H. N. Ter Veen : „ Van
Anthropogeographie tot Sociographie" in Mensch en Maatschappij 1927.
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van 1921 ze mogelijk maakte, 10 plaats, met een uitzondering, begrijpelijkerwijze alle
van personen, die vroeger het middelbaar examen gedaan hadden. a moet hieraan toevoegen, dat de opleiding voor het M. 0.-examen reeds lang, in Amsterdam dus van of de
benoeming van prof. Kan, geheel akademisch was geworden, met slechts weinige uitzonderingen. Maar die opleiding bleef in verband met de exameneischen te smal door het
ontbreken van de voor deze studie vooral zoo dringend noodige bijvakken. Het is een geluk,
dat, dank zij de medewerking van den Onderwijsraad, de regaling van de akademische
opleiding nu zoo veal breeder en daarmee in waarheid ook diaper is geworden.
Het instituut der werkcolleges [of seminaria, daar een handbibliotheek aanwezig is] bleak
ook hier na een toepassing van meer dan twintig jaren goede vruchten te dragen, zooals
de genoemde promoties misschien aantoonen. De aardrijkskundige vakken hebben in de
afgeloopen veertig jaren, sedert zij aan onze Universiteit vertegenwoordigd zijn, een ingrijpende ontwikkeling dOorgemaakt, en gelukkig daarmede gepaard gaande ook hun
onderwijs aan deze inrichting.
DE MODERNE TALEN.

f

Op de gemeentebegrooting voor het jaar 1912, sluitende met een post van 485.900 voor
de Universiteit van Amsterdam, vindt men op pagina 2091 onder de Faculteit der
Letteren en Wijsbegeerte als No. 12a uitgetrokken voor „Jaarwedden voor eventueel aan
te stellen hoogleeraren in de moderne talen" de som van 66n gulden. Een noot bevat de
navolgende toelichting : „In verband met een door curatoren gedaan voorstel, wier advies
met dat der faculteit ter visie van de laden van den Raad is gelegd. Bedoeling is van den
Raad een principieele uitspraak te verkrijgen, dat hij installing van leerstoelen voor
hoogleeraar in de Fransche, de Engelsche en de Hoogduitsche taal goad vindt. Onkosten
zullen er voor de Gemeente vermoedelijk niet aan verbonden zijn, daar verwacht wordt, dat
de lesgelden de meerdere uitgaven voor de hoogleeraars-traktementen zullen dekken".
Is dit een geschikt punt van uitgang voor den geschiedschrijver, die over de moderne
talen aan de Universiteit van Amsterdam heeft te berichten, in werkelijkheid hebben deze
vakken ook hun prae-historie. Ili bedoel niet, dat dezelfde plannen reeds in 1903 aanhangig
zouden worden gemaakt, maar dat toen de spoorwegstaking tusschenbeide kwam, evenmin, dat Burgemeester en Wethouders zelve bij de oprichting der Universiteit aan de
levende talen als vak van onderwijs dachten, omdat deze „niet meer aan de universiteiten
zoo achtergesteld mogen worden, als ze totnogtoe waren en omdat ook voor niet-studenten
een leerstoel voor de nieuwe talen van groot nut kon wezen".
Immers, niet alleen op papier was sinds lang van universitair onderwijs in de levende talen
sprake geweest, de practijk van het onderwijs zelf had bewezen, dat er voor onderwijs
in moderne talen en literatures een levendige belangstelling bestond.
Met waardeering zij hier de naam van Allard Pierson genoemd, die bijna twintig jaren
achtereen colleges over Duitsche, Engelsche, Fransche en Italiaansche letterkunde gaf.
De klassieke periode der Duitsche literatuur met name Goethe en zijn Faust, Shakespeare's
drama's, waaronder bepaaldelijk de Hamlet, King Lear, Julius Caesar en de comedies, de
Fransche letterkunde der zeventiende eeuw, maar ook die van de tijdperken van 1815-1830
en 1830-1848, Dante en Petrarca vormden de aantrekkelijke onderwerpen, walker kunstzinnige behandeling op studenten en belangstellenden blijvenden indruk maakte.
In het laatste jaar van Piersons werkzaamheid trad naast hem in de faculteit der Letteren
en Wijsbegeerte een jonge privaat-docent op, die door zijn universaliteit gedeeltelijk Piersons
traditie voortzette, daarnaast als geschoold philoloog geheel nieuwe wages bewandelde
J. J. A. A. Frantzen. Gedurende zestien jaar, zoo lazes wij in zijn levensbericht voor de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, is Frantzen als privaat-docent werkzaam
geweest ; van zijn colleges ging een roep uit over het geheele land; talloozen stroomden
op de zaterdagmiddagen te zamen, om te profiteeren van zijn onderwijs ; zeer vales onder
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hen, die thans aan hoogere burgerscholen en gymnasia Duitsch onderwijzen, herdenken
met dankbaarheid de studie-leiding van den Amsterdamschen privaat-docent. Ook nog
in ander opzicht is deze zijn werkzaamheid van beteekenis. Er bleek te Amsterdam een
zoo vruchtbare belangstelling voor de studie van het Duitsch te bestaan, dat niet alleen
voor andere talen zijn voorbeeld spoedig navolging vond, maar dat ook door zijn werk
de grondslag werd gelegd voor de afdeeling der moderne talen in de faculteit, die numeriek
een zoo belangrijk onderdeel der Universiteit vormt.
Afziende van de enkelen, die hier en daar eens een college op het gebied der levende talen
gegeven hebben, mag nog een derde naam genoemd worden van hen, die door hun voortgezet en met succes bekroond werken de oprichting der leerstoelen voor moderne talen
hebben voorbereid. Dit is — en daarmee sluit de prae-historie aan bij de histoire contemporaine — W. van der Gaaf, die op 1 Februari 1905 zijn openbare les als privaat-docent
hield over : „Het karakter der Engelsche Taal". Van dezen dag of heeft collega Van der
Gaaf onafgebroken zijn toewijding aan het onderwijs in het Engelsch aan ooze Universiteit
gegeven. Met recht kon de Faculteit zich dan ook bij de motiveering van Naar voorstel,
gewone hoogleeraren voor het Fransch, het Duitsch en het Engelsch te benoemen, op het
vruchtbare werk deter voorgangers beroepen. Zelfs statistieken omtrent het aantal
hoorders der privaat-docenten speelden daarbij een rol.
Wanneer men thans, twintig jaren later, deze geschiedenis te boek stelt, wordt men getroffen door de uiterst zakelijke wijze, waarop het instituut der moderne talen aan de
Universiteit van Amsterdam werd voorbereid en ingeleid. Zonder twijfel was deze vorm
van behandeling doeltreffend. A posteriori hoopt men tusschen de regels te lezen, dat de
toekomst misschien zou kunnen uitwijzen, dat ook om der wetenschap wille naast de
algemeen erkende cultuurwaarde van de klassieke oudheid ook de geestelijke waarden van
het onderwijs en de studie van moderne talen en literaturen als organisch deel van de
universitas scientiarum tot hun recht behoorden te komen. De vraag, of de moderne talen
in dit opzicht aan wetenschappelijke verwachtingen hebben voldaan, zal in dit geschiedverhaal niet worden gesteld, nog minder beantwoord. Enkele cijfers mogen omtrent de
zakelijke uitwerking van de instelling der leerstoelen voor moderne talen gegevens verstrekken, waarna een sobere opsomming der feiten dit relaas zal besluiten.
Voor het academiejaar 1930-31 waren ingeschreven voor het volledig onderwijs in het
Fransch 93 studenten, het Italiaansch 3, het Spaansch 1, voor dat in het Duitsch 110,
het Skandinavisch 3, voor dat in het Engelsch 76. Er werden de navolgende examens
afgelegd : candidaatsexamens in het Fransch 9, het Italiaansch 1, het Duitsch 10, het
Engelsch 6, doctorate examens in het Fransch 14, het Duitsch U. en in het Engelsch 4.
Onder de 23 promotion in de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte waren er 5 op grond
van een dissertatie over een onderwerp uit de Romaansche philologie, 1 met betrekking
tot de Duitsche en 5 tot de Engelsche philologie.
De uitwendige geschiedenis der moderne talen aan de Universiteit van Amsterdam volge
aan de hand der Jaarboeken der Universiteit. Bij raadsbesluit van 12 Juni 1912 werd
Gustave Cohen tot gewoon hoogleeraar in de Fransche taal en letterkunde benoemd, op
3 Juli volgde de benoeming van J. H. Scholte tot gewoon hoogleeraar in de Duitsche taal
en letterkunde. Laatstgenoemde aanvaardde op 30 September 1912 zijn ambt met een
rede : „Eon letterkundige overgangsvorm omstreeks 1700" ;Cohen volgde op 21 October
1912 met een oratie, die tot onderwerp had : „Une chair nouvelle de langue et de litterature francaise a l'universite d'Amsterdam Programme et mêthodes". Inmiddels was op
29 Januari 1913 tot gewoon hoogleeraar in de Engelsche taal en letterkunde benoemd
A. E. H. Swaen, die den 2den Juni van dat jaar zijn intrede deed met een rede over:
„De wetenschappelijke beoefening van het Engelsch hier te lande".
De Rector Magnificus van het academiejaar 1912-1913 Hector Treub deed deze mededeeling van de hoffelijke woorden vergezeld gaan : „Ik ben overtuigd, dat deze toevoeging
der taal- en letterkunde van de drie voor ons vreemde hoofdtalen aan het hier officieele
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onderwijs niet minder ten goede zal komen aan onze universiteit, dan aan de wetenschappelijke beoefening dier vakken in ons vaderland". Rector Saltet spreekt zich het
volgend jaar uit over de behoeften van het onderwijs in de nieuwe leervakken, waarvoor
naar het hoofdstuk Seminaria moge worden verwezen. Ook doet hij mededeeling van de
oprichting van den Cercle Francais, den Deutschen Verein en de English Club.
De wereldoorlog riep Cohen naar Frankrijk terug. In zijn colleges werd voorzien door onzen
tegenwoordigen ambtgenoot Gallas, door Burgemeester en Wethouders voor den duur van
Cohens afwezigheid tot tijdelijken lector benoemd, terwijl op uitnoodiging van den Cercle
Francais Frantzen uit Utrecht diens onderwijs in 't bijzonder voor het Oudfransch aanvulde door een college over „Percheval li Gallois". Wij ontleenen een en ander aan het
verslag van Rector Bruining, die tevens mededeelde, dat J. A. H. Posthumus werd toegelaten als privaat-docente in de moderne Deensche en Noorweegsche philologie.
Uit het verslag van Rector Verschaffelt nemen wij een mededeeling over, die de namen
naar voren brengt van twee mannen, die op de geschiedenis der moderne talen aan onze
Universiteit den grootsten invloed hebben uitgeoefend : op 8 Januari 1916 vond de promotie honoris causa plaats van Frantzen, waarbij Boer als promotor optrad.
Reeds Rector Sissingh kan in zijn overdrachtsrede 1917 van een belangrijke uitbreiding
van het onderwijs der moderne talen gewagen : C. de Boer werd benoemd tot lector in de
Oudfransche taal en letterkunde, zoomede de historische Fransche spraakkunst, W. van
der Gaaf tot lector in de historische grammatica van het Engelsch en de nieuw-Engelsche
taal. De begroeting van Gustave Cohen in het Fransch Seminarium na zijn terugkeer,
alsmede de plechtige uitreiking van een oorkonde van dankbetuiging aan den tijdelijken.
lector Gallas worden in dit verslag met levendige woorden geschilderd. Als privaat-docent
in de Nederduitsche taal- en dialectkunde werd toegelaten G. G. Kloeke. Dat ook de
moderne Skandinavische letterkunde op den voorgrond begon te treden, blijkt uit een aldaar
vermelde reeks aula-voordrachten van Boer over „Zweedsche dichters van onzen tijd".
C. de Boer aanvaardde zijn lectoraat op 26 September 1917, W. van der Gaaf op 17 October
daaropvolgende. Ook lezen wij bij Rector Bolk, dat Gallas sinds 22 April 1918 optrad als
privaat-docent in de moderne Fransche taal en letterkunde.
Op 11 October 1919 hield Gustave Cohen zijn afscheidscollege. Noode — zegt Rector
Kuiper — ziet de Universiteit hem naar Straatsburg vertrekken. En Six herhaalt dit een
jaar later : „Ongaarne zagen wij hem gaan, die in de weinige jaren, dat hij hier zijn lessen
mocht geven, zooveel heeft gedaan voor het onderwijs in het Fransch, waarvoor hij was
geroepen, maar gaarne hebben wij hem alle heil toegewenscht, nu hij zijn. Vaderland, dat
hij zoo heldhaftig met zijn bloed had verdedigd, weer op een vooruitgeschoven post ging
dienen met zijn wetenschap en zijn woord". Ook wij wenschen Cohen dank te brengen
voor hetgeen zijn begaafdheid en élan hier in korten tijd tot stand bracht.
Als opvolger van Cohen werd bij besluit van den gemeenteraad van 19 Maart 1919 benoemd
J. J. Salverda de Grave, die, om nog eens met Six te spreken, „zijn vruchtdragend werk
te Groningen verliet om als gewoon hoogleeraar in de Fransche taal en letterkunde onzen
gezichtskring te verruimen met „Klank en Gedachte in Frankrijk's en in Italie's letterkunde". Deze rede werd uitgesproken op 16 Februari 1920.
De benoeming van Salverda de Grave had een verdere verschuiving in het universitair
onderwijs in het Fransch ten gevolge, waardoor C. de Boer zijn lectoraat te Amsterdam
met dat te Leiden verwisselde, waar hij inmiddels tot gewoon hoogleeraar is benoemd.
In zijn plaats werd aangesteld, zij het ook met een andere taakverdeeling dan tusschen
Cohen en De Boer had bestaan, de privaat-docent K. R. Gallas. Hem werd een opdracht
verleend voor Nieuwe Fransche Letterkunde.
Rector Mendes da Costa vermeldt op 19 September 1921 het optreden van Romano
Guarnieri als privaat-docent in de Italiaansche taal en letterkunde, waarmee de grondslag voor een bloeiende onderafdeeling van het instituut der moderne talen gelegd werd.
Aan het verslag van Rector P. Zeeman ontleenen wij de mededeeling omtrent een nieuw
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orgaan van het universitaire leven der moderne talen, den bijzonderen leerstoel. Bij raadsbesluit van 7 Februari 1923 werd toegelaten tot het vestigen van een bijzonderen stoel
in de Fransche taal en letterkunde het Genootschap Nederland—Frankrijk, welk genootschap tot lector benoemde J. Pommier. De privaat-docent G. G. Kloeke verwisselde onze
Universiteit met die to Hamburg.
Rector Boer herdacht het overlijden van J. J. A. A. Frantzen op 15 November 1923 en
schetste diens verdiensten voor onze Universiteit, bepaaldelijk voor het instituut der
moderne talen. Verder deelde hij mede, dat de bijzondere lector voor het Fransch J.
Pommier, naar Straatsburg geroepen, werd vervangen door Leon Herrmann. Als privaatdocenten traden op mej. W. P. Frijlinck in de geschiedenis van het Engelsche drama,
J. Bouten in de Engelsche letterkunde van de 19e eeuw en J. van Dam in de oudere
Duitsche letterkunde.
Niet lang nadat J. van Dam als privaat-docent in de Duitsche taal en letterkunde was
toegelaten, volgde zijn benoeming tot lector in dat vak, welk ambt hij op 21 Februari
1924 aanvaardde met een openbare les over „Das Veldeke-Problem". Hetzelfde kan van
Romano Guarnieri worden vermeld, die zijn lectoraat in de Italiaansche taal en letterkunde op 30 Maart 1925 begon met een openbare les getiteld : „Giosue Carducci, Italico
Vate". Rector Lanz maakt verder melding van een reeks huldigingen en plechtigheden,
waarbij ook de moderne talen, vrijwel in gesloten colonne, op den voorgrond traden.
Als nieuwe privaat-docenten worden vermeld K. J. Riemens en G. A. Dudok.
Onder het rectoraat Ruitinga werd ook voor het Duitsch een bijzonder lectoraat ingesteld,
waarvoor benoemd werd H. F. Rosenfeld, terwijl de bijzondere lector voor het Fransch
Herrmann werd vervangen door Etienne Guilhou. De benoeming van Louise Kaiser tot
lector in de experimenteele phonetica moge ook in het verband der moderne talen
worden vermeld.
Rector Brugmans deelt mede, dat de bijzondere lector voor het Duitsch Rosenfeld werd
vervangen door W. Flemming, terwijl als privaat-docent voor de Spaansche taal en
letterkunde werd toegelaten J. A. van Praag.
Uit het feestverslag van Burger, die als rector leiding gaf aan de herdenking van het
vijftigjarig bestaan der instelling voor hooger onderwijs als universiteit, citeeren wij
enkele zinnen, die op ons onderwerp betrekking hebben : „Merkwaardig is de groei der
letterkundige faculteit, die thans in aantal studenten de rijkshoogescholen ver overtreft.
Deze aandrang gaat overwegend naar de levende talen en Naar letterkunden, zoo lang
verwaarloosd aan onze hoogescholen. Ze zijn onze bewondering waard, de statige rij van
nieuw-letterkundige proefschriften, in nauwlijks vijftien jaar aan onze universiteit verschenen". De Meijere herdacht in zijn overdrachtsrede het overlijden van Richard Constant
Boer op 20 Augustus 1929 na langdurige ziekte. Boer was een der grondleggers van het
instituut der moderne talen aan. onze Universiteit en door zijn colleges op het gebied der
Skandinavische talen en literaturen een van de meest vruchtbare beoefenaren. Aan de
nagedachtenis van dezen genialen geleerde worde ook op deze plaats hulde gebracht.
De laatste overdrachtsrede, die den schrijver van dit overzicht ten dienste staat, die van
Van Embden op 15 September 1930, vermeldt een reeks belangrijke feiten ten aanzien
van de moderne talen. De lector in de Duitsche taal en letterkunde J. van Dam werd bij
besluit van den Gemeenteraad d.d. 13 December 1929 benoemd tot gewoon hoogleeraar
in „Het Gotisch ook in betrekking tot de andere Oud-Germaansche talen, benevens de
oudere Duitsche taal en letterkunde", welk ambt hij op 3 Februari 1930 aanvaardde met
een rede over „Historische taalbeschouwing en modern taalinzicht". De lectoren W. van
der Gaaf en K. R. Gallas werden bij besluit van 9 April 1930 benoemd tot buitengewone
hoogleeraren. De eerste aanvaardde zijn professoraat voor de Engelsche taal en letterkunde op 26 Mei 1930 met een rede „Van dialect tot schrijftaal", Gallas sprak op 29 September 1930 over „Rhythmisch proza in de moderne Fransche letterkunde". P. M. den
Hoed, thans mevrouw Boer-Den Hoed, reeds ten vorigen fare benoemd tot lector in de
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taal- en letterkunde der Skandinavische volken, Meld op 27 September 1929 een openbare
les : „Iets over de cultuuraanraking van Nederland met Denemarken en Zweden". Tot
lector in de Spaansche taal en letterkunde werd benoemd J. A. van Praag, die op
19 September 1930 dit ambt aanvaardde met een openbare les : „Huidige opvattingen
over den Cid der historie". Het terrein der moderne talen breidde zich verder nit door de
oprichting van een bijzonderen leerstoel voor Oost-Europeesche cultuurgeschiedenis, die
bedoelt ook het Russisch als taal opnieuw aan de Universiteit — Uhlenbeck had vroeger
reeds college in het Russisch gegeven — tot object van onderwijs te waken. Als bijzonder
hoogleeraar werd benoemd B. Becker, die op 24 Maart 1930 zijn inaugureele redevoering
hield. De bijzondere lector Flemming werd na een intermediair, gedurende hetwelk Karl
Vietor uit Giessen een reeks colleges gaf, vervangen door W. Kayser. Als privaat-docent
in de Duitsche letterkunde der 15de en 16de eeuw werd toegelaten B. H. van 't Hooft,
terwijl voor het Keltisch, mede ten dienste van het onderwijs in de moderne talen, Th.
M. Chotzen zijn werkzaamheid als privaat-docent in het academiejaar 1931-1932 zal
aanvangen.
Deze kroniek zou onvolledig zijn, indien niet werd vermeld, dat de invoering van het
nieuwe academisch statuut van 1921, waardoor de bloei van het instituut der moderne
talen ten zeerste werd bevorderd, het noodig maakte, ook het practische onderwijs in de
moderne talen, zooals dit te voren voor de acte middelbaar onderwijs in privaatlessen en
cursussen werd gegeven, in het universitair verband op te nemen. Daarvoor werden
assistenten benoemd, die te dezen opzichte uiterst moeilijk en zeer verdienstelijk werk
hebben. verricht. Het zijn voor het Fransch J. Pommier, Leon Herrmann, L. Delibes,
E. Guilhou en Th. Maschmeier, voor het Duitsch G. G. Kloeke, Th. Frings, J. van Dam,
H. F. Rosenfeld, W. Flemming, H. Sparnaay, E. Kerkhoff en W. Kayser, voor het Engelsch
J. C. G. Grasê en J. Bouten.
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ZESDE HOOFDSTUK
DE FACULTEIT DER HANDELSWETENSCHAPPEN

M

et een zekere verwondering moet men constateeren, dat in de Republiek de beoefening van de economische wetenschappen in vergelijking
met de omringende landen een grooten achterstand aanwees, hoewel het maatschappelijke
Leven in den bloeitijd der Republiek meer gecommercialiseerd was dan dat bij andere
natien het geval was, en nergens de belangen van handel en industrie zoo vooraan stonden
als hier te laude. Dezelfde afwezigheid van belangstelling voor de theoretische beoefening
van de handelswetenschappen — die alle de economie tot grondslag hebben — kan ook
gedurende het grootste deel der negentiende eeuw worden geconstateerd. Bij een handelsnatie als de ooze stond de praktijk, niet de theorie, vooraan. Vandaar dat eerst in de
tweede helft der negentiende eeuw de geschiedenis van het moderne hooger handelsonderwijs te Amsterdam een aanvang neemt.
Wat aan dezen tijd is voorafgegaan, zijn slechts enkele op zich zelf staande uitingen, die
wijzen op een in Amsterdamsche kringen levende belangstelling voor handelsonderwijs
voor den koopman. De telkens geciteerde rede van Van Baerle over den Mercator Sapiens
valt hier buiten. Deze oratie is veeleer een aanwijzing, hoe weinig bij de oprichting van het
Athenaeum Illustre aan hooger koopmansonderwijs werd gedacht en hoe weinig de behoefte
daaraan zelfs te Amsterdam werd gevoeld. De koopman, Bien Van Baerle behandelt, is
niet wijs als koopman, maar als mensch. De onder-titel van de rede : „oratio de conjugendis
mercaturae et philosophiae studiis", laat zien dat hij niet uitsluitend aan den handel, maar
ook aan de sapientia heeft gedacht, aan de wijze en philosophische houding, die de koopman zoowel tegenover den handel in het algemeen, als bij voorspoed of tegenslag in eigen
zaken behoort aan te nemen. Een gedeelte der rede is verder meer een pleidooi, dat men
met vreemde volken op psychologische wijze moet omgaan, dan een pleidooi voor meer
exacte kennis en onderricht op handelsgebied. De oude klassieke schrijvers gaven volgens
Van Baerle genoeg van hetgeen den koopman van de producten der verschillende landstreken, hun metalen, hun plantengroei en fauna bekend moest zijn. Als hij aan het slot van
zijn rede in vervoering geraakt over de groote voorraden en de gevarieerdheid der koopwaren, die te Amsterdam werden aangevoerd, dan gaat zijn belangstelling niet naar de
algemeene economische factoren, die deze goederenaanvoeren beheerschten, maar naar
het algemeen philosophische : misschien, zegt hij tot zijn toehoorders, zult gij in al die
goederen slechts het bijzondere zien; als de philosophie U echter eigen is, zult gij daarin
ook het algemeene, de weerspiegeling der geheele natuur zien. Een pleidooi voor hooger
handelsonderwijs was dit zeker niet.
Het hooger handelsonderwijs heeft ook verder langen tijd gerust. Wat er aan handelsvoorlichting gedaan werd, geschiedde door enkele handboeken voor de algemeene koopmansopleiding. Ook op dit gebied was men in de Republiek niet de voorste, trots de behoefte eraan. Reeds sinds de vijftiende eeuw waren er elders, in Italia en Spanje o.a. en
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in Duitschland, publicaties verschenen, die, de eene minder, de andere meer, uitvoerig
de gebruiken behandelden, die in de verschillende branches van handel en verkeer of op
de verschillende markten en beurzen van Europa golden. Merkwaardigerwijze verscheen
deze snort literatuur eerst op het einde der zeventiende eeuw in de Republiek. Ook Engeland was toen reeds voorgegaan, en in Frankrijk was reeds in 1673 het voortreffelijke en
betrouwbare boek van Jacques Savary, „Le parfait negotiant", verschenen. Eerst in 1683
werd dit in het Hollandsch vertaald, en kort daarop verschenen een aantal grootere en
kleinere werken op het gebied van de handelstechniek enz., in het bijzonder ook over
den handel van Amsterdam.
De groote folio-uitgaven der buitenlandsche handels-encyclopedieen, als de Dictionnaire
universe) de commerce van Savary-des-Bruslons, die in zijn latere edifies in vijf zware
deelen verscheen, en de twee-deelige folio-uitgave der Universal Dictionary of trade and
commerce van Postlethwayt, waarin de toenmalige theoretische kennis van de verschijnselen
op het gebied van den handel gecondenseerd waren, vonden hier te laude geen navolging.
Tot een hoogere opleiding van den koopman kwam men evenmin. Wel was er beweging
op dit gebied en zocht men naar verbetering. Als een uiting van den drang tot hervorming
mag misschien het plan worden beschouwd, dat omstreeks het jaar 1750 werd opgesteld,
en dat een schema tot reorganisatie der Doorluchtige School bevatte. Hierin werd voor het
eerst door den anoniemen schrijver gesproken over de toevoeging van een handelsfaculteit
aan deze instelling, die, als een van de zeven faculteiten, die van Geographie en Koophandel zou heeten. Noch om de wenschelijkheid van deze nieuwe faculteit aan te toonen,
noch om verder iets over Naar nut, doe) of organisatie mee te deelen werd in dit „project"
overigens een poging aangewend. Ten behoeve van het hooger handelsonderwijs heeft het
niets uitgewerkt , weerklank heeft het niet gevonden1).
In de tweede helft der achttiende eeuw blijkt de behoefte aan een betere opleiding van den
koopman zich in verschillende staten door de oprichting van z.g. handelsacademies te
uiten. Dit waren de instituten van hooger handelsonderwijs van dien tijd. In Hanau werd
een der eerste, zoo niet de eerste handelsacademie opgericht , spoedig daarop — in 1767 —
volgde Hamburg en, in hetzelfde jaar, de Academie des Cambistes te Parijs, en in later
jaren dergelijke instellingen te Weenen en te Moscou. De bekendste van deze instituten
was de Handelsakademie te Hamburg, waarvan in 1772 de bekende econoom Johann
Georg Busch als directeur optrad. In ors land volgde men het buitenlandsche voorbeeld
niet. Hier was alleen de verschijning van de periodiek „De Koopman" te Amsterdam
een uiting van het verlangen naar meer en beter voorlichting op handelsgebied. In de zes
jaargangen van dit tijdschrift, dat van 1766 tot 1776 verscheen, werden de meest uiteenloopende onderwerpen behandeld, herhaaldelijk werd door de redactie of door inzenders
uiting gegeven aan hun verlangen naar een handelsacademie zooals het buitenland ze
kende. Reeds in den eersten jaargang werd van een plan gewag gemaakt van een „Illustre
School" op te richten, die alleen „de Negotie en Zeevaard" behandelen zou, en werd er
gesproken van het ontwerp tot een „koopmans-akademie of oefenschool des koophandels",
waarin zoowel in- als uitheemsche jongelieden zich zouden kunnen voorbereiden in alle
tot den handel noodig zijnde „kundigheden, taalen en wetenschappen" 2 ). Dit laatste
begrip werd nogal ruim genomen, ook de schermkunst zou een plaats in het onderwijs
vinden. Soortgelijke klanken werden nog tegen het einde der achttiende eeuw vernomen.
In verband met het verval van den toenmaligen handel heette het toen, dat boven alles
moest worden gezorgd voor een beter en verstandig onderwijs voor de jeugd, die door
kundige manner in de theorie van den handel moest worden onderwezen. „Academien
van koophandel", luidde het verder, „zijn misschien voor dit land nuttiger dan die, waar
de oudheidkunde en doode talen onderwezen worden" 3).
1 ) Jorissen, in zijn feestrede van 1882 „Het verleden van de Universiteit van Amsterdam", deelt in de tweede bijlage den
tekst van het project mede. Het berust in het Koninklijk Huisarchief, onder de papieren van Willem IV. 2 ) De Koopman,
I, No. 42 (bl. 329). Vgl. nog jaarg. V, No. 9. 3 ) Pamflet uit 1797.
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In de eerste helft der negentiende is men niet veel verder gekomen. De kwijnende
economische toestand in deze periode heeft niet den wensch tot beter voorlichting doen
geboren worden.
Eerst in 1842 wordt van pogingen vernomen, die het handelsonderwijs met het bestaande
hooger onderwijs in verband wilden brengen.
Het koninklijk besluit van 8 Januari 1842 tot oprichting van een Academie van Bouwkunst, Nijverheid en Handel te Delft gaf aan het departement Amsterdam der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid aanleiding zich op 18 Februari d.a.v.
met een rekest 1 ) tot Burgemeester, Wethouders en Raad van Amsterdam te wenden,
waarin er op aangedrongen werd, dat de „handelschool" niet aan de ontworpen instelling
te Delft toegevoegd, „maar veel liever aan eene onzer voorname handelsteden, bij voorkeur aan de hoofdstad. . . . geschonken worde". Dit zou met slechts geringe opofferingen
gepaard behoeven te gaan, daar te Amsterdam, „om zoo te spreken, genoegzaam alle
bestanddeelen, waaruit zij behoort te worden gevormd, aanwezig zijn". Gewezen wordt
dan op de Doorluchtige School, waar van haar oprichting af door de hoogleeraaren voorlezingen en lessen werden gehouden „ook voor dezulken die tot den handelstand behoorden".
Indien, vervolgde het rekest, het lectoraat voor de wis- en zeevaartkunde weer zou worden
vervuld, en er daarenboven nog eenige lessen over commercieele en statistieke aardrijkskunde en over de „nog nimmer grondig en volledig bewerkte handelsgeschiedenis des
vaderlands" werden gehouden, er voorts gelegenheid zou zijn de voor den koophandel
onmisbaarste levende talen te leeren en om de te Amsterdam voorhanden handelsvoorwerpen „in vergelijkenden oogenschouw" te nemen, dan zou aan de voornaamste behoeften
eener handelsschool aanvankelijk op genoegzame wijze zijn voldaan. Het zou naar de
meening van het departementsbestuur echter altijd noodzakelijk zijn, ook al sloot een
dergelijk instituut zich bij het Athenaeum aan, dat het daarmee niet geheel vereenigd zou
worden. Als voorbeeld van een gewenschte verhouding tusschen Athenaeum en „handelsschool" wordt dan gewezen op die tusschen het Athenaeum en de seminaria. Aan het einde
van het rekest werd het stadsbestuur verzocht den Koning te verzoeken om de inrichting
tot bevordering van den handel van het nieuwe instituut te Delft af te zonderen en ze
aan de hoofdstad toe te staan, al of niet met geldelijken onderstand van wege het Rijk.
Het prae-advies van den betrokken wethouder 2 ), in Wiens handen het rekest werd gesteld,
luidde, dat, hoewel het te vreezen was, nu eenmaal de toezegging aan Delft was gedaan, dat
pogingen om dit ongedaan te makers schipbreuk zouden lijden, hij in overweging gaf om
Of nadere inlichtingen bij het departement in te winners en daarna met Curatoren van het
Athenaeum in overleg te treden ten einde den Koning een ontwerp aan te bieden, waaruit
zou blijken, dat de stad tot medewerking geneigd was, Of te overwegen het lectoraat in wis- en
zeevaartkunde weer in te stellen en daaraan zoodanige uitbreiding te geven als geschikt zoude
blijken „om in alien geval te verhoeden, dat de jongelieden uit deze stad zich naar Delft
zouden behoeven te begeven om de school voor den koophandel aldaar te bezoeken".
Den 29en Maart d.a.v. besloot het gemeentebestuur, overwegende dat de handelsschool
niet van de Academie te Delft zou kunnen worden afgezonderd en dat het niet raadzaam
was zich hierover tot den Koning te wenden, hiervan aan het departement Amsterdam
kennis te geven en dit tevens nadere inlichtingen te vragen aangaande de verdere denkbeelden, in het adres ontwikkeld. Van dit plan, dat aan den invloed van den bekenden
Amsterdammer Sarphati te darken is geweest, hoort men verder niet 3). Uit de notulen
van de vergaderingen van het departement Amsterdam der Nederlandsche Maatschappij
ter Bevordering van Nijverheid blijkt, dat Sarphati op 13 Januari 1842 deze kwestie
aan de orde had gesteld, waarna een commissie van onderzoek, waarin hij ook zitting
had, werd ingesteld.
1 ) Aanwezig in het Nieuw Archief van Amsterdam. 2 ) Van 16 Maart 1842. 3 ) Notulen der vergaderingen van de Nedlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijver
eid, Departement Amsterdam, 1841-1843, in het Archief van dit
h
Departement, aanwezig in het Oud-Archief der gemeente Amsterdam.
23
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Het is waarschijnlijk, dat deze mislukte poging Sarphati eenige jaren later — in 1846 —
aanleiding heeft gegeven tot stichting van zijn „Inrichting voor onderwijs in koophandel
en nijverheid", waaraan ook door hoogleeraren van het Athenaeum onderwijs in de
handelswetenschappen zou worden gegeven. Zoo hield o.a. de hoogleeraar J. van Hall voordrachten over het handelsrecht. Eigenlijk hooger onderwijs was dit echter niet. Lang heeft
deze inrichting overigens niet bestaan, daar de school reeds aan het einde van het schooljaar 1850/51 wegens de groote daling van het aantal leerlingen moest worden geslotenl).
Het heeft daarna tot 1860 geduurd voordat het hooger handelsonderwijs in den kring der
beschouwingen van het stadsbestuur werd getrokken. In dit jaar liepen de geesten te
Amsterdam warm om tot een reorganisatie van het Athenaeum tot een gemeentelijke
Universiteit te komen. In de zitting van den Gemeenteraad van 4 September 1860, waarin
de nieuwe voorstellen van Burgemeester en Wethouders werden behandeld, werd door het
gemeenteraadslid mr. C. van Heukelom een la p s voor het hooger handelsonderwijs gebroken.
Zijn argumenteering was, dat voor Amsterdam een Universiteit overbodig was. Wat hij
„volstrekt noodzakelijk" achtte, was niet het scheppen van de gelegenheid tot voortzetting en voltoofing van de litterarische en juridische studie, maar wel „een volledige
inrichting voor handels- en nijverheids-onderwijs" 2 ). Noodzakelijker dus dan de omvorming van het Athenaeum tot Universiteit beschouwde hij de oprichting van een instelling
voor handelsonderwijs, van een handelsacademie of hoogeschool dus. Dat mr. Van
Heukelom hierbij wel degelijk aan het hooger handelsonderwijs heeft gedacht, blijkt uit
zijn uitspraak, dat het handelsonderwijs niet geschikt zou zijn voor middelbaar onderwijs 3).
Blijkens het gemeenteraadsverslag werd echter door de overige raadsleden voor de nieuwe,
door hem voorgestelde inrichting weinig gevoeld.
Eenigszins in verband met deze in den Gemeenteraad geuite gedachte stond het denkbeeld,
dat de curator van het Athenaeum, dr. H. van Beeck Vollenhoven, in de vergadering
van Curatoren van den twaalfden November daaraanvolgende ter sprake bracht : om de
nieuw te scheppen universiteit tevens tot een handelsacademie te verklaren, waardoor de
nieuwe inrichting dienstbaar zou worden gemaakt „tot de beoefening der wetenschappen
met handel en nijverheid in verband staande" 4 ). Dit was een andere gedachte dan de
door mr. Van Heukelom verdedigde. Terwijl de laatste niet van een Universiteit wilde
weten, accepteerde de heer Van Beeck Vollenhoven deze. Of hij daarnaast invoeging van
het hooger-handels-onderwijs bij een bestaande faculteit wilde dan wel of hem de oprichring van een handelsfaculteit voor oogen stond, blijkt niet. De heer Van Heukelom wenschte
daarentegen naast het bestaande Athenaeum een hooger handels-onderwijs inrichting. Het
voorstel van dr. Van Beeck Vollenhoven vond echter bij zijn medeleden in het Curatorium geen steun.; de vergadering achtte het niet geraden het pas aangenomen reglement
opnieuw te wijzigen, daar het voorstel in het door den Gemeenteraad aangenomen beginsel
niet was opgesloten en dit beginsel derhalve aan een nieuwe stemming zou moeten worden
onderworpen. Dit laatste durfden Curatoren niet aan.
Ruim tiers jaar later schijnt de behoefte aan meer voorlichtin.g bij den handel sterker te zijn
geworden. Blijkens een mededeeling van den hoogleeraar De Bosch Kemper in zijn in 1873
verschenen brochure „De uitbreiding van het Hooger Onderwijs te Amsterdam" werden,
toen nog niet Lang geleden, verschillende openbare colleges voor niet-studenten, bepaaldelijk
voor personen uit den handelsstand, gegeven en „met groote belangstelling" gevolgd.
Eenzelfde lot als de voorstellen van 1860 tot invoering van hooger handelsonderwijs ondergingen die van 1876. De verheffing in dat jaar van het Athenaeum tot Universiteit gaf
opnieuw aanleiding tot het doers van eenige pogingen in deze richting. Nieuw was daarbij,
dat ditmaal ook van de zijde der hoogleeraaren van meer belangstelling werd blijk gegeven.
Bij de bespreking van het ontwerp tot verheffing van het Athenaeum tot Universiteit
1 ) Prospectus van de School in het Nieuw Archief der gemeente Amsterdam. 2 ) Notulenboek van den Raad 1860, bl.
372. (Nieuw Archief). 3) Amsterdamsche Courant, verslag der zitting van den Gemeenteraad van 4 September 1860.
4) Notulen van de vergaderingen van Curatoren.
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in de vergadering der Orde van Hoogleeraren van 30 September 1876 1 ) uitte de hoogleeraar Joh. Tideman 2 ) eenige bezwaren hiertegen. Hij sprak van groote gebreken, die het
ontwerp aankleefden en noemde als zoodanig, behalve het ontbreken van de taal-, land- en
volkenkunde van Oost- en West-Indie en van de kunstwetenschap, de afwezigheid van de
opname der handelswetenschap onder de onderwijsvakken. Prof. De Bosch Kemper viel
hem bij, maar stelde toch voor zich bij het ontwerp neer te leggen, daar Haar zijne
meening op dat oogenblik niet bereikbaar was wat Tideman Wilde. Eerst moest volgens
hem de Universiteit tot stand komen; bestond deze eenmaal, dan zou men kunnen beproeven de denkbeelden van zijn collega Tideman te verwezenlijken. Op voorstel van den
secretaris van het college werd daarna besloten, dat in den brief aan Curatoren de denkbeelden van Tideman zouden worden ontwikkeld en dat op de vervulling ervan in de toekomst zou worden aangedrongen, doch dat men zich thans bij het in het ontwerp voorgestelde als het eenige bereikbare zou neerleggen. Inderdaad is in het schrijven der Orde
van Hoogleeraren aan Curatoren van 10 October 1876 deze aangelegenheid op de boven
aangegeven wijze meegedeeld; de wensch werd daarin uitgesproken, „dat, zoo de Universiteit werkelijk vele leerlingen trekken mocht, krachtige uitbreiding aan het hooger
onderwijs gegeven worde, en dat dan bepaaldelijk voor de handelswetenschappen en voor
de kunst leerstoelen worden opgericht"3).
Het is niet bekend of en in hoever er verband heeft bestaan tusschen deze denkbeelden bij
de hoogleeraren en die van den schrijver van een aantal belangwekkende artikelen in de
Amsterdamsche Courant van eenige maanden later, van 7, 8 en 9 December 1876. De
schrijver van deze artikelen was het toenmalige gemeenteraadslid, tevens koopman,
W. E. Mercier, die blijkens een mededeeling in een zijner krantenartikelen ook de schrijver
van de anonyme brochure „Het Hooger Onderwijs te Amsterdam. Een woord aan den
handel" 4 ) is geweest. In dit laatste geschrift, dat aan de dagbladartikelen is vooraf
gegaan, gaf de schrijver een pleidooi voor hooger handelsonderwijs aan de nieuw gevormde
Universiteit. Zijn hierin ontwikkelde gedachtengang was deze : de Amsterdamsche handelaar weet van het hooger onderwijs voor zijn hoogere vorming geen partij te trekken.
Amsterdam ziet de noodzakelijkheid in van een onderwijs, speciaal voor toekomstige
handelaren ingericht en heeft daarom met groote kosten een handelsschool gesticht. De
stad gelooft dus in een handelswetenschap en stelt de beoefening van die wetenschap
op prijs ; zij heeft met de opvatting, zooals die kort geleden nog algemeen werd gehuldigd,
gebroken, dat slechts routine kundige handelaren vermag te vormen, dat de jonge man
niet vroeg genoeg op kantoor kan komen, en predikt dus niet alleen door woorden, maar
door de daad, dat theoretische opleiding niet alleen voor den praktischen blik van den
handelaar niet gevaarlijk, maar integendeel een behoefte, een noodzakelijkheid is. En
datzelfde Amsterdam, dat zoo handelt, heeft in Naar midden een instelling van Hooger
Onderwijs en komt niet op de gedachte om die inrichting ook direct voor den handel ten
goede te doen komen 5 ). Juist op den leeftijd, dat men voor den toekomstigen geneesheer,
den advocaat, iets van de studie verwachten gaat, dat men hem voor eenige jaren zich
geheel aan de studie laat wijden, beschouwt men bij den toekomstigen koopman den tijd
voor de studie gesloten en zendt men hem het praktische leven in met een weinig onderwijs, dat niet eenmaal op den naam van studie aanspraak mag makers. Zoo kwam de
schrijver tot de conclusie : Beter dan door de handelsschool kan de behoefte aan theoretische opleiding door het Athenaeum (binnenkort Universiteit) worden bevredigd. Na
dit algemeene pleidooi voor het oprichten van een aantal leerstoelen voor de handelswetenschappen gaf Mercier in het kort een uiteenzetting, hoe hij zich de regeling van het
onderwijs dacht. Het volgen van de colleges moest geen uitzondering, maar regel zijn,
1 ) Notulen van het Athenaeum Illustre 1850-1877. 2 ) De hoogleeraar Johannes Tideman was rinds 1 Januari 1873 emeritus
hoogleeraar aan het Remonstrantsch Seminarium. Bij besluit der vergadering der Orde van Hoogleeraren van 15 Maart 1873
was hij „speciaal uitgenoodigd deze en de volgende vergaderingen te willen bijwonen". 3 ) Gemeenteblad van 1877, le
afdeeling, bl. 197. 4) Amsterdam, 1876. 5 ) Bl. 5 der brochure.
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verklaarde hij. Dat beteekende in zijn mond : de studenten in de nieuwe vakken moesten
geen toehoorders, maar werkelijke studenten zijn. Deze verklaring werd echter weer
verzwakt door zijn wensch, dat de colleges voor de handelswetenschappen en voor de
kooplieden slechts des avonds zouden worden gehouden 1 ). Avondlessen dus, zoowel voor
studenten als voor kooplieden. Het geschriftje vond bij den handel geen weerklank. Vooraanstaande figurers als P. N. Muller, in de Gids 2 ), en J. Boissevain bestreden zijn denkbeelden. De handel schonk niet den steun, dien Mercier voor de verwezenlijking van zijn
voorstellen volstrekt noodig achtte.
De bestrijding van zijn brochure heeft Mercier aanleiding gegeven zijn gedachten nader
in de reeds genoemde artikelen-serie in de Amsterdamsche Courant uiteen te zetten. Het
adagium hiervan was nog altijd, dat ook de koopman door hooger onderwijs tot zijn
werkkring moest worden voorbereid. „In mijn brochure had ik", schreef hij, „en ik heb
dit nog, het oog op de toekomstige chefs onzer eerste handelshuizen, de toekomstige
leden onzer Kamers van Koophandel, de leiders in 66n woord van den nederlandschen
handel. Zoo iemand, zij zullen. . . . hun tijd moeten leeren begrijpen, de verschijnselen
van het politieke en sociale levers van hun tijd moeten leeren verstaan, zich rekenschap
moeten weten te geven van de krisissen op handelsgebied, in de laatste jaren zoo verre van
zeldzaam, het waarom en hoe van den stand van verschillende markten moeten doorgronden, en niet alleen den aktueelen toestand moeten leeren verstaan, maar ook voor
dien der naaste toekomst een open oog leeren hebben". Een vroege erkenning van de
waarde der conjunctuurleer !
Daarnaast treft men in de uiteenzettingen van Mercier ook nieuwe beschouwingen aan. In
de eerste plaats gaf hij thans aan, wat hij onder „handelswetenschappen" verstond. Hiertoe
behoorden volgens hem de handelsaardrijkskunde, de handelsgeschiedenis, het handelsrecht, de staathuishoudkunde, de staatkunde en de statistiek. Men ziet, op de bedrijfshuishoudkunde na, de wetenschappen die een volledige handelsfaculteit konden vormen.
Ook over het avondonderwijs kwam hij te spreken. Hij erkende, dat hij dit niet uit overtuiging dat dit het juiste was, had voorgesteld, maar slechts als compromis. Onderwijs
over dag was veel vruchtdragender, maar begrijpende dat dit toch geen kans op verwezenlijking had, had hij het geven van hooger handelsonderwijs op den avond voorgesteld. Hij gaf zelf verre de voorkeur aan het eerste. Vandaar dat hij nu sprak van
„ernstige studenten, niet afgeleid door de eischen der dagelijksche praktijk, met ijver
en toewijding zich op een of meer der handelswetenschappen. toeleggende" 3 ). Ten slotte
wierp hij een geheel nieuwe vraag op : of de studie in de handelswetenschappen geheel vrije
studie zou moeten zijn, of dat eenige band, bijv. de noodzakelijkheid van het verkrijgen
van een graad of titel, wenschelijk zou wezen voor een meer nauwgezette studie der
handelsstudenten. Al is Mercier bier niet verder op ingegaan, het is zijn verdienste de
vraag voor het eerst te hebben gesteld. Door dit alles kan het gemeenteraadslid Mercier
als de pionier van de tegenwoordige handelsfaculteit worden beschouwd.
Het is merkwaardig, dat deze twee nieuwe denkbeelden op het gebied van het hooger
handelsonderwijs, het geven van colleges over dag en het instellen van een academischen
graad voor de handelsstudenten, daarna weer voor langen tijd zijn losgelaten.
Noch den handel noch den Gemeenteraad heeft Mercier kunnen overtuigen. In de memorie
van toelichting van Burgemeester en Wethouders tot de concept-verordening tot regeling
van de Universiteit van Amsterdam, in het begin van het jaar 1877 verschenen 4 ), wezen
deze er op, dat ook voor den toekomstigen handelsman of industrieel aan de Universiteit
gelegenheid bestond tot het leggen van een breederen grondslag van ontwikkeling dan lager
en middelbaar onderwijs gaven. Verder te gaan, door bepaalde faculteiten van algemeene
en bijzondere wetenschap op te richten, kwam hun overbodig en minder raadzaam voor.
1 ) Bl. 12. 2 ) De Gids, jaarg. 1876, I, bl. 608. 3 ) Amsterdamsche Courant van 8 December 1876. 4) 22 Februari 1877.
bl. 174.
Gemeenteblad van Amsterdam, le afdeeling,
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De Gemeenteraad heeft zich met deze opvatting vereenigd. In de zitting van dit college
van 18 April 1877, waarin de concept-verordening werd behandeld, voerde de heer Mercier
over de zaak, waarvan hij zich de verdediger had gemaakt, het woord. De weinige instemming van de zijde van den handel, verklaarde hij, had hem met het thans voorgestelde
tevreden doen zijn. Zoons onzer kooplieden konden zich immers als student aanmelden
en gedurende eenige jaren van hun Leven „baden in de meest vrije studie" 1 ). Voor den
toekomstigen of reeds gevestigden koopman zou de gelegenheid bestaan tot het bijwonen
van alle colleges over handelswetenschap en dan zou het slechts van de belangstelling van
den handel afhangen hoe die colleges zouden worden gegeven. Bij monde van den wethouder van Onderwijs de Koning verklaarde het Gemeentebestuur daarop nogmaals, dat
dit college niet kon beloven de oprichting van een faculteit voor de handelswetenschappen
te zullen voorstellen. Immers, zoo meende de wethouder, er waren geen eigenlijk gezegde
handelswetenschappen, en het oprichten van faculteiten stond aan de Gemeente niet vrij,
veel minder nog het instellen van doctoraten. „En zonder een doctoraat in de handelswetenschappen zou het oprichten van eene faculteit in die vakken veel van zijn Joel missen"2).
Zoo bleef dus bij de omvorming van het Athenaeum tot Universtiteit het hooger handelsonderwijs ontbreken. Gedurende ongeveer vijf en twintig jaar wordt daarover verder gezwegen, tot in het begin der twintigste eeuw deze toestand opnieuw de openbare aandacht
op zich vestigde. Maar ook daarna duurde het nog jaren voordat de wenschelijkheid en
de noodzakelijkheid van een doctoraat in de handelswetenschappen als sluitstuk der
wetenschappelijke studie werd ingezien — tot deze aangelegenheid de aandacht van den
Senaat zelf trok.
Niet door een toevallige gebeurtenis, maar na deugdelijk onderzoek en goede voorbereiding,
en als een vraagstuk van algemeen belang, werd voor het hooger handelsonderwijs kort
na 1900 opnieuw de aandacht gevraagd 3). In de op het eind van 1901 te 's-Gravenhage
gehouden vergadering van het bestuur der Nationale Vereeniging voor Handelsonderwijs
stelde de heer C. A. P. van Stolk te Rotterdam de vraag, wat de vereeniging zoude kunnen
doen ter bevordering van het hooger handelsonderwijs in Nederland. Nog in hetzelfde
jaar werd een commissie benoemd, bestaande uit de heeren Ch. E. H. Boissevain, dr.
D. Bos, dr. J. H. H. Hiilsmann en C. A. P. van Stolk, om hierover rapport uit te brengen.
De resultaten van het onderzoek van deze commissie werden neergelegd in een „Rapport"
en later nog in een „Schets van lessen Welke aan een Nederlandsche Handelshoogeschool
kunnen gegeven worden" 4 ), die laten zien, wat in het begin der negentiende eeuw onder
hooger handelsonderwijs werd verstaan. De snelle ontwikkeling van dit onderwijs in de
volgende jaren heeft deze schets, die een min of meer middelbaar-onderwijs karakter vertoonde, spoedig doen verouderen. Naast de colleges werd ook de wenschelijkheid van
avondcolleges bepleit. De belangrijke vraag, of een doctorale graad aan de studeerenden
zou worden verleend, werd niet beslist. Als plaats van vestiging werd aangenomen, dat
hiervoor aan. Amsterdam de voorkeur zou worden gegeven. In het rapport der commissie
werd er terecht de nadruk op gelegd, dat een handels-hoogeschool een instelling van hooger
onderwijs moest zijn. Zij moest niet voor een bepaald beroep opleiden, maar den jongen
man tot zelfstandig denken en wetenschappelijk onderzoek brengen.
Waarschijnlijk onder den invloed van het zooeven genoemde rapport verscheen in
December 1902 in de Amsterdamsche Courant een reeks artikelen onder den titel : „Een
handelshoogeschool aan de Amsterdamsche Universiteit", door Mercator, die later de
bekende onderwijsman dr. H. Blink bleek te zijn geweest. Hierin werd opnieuw de wenschelijkheid bepleit te Amsterdam gelegenheid te geven om hooger onderwijs in de handelswetenschappen te volgen. Een rondvraag over deze gedachte bij een aantal bekende
1 ) Aldaar, 2e afdeeling, bl. 369. 2 ) Aldaar, 2e afdeeling, bl. 373. 3 ) In 1898 was reeds de brochure Handelsonderwijs
van de hand van den heer W. Kreukniet te Rotterdam verschenen, waarin de oprichting van een Handelshoogeschool
werd bepleit. 4) Het rapport dateert uit het jaar 1902, de schets is in 1904 in het licht gegeven.
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stadgenooten, door de redactie der courant gehouden, liet zoowel sympathie als bezwaren
zien. Uit den kring der Universiteit gaf slechts de hoogleeraar mr. G. A. van Hamel
zijn meening te kennen, dat het wenschelijk zou zijn, indien aan de Universiteit enkele
handelsonderwerpen werden. behandeld.
Ongeveer twee jaar later, op het erode van 1904, werd op initiatief der vereeniging van
oud-scholieren der Openbare Handelsschool „Hou' en Trouw" een vergadering gehouden
om tot oprichting eener Vereeniging voor Voortgezet Handelsonderwijs te komen. In deze
vergadering werd door den heer Ch. E. H. Boissevain, oud-lid der commissie die door de
Nationale Vereeniging voor Handelsonderwijs in 1901 was ingesteld, de verwachting uitgesproken., dat uit de nieuwe vereeniging een handels-hoogeschool zou groeien. Dit is niet
geschied. De Vereeniging van Voortgezet Handelsonderwijs stelde zich volgens haar statuten
ten doel het bevredigen van de behoefte aan voortgezet onderwijs te Amsterdam van
hen, die in den handel werkzaam waren of wenschten te zijn. Zij trachtte dit doel te
bereiken door het organiseeren van cursussen of van serien van cursorische voordrachten
in de avonduren, en hieraan heeft zij zich in volgende jaren an.gstvallig gehouden.
De beslissende stap op het gebied van het hooger handelsonderwijs in Nederland werd in
1913 gedaan, toen te Rotterdam de Nederlan.dsche Handels-Hoogeschool werd opgericht.
Van toen of was het mogelijk door de praktijk van het hooger handelsonderwijs te leeren,
aan Welke eischen dit onderwijs moest voldoen. Aanvankelijk was ook de opzet te Rotterdam niet compleet. Het eerste plan, dat in April 1913 werd gepubliceerd, werd door het
studie-programma, dat eenige maanden later verscheen, aangevuld en verbeterd. Bij den
ingang van het tweede studiejaar, in September 1914, werd bovendien reeds een doctoraat
in de handelswetenschap ingesteld.
De oprichting van een handels-hoogeschool te Rotterdam kon uitteraard den te Amsterdam in verschillende kringen levenden wensch Haar een hooger-onderwijs instituut voor
den handel niet bevredigen. Het is echter vreemd, dat met de ervaring, die te Rotterdam
werd opgedaan, hier ter stede bij de ontwikkeling der verdere plannen weinig rekening
werd gehouden.
De Rotterdamsche plannen hebben nog in hetzelfde jaar ook in de hoofdstad de zaak van
het hooger handelsonderwijs weer in beweging gebracht. In Mei van dat jaar werden deze
Rotterdamsche voornemens door het bestuur der Vereeniging „Hou' en Trouw" besproken 1 ) en besloten, dat het toenmalig bestuurslid Th. Limperg Jr. een concept-memorie
zou opstellen, te richten tot den burgemeester en enkele vooraanstaande personen in den
handel. Deze memorie, later, na omwerking, in brochure-vorm gebracht, leidde tot besprekingen met de Vereeniging voor Voortgezet Handelsonderwijs, waarvan dr. C. J. K.
van Aalst toen ter tijd voorzitter en dr. H. F. R. Hubrecht onder-voorzitter was. In
de periode 1913-1918 is daarna de zaak van het hooger handelsonderwijs te Amsterdam
in de handen van deze twee samenwerkende organisaties geweest.
De zooeven genoemde brochure uitte zich in sterke bewoordingen tegen het oprichten van
een handels-hoogeschool te Amsterdam. Het doel te Amsterdam moest nauwe aanraking
met de Universiteit zijn wegens de vele daaraan verbonden voordeelen. Als einddoel zich
de oprichting van een nieuwe faculteit voor oogen houdend, zou men zich vooralsnog met
de oprichting van enkele nieuwe leerstoelen tevreden stellen. De „han.dels-faculteit of
„economische faculteit" 2 ) zou zich op natuurlijke wijze uit de leerstoelen kunnen ontwikkelen. De leerstoelen waaraan reeds dadelijk groote behoefte bestond, waren de volgende : aardrijkskunde (de z.g. economische aardrijkskunde), bedrijfsleer, geschiedenis
(de z.g. economische geschiedenis) en staathuishoudkunde 3 ). Daarnaast zouden voor
1 ) Vergadering van 13 Mei 1913. 2 ) Deze naam vindt men reeds in de hierboven vermelde uitingen van den heer Mercier
in 1876 terug. 3 ) Daar voor het handelsrecht reeds een leerstoel bestond, was hiervoor een nieuwe leerstoel noodig.
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andere vakken, o.a. voor accountancy, naar gebleken behoefte nieuwe leerstoelen moeten
worden opgericht 9. Opmerkelijk is het, dat in de brochure over de wenschelijkheid van
het verleenen van eenigen academischen graad geheel werd gezwegen.
De besprekingen tusschen de beide vereenigingen leidden echter niet tot het verzenden
van de brochure, daar de Vereeniging voor Voortgezet Handelsonderwijs avondonderwijs,
niet onderwijs op den dag wenschte. Vandaar dat in October 1913 een gecombineerde
vergadering der beide besturen werd gehouden, waarin de kwestie „dag- of avondonderwijs" de discussie vrijwel geheel beheerschte. Ten slotte werd op den volgenden grondslag
de samenwerking gevonden. Men besloot : „le een vereeniging te vormen, die in staat (was)
en tevens recht zou hebben leerstoelen op te richten, en 2e, om als basis avondonderwijs,
dock tegelijkertijd als bijzaak dagonderwijs in te stellen, met dien verstande, dat langzamerhand het avondonderwijs ingekort en het dagonderwijs zou worden uitgebreid, zoodat de laatste regeling ten slotte hoofdzaak werd" 2).
Al was het dagonderwijs door deze afspraak niet geheel uit het plan van actie verdrongen,
de eerste plaats had het erin verloren. Het streven naar een afzonderlijke faculteit voor
de handelswetenschappen was hiermee tevens althans voorloopig van de baan. Het vormen van een nieuwe vereeniging heeft men wegens de kosten, aan de oprichting van
bijzondere leerstoelen verbonden, spoedig laten varen; kort daarop werd besloten aan de
gemeente de oprichting van de gewenschte leerstoelen te vragen. Uit het gecombineerd
overleg is ten slotte een gezamenlijk verzoekschrift der vereenigingen aan. het College van
Curatoren der Universiteit voortgekomen, dat op 3 October 1914 aan den Burgemeester
als voorzitter van Curatoren werd aangeboden, die in beginsel zijne medewerking toezegde.
Het rekest was in algemeene termen gehouden. Na op de bestaande behoefte aan hooger
handelsonderwijs te hebben gewezen en na opsomming van de vijf vakken, waarin onderwijs in de eerste plaats noodig werd geacht — handelsaardrijkskunde, handelsgeschiedenis,
handelsrecht, staathuishoudkunde en bedrijfsleer — vestigde het verzoekschrift er de aandacht op, dat reeds in twee Faculteiten der Universiteit, die der Rechtsgeleerdheid en
die der Letteren en Wijsbegeerte, in enkele leervakken onderwijs werd gegeven, dat zonder
belangrijke wijziging geschikt zou zijn te waken om door hen te worden gevolgd, die meer
kennis van de handelswetenschappen verlangden, of dat in die Faculteiten hoogleeraren
aanwezig waren, die in staat waren in een of meer der gewenschte leervakken onderwijs te
geven. Mocht echter het overleg met de betrokken Faculteiten tot de uitkomst Leiden,
dat enkele hoogleeraren hun persoonlijke medewerking niet zouden willen verleenen,
hoewel zij met het beoogde Joel instemden, dan zou tot uitbreiding van het aantal docenten
moeten worden overgegaan. Benoeming van een docent in de bedrijfsleer zou in ieder
geval moeten volgen. Ten slotte werd de verwachting uitgesproken dat, eenmaal de grondslag voor de beoefening der handelswetenschappen aan de Universiteit gelegd, de behoefte
zich gaandeweg zou doen gevoelen om uitbreiding aan dit onderwijs te geven. In hoeverre
en in Welke mate, heette het, zou de toekomst moeten leeren.
Het aan de genoemde Faculteiten gevraagde advies luidde gunstig 3 ). De verwachting werd
erin uitgesproken, dat door drie groepen van personen van de ontworpen organisatie gebruik zou worden gemaakt : ten eerste door een categorie van studenten die wel meerendeels
in de rechts- of staatswetenschap zouden studeeren ; ten tweede door jongelieden, die reeds
in den handel werkzaam waren geweest. Voor deze zouden des avonds speciale colleges
moeten worden gegeven. In hoeverre de betrokken hoogleeraren bereid zouden worden
bevonden deze colleges te geven, zou aan hun eigen bereidwilligheid moeten worden overgelaten. Een derde categorie zou zich, naar de Faculteiten verwachtten, weldra voordoen
1) In de eerste bewerking der brochure werd in de plaats der bedrijfsleer de accountancy onder de hoofdvakken genoemd.
2) Notulenboek Hou' en Trouw, vergadering van 29 October 1913. Hier is de redactie van het bestuur van Hou' en Trouw
g evolgd, daar in de notulen der Vereeniging voor Voortgezet Handelsonderwijs de omschrijving van de genomen
besl
besluiten
minder Scherp is. 3 ) Missive van 9 Maart 1915 van de Faculteiten aan Curatoren, bij schrijven van 3 Juli d.a.v. door
Curatoren aan de beide vereenigingen doorgezonden.
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in de jongelieden, die alleen de Hoogere Burgerschool of de Handelsschool hadden doorloopen en alvorens de praktijk in te gaan hun handelskennis zouden willen vermeerderen.
Zoo scheen dus op de aangegeven wijze een band met de Universiteit te kunnen worden
gelegd. De samenwerking tusschen de beide vereenigingen, die het initiatief hadden genomen, was echter niet bijzonder nauw. Toch was de vereeniging Hou' en Trouw bij de
verdere voorbereiding inschikkelijk genoeg ten einde het beoogde doel te bereiken. Zij
ging zelfs zoo ver in het nu volgende schrijven der twee gecombineerde vereenigingen aan
Curatoren van 3 December 1915 mede te verklaren, dat „ooze Vereenigingen de overtuiging (zijn) toegedaan, dat het in het algemeen geen aanbeveling verdient om de jongelieden, die de H.B.S. of de handelsschool hebben doorloopen, nog eenige jaren buiten de
praktijk van den handel te houden en hun gedurende Bien tijd alleen theoretische kennis
bij te brengen". Al wilden de twee besturen hiermee niet zeggen, dat de gelegenheid voor
de derde categorie van jongelieden om dagcolleges aan de Universiteit te volgen, niet
moest worden geopend. Zeker zou deze snort van leerlingen zich „met der tijd" aanmelden,
maar de besturen waren van meening, „dat het geen aanbeveling (verdiende) aan hooger
handelsonderwijs voor deze groep vooralsnog te veel aandacht te wijden". Zoo scheen dus
alles in de richting van avondonderwijs te drijven. Ook de in zeer algemeene termen in
het uitzicht gestelde medewerking der hoogleeraren werd niet aanstonds aangenomen.
Vooral bij de Vereeniging voor Voortgezet Handelsonderwijs bestond de vrees, dat het
onderwijs te theoretisch zou worden, terwijl ook de door de hoogleeraren gestelde financieele
voorwaarden door deze vereeniging te bezwarend werden gevonden.
Zoo was na vier jaar van ageeren en confereeren de stand van taken nog dezelfde : men
was, zoo constateerde het bestuur van Hou' en Trouw in het midden van 1917, sinds
1913 nog niets gevorderd. Bij deze overwegingen behoeft het niet te verwonderen, dat dit
bestuur haar tegenpartij voorstelde te trachten elk voor zich zelve werkende, het eigen
doel te bereiken. Voor Hou' en Trouw was dit : hooger onderwijs op den dag. Middelerwijl
waren door de Vereeniging voor Voortgezet Handelsonderwijs op haar leerprogramma van
den winter 1917/18 leergangen van een drietal hoogleeraren opgenomen, waardoor de bestaande moeilijkheden tusschen de beide vereenigingen nog vermeerderden.
Ten slotte zijn de twee besturen het weer eens geworden, daar de Vereeniging voor Voortgezet Handelsonderwijs verklaarde de proef met het dagonderwijs in enkele vakken van
handelswetenschap, te geven aan reeds bij de Universiteit ingeschreven studenten, te
willen nemen en de oprichting van een leerstoel in de bedrijfsleer te willen bevorderen.
Daartoe zou een voorbespreking met de betrokken Faculteiten worden aangevraagd, hetgeen bij schrijven van 3 Juni 1918 door de beide besturen werd gedaan l ). Tegelijkertijd
werd een memorie der vereeniging Hou' en Trouw aan de Faculteiten verzonden, waarin
een nieuw geluid werd gehoord. De onderteekenaars der memorie immers, hoewel zij het
nog niet den tijd achtten om te spreken over het al of niet wenschelijke van de vorming
van eene afzonderlijke faculteit en de instelling van een bijzonder doctoraat, wilden niet
nalaten erop te wijzen „dat vooral dit laatste, hetzij een doctoraat in de handelswetenschappen of in de handelseconomie of ook in de bedrijfshuishoudkunde, voor velen de
aantrekkelijkheid der studie aan de Amsterdamsche Universiteit zou verhoogen".
Op denzelfden dag was echter door den Senaat der Universiteit zelf een commissie benoemd om het vraagstuk van het hooger handelsonderwijs te onderzoeken. Daarmee was
aan de pogingen der twee vereenigingen een einde bereid, de zaak ging verder buiten hen
om. Het woord was nu aan den Senaat.
Omtrent het voorstel tot de benoeming van deze Senaatscommissie, een voorstel dat zoo
verstrekkende gevolgen voor het hooger handelsonderwijs Kier ter stede heeft gehad,
wordt in het notulenboek van Rector en Assessoren slechts een uiterst sobere mededeeling
gevonden. Op 24 Mei 1918 2 ) vermeldt dit register onder punt 6 slechts
1 ) Archief der Vereeniging voor Voortgezet Handelsonderwijs. 2 ) Bl. 33.
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„Voorstel tot instelling van een Senaatscommissie voor Hooger Handelsonderwijs.
„Door den Secretaris, die het voorstel op de agenda heeft gebracht, worden eenige woorden
van aanbeveling gesproken.
„Collega Brugmans pleit eveneens voor de instelling dezer commissie, waartoe met algemeene stemmen wordt besloten”.
Daar het onderzoek dezer commissie tot de instelling der Handelsfaculteit heeft geleid,
is het door den schrijver van dit historische overzicht wenschelijk geacht den voorsteller,
en toenmaligen secretaris van den Senaat, prof. dr. J. H. Scholte, te vragen hem de overwegingen mede te deelen, die hem indertijd tot zijn voorstel hebben gebracht. Aan deze
schriftelijke mededeelingen is het volgende ontleend.
„In den tijd van voorbereiding voor mijn nieuwe ambt van secretaris van den Senaat,
zooals dit in 1916 in gewijzigden vorm in de verordening werd vastgelegd", schrijft prof.
Scholte, „heb ik het o.a. tot mijn taak gerekend studie te waken van de geschiedenis van
Universiteit en Athenaeum Illustre. Daarbij trof mij al dadelijk, dat het veelgeciteerde
woord, ontleend aan Barlaeus' rede op 9 Januari 1632, van den „Mercator Sapiens",
voor ooze Universiteit een ijdele klank was gebleven: er bestond nagenoeg geen verband
tusschen den Amsterdamschen handel en de wetenschap, zooals die gedoceerd werd binnen
de muren onzer Alma Mater. Bij toeneming vestigde zich in mij de overtuiging, dat de
Universiteit tegenover de burgerij, die deze instelling financierde, te kort schoot : de medische faculteit wortelde diep in het milieu en genoot als zoodanig een rechtmatige sympathie ; faculteiten als de literarische en de natuur-philosophische wortelden uitsluitend
in de wetenschap en stonden vreemd tegenover de onmiddellijke omgeving.
Daarnaast drong zich een andere overtuiging aan mij op. De Universiteit had hachelijke
jaren doorgemaakt ; haar bestaan was meer dan eens bedreigd. Het leek mij, hoe verder
zij van de bevolking stond, hoe grooter de kans op atrophie was. Het nieuwe instituut
der moderne talen, vooral in den aanvang, in den tijd der middelbare examens, noodgedwongen op practische resultaten en onmiddellijk contact gericht, was in dit opzicht
zeer leerrijk geweest; wat men om der wetenschap wille als een bezwaar gevreesd had,
populariseering en nivelleering van grenzen, bleak een voordeel. Zonder twijfel was de
reeds in die jaren stark gevoelde behoefte aan studiegelegenheid voor jonge meisjes een
gunstige factor : vooraanstaande kooplieden zochten sows de Universiteit voor de talenstudie van hun dochter.
Uit deze verschillende elementen ontwikkelde zich in mij de overtuiging, dat een gelegenheid voor wetenschappelijke studie in handelswetenschappen analoog zou werken als het
instituut der moderne talen en dat door deze nieuwe studiegelegenheid meer onmiddellijk
een eereschuld zou worden ingelost, die de tot op zekere hoogte dure universiteit tegenover
de belastingbetalende burgerij had. Ik hoopte er van een vastere verankering der Universiteit in het Leven der Hoofdstad".
In de vergadering van den Senaat van 3 Juni 1918 werd het voorstel van Rector en
Assessoren : „De Senaat benoemt een commissie ter bestudeering van de vraag, of er voor
de Universiteit aanleiding is maatregelen te nemen of te bevorderen, waardoor wordt
tegemoet gekomen aan de blijkbaar ook te Amsterdam bestaande behoefte aan hooger
handelsonderwijs", bij acclamatie aangenomen. Tot leden der commissie warden de hoogleeraren D. van Embden, F. A. Molster, H. Brugmans, S. R. Steinmetz, J. H. Scholte,
J. C. van Eerde, A. F. Holleman en Hendrik de Vries benoemd. Daze commissie wees in
haar eerste vergadering de leden Brugmans en van Embden rasp. als voorzitter en secretaris aan, die met den secretaris van den Senaat het bureau der commissie zouden vormen.
De commissie heeft onder den voortvarenden ijver en de bezieling van de leden van het
bureau snel en degelijk werk verricht. Zij heeft in het geheel niet minder dan achttien
vergaderingen gehouden. Elke maand werd vergaderd, zoodat in haar negende bijeenkomst
de commissie de redactie van haar rapport kon vaststellen, zooals dat aan den Senaat zou
worden uitgebracht. Reeds in de zomervacantie van 1918 was daartoe door den secretaris
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een „Eerste schets van de organisering van hoger handelsonderwijs aan de Universiteit
van Amsterdam" opgesteld, waarvan de eerste woorden luidden : „Instelling van een
doktoraat in de handelswetenschap". In deze schets werden niet alleen de vakken, waarin
onderwijs zou moeten worden gegeven, vermeld, maar ook het aantal urea, dat voor elk
vak werd uitgetrokken, de samenstelling der twee examens, alsmede een voorloopige
kostenberekening. Voorgesteld werd tevens een Faculteit der Handelswetenschappen op te
richten. Aanvankelijk had de hoogleeraar, lid der commissie, Molster wettelijke bezwaren
tegen een zesde faculteit gehad. Bij hernieuwde overweging geloofde hij echter, dat artikel 76
der Hooger Onderwijswet mocht worden opgevat als stellende minimum-eischen 1 ). Met
deze opvatting had de schets rekening gehouden.
Ten einde voor de indiening van haar rapport bij den Senaat hierover het oordeel van den
handel te verkrijgen, besloot de commissie haar rapport in eerste ontwerp vertrouwelijk
aan de bestuursleden der Vereeniging voor Voortgezet Handelsonderwijs, aan die van Hou'
en Trouw, aan den president en den secretaris der Nederlandsche Bank, aan alle leden
der Kamer van Koophandel en Fabrieken, aan het Dagelijksch Bestuur van het Nederlandsch Instituut van Accountants en aan den directeur en den onder-directeur der Openbare Handelsschool te zenden. In dit ontwerp, gedateerd 3 April 1919, dat door den.
rapporteur Molster was opgesteld, werd een algemeene uiteenzetting van de wenschelijkheid van het hooger handelsonderwijs bier ter stede gegeven. „De commissie is van
oordeel", luidde het daarin verder, „dat van wege de Universiteit niet zal moeten worden
gegeven voortgezet handelsonderwijs, in de behoefte waaraan niet door de Universiteit,
dock door de Vereeniging voor Voortgezet Handelsonderwijs ook in de toekomst zal
moeten worden voorzien.
Het van wege de Universiteit te geven hooger onderwijs zal bestemd zijn voor hen, die
alvorens aan het bedrijfsleven deel te nemen, een wetenschappelijke opleiding wenschen,
hetgeen echter niet zal uitsluiten, dat zij, die reeds werkzaam zijn, enkele lessen, die voor
hen van belang zijn, als toehoorders zullen kunnen volgen".
De vergadering met de vertegenwoordigers uit den handel werd den 14en April d.a.v. gehouden. Zes en twintig der uitgenoodigde personen verschenen daarop. Met name kwam
de tijd ter sprake, die voor de studie noodig werd geacht. Van de zijde van den handel
werd er op aangedrongen den termijn niet langer dan twee, ten hoogste drie jaar te stellen,
terwijl de commissie den duur op niet langer dan vier jaar had gemeend te moeten bepalen.
Ook tegen de verplichting om examen of te leggen in de vakken physische aardrijkskunde,
toegepaste natuurkunde en toegepaste scheikunde werden vrij algemeen bezwaren geopperd. De tijdens en na deze vergadering ontvangen adviezen gaven aan de commissie
aanleiding het gemaakte plan aan een tweede lezing te onderwerpen. Ook dit gewijzigde
rapport werd door den hoogleeraar Moister als rapporteur opgesteld. Onder meer was
thans de bedrijfshuishoudkunde bij het candidaats-examen gevoegd. Kort daarop, den
13den Mei 1919, werd het ontwerp bij den Senaat ingediend.
De Senaat had hierover, alsmede over enkele op de voorstellen ingediende amendementen
in zijn vergadering van 2 Juni 1919 te beslissen. De voorgestelde wijzigingen werden beheerscht door de gedachte, dat de studietijd tot drie jaar moest worden gereduceerd. Het
resultaat van de discussies was, dat een middenweg werd gevonden tusschen de voorstellen
der commissie en de strekking der amendementen. Terwiji volgens het systeem der commissie het doctoraal-examen algeheele vrijheid van keuze van vakken, behoudens overleg
met de faculteit, zou kennen, maar het candidaats-examen, dat de grondslag voor de verschillende mogelijkheden van doctorale examens moest vormen, een reeks van verplichte,
een geheel vormende vakken bevatte, kwam de Senaat, voortbouwend op het systeem
van facultatieve vakken bij het doctoraalexamen, tot een dergelijke organisatie voor het
candidaats-examen, met dien verstande, dat een aantal verplichte vakken de kern van dit
1)

Schrijven van 12 October 1918.
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examen zou uitmaken. Voorts zou voor het doctoraal-examen als eenig verplicht vak de
„practische bedrijfshuishoudkunde" gelden — waaraan later op voorstel van Curatoren
de staathuishoudkunde is toegevoegd — terwijl verder in drie uit de overige te kiezen
vakken examen moest worden afgelegd 1 ). De technische vakken werden als facultatieve
vakken bij het candidaats-examen behouden. Ten slotte werd besloten aan de betrokken
Faculteiten een uitnoodiging te richten den Senaat te adviseeren omtrent de wijze waarop
voorziening in de leerkrachten in de nieuwe faculteit werd gewenscht.
Het door den Senaat aldus vastgestelde rapport werd in een vergadering van 14 November
1919 tusschen delegaties uit Curatoren en de Senaatscommissie voor Hooger Handelsonderwijs besproken. Daarin werd o.a. mededeeling gedaan, dat vernomen was, dat bij het
Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ten aanzien van de al of niet
toelaatbaarheid van de oprichting eener zesde faculteit een verandering in inzicht was
gekomen en dat men daar thans voor het gedoogen der vrije interpretatie der wet in zake
de oprichting van een zesde faculteit was gestemd.
Het over ditzelfde onderwerp aan den Senaat uitgebrachte advies van de Juridische
Faculteit van den 25en November 1919, waarin Been wettelijke bezwaren voor de oprichting
eener handelsfaculteit aanwezig werden geacht, werd spoedig daarna in handen van
Curatoren gesteld. Tijdens de verdere voorbereiding werd voorts door Curatoren te hunner
informatie met hen, die in het jaar tevoren over de oprichting der faculteit waren geraadpleegd, een samenkomst belegd. Daar bleek, Haar Curatoren later berichtten, „alleen van
eene enkele afwijkende meening" 2). Daarna heeft hetzelfde college zich nog tot de Kamer
van Koophandel en Fabrieken, tot de Vereeniging Hou' en Trouw en die voor Voortgezet
Handelsonderwijs, alsmede tot het Instituut van Accountants met de vraag gewend,
„of de inhoud van het Senaatsrapport nog aanleiding gaf tot opmerkingen over de detailpunten". Dit bleek niet het geval te zijn.
Intusschen ging het geheele jaar 1920 voorbij. Zoowel uit den Senaat als uit handelskringen
werd ten stadhuize voortgang bepleit. Een aantal belemmerende omstandigheden trad
echter in den weg.
Eindelijk werd den 25en Maart 1921 het beslissende schrijven van Curatoren aan Burgemeester en Wethouders verzonden, waarin door hen het verzoek werd gedaan, te willen
bevorderen, dat volgens de door hen overgelegde voorstellen aan de Universiteit een
Faculteit voor de Handelswetenschappen zou worden ingesteld. De voorstellen van den
Senaat waren daarin, behoudens enkele, gedeeltelijk hiervesOr reeds vermelde afwijkingen
in de details, aanvaard. In April werd de concept-voordracht door Burgemeester en Wethouders opgemaakt en den 10en Mei d.a.v. de voordracht door hen bij den Gemeenteraad
ingediend.
Ten einde het verloop te bespoedigen, richtten Burgemeester en Wethouders daarop den
17en Mei 1921 een schrijven aan Curatoren, waarin zij er bij dezen op aandrongen met de
voorbereiding van de aanbevelingen voor de benoeming van hoogleeraren en lectoren in de
aanstaande handelsfaculteit „reeds thans een aanvang te waken en deze zoo spoedig
mogelijk te doers verloopen".
In hun antwoord van 25 Mei 1921 konden Curatoren er op wijzen, dat verschillende factoren, die ook aan het college van Burgemeester en Wethouders bekend waren, tot uitstel
hadden meegewerkt. In de eerste plaats de invloed der ziekte van den overleden voorzitter van Curatoren, burgemeester Tellegen, dan het verschijnen van het verslag der
staatscommissie voor de wettelijke regeling van het handelsonderwijs en ten slotte de
vraag, „welk standpunt de Minister van Onderwijs ten aanzien van de instelling eener
zesde faculteit zou innemen en ten aanzien van voormeld rapport der staatscommissie",
welk een en ander eerst door Curatoren moest worden onderzocht 3).
1 ) 0 voorstel van Curatoren is dit later tot twee vakken beperkt. 2 ) Archief van de Afdeeling Onderwijs. 3 ) Aldaar, en
Gemeenteblad 1921, II, bl. 1197.
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De Gemeenteraad behandelde in zijn zitting van 10 Juni 1921 het voorstel. Nadat voor- en
tegenstanders het woord hadden gevoerd en de waarnemende voorzitter, de Wethouder
van Onderwijs den Hertog, de voordracht had verdedigd, werd deze met 23 tegen 6
stemmen aangenomen 1).
Den 30sten November 1921 werd daarop door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
aan hetGemeentebestuur bericht, dat de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen hun, daartoe gemachtigd door de Koningin, had verzocht mede te deelen, dat
tegen het Raadsbesluit van 10 Juni geen bedenking bestond. Zoo was dus de oprichting
der Handelsfaculteit een voldongen feit geworden.
Inmiddels waren de aan de Faculteiten gevraagde adviezen omtrent de bezetting der
leerstoelen aan den Senaat uitgebracht. Er bleek uit, dat de daarvoor eventueel in aanmerking komende docenten meenden zich, op een enkele uitzonderingen na, niet voor het
geven van onderwijs in de nieuwe Faculteit beschikbaar te kunnen stellen. De benoeming
van een aantal nieuwe hoogleeraren en lectoren was derhalve noodig.
In de zitting van den Raad van 2 December 1921 werden overeenkomstig het voorstel van
Curatoren en van Burgemeester en Wethouders benoemd : tot gewoon hoogleeraar in de
politieke en economische geschiedenis mr. dr. N. W. Posthumus ; in de staathuishoudkunde
en de statistiek mr. dr. H. Frijda ; in de inleiding tot de rechtswetenschap en in de beginselen van het burgerlijk recht, het handelsrecht en het faillissementsrecht mr. P. A. J.
Losecaat Vermeer, tot buitengewoon hoogleeraar in de koloniale land- en volkenkunde J. C.
van Eerde, tot lectoren in de koloniale landbeschrijving L. van Vuuren en in de physische
aardrijkskunde dr. W. van Bemmelen. Voorts besloot de Raad den hoogleeraar mr. Ph.
Kleintjes tevens te belasten met het onderwijs in de beginselen van het recht der Nederlandsche kolonien. Daarmede was de Faculteit nog niet compleet. In den loop van het
eerste studie-jaar werd alsnog de heer Th. Limperg Jr. tot hoogleeraar in de bedrijfshuishoudkunde, in het volgende jaar mr. dr. J. H. van Zanten tot lector in de statistiek,
de heer G. Gonggrijp tot lector in de koloniale economic benoemd. Toen de hoogleeraar
Steinmetz, die bij de oprichting van de Faculteit zich bereid had verklaard colleges in
de sociale aardrijkskunde voor de studenten in de handelswetenschappen te geven, dit
onderwijs in de Faculteit wenschte te beeindigen, werd, na het vertrek van den heer
Van Vuuren, als lector in de landbeschrijving en sociale en economische aardrijkskunde
dr. H. N. ter Veen aangesteld. Ten slotte werd in 1929 aan de Faculteit de accountantsopleiding toegevoegd, waarvoor als lectoren de heeren L. van Essen en G. P. J. Hogeweg
in de toegepaste bedrijfshuishoudkunde en administratieve statistiek en contrOleleer
werden benoemd.
Om de in werking stelling der Handelsfaculteit te accentueeren werd den zestienden
Januari 1922 een plechtige openbare senaatszitting gehouden, waartoe behalve de gewone
genoodigden de vertegenwoordigers van den handel, die den Senaat en Curatoren van
advies hadden gediend, alsmede Rector en Secretaris der Nederlandsche Handels-Hoogeschool werden uitgenoodigd. In deze installatie-zitting werd door den Rector Magnificus
een inleidend woord gesproken, waarna de Burgemeester de Faculteit voor geinstalleerd
verklaarde. Hierop hield schrijver dezes zijn inaugureele reds over „Het internationals
element in de handelspolitiek van Nederland".
Den volgenden dag namen de colleges in de Faculteit een aanvang. De Faculteit heeft
derhalve in dit lustrumjaar haar tienden verjaardag bereikt.
N. W. POSTHUMUS.

1)

Gemeenteblad, 1921, II, bl. 1176 v.v.
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DERDE AFDEELIIN- G

DE ACADEMISCHE
INSTELLINGEN

EERSTE HOOFDSTUK
DE STEDELIJKE BIBLIOTHEEK

k

DE LIBERIE IN DE NIEUWE KERK.

uim een halve eeuw voor de oprichting der Doorluchtige School is de
Stedelijke Bibliotheek van Amsterdam ontstaan. Door den overgang der
stad in 1578 kwamen met de kerken en de kloosters ook de daar aanwezige boeken onder
stadsbeheer. We vinden genoteerd, dat de nieuw benoemde kerkmeesters op 25 October
1578 op het „memorie-kamerken" in de Nieuwe Kerk „eenige oude boeken" vonden 1).
En enkele jaren geleden is door een ijverig speurder uit de oude kerkeraads-notulen een
besluit afgeschreven van 7 Mei 1580, waaruit blijkt, dat uit de gevonden boeken, die
zeker van verschillende kanten waren bijeengebracht, eene „liberie" was gevormd, dat
sommige boeken daaruit verkocht waren aan den boekbinder-boekverkooper Cornelis
Claeszoon, en dat men daarvan reeds spijt had, en een deel er van terug wenschte, zoo
noodig door verwisseling tegen andere „die men soude connen missen.").
Een blijk dus van den ernstigen toeleg om eene nuttige bibliotheek te vormen, tegelijk van
de onervarenheid en de overhaasting, waarmede men daarbij te werk ging. De ervaring
in bibliotheekzaken ontbrak nog; men wist nog niet, dat de boeken, die men weg doet,
omdat men meent ze „te kunnen missen", altijd later met smart worden gemist. Het zou
wat waard zijn, als we nu die boekenschat van de kerken en de kloosters Bens bijeen
konden brengen. Maar slechts weinige er van zijn in Amsterdam gebleven. Cornelis Claeszoon zal wel geweten hebben, waar hij ze voordeelig kon verkoopen. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en de Leidsche Universiteitsbibliotheek bezitten nu meer oude Amsterdamsche handschriften dan onze eigen bibliotheek.
Maar wat men wel meende te moeten behouden en wat men in de eerste kwarteeuw er
aan wist toe te voegen, vormde alweer eene niet onbelangrijke verzameling. De Leidsche
hoogleeraar en bibliothecaris Paullus Merula droeg in 1598 een werk op aan den magistraat
van Amsterdam, en in zijn opdracht vermeldt hij de buitengewone liefde tot de wetenschap,
waarvan de heeren blijk gaven, o.a. door de bijzonder rijke bibliotheek, die zij in weinige
jaren hebben bijeengebracht 3 ). Zij is vol van de beste schrijvers op elk gebied en kan de
vergelijking met de best voorziene bibliotheken doorstaan. De godgeleerde vindt er behalve al het andere, de werken der Kerkvaders, de rechtsgeleerde valt er in een oceaan
van recht, de geneeskundige vindt er zijne doctores, historici, mathematici, physici,
ethici, beoefehaars van verschillende talen en anderen, alien vinden er wat hun dienen kan.
Slechts weinig is ons bekend over het bijeenbrengen van dezen boekenschat. Van een
zeer kostbaar standaardwerk, waarop Merula een woordspeling maakt, is de aankoop in
de stadsrekeningen voor de helft te vinden 4 ). Het is de Oceanus Juris, eene reeks groote
1 ) Zie : Geschiedenis der Stedelijke boekerijvan Amsterdam,
door H. C. Rogge (1882). Het boek is hier uit den aard der zaak
doorgaand gebruikt, ook waar dit niet wordt vermeld. 2 ) Zie : Het Boek, 1926, bladz. 148. - ) Zie : Eenige mededeelingen
over degeschiedenis der bibliotheek, voorin deel II van den catalogus der handschr., biz. VII, noot 1. 4 ) Zie : De Amsterdamsche
boekdrukkers en uit givers in de 16e eeuw, IV bladz. 246. Op band I staat in goudstempel : Ex dono templi veteris et novi.
24
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folianten, die alle toen bij de rechtsstudie noodig geachte teksten bevatten. Nog meer
aanteekeningen over aankoop vinden we kort voor en kort na 1600; leveranciers zijn o.a.
de boekverkoopers Zacharias Heyns en Jan Commelin 1 ). De aangekochte boeken zijn
veelal te herkennen aan de banden. Men bond de zware folianten in leeren stempelbanden
met houten platten, geciseleerd koperen hoeken en sloten, en met een ring om ze aan een
ketting vast te leggen. Op verscheidene dezer banden is in goud het jaartal gestempeld.
Onder deze boeken zijn verscheidene uitgaven van het Bibliopolium Commelinianum,
kerkelijke en classieke schrijvers, behoorende tot het beste, dat in die jaren op wetenschappelijk gebied verscheen. De groote uitgever te Heidelberg was in 1597 overleden ; zijn oom
Jan Commelin was koopman te Amsterdam en bracht geleidelijk de zaken naar Holland
over. En zoo zal hij het geweest zijn, door Wiens toedoen de bibliotheek in het bezit is
gekomen van een aantal Commelin-uitgaven, bijbels, kerkvaders, concilien, klassieke
schrijvers en werken van zestiende-eeuwsche geleerden van naam.
Maar meer nog dan aan den leverancier der boeken zal de zorg voor het bijeenbrengen
en uitbreiden van de bibliotheek te danken zijn aan den man, die ons als eerste bibliothecaris wordt genoemd. Het spreekt wel van zelf, dat op den duur het kerkbestuur niet
voor een goed bibliotheekbeheer kon zorgen. En daar Wilde het toeval, dat men, waarschijnlijk in 1597, de hand kon leggen op een man van buitengewone wetenschappelijke kennis,
die om geloofsverschillen zijn toevlucht in Amsterdam had gezocht. Dit was een Engelsche
geleerde Matthaeus Sladus 2), die tot de „Brownisten" behoorde. In Engeland vervolgd,
togen ze in ballingschap, en een groep hunner, waarvan hij voorganger was, kwam naar
Amsterdam. De geleerde man zag zich genoodzaakt door handenarbeid den kost te verdienen ; in een metselaarspak liep hij langs de winkels, maar wat zijn aandacht trok, was
een boekwinkel, en daar voor het raam een Latijnsch gedicht, dat hij met aandacht las,
maar al spoedig hoofdschuddend, omdat er twee erge fouten in waren. Hij trok onwillekeurig de aandacht van de bezoekers in den Winkel en van den dichter zelf, die zich de
fouten liet aanwijzen en zich den geleerden werkman aantrok.
Wie deze weldoener was, wordt niet gemeld, maar vragen we, wat voor Latijnsche gedichten
in die jaren voor de ramen van een Amsterdamschen boekwinkel kunnen gelegen hebben,
dan denken we van zelf aan de prenten, bij het Itinerario van Linschoten, het toen pas
verschenen boek, dat meer dan iets anders de aandacht moet hebben getrokken. Het
boek was in 1596 verschenen; een afzonderlijke uitgaaf van de prenten was gevolgd,
en juist bij die prenten zijn Latijnsche verzen gegraveerd van de hand van Petrus
Hoogerbeets, een geleerd Latinist en begaafd versificator uit Hoorn. Zijn verzen zijn vlot
en aardig, maar hebben wel eens fouten, die een goed Latinist wel moet opmerken. Denkelijk is deze dichter, die geneesheer was, en om zijne menschenliefde vermaard, de man
geweest, die den geleerden werkman voorthielp, hem van huisvesting en kleeding voorzag,
en aan een passende betrekking wist te helpen. Dit laatste natuurlijk door aanbeveling
aan mannen van invloed te Amsterdam, en dit moet zeker vooral Petrus Plancius zijn
geweest, de predikant die en in zaken van de kerk en in wetenschap vooraan stood,
en die de gaaf had zijne overtuiging aan anderen mee te deelen. Zijn werk moet het geweest
zijn, dat de Engelsche puritein zich van zijne Engelsche gemeente heeft afgewend en de
gereformeerde kerk als de ware heeft aangenomen. Hij wees elken aandrang van de
Brownisten om tot hen terug te komen, af; hij was in de volgende jaren een krachtig
medestrijder van Plancius tegen de Remonstranten, met name tegen Vorstius. Intusschen
was hij in 1598, order den rector van de Oude Zijde, Cornelius Rekenarius, corrector
geworden, en, misschien al iets eerder — immers Kier had Plancius zeker heel veel te
zeggen — bibliothecaris van de stedelijke boekerij. In 1603 werd hij rector als opvolger
van Rekenarius. In 1608 na den dood van zijn vrouw, die met hem uit Engeland was
gekomen, hertrouwde hij met een stiefdochter van Petrus Plancius.
1 ) Zie • De
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Amst. Boekdr.

IV, bladz. 161 en v. 2 ) Zie : Het Boek 1931, bladz. 305.

Rector is hij gebleven tot zijn dood in 1628; we mogen dus zeker aannemen, dat hij al
dien tijd ook bibliothecaris is gebleven en dat de beide catalogussen van 1612 en van 1622
zijn werk zijn. De eerste van deze twee is door Rogge kort beschreven en zeer juist gewaardeerd 1 ). Zie bier zijne schets.
„Aan de bewerking zoowel als aan de typographische uitvoering werden moeite noch
kosten gespaard. Eene keurige gravure siert het titelblad. Zij stelt een grooten bijbel voor,
met het wapen van Amsterdam, en daar onder : vuii, ia-teemv. De Koophandel en de
Zeevaart staan ter wederzijden, met hunne attributer, steunende op dit boek der boeken.
Zinrijk inderdaad voor Amsterdam in dien tijd. Het zou onbillijk zijn, indien men de
inrichting van dezen catalogus, bijna zonder fouten gedrukt, zou willen beoordeelen naar de
tegenwoordige eischen eener goede bibliographies voor die dagen mocht zij voortreffelijk
heeten en kon zij onschatbare diensten bewijzen, vooral daar gedrukte catalussen nog tot
de groote zeldzaamheden behoorden. Dit geldt vooral voor den „Nomenclator alphabeticus
auctorum omnium quorum vel manuscriptae vel typis expressae lucubrationes exstant
in Amstelodamensium bibliotheca". Bij den eersten opslag verraadt de inhoud zoowel als
de titel, dat wij hier met iets meer dan een gewoon register te doer hebben. Alle schrijvers
en geschriften die voorkomen in de „Bibliotheca patrum", in den „Oceanus juris", in de
„Historiae Augustae scriptores", in de „Lectiones antiquae" door Canisius in 1602/4 te
Ingolstadt uitgegeven, worden afzonderlijk vermeld. De samensteller heeft de boeken en
handschriften zorgvuldig bestudeerd en geen te groote uitvoerigheid gevreesd om alles op
te geven, wat in elken band verscholen zat. Zoo behelst het tweede deel van de „Historiae
illustratae scriptores varii" door Andreas Schottus in 1603 uitgegeven, o.a. Jo. Mariani
de rebus Hispaniae", een geschrift waarvan de titel van het hoofdwerk niets meldt. Doch
de Nomenclator verwijst op Mariani naar dit boek en bepaald naar het tweede deel. . . . "
De catalogus is gedrukt bij Henricus ab Haestens te Leiden. Waarom niet te Amsterdam
is men geneigd te vragen. Maar dit was eenigszins eene oude traditie , in Amsterdam was
men van ouds niet gewoon aan het drukken van Latijnsche boeken, en bepaaldelijk waren
de rectoren der Amsterdamsche scholen gewoon hunne jaarzangen en dergelijke uitgaven
elders te later drukken. Bovendien was er juist in deze jaren te Amsterdam overvloed van
copie en konden de drukkerijen al het werk niet af, zoodat er veel elders werd gedrukt.
En de druk is door den Leidschen drukker uitnemend verzorgd.
Reeds 10 jaren later verscheen een nieuwe catalogus, in hoofdzaak natuurlijk een herdruk
van den eersten, maar bijgewerkt door opneming van tal van nieuwe aanwinsten 2 ). We
zien hier den geleerden rector nog vol ijver bezig. Karakteristiek voor den man, die hart
had voor de verzameling, zijn zijne verontwaardigde aanteekeningen bij titels van handschriften en boeken, die inmiddels beschadigd of verloren zijn. In bondig Latijn lezen we
dan meedeelingen als : „Het tweede deel is door een verfoeilijken heiligschenner ellendig
verminkt". Of hij spreekt den dief toe : „geef het terug, dief! en beter u". En bij een handschrift, dat verdwenen is, lezen we : „door een heiligschennende hand ontvreemd". Dat we
hier Sladus zelf hooren, is niet twijfelachtig , immers uit een brief van een geleerde, die
een tekst uit dit handschrift had uitgegeven, vernemen we, dat reeds in 1618 de bibliothecaris Matthaeus Sladus op een vraag naar dit handschrift geantwoord had, dat het
„door de euveldaad van geestelijke dieven (plagiariorum scelere)" was verdwenen.
Ongetwijfeld mogen we dan ook de ongeteekende praefatio als werk van den bibliothecaris
beschouwen, en de geheele uitgaaf en ook het ontwerp van het schoone titelblad, waarop
deze praefatio een commentaar geeft, aan hem toeschrijven. Hij wijst aan, welk een kostbare
schat de bibliotheek is, hoe zij zeker in geestelijke waarde de beroemdste bibliotheken van
de oudheid overtreft, hoe ze met name de Heilige Schrift in betere teksten geeft dan de
oude Septuagint. Hij brengt voor dat alles dank aan den stichter Willem Eggert en aan de
1)

Catalogus Bibliothecae Amstelredamensis. Lugd. Bat. 1612. Door Rogge's zorg herdrukt in 1881. Zie ook : Eenige mededeelingen, in den Hs. cat. dl. II, bladz. VII. 2 ) Catalogus libroram Bibliothecae Civitatis Amstelodis,
amens
1622. Aanwezig in de Universiteits-bibl. te Groningen, Zie : Eenige mededeelingen, bladz. VIII.
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vier magistraatspersonen, wier wapens, met die van de stad en van den stichter, op
het titelblad zijn weergegeven.
Letten we op den inhoud van de bibliotheek, dan zien we van het werk van dien als stichter
vereerden Neer Willem Eggert geen spoor; we hebben, zooals hiervoor al is gezegd, slechts
weinig boeken uit de oude Amsterdamsche bibliotheken, we vinden eenige boeken van
beteekenis, in de 16e eeuw door verschillende schenkers aan de bibliotheek der Nieuwe
kerk en later aan de stadsbibliotheek gegeven. Maar op dezen grondslag is door aankoop,
onder dezen eersten bibliothecaris, een waarlijk zeer rijke, veelzijdige wetenschappelijke
bibliotheek gevormd. We kunnen ruim anderhalve eeuw verder gaan, eer we weer een
bibliothecaris met zooveel toewijding en zooveel werkkracht vinden, en als die — ik
bedoel den hoogleeraar H. C. Cras — de aandacht van zijne lezers er op vestigt, wat de
toen zeer onvoldoend voorziene bibliotheek dan toch wel voor degelijke standaardwerken
bevat, zijn het vooral eene reeks van de boeken, in deze eerste periode van krachtige
werkzaamheid bijeengebracht. Wij moesten daarom juist over dit tijdvak en bij dezen
eersten grooten bibliothecaris wat uitvoerig zijn.
Op de praefatio in den catalogus van 1622 laat de bibliothecaris een gedicht van den
Amsterdamschen. poeet Cornelis Plemp volgen, dat aan hen, die toegang tot de bibliotheek
hadden, voorhoudt, welk voorrecht hun daarmede is geschonken en hoe zij zich hebben
te gedragen. In minder volmaakten, korteren vorm vinden we deze verzen reeds in Pontanus' Latijnsche historie van Amsterdam (1611, bladz. 231); de geschiedschrijver zegt,
dat men de verzen lezen kon bij de binnendeur. In welken vorm, vernemen we niet; het
zal misschien een in plano gedrukt gedicht geweest zijn, dat op of naast de deur was vastgehecht. In den catalogus van 1622 vinden we het echter in veel volmaakter vorm en
zonder vermelding van aanbrenging in de bibliotheek zelve 1).
De genius van de bibliotheek spreekt in een dactylisch distichon tot den bezoeker, die
op zijn guest is gesteld, d.i. de geletterde bezoeker voor Wien immers de bibliotheek is
bestemd. Daarop volgen 25 iambische verzen (Pontanus gaf er 20), door den druk in vier
voorschriften ingedeeld, elk met een pakkend slot. Eerst wordt den bezoeker, in 7 regels,
stilte voorgeschreven bij zijn binnenkomen en bij zijn groet, en vooral : geene gesprekken ,
immers—dit in spreukvorm—„wie hier bezig is wordt toegesproken door dooden”. Dit is
een karakteristieke trek van wetenschappelijken zin, niet de literatuur van den dag
vindt men hier, maar de wijsheid van vorige geslachten.
Dan, in 4 regels, de wensch, dat de lezer als een beter mensch moge heengaan, maar als
dit niet kan, dan ten minste als een geleerder man, want—weer in spreukvorm — „geleerdheid is iets, dat den hoogsten lof verdient".
Wie hier noten kraakt, wie hier zit niets te doen, „kent geen Latijn", is due geen geletterd
man, voor hem is dit de plaats niet. En waarom liggen de boeken aan kettingen ? De orde
eischt dit en voorzorg tegen dieven, want schijn bedriegt — weer in een bondige spreuk —
„een eerlijk voorkomen bedekt somtijds een schurk".
Tot slot nog een waarschuwing, om de boeken niet te schenden of te bekrassen, dat doet
geen man van letteren. En hier volgt eene samenvatting in drie regels : de „litteratus"
moet uit zich zelf doen, wat den genius lief is; de ellendeling die deze wenken niet volgt,
behoort niet hier.
Nog twee dactylische distichen volgen, waarin de genius heel fijn zegt, dat hij opzettelijk
weinig voorschriften geeft, omdat veelheid van voorschriften steeds het doel mist. In
de latere cataloger is dit aardige gedicht weer verminkt, door weglating van aanhef en
slot en inkorting van de 25 jambische verzen. tot 23 of 22.
Praefatio en gedicht schetsen de bibliotheek zeer juist als eene wetenschappelijke. Karakteristiek is, dat boeken in nieuwe talen bijna volstrekt ontbreken. Bijeen genet zijn in kast
IIII, d.i. bijna geheel achteraan, never „libri Belgici et Germanici" : „een oude Duitsche
1)

Zie : Eenige mededeelingen, bladz. VIII.
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Bijbel", het Nieuwe Testament van Luther, een Boethius verduytscht, de Historien der
Mârtelaren, het huisboek van Bullinger, de Institutie Calvini verduytscht en het handschrift van Der Sachsen Spieghel.
De kern van de bibliotheek vormen de kasten (plutei) A—Q, zestien kasten met elk ruim
30 boeken (enkele iets minder). Twee bevatten de Heilige schriften, vier de Kerkvaders,
twee de protestantsche, en twee de roomsche theologie, twee de protestantsche en de
roomsche schrijvers over kerkhistorie, drie het recht, 66n de geneeskunde.
Over de wijze van plaatsing kunnen we ons uit de beschrijving zeer goed eene voorstelling
vormen. Daar de boeken aan kettingen lagen, moeten het kasten met lessenaars geweest
zijn. Van twee rijen boven elkaar is hier geen quaestie, en de planklengte kunnen we
afmeten aan kast P, die eene groote reeks, den „Oceanus juris" bevatte, 28 dikke grootfolio banden, die een planklengte van bijna drie meter vorderen. Waren twee zulke kasten
ruggelings geplaatst, dan zal het midden van het vertrek door acht zulke evenwijdig
geplaatste dubbele kasten met lessenaars zijn ingenomen geweest. En misschien waren
er in 't geheel twaalf, maar deze vier latere in tweeen gedeeld, immers de kasten R—Z
en AA—HH, ook weer zestien in getal, hebben elk ongeveer 15 boeken, sommigen wat
weer of minder, ze bevatten de historici, mathematici, polyhistores, philologi, poetae,
grammatici et literatores, en de reeds genoemde Nederlandsche en Duitsche boeken. Nog
twee kleinere kasten II—KK van gemengden inhoud, met resp. 12 en 5 boeken, als appendix beschreven, hadden misschien ergens, waar ruimte over was, of aan den muur plaats
gevonden. Op sommige planken was nog eenige ruimte over; in den tweeden catalogue
is hier en daar nog een boek bijgezet. Maar dan volgt er nog een appendix alter, aanwinsten op alle rubrieken, in acht nieuwe kasten LL—SS.
Er is due in die tien jaren 1612-1622 met kracht doorgewerkt. En zoo zal het ook
verder zijn gegaan, totdat in 1628 de bibliothecaris stierf l ) en spoedig daarna de bibliotheek
zelve verplaatst en nieuw georganiseerd werd.
DE BIBLIOTHEEK BOVEN HET ATHENAEUM.
Het was volgens de overlevering eene toevallige aanleiding, die tot verplaatsing der
boekerij noopte , de kerkeraad had voor zijne vergadering het lokaal noodig. Maar het
lag toch eigenlijk in den aard der zaak, dat men bij oprichting der Doorluchtige School
deze veelzijdige wetenschappelijke boekerij met die nieuwe instelling verbond. Zij vond
een plaats op de zolderverdieping van de Agnietenkapel boven de gehoorzalen.
„Daar was zij inderdaad naar de behoeften van die dagen niet slecht gehuisvest. Onder
eene boogvormige dakbetimmering waren de dubbele kasten over de breedte van het
gebouw evenwijdig achter elkander geplaatst, terwijl het licht van de beide zijden inviel.
Elke kast bevatte aan beide zijden twee rijen boeken boven elkander". Deze beschrijving
van Rogge geeft de plaatsing juist weer; maar bij hetgeen hij laat volgen, rijst er twijfel.
Hij neemt aan, dat de beide rijen boeken „door de uitgetimmerde lezenaars gescheiden
waren" en meent dit ook te zien op het bekende boekverkoopers-vignet van Spillebout.
Ik kan mij echter die plaatsing onder de lessenaar, waar voor knieen en voeten van de
lezers ruimte noodig was, moeielijk voorstellen, en zou eer aan twee rijen boven den lessenaar
denken, de kerkbibliotheek te Enkhuizen heeft er wel drie zoo. Op het vignet is de afbedding klein en onduidelijk. Toch moet die bovenste rij van zware folianten zeker vrij
moeilijk te hanteeren zijn geweest. Welke boeken er stonden, geeft de catalogue van 1668
waarop wij nog terugkomen, heel nauwkeurig aan.
Bij Burgemeesteren was intusschen de vraag ter sprake gekomen, „off men niet behoort
te maecken een Bibliothecarius, om opzicht op de librye te nemen". Met dit ambt zijn
1)

Dat hij tot zijn dood rector is gebleven, blijkt uit een aanteekening in het archief en uit een lijkdicht door een zijner
ondermeesters, in de Universiteitsbibliotheek bewaard.
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toen achtereenvolgens drie zoons van den hoogleeraar G. J. Vossius bekleed geweest ; eerst
Dionysius, een knap Jong mensch van 20 jaar oud, die in 1642 stierf, daarna Matthaeus,
die in 1646 overleed, en vervolgens Isaac, de bekende geleerde boekenkenner, die echter
in 1648 op verlangen van Koningin Christina naar Zweden vertrok. Nu droeg men het
ambt op aan den hoogleeraar in de wijsbegeerte Arnoldes Senkwerd, die Barlaeus was
opgevolgd en de betrekking vervulde tot zijn dood in 1667. „Dat hij Naar werkelijk niet
als eene sinecure heeft beschouwd, blijkt overtuigend uit de sommen Welke gedurende
die jaren voor aankoop van boeken werden besteed. Hij zelf gaf bovendien het voorbeeld
om de verzameling door schenking te vermeerderen". Op hem volgde de predikant Johannes
Heidanus. In 1668 zag de eerste catalogus van de boekerij, sedert die boven de Doorluchtige
School was geplaatst, het licht. De bewerker wordt niet genoemd, zoodat we niet weten
of hij in hoofdzaak het werk is van Senkwerd of van Heidanus, die dan zeker, naar Rogge's
veronderstelling, reeds langeren tijd aan de bibliotheek zou moeten hebben gewerkt 1).
Immers de catalogus is weer een werk van gestadigen toegewijden arbeid. Het aantal
boeken is van nog geen 800 aangegroeid tot bijna 1500. En de titels ook van de oude
boeken moesten geheel nieuw worden geschreven. De eischen waren niet meer dezelfde
als een halve eeuw vroeger; bij elken titel is nu geregeld plaats en jaar mee opgeteekend.
De indeeling is in hoofdzaak dezelfde, de nieuwe plaatsing bracht echter wijziging ook in
de rangschikking. De verhouding van de nieuwe kasten tot de oude kunnen we het gemakkelijkst schatten naar den Oceanus Juris, die groote reeks van 28 zware folianten, die
nog in 1622 alleen kast P vulden, en die nu op de bovenplank van K kwamen te staan,
met nog 19 andere boeken. Dit brengt op een planklengte van tusschen. 4 en 5 meter, voor
iedere kast op het dubbele. De groote afdeelingen theologie en kerkgeschiedenis, vroeger
12 kasten, vullen nu 9 van deze meer dan driemaal zoo groote kasten ; de rechtsgeleerdheid
is van 3 kleine tot 2 groote kasten gekomen; de geneeskunde van 66n kleine op een groote;
een eigen kast voor philosophic volgt, waarin nu ook zijn opgenomen geographische
werken als Mercator en Ortelius, vroeger als polyhistores aan de mathematici toegevoegd;
de mathematici vullen met 80 Hummers een geheele kast, de historici zijn van zee halve
kasten (ruim 100 titels) gekomen op twee van de nieuwe groote kasten, met ongeveer
het dubbele aantal werken, zoo ook de philologi, oratores en poetae, de beide laatsten ook
weer in kleinere afdeelingen. De Nederlandsche boeken zijn van acht op vier-en-twintig
gekomen, waaronder Hooft, Linschoten, Vaernewijck, Bor, Wtenbogaert. Een nieuwe
afdeeling rabbini volgt, van 23 boeken, maar bier kon de beschrijver blijkbaar de Hebreeuwsche jaartallen niet lezen; slechts bij een werk vinden we „Amstelod. 5421".
De handschriften zijn achteraan naar de formaten bijeen genet, zeer slordig beschreven,
zooals ik vroeger al eens uiteenzette 2 ) ; het bleek toen, dat ze niet meer als de gedrukte
boeken boven de lessenaars aan kettingen bevestigd waren, maar bij elkaar in een gesloten
muurkast geplaatst ; ze zijn sedert 1612 niet belangrijk vermeerderd. Alleen zijn er twee
handschriften van Pastoor Jacob Buyck — zonder diens naam — bij vermeld, een eerste
voor den dag komen van een heel belangrijke aanwinst, die de bibliothecarissen wel in
bewaring hadden, maar niet waardeerden, ja, niet eens kenden. Hier komen we op het
zwakste punt van de 17e eeuwsche bibliotheekzorg ; eene rijke boekerij van een echt
boekenliefhebber, aan de stad geschonken en aanvaard, maar daarna vergeten. En het
duurde nog tot het erode van de eeuw, eer hierin iets gedaan werd; de bibliothecaris, die
het werk ter hand Ham, was de derde na Heidanus.
Johannes Heidanus overleed in 1670; hij bekleedde het ambt due slechts drie jaren. Zijn
opvolger Gerardus Blasius, hoogleeraar in de geneeskunde, die twaalf jaren bibliothecaris
was, heeft geen enkel spoor van zijn werkzaamheid nagelaten, en van den predikant
Cornelis Danckerts, die daarna elf jaren (1682-1693) in functie was, vernemen we niet
1)

Catalogus Bibliothecae publicae Amstelodamensis. Amst. ap. Casparum Commelinum 1668. 4°. 2 ) Eenige mededeelingen in

Catalogus hss. dl. II, bladz. 1.
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veel meer. Eerst Petrus Schaeck kennen we, hoewel hij in zijne predikantstaak „ijverde,
onvermoeid, met zielsvermaak", tegelijk als een bibliothecaris van groote toewijding en
verbazende werkkracht. Op den catalogus van 1668 verscheen allereerst een appendix,
waarin de aanwinsten onder de bibliothecarissen Heidanus, Danckerts en Schaeck werden.
vermeld — Blasius wordt niet eens genoemd. Het zijn ruim zeventig boeken, zeker belangrijk, maar voor de aanwinsten van een kwart eeuw toch weinig. Maar daarna, ook
weer zonder jaar, kwam een „Catalogue librorum minoris formae", die ruim 840 werken.
beschrijft. Dit was de boekerij van Pastoor Jacob Buyck, die jaren lang in kisten bewaard
was geweest en volgens den beschrijver, niet zonder overdrijving, een spijs voor motten
en wormen. Hoe de bibliotheek aan deze collectie kwam, had Schaeck niet kunnen
vinden ; wij weten er nu heel wat van en moeten er due even bij stilstaan.
DE BIBLIOTHEEK VAN PASTOOR JACOB BUYCK.
Jacob Buyck was de laatste pastoor van de Oude Zijde. Hij was bij de omwenteling van
1578 met een aantal andere geestelijken en met de magistraatspersonen, die steeds de
Spaansche partij hadden gehouden, uit de stad gezet. Hij bleef trouw aan het Roomsche
geloof en Wilde zich niet voegen onder het nieuwe bewind, maar week uit Haar Calcar
hij was daar en later te Emmerik tot zijn dood, 8 September 1599, als pastoor werkzaam.
Zijn groote liefhebberij waren zijne boeken ; ze waren in de troebelen van 1578 verbrand,
de ketters hadden dat gedaan ! En ze waren zijn dierbaarste bezit, „mea gaudia" noemt
hij ze in een Latijnsch vers, „myn ryckdomme ende sinlicheden" zegt hij in zijn testament
van de nieuwe „Librye met alle mijn boeken", nog eene rijkere collectie, die hij na het
vroegere verlies door Gods goedheid weer heeft mogen bijeenbrengen. Al zijn zorg was
er op gericht, dat de verzameling bijeen zou blijven, „sonder Batter eenich boeck aff verdwaelen sal mogen". Met deze aanbeveling vermaakt hij ze in haar geheel aan zijn broeder
Hendrik, koopman te Amsterdam en bewindhebber in de groote ondernemingen ter zee.
Hij was weliswaar niet katholiek, hij was tot de doopsgezinden overgegaan, maar Jacob
kon overtuigd zijn, dat desniettemin de naar den inhoud geheel roomsche librye bij hem
in veilige handen. was ; hij kende hem als eel]. boekenliefhebber. Hendrik is zelf naar
Emmerik gereisd om de boeken of te halen en heeft ze tot zijn dood niet alleen bewaard,
maar gestadig vermeerderd. Dit is uitdrukkelijk in de stukken vermeld, ook de rekeningen
wijzen het uit, en ook de bibliotheek zelve, die verscheidene boeken bevat, in de eerste
jaren van de zeventiende eeuw verschenen. Hendrik liet de boekerij na aan zijn natuurlijken zoon Jacob Cornelisse Buyck, met opdracht, dat deze haar weer aan zijn kinderen
en anders aan een katholiek familielid zou nalaten of tot een ander katholiek gebruik
bestemmen.
Hendrik stierf in 1613; zijn zoon Jacob overleefde hem niet lang (i- 1625) en liet de
boekerij na aan zijne moeder Elisabeth Coerten. van Dulmen. Van het volgende jaar hebben
we een request aan de vroedschap, gedateerd 18 April 1626, waarin de executeurs in het
testament van Hendrik Buyck namens de familie verzoeken die boeken te plaatsen in
een bibliotheek, toegankelijk voor alle religien en voor de katholieken. Hiermee meende
men nog het beste te voldoen aan de opdrachten der verzamelaars om ze tot een katholiek
gebruik te doen strekken. Hierop werd besloten de boeken op te bergen in de Oude Kerk
„boven de Gamer Baer de kerckenraedt haer vergaderinge houden". En vandaar zijn de
boeken na 1632 overgebracht naar de nieuwe stadslibrye boven de oude Agnietenkapel,
waar de bibliothecaris Petrus Schaeck ze in 1693 nog onuitgepakt vond staan. Lag dat
eenvoudig aan gebrek aan belangstelling ? Of heeft men opzettelijk gewacht op den afloop
van nog hangende processes? Hier zal wel niet in aanmerking komen een proces van Claes
Buyck, een broederszoon van Hendrik en pastoor Jacob, tegen Elisabeth Coerten, waarvan
we door een zeer fel stuk kennis dragen; immers Claes zelf biedt ook van zijn kant
de boeken aan de stad aan. Maar er was een andere tak van het geslacht, afstammende
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van eene tante van Hendrik en pastoor Jacob, de familie Plemp. De Plempen, die ook
later den naam Buyck voerden, waren katholiek gebleven en waren ook in een van de
vroegere stukken als mogelijke erven voor de boekerij genoemd ; van een proces van
hun kant zijn ook berichten. Maar we weten er niets Waders van en de bibliotheek is
aan de stad gebleven 1).
We hebben in handschrift van den ouden pastoor Jacob Buyck zelven een catalogus
van zijne boekerij, en we hebben van een eeuw later de beschrijving van den bibliothecaris
Petrus Schaeck in twee lezingen, eerst voorloopig met de preciese plaatsing van de uit de
kisten gekomen boeken, en daarna (1711) compleet met plaats en jaar van uitgaaf bij
elken titel.
De verzameling, zooals de stad die bezat, is niet dezelfde als de oorspronkelijke van den
pastoor. Er is, zooals we reeds zagen, wat bijgekomen, maar er ontbreekt ook wat.
Pastoor Buyck had met de boeken nog eene vrij groote collectie handschriften. De stad
bezit behalve den geschreven catalogus slechts vier van deze handschriften. De andere
zijn „verdwenen" zooals men pleegt te schrijven. Het komt mij bij den loop der zaak niet
aannemelijk voor, dat dit zou gebeurd zijn in Hendriks tijd, of na de overneming door de
stad. Eer zou ik vermoeden, dat de pastoor over die handschriften nog bij zijn leven zelf
heeft beschikt ten behoeve van geestelijke instellingen. Zijne persoonlijke liefde was
misschien meer uitsluitend gericht op de gedrukte boeken. Maar we weten het niet. Wel
geeft de catalogus ons een duidelijk beeld van den omvang en de plaatsing der collectie.
De boeken zijn niet, zooals de oudere boeken, geplaatst in „plutei", kasten met lessenaars
er aan verbonden, en ook niet aan kettingen gelegd, 't zij omdat dit voor de boeken in
kleiner formaat minder paste of omdat er geen ruimte was voor bijplaatsing van zulke
plutei. De vijf nieuwe kasten, aangeduid als thecae, zullen muurkasten zijn geweest, met
deuren afgesloten; elk had vijf planken, series, waarop veelal tusschen de dertig en veertig
boeken stonden, sours iets meer of minder.
De verzameling is echter niet geheel van Buyck afkomstig. Het zijn de boeken van kleiner
formaat, „minoris formae", en de jaartallen zelve toonen, dat er een aantal zijn, die eerst
in de tweede helft van de zeventiende eeuw het licht hebben gezien. Er zijn ook een drietal
incunabelen, die reeds van ouds in de stedelijke bibliotheek waren. Maar rekenen we die
alien er af, dan blijft er toch een zeer rijke verzameling van eenige honderden zestiendeeeuwsche werken. Het zou de moeite waard zijn, zoo ze eens uit de groote bibliotheek
bijeen gehaald konden worden; een boekerij van een echten liefhebber uit de zestiende
eeuw is iets, dat de boekenvriend van heden niet licht te zien krijgt. Maar het zou een
tijdroovend werk zijn en ons bibliotheek-personeel heeft geen tijd ter beschikking voor
zulk een practisch niet juist noodigen arbeid!
Door de opneming van deze zestiende-eeuwsche boekerij in den catalogus der stadsbibliotheek is de overigens niet zeer belangrijke catalogus van 1711 toch nog een werk van
beteekenis geworden 2 ). En hij is, hoewel naamloos, toch zeker nog het werk van Schaeck, den
laatsten ijverigen bibliothecaris voor het achttiende eeuwsche tijdvak van verwaarloozing.
DE BIBLIOTHEEK IN DE ACHTTIENDE EEUW.
In het hoofdstukje, dat de handschriften opsomt, vermeldt de catalogus van 1711 nog
eene kleine, maar belangrijke groep aanwinsten : vijf handschriften door den bibliothecaris
Petrus Schaeck gekocht op de auctie Six in 1706. Daaronder een handschrift van Caesars
Commentarii de Bello gallico dat nog als een der kostbaarste schatten van de Amsterdamsche
bibliotheek in eere wordt gehouden. Men heeft hierin wel eene schenking willen zien van
1 ) Zie : B.J. M. de Bont, Genealogische en biographische mededeelingen over de voorouders en afstammelingen van Joost
Buyck Sybrantsz ,
Amst. 1902. De Bont geeft
vele feiten en den tekst van een aantal stukken, maar is sterk bevooroordeeld
,
en zijn aanteekeningen en voorstellingen zijn vaak onjuist. 2 ) Catalogus Bibliothecae publicae Amstelaedamensis. Amst.
ap. Jo. Rieuwertsz, Civitatis et Illustris Athenaei typographum, 1711. 4°.
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Six zelf of van zijn zoon, die als Burgemeester een tijd lang tegelijk bibliothecaris geweest
is, maar een exemplaar van den verkoopcatalogus met bijgeschreven prijzen en eene
daarmee overeenstemmende aanteekening in het memoriaal van 1706 in het gemeentearchief bewijzen den aankoop door Schaeck 1).
Intusschen was Schaeck reeds voor het verschijnen van den catalogus van 1711 gestorven;
en deze is, gebrekkig afgewerkt, zonder nieuwe voorrede of inleiding verschenen. En in
plaats van de aanstelling van een nieuwen bibliothecaris, die zich aan de bibliotheekzorg
zou wijden, sloeg men een anderen weg in. Men droeg den titel van bibliothecaris aan een
der burgermeesters op, die daarvoor geen tractement, maar als vereering „een halve aam
Rijnse wijn" kreeg. Het blijkt niet, dat in dezen tijd iets aan de bibliotheek werd gedaan.
Eene zeer belangrijke schenking valt te vermelden, nl. de groote verzameling handschriften
van Pieter Corneliszoon Hooft, in 1743 door den schepen Gerard van Papenbroek gegeven.
Uit de eerste jaren van dit tijdvak hebben we eene heel interessante beschrijving van een
bezoeker, den beroemden reiziger Zacharias Conrad von Uffenbach, die jaren lang Europa
rondreisde om alle belangrijke bibliotheken en wetenschappelijke verzamelingen te zien
en met beroemde mannen van wetenschap kennis te waken 2).
In 1710 kwam hij in ons land, reisde van hier door naar Engeland en kwam in het najaar
voor een langer verblijf hier terug. Den elfden Februari 1711 nam hij zijn intrek weer in
Amsterdam, waar hij tot 29 Maart bleef. Uitvoerig beschrijft hij de talrijke hier afgelegde
bezoeken ; zijn eerste bezoek aan de stadsbibliotheek in den namiddag van 15 Februari
beschrijft hij aldus : „des namiddags gingen wij naar de openbare bibliotheek. Zij staat
in de zoogenaamde Illustre School, hoog onder het dak. Boven den ingang beneden staat
boven de deur : Athenaeum Illustre. De bibliotheek staat, als gezegd, op den zolder van
dit gebouw, die wel groot, maar heel laag is. De voorraad is maar klein, wat voor een zoo
groote en rijke stad een schande is. Pas voor twee maanden is een nieuwe catalogus gedrukt,
maar heel weinig vermeerderd. Achterin is een lijstje van handschriften gevoegd, maar
wij konden ze ditmaal niet zien, omdat de cantor (of zooals hij zich zelf noemt, choragus)
van de Westerkerk, die den sleutel er van heeft, om vier uur in de kerk moest zijn. De
boeken zijn alle aan ketenen gesloten, als in Oxford. Er zijn overal twee rijen boven elkaar ;
in het midden is een lezenaar aangebracht, zoodat men de boeken er op kan leggen en.
opslaan. De gedrukte catalogus is, voor zoover de boeken op elke rij staan, aan de voorplank geplakt, zoodat men dadelijk kan zien wat daar staat, wat nog niet zoo kwaad bedacht is. Deze bibliotheek is Woensdags en Zaterdagsmiddags geregeld open". Uffenbach
liet het er natuurlijk niet bij. Het was hem voornamelijk te doen om de handschriften te
zien en hij bracht daartoe nog drie bezoeken aan de bibliotheek.
Het verslag van het eerste bezoek, op 27 Februari geeft aardig den indruk weer, dien de
handschriften-beschrijving — als men dit woord gebruiken wag — in den catalogus van
1711 op hem maakte. Hij had graag de in de gesloten kast bewaarde handschriften naar de
vermelding in den catalogus willen. doorzien. Maar hij kon daarmee niet opschieten, daar
ze niet stonden in de volgorde van den catalogus ; ja, ze stonden niet in eenige orde en vele
gedrukte boeken stonden er tusschen. Handschrift No. 1, Aristoteles, vond hij, en hij
beschrijft met zorg o.a. de mooie kleur-teekening met den wijsgeer slapend, die nu nog
gezien en bewonderd wordt. Ook handschrift 2 en 3 volgen, maar dan komen ze, zooals
ze toevallig in zijn handen kwamen. Uitvoerig beschrijft hij o.a. het Caesar-handschrift.
De invallende duisternis maakte een eind aan zijn studie. In den middag van den 18den
komt hij er weer, werkt tot donker; en daarna op 7 Maart nog eens. Toen was het vooral
het handschrift van de Friesche kroniek van Worp van Thabor, dat zorgvuldige bestudeering vond ; hij vond het zeer wenschelijk, dat het gedrukt zou worden.
Na het bedanken van Burgemeester Six werd weer een predikant tot bibliothecaris be1 ) Eenige mededeelingen (hss.-cat. dl. II), bladz. XIV. 2 ) Zach. Conr. v. Uffenbach, Merkwiirdige Reisen durch Niedersachsen, Holland and Engelland. III, bladz. 558 en v. Zie: J. N. Jacobsen Jensen, Reizigers in Amsterdam (1919), bladz. 83.
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noemd, en toen deze na vier jaren. (1752) stierf, werd het bibliotheekbeheer aan professor
Petrus Burmannus Sec. opgedragen. Beter ging het er niet door; dit komt sterk uit in het
tweede belangrijke reisverhaal, dat ons de bibliotheek eenigszins uitvoerig schetst, van
den Zweedschen geleerde Jacob Jonas Bpirnstahl, die in November 1774 te Amsterdam
kwam en den tienden December de bibliotheek bezocht 1 ). Hij vertelt, dat ze alleen
Zaterdags twee urea lang voor het publiek geopend is. „De boeken zijn alle met ijzeren
of koperen kettingen bevestigd, die zoo lang zijn, dat men ze van hun plaats nemen, op
een plank leggen en gemakkelijk lezen kan, ongeveer zoo als de handschriften in de Mediceische bibliotheek te Florence. Aileen is de opstelling eenigszins anders en de kamer is
donkey en ongemakkelijk. De verzameling is niet heel talrijk, meest oude boeken, en ze
is geheel verwaarloosd. Handschriften zijn er slechts weinige, Grieksche en Latijnsche,
daaronder eenige goede als Caesar en Photius. De catalogus is van 1711 in quarto, heeft
slechts 144 bladzijden in grooten druk. „Niemand was er, die van boeken eenige kennis
had; de sleutels worden bewaard door een onkundigen bediende of pedel. Petrus Burmannus Sec., die bibliothecaris is, komt er zelden; hij heeft te veel te doen om zich met
zulke onbeduidende Bingen te kunnen bemoeien. Hij heeft bovendien zelf een rijke boekenverzameling". De reiziger bracht er nog een tweede bezoek om de handschriften te zien,
en beschrijft er enkele, met de grootste belangstelling al weer het Caesar-handschrift.
Wanneer Burman het bibliothecariaat heeft neergelegd, vond Rogge niet vermeld
hij stierf in 1778, misschien was zijn opvolger Jan Hendrik Verheyk toen reeds werkzaam.
Dit was de rector der Latijnsche school; met hem ontwaakt de belangstelling voor de
bibliotheek weer, na een langen tijd van volstrekte verwaarloozing. „De toestand, waarin
hij de bibliotheek vond, was allerjammerlijkst. Door geniis aan orde en behoorlijk toezicht
was een aantal boeken, hetzij door gebrek aan contrOle bij het uitleenen, hetzij door
ontvreemding, verdwenen. Bij nader onderzoek beyond men, dat niet weinige boeken door
wurm en vocht in zulk een ellendigen toestand verkeerden, dat er niets anders overbleef
dan ze op te ruimen. Sedert jaren scheen men niet gedacht te hebben aan het onderhoud
van het vertrek, waarin de bibliotheek reeds anderhalve eeuw was gehuisvest. De kasten
waren half vermolmd, en de zoldering die hier en daar regen en sneeuw doorliet, dreigde
in te storten".
Er moesten doortastende maatregelen worden genomen, en Verheyk vond daartoe medewerking bij de regeering. De zoldering werd gestut en hersteld. Er werden nieuwe kasten
getimmerd en de boeken zelve werden onderhanden genomen, de banden hersteld, de
kettingen en, naar 't schijnt, ook de sloten er of genomen, en de geheele boekerij naar
een nieuw systeem geplaatst.
De opvatting over de beste wijze van plaatsing in een bibliotheek had zich in den loop
des tijds gewijzigd. De oude plaatsing hechtte eenerzijds waarde aan open kasten, waartoe
de bezoeker, ook zonder toezicht, toegang had; maar daarbij werd vastlegging van de
boeken aan kettingen en een lessenaar, waar men ze op kon leggen, noodig geacht. De
nieuwe liet den bezoeker niet weer bij de kasten komen, maar een bediende moest aanwezig
zijn om hem de verlangde boeken te geven en ze na gebruik weer op te bergen. Van de
Leidsche bibliotheek hebben we twee afbeeldingen, die de plaatsing naar het oude en het
latere systeem duidelijk doen zien 2) ; van de Amsterdamsche hebben we niets dan het
aardige, maar gebrekkige boekenvignet, dat de oude plaatsing vertoont. Gedeeltelijk is
men veel later weer tot het stelsel van de open kasten teruggekomen; in de Groningsche
bibliotheek is dit zelfs, natuurlijk zonder kettingen, weer geheel ingevoerd, wat grappig
in een middelnederrandsch versje bezongen is door E. Verwijs in den Studentenalmanak
van 1853, waarin hij de boeken, zooals ze toen achter hekken stonden, met leeuwen
— liebaarden — in hun hokken vergeleek. 3). Maar ten slotte is men gekomen tot de
acob Jonas BjOrnstahls Briefe auf seinen au slii ndischen Reisen. Aus dem Schwed. Bd. V. 1782, blz. 465. Zie Jensen,
J
Reizigers in Amsterdam, blz. 134. 2 ) Zie : Tijdschr. v. boek- en bibl.-wezen, II 1904, blz. 41 en 99. 3 ) Zie : A. G. Roos,
versiteit te Groningen, 1914, blz. 92, noot 106.
Geschiedenis van de bibliotheek der Rijksun
i

378

oplossing den grooten boekenvoorraad in magazijnen buiten toegang voor het publiek te
bergen, maar de meest noodige werken in lees- en studiezalen vrij op te stellen.
Wat de banden van de oude Amsterdamsche boeken betreft, zal men wel aan de zorg
van Verheyk toe te schrijven hebben, dat en de kettingen en de sloten van al de oude
banden zijn afgenomen en dat de leeren ruggen, die zeker op vele plaatsen gebarsten of
gescheurd waren, overtrokken zijn met zeemleer, door twee koperen roetjes vastgehouden,
en voorzien met een titeletiket.
In 1779 werd een nieuwe instructie voor den bibliothecaris opgesteld, waarin duidelijk
de zorg spreekt om voor ontvreemding van de boeken beter te waken. De bevoegdheid
om bedenkelijke bezoekers te weren, wordt, zeker op grond van de opgedane ondervinding, ingekleed in deze, ons zonderling schijnende bewoordingen
„Art. 5. Zal geen gemeene joden, vrouwspersonen of kinderen toegang tot de bibliotheek
verleenen — de studenten uitgezonderd".
Formeel bleef het bibliothecariaat een eerambt. Ook de rector kreeg als bibliothecaris
geen tractement, maar volgens art. 8 „als een present een half aam Rijnse wijn". 1)
En nu — waar het vooral op aankwam — de uitbreiding van de bibliotheek, de geregelde
aankoop van boeken !
In September 1779 stelde de bibliothecaris een memorie op, waarin hij op een krachtig
aanvatten van den boekenaankoop aandrong. En hij geeft met een juist inzicht aan, wat
in de eerste plaats moet worden aangeschaft. Vooral „Thesauri en Corpora", werken
als Rerum italicarum scriptores van Muratori, l'Antiquite expliquee et reprêsent6e en
figures van Montfaucon, Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae et Siciliae, in 1720
te Leiden door Burman uitgegeven, enz. Inderdaad werden hem zes- a zevenhonderd
gulden voor dit doel toegestaan. Voor aanschaffing van verloren geraakte boeken moest
hij in overleg treden met Curatoren en professoren. Ook zijn door hem belangrijke handschriften aangekocht, en wel eenige Oostersche handschriften uit de nalatenschappen van
Schaaf (1779) en Vieroot (1785).
En eindelijk was een nieuwe catalogus dringend noodig !
De bibliothecaris heeft hiermee niet verder kunnen komen dan tot een begin van uitvoering;
hij stierf 21 Mei 1784. Hendrik Constantijn Cras, professor in de rechten, werd tot zijn opvolger benoemd (1 Januari 1785). Hij heeft zijn taak ernstig aangevat en krachtig uitgevoerd, en in 1796 verscheen de nieuwe catalogus van 260 bladz. in folio, die werkelijk
een goede moderne bibliotheekcatalogus is geworden. Hij is voor ons ook van belang
om de uitvoerige voorrede, een van onze voornaamste bronnen voor de kennis van de
geschiedenis van de stedelijke bibliotheek 2).
Na eene naar onze opvatting breedsprakige inleiding over de beteekenis van de wetenschap en over het wezen van eene openbare bibliotheek, komt hij op de Amsterdamsche
bibliotheek met de bekentenis, dat zij inderdaad klein en van niet zeer groote beteekenis is.
Daar staan twee overwegingen tegenover. Vooreerst kan men het geringe aantal vergoeden
door verstandige keus. Vooral die boeken worden aangeschaft, die men in particuliere
bibliotheken niet vindt, 't zij omdat ze te omvangrijk zijn of te hoog in prijs of reeksen
ephemerides, en catalogussen van groote bibliotheken. Ten tweede is er, wanneer men
geregeld voortwerkt, geen al te groot bedrag jaarlijks noodig; niet de groote sommen, die
men voor minder ernstige zaken besteedt. En er is een kostbare, goede kern. En hier wijst
hij op de degelijke standaardwerken uit de oude bibliotheek, op de reeksen, die later zijn
verworven, op de kostbare handschriften, die er al zijn, en op het voorbeeld van Leiden,
waar men uit een klein begin door geregelde zorg een der eerste bibliotheken van Europa
heeft weten te vormen.
Cras stood voor een zware taak. We weten het nu, als bijbaantje is de zorg voor een
1 ) Rogge, bijlage V. 2 ) Catalogus Bibliothecae publicae Amstelaedamensis. Ap. Petr. Henr. Dronsberg civitatis et ill.
Athenaei typographum 1796. P.
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H. C. Rogge, bibliothecaris 1877-1890, hoogleeraar 1890-1901. Portret van Th. Molkenboer.
Senaatskamer.
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belangrijke bibliotheek wel heel zwaar. En ook, het werk, dat van een overladen voorganger
halfweg is blijven liggen, moat men feitelijk geheel opnieuw doen. Cras zou het nooit
op zich hebben genomen, als hij had geweten, wat er aan vast zat, maar hij heeft geen
kamp gegeven en het schitterend volvoerd. Zijn catalogus is een lichtpunt in de geschiedenis
van de Amsterdamsche bibliotheek, waar men drie eeuwen lang bijna altijd met half
werk moest tevreden zijn. Over de inrichting willen we hier niet uitvoerig zijn. De indeeling
is systematisch, maar met inachtneming van de formaten, en van de alfabetische orde
in de onderdeelen, die voor de bedienden bij het halen en wegzetten van de boeken
practisch was.
En wat de aanschaffing betreft, omschrijft hij met heel helder inzicht, wat vooral noodig is,
de groote werken, die particulieren niet kunnen bezitten en bijhouden. In de achttiende
eeuw was de wetenschappelijke literatuur voor een zeer groot deal in verzamelwerken
— Thesauri — en reeksen van geleerde genootschappen neergelegd. Die werken — en zoo
ook de Fransche Encyclopedia — moest eene wetenschappelijke bibliotheek in de eerste
plaats hebben. En zoo is in deze periode van hard en verstandig werken de bibliotheek
weer geworden tot een wezenlijk wetenschappelijke boekerij.
DE BIBLIOTHEEK IN DE NEGENTIENDE EEUW.
De volgende jaren waren natuurlijk niet gunstig : revolutie, oorlogen en algemeene verarming. Met Cras werkte de hoogleeraar D. J. van Lennep en deze volgde hem in 1820 op.
Hij was vol ijver en belangstelling en wist in 1838 gedaan to krijgen, dat de bibliotheek
naar een beter en ruimer lokaal, boven het gerechtshof, ward overgebracht. Daar was
zij, volgens alle getuigenissen, ruim en goed geplaatst, en er was een verwarmde kamer
voor de bezoekers. In 1847 gaf Van Lennep een supplement op den catalogus van Cras,
een goed, bruikbaar boek, maar dat geen belangrijke nieuwe ontwikkeling van de verzameling tot uitdrukking brengt.
Van Lennep overleed in 1853. De overleggingen, die volgden, brachten eindelijk voor de
bibliotheek eene nieuwe regaling. Onder toezicht en beheer van Curatoren zou voortaan
een custos werkzaam zijn, die als bezoldigd bestuurder zich geheel aan zijn taak zou
kunnen wijden. Weliswaar is ook hiermede nog niet voor goed een geregeld voortgaande
ontwikkeling verkregen. Alles hing nog uitsluitend af van den persoon, op wien de keus
vial, maar in dit opzicht was de aanvang gelukkig.
P. A. Tiele, die in 1854 de betrekking aanvaardde, is niet alleen voor de Amsterdamsche
bibliotheek de inleider van een nieuw tijdvak geworden, maar heeft daarna als conservator
de Leidsche bibliotheek, bepaaldelijk wat de catalogiseering betreft, nieuw georganiseerd
(1858-1879), en later als bibliothecaris de Utrechtsche Universiteitsbibliotheek bestuurd,
en ook daar alles op nieuwen voet geregeld, tot zijn dood in 1889. In zijn vier Amsterdamsche jaren heeft hij den nieuwen catalogus gemaakt, die nog steeds „een model mag
heeten van goede bibliografie" 1 ), en die „van de verschijning af tot heden en aan de
bezoekers van de bibliotheek en aan alle bezitters onschatbare diensten heeft bewezen".
Zoo schreef Rogge in 1882, en we kunnen het nu nog met voile instemming herhalen
„Welk een hemelsbreed verschil, deze jongste catalogus in zes deelen, en die van de
achttiende eeuw, niet alleen in omvang, maar ook in gehalte !" Die „zes deelen" vormen,
behoorlijk gebonden, twee zeer dikke boekdeelen, waarvan alleen het eerste, stuk 1-4,
door Tide gemaakt is (1856-1858). „Het supplement, stuk 5 en 6, verschenen in 1861
en in 1877, is wel op dezelfde least geschoeid, maar door andere handers bewerkt".
1)

Een hinderlijke font in het stelsel is, dat in een band gebonden boeken, ook al handelen ze over geheel verschillende
onderwerpen, als een geheel zijn beschreven. De inleiding zegt hiervan : „Overal, waar boeken van verschillenden aard
in eenen band samengevoegd waren, zijn bij het eerste werk in den band ook de overige beschreven. Bij de verschillende
afdeelingen, waarin de andere werken behooren, wordt naar deze plaats verwezen". Bij het invoegen van de titels in de latere
groote catalogussen gaf deze verkeerde titelbeschrijving veel last en nog voelt men vaak het ongerief er van.
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De catalogus beschrijft weer, als de vroegere, in hoofdzaak een in den loop der jaren tot
stand gekomen verzameling, niet eene geregeld aangroeiende boekerij, die tot op den tijd
zelf is bijgehouden. Een inleiding, door Curatoren onderteekend, maar ontleend aan eene
uitvoerige schets van Tiele zelf in de Konst- en Letterbode, schetst de geschiedenis van de
bibliotheek en zegt ook 't een en ander over de verzameling zelve, met voile erkenning
van het feit, dat deze zeer ongelijk van inhoud is. Wij lezen, dat de systematische orde
vaak moest worden gewijzigd, omdat „meer dan eene afdeeling schaars, sommigen in het
geheel niet bedacht zijn". Toch is het streven om een algemeene boekerij te vormen, niet
alleen „voor de Doorluchtige School", maar ook voor de behoeften der handeldrijvende
en nijvere bevolking", krachtig uitgedrukt. Men hoopte, dat vooral door schenking de
bibliotheek zich Oink zou uitbreiden en ontwikkelen. Dit laatste gebeurde toen reeds,
en later in toenemende mate, maar tot het inzicht, dat dit nooit voldoende kan zijn, dat
schenkingen alleen groepen van boeken kunnen aanbrengen, maar dat eerst aankoop
uit ruime beurs en door goed deskundig inzicht geleid, een behoorlijk geheel van dat
alles kan waken, ook bij den voortgang der jaren en de nimmer rustende ontwikkeling
van wetenschap en literatuur, — tot dat inzicht zou men eerst zeer geleidelijk, na Lange
jaren, komen.
Toen Tiele Haar Leiden vertrok, werd D. J. Lodeesen zijn opvolger. Aan dezen viel de taak
toe den catalogus voort te zetten, en hij gaf dan ook het eerste supplement (vijfde gedeelte
van het geheele werk) in 1861. Curatoren gaven weer eene inleiding, met cijfers over den
aangroei der bibiotheek ; maar we bekijken liever het boek zelf en zien dan dadelijk,
dat de sterke aangroei verkregen is door een nieuwe wijze van werken, die ook verder
goede vruchten heeft gedragen, bruikleencontracten met bestaande instellingen, die zelf
voor hare bibliotheken niet voldoende konden zorgen en waarvan de bestuurders toch
inzagen, dat het van algemeen belang was, dat ze voor een ieder bereikbaar en bruikbaar
waren. En zoo beschrijft deze catalogus van 456 bladzijden verschillende boekerijen,
waarvan eene zeer belangrijke veel meer dan de helft van den inhoud in beslag neemt
(bladz. 139-416), de verzameling „Nederlandsche geneeskunde", bijeengebracht door de
Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst". Dit is een voortreffelijk werk ; het toont
one de geneeskundige wetenschap vooraan in Amsterdam; zij heeft hare plaats veroverd
naast de theologie, die van ouds vooraan stond, en rechten en letteren, die daarnaast in
aanzien waren. En juist onder de medici, in 't algemeen geen boekenmenschen, was eene
groep, die met kracht werkzaam was voor 't bijeenbrengen van medische literatuur in
't algemeen en voor de werken van de Nederlandsche geneeskundigen van alle tijden in 't
bijzonder. En deze manners hadden in weinige jaren op dit gebied een hoogst belangrijke
collectie bijeengebracht en hoopten daarmede eene Nederlandsche bibliographic der
geneeskunde tot stand te brengen. Een mooi ideaal, dat weliswaar niet zoo snel te bereiken
was, maar dat zij sedert toch door nauwelijks geevenaarde doorzetting, al zeer nabij zijn
gekomen. Dit in bijzonderheden te schetsen, behoort niet bier, maar we mogen wel een
naam noemen, dien van Dr. J. W. R. Tilanus, aan wien we dezen voortreffelijken medischen
catalogus, „voorlooper eener Nederlandsche geneeskundige bibliografie", te danken hebben.
Maar naast hem wag dan wel onze bibliotheekbewaarder Lodeesen worden genoemd,
die zich volgens de inleiding „heeft laten Leiden door den wensch en de voorlichting van
den bibliothecaris der Maatschappij Dr. J. W. R. Tilanus". Een voortreffelijke samenwerking! Tilanus, in de medische wetenschap thuis en man van breed inzicht en helderen
kijk over zijn geheele wetenschap, maar, als het op precies beschrijven aankwam,
haastig en slordig — en, zooals we aan het werk zien, onder zijne aanwijzing een bibliograaf aan het werk, die van den catalogus iets zeer goeds maakt, een standaardwerk van
blijvende waarde.
Het is een voldoening dit in het Licht te stellen, omdat we van Lodeesen zoo weinig
weten. Eene Hoot van hem over de zeldzame uitgave van Dalechamp, Historia generalis
plantarum bleek haastig en onjuist te zijn, en gaf daardoor last — maar de vergissing
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werd veroorzaakt door een drukfout in Tiele's catalogus. 1 ) In het classiek-philologisch
tijdschrift Mnemosyne (1904, bladz. 451) vinden wij Lodeesen vermeld in eene briefwisseling van Mommsen met Boot over een hier door den beroemden Duitschen historicus geraadpleegd handschrift ; karakteristiek voor zijn positie is wel, dat hij het
handschrift, dat Mommsen voor de wereldberoemde uitgaaf van zijn Corpus Inscriptionum noodig had, niet op eigen gezag kon uitleenen, maar den geleerde verwees naar
Prof. Boot als gewenscht tusschenpersoon. Lodeesen blijkt wel een kundig en beschaafd
bibliotheekbestuurder en bibliograaf te zijn geweest. Of we zooveel kunnen zeggen van zijn
opvolger P. de Holl Jr. (1863-1878), komt mij twijfelachtig voor. We vernemen niets
van hem, maar de bewerking van het zesde stuk (suppl. 2e stuk) van Tiele's catalogus
is niet aan hem, maar „onder zijn opzicht" aan M. Roest Mz. opgedragen. Roest was een
zeer verdienstelijk Joodsch geleerde, Wiens naam onafscheidenlijk verbonden is aan de
Bibliotheca Rosenthaliana. Dit cataloguswerk was dus zeker voor hem bijzaak en hij
heeft de verdienste, den catalogus afgerond en voltooid te hebben. Waar we hem persoonlijk aan het werk zien, in de beschrijving van de verzameling-Doodendans, door
Reichelt aan de stad vermaakt, was hij m.i. niet gelukkig ; hij nam daar aan. „een systeem
van exacte bibliographic" dat hem zeker heel veel arbeid kostte, maar een weinig bruikbaar boekje leverde 2).
Aan De Holl zelf mogen we misschien toeschrijven het bijeenbrengen en catalogiseeren
van eene „verzameling van werken, brochures, tijdschriften, dagbladen, gedichten, platen,
gedenkpenningen, draagteekens, enz. uitgegeven of verspreid bij gelegenheid of naar aanleiding van het derde eeuwfeest van Nederlands bevrijding uit de Spaansche heerschappij,
1 April 1872". Maar, afgezien van de vraag naar persoonlijk werk van den bibliotheekbewaarder, moeten we opmerken, dat zeker het gewone administratieve werk aan hem en
zijne enkele helpers de handers vol gaf. Niet door druk bibliotheekbezoek, maar door een
verhuizing van de geheele bibliotheek en toestrooming van telkens nieuwe groote boekenverzamelingen. In 1863-1864 werd de bibliotheek uit het Paleis van Justitie overgebracht
naar het groote huffs, waar de Handelmaatschappij gevestigd was geweest op de Heerengracht bij de Brouwersgracht. Men heeft toen waarschijnlijk gemeend aan de boekerij
eene huisvesting te hebben gegeven, die voor lange jaren voldoende zou zijn, maar de
ondervinding leerde al spoedig, dat dit niet zoo was. De toestand, zooals die in weinige
jaren is geworden, is ons door den meest deskundigen ooggetuige, den lateren universiteitsbibliothecaris aldus geschetst
„Hoe zij (de bibliotheek) daar was geherbergd, ligt ons nog versch in het geheugen. Alle
vertrekken waren in beslag genomen en met boekenrekken Tangs de wanders en in het midden
betimmerd ; uitgenomen de kamers van de bel-etage aan de straatzijde en de voormalige
eetzaal daarachter, die voor het lezend publiek en het dienstpersoneel ingeruimd werden.
Eene betimmering van die fraaie behangsels zou zeer te betreuren zijn geweest, en het was
al erg genoeg, dat er hier en daar losse kasten voor stonden, zooals die geweldig hooge
gevaarten, waarin de bibliotheek van Potgieter meer opgeborgen dan behoorlijk geplaatst
was. Zelfs op de ruime zolders was geen plek waar nog rekken konden staan, ongebruikt
gelaten. Ook de gangers werden ten laatste bezet. Hier had men de boeken volgens de
systematische indeeling en summering van den nieuwen catalogus, naar de vakken over
de verschillende vertrekken verdeeld. De zaal was bijvoorbeeld voor de rechtsgeleerdheid,
een der bovenvertrekken voor de geschiedenis, een ander voor de godgeleerdheid ingeruimd.
De Maatschappij tot bevordering der geneeskunst had bijna over een geheelen zolder te beschikken. Maar dit stelsel was niet vol te houden, toen de eene bibliotheek na de andere
ten geschenke en in bruikleen werd gegeven. En waarlijk, er waren pas veertien jaren na
het overbrengen verloopen, of men zag in, dat de boeken ook hier niet blijven. konden".
1 ) Zie : Het Boek, 1923, blz. 357. 2 ) Doodendansen, en de daarmede in verband staande literatuur enz. (legaat Reichelt)
Overgedr. uit den Catal. v. d. Bibl. der stad Amsterdam, 6e ged. (suppl. 2e ged.) 1873. In 1923 is de verzameling op nieuw
beschreven : Doodendans. Catalogus der verzameling Reichelt. De Nederlandsche doodendans, verz. Schultz Jacobi.
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Juridische Leeszaal der Universiteitsbibliotheek. Photo bij prof. J. S. Theissen.

Boekenmagazijn der Universiteitsbibliotheek. Photo bij prof. J. S. Theissen.
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We zullen Kier geen overzicht geven van al die door schenking, legaat of bruikleen bijeenstroomende boekerijen. De toestrooming was nog slechts begonnen en zou na de her..
schepping der bibliotheek tot universiteitsbibliotheek onafgebroken doorgaan. De catalogiseering behoort geheel tot die nieuwe periode. Ook behoort geheel daartoe de geregelde
aanschaffing van boeken en vooral van tijdschriften. Want wat wel ten sterkste de achterlijkheid van de bibliotheek voor 1878 doet voelen, is de terloops door Rogge gemaakte
opmerking, dat „de afdeeling wetenschappelijke en letterkundige tijdschriften, jaarboeken
en verslagen van genootschappen en andere periodieke werken" er „bijna geheel onbekend" waren.
In 1878 werd Dr. H. C. Rogge tot bibliothecaris der universiteitsbibliotheek benoemd,
en daarmede was voor goed een einde gemaakt aan het oude stelsel. Een wetenschappelijk
directeur zou voortaan de bibliotheek besturen. Hiermede neemt dus de schets van de
geschiedenis der oude stedelijke bibliotheek een einde.
DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK 1).
Bij Raadsbesluit van den 19 den December 1877 werd de voormalige Stadsbibliotheek tot
Bibliotheek der Universiteit verheven. Gevolg daarvan was de benoeming van een wetenschappelijk gevormd man tot bibliothecaris, uitsluitend met het beheer der boekerij belast.
Dr. H. C. Rogge, die den 1 sten Mei 1878 dit ambt aanvaardde, was voor die taak uitnemend
voorbereid. Het bibliothecariaat van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
was voor hem een goede oefenschool geweest ; bovendien had het hem voortdurend in
contact gebracht met de Leidsche Universiteitsbibliotheek, waar hij kennis had gemaakt
met de vruchten van Tiele's organisatorischen arbeid. Die kennismaking was voor hem
van groote beteekenis; immers, hem wachtte niet alleen de taak om „de boekerij op de
hoogte te brengen van de toenmalige eischen der wetenschap en haar bij te houden overeenkomstig de behoeften van het onderwijs", maar ook haar gemakkelijker bruikbaar te maken
voor de bezoekers dan een catalogus in boekvorm — hoe uitnemend deze ook was uit een
bibliografisch oogpunt — en geschreven registers dat konden doen. Rogge vond, samengepakt in de zalen en kamers, op de gangen en den zolder van het reeds genoemde gebouw
aan de Heerengracht, een rijk boekenbezit, maar hij vond er ook groote lacunes. Het was
dringend noodig ruimte te scheppen voor den snel wassenden boekenstroom, de leemten
zoo goed mogelijk aan te vullen, het niveau, als het op behoorlijk peil gebracht zou zijn,
te handhaven, en het bezit door fiches-catalogi, die geregeld bijgehouden konden worden,
naar auteurs en vakken voor de bezoekers toegankelijk te maken, een alphabetischen en
een systematischen kaart-catalogus dus, en, voor de contrOle, een stand-catalogus in
het leven te roepen ; alles met elkaar geen geringe taak voorwaar !
Het meest urgent was de oplossing van de ruimte-kwestie ; de nieuwe groote bruikleenen
de boekerij van de Remonstrantsche gemeente met haar vele handschriften en pamfletten,
die van het Aardrijkskundig Genootschap en van het Wiskundig Genootschap „Onvermoeide arbeid komt alles te boven" konden niet weer geplaatst worden. Nadat een
plan om de bibliotheek te vestigen boven de collegezalen der nieuwe universiteit in het
Oudemanhuis door de overtuigende critiek van den bibliothecaris was opgegeven, werd
besloten haar onder te brengen in het gebouw, waarin zij nog steeds gehuisvest is, de voormalige Handboog-Doelen aan den Singel, tusschen Spui en Heiligenweg, die laatstelijk
het Athenaeum Illustre geherbergd had. Het bestaande gebouw werd bestemd tot woning
voor den bibliothecaris, voor leeszalen en administratielokalen; in wat daarachter nog
restte van den ouden Doelentuin zou een nieuw boekenmagazijn opgetrokken. worden.
Met begrijpelijke voldoening maakt Rogge in zijn eerste jaarverslag van de goedkeuring
1) Degegevens voor het nu volgende gedeelte van de geschiedenis der bibliotheek zijn geput uit de jaarverslagen vooral.
Vgl. voor een uitvoeriger verhaal de historische overzichten van C. P. Burger, die hij noemt in het tijdschrift Het Boek,
zijn daar
artikel: De Universiteitsbibliotheek te Amsterdam 1878-1923.
rg. 1929, pag. 65, volg. in zijn
j
25
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van dit plan melding; het ruimte-probleem scheen voor langeren tijd opgelost en de
centrale ligging kon de beste verwachtingen wekken ten opzichte van bezoek en gebruik.
In 1881 was men zoo ver gevorderd, dat de verhuizing plaats kon hebben; den isten Juli
werd de nieuwe bibliotheek geopend en een paar dagen lang werd zij voor genoodigden
en belangstellenden ter bezichtiging gesteld. In de studiezaal waren de noodige handboeken en woordenboeken voor de verschillende vakken van wetenschap opgesteld. De
leeszaal, bestemd voor bezoekers, wien het meer om algemeene ontwikkeling te doen was,
bevatte, naast verschillende pracht- en plaatwerken, een keur van boeken uit de verzameling van Potgieter ; zij werd in September in gebruik genomen. In 1882 werd bovendien
nog de vroegere Senaatskamer als „kunstzaal" ingericht ; de mooiste werken uit het
legaat-Hilman, een collectie, die vooral betrekking had op tooneel en costuum, werden
hierheen overgebracht.
Na de verhuizing wachtte het veelomvattende werk der nieuwe ordering. Om van de
voorhanden ruimte zooveel mogelijk te profiteeren, werd besloten de systematische opstelling der boeken te laten varen en zich voor die opstelling enkel door het formaat te
laten leiden. In verband daarmee werd een omnummering der boeken naar kast en plank
ter hand genomen, een zeer tijdroovende arbeid, die zelfs bij Rogge's vertrek nog niet
geheel was afgeloopen.
Intusschen gedijde de bibliotheek zeer voorspoedig in haar nieuwe verblijfplaats. Niet
door aankoop in de eerste plaats ; daartoe was het hiervoor beschikbaar gestelde jaarlijksche bedrag onvoldoende. Om het zoo doelmatig en economisch mogelijk te besteden,
werd overleg met de hoogleeraren gepleegd en begon Rogge met zich op de hoogte te
stellen van wat andere bibliotheken in de stall bezaten; als vrucht van dit onderzoek
verscheen in 1884 een lijst van tijdschriften en wetenschappelijke bladen, aanwezig in de
Universiteitsbibliotheek en in andere openbare verzamelingen in Amsterdam. Dat nog een
aantal meer kostbare aanvullingen langs den weg van aankoop verkregen kon worden,
was te darken aan het feit, dat Professor Willeumier bij zijn aftreden. in 1877 het hem
toegewezen wachtgeld daarvoor beschikbaar stelde.
Meer dan aan wat zoo verworven kon worden, dankte de bibliotheek haar geweldigen
groei aan de omvangrijke geschenken, die bleven toestroomen, de gansche boekerij van
Felix Meritis b.v., de Vondeliana van Mr. A. D. de Vries, de verzamelingen van Professor
Boot, van Mr. J. J. Rahusen, zeevaartkundige werken vooral en kaarten, van de firma
Van Eeghen en Co., boeken, kaarten en bescheiden betreffende de vestiging en de eerste
inrichting van de Republiek der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, een collectie
Jezuietische en anti-Jezuietische geschriften uit de boekerij van Mr. G. Schimmelpenninck,
de uitgebreide bibliotheek van het Genootschap ter bevordering der natuur-, genees- en
heelkunde, die, samen met de boekerij van den hoogleeraar Lehmann een aanwinst van
meer dan 10.000 deelen beteekende, de collectie-C. P. van Eeghen van werken op het
gebied der kunst. Nieuwe bruikleencontracten gaven mede een sterke uitbreiding aan het
tijdschriften- en boekenmateriaal en de ruil van dubbelen met verschillende boekhandelaren
tegen nog niet aanwezige werken bezorgde verder eenigen aanwas aan de boekerij.
Een schenking uit dezen tijd is van z•545 groot belang, dat zij verdient afzonderlijk vermeld
te worden. In 1880 droegen de kinderen van Leeser Rosenthal de toen reeds beroemde
verzameling van hebraica en judaica van hun vader in eigendom over aan de gemeente
Amsterdam op voorwaarde, dat zij ten eeuwigen dage in de bibliotheek der Universiteit
bewaard zou worden onder den naam van „Bibliotheca Rosenthaliana". Door de mildheid van een dier kinderen, baron George Rosenthal en na zijn overlijden van zijn
echtgenoote Sophie Rosenthal, geboren May, die in 1910 het George Baron Rosenthalfonds
stichtte, ram onder de goede zorgen van de conservatoren M. Roest Mzn. en J. M. Hillesum
haar bezit en haar vermaardheid steeds toe, zoodat zij ook nu nog, al heeft zij sedert den
wereldoorlog van den druk der tijden sterk te lijden gehad, een der kostbaarste afdeelingen
der Universiteitsbibliotheek vormt.
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IJverig nam Rogge ook de catalogiseering ter hand. Allereerst werden de titels van verschillende verzamelingen gedrukt, in afzonderlijke catalogi uitgegeven 1 ) en, uitgeknipt
en opgeplakt, tot een grondslag voor een algemeenen alphabetischen en systematischen
catalogus gemaakt. Evenzoo werd met de nieuwe aanwinsten der Universiteitsbibliotheek
gehandeld, waarvan bulletins uitkwamen, naar vakken ingedeeld, en met de aanwinsten
der 7 laboratorium-bibliotheken. Bij de openstelling van het nieuwe gebouw werd al wat
er van deze catalogi gereed was voor de bezoekers beschikbaar gesteld. In 1882 werd een
begin gemaakt met het aanleggen van een stand-catalogus en in 1888, niet zoo heel Lang
voor Rogge's afscheid, toen de omnummering het einde naderde, nam hij de uitbreiding
van den alphabetischen fiches-catalogus tot een algemeenen ter hand door met de invoeging
ook van de oudere titels een aanvang te waken.
Rogge is er blijkbaar voortdurend op uit geweest de bibliotheek nader tot het publiek te
brengen, opdat dit omgekeerd ook met Naar weer vertrouwd zou rakers. In zijn verslag
over 1879 vermeldt hij, dat in de Amsterdamsche Courant „than.s om de drie maanden
eenige bijzonderheden omtrent de bibliotheek worden medegedeeld", in dat over 1881,
dat aan stadgenooten elken Maandagmiddag de gelegenheid geboden werd, het gebouw
te bezichtigen. In de „kunstzaal" arrangeerde hij een blijvende tentoonstelling van oude
en merkwaardige drukwerken, banden en handschriften. In 1881, bij gelegenheid van het
feest ter eere der oud-strijders van 1830 en 1831, exposeerde hij platen, spotprenten,
portretten en voorwerpen, die betrekking hadden op den 10-daagschen veldtocht en andere
gebeurtenissen van dien tijd. Toen in 1882 het 250-jarig bestaan van de inrichtingen voor
Hooger Onderwijs te Amsterdam werd gevierd, hield hij weer een tentoonstelling ; den
nden April ontving hij het bezoek van Koning Willem III en Koningin Emma. En nog eens,
in verband met de komst van de leden van de Holland-Society uit Amerika in Amsterdam,
richtte hij in 1888 een expositie in van boeken, handschriften, kaarten, platen en portretten,
die betrekking hadden op de geschiedenis van Amerika in de 17de en 18 de eeuw.
In de lijn deter begeerte, de bibliotheek een maximum van nut te doers afwerpen, ligt ook
een herhaalde uitbreiding van den tijd der openstelling, ten slotte tot alle dagen der
week, ook in de vacanties. Naar aanleiding van een verzoek daartoe, door onderwijzers
in 1883 bij den raad ingediend, werd zij ook een paar avonden in de week toegankelijk
gesteld, een maatregel, die intusschen pas langzamerhand de vrucht is gaan afwerpen, die
men er zich van had voorgesteld.
Overigens had Rogge succes van zijn werk en zijn propaganda; van 1880 tot 1890, het
jaar, waarin hij tot hoogleeraar in de geschiedenis werd benoemd en afscheid nam van de
bibliotheek, steeg het aantal bezoekers van ongeveer 4000 tot ruim 13000 per jaar, dat
der geraadpleegde boeken van ongeveer 3000 eveneens tot 13000, dat der uitgeleende
werken van ruim 2000 tot bijna 5000 2).
Als opvolger van Dr. H. C. Rogge trad den 15 den Juli 1890 Dr. Mr. C. P. Burger Jr. op,
die den i sten Juni van het vorige jaar de plaats van den assistent-bibliothecaris J. F. van
Someren, tot bibliothecaris van de Utrechtsche Universiteitsbibliotheek benoemd, had
ingenomen. Onder zijn weer dan 30-jarig bibliothecariaat heeft de boekerij zich verder
ontwikkeld tot een der rijkste van het land. Bezield met een groote liefde voor het boek
als zoodanig en langzamerhand uitgerust met een zeldzame kennis van het oude boek,
heeft hij vooral de bestaande collecties van oudere werken, van incunabelen, post-incunabelen en verdere 16e eeuwsche drukken, van vroege Amsterdamsche uitgaven, van kaarten
en reisbeschrijvingen enz. uitgebreid met tal van aanwinsten van blijvende waarde, die
niet weinig hebben bijgedragen tot verhooging van de reputatie der bibliotheek ver naar
buiten. Daarnaast was zijn aandacht in het bijzonder gevestigd op de vergrooting van het
1) Zie voor de catalogi uit Rogge's tijd: Gids voor de bibliotheek der Universiteit van Amsterdam (1919), pp. XXV vlg.
2) Zie Feiten en Ciders betreffende de Amsterdamsche Universiteitsbibliotheek door den bibliothecaris (1902), p. VII. Zie
voor een uitvoeriger beschouwing over Rogge's bibliothecariaat : C. P. Burger, In memoriam. H. C. Rogge als bibliograaf en
als bibliothecaris, in het Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen I V (1906), pp. 1 volgg.
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tijdschriften-materiaal; het rijke bezit van zoovele ook half of geheel vergeten periodieken dankt de boekerij grootendeels aan zijn zorgen.
Maar meer dan door aankoopen nam de bibliotheek ook nu in omvang toe door schenkingen
en bruikleenen. Geen jaarverslag dat niet melding maakt van meer of minder gewichtige
aanwinsten op deze wijze verkregen. Onder de belangrijkste geschenken en legatee uit
deze periode behooren de boekerij van geneeskundige werken van Prof. Wurfbain, de collectie Bilderdijkiana van Jeronimo De Vries, de omvangrijke bibliotheek van Mr. N. G.
Pierson, voor een „Pierson-kamer" bestemd, die van Prof. Karsten, met het legaat-Boot
in een Boot-kamer vereenigd, die van Prof. Van Hamel, vooral voor het strafrecht van
beteekenis, die van Prof. Quack, van belang voor de geschiedenis van het socialisme.
Van de bruikleenen zij slechts genoemd de verzameling van de vereeniging „Het Vondelmuseum", met haar vele kostbare, vroege Vondel-uitgaven, plano's, platen, portretten
enz. En van blijvend belang voor de uitbreiding van bepaalde afdeelingen der boekerij
zijn de uit legatee stammende fondsen, uit Welker rente die afdeelingen mede aangevuld
moeten worden, de fondsen Potgieter, Sillem en Wijbrands ; zij makers het mogelijk op de
aangewezen gebieden van letteren, kunst en cultuur aankoopen te doers, die anders kwalijk
mogelijk zouden zijn. Eindelijk werd ook nog de roil van dissertaties en andere geschriften
met bibliotheken in binnen- en buitenland een steeds rijker vloeiende bron van aanwinsten.
Op het gebied der catalogiseering was Burgers tijd eveneens zeer vruchtbaar. De alphabetische catalogue werd nu door de invoeging van al de oudere titels inderdaad tot een
algemeene ; in 1895 was hij gereed. Zelfs werd een tweede aangelegd, voor het publiek
bestemd, dat den eersten slechts door tusschenkomst van een ambtenaar kon raadplegen, een hulp-catalogue, zonder signatures, die echter onvolledig bleef. De honoraire
conservator Dr. E. H. G. Thijssen bewerkte de medische afdeeling van den systematischen
catalogus ; Dr. J. F. L. Montijn nam de overige afdeelingen onder handers en kwam met
dies arbeid in 1906 in hoofdzaak gereed. Geregeld werden beide nu bijgehouden. Daarnaast zagen een reeks van catalogi van speciale verzamelingen der Universiteitsbibliotheek,
van verschillende bruikleenen en van laboratorium- en seminariumboekerijen het licht 1).
Meer in het bijzonder dienen daarvan vermeld te worden de handschriften-catalogue,
waarvan de eerste deelen bewerkt werden door den heer J. Hellendoorn, de latere in hoofdzaak door Dr. M. B. Mendes da Costa, en de incunabelen-catalogue, door den bibliothecaris
zelf verzorgd, waarvan het eerste gedeelte in 1919, het tweede in 1923 werd voltooid.
De bruikbaarheid der instelling voor de bevordering van studie en wetenschappelijk werk
werd verder nog aanmerkelijk verhoogd door het feit, dat het verkeer van bibliotheek tot
bibliotheek steeds toenam en beter geregeld werd; de rondzending van aanvragen, waaraan de eigen boekerij niet kon voldoen, ontsloot voor de bezoekers het gansche bezit der
gezamenlijke Nederlandsche openbare boekenverzamelingen. In het getal dier bezoekers
en in dat der geraadpleegde en uitgeleende werken is in deze periode een nog veel sterkere
stijging te constateeren dan in de voorgaande.
Ook in Burgers tijd hebben herhaaldelijk tentoonstellingen blijk gegeven van het rijke
bezit der boekerij. Zoo verleende de bibliotheek in 1914 haar medewerking bij de Bijbeltentoonstelling in het Stedelijk Museum, terwijl in de Paaschweek van 1919, bij gelegenheid
van het 9e Philologencongres, te Amsterdam gehouden, in de verschillende lokalen van
het gebouw een keur van handschriften, incunabelen, Nederlandsche post-incunabelen,
Vondeliana, oudere werken op het gebeid der Nederlandsche letterkunde, van onderwijs en
humanisme, doodendansen, hebraica en judaica werd geexposeerd2).
Het spreekt wel van zelf, dat de sterke groei der boekerij het ruimte-probleem telkens
weer op den voorgrond drong. Bij Burgers benoeming verviel de ambtswoning voor den
bibliothecaris, waardoor verschillende lokalen ter beschikking van de bibliotheek gesteld
1 ) Zie de opgave deter catalogi in de Gidsen voor de bibliotheek der Universiteit van Amsterdam van 1919, pp. XXVI,
vlgg., en 1922, pp. 31 vlg. 2 ) Zie de Gids voor de bibliotheek der Universiteit van Amsterdam van 1919.
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konden worden. Al heel spoedig waren zij weer gevuld en moesten op ganger en portalen,
op zolders en vlieringen en in de werkkamers boekenrekken worden geplaatst. Een korte
en geringe opluchting gaf in 1900 de ontruiming der conciergewoning, waardoor ook aan
het Vondelmuseum en de verzameling-Boot eigen lokalen toegewezen konden worden.
In 1901 bereikte een voorstel tot vergrooting van het boekenmagazijn met een nieuwen
bijbouw den raad , in 1905 kon deze in gebruik genomen worden. Tien jaar later, in 1915,
werd nogmaals tot een dergelijke uitbreiding besloten, die in 1919 was voltooid en het
magazijn in den staat bracht, waarin het zich tot op dit oogenblik bevindt. Intusschen
was de begeerte, toen reeds geuit, naar een nieuw gebouw, technisch op de hoogte van den
tijd, alleszins begrijpelijk.
Dat ook het personeel geleidelijk moest worden uitgebreid en een steeds meer gedetailleerde administratie en boekhouding moesten worden ingevoerd, is niet meer dan natuurlijk.
Intusschen was in 1919 de Openbare Leeszaal en Bibliotheek gesticht, die den stroom van
bezoekers voor een deel in een andere bedding leidde. Tot directeur dezer instelling was
benoemd Dr. T. P. Sevensma, voor dien bibliothecaris van de Handels-Hoogeschool te
Rotterdam. Toen nu in 1923 Dr. Burger den 65-jarigen leeftijd bereikte en tegen 1 Januari
1924 eervol ontslag verzocht en kreeg, werd Dr. Sevensma, als zijn opvolger, tevens tot
bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek benoemd. Het was ook toen een tijd, waarin
zuinigheid geboden was, en door z66 de leiding der beide groote instellingen in een hand
te leggen, meende men het best een economisch beheer te waarborgen.
Het optreden van den nieuwen bibliothecaris, die den later Juni 1924 in functie trad, ging
gepaard met een sterke reorganisatie op velerlei gebied. Gebouwen en inrichting werden
aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen, waarvan de conclusie was, dat het boekenmagazijn voorloopig nog voldoende ruimte bood, dat het voorgebouw daarentegen vele
ernstige gebreken in bouw en inrichting vertoonde, door een flinke vernieuwing echter
nog voor eenige jaren bruikbaar gemaakt kon worden. In Augustus 1925 werd met de
verbouwing een aanvang gemaakt en den 17den Mei 1926 werd de vernieuwde bibliotheek
door den Burgemeester als Presidient-Curator in tegenwoordigheid van een beperkt aantal
genoodigden heropend. Met behoud van den gevel en de hoofdindeeling van het bestaande
gebouw was een betere, in warmer uitgevoerde ingang gemaakt en een fraai betimmerd,
gemakkelijk begaanbaar trappenhuis aangebracht met een behoorlijke garderobe, die tot nu
toe ontbrak. Op de tusschenverdieping was een tweetal vertrekken tot een flinke kaartenzaal samengevoegd. Het bureau van uitleening was aanmerkelijk vergroot. Op de tweede
verdieping waren een drietal kleinere kamers samengevoegd tot een ruime studiezaal voor
moderne talen en aan de voorzijde een tweetal vertrekjes tot een klassiek seminarium.
Hier ook waren een paedagogisch-philosophische leeszaal en een kamer voor de Rosenthaliana ingericht, terwijl, door het uitbreken van nog een aantal zolderkamertjes en het
optrekken der muren, een zaal voor de litterair-historische verzamelingen van de Vondel-,
Bilderdijk- en Multatuli-musea verkregen werd. Op de eerste verdieping was de oude leeszaal door een juridische studiezaal vervangen.
Bij raadsbesluit van den 14 den Januari 1925 werd verder de Universiteitsbibliotheek, die
voor dien tijd onder het toezicht van Curatoren der Universiteit had gestaan, direct onder
het bestuur van Burgemeester en Wethouders gebracht. De personeel-bezetting onderging
een sterke verandering en den l ater Januari 1925 trad een nieuwe verordening op het
personeel in werking, die verbetering bracht in salarieering en titulatuur, terwijl den later
Januari 1926 een nieuw reglement op de Universiteitsbibliotheek werd ingevoerd. De
gesigneerde alphabetische catalogus werd nu voor het publiek opengesteld, de achterstand in den systematischen catalogus ingehaald en verschillende afdeelingen van dezen
catalogus omgewerkt. De uitleenings- en de inlichtingendienst werden gesplitst, door
technische verbeteringen grootere snelheid in de uitleening gebracht en een geregelde
opvraag van uitgeleende boeken ingevoerd. Ook had een herziening plaats van de wijze
van teller voor de statistiek. De commissie van advies onderging een wijziging en werd
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in haar veranderde gedaante den 27sten Maart 1926 door den Wethouder van Onderwijs
geinstalleerd.
Bij den aankoop van boeken richtte zich de aandacht nu vooral op de nieuw verschijnende
werken. Men begon weer, eenige malen per jaar, lijsten van aanwinsten uit te geven, en
geregeld werden voor de aanschaffing de adviezen der hoogleeraren ingewonnen. Van de
geschenken, die de bibliotheek bleven verrijken, zij alleen genoemd de Bibliotheque
scientifique francaise, door de Fransche regeering aangeboden, voornamelijk bestaande uit
medische en natuurwetenschappelijke standaardwerken en door de mildheid van de Commission scientifique van het Genootschap Nederland-Frankrijk aangevuld met boeken
op het gebied van wijsbegeerte en psychologie.
Lang heeft het directoraat van Dr. Sevensma niet geduurd. Toen hij in 1927 in aanmerking
kwam voor het ambt van bibliothecaris van den Volkenbond, werd hem door Burgemeester
en Wethouders een verlof van zes maanden verleend, dat den l sten Maart 1928 ten gevolge
van zijn benoeming te Geneve door een eervol ontslag werd gevolgd. Bij raadsbesluit
van den 23 sten November 1928 werd tot zijn opvolger in het beheer der Universiteitsbibliotheek benoemd Dr. J. S. Theissen, toen bibliothecaris van de Rijksuniversiteit te
Groningen. Den l sten Februari 1929 aanvaardde hij zijn ambt te Amsterdam. Een volgend
gedenkboek moge met de periode, die nu inzette, afrekening houden, hier zij enkel van
een streven gerept. Dat streven is er op gericht om in harmonische samenwerking met de
bibliotheekcommissie en het personeel de instelling steeds meer te doen beantwoorden
aan de eischen, die redelijker wijze aan haar gesteld mogen worden. Haar kostbare oudere
collecties worden daartoe zooveel mogelijk aangevuld, in de behoeften van het moderne
wetenschappelijk onderzoek zooveel doenlijk voorzien. Verblijdend is, in verband met dit
laatste, het feit dat ook het internationaal verkeer, mede onder den invloed van internationale conferenties en congressen op bibliotheekgebied, al door gemakkelijker en vlotter
wordt. Aankoop, grootere en kleinere geschenken en nieuwe bruikleenen blijven de boekerij
verrijken, de omvangrijke collectie Danica, door het Genootschap Dansk Samfund i Holland in 1930 voor den tijd van 99 jaar haar in vruchtgebruik gegeven, plaatste haar nog
pas in het middelpunt van de Deensche studie in Nederland. Herhaaldelijk getuigde zij
ook in de laatste jaren van de rijkdom van haar bezit; in 1925 door de Vondel-tentoonstelling bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het Vondel-museum en door een
tentoonstelling van Joodsch drukwerk naar aanleiding van het 300-jarig bestaan. der
Hebreeuwsche typographic, in 1930 door een expositie van boeken en geschriften betreffende Multatuli en een tweede van documenten omtrent de geschiedenis van het Remonstrantisme, toen de Amsterdamsche Remonstrantsche kerk haar derde eeuwfeest vierde.
Weer ligt een plan tot uitbreiding van het boekenmagazijn, goedgekeurd door den raad,
ter uitvoering gereed in afwachting van ietwat betere tijdsomstandigheden. En het nuttig
effect is nog altijd in sterke mate groeiende , de getallen van bezoekers, geraadpleegde en
uitgeleende boeken zijn de laatste jaren weer ongeveer verdubbeld. De Amsterdamsche
Universiteitsbibliotheek kan, wat betreft het geheel van haar bezit, haar inrichting en werkwijze de vergelijking met haar Nederlandsche zuster-instellingen ten voile doorstaan en
behoeft die met vele buitenlandsche bibliotheken niet te vreezen.
C. P. BURGER Jr.
J. S. THEISSEN.
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Caspar Commelin, de oudste beschrijver van den Hortus.
Portret van Van der Plaes. Rijksmuseum.

In an van den Hortus in het begin der negentiende eeuw. Aquarel van Lamberts. Gemeente-archief.
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TWEEDE HOOFDSTUK
DE HORTUS

e tweede helft van de zestiende eeuw is voor de ontwikkeling der plantkunde een belangrijke tijd geweest. Te voren had steeds het nuttig gebruik
der planten op den voorgrond gestaan. Men kende land- en tuinbouw en, niet te vergeten,
de cultuur van geneeskruiden, Welke laatste vooral in kloostertuinen werd beoefend, te
Amsterdam bijv. bij het in 1578 opgeheven Minderbroederklooster aan den Kloveniersburgwal bij de Waag. Eigen waarneming van de natuur om der wille van Naar zelve gold
echter nog niet als belangrijk. Daarin kwam verandering door het verschijnen, in 1554,
bij Vanderloe te Antwerpen van het vermaarde Kruidboek van den lateren Leidschen
hoogleeraar R. Dodonaeus, waarin eene beschrijving werd gegeven van alle toen bekende
planten, een boek, dat een ongeloofelijken opgang heeft gemaakt en in verschillende talen
en uitgaven is verschenen, in Noord Nederland bijv. te Leiden in 1608. Alom ontstond
nu vraag naar botanische tuinen, geschikt om niet alleen geneeskruiden, maar ook allerlei
andere planten uit alle wereldstreken te kweeken. Noord-Italie ging voor; Leiden volgde
al spoedig tegen het einde der zestiende eeuw en ook Amsterdam wachtte niet lang met
het aanleggen van een Hortus.
In 1618 richtten een 24-tal doctoren en 17 apothekers tot het stedelijk bestuur een verzoek
„een medicinalen Cruythoff, gelyck in verscheiden anderen plaatschen werden gevonden,
alhier ter steede meede te doen aanstellen, 't welck niet alleen tot vermakinghe ende
cieraat, maar ook tot groote nut voor den gheenen die de medicyne van noode hebben
gedyen soude". Men hoort hieruit den wensch, dat de stad zich de cultuur van geneeskruiden zou aantrekken, begrijpelijk, omdat deze door de opheffing der kloostertuinen
in het gedrang was gekomen, en tevens belangstelling voor de planten in het algemeen.
Blijkbaar is aan het verzoek voldaan , want korten tijd later is een stadsartsenijtuin
gevestigd aan den oostelijken never van den Amstel, daar waar later „Vlooienburg" zou
verrijzen. In 1627 is sprake van een „stadsgardenier", waarmede wel de hortulanus van
den kruidtuin zal zijn bedoeld. Of deze toen echter nog aan den Amstel lag ? Een „Kaertbouck van de Landen van de Gasthuizen", N°. 127, 1627-1628, berustend in het oud
archief der gemeente Amsterdam, omvat o.a. eene kaart van 1628, geteekend door Balthasar
Florist., van het Binnengasthuis, die vlak naast de Oudemanhuispoort, links, zoodra
men van de zijde van den Kloveniersburgwal binnenging, een „Barbiers Cruyt Hoff"
toont en meer naar de Doelenstraat nog een medicinalen „Cruyt Hoff". Hoe het zij,
in 1630 kwam zeker eene belangrijke verandering tot stand. Wanneer men de stad door de
Regulierspoort verliet, lag voor den wandelaar rechts van den Amstel, ongeveer ter hoogte
van het tegenwoordig kruispunt van Utrechtschestraat en Keizersgracht, het sinds het
midden der 16e eeuw verlaten klooster der Regulieren. Naar den tuin daarvan werd in
1630 de stadsartsenijhof overgebracht. Veel weten wij ook van dezen tuin niet. Hij schijnt
vrij ruim te zijn geweest, bevatte galerij en broeibakken, waarin „alderly slagh van uyt393

en inheemze bomen, heysters, kruyden en bloemen, wel ten ghetalle van twee duysent
zoo ter genezing van ziekten en die alleen tot vermaak en sierraad" werden gekweekt1).
„Welke boven genoemde Tuyn", zegt Casparus Commelin Sr. in het 2e deel van zijne
beschrijving der Stad Amsterdam van 1693, „het Collegium Medicum heeft gebruikt om
de Apothekers Knechts te examineeren, of zij genoegsaame kennisse der Kruyden hadden.
Edog heeft Dr. Joannes Snippendaal openbaare lessen in deselve over de kruyden gedaan
tot onderwysinge der Liefhebbers en der Jonkheyt". In 1658 wing men met een grooten
uitleg der stad aan en, daar de nieuw afgebakende straten en grachten den Reguliershof
doorsneden, kon deze niet in stand blijven. Derhalve werd de plantenverzameling naar
den tuin van het Binnengasthuis overgebracht, ongeschikt als deze voor het doel was,
maar waarschijnlijk zeer ten gerieve van den medischen hoogleeraar G. L. Blasius, die
hier tusschen 1660-1682 ook colleges over plantkunde heeft gegeven.
Het jaar 1682 is het geboortejaar van den tegenwoordigen Hortus, die dus thans 250 jaar
bestaat en ook een belangrijk jubileum viert. Wie over de stichting en den oorspronkelijken opzet uitvoerig ingelicht wil worden, doet het best het bovengenoemde werk van
Casparus Commelin. Sr. op te slaan. Deze was een broer van Joan Commelin, „Raad deser
Stede", die door de Heeren Burgemeesteren naast Joan Huydecoper, Ridder, Heer van
Maarseveen, Neerdijk etc. „als doen zijnde regeerende Burgemeester en Raad", tot cornmissaris werd aangesteld, „tot het maaken en onderhouden van de voorsz. Hortus medicus";
zijn boek verscheen in 1693, zoodat men uitstekende inlichtingen kan verwachten. Ik
wil hier niet alles herhalen, wat in Commelin te lezen staat, maar beperk mij tot enkele
opmerkingen, die zich bij de lectuur van zelf opdringen.
Kwam men het Hortushek binnen, dan had men aan zijne rechterhand, tot de N. Heerengracht, eene warme kas en daarvOOr broeibakken, aan zijne linkerhand eene schutting,
die ongeveer in de richting van de Plantage Muidergracht verliep. Onze hortulanus, de
heer A. J. van Laren, vertelde mij eens, dat de fundamenten van deze schutting nog
altijd aanwezig zijn en bijv. bij het omspitten van ons tegenwoordig Monocotylenperk
voor den dag komen. Het terrein tusschen deze schutting en de Muidergracht, thans den
grooten Hortusvijver, was een rechthoekige medicinale tuin, verdeeld in 3 vakken met
rechthoekige bedden.
Links van het Hortushek had men, gelijk tegenwoordig nog steeds, de wooing van den
„hovenier", als hoedanig voor de eerste maal optrad, tegen eene vergoeding van f 400
's jaars met vrij bier, Licht en brand, Jan de Vlieger. Zijn huffs moet heel wat onbewoonbaarder geweest zijn dan de tegenwoordige hortulanuswoning, want trad men door eene
deur in bovengenoemde schutting het driehoekige gedeelte van den tuin tusschen schutting,
Pl. Parklaan en Pl. Middenlaan in, dan zag men achter de hovenierswoning nog eene
kleinere warme kas, die grootendeels het zonlicht onderschepte.
Aan de Pl. Middenlaan volgde op de hovenierswoning „de groote Galderije ofte Winterplaats, breed 20 en Lang 133 voeten", daarachter „noch een plaats, daarin de Planten
gestelt worden die meerder warmte noodig hebben als alle de anderen en daarom de
warmstoof genaamd". „Dese heele Galdery of winterplaats" zegt Commelin „is van
Hout, te weten, dubbelt Schot, staande op een stee pen voet, welk schot tusschen beyde
Boekweyte Doppen van binnen is aangevuld, zoodat de teederste gewassen zonder
gestookte kaggels voor alle ongemakken in deselve bewaart worden. Dese winterplaats
heeft tegen het Zuyden dubbelde Glase vensters, en daar voor, bij starkke vorst, Houte
Luyken, om alle tochten en koude buyten te houden". Deze „galdery" was in het begin
van ooze eeuw nog de groote palmen- en varenkas van den Hortus, die twintig jaar
geleden voor den bouw van het nieuwe laboratorium moest wijken. Merkwaardig waren
de wanden, dubbele schotten, waartusschen boekweitdoppen, thans nog in de hortulanuswoning aan te treffen.
1)

P. H.
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Witkamp,
Amsterdam in schetsen, 1861.

De volgende passage uit Commelin's verhaal heeft mij zeer geboeid. „In de achterste
Warme stoof zijn de Zaad-Kassen , ook is aldaar een Boeken-kas van verscheide Kruydboeken, daaronder een geteekent Boek met Waterverf, door een Moninks gedaan, na
vreemde Oost- en West-Indische Gewassen, die hier op haren tijd in dese Hoff gebloeyd, en
vruchten gedragen. hebben, 't welk nog Jaarlijks werd gecontinueerd, 't geen heerlijk en
schoon om te Bien is". Ik vroeg mij af, waar dat boek van Moninks wel gebleven kon. zijn;
ik had het nooit onder oogen gekregen. Het bleek naar de Universiteitsbibliotheek verhuisd
te zijn, wellicht ter gelegenheid van de omzetting van het Athenaeum illustre in Universiteit in 1877. De bibliothecaris Prof. Theissen gevoelde er in verband met het bovenstaande gelukkig alles voor het weer Haar den Hortus terug te zenden. Wij kochten er
eene fraaie glazers vitrine voor, die in het centrum van de groote hall van het laboratorium
werd geplaatst en op 9 planken het uit 9 deelen bestaande werk van Moninks vertoont,
en op een 10e als bewijs van zijne beteekenis een exemplaar van Commelins Beschrijving
der Stad Amsterdam. Het werk lijkt mij thans beter opgesteld dan 250 jaar geleden,
toen men blijkbaar de overtuiging koesterde, dat eene warme kas eene geschikte plaats
was om boeken Lang goed te houden.
Nog eene belangwekkende mededeeling uit Commelin is de volgende : „Buyten ter weder
zijde staan groote Loode Bakken, daar in uyt andere onder aarde leggende Regen-bakken
't water gepompt word, en door de Zon verwarmt zynde, worden de Boomers en Planters
die in Tobben en Potters door de Hof verdeeld staan, met het zelve bewaterd". Het gieten
der planten moet, voor er eene gemeente-waterleiding was, groote bezwaren hebben medegebracht. Het brakke grachtwater was er natuurlijk ongeschikt voor. Dat er wel gebrek
aan goed water is geweest, blijkt daaruit, dat in vroegere loonboeken telkens gelden worden
verantwoord voor het halen van water, waarschijnlijk uit de Vechtstreek, hetgeen met
eene waterschuit geschiedde, want volgens het in het oud archief der gemeente berustend
memoriaal (ministers van de rekeningen van commissarissen) 1684-1795 werd in 1734 voor
f 1300 eene nieuwe waterschuit aangekocht, terwijl eene oude voor f 100 werd verkocht.
Achter de tegenwoordige hortulanuswoning zit nog altoos eene rest van de bovenbedoelde
-regenbakken in den grond.
Natuurlijk vermeldt Commelin ook reeds onzen zaadkoepel, i.e. het vertrek, waar de in
den Hortus gewonnen zaden worden gereinigd en bewaard, en wel als „een achtkantigh
Speel-huysje, dat seer vermaakelyk leyt, en 't uytsicht over het Bosch en Nieuwe Plantagie
heeft". Vermoedelijk heeft dit voor de vergaderingen van de opeenvolgende colleges van
commissarissen van den Hortus gediend. De Hortus was nl. geen instelling van het
Athenaeum illustre met een hoogleeraar-directeur, maar bleef tot 1877 geheel zelfstandig
met een eigen bestuur en eigen geldmiddelen. Het bovenbedoelde memoriaal vermeldt
bijv. als zoodanig alle jaren eene waste bijdrage van f 250 van het collegium chirurgicum
en eene wisselende van f 2000 a f 3000 van het collegium medicum naast kleinere posters
van den verkoop van boomers en planten enz. Bestuurderen waren burgemeesteren van
Amsterdam of andere aanzienlijke ingezetenen. Aileen in den beginne heeft men nog iets
bijzonders gekend, doordat de commissaris Joan Commelin, wel wegens zijne bijzondere
verdiensten voor den Hortus, den!bijtitel Horti medici Amstelaedamensis botanicus kreeg.
Toen hij in 1692 gestorven was, Cwerdl Petrus Hottonus benoemd tot botanicus van den
Amsterdamschen Hortus medicus, waarin men nu heeft te zien eene hulp voor de
commissarissen bij het tot stand brengen van den Hortus, na hem, in 1696, Casparus
Commelin Jr., die in 1706 echter professor werd, waarmede de functie van botanicus
aan. den Hortus kwam te vervallen.
Op Zondag bleef de Hortus gesloten , in de week had men toegang tot 6 uur tegen betaling
van 4 stuivers. Dokters, apothekers, „mitsgaders hare knechts" konden met eene jaarlijksche contributie volstaan en werden in het bezit van een koperen penning gesteld,
„om die aan den Hortulanus, in het ingaan te vertoonen, Bonder anders te mogen ingelaten worden". Zulke penningen komen nu en dan nog in den penninghandel voor. Tegen
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betaling konden alle apothekers „kruyden en wortelen" uit den tuin betrekken. Al deze
gelden vervielen aan de „Inspectores college medici".
Gedurende de 18e eeuw, de eeuw, waarin alles stilstond, veranderde ook in den Hortus
zeer weinig. Regelmatig wisselen de colleges van commissarissen met elkander af. Joan
Commelin werd opgevolg door Franciscus de Vroede, dan komt G. Pancras er bij en zijn
er drie commissarissen. In 1745 onderteekenen J. Six en G. Corver den jaarlijkschen staat
van ontvangsten en uitgaven. Onwillekeurig denkt men aan de groote liefhebberij, die ook
onze op 8 Dec. 1926 overladen collega in de kunstgeschiedenis J. Six in plantkunde had !
Tien jaar later onderteekenen Pieter Rendorp, George Clifford, Ferdinand v. Collen. En
weer denkt men aan het bezoek, dat Linnaeus als 28-jarige in 1735 aan ons land gebracht
heeft, om eerst te Harderwijk te promoveeren, daarna te Amsterdam onder Professor
Johan Burman in den wereldvermaarden Hortus te werken en vervolgens op het buiten
„De Hartekamp" van baron Clifford nabij Bennebroek zijn „Hortus Cliffortianus (1737)
te schrijven; voorts aan het genoegen, dat de heer H. D. Willink van Collen, die voor eenige
jaren te Breukelen overleed, er in heeft geschept, om bij het kasteel Gunterstein een fraaien
botanischen tuin aan te leggen. Nog later ontmoet men de namen W. Huyghens, Hendrik
Hooft, burgemeester P. C. Hasselaer, burgemeester J. Rendorp, heer v. Marquette, H.
Tersmitten. De hortulanus J. de Vlieger stierf in 1697 en werd opgevolgd door Hendrik
Gerritz, Wiens salaris in 1707 verhoogd werd tot f 450 en die op zyne beurt in 1708 of 1709
werd vervangen door H. G. Kruyper. Deze stierf reeds na een jaar en op 17 December
1709 werd als hovenier aangenomen Cornelis Vos, die Prof. Ruysch en Prof. Commelin
zou overleven en in 1734 kwam te overlijden. Een paar jaren was nu Abraham Coarse
hortulanus — het salaris was inmiddels f 500 geworden, een bedrag, dat tot het midden der vorige eeuw niet meer zou veranderen —; maar reeds in September 1737 overleed hij, waarna Hendrik Storm tot 1750 en Johannes Storm meer dan 50 jaar lang,
tot 1803, toen na Johan Burman zijn zoon Nicolaas Laurens Burman en Nicolaas
Bondt al professor waren geweest en Gerard Vrolik was benoemd, hortulanus zouden zijn.
Groote credieten waren in de 18e eeuw voor den Hortus ternauwernood noodig. Heb
ik het wel, dan werd slechts in 1711 f 3000 uitgetrokken tot betaling van eene oranjerie
en in 1727 een dergelijk bedrag voor een muur. In overeenstemming hiermede vertoont
schutterswijkkaart No. 15 van 1787/91 (oud archief der gemeente Amsterdam) den Hortus
ongeveer, gelijk Commelin hem heeft afgebeeld, en alleen de indeeling in perken is anders
geworden. Van 1758-1770 vond ik opgeteekend, dat er toen 10 a 12 knechts werkten,
die in den winter zes, en in den zomer acht uur werkten, dus onder nog gunstiger voorwaarden dan den achturigen arbeidsdag. In den winter verdienden zij 16, 's zomers 18
stuivers per dag. Voor een nacht werken werd 10 stuivers betaald. In 1771 bloeide voor
de eerste maal de Aloe (Agave) en de toenmalige belangstelling blijkt wel hieruit, dat
voor die bloeiende plant een speciaal gebouwtje werd opgericht, kostende f 1112, voor
dien tijd een heel bedrag. Later werd dit verkocht voor f 105.
In 1804 verscheen bij W. Holtrop te Amsterdam een „Naamlijst der Geneesrijke Plantgewassen in den Amsterdamschen Kruidtuin", samengesteld door Professor G. Vrolik.
In het voorbericht wijst deze op de willekeurigheid der rangschikking in den tuin en de
twijfelachtige geneeskrachtige waarde van sommige gewassen. Op het zg. „Medicinaal
Rabat van den Amsterdamschen Kruydtuin" toch vond men, gelijk Prof. Vrolik reeds in
1798 in zijn „voorstel tot deszelfs verbetering" aan Heeren commissarissen te kennen gaf,
„de planten noch volgens kunstmatige rangschikking, noch volgens overeenkomst in
gedaante, of geneeskragten ter neer gesteld, maar veal ear een verwarde menigte, waarin
zoo weinig orde was op te sporen, dat men bijna met hetzelfde recht elke strook, waarop
eenige planten ter verciering van onze tuin geplaatst zijn, met den naam van Medicinaal
Rabat zou kunnen bestempelen. Want ook de meeste verdienden onder den rang van
geneesmiddelen met moeite eene plaats". Deze opmerkingen waren natuurlijk een gevolg
van de omstandigheid, dat Linnaeus kort te voren door zijn stelsel van indeeling der
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planten orde had geschapen, waar vroeger slechts verwarring heerschte. Professor Vrolik
volgde ook het toen reeds algemeen in gebruik gekomen „Samenstel van Linnaeus", wat
het overzicht in belangrijke mate ten goede zal zijn gekomen. Hortulanus werd in 1803
Sorensen, die in 1807 overleed en opgevolgd werd door J. Pfister, Welke laatste in 1833
stierf en opgevolgd werd door den 30 jaar ouden Nicolaas Groenewegen.
Eene merkwaardige sensatie beleefde de Hortus in 1809 en 1810. „Nadat Koning Lodewijk
Napoleon", aldus Witkamp, „zijn residentie verplaatst had naar Amsterdam, wenschte hij
de uitbreiding van de Amsterdamschen Hortus tot een Koninklijken Tuin en daaraan een
koninklijke Menagerie toe te voegen. Een schat van zeldzame gewassen en planten werd
tot eerstgemeld einde te Haarlem verzameld, dock van de uitbreiding van den Hortus zelf
kwam niets. De gebeurtenissen van 1810 beletten de uitvoering, die anders allerwaarschijnlijkst gevolgd ware, daar reeds bij ministerieele dispositie van den 13 den November 1809
de tuin en 't achtergebouw in 't Trippenhuis te Amsterdam tot voorloopige bewaarplaatsen der bijeengebragte collectie bloemen en heesters waren afgestaan. Met de
Koninklijke Menagerie ging het betel-, in de lente van 1809 kwamen geheele bezendingen
vreemde dieren, die te Soestdijk en Haarlem waren bijeengebracht, naar Amsterdam,
en dadelijk werd daarvoor de Oranjerie van den Hortus ingeruimd. Ongelukkig had
deze schoone instelling, die onder het toezicht der beroemde natuurkundigen G. Vrolik en
C. G. C. Reinwardt aan de zorg van den „gardien" Alpy was opgedragen, Been langer
bestaan dan ruim 13 maanden. Toen het koninkrijk Holland ten val neigde, werd de
geheele verzameling ten verkoop aangeslagen en den 17 den Juli1810 aan de meestbiedenden
toegewezen. Van het paar schoone zebra's was nog alleen het wijfje over. Voorts werden
geveild een Aziatische leeuwin, een koningstijger, een Afrikaansche panter, een Canadeesche zwarte beer, een wolf, zes stekelvarkens, twee rakoenen of waschbeeren, een Witte
Naas, een paar mandrils, twee Barbarijsche apen, een Chineesche kroonaap, een baviaan,
een capucijner aap, een slingeraapje, een groene aap enz. Al spoedig was alles weer vergeten, ja, na weinig meer dan een kwart eeuw scheen zelfs de herinnering geheel vergeten.
Toch had men 't publiek de gelegenheid geboden, om de galerij te bezichtigen, waarvoor
belangstellenden zich iederen dag van elf tot twee ure konden aanmelden. Om de entréegelden bij 't bezichtigen van den Hortus niet te verliezen, was in de voormalige oranjerie
ten jare 1809 een deur aan de straatzijde gemaakt".
Blijkbaar hebben de plantenverzamelingen van den Hortus door de tijdelijke bestemming
der oranjerie tot dierenverblijf niet noemenswaardig geleden of zich althans spoedig
hersteld , want in 1857 verscheen een catalogus van de planten in den Hortus, bewerkt
door Prof. F. A. W. Miguel, die in 1846 professor in de botanie was geworden als opvolger
van W. H. de Vriese, en den hortulanus Jacob Cornelis Groenewegen, die, 23 jaar oud, in
1836 zijn naar Haarlem vertrokken broer Nicolaas was opgevolgd, vermeldende 6118
plantennamen. Nieuwe kassen waren er volgens een uitgavenstaat voor het jaar 1828 en
een rapport van commissarissen aan Burgemeester en Wethouders over den toestand in
den Hortus in 1852, aanwezig in het nieuw archief der gemeente Amsterdam, voor verrezen, zoo langs de N. Heerengracht, als meer in het midden van den tuin. Reeds toen was
de Hortus beroemd om zijne prachtige en uitgebreide verzameling van Cycaspalmen.
Maar ook in ander opzicht was de Hortus nuttig. In Mei 1858 werd nl. bij den Hortus een
instituut geopend om aan jongelingen gedurende een driejarigen cursus de gelegenheid
te geven zich onder de leiding van den hoogleeraar in de kruidkunde en den hortulanus
in den tuinbouw te oefenen en de vereischte bekwaamheden voor boom- en plantenkweeker te verwerven, waardoor de Hortus zich er op beroemen kan het eerste tuinbouwonderwijs in Nederland te hebben gegeven.
In ditzelfde jaar werd ook eene „Aquariumkas" gebouwd, de tegenwoordig midden in den
Hortus gelegen Victoria-kas, en in 1859 kwam voor de eerste maal in Nederland de Victoria
regia in den Hortus in bloei, nadat zij korten tijd te voren, nl. in 1849, te Chatsworth in
Engeland voor het eerst in Europa gebloeid had.
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Botanisch laboratorium. Photo bij prof. Th. J. Stomps.

Gezicht in den Hortus, langs de Victoriakas naar de achterzijde van het laboratorium. Photo bij prof. Th. J. Stomps.
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De Pinksterstorm van 28 Mei 1860 had voor den Hortus een belangrijk gevolg. Tal van
boomen in de Plantage warm ontworteld en van den opengekomen grond werd een stuk
aan den Hortus toegevoegd, dat thans als voortuin het terrein omvat, gelegen voor het
gebouw aan de Middenlaan. „Daaronder waren begrepen pl.m. 9 vierkante roeden voormalige houtwal, die in het begin deter eeuw den hortulanus waren ingeruimd om er groenten te kweeken ten zijne behoeve" zegt Witkamp. De voortuin werd door een ijzeren hek
afgescheiden van de Middenlaan. Blijkbaar is ook aan eene tegenprestatie van de zijde
van den Hortus gedacht. In het begin van onze eeuw kon men van het brugje in het
midden van den grooten Hortusvijver door een plantsoen tusschen den Hortus en den
genoemden Hortusvijver heen schuins doorsteken naar de Pl. Muidergracht, zooals de
ouderen van ons zich herinneren en op een aquarel te zien is, die in den Hortus wordt
bewaard. Op 30 October 1861 1 ) nam de gemeenteraad een besluit over een „Nieuwen
weg en wandelplaats langs den Hortus" en het zal bij deze gelegenheid zijn geweest, dat
de nude tuin van Commelin is geamputeerd om het bedoelde plantsoen te waken.
In 1862 werd f 3593 besteed om de wooing van den hortulanus te vergrooten en het
vroegere speelhuisje te verfraaien, dat daarbij tot een botanisch museum (bescheidener
gedachtenis) werd ingericht voor voorwerpen, die niet bewaard konden worden op liquor.
Tegenwoordig worden er, gelijk gezegd, de zaden bewaard, die telkenjare in den Hortus
worden gewonnen. Deze staat met weer dan 200 botanische tuinen en particulieren in
ruilverkeer en vele duizenden pakjes zaad worden jaarlijks verzonden naar alle oorden
der wereld, maar ook ontvangen, een prachtig middel om de plantenverzameling in den
tuin op peil te houden niet alleen, maar ook te verrijken. In 1863 werd definitief gebroken
met den oorspronkelijken stijven aanleg van rechte Paden en in 1864 de houten schutting
langs de Parklaan door een ijzeren hek vervangen.
Zoo nadert dan het jaar 1877, waarin het Athenaeum illustre universiteit zou gaan heeten,
en de Hortus zijne zelfstandigheid verloor en onder het toezicht van het college van
curatoren kwam te staan, wat eigenlijk Binds 1849 al eenigermate het geval was, omdat
toen door den raad wegens gerezen moeilijkheden was besloten, dat een der curatoren
steeds tevens commissaris van den Hortus zou zijn. Deze verkreeg nu een hoogleeraardirecteur, als hoedanig voor de eerste maal Prof. C. A. J. A. Oudemans optrad, op
19 December 1877 werd de Hortuscommissie ontbonden. Hiermede begon de periode van de
groote veranderingen in onzen Hortus. Alvorens deze te beschrijven, wil ik den Teter echter
nog eens medenemen op eene wandeling door den Hortus, zooals die in de laatste jaren
voor 1877 was; ik refereer mij bier aan wat ik uit den mond van Prof. Hugo de Vries
persoonlijk opteekende. Deze was van 1871 tot 1875 te Amsterdam leeraar en bezocht den
Hortus in die jaren reeds dikwijls.
Rechts van het ingangshek stood toen de oranjerie. Sloeg men links of om de hortulanuswoning heen, dan tag men, alvorens aan de groote palmenkas te komen, twee deuren.
De eerste leidde in de mangelkamer van de hortulanuswoning. Na afloop der tentoonstelling in het Paleis voor Volksvlijt, dus nog voor den tower van 1877, werden daarheen
de tentoongestelde vezels gebracht. Het waren bundels van 3 a 4 M. lengte en meest
ongeveer 1/2 M. dik. Hugo de Vries, die in September 1877 lector werd, vroeg toen verlof,
die vezels te reduceeren tot kleinere en voor college-demonstratie bruikbare bundeltjes,
maakte er veel doubletten van en zond die aan verschillende inrichtingen. Zoodoende kon
hij de groote partij opruimen en ruimte krijgen voor zijne instrumenten, wier aantal steeds
toenam. Later werd ook de mangel verwijderd. Deur N°. 2 leidde in de vergaderkamer
van heeren commissarissen. Deze kamer kwam in December 1877 dus vrij en werd toen
den nieuw benoemden lector in gebruik gegeven. Een der fraaie antieke stoelen der vergaderkamer is nog bewaard gebleven en staat thans, keurig gerestaureerd, in de kamer van
schrijver dezes. De hortulanuswoning, mangel- en vergaderkamer warm onderling door
1)

Handelingen van den Gemeenteraad in het Oud Archief der gemeente Amsterdam.
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deuren verbonden. Dan volgde dus de palmenkas, waarna men, alvorens den zaadkoepel
te bereiken, weer twee deuren zag. De le leidde in eene kamer, waar Prof. Oudemans
college gaf, de 2e in eene kamer, waar blijkbaar studenten mochten werken, want, toen
Hugo de Vries lector werd, vond hij in deze kamer den later zoo bekenden Dr. H. J. Calkoen
aan het werk voor zijn doctoraal. Midden in den Hortus lag natuurlijk de Victoria-kas.
In 1877 was in den hier beschreven toestand reeds eene belangrijke verandering gekomen.
In 1868-1869 waren de militair-geneeskundige studenten uit Utrecht naar Amsterdam
gekomen. Blijkbaar was weer collegeruimte in den Hortus noodig, dan tot dusver ter
beschikking had gestaan. Daarom werd de oude collegezaal van Prof. Oudemans bestemd
tot oranjerie en tusschen het Hortushek en de N. Heerengracht op de plaats van de voormalige oranjerie het oude collegegebouw opgetrokken, dat zoovele ouderen onder ons
gekend hebben. Het bestond uit eene spreekkamer nabij het Hortushek met eene deur
naar den tuin en een naar de collegezaal, eene collegezaal in het midden met eene ingangsdeur voor de studenten naar de straat , en eene werkplaats, waarboven de microscopie
van Oudemans (en Hugo de Vries in het eerste jaar), van de collegezaal gescheiden door
eene bergruimte, aan de zijde van de Nieuwe Heerengracht.
Al zeer spoedig deed zich opnieuw ruimtegebrek voor. Men bedenke, dat het aantal studenten steeds toenam, en denke ook aan de enorme vlucht, die allengs de studie der botanie
begon te nemen, niet het minst door het werk van Hugo de Vries zelf. Geheel nieuwe
richtingen waren naast de klassieke morphologie en systematiek opgekomen als de plantenanatomie en -physiologie en deze verlangden oefeningen in het microscopeeren voor de
studenten, en gelegenheid tot experimenteeren. Zoo neemt dan 12 Februari 1879 de Raad
eene voordracht aan „tot oprichting van een laboratorium voor plantenphysiologie in het
hoofdgebouw van den Hortus". Tusschen „mangelkamer" en „bestuurskamer" werd in
1880 een portaal met trap gemaakt om er eene etage op te kunnen zetten, en een dergelijke
trap en bovenetage werden gebouwd aan de andere zijde van de palmenkas. Hier moest
men met de hoogte van de nieuwe oranjerie rekening houden en dit is de reden, waarom
deze beide trappen zoo hoog geworden zijn en de bovenetages der beide oude vleugels van
ons tegenwoordige laboratorium zoo hoog liggen. Op 20 September 1882 Ham de Raad nog
een besluit „tot het vergrooten van de wachtkamer", waarmede alleen bedoeld kan zijn, dat
in aansluiting met de spreekkamer de in den Hortus uitstekende kamer gebouwd werd,
die eerst „de museumkamer van Prof. Oudemans" heette, en na 1896, toen hij directeur
van den Hortus was geworden, de zaaikamer van Prof. de Vries zou worden.
Nu doen wij het best, ons in gedachten naar dat jaar 1896 te verplaatsen. Het spreekwoord zegt : nieuwe bezems vegen schoon, en de nieuwe directeur zou inderdaad heel wat
veranderingen te weeg brengen. Ik heb nog verzuimd te vermelden, dat de Hortus na de
buitengebruikstelling de St. Anthonie-begraafplaats aan de overzijde van den grooten
Hortusvijver als z.g. overtuin in gebruik gekregen had (1878). Hier waren bewaarplaatsen
voor cokes en gereedschappen verrezen en hier was het, dat Hugo de Vries tusschen de
jaren 1887 en 1896 zijne vermaarde onderzoekingen over de mutabiliteit der Oenothera
Lamarckiana begon. Eenmaal directeur van den Hortus geworden, gaf hij er de voorkeur
aan, zijne proeven in den Hortus zelf voort te zetten, en omheinde daartoe bijkans het
geheele gedeelte van den Hortus aan de zijde van de Nieuwe Heerengracht achter het
collegegebouw. Hiervoor was noodig, dat het nog altijd publieke pad aan de Hortuszijde
van den grooten vijver van de Nieuwe Heerengracht tot het vijverbruggetje bij den
Hortus getrokken werd, hetgeen bereikt werd door afstand van eenig terrein van den
overtuin voor scholenbouw. Zoo ontstond „de" proeftuin van Prof. de Vries, die zoo
talloos velen zijn komen bezichtigen tot zijn jaar van aftreding, nl. 1918. In verband hiermede werden in aansluiting met de Victoria-kas achtereenvolgens de twee kleine kasjes
gebouwd, die wij tegenwoordig kennen als de kleine warme kas en de kweekkas. De beide
laboratoria aan weerszijden van de palmenkas waren reeds in 1892 opnieuw vergroot
door er werkkamers voor te bouwen aan de zijde van den tuin. De bouwverordening liet
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toen niet meer toe, parterrekamers op het niveau van de voormalige bestuurskamer enz.
te bouwen, en dit is de reden, waarom men trapjes van enkele treden moet opgaan naar
de werkkamer van den tegenwoordigen hoogleeraar in de plantenphysiologie, Prof.Weevers,
en naar de assistentenkamers beneden aan de tuinzijde in den ouden vleugel bij den zaadkoepel. In den tuin werden natuurlijke plantengroepjes aangelegd, als een boschrand
en een veentje, het laatste naast een eveneens nieuw rond Bassin voor merkwaardige
waterplanten, het zg. Pontederia-Bassin, aan de laboratoriumzijde van de Victoria-kas.
Ook werden de planten, in den tuin, zoowel als in de kassen, volgens een nieuw systeem
gerangschikt. Reeds Linnaeus had gezegd, dat zijn kunstmatig stelsel niet het einddoel
genoemd moest worden en gestreefd moest worden naar een natuurlijk stelsel, dat de
verwantschappen tusschen de verschillende planten zou doen uitkomen. Zulk een natuurlijk
stelsel had de geniale Eichler gegeven en dit werd nu, behoudens enkele wijzigingen, gevolgd en wordt nog steeds door ons gevolgd, ofschoon nieuwere systemen inmiddels
geboren zijn, zulks op grond van ooze bijzondere waardeering voor het Eichlersche systeem
en de moeite en kosten, verbonden aan het veranderen van de etiquetten in den tuin.
Hier zij nog vermeld, dat Prof. de Vries 3 maanden na zijne benoeming tot directeur den
opvolger van den hortulanus Groenewegen, nl. B. A. Plemper van Balen, die toen juist
121/2 jaar in functie was geweest, naar Wageningen zag vertrekken, waarna de tegen.woordige functionnaris A. J. van Laren benoemd werd, die zich dus nu reeds 36 jaren lang
op onovertroffen wijze van zijne taak gekweten heeft.
Aan het jaar 1898 is eerie droevige herinnering voor den Hortus verbonden. In het 2e deel
van Commelins plaatwerk over zeldzame planten in den Hortus wordt een boompje afgebeeld, dat zeer lang getuige van den oudsten tijd in den Hortus zou blijven. Het is een
Moeras-Cypres uit Virginie (Taxodium distichum), beschreven onder den naam van.
„Cupressus virginiana foliis acacie-deciduis, of virginiaansche Cypresseboom met Acaciabladeren die des winters afvallen". Dit boompje was door den Neer Henry Compton,
Bisschop van Londen, aan den Hortus toegezonden, en blijkbaar later in het driehoekige
gedeelte van den tuin geplant, waar het, in den loop van vele jaren allengs tot een prachtigen boom met breede kruin en zwaren dikken stam was opgegroeid, en nog tot in het
jaar 1898 een sieraad van den Hortus uitmaakte. Maar eene zwam had in de laatste jaren
den boom aangetast en verzwakt, en toen in den winter van 1898-1899 een krachtige
stormwind opstak, brak een der drie zware hoofdtakken af, later nog gevolgd door een
der beide overgeblevene; de boom was geheel verminkt en is toen opgeruimd geworden,
waarmee aan het bestaan van dezen meer dan twee eeuwen ouden boom een einde kwam.
Een ademwortel er van wordt nog in het museum bewaard. In 1902 kreeg de vroegere
„mangelkamer", nu het kantoor van den hortulanus, een voorportaal, in verband waarmede ook de laboratoriumruimte er boven kon worden uitgebreid.
De grootste verandering in den Hortus dateert uit de jaren 1910-1915. In het najaar
van 1910 ontving Prof. de Vries eene uitnoodiging, om tot zijn 70ste jaar hoogleeraar
aan de Columbia-Universiteit te New-York te worden en wel op echt Amerikaansche
voorwaarden. Dagen lang verkeerde men te Amsterdam in de grootste spanning, of hij
dit beroep zou aannemen, ook al wist men, dat hij vroeger reeds meer dan Bens eervolle
aanbiedingen uit het buitenland had afgeslagen. Burgemeester Jhr. Mr. Dr. A. Mien
liet zich niet onbetuigd en vroeg Prof. de Vries, of deze wellicht wenschen koesterde,
die het gemeentebestuur kon inwilligen, zoodat hij bereid gevonden zou worden Amsterdam getrouw te blijven. Prof. de Vries wees er toen op, dat hij wel zeer zwaar belast
was en dat de laboratorium-accomodatie in den Hortus in feite nog alles te wenschen
overliet. Het gevolg was — getuigenis voorzeker van de belangstelling in de wetenschap
bij ons stadsbestuur, dat ook bier weer toonde rekening te willen houden met de verlangens
van eminente mannen. — de bevordering van ondergeteekende van lector tot buitengewoon
hoogleeraar en de bouw van een nieuw laboratorium. Dit is gedacht als vergrooting van
het oude gebouw bij den zaadkoepel, dat in 1896 Prof. de Vries' laboratorium voor anatomic,
26
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Palmenkas in den Hortus, gezien van het dak van het laboratorium. Photo bij prof. Th. J. Stomps.

Interieur nieuw-gebouwde tropische kas in den Hortus. Photo bij prof. Th. J. Stomps.
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morphologic en systematiek werd, terwijl de in Januari 1897 voor de pharmacognosie en
chemische physiologic benoemde hoogleeraar Ed. Verschaffelt de voormalige bestuurskamer en het er boven en er voor gebouwde laboratorium betrok. Voor den bouw van
het nieuwe laboratorium was allereerst noodig, dat eene nieuwe palmen- en varenkas
werden gebouwd, opdat de oude afgebroken konden worden. Dit is in 1911 en 1912 geschied in het plantsoentje bij de Pl. Muidergracht, dat, gelijk wij zagen, oorspronkelijk
bij den Hortus had behoord, maar er later was afgenomen, zoodat de Hortus zijne voormalige grootte terugkreeg. Daarop verrees het hoofdgebouw, beneden eene mime collegezaal en een behoorlijk museumlokaal, boven eene bibliotheek, eenige kleine werkkamers
voor gevorderden en eene donkere kamer boven de collegezaal en twee flinke microscopielokalen voor beginners boven het museum. Het werd 13 Januari 1915 feestelijk ingewijd,
waaraan eene gedenkplaat in de vestibule herinnert. De oude te klein geworden collegezaal kon nu eene andere bestemming krijgen en werd, in twee werkvertrekken verdeeld,
Prof. de Vries voor zijne proeftuinafdeeling ten gebruike gegeven.
Het lag voor de hand, dat het aftreden van Hugo de Vries in 1918 verder€ veranderingen
mede moest brengen. De nieuwe directeur, Ed. Verschaffelt, besloot in overleg met mij,
die reeds vroeger van Prof. de Vries den overtuin voor mijn proeftuinwerk in gebruik
had gekregen en aan dezen proeftuin ver de voorkeur gaf boven dien in den Hortus, geleidelijk de proeftuinafdeeling van Prof. de Vries op te ruimen, omdat de Hortus dringend
behoefte had aan ruimte voor het kweeken van eenjarige planten en aan eene nieuwe
oranjerie. Die in het oude anatomiegebouw bij den zaadkoepel was nl. al spoedig in gebruik
genomen als kleine collegezaal. De „museumkamer van Prof. Oudemans", de latere zaaikamer van Prof. de Vries, werd weer afgebroken en het oude collegebouw voor de helft
ingericht als oranjerie, voor de helft als bergkamer en werkkamer voor het tuinpersoneel
in de donkere winteruren. Een klein restje van den proeftuin van Prof. de Vries bleef
tot het overlijden van Prof. Verschaffelt in 1923 bij mij in gebruik in verband met de
uitgebreidheid mijne Oenothera-cultures en met de omstandigheid, dat op verzoek van
de filiaalafdeeling van het meteorologisch instituut inmiddels aan den Hortus een klein
station voor het doen van meteorologische waarnemingen was toegevoegd, hetwelk bier
het best werd opgesteld. Met het aflezen der waarnemingen was oorspronkelijk iemand
van buitenaf belast. Dit kwam mij, toen ik zelf directeur geworden was, minder gewenscht
voor, waarom ik den assistent van de afdeeling plantenphysiologie Pinkhof, Wiens belangstelling voor meteorologische vragen bekend is, voor dit doel aanstelde.
De laatste veranderingen, die in den Hortus hebben plaats gegrepen, hangen samen met
ons jubileum. Curatoren gevoelden er gelukkig alles voor, ter dezer gelegenheid de vervulling van eenige nog bestaande wenschen na te streven. Nog altijd bestond er gebrek
aan ruimte en kassennood. Vooral, dat de Hortus maar over een kleine warme kas beschikte, waarin tropische boomen en struiken steeds weer tot potplanten moesten worden
ingesnoeid, werd als een ernstige misstand gevoeld. Aan het gebrek aan ruimte is nu
tegemoetgekomen, doordat bij besluit van den gemeenteraad het Wertheimpark aan den.
Hortus is toegevoegd. Zeer, zeer gaarna hadden wij er ook het zg. Parkschouwburgspeelterrein bij gekregen, waarmede de Hortus voor Lange jaren op eene voldoende grootte
zou zijn gebracht. Het heeft nog niet zoo mogen zijn, maar, bedriegen alle voorteekenen
niet, dan zal deze verbetering toch komen, wanneer nl. de Pl. Middenlaan naar den Houtkoopersburgwal zal worden doorgetrokken, een groot gedeelte van het Wertheimpark den.
Hortus weer zal worden ontnomen en elders compensatie mag worden gezocht. De kassennood is voorloopig bestreden, door de van ouds aan de zijde van de N. Heerengracht
gelegen kassen te verlengen en loodrecht er op, langs den grooten. Hortusvijver, eene groote
tropische kas te bouwen, die in 1931 gereed kwam en reeds aardig volgegroeid is. Wij
hebben nu aan deze zijde van den Hortus een keurig, van een nieuw stookhuis voorzien
kassencomplex, bestaande uit de in hoefijzervorm gelegen tropische, gematigde en Kaapsche
kassen (de beide laatste langs de N. Heerengracht) en de oranjerie (reikend tot het
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ingangshek), waarvoor dan nog aan de tuinzijde eene lage en Lange kas ligt, die, wat het
oude gedeelte betreft, oranjerie voor kleine planten, en wat het nieuw bijgebouwde gedeelte
aangaat, onze succulentenkas is geworden. De laatste is zoo rijk aan zeldzame vormen,
dat zij onlangs een Duitschen hortulanus tot den uitroep inspireerde , „So etwas schiines
gibt es sogar in ganz Deutschland nicht". Het aspect van den Hortus aan de zijde van de
N. Heerengracht, dat altoos veel te wenschen overliet, heeft zeker aanmerkelijk gewonnen
en zal niets meer te wenschen overlaten, wanneer de jonge boomen langs de gracht wat
opgegroeid zijn en het kleine open terreintje naast de tropische kas behoorlijk beplant is.
Onveranderd bleven de in 1911-1912 gebouwde palmen- en varenkas aan de zijde van de
Plantage Muidergracht en de midden in den Hortus gelegen, in 1858 gebouwde Victoriakas met aansluitende, van 1896 dateerende, kleine warme kas en kweekkas. De totale
bodemoppervlakte van onze kassen bedraagt nu 1200 M 2., zeer zeker nog een bescheiden
getal (Bonn 2200 M2., Munchen 4400 M2., Berlijn 5500 M2.), dat straks, wanneer de
doortrekking van de Middenlaan werkelijkheid wordt en de moeilijkheid zich voordoet,
dat het hoofdgebouw van den Hortus schuinsch t.o.v. den nieuwen boulevard komt
te liggen, ruimte laat voor de gedachte, aan de andere zijde van dezen hoofdweg in het
Wertheimpark eene monumentale kas te* bouwen, die een pendant van het laboratorium
zou kunnen vormen.
Wat den tuin betreft, zou ik nu nog willen opmerken, dat wij ons de laatste jaren beijverd
hebben, eene zoo streng mogelijke systematische beplantingswijze door te voeren en alle
perken op te ruimen, die vroeger met den naam plantsoen werden aangeduid en veelal
duplicaten omvatten van elders reeds aanwezige soorten. Ten slotte is een enkel goed
exemplaar van elken boom en elke struik voldoende te achten. De Sympetalen vindt
men nu alle bijeen ten Noorden van de as van de Victoria-kas, dus in het driehoekige
gedeelte van den ouden tuin van Commelin, eene fraaie groep van Ericaceeen bijv. tusschen
de Victoria-kas en het Pontederia-bassin. De Monocotylen, zoo voile gronds, als oranjerieMonocotylen, zal men vinden in de as van de Victoria-kas, de Coniferen langs de Plantage
Parklaan. Van de laatstgenoemde familie ontving de Hortus onlangs nog een prachtige
collectie ten geschenke, en wel van de Erven B. W. Blijdenstein te Hilversum, zulks onder
den vorm van eene bijzondere stichting : het Blijdenstein-Pinetum.
Van eene medicinale afdeeling is in den tegenwoordigen Hortus ternauwernood sprake
meer, en in dit opzicht is het karakter van den vroegeren Hortus medicus wel zeer veranderd, zeer begrijpelijk overigens, omdat de belangstelling voor en het gebruik van
geneeskrachtige planten, vooral in de tweede helft der 19e eeuw, voortdurend is afgenomen.
Meer uit pieteit dan uit noodzaak handhaven wij bij den ingang van den Hortus om een
enkele jaren geleden geplant exemplaar van Taxodium distichum heen nog een perk medicinale planten en de naam Artzenijhoff zou op onzen Hortus botanicus niet meer passers.
De overtuin dient vrijwel uitsluitend als proeftuin, werd tot dit doel van een klein laboratoriumgebouwtje en eene flinke kas voorzien, maar omvat ook de groote cokesbewaarplaats van den Hortus.
De inrichting van het gebouw is den lezer door het bovenstaande wel voldoende duidelijk
geworden. Het kantoor van den hortulanus is met zijne wooing door eene deur verbonden,
echter niet met het trappenhuis van het planten-physiologische laboratorium. De bovenetage van het laatste werd na 1918 door eene deur met het nieuwe hoofdgebouw verbonden
en ik stood toen de kleine werkkamers en de donkere kamer boven de collegezaal aan de
afdeeling plantenphysiologie af. Desondanks was deze, vooral na de komst van den hoogleeraar Weevers in 1924, al spoedig weer te klein, waarom nog een paar kasjes bijgebouwd
zijn op het dak van het nieuwe laboratorium. De beide oude vleugels hebben overigens
al sinds het begin der eeuw ieder een proefkasje beneden aan de tuinzijde, eerst uitstekend
achter de palmenkas, nu achter het nieuwe gebouw.
Hiermede geloof ik deze korte schets van de ontwikkeling van den Amsterdamschen Hortus
te kunnen besluiten. Zij zal het ook iemand, die den Hortus niet door eigen aanschouwing
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kept, mogelijk waken, zich van de tegenwoordige inrichting eene voorstelling te waken,
en hierom was het mij vooral te doen. Het door Joan Commelin uitgezette stekje is uitgegroeid tot een forschen boom, die in alle stadien van zijne ontwikkeling de aandacht
van de geheele wereld tot zich trok en Amsterdam tot sieraad strekte. De plantenverzameling zal tegenwoordig in den zomertijd incl. de een- en tweejarige soorten road 7000
soorten omvatten. Zij wag alle werkdagen bezichtigd worden tegen 50 cent de persoon,
des Zondags en ook op Woensdag- en Zaterdagmiddag tegen 25 cent, terwijl Burgemeester
en Wethouders voor studiedoeleinden over het algemeen gaarne vrijen toegang verleenen.
Gedenken wij ten slotte nog de rol, die de Amsterdamsche Hortus gespeeld heeft bij het
tot stand komen van de groote cultures der wereld. De oliepalmencultuur in Deli berust
op eene zending van twee potplantjes van de oliepalm naar Buitenzorg, die tot een onovertrefbaar ras bleken te behooren, en eene potplant van de koffie, plechtig door burgemeester Pancras v. Amsterdam den Roi soleil aangeboden, werd de stammoeder van alle
Amerikaansche koffieboomen.
THEO. J. STOMPS.
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Nicolaas Tulp, 1593-1674. Praelector in de anatomie, met den titel professor anatomiae, 1628.
Marmeren buste van A. Quellinus, bij mevr. douair. prof. jhr. dr. J. Six van Hillegom.
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DERDE HOOFDSTUK
DE ANATOMIE

ooals in het hoofdstuk over de geschiedenis van het onderwijs in de
anatomie wordt beschreven, was dit onderwijs in den beginne in handen van
het Chirurgijnsgilde, dat in 1550 als afzonderlijk gilde was afgescheiden van dat der
„Stilleganghmakers, Klompemakers en Schaetsemakers". De ontledingen vonden plaats
in een vertrek van het vroegere Sint-Ursule-Convent, dat op het Bind der 16e eeuw tot
vrouwentuchthuis (Spin-Huffs) werd ingericht en op de plaats van het tegenwoordige hoofdbureau van Politie heeft gestaan. Hoe deze eerste ontleedplaats, door het yolk „Snijburgh"
genoemd, was ingericht, weten wij niet. Evenmin is ons dat bekend van de tweede, die in
1578 in gebruik genomen werd. Het was de kerk van het opgeheven St. Margrietenklooster
in de Nes, die tot vleeschhal was verbouwd (Nieuwe of kleine Vleeschhal). Van het uitwendig aspect kunnen wij ons een beeld vormen uit prenten. Volgens Pontanus (Beschrijving
van Amsterdam, Boek II, Cap. XVI, bladz. 149) was op den „Oppersolder" het „auditorie
oft plaetse voor de Studenten van de Chirurgie, in de welcke tot lessen, sectien ende
andere ghelycke oeffeninghen to handelen de chirurgyns voornemelick van de Stadt op
seker ure ende gesette dagen t'samen comen".
Op den duur hadden de chirurgijns hinder van de Rederijkerskamer „In Liefde Bloeijende",
die eveneens in de kleine vleeschhal was ondergebracht, hetgeen er toe leidde, dat de
snijkamer in 1619 werd verplaatst naar een vertrek boven het Waaggebouw of de SintAnthoniespoort Mr. Veder heeft dit gebouw en zijn geschiedenis uitvoerig beschreven
in Eigen Haard, Jaargang 1911. Wij weten, dat de chirurgijns in den oostelijken toren
hun kamer hadden. Helaas is niet bekend, hoe zij was ingericht, maar blijkbaar was zij
al spoedig op het toenemend aantal leerlingen niet berekend en kon zij ook niet alle betalende
toeschouwers bij de openbare ontledingen bergen, want in 1624 werd besloten tot de
oprichting van een „Theatrum anatomicum" in het Waaggebouw.
Een beschrijving van dit Theatrum bezitten wij niet, maar wij kunnen ons wel voorstellen,
hoe het zal zijn gebouwd, afgaande op afbeeldingen van andere theatra uit Bien tijd 1).
Zij bestonden uit amphitheatersgewijze gerangschikte bankers voor staanplaatsen, die om
de snijtafel geplaatst waren. De praelector of professor had niet zelden een katheder, waarin
hij plaats nam en van waaruit hij zijn bedienden, prosector en indicator, aanwijzingen
omtrent de sectie gaf. Daar het anatomisch materiaal niet kon worden bewaard, vonden
de secties meestal in den winter plaats en op de afbeeldingen zien wij dan ook het publiek
gekleed met jassen en hoed de secties bijwonen.
Toen nu later de Rederijkers uit de kleine Vleeschhal waren vertrokken, daar hun kamer
zich met de Academie van Samuel Coster op de Keizersgracht vereenigd had, werd de
snijkamer opnieuw in de vleeschhal ondergebracht (1639). Immers, in het Waaggebouw
1)

o.a. van Leiden. Zie E. H. M. Thijssen : Nicolaas Tulp. Diss. Amsterdam 1881. bladz. 22 en volgende.
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Anatomic in de Waag. Gravure. Historische Verzameling der Universiteit.

Anatomische les van Seb. Egbertsz. Schilderij van Th. de Keyser. Rijksmuseum no. 1339.
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diende het anatomisch theater tevens als gildekamer, hetgeen tot moeilijkheden aanleiding
gaf, zoodat moest worden omgezien naar een ruimer gelegenheid, die opnieuw in de vleeschhal werd gevonden. Daar werd op Stadskosten zoowel een theater als een gildekamer
ingericht, maar ook in het Waaggebouw bleef de oude gildekamer in gebruik en daar
bleven bijv. de geschilderde anatomische lessen en andere gildestukken hangers, die het
Gilde toen reeds bezat. Ook werd het theoretisch onderwijs nog in het Waaggebouw gegeven. Ja, het schijnt, dat zelfs wel Bens een demonstratie op het lijk nog in de oude
gildekamer heeft plaatsgevonden. De nieuwe kamer was fraai en doelmatig ingericht en
Caspar van Baerle, de eerste hoogleeraar aan het inmiddels gestichte Athenaeum Illustre,
maakte er een gedicht in het Latijn op (In Theatrum anatomicum recens Amstelodami
exstructum etc.)
In 1660 werd ook aan het Athenaeum voor de opleiding van medische studenten een
hoogleeraar benoemd, Gerardus Blasius, die waarschijnlijk in het Stadsziekenhuis secties
verrichtte, maar volgens Monnikhoff 1) ook in het theater in de Vleeschhal. Later was er
in ieder geval in het Stadsziekenhuis ook een anatomische schouwburg.
De leerstoel voor anatomie aan het Athenaeum was echter tot 1755 niet regelmatig bezet
en de geschiedenis van de Amsterdamsche anatomie blijft dan ook aan die van het chirurgijnsgilde verbonden, totdat dit in 1798 werd opgeheven.
Toen. in 1688 het theatrum anatomicum te klein en gevaarlijk bouwvallig geworden was,
verzochten in Januari de overlieden van het gilde om een nieuwen schouwburg, waarvoor
opnieuw ruimte in het Waaggebouw aangewezen werd, nadat de stadstimmerman Peterson
een onderzoek had ingesteld. In 1690 werd door notaris Gerrit Steman een acte opgemaakt
(19 Januari), waarin het Gilde zich verplichtte om 4 °A) van de verbouwingskosten als
jaarlijksche huur te betalen. De op 1 April 1690 begonnen verbouwing was 17 Augustus
1691 afgeloopen. De bouwkosten vielen erg tegen (Fl. 9752,1.8), zoodat vanaf 1 Mei 1692
het Chirurgijnsgilde 390 gulden per jaar aan huur te betalen kreeg. Daar het Gilde van
oordeel was, dat er veel veranderd was, dat niet alleen voor de anatomie diende, verzocht
het om huurvermindering, die eerst in 1711 werd toegestaan. De huur was van toen of
100 gulden per jaar.
Er was een dikke spitse middentoren gebouwd met een windwijzer, waarop „Anatomy"
stond. Boven de deur van het torentje, waarin de trap naar de gildekamer was, stond
„Theatrum anatomicum" en een borstbeeld van Hippocrates, dat in 1829 nog gaaf was,
maar sedert dien is verdwenen. Op de deur had Gerard de Lairesse een skelet geschilderd,
waarboven stond : „Huc tendimus omnes". Dit skelet werd later vaak geschonden en
herhaaldelijk moest het worden overgeschilderd. Later werd een hekje voor de deur
geplaatst. Het skelet was in 1809 nog aanwezig, maar ook dit verdween later. Onder den
toren was een achthoekig theater gebouwd, waarvan de inrichting ons goed bekend
is door afbeeldingen en beschrijving (zie afb. 6). Voor de details kan verwezen worden
naar het artikel van Mr. Veder in Eigen Haard van 1911 en de „Nareden." van
Monnikhoff.
Omstreeks 1730 was er groote beroering in het gilde, daar aan de Overlieden bedriegerijen,
verduisteringen, enz. ten Taste gelegd werden. Er moet in den loop der jaren uit de verzamelingen van het gilde inderdaad heel wat verdwenen zijn.
Wel is waar stelde de Overheid geen gelden ter beschikking voor het aanschaffen van praeparaten en andere zaken ten dienste van het onderwijs, maar door schenkingen was toch
reeds een belangrijke verzameling van instrumenten, geraamten, huiden, opgezette dieren,
en curiosa in de gildekamer bijeen gebracht, volgens een lijst van het jaar 1619. Een
merkwaardig stuk, dat langen tijd bewaard werd, was de huid van een geexecuteerde,
Luyt geheeten, die (waarschijnlijk als eerste) in 1550 openbaar ontleed was. Tot 1663 is
1)

Johannes Monnikhoff : Nareden op de „Privilegien, Willekeuren en Ordonnantien betreffende het Collegium chirurgicum
Amstelraedamense, anno 1736 (als handschriftgebon.den. achter een exemplaar der Privilegien, in de Universiteitsbibliotheek
aanwezig).
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een inventaris bijgehouden. Ook in het zg. „Anatomye Boeck", aanwezig in het Stedelijk
Archief, vindt men een lijst, vermeldende de voorwerpen, die op de gildekamer aanwezig
zijn geweest. Maar van dat alles was in 1730, toen op aandrang van de oppositie in het
gilde, vooral geleid door Abraham Titsingh, een nieuwe inventaris werd gemaakt, veel
verdwenen. De gildeknecht, P. C. van Vijve, een zoon van een der Overlieden, die ten
gevolge van de ongenoegens in het gilde afgezet werden, had waarschijnlijk veel meegenomen, naar hij beweerde, omdat het door hem zelf zou zijn betaald.
Toen de rust weergekeerd was, werd besloten, dat te beginners met 1732 regelmatig zou
worden genotuleerd, hoe de stand der bezittingen was, maar na 1732 worden geen lijsten
weer gevonden.
Wel is bekend, dat Titsingh e.a. vele zaken aan het gilde geschonken hebben. De sours
zeer aanzienlijke collecties van praeparaten, die de professoren zelve vervaardigden, beschouwden zij als hun eigendom en daartoe hadden zij ook wel het recht, daar zij de
kosten voor de vervaardiging zelf droegen. Zoo heeft bijv. Ruysch zijn groote en door geheel
Europa bekende verzameling aan Czaar Peter den Groote van Rusland verkocht, terwijl de
collectie, die hij daarna heeft aangelegd, na zijn dood gedeeltelijk aan den koning van
Polen ten behoeve van de Universiteit van Wittenberg is verkocht. De verzameling van.
Andreas Bonn ging naar Leiden, waar door de ontploffing van een kruitschip de anatomische verzamelingen zeer beschadigd waren (1807).
Zoo moesten dus vooral uit schenkingen de collecties van het gilde worden gevormd.
In 1773 schonk de geneesheer aan het Buiten-Gasthuis, Dr. Jacobus Hovius, aan. het
Collegium chirurgicum een verzameling zieke beenderen our te dienen bij het onderwijs
aan de Chirurgijns. Deze schenking werd 26 Maart 1773 door de overlieden van het Gilde
genotuleerd. Hovius verbond aan zijn geschenk de voorwaarde, dat een behoorlijke kast
met glazers deuren zou worden gemaakt en dat de professor anatomiae en de overlieden elk
daarvan een sleutel zouden. hebben, „opdat er geen afteekeningen van de voorwerpen
zouden gemaakt worden". Dit bleek groote kosten met zich mee te brengen en de overlieden pleegden overleg met Burgemeesteren. Burgemeester Temminck, de secretaris
Slingeland, Dr. Hovius en Prof. Bonn delibereerden daarop in de Waag met den timmerman
Slebus en wezen een plaats aan, waar de kast zou kunnen worden geplaatst. Met geldelijken
steun van de Overheid werd daarop de kast gemaakt en kwam in September 1773 gereed.
Na 1778 (dood van Hovius) werd op de kast het geschilderd portret van den Schenker
geplaatst, aangeboden door de familie. Onder de kroonlijst leest men : „Dit is Hovius'
geschenk, Waaruit de heelkracht blijkt, Die nog natuur bezit, Wanneer de kunst bezwijkt".
In de volgende jaren werd de collectie nog aanzienlijk uitgebreid, o.a. door Bonn,
die in 1783 uitgaf: „Descriptio thesauri ossium morbosorum Hoviani". De kast met
Naar inhoud maakt nog thans deel uit van de verzamelingen van het Ontleedkundig
Laboratorium.
Vanaf 1755 waren de praelectores chirurgiae van het gilde tevens tot hoogleeraar voor
anatomie aan het Athenaeum benoemd.
De eersten waren Roell en Camper. Een regeling werd nu getroffen, zoodat de studenten van.
het Athenaeum, die de lessen en demonstraties van de professoren in het theatrum anatomicum in de Anthonieswaag wilden bijwonen, daartoe in de gelegenheid werden gesteld.
Toen evenwel in 1798 de gilden werden afgeschaft en ook het chirurgijnsgilde verdween,
kwam het theatrum anatomicum niet onder toezicht van de Curatoren van het Athenaeum,
maar onder een Stedelijke Commissie voor Geneeskundig Toevoorzicht.
De beheerskosten werden bestreden uit lesgelden van chirurgijnsleerlingen, contributies der
chirurgijns en de opbrengst der openbare ontledingen, die blijkbaar nog werden gehouden.
Ook toen hadden de hoogleeraren nog steeds geen subsidie voor huipmiddelen. In 1848
werd bijv. wel aan W. Vrolik f 300 toegestaan voor het inrichten van een cursus voor
histiologie en physiologie in het Theatrum anatomicum, maar voor jaarlijksch onderhoud
werden geen Belden gegeven. De studenten, die den cursus volgden, dienden deze bedragen
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op te brengen (cursusgelden). In 1850 vond W. Vrolik in Dr. J. L. Dusseau een medewerker
bij zijn omvangrijke taak, maar deze kreeg geen salaris uit de gemeentekas. Volgens het
Stadsbestuur moest ook dit door de cursisten worden gedragen. Na herhaalde vertoogen
werd evenwel, te beginnen met 1850, f150 's jaars voor hulpmiddelen beschikbaar gesteld.
Het is dus begrijpelijk, dat die hulpmiddelen veel te wenschen hebben overgelaten. Evenals
hun voorgangers verzamelden echter vader en noon, G. en W. Vrolik, belangrijke praeparaten voor hun onderwijs zelve en stichtten het later zoo beroemde museum Vrolik.
Van 1810-1811 hadden Cuvier en Noel als rapporteurs van de regeering van het Fransche
Keizerrijk verschillende inrichtingen van onderwijs in ons land bezocht. Ook het Theatrum
anatomicum in Amsterdam bezochten zij en Cuvier betuigde er zijn tevredenheid over
en berichtte met bewondering de verzameling van Hovius te hebben gezien. Maar reeds
korten tijd later dreven de beroemde Czermak en Koelliker, die het theater op hun reizen
door Europa hadden bezocht, op geestige wijze de spot met de inrichting er van. Vrolik Jr.
had dan ook al spoedig veel te klagen en richtte in 1836 een verzoek tot het Stadsbestuur
om het theater naar de Oudemanhuispoort over te plaatsen.
De Raad heeft dit geweigerd, maar de toestand werd onhoudbaar ; het publiek buiten het
gebouw had zelfs het gezicht op de anatomie-lessen. Nu was sedert 1812 de Waag niet meer
bij de militairen in gebruik en het groote wachtlokaal, dat zich daarin be y ond, gedeeltelijk
aan den Stadsschermmeester verhuurd tot 1832. Een Raadsbesluit van 30 Juli 1856 maakte
het mogelijk, de gewezen Stadsschermzaal tot anatomisch laboratorium in te richten.
Tevens werd nu ook het beheer van het anatomie-gebouw veranderd. Met ingang van
1 Januari 1857 werd het Theatrum anatomicum aan het beheer van de Commissie voor
Geneeskundig Toevoorzicht onttrokken en de zorg er voor toevertrouwd aan het College
van Curatoren van het Athenaeum.
W. Vrolik maakte van deze gelegenheid gebruik om aanschaffing van anatomische praeparaten aan te vragen (stukken van 1856/57 in de Afd. Hooger Onderw. Nieuw Archief),
en schreef, dat hij het al 25 jaren Lang zonder praeparaten moest doen ! Hij Wilde een
kern voor een verzameling bestellen in Munchen, waar de knappe Bischoff woonde en te
Parijs en met zijn custos daarheen gaan. Verder zou hij dan zelf de verzameling uitbreiden,
ook met datgene, wat de studenten ander zijn leiding zouden bereiden.
Hieruit zien wij, dat toen reeds door de studenten zelf practisch werd gewerkt voor de anatomie. De inrichting van een cursus voor histiologie en physiologie, waarvan hierboven
sprake was, wijst er ook op, dat er practica bestonden. De publieke anatomisaties waren
afgeschaft, maar het is mij niet gelukt na te gaan, wanneer men er mee is opgehouden').
Voordat Burgemeester en Wethouders evenwel het verzoek van W. Vrolik inwilligden,
wilden zij weten, wat er aan praeparaten enz. in het Waaggebouw aanwezig was en wat
aan de Stad en wat aan de administratie van het chirurgijnsgildefonds behoorde. Toen
bleek, dat behalve de schilderstukken, kas en boeken, die het gildefonds opeischte, tot de
eigendommen van de stad konden worden gerekend : de thesaurus Hovianus (waarop het
gildefonds geen recht deed Belden), twee mummies, 15 stuks in was geboetseerde embryostadia en verder niets aan praeparaten! (inventaris van 29 December 1856). Wel worden
nog opgegeven het „origineel decreet van Philips"), enkele stoelen, banken, gordijnen,
microscopen en op de disseceerkamer (het oude theatrum anatomicum) 7 draaitafels, 1
vierkante tafel, 7 losse tafelbladen en 2 klaptafels, 12 houten tabouretten en 2 banken.
Blijkbaar is dus de inrichting van het theatrum van 1691, waarvan we mooie afbeeldingen
bezitten, in 1856 geheel verdwenen geweest en was het er op ingericht, om door een aantal
studenten tegelijk sectieoefeningen te laten verrichten 3 ). Wanneer die verandering heeft
1 ) De eerste sectieoefeningen voor studenten vonden denkelijk in 1785 te Leipzig plaats en werden na 1800 vrij algemeen. 2 ) Dit
Privilegie wordt nog op het Stads Archief bewaard. Het is in zijn geheel opgenomen in Van der Boon: Geschiedenis der ontdekkin en van de ontleedkunde van den mensch tot aan het begin der 19e eeuw. Utrecht 1851. Zie ook Nu ens : Het ontleedkundtg Onderwijs en de Geschilderde anatomische Lessen van het Chirurgijnsgilde te Amsterdam, in de jaren 1550 tot 1798, P. N. v. Kampen,
Amsterdam. 3 ) In 1828 had Bosscha aan de Sted. Comm. v. Geneesk. Toevoorzichtplaatsing van afzonderlijke snijtafels op den
zolder van het Waaggebouw aangevraagd en meer licht in het Theatrum, dat toen zeker nog voor demonstraties diende .
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Petrus Camper, hoogleeraar, 1755-1761. Portret. Medische faculteitskamer.
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plaats gehad en waar allerlei deelen van de verzameling, die in 1732 op den inventaris
vermeld staan, in den loop der jaren gebleven zijn, is mij niet bekend. Het ware van
belang, nog na te gaan, wat intusschen met die praeparaten van de collectie-Ruysch
geschied was, die niet aan den koning van Polen verkocht waren.
Toen bleek, dat inderdaad behoefte bestond aan de aanschaffing van onderwijspraeparaten, hebben Burgemeester en Wethouders het verzoek van W. Vrolik ingewilligd en
is voor een bedrag van f 3861 in Munchen en Parijs gekocht. De nieuw verworven verzameling werd in kasten geplaatst in de voormalige schermzaal.
Na den dood van W. Vrolik kwamen er allerlei moeilijkheden om een opvolger te vinden,
want de gemeenteraad had geweigerd om verbeteringen aan te brengen in de hulpmiddelen.
Nadat W. Berlin in 1863 benoemd was, zette deze de pogingen om betere hulpmiddelen
en een beter ingericht laboratorium te krijgen, voort en met succes. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 15 November 1866 werd besloten tot verbouwing van het
voormalige leprozenhuis aan het Jon. Dan. Meijerplein en de Lazarussteeg en inrichting
van een laboratorium voor anatomie en physiologie.
De verzamelingen, uit de Waag naar het nieuwe laboratorium overgebracht in 1867,
werden weldra belangrijk uitgebreid. Zooals reeds werd meegedeeld, had G. Vrolik een
beroemd museum bijeengebracht, dat ook door zijn zoon. W. Vrolik nog aanzienlijk uitgebreid werd. Laatstgenoemde begon ook met de catalogiseering, maar moest die onvoltooid laten. Zijn assistent, Dr. J. L. Dusseau, heeft toen op verzoek van de familie dit werk
voortgezet. De, in 1865 bij W. J. de Roever KrOber te Amsterdam in druk verschenen,
catalogus bevat, na een inleiding van Dusseau, die de totstandkoming schetst, een afdeeling voor ethnographic, osteologie, splanchnologie, pathologic en teratologie, waarin
zich de veelzijdigheid der Vroliks en de onderwerpen, die hen bezighielden, weerspiegelen.
Deze verzameling, wellicht de mooiste particuliere collectie van dien tijd in Europa, werd
door een Commissie uit de burgerij, waarin de Curator Van Beeck Vollenhoven en Prof.
Voorhelm Schneevoogt een belangrijke rol speelden, in 1869 aangekocht en aan de
Gemeente aangeboden. Nog thans vormt zij een belangrijk onderdeel van de anatomische
verzameling, die sedert dien heet : Anatomisch Museum en Museum Vrolik.
Tijdens het professoraat van Bolk is de anatomie opnieuw verplaatst. Furbringer en Ruge
hadden al over de steeds minder aan redelijke eischen voldoende inrichting van het laboratorium aan het Jon. Dan. Meijerplein geklaagd en ook Bolk was verre van tevreden.
De besprekingen over verbetering vorderden langzaam, maar in 1903 werd de quaestie
min of meer acuut, toen Bolk een verzoek van Leiden kreeg om den leerstoel van Zaayer
te gaan bezetten. In studentenpers, groote pers en in den Raad werd er op gezinspeeld,
dat de neiging van Bolk om dit aanbod te aanvaarden in den slechten toestand van zijn
laboratorium zou zijn gelegen, hetgeen echter namens Bolk werd ontkend. Er werd geadresseerd aan den Raad en aan Bolk en het mocht gelukken hem voor Amsterdam te
behouden. Gelukkig, dat toen Leiden geen beter laboratorium had aan te bieden!
De reeds voor dit intermezzo in 1900 begonnen besprekingen verliepen nu vlotter en na
herhaalde onderhandelingen en het waken van veel plannen kon in Januari 1905 aan den
Raad een voordracht overgelegd worden voor den bouw van een nieuw Ontleedkundig
Laboratorium op het terrein van de voormalige Oosterbegraafplaats aan de Mauritskade,
waarvoor een crediet van f 214.300 werd aangevraagd.
Den 19den Juli 1905 keurde de Raad de voordracht goed. Later werd nog besloten om aan
het Laboratorium een instituut voor hersenonderzoek te verbinden. Het denkbeeld van
W. His, om over de geheele wereld het hersenonderzoek krachtdadig ter hand te nemen,
had geleid tot de oprichting der „Brain Commission", die een plan ontwierp tot stichting
van een centraal instituut voor hersenonderzoek in iederen Staat, onder toezicht der
Akademies van Wetenschappen. In ons land werd de gedachte van His voor het eerst
volledig verwezenlijkt.
Voor den bouw werd f 19.000 beschikbaar gesteld door de Stad. De inrichting en
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het beheer zouden ten Taste van het Rijk komen, onder toezicht van de Akademie van
Wetenschappen.
In Februari 1909 berichtten Burgemeester en Wethouders aan den Raad, dat de kosten
voor het geheele complex hooger werden dan was geraamd, en vroegen zij een aanvullingscrediet van f 20.600.
Den 7 den Juni 1909 kon het nieuwe gebouw officieel worden geopend, nadat de inventaris (museum enz.) uit het oude gebouw overgebracht was. Bij de openingsplechtigheid
waren enkele buitenlanders aanwezig, die ook den volgenden dag de opening van het
herseninstituut bijwoonden. Het waren Golgi, Waldeyer, Nicolas, Monakow en Donaldson.
Bolk hood een gedenksteen aan om de medewerking te herdenken, die hij bij den bouw
en voorbereiding van den President-Curator, burgemeester Mr. W. F. van Leeuwen, had
gehad, terwijl namens de assistenten en oud-assistenten van Bolk door den prosector,
A. J. P. van den Broek, een gedenksteen onthuld werd, waarop de namen der „Professores
anatomiae Amstelodamenses", te beginnen met Nicolaas Tulp, staan vermeld.
Het herseninstituut werd 8 Juni 1909 geopend en onder leiding van den tot directeur
benoemden Dr. C. U. Arien.s Kappers begon daar het werk.
In het nieuwe Laboratorium ontplooide Bolk zijn volle, bewonderenswaardige, werkkracht.
Verbazingwekkend is de uitbreiding, die hij aan de collecties wist te geven, zoodat de door
hem bijeengebrachte schatten voor het museum Vrolik niet behoeven onder te doen. Bij
zijn dood liet hij dan ook een instituut na, waarvan de verzamelingen wereldberoemd
zijn en dat, evenals in vorige eeuwen de collecties van Ruysch, Bonn en de beide Vroliks,
uit alle windstreken bezoekers trekt. De door Bolk beschreven bladzijde van de roemrijke
historie der Amsterdamsche anatomic is niet de minst belangrijke.
M. W. WOERDEMAN.
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VIERDE HOOFDSTUK

DE GASTHUIZEN
A. 1669-1828. HET ST. PIETERSGASTHUIS EN HET GENEESKUNDIG ONDERWIJS.
e betrekkingen welke thans tusschen het geneeskundig onderwijs en de
Amsterdamsche gemeente-ziekenhuizen — het Binnen- en het Wilhelminagasthuis —1 ) bestaan, dateeren, wat eerstgenoemd Gasthuis betreft, reeds vanaf de vestiging der Genees-, Heel- en Verloskundige School, in 1828. Met de omzetting van het
Athenaeum Illustre tot Universiteit, in 1878, werd het Binnengasthuis tot Universiteitsziekenhuis gepromoveerd.
In het Buitengasthuis gaven de hoogleeraren der Klinische School geen onderricht; ook
waren daar geen leerlingen Bier school gedetacheerd. Professor Voorhelm Schneevoogt
alleen heeft er, gedurende de jaren 1854-1862 en 1868-1871, in de tot collegezaal gemetamorphoseerde Politiezaal 2) gedoceerd."
Het St. Pietersgasthuis heeft echter, reeds Lang voor zijn „inlijving" bij het hooger onderwijs,
beoefenaren der medische en ontleedkundige wetenschappen met hun discipelen binnen zijn
gastvrije muren ontvangen. In 1669 stonden regenten aan professor Blasius op diens verzoek
„drie a vier bedstede, int Gasthuys toe, om die te visiteeren met syn dicipelen, Bonder
kosten voor 't Gasthuys". In 1692 verzocht — en verkreeg — professor Bernage „gunstelyck toeganck tot eenighe bedsteden, opdat by aen de Studenten indedaad moge doen
Bien 'tgeen in de lessen alleen met woorden kan worden geleerd".
Het onderwijs in de kruidkunde werd, gedurende het tijdvak 1655-1682, gegeven in het
St. Pietersgasthuis, waar in eerstgenoemd jaar de „Stadts Arzenyhoff" was gevestigd3)
In 1670 verzocht de reeds genoemde professor Blasius aan regenten, „syn demonstratie
te moghen doen in de Tuyn". De heeren hebben „dese exsursitie toeghestaen, van pro.
Aprillius tot pro. Julio, des morgens tot 10 uyren".
Het anatomisch onderwijs aan de toenmalige universiteiten, Franeker en Harderwijk incluis, is aan de gunstige beschikking der Gasthuisregenten op verzoeken om toezending
„van eenighe Subjecten tendienste onzer Studeerende jeugd" in 't bijzonder veel verplicht.
Tot de uitzonderingen daarop, behoort het in 1662 aan professor Blasius op diens verzoek
aanvankelijk toestaan, om aan zijn studenten private anatomie te doceeren, welke „gunstige
beschicking" met toestemming van Burgemeesteren 4 ) „naderhant vernietight" werd.
Dat de toezending van zoodanige „voorwerpen." dan ook zeer gewaardeerd werd,
daarvan getuigen de in de meest vleiende bewoordingen gestelde dankbetuigingen.
1 ) Over degeschiedenis van het St. Pieters- of Binnengasthuis verscheen van de hand van G. Hellinga in 1930 een geillustreerd
gedenkboek. Een — beknopt — overzicht van de geschiedenis van het Pest- of Buitengasthuis werd door G. Hellinga gegeven
in de Jaargangen 1928 en 1929 van het N. T. v. Geneeskunde, respectievelijk in de Nos. 48 en 1. 2 ) Een deel van den
zolder van den naar het Wilhelmina-gasthuis gekeerden vleugel van het oude Buitengasthuis. Daar werden van 1811—
1853, de aan syphilis lijdende vrouwen verpleegd. Het grootste contingent dezer zieken werd geleverd door de publieke
vrouwen, die — echter alleengedurende den z.g. Franschen tijd — onder politietoezicht stonden en wier aanwezigheid in
't Gasthuis daarom door een ambtenaar derpolitie geregeld gecontroleerd werd. 3 ) VOOrdien gevestigd buiten de
Regulierspoort. 4 ) Doch ongetwijfeld naar den wensch der regenten !
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Professor H. Florentinus, hoogleeraar te Leiden, deed — in 1618 — zoodanig schrijven
aan de regenten zelfs vergezeld gaan van een „potteke mensensmeer" 1 ) voor de toezending
van het lijk eener geexecuteerde vrouw, daaraan den wensch toevoegend, dat de regenten
het (tendienste der zieken !) in dank zouden willen aanvaarden „en in toecomende tijden
de lichamen derghener die gheexecuteert sullen moghen werden, te willigher sullen volgen".
Met betrekking tot de in 't Gasthuis geboden gelegenheid tot het anatomiseeren, „niet
slechts privatim, maar ook publiek", deelt Dr. J. J. Haver Droeze 2 ) mede, dat tal
van later beroemd geworden hoogleeraren daar hebben gewerkt. „In 1726 bepaakien
Burgemeesteren dat, wanneer eenig geschil mocht ontstaan over het afleveren van lijken,
dat verschil te brengen voor de Inspectores Coll., teneinde daarna een rapport kon worden
uitgebracht over de hangende questie. In October van 't zelfde jaar kwam een ernstige
klacht in van Prof. Ruysch over het besproken punt. Hij zei, te voren alle medewerking
gehad te hebben van de aurtoriteiten, dock in den laatsten tijd slechts bemoeilijking en
tegenwerking te ondervinden. De hoogleeraar wees op de groote schade daardoor aan het
onderwijs in de ontleedkunde toegebracht, ook voor de a.s. vroedvrouwen. Toen hij zich
hierover bij een der regenten beklaagde, werd hem door dezen bits toegesproken, dat dit
vroeger gemakkelijker ging dan nu. In 1700 was echter reeds door Burgemeesteren goedgevonden, dat, op verzoek der Inspectores Coll. Med. of wel van Prof. Ruysch zelf, op
dat hij zijn instructie van 1696 zal kunnen nakomen, om 't vierendeels jaars tot onderricht der vroedvrouwen uit het Gasthuis of Pesthuis, als 't kan geschieden, een uitheemsche
of vreemde doode vrouwspersoon zal moeten worden geleverd".
De aan het geneeskundig onderwijs bewezen diensten stempelden het Gasthuis daarom nog geenszins tot een onderwijs-instituut. Het lijdt geen twijfel dat den regenten
van dien tijd het denkbeeld alleen reeds onsympathiek geweest zou zijn; „twee stuurlieden
op een schip", kwam nog hun nazaten in 1854 z45•5 verwerpelijk voor, dat het geheele
Gasthuisbestuur — de regentessen incluis — aftrad 3 ). In verband hiermede zij er aan
herinnerd dat — in 1795 — de beide Gasthuis-chirurgijns, H. W. Krieger en R. Schreuder
Harmsz. ongetwijfeld met instemming der regenten, zich krachtig en met succes hebben
verzet tegen het door de Algemeene Wijkvergadering, namens de Grond- of Wijkvergadering gedane verzoek, het Gasthuis open te stellen voor het chirurgisch onderwijs 4).
Het ontbreken van een geregeld contact tusschen het geneeskundig onderwijs en de beide
Gasthuizen heeft reeds de aandacht getrokken van enkelen der vreemdelingen, die in
vroeger eeuwen de Gasthuizen bezochten en hunne bevindingen daarover in de door hen
uitgegeven reisbeschrijvingen hebben opgenomen. Meiszner 5 ) — een Duitsch medicus —
die het Gasthuis in 1817 bezocht, merkte dienaangaande op, dat hem dit, „in 't bijzonder
voor wat de Kraaminrichting in het Binnengasthuis betrof, een ernstige fout scheen. Voor
opleiding in dezen tak van medische wetenschap toch hadden de studenten in Utrecht,
naar hem was medegedeeld, weinig gelegenheid, omdat de Kraaminrichting aldaar
slechts aan twee vrouwen plaats hood".
Met „de talrijke pupillen die" — naar Carter 9 in zijn beschrijving van het Gasthuis
mededeelt — „de doktoren assisteeren" kunnen dan ook alleen de leerlingen vroedmeesters
en vroedvrouwen in het Kraamdepartement bedoeld zijn.
Howard, 7 ) een Engelsch philantroop, die zich echter in 't bijzonder voor het gevangeniswezen interesseerde, bezocht, toen hij in 1785 in Amsterdam was, ook het Gasthuis. Hij vereenzelvigt den geneeskundigen staf daarvan waarschijnlijk met een van de hoofdafdeelingen
1 ) Ook „arme sondaersvet". 2 ) Het Collegium Medicum Amstelaedamense, 1637-1798 U.B.A. 3 ) Dit naar aanleiding
van het aan de Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzicht toekennen van het recht van toezicht op de geneeskundige verzorging der zieken, óók in de Gasthuizen, in zijn geheelen omvang. (Zie de Verordening, regelende de geneeskundige armverzorging voor de gemeente Amsterdam, van 25 October 1855. 4) Zie De Gasthuischirurgijns en de Algemeene
Taschenbuche
aschbhe
Wijkvergadering N. T.v. Geneeskunde 1927, II helft, N. 23. 5 ) Meiszner, Ed. : Bemerkungen aus dem
eines Arztes wiihrend einer Reise von Odessa durch ein Theil von Deutschland, Holland, England and Schotland. Arch.
an
R'dam. 6) Carter, H. W. : A short account of some of the principal hospitals of France, Italy, Switserland and the Netherlands.
U. B. A. 7 ) Howard, John : An account of the principal lazarettes in Europe. U. B. A.
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van het Athenaeum Illustre. Howard beyond nl. de patienten Hoch op hun lichaam, Hoch op
hun linnen schoon, „een fout — zegt hij — waarvoor het vooroordeel van de Faculteit aansprakelijk is, betrekking hebbende op de ongezondheid van schoon linnen. (voor de zieken) !
Enkele bezoekers beginnen hun aanteekeningen over het Gasthuis en Pesthuis met een
opmerking over den staat en de plaats van het Binnengasthuis.
Daignan 1 ) — Fransch militair geneesheer — die het Gasthuis in 1777 bezocht, zegt daarvan ni. „dat het, als de Parijsche hospitalen, dit grootste aller nadeelen heeft : „het ligt
bijna in het midden der stad, in de volkrijkste buurt". Hij noemt dit een bewijs voor deszelfs oudheid, „want de Hollanders van thans zijn te verstandig om zulk een dwaling te
begaan de vorm der gebouwen zoowel als de naam (van het Gasthuis) zijn een bewijs
daarvoor. Het bewijst echter dat de liefdadigheid der stichters onverdacht is, doch tevens
dat groote toewijding niet altijd gepaard gaat met een groote mate van rede, want ik wil
geen andere beweegredenen voor dusdanige ongerijmde praktijk veronderstellen".
Schultes 2) vergelijkt — weinig vriendelijk — de gracht, welke het Gasthuisterrein doorsneed,
met de Cocytus. „NOch het ziekenhuis zelf, Hoch de zalen, welke ruim en frisch zijn en met
Hollandsche — d.w.z. uiterste — zindelijkheid worden in stand gehouden, zijn gebouwd
naar de eischen aan een goed ziekenhuis te stellen. Des te grooter dank is men dan ook verschuldigd aan den doktor die met de geneeskundige verzorging der zieken belast is" 3).
Jolly 4 ) noemt het Gasthuis daarentegen „een van de schoonste zaken, welke waard is
gezien en nagevolgd te worden".
Thouin 5 ) — 1795 — acht het Amsterdamsche Gasthuis zonder twijfel een der schoonste
van Europa.
Gaven vreemdelingen aldus hun oordeel over de feitelijke ongeschiktheid der Gasthuizen,
als verplegings-inrichtingen te kennen, ook in eigen omgeving waren — en werden steeds
weer personen overtuigd van den dringenden eisch hunner vernieuwing en moderniseering. Niet alien evenwel oordeelden gelijk over de wijze, waarop deze zouden moeten
geschieden. De tegenstrijdige meeningen vormden den inzet tot een langdurigen strijd,
sedert bekend als „de Gasthuis-questie". Daarover in een volgend hoofdstuk.
B. 1828-1883. DE GASTHUISQUESTIE.
In het Gemeenteblad van 1870 wordt door het Raadslid van der Toorn opgemerkt „dat
men bij het nagaan der Gasthuis-questie verbaasd staat over de massa gewisselde stukken
tusschen Collegien, autoriteiten enz." Het zou dan ook ondoenlijk zijn, van deze questie
in dit kort bestek een eenigszins volledig overzicht te geven ze is feitelijk ingeluid door
tal van strijdschriften, welke sedert 1824 het licht zagen. Bedoelde — in brochurevorm
verschenen geschriften, o.a. van de hand der doktoren Thijssen, v. Geuns, Pool en
anderen, bepleitten, al naar het inzicht van den schrijver, het voor of tegen der drooglegging van polders 6 ) en ophooging van gronden in polderterrein, wegens de daarvan
verwachte gevolgen voor den gezondheidstoestand der Amsterdammers, in 't bijzonder
voor dien van de bewoners van den zelfkant der stad, onder wie de telken fare heerschende
najaarskoortsen de meeste slachtoffers maakten.
De geschriften van de hoogleeraren Tilanus en Suringar, de bijdrage van Dr. Fabius in
het „Archief voor Geneeskunde" van 1841 en van Dr. Hageman, oud-geneesheer van het
Buitengasthuis, brachten weliswaar den staat der beide Gasthuizen mede in het geding,
echter werd van de zijde van Gasthuis, 'Rich van die van het stadsbestuur, vooreerst
over deze aangelegenheid gerept.
1 ) Daignan, Guill. Reflexions sur la Hollande l'on considers principalement les etablissements de Charite. enz.
Bibliotheek Armenraad Amsterdam. 2 ) Schultes. Jul. II. : De nosocomiisquibusdam Belgicis, Brittannicis, Gallicis enz.
1824. U. B. A. 3 ) Schultes heeft hier het oog op Dr. Thijssen dien hij dan ook noemt ; hij verist zich echter in zooverre
dat er niet een maar twee doktoren (en twee Chirurgijns) aan het Gasthuis waren verbonden. 4) Jolly, Les voyages de
Munster, d'Hollande, d'Osnabrugh, Varendorp, des Pais Bas et de Collogne, 1646. Arch. A'dam. 5 Thouin, And
r6 :
Voyage dans la Belgique, la Hollande et l'Italie. 6 ) In casu van de Haarlemmermeer.
27
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Voor het eerst wordt in de notulen der regenten-vergadering van 29 Juni 1846 melding
gemaakt van bepaalde voornemens tot afdoende verbetering van het Binnengasthuis. Een
der leden van het Gasthuisbestuur was van oordeel „dat elke gedeeltelijke verbetering, in
het Binnengasthuis aangebracht, er nimmer toe zou kunnen bijdragen, om dat gesticht
in dien staat te brengen, waarin een, naar de behoeften des tijds ingericht, Gasthuis
behoorde te zijn, en dat meer dan Bens in de vergaderingen was erkend, dat zonder afbraak
en het op den zelfden grond bouwen van een geheel nieuw Gasthuis niets wezenlijk en in
Alen deele goeds te verwachten was. Dit lid stelde daarom voor, aan dat denkbeeld aanvankelijk in zoo verre gevolg te geven, door aan een bekwamen architect, die ook buiten's lands de vermaardste hospitalen gezien heeft, op te dragen, daarvan een schetsteekening
en raming van kosten te maken." Regenten noodigden daarop nog in het zelfde jaar den
architect J. Warnsinck uit, een schets-ontwerp te maken. Het in Januari 1847 ingediende
plan voor den bouw van 66n groot ziekenhuis voor 675 patienten, zou bevatten
M.

V. Kr.vr.

18 mannenziekenzalen, elk voor ...... 12 bedden = 216 b.
Eenige isoleerkamers, te zamen .....
14 „
230 b.
6 mannenverbandzalen, elk voor ..... 12
=
72
b,
,,
Eenige isoleerkamers, te zamen .....
8 ,,
80 b.
Voor kostgangers 1)
10 b.
320 b.
16 vrouwenziekenzalen, elk voor ..... 12
Eenige isoleerkamers, te zamen voor ..
6 vrouwenverbandzalen, elk voor..... 12
Eenige isoleerkamers, te zamen voor ..
Voor kostgangers.

-= 192 ,,
9 ,,
201 „
= 72 ,,
8 ,,
80 „
10 „
291 b,

Kraamdepartement

64 b.

De kosten van den bouw werden geraamd op f 600.000 a f 700.000.
Burgemeester en Wethouders, aan wien het plan ter kennisneming werd toegezonden,
gaven het Gasthuisbestuur evenwel in overweging om, teneinde in het chronisch plaatsgebrek in de Gasthuizen te voorzien, een andere verdeeling te maken in de hoogte der
bestaande lokalen, door deze tot drie verdiepingen op te trekken, hetgeen aanmerkelijk
minder zou kosten dan de bouw van nieuwe lokalen en waardoor meer profijt van de
(in de hoogte) beschikbare ruimte zou worden getrokken.
Regenten antwoordden daarop echter, dat alleen het Mannenziekenhuis en een deel
van het Vrouwenziekenhuis, voor zoodanige vergrooting in aanmerking zouden komen,
doch dat deze gebouwen den last eener derde verdieping niet konden dragen en de kosten
ervan dan ook die van een geheel nieuw gebouw 2 ) aanmerkelijk zouden. overtreffen.
Het „plan Warnsinck" werd tenslotte door de regenten ongeschikt bevonden, wijl zij
het Gasthuisterrein te klein en te onregelmatig oordeelden om daarop een groot en aan de
gestelde eischen voldoend ziekenhuis te bouwen. 3 ) Zij deden daarvan mededeeling aan
Burgemeester en Wethouders en vestigden daarbij tevens de aandacht op het terrein der
Veemarkt bij de Utrechtsche poort met het aangrenzende Drilveld. Reeds vroeger had het
Gasthuisbestuur verzocht, het gebouw van het Grootboek bij het Gasthuis te willen voegen.
1) Hebben regenten het instituut der proveniers (kostkoopers) in eere willen herstellen ? 2 ) Dit schetsontwerp : platte
gronden en „Vooraanzicht hoofdingang" berust in het archief Amsteldijk in portefeuille, Buurt B, 96-115. 3) Regenten
in.
hadden nl. reeds eerder voorgesteld een gebouw voor 100 patienten te doen bouwen in den z.g. Re
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Burgemeester en Wethouders, waarschijnlijk niet met het voorstel der regenten instemmende, gaven in overweging te onderzoeken of de Oranje-Nassaukazerne wellicht tot ziekenhuis
in te richten ware, teneinde het Binnengasthuis (toch) te kunnen ontruimen en op dit in
het midden der stad gelegen terrein een kazerne te bouwen. Het onderzoek daarnaar
werd opgedragen aan een commissie van 3 hoogleeraren : P. J. van Maanen, C. B. Tilanus
en F. A. W. Miguel. Deze commissie bracht echter een ongunstig rapport uit; het kazernegebouw werd tot het beoogde doel ongeschikt geacht en zijne ligging aan den rand der
stad tegenover de Plantage niet gunstig geoordeeld.
In 1853 verscheen van de hand van professor G. E. Voorhelm Schneevoogt, len Geneesheer
van het Buitengasthuis, een krachtig pleidooi l) voor de opheffing van het Buitengasthuis
en den bouw van een nieuw ziekenhuis op een andere plaats. Hij besluit dit geschrift,
waarin hij als zijn oordeel uitspreekt dat slechts de door hem bepleite verbetering „het
behoud van het Leven en het herstel der gezondheid van duizende burgers verzekeren kan"
met de woorden „Praeterea censeo Carthaginem esse delendam !"
De Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzicht onderschreef het afkeurend
oordeel van den hoogleeraar volkomen, terwiji in de Raadszitting van 7 November 1855 het
lid Wolterbeek verklaarde „dat de toestanden onzer beide Gasthuizen zoodanig was, dat
het tijd en meer dan tijd kon geacht worden om daarin te voorzien". De Raad besloot
dan ook, op voorstel van het lid Schimmelpenninck een leening van f 3.000.000 aan te
gaan „tot verbetering der stadswallen en voor de noodzakelijke verbetering onzer Gasthuizen",
Welke des ondanks geen stap nader tot een oplossing kwam.
Het geschrift van Schneevoogt heeft het streven Haar verbetering der Gasthuizen ongetwijfeld nieuw voedsel gegeven ; regenten werden nl. uitgenoodigd, aan den Raad
rapport uit te brengen over den staat der Gasthuizen; dezen verzochten op hun beurt,
den hoogleeraren, zich met het samenstellen ervan te willen belasten.
Het daarop door de hoogleeraren ingediende rapport betrof alleen het Binnengasthuis.
Zij vingen daarin aan met een opsomming te geven van de verbeteringen, sedert de invoering van het klinisch onderwijs, in de huisvesting, verzorging en voeding der zieken
tot stand gekomen. Met betrekking tot de reiniging der zieken diene, dat — voor 1828 —
het Gasthuis geen enkele badkamer bezat , in 1831 werd een lokaal tot dit doel ingericht,
later door meerdere gevolgd. Onder de daarbij tevens aangebrachte verbeteringen roemden
de hoogleeraren in 't bijzonder de in elke badkamer aangebrachte gelegenheid „om door
middel van een slang met straalpijp in alle richtingen sterke stort- en straaldouches aan
te wenden, waartoe men zich vroeger van een kleine brandspuit bediende" 2). Niettemin
handhaafden de hoogleeraren de reeds vroeger door twee hunner uitgesproken meening
en gaven in overweging om bij het eventueel ontwerpen van een nieuw ziekenhuis in de
plaats van het Buitengasthuis, tevens rekening te houden met de gebreken van het Binnengasthuis, zoodat aan de nieuwe inrichting de noodige uitbreiding gegeven zal kunnen
worden, ten einde de beide Gasthuizen in een goed geheel te vereenigen. „De verbetering en uitbreiding van het Binnengasthuis zal onvoldoende zijn en moet dus worden
ontraden". De hoogleeraren waren dus — aanvankelijk -- voorstanders van den bouw
van een centraal ziekenhuis.
Het rapport over den staat van het Buitengasthuis, van de hand des heeren Schneevoogt
vormde, gelijk zich denken laat, een hernieuwd krachtig pleidooi voor de opheffing van
het Buitengasthuis, welks kardinale gebreken daarin nogmaals duidelijk in het Licht
werden gesteld. Blijkens een, na het openbaar worden van dit rapport, door dokter Luber,
oud-geneesheer aan het Buitengasthuis, aan den Raad gericht schrijven, kon deze zich
allerminst vereenigen met het toeschrijven van de oorzaken der groote sterfte in het
Buitengasthuis, aan de ligging en inrichting van het gebouw, hoezeer hij de waarheid van
de in het rapport vermelde feiten Hoch Wilde ontkennen Hoch in twijfel trekkers, en dat
1)

Het Buitengasthuis te Amsterdam. 9 Zie hiervoor Arch. Gasthzn., portef. A 6 N°. 35.
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ook, naar zijn meening, eene verplaatsing der zieken naar elders nimmer de gewenschte
gevolgen zou hebben. Niettemin kwam de zaak van de vernieuwing der Gasthuizen in den
Raad aan de orde ; in zijn vergadering van 8 Februari 1860 werd besloten :
le „dat het Buitengasthuis zoo spoedig mogelijk als ziekeninrichting zal worden opgeheven en buiten werking gesteld, zoodra een andere lokaliteit tot plaatsing der zieken,
door den Raad goedgekeurd, voorhanden is ;
2e dat de regenten der beide Gasthuizen zullen uitgenoodigd worden om, met het oog
op de aanstaande ontruiming van het Buitengasthuis, afdoende voorstellen tot verbetering van den staat der Gasthuizen aan den Raad in te dienen".
Op voorstel van den Raad noodigden de regenten een der curatoren van het Athenaeum
Illustre — den heer Van Beeck van Vollenhoven — en twee leden van de Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzicht — de doktoren C. E. Heynsius en Dr. E. C.
Buchner — uit, om te zamen met het Gasthuisbestuur en de vier hoogleeraren, het vraagstuk van de vernieuwing der Gasthuizen Hader te onderzoeken.
Den 24sten Februari geinstalleerd, aanvaardde de Burgemeester — de heer Messchert
van Vollenhoven — op uitnoodiging van den president-regent het eere-voorzitterschap, en
stelde na eenige bespreking vast, dat allereerst de volgende vragen aan de orde dienden
te worden gesteld
le het gemiddeld getal der zieken, waarvoor in Amsterdam gelegenheid tot verpleging
behoorde te bestaan ;
2e of de Kraaminrichting in een gebouw, geheel van de ziekenhuizen gescheiden, behoorde
te worden gevestigd ;
3e of voor lijders aan syphilis een afzonderlijk ziekenhuis zou moeten worden gesticht en
4e het aantal plaatsen waarop voor de in 2 en 3 bedoelde patienten zal moeten worden
gerekend.
Professor C. B. Tilanus was van oordeel dat, voorwat de gebouwen van het Binnengasthuis
betrof, alleen het Mannen- en het Vrouwenziekenhuis behoefden te worden vernieuwd.
Het verbandhuis oordeelde hij alleszins voldoende, vooral wanneer dit met de daaraan
grenzende Directeurswoning zou worden vergroot 1).
In de vervolg-vergadering van 2 Maart werden daarop een viertal leden uitgenoodigd, een
kleine commissie te willen vormen 2 ). In deze commissie werden. benoemd : de presidentregent der Gasthuizen Danckerts, de hoogleeraren van Geuns en Schneevoogt en het
Raadslid Dr. Buchner. Deze commissie zou hebben te onderzoeken
a de oorzaak van de meerdere sterfte in Buurt B3),
b de geschiktheid van het terrein van het Binnengasthuis voor den bouw van een Gasthuis voor 1200 zieken.
De heeren zouden zich daarbij kunnen doen bijstaan door een bouwkundige. Den 12 den Juni
1860 bracht de subcommissie, die zich van de medewerking van den Stadsarchitect had
verzekerd, een uitvoerig verslag uit, waarvan hier slechts de voornaamste punters worden
genoemd : De Commissie oordeelde het terrein van het z.g. „eiland Marken" in verband
met het gunstige sterftecijfer van die buurt het meest voor ziekenhuisbouw geschikt. Er
waren evenwel tal van beletselen om een daartoe strekkend voorstel aan den Raad te doen.
Van de overige terreinen, Welke als geschikt tot het beoogde doel waren aanbevolen, leek
dat van het Binnengasthuis de commissie het meest gewenschte. Wat den bouw zelve
betrof, werden zoowel de vorm van een vierkant, waarin de ziekenzalen een binnenplaats
omsluiten, als de bouw van meerdere paviljoenen, ongewenscht geoordeeld. De voorstellen
der commissie luidden als volgt
Het bouwen van een ziekenhuis van het corridor-systeem, bestaande uit twee verdiepingen,
elk ter hoogte van 5 meter, waarop de ziekenzalen en een z.g. Rez de Chaussee, hoog
1 Opmerkelijk is ongetwijfeld de afwijkende meening van dezen hoogleeraar, ook in zake de partieele verbeteringen, voor en
na in het Binnengasthuis ingevoerd. Zie ook hierover De Amsterdamsche Klinische school en het Binnengasthuis. 2 ) Ook
thans kennen wij, in een gelijk geval, een groote en een kleine commissie. 3 ) De buurt waarin het Binnengasthuis lag.
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4 meter ; deze laatste of niet, of althans slechts gedeeltelijk, tot ziekenzalen te bestemmen.
Het grootste deel der zalen zou 12, enkele 20, weer andere 6 en eenige 1 a 2 bedden moeten
bevatten. De lengte en breedte der zalen voor 12 bedden zouden moeten zijn 10 bij 71/2
meter, het raam in den korten wand, de bedden ter weerskanten van de Lange zijden ;
de corridor zou een breedte moeten hebben van 3 meter ; 1200 bedden, van Welke in
normale omstandigheden steeds 200 beschikbaar zouden moeten zijn, werden alleen reeds
voor de gewone behoefte noodig geoordeeld.
Behalve de noodige dienstvertrekken en onderwijslokalen, w.o. „eenige collegekamers",
voor ambulante klinieken en sommige specialisten, zou het Gasthuis een eigen bakkerij
met opslagplaats voor het meel en bewaarplaats voor het brood moeten hebben 1). Op
de geprojecteerde — niet tot wandelplaats voor patienten bestemde — binnenplaats, ter
linker- en rechterzijde door ziekenzalen, en aan de, voor- en achterzijde respectievelijk door
onderzoekkamers en een Anatomie-inrichting, geheel ingesloten, zou eventueel een gashouder worden opgesteld. In de Rez de Chaussêe van elken vleugel zou een stoommachine worden geplaatst, ten dienste van het toepassen van een systeem van heeteluchtverwarming, naar het voorbeeld van het Parijsche hospitaal Necker. De daarbij te
ontwikkelen stoom zou tevens kunnen worden benut : a voor het verwarmen van het
benoodigde water voor de badkamers en de zalen, b voor het in beweging brengen der
hijschtoestellen (liften) en c voor het drijven der stampinrichting van de apotheek 2).
In een afzonderlijk rapport was het vraagstuk der Kraaminrichting behandeld ; als resultaat van de gehouden besprekingen daarover werd voorgesteld de bouw van een Kraaminrichting voor 60 vrouwen in de onmiddellijke nabijheid der Gasthuisgebouwen, waartoe
rapporteurs het aan het Binnengasthuis grenzende Oude mannenhuis bijzonder geschikt
oordeelden. Zoowel het voormalige Leprozenhuis als het gebouw op den hoek der Heerenen Brouwersgrachten, voorheen in gebruik tot kantoren der Handelmaatschappij werden,
wegens hun verwijderde Jigging, ongeschikt geoordeeld. Het eenige gebouw in de nabijheid
van het Gasthuis dat, met het Oude mannenhuis, tot het beoogde doel geschikt lag—het
Athenaeum Illustre — was te beperkt van lokaliteit en miste een ruime plaats. Aan de
hand der hier vermelde stukken diende het Gasthuisbestuur den 26sten October 1860 het
„Rapport over de verbetering van den staat der Gasthuizen" aan den Raad in. De voornaamste punten daarvan behelsden
a den bouw van een Gasthuis voor 1000 3 ) zieken en een Kraaminrichting voor 60 vrouwen ;
b den bouw dezer inrichtingen op het terrein van het Binnengasthuis ;
c het voor dit doel beschikbaar stellen — behalve de gebouwen van het Binnengasthuis —
van het Oude Mannenhuis, het O.Z. Heerenlogement, de pakhuizen „St. Pieter" en
„Het wapen van Amsterdam", de 5 huizen aan de Grimnessesluis en een vijftal
perceelen aan de Oude Turfmarkt w.o. de voormalige Gasthuiskerk, waarin het Grootboek der Nationale schuld gevestigd was.
d het Gasthuisbestuur uit te noodigen, zoodra zou blijken dat genoemde terreinen te
verkrijgen zouden zijn, een voorloopig plan voor den bouw van beide inrichtingen te
doen vervaardigen, met opgave der kosten, en
e de regenten te machtigen ter bestrijding van een en ander te beschikken over een som
van f 6000.
Nadat de Raadsleden van dit rapport kennis hadden kunnen nemen, richtte Dr. Heynsius
den 20sten November 1860 een missive aan den Raad, waarin hij zich tegenstander betoonde
van het door de regenten aanbevolen plan. Hij deed daarbij tevens het volgende voorstel
Bouw van 3 kleinere ziekenhuizen, te weten : een op het terrein van het Leprozenhuis,
een op het terrein van het Buitengasthuis na afbraak van dit gebouw en een op het terrein
van het Binnengasthuis.
1 ) De sedert 1626 in het Gasthuis ingebruik zijnde bakkerij van het Binnengasthuis werd in 1863 opgeheven. 2 ) Zie portefeuille A 6 N°. 35 van het archief der beide Gasthuizen. 3 ) In de slot-vergadering der groote commissie was dit aantal
alsnog voldoende geoordeeld.
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Van zijn meening over den bouw van een ziekenhuis in polderterrein, welks ophooging
met nand door hem zelfs niet noodzakelijk geoordeeld werd, gaf hij ook tijdens de verdere
behandeling der zaak blijk. De Plaatselijke Commissie voor Geneeskundig Toevoorzicht
waarvan Dr. Heynsius de voorzitter was, gaf, in een schrijven aan den Raad van 17 Januari
1861 als Naar oordeel te kennen
Dat op een totaal aantal van 1200 a 1300 zieken en 1500 bedden zou moeten worden
gerekend.
De Commissie formuleerde hare wenschen als volgt
le een centraal ziekenhuis voor 500 zieken met 625 bedden ;
2e een bij-hospitaal voor 350 chirurgische-, oog-, huid- en syphilistische zieken met 450
bedden ; en
3e een hospitaal voor zwangeren, kraamvrouwen en kinderen, met twee vleugels ; de eene
voor 75 vrouwen met 100 bedden, de andere voor 200 kinderen met 240 bedden.
Ook de architect Lehman, die reeds ten verzoeke van professor Schneevoogt een plan
voor een ziekenhuis op het „eiland Marken" ontworpen had 1 ), wendde zich in een schrijven
van 4 December 1860 tot den Raad teneinde te informeeren
le of bij den bouw van een Gasthuis de vorm, indeeling der ziekenzalen en andere lokalen,
alsmede derzelver toegang zich behoort te regelen naar het ter beschikking te stellen
terrein en
2e of zoodanig gebouw zelve op de voorwaarden, door de geneeskundigen aangegeven,
volgens de eischen der bouwkunst onderworpen, de ligging, grootte, omgeving en
vorm van het terrein moeten bepalen.
Leliman achtte het hoekige en bijna ongenaakbare terrein van het Binnengasthuis ongeschikt tot den bouw van een ziekenhuis voor weer dan 400 a 500 zieken. „Tot daarstelling
van een eenigszins monumentaal bouwwerk, Amsterdam waardig, wordt een vrijliggend,
rechthoekig terrein vereischt". Aileen de afdeeling Amsterdam der Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst, gaf, in een adres van 27 December 1860, hare ingenomenheid
met het voorstel der regenten te kennen, zij het dan dat een plaatsruimte voor 1000 zieken
waaronder 100 bedden voor syphilistische zieken, voldoende geoordeeld werd.
Het Gasthuisbestuur heeft op de hiervoor medegedeelde bezwaren en opmerkingen in
een schrijven aan den Raad van 28 Februari 1861, geantwoord ; tegenstanders van den
bouw van een afzonderlijk Gasthuis voor lijders aan geslachtziekten, oordeelden zij een
voldoende scheiding dezer zieken van de overige patienten evenwel niet doenlijk. Zij wilden
daarom niet al de syphilitische zieken uit het Gasthuis weren, dock konden zich niet vereenigen met het denkbeeld, „om de prostistuêes, die tengevolge eener strafverordening naar
het Gasthuis zouden worden verwezen, op te nemen in een inrichting aan liefdadigheid
gewijd en voor de verpleging van zieken bestemd. Dezulken dienen van de overige zieken
streng gescheiden en anders behandeld te worden." (!)
Zelfs de regenten der Inrichting voor stadsbestedelingen trokken, in vereeniging met de
Plaatselijke Commissie voor Geneeskundig Toevoorzicht, te velde tegen hetgeen door
regenten was opgemerkt ten aanzien van de door deze colleges geoefende kritiek op de
toelichting van het ontwerp-plan.
Regenten zonden den 28 sten Februari een nieuw adres aan den Raad, ter nadere ondersteuning van hun voorstellen.
In de Raadszitting van 27 Maart, waarin de planners werden behandeld, staakten de stemmen over een amendement, ingediend door het lid Cool — oud-regent der Gasthuizen —
om het Binnengasthuis voorloopig te laten blijven zooals het was en, ter vervanging van
het Buitengasthuis, een nieuw ziekenhuis te bouwen op een nader aan te wijzen, en binnen
de gemeente gelegen, terrein.
Een ander raadslid steunde dit amendement ; hij had op zijn reizen in Duitschland geen
1)

Zie Arch. voor de beide Gasthuizen, portef. A 6 N°. 35.
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enkel groot ziekenhuis gezien, waaraan niet insgelijks groote gebreken kleefden, en was
dan ook van oordeel, dat het Binnengasthuis niet het slechtste was.
Tenslotte machtigde de Raad, bij besluit van 3 April 1861, den regenten, om op de door
hen aangegeven grondslagen ter verbetering van den staat der Gasthuizen, in overleg te
treden met een bekwaam architect ; de Kraaminrichting zou evenwel 75 in plaats van 60
bedden moeten bevatten. De architect Godefroy, daartoe aangezocht, verklaarde zich bereid, een schets-ontwerp te maken ; reeds den 4 den Juli konden regenten Burgemeester en
Wethouders een ontwerp aanbieden; het omvatte :
a 24 mannenziekenzalen, elk voor 12 bedden = 288 b.
252 b.
21 vrouwen12
=
120 „
8
15
,,
,,
,,
,,
,,
b 15 mannenverbandzalen ,,
,,
,, 12
) 324 „
12
,, 12
,,
,,
,,
180 „
15 vrouwen
,, 12
,,
,,
,,
612 b. 552 b.
Totaal 1164 bedden
Door eventueelen aanbouw van nog driemaal twee zalen, elk voor 12 bedden., in een deel
der tuinen van de Nederlandsche Bank, zouden daaraan nog 72 kribben kunnen worden.
toegevoegd. Ten behoeve van eventueel in te richten Collegezalen zouden 5 mannenverbandzalen met te zamen 60 bedden kunnen worden ingeruimd. Voor de operatiekamer
op de tweede verdieping van den uitbouw (aan de zijde van den Grimburgwal) werden
de lengte- en breedteafmetingen gesteld op 10 bij 10 meter.
De zuidelijke gevel van het Oudemannenhuis zou moeten worden gesloopt en de gevelmuur van den twin van dat gebouw vervangen door een ijzeren hek ; de mannenwandelplaats zou door een steenen muur van den openbaren weg worden afgesloten. Op den
zolder boven het Haar den Grimburgwal gekeerde hoofdgebouw, zouden daarenboven 200,
op die boven de vleugels 170 dienstboden gehuisvest kunnen worden.
De bouwkosten werden geraamd op f 1.700.000 en die voor de meubileering op f 150.000.
Voor den bouw eener Kraaminrichting werden de volgende terreinen het meest geschikt
geoordeeld : het voormalige Oude mannenhuis i), de gebouwen der Nederlandsche Bank
en eenige perceelen aan den Kloveniersburgwal 2).
Daarbij werd aan de gebouwen der Nederlandsche Bank, als grenzende aan de aan die zijde
te bouwen vrouwenafdeeling, de voorkeur gegeven. Het gebouw zou Brie verdiepingen
moeten bevatten waarvan de lste en 2de verdieping elk 3 zalen, ieder voor 12 kribben;
de kosten van den bouw en meubileering werden geschat op f 145.000, de duur van den
bouw van beide complexes op 6 jaren 3).
Burgemeester en Wethouders, het plan aan den Raad indienende, merkten daarbij op,
dat de totale kosten gevoegelijk op f 2.500.000 dienden te worden gesteld. De Raad besloot
daarop in zijn vergadering van 1 April 1863 op voorstel van het lid Pijnappel, Burgemeester
en Wethouders uit te noodigen den Regenten in kennis te stellen met de financieele
bezwaren, Welke tegen het ingediende plan bestonden, en hen uit te noodigen, den Raad
van advies te willen dienen, wat er gedaan zou kunnen worden ter vermindering daarvan,
't zij met behoud, dan wel door vermindering van het oorspronkelijke plan om een
Gasthuis te bouwen.
De Neer Godefroy, des gevraagd, gaf den regenten in overweging
1 ) Thans Universiteits-gebouw. 2 ) Reeds in 1813 is er sprake geweest van de verbouwing der laatstgenoemde perceelen
ten dienste der Kraamzaal ; de ontwerp-teekeningen er van berusten in het Oud Archief. 3 ) Het plan werd op de Stedelike tentoonstelling van schilderijen voor het publiek tentoongesteld •, de plattegrond-teekeningen der eerste en tweede verdie in alsmede een teekening van vooraanzicht, langs- en dwarsdoorsnede van het hoofdgebouw en den westelijken
vleugel bevindt zich in het Oud Archief der gemeente, portefeuille 96-115.
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vermindering van de voorgestelde afmetingen der geprojecteerde gebouwen en minder
goede qualiteit der bouwstoffen ;
b weglating van den geprojecteerden vleugel aan het mannenverband, waarin 3 x 4
zalen elk voor 12 kribben, waardoor het totale bedrag met f 340.000 zou kunnen worden
verminderd.
De zaak bleef geruimen tijd sleepende en bood daardoor Dr. Buchner gelegenheid, te zainen
met een viertal anderen den 24sten November 1863, een tegenvoorstel in te dienen, n..1.
den bouw van een ziekenhuis voor 300 bedden op de Schans bij de Zaagbarriere, waartoe
een stuk grond ter grootte van een derde H.A. zou moeten worden aangeplempt. De kosten
daarvan werden begroot op f 500.000.
Zoowel regenten als hoogleeraren verzetten zich tegen dit plan. Laatstgenoemden herinnerden daarbij aan een vroeger — mede door Dr. Buchner uitgebracht — advies „dat
het bouwen van een Gasthuis buiten de Stad of aan de Stadsvest onraadzaam moet
worden geacht". De Plaatselijke Commissie voor Geneeskundig Toevoorzicht was evenwel
van oordeel „dat het op de Zaagbarriere te bouwen gasthuis niet zal zijn de rijke bron
van koortsen en malaria-ziekten, al staat het op een terrein, dat, naar algemeen gevoelen,
uit een hygienisch oogpunt verwerpelijk moet worden geacht, maar dat, naar statistische
berekeningen van den laatsten tijd juist gebleken is, niet zoo ten eenenmale verwerpelijk
te zijn". Tot veler teleurstelling deed de verkoop door den Staat van het gebouw van het
Grootboek aan de Nederlandsche Bank het door de regenten ingediende plan teniet.
Het Gasthuisbestuur berichtte daarop bij schrijven van 25 November aan den Raad
le dat de uitvoering van het ingediende plan, ook al werd het overeenkomstig den nieuwen
staat van taken gewijzigd, waartoe de architect der Nederlandsche Bank — de
heer Froger — belangloos de noodige aanwijzingen verstrekt had, ongewenscht
moet worden geoordeeld, om welke reden zij hun voorstel intrekken ;
2e dat de voorheen door de rapporten gewekte ongunstige indruk allengs (wel) uit gewischt
zal zijn en men het Binnengasthuis nog zoo kwaad niet vindt en het daarom door het
aanbrengen van nog enkele verbeteringen wel goed te maken zal zijn, althans de
slooping ervan gerust aan een volgend geslacht kan worden overgelaten;
3e dat, nu de geldquestie ook weer begint te wegen, het den regenten onmogelijk is,
een plan voor 66n goed Ziekenhuis te maken, dat z66 weinig zal kosten, dat het de
goedkeuring van de meerderheid van den Raad zal kunnen wegdragen;
4e dat het Buitengasthuis in elk geval door een nieuw Gasthuis zal moeten worden
vervangen.
Regenten verzoeken daarom dat de Raad zich afvrage, of hij een groot Gasthuis wil of
daarop wil terugkomen, om, in het laatste geval te besluiten tot de vervanging van het
Buitengasthuis al1.66n door een nieuw gesticht. Zij vragen bij voorbaat den waarborg dat,
welke beslissing er ook genomen worde, eerst een terrein en een bedrag bepaald, en dan
van hen een nieuw plan gevraagd worde. Het is bekend dat de deskundige adviseurs der
regenten, met het oog op de eischen der hygiene alle terreinen aan den omtrek der stad
— alleen die aan het IJ gelegen uitgezonderd — afkeurden.
De door regenten geraadpleegde architect had nog in overweging gegeven den Raad te
verzoeken, zelf een geschikt terrein aan te wijzen, dat, naar zijn oordeel te vinden was
in de Plantage, van den Hortus Botanicus of tot aan de Middenlaan ; tot grondslag voor een
naming der kosten zou moeten worden aangenomenf 2000 per krib, buiten de onteigeningskosten. Van eenig voorstel daartoe vermelden de bescheiden evenwel niets.
Inmiddels hadden de hoogleeraren, aan wie een concept van het hiervoor vermelde schrijven der regenten ter kennisneming was toegezonden, aan het Gasthuisbestuur bericht, dat
zij slechts met het onder a genoemde volkomen instemden ; zij gaven regenten dan ook
in overweging zich uitsluitend tot de daarin gestelde vraag te bepalen en vender den Raad
te kennen te geven, dat zij bij hunne overtuiging bleven, dat beide Gasthuizen door een
nieuw ziekenhuis zouden moeten worden vervangen. Ook werd in een der Hummers van
a
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het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde van 1865 de uitvoering volgens het
oorspronkelijke plan door professor C. B. Tilanus bepleit.
Inmiddels was de strijd over het voor en tegen van den bouw in polderterrein en aan den
buitenkant der stad ontbrand. De klinische hoogleeraren en professor Voorhelm Schneevoogt, als ook Dr. G. D. L. Huet, die professor Schneevoogt als le Geneesheer aan het
Buitengasthuis was opgevolgd, deden zich als tegenstanders daarvan kennen. Dr. Heynsius
bepleitte daarentegen in een vlugschrift, getiteld „De bodem van Amsterdam en de omliggende polders in bescherming genomen" (1865) dien bouw, terwijl hij in een tweede
brochure welke tot titel droeg : „Is het middelpunt van Amsterdam gezonder dan de
Plantage ? (1866) welke in 't bijzonder bedoeld was als een vraag aan de regenten, zijn
standpunt nader uiteenzette.
Dr. Huet beantwoordde beide geschriften in een geschrift, getiteld : „Een stem uit den
polder", terwijl de doktoren Sarphati en Buchner zich aan de zijde van Dr. Heynsius
schaarden.
Inmiddels had zich den l sten Maart 1865 in verband met de ingetreden stagnatie, een
commissie uit de burgerij gevormd 1 ) tot het bijeenbrengen van een aan den Raad aan
te bieden bedrag aan geld, teneinde daarvoor al vast een Gasthuis voor 200 zieken ter
vervanging van het Buitengasthuis, en een Kraamzaal te doen bouwen. Binnen enkele
weken ontving de commissie toezeggingen tot een gezamenlijk bedrag van f 144.000.
Waar reeds alleen voor den bouw van een ziekenhuis voor 200 bedden, (dus zonder kraamzaal) een som van minstens f 300.000 noodig geoordeeld en van verdere toezeggingen
weinig vernomen werd, besloot de commissie, in hare vergadering van 27 Augustus 1866,
Naar streven op te geven.
De reeds gestorte gelden (f 67.000) w.o. een som van f 25.000 van den regent Mr. J. v.
Eeghen, en een bedrag van f 1550 als opbrengst van muziekuitvoeringen en voorstellingen
ten behoeve van het doel gegeven, werden overgedragen aan het Gasthuisbestuur.
In een brochure, getiteld „Een nieuw Gasthuis te Amsterdam" (1867) stelt Dr. Gori,
oud-officier van Gezondheid den bouw voor van
a een centraal- of Binnengasthuis, met afzonderlijke Kraaminrichting als volgt in te deelen
= 200 bedden
4 paviljoens voor 50 bedden.
= 70
Kraaminrichting voor
30
Inrichting voor ooglijders.
=
/,

91

Totaal

300 bedden

b een Gasthuis op „het eiland Marken" van 6 paviljoens elk voor 50 bedden = 300 bedden;
c een Gasthuis op de Schans bij de Zaagbarriere, als in b omschreven — 300 bedden;
d een Gasthuis te bouwen op de Schans tusschen de Utrechtsche poort en de Wetering-

b arri ere.
Daarenboven wenschte hij : een evacuatie-hospitaal in het Gooi, een „Succursaal" aan
het strand te Zandvoort en een „Maison de Sante voor betalende patienten..
Dr. Huet 2 ) bestreed deze voorstellen, zoowel wegens de verspreide ligging der te bouwen
ziekenhuizen alswel wegens hun aantal en grootte. Men zou dit, naar hij — ongetwijfeld
eenigszins ironisch — opmerkt, nog wel kunnen vermeerderen, „met enkele kinderhospitalen en een afzonderlijk verblijf voor tijdelijk of te zonderen krankzinnigen, een
gesticht voor ongeneeslijken enz. Hij besluit met de opmerking, „dat dit plan tot de
utopieen behoort".
Na opnieuw gehouden besprekingen deden Burgemeester en Wethouders den 8sten December
1866 de volgende voorstellen betreffende den gasthuisbouw ter beoordeeling aan de
regenten toekomen
1) Waaronder aanvankelijk een hoogleeraren, regenten en raadsleden. 2 ) Zie het N.T. voor Geneeskunde van Februari 1867.
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le den bouw van een gasthuis voor 400 bedden op het terrein van den Stadstimmertuin;
2e den bouw van een Kraaminrichting voor 80 vrouwen aan. de Oude Turfmarkt en
3e trapsgewijze verbetering van het Binnengasthuis.
Regenten antwoordden in een schrijven van 2 Maart 1867, dat, hoezeer de plannen niet in
alle opzichten aan de bestaande gegronde bezwaren tegemoet kwamen, zij toch aan het
open terrein van den Stadstimmertuin boven dat aan. de Houtzaagmolenpoort de voorkeur gaven, en zij zich met de voorstellen. vereenigden. Daarop diende het Dagelijksch
bestuur den 9 den April 1867 aan den Raad de volgende voorstellen. in
le het bouwen van een Gasthuis voor 400 bedden op het terrein van den Stadstimmertuin,
waarvoor een bedrag van f 720.000 noodig zou zijn ;
2e het bouwen van een afzonderlijke Kraaminrichting voor 100 vrouwen op de Oude
Turfmarkt waarvan de kosten geraamd worden op f 160.000 ; en
3e de regenten te machtigen om het Binnengasthuis gaandeweg, volgens een te maken
plan, te verbeteren.
De keuze van het terrein der te bouwen Kraaminrichting berustte op de volgende overweging van Burgemeester en Wethouders : er zijn twee partijen, de eene verlangt 66n
groot ziekenhuis voor 1000 bedden, wat nu niet weer kan ; de andere een Gasthuis voor
400 bedden en een afzonderlijke Kraaminrichting voor 70 a 80 vrouwen. Wanneer de laatsten
dus uit het Binnengasthuis worden verwijderd is er plaats genoeg. Voor de geheele afzonderlijke Kraaminrichting zou misschen het terrein naast de Nederlandsche Bank zeer
geschikt zijn, met het oog zoowel op het onderwijs als op de ligging ervan.
In de Gemeenteraadszittingen van 8 en 9 Mei werd de voordracht behandeld. Tijdens de
zitting diende Dr. Biichner een tweetal voorstellen in, nl. het aan de orde stellen van den
bouw van een ziekenhuis voor 300 zieken op de Schans bij de Zaagbarriere en het aanhouden van de voordracht van Burgemeester en Wethouders; beide voorstellen werden
evenwel verworpen. Wel werd de voordracht aangenomen, echter niet dan na door het
aannemen van een tweetal amendementen belangrijk te zijn gewijzigd
le Zou het ziekenhuis niet worden gebouwd op het terrein van den Stadstimmertuin,
maar op de Schans bij de Zaagmolenpoort of bij de Raampoort 1) ;
2e zou de Kraaminrichting niet aan 100 maar aan 80 a 100 vrouwen plaats moeten bieden.
De klinische hoogleeraren alsook een 67-tal doktoren gaven, in een adres aan den Raad,
hun ontstemming over het gevallen besluit te kennen.
Den 15den Mei berichtten de regenten aan den Raad, dat zij met leedwezen het besluit
tot den bouw van een ziekenhuis op een terrein, waarvan de klinische hoogleeraren reeds
in een aan den Raad gericht schrijven van 13 Februari 1864 met betrekking tot het
voorstel Biichner hadden verklaard, „dat zij met nadrukkelijken ernst en met eenparige
stemmen, evenzeer op grond van de algemeene ervaring van geneeskundigen van Amsterdam als met het oog op de statistieke berekeningen van den lateren tijd, het terrein van
de Zaagpoort (waarmede dat bij de Raampoort in dit opzigt geheel gelijk staat) uit een
hygienisch oogpunt ten eenenmale verwerpelijk achten". Verder „dat gemelde Heeren
waarschuwen, dat het tegenwoordig geslacht geene onvoorzichtigheid, geen dwaasheid
bega, waardoor het zich het regtmatig verwijt van de nakomelingschap op den hals zoude
halen, als dat nieuw te bouwen ziekenhuis andermaal mogt blijken, een rijke bron van
koortsen en malaria-ziekten te zijn".
Waar het Gasthuisbestuur de uitvoering der aangenomen plannen verderfelijk voorkwam, had het, gezien de opgedane ervaringen, Hoch lust, Hoch moed, om opnieuw mede
te werken aan het waken van bouwplannen, Welke aan de goedkeuring van den Raad
zouden moeten worden onderworpen.
Regenten dienden dan ook hun ontslag in, dat hun in de Raadsvergadering van 31 Mei
1867 op de meest eervolle wijze verleend werd, onder vereerende uitnoodiging nochtans,
' ) Dit amendement was van het Raadslid van Bosse.
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hun ambt tot September te willen waarnemen. Een tijdelijke Raad van Administratie,
gevormd door een tweetal leden van het Dagelijksch Bestuur der Stad, zou voorloopig
het beheer en toezicht en de behandeling der gewone zaken op zich nemen, terwijl de
Raad den 7den April 1869 besloot, de directie der beide Gasthuizen op te dragen aan een
geneeskundige, als hoedanig met ingang van 1 Juli d.a.v. in dienst trad Dr. E. H. G.
Thijssen. Met ingang van laatstgenoemden datum werd tevens een uit vijf leden bestaande „commissie van beheer over de Gasthuizen" benoemd, aan welke de Directeurgeneeskundige als zesde lid werd toegevoegd.
De bouw der Kraaminrichting werd inmiddels, nadat de plannen daarvoor den 15den Januari
1868 door den Raad waren goedgekeurd, in Juli van dat jaar voor een bedrag van f 164.964
aanbesteed; het gebouw kon den 10den Juni 1870 ter beschikking van het Gasthuisbestuur
worden gesteld; het werd echter pas in Juni 1871 in gebruik genomen.
Ongetwijfeld in strijd met het principe, dat aan den bouw der Kraaminrichting ten grondslag gelegen had, besloot de Raad op voorstel van Burgemeester en Wethouders in zijne
vergadering van 14 September 1870:
„om den Directeur-geneeskundige te machtigen van de overblijvende ruimte der Kraaminrichting tijdelijk(?) gebruik te maken voor zoodanige lijders, Wier verpleging wordt geacht
niet schadelijk te zijn voor de gezondheid der verpleegde Kraamvrouwen" 1).

Inmiddels hadden Burgemeester en Wethouders, in September 1867 tijdelijk als bestuurders
der beide Gasthuizen opgetreden, aan den Stadsarchitect en den architect Godefroy
opgedragen, een plan te ontwerpen voor den bouw van een ziekenhuis, op een der daartoe
bij Raadsbesluit aangewezen terreinen, aan welke lastgeving den 30sten Juli 1868 werd
voldaan. Burgemeester en Wethouders lieten het ter kennisneming en beoordeeling bij de
onderscheidene commissien circuleeren, waarna het, voorzien van de ingekomen rapporten,
aan de commissie van voorbereiding der Publieke Werken werd gezonden. Deze heeft zich
met het geven van een advies blijkbaar niet gehaast ; eerst in de gemeenteraadszitting van
7 April 1869 deelden Burgemeester en Wethouders mede, dat de plannen en de daarover
uitgebrachte rapporten aan de ontwerpers waren teruggezonden, met verzoek, ze overeenkomstig de gemaakte opmerkingen te wijzigen. Dit geschiedde ; evenwel kwam de zaak eerst
den lO den Juni 1870 opnieuw bij den Raad in behandeling. Burgemeester en Wethouders
gaven nu echter in overweging om, alvorens een besluit te nemen, de vraag te stellen, of
het ook raadzaam ware plannen tot verbetering van het Binnengasthuis op te maken en
in te dienen, vOOrdat met den bouw van een ziekenhuis bij de Zaagmolenpoort zou worden
aangevangen, en tevens, of het nieuwe Gasthuis al dan niet zou worden ingericht ten dienste
van het geneeskundig onderwijs. Den 22 sten Juni werd de behandeling voortgezet. Een
der raadsleden 2 ) stelde zich daarbij voor
„Dat het niet de bedoeling zou zijn de bestaande gebouwen te sloopen, ten einde op het
vrijgekomen terrein een geheel nieuw Gasthuis op te trekken, maar ze zooveel mogelijk
te verbeteren, te verbouwen en in onderling verband te brengen, zoodat men zou verkrijgen, een Gasthuiskolonie. Misschien zou een dergelijke inrichting niet aan de hoogste
eischen der wetenschap voldoen, echter onder de geneeskundigen begint men in te zien,
dat ook in deze zaak het ideaal moeilijk te bereiken zal zijn".
De Raad besloot nochtans, overeenkomstig het advies van Burgemeester en Wethouders
en stelde daarbij, tot verbetering van het Binnengasthuis, het Oude Mannenhuis, het
O.Z. Heerenlogement en de aangrenzende pakhuizen „het Wapen van Amsterdam" en.
„St. Pieter" ter beschikking van het Gasthuisbestuur, onder uitnoodiging, met den Directeur-geneeskundige de noodige plannen te doen ontwerpen en in te dienen, aan welke
uitnoodiging reeds in November 1870 kon worden voldaan. Nadat ook deze plannen door
de onderscheidene commissien waren beoordeeld, werden ze in Juni 1871 weer aan het
Gasthuisbestuur, onder bijvoeging van de schriftelijk gemaakte opmerkingen, toegezonden,
1 ) Cursiveering van schrijver dezes. 2 ) Mr. J. C. de Koning.
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dat ze daarna, met een begeleidende „memorie van beantwoording" opnieuw aan Burgemeester en Wethouders deed toekomen.
Dr. Berns meende „te mogen betwijfelen of deze plannen in extenso wel ooit gemaakt
zijn" 1 ). Professor J. W. R. Tilanus deelt evenwel mede, dat een volledige teekening van
het plan in 't bezit is van het (Koninklijk) Oudheidkundig genootschap. In het Oudarchief der Gemeente bevindt zich een plattegrondteekening van dit plan, waaruit blijkt,
dat het niet anders geweest is dan het zetten van nieuwe lappen op een oud kleed.
Het plan behelsde, voor wat de amoveering der eeuwenoude Klooster- en andere gebouwen aanging, slechts het sloopen van het voormalige „Kraamdepartement", weleer
kapel der Oude nonnen ; de rest zou intact worden gelaten en slechts van bevolking verwisselen. Aan het van 1594 dateerende Verbandhuis, dat nog in 1834 met een aanbouwsel
— een operatiekamer met een tweetal isoleerkamers — vergroot was, zou nog een gebouwtje voor ernstig gewonden worden toegevoegd. Het gebouw der voormalige Klinische
School aan den Kloveniersburgwal zou worden bestemd tot woning van den Geneesheerdirecteur. Slechts een drietal nieuwe gebouwen waren in het plan begrepen, te weten
twee vrouwenziekenhuizen, respectievelijk geprojecteerd in den voormaligen twin der
regenten en regentinnen en op de plaats van het Oude Zijds Heerenlogement en de beide
pakhuizen. Het derde betrof een gebouwtje op het plein „de Blijde hock", bestemd tot
polikliniek met wachtkamers.
Het aldus voorgestelde plan werd o.m. heftig bestreden door Dr. Gori, in een door hem
geschreven vlugschrift : „Een ziekendorp te Amsterdam". Schrijver verklaart zich daarin
opnieuw tegen het concentreeren of beter gezegd opeenhoopen van alle zieke en gewonde armen
in een groot Gasthuis"; het bouwen van een Gasthuis of Kraaminrichting in het midden eener
groote stad is in strijd met de eenvoudigste begrippen der gezondheidsleer.

Voorstander van den bouw van meerdere kleine ziekenhuizen, gaf hij in overweging, een
tweetal ziekenhuizen te bouwen, en wel een op de Schans bij de Zaagmolenpoort en een
tusschen de Leidsche- en Weteringbarrieres.
De meerderheid der hoogleeraren 2 ) keurde, in haar rapport van 21 December, het plan
unaniem af ; het zondigt — zeiden zij — tegen het a. b. c. der Gasthuisvraag.
De Commissie van voorbereiding van Publieke Werken stond niet onsympathiek tegenover het plan ; een der leden deed echter opmerken „dat de bestaande gebouwen nog in
den besten staat verkeerden en men er vooreerst niet aan behoefde te denken ze te amoveeren". Een ander betreurt, dat er geen historische nota bestaat, waarin alle phasen der
Gasthuisquestie chronologisch gerangschikt en kritisch behandeld zijn. De Commissie wijst
er verder op, dat het Oude mannenhuis, reeds afgekeurd voor kazerne wegens gemis aan
licht en lucht, nooit dienen kan voor een behoorlijk Gasthuis ; dat de verbouwingsplannen,
met een kostenbedrag van f 1.500.000 niet aan de verwachting zullen beantwoorden en
eindigt met als haar meening uit te spreken, dat de Gemeenteraad niet licht zal besluiten
tot den bouw van een z•545 ongunstig geplaatst ziekenhuis, als dat bij de Zaagmolenpoort
zou zijn, en evenmin tot het stichten van 66n groot Gasthuisgebouw.
De afdeeling Amsterdam der Maatschappij tot bevordering der geneeskunst had zich, in
een adres aan den Raad van 22 Mei, integendeel voor een vergroot en verbeterd Binnengasthuis verklaard, op grond van de voortreffelijke eigenschappen der terreinen.
Burgemeester en Wethouders maakten daarbij bezwaar, het geheele Oude mannenhuis
beschikbaar te stellen; voor de in het gebouw gevestigde vier tentoonstellingszalen was
in het centrum der stad geen andere plaats beschikbaar, en deze in het gebouw te laten,
werd ongepast geoordeeld 3 ). Zij stelden dan ook, mede op grond van het rapport der
Commissie voor de Publieke Werken, voor, de aangeboden plannen zoo als zij daar liggen,
af te keuren en de Commissie uit het Burgerlijk Armbestuur voor de Gasthuizen uit te
1) Zie De Gasthuizen te Amsterdam. 1883, blz. 39, moot. 2 ) Suringar, v. Geuns, Chanfleury en Hertz. 3) Ook de heer
Heynsius behoorde tot de bestrijders • hij waarschuwt, dat, indien het plan naar het voorgestelde ontwerp zou worden
uitgevoerd, de voorstellers de eersten zouden zijn, die hun eigen werk af zouden keuren.
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noodigen, in overleg met den Directeur-geneeskundige een plan te ontwerpen tot verbetering van het Binnengasthuis binnen de bestaande grenzen zonder gebruikmaking van
omliggende gemeentegebouwen, en tevens te beslissen of de bouw van het ziekenhuis bij
de Zaagmolenpoort zal worden gehandhaafd. Den 2 7sten December 1874 besloot de Raad
het Gasthuisbestuur uit te noodigen, nieuwe plannen tot verbetering van het Binnengasthuis in te dienen, met gebruikmaking der reeds vroeger ter beschikking gestelde gebouwen, met uitzondering evenwel van het Oude-mannenhuis, en den bouw van een ziekenhuis inplaats van het Buitengasthuis te handhaven.
Eerst in April 1872 dienden Burgemeester en Wethouders een nieuwe voordracht aan den
Raad in, welke al evenveel tegenkanting ontmoette. Het door 't Gasthuisbestuur en den
Directeur-geneeskundige ontworpen plan, dat op zijn beurt de spitsroeden der betrokken
commissien doorloopen had, betrof den bouw van een gebouw voor Vrouwenverband, een
voor Anatomie en een Polikliniek met wachtkamers. De Gezondheidscommissie getuigde
er van dat zij er wel een nieuwen bouw maar geen verbeteringen in vindt , zij keurde het
Polikliniekgebouw met wachtkamers naast de apotheek af, en eveneens het Vrouwenverband en verzette zich met alle kracht tegen het stichten van een gebouw voor Anatomic
met lijkenkelders op het terrein van het Gasthuis.
De Directeur-geneeskundige beantwoordde dit rapport ; hij acht, met het nieuwe gebouw
aan den Grimburgwal juist een gouden tijdperk aangebroken 1) en het overige van het
Gasthuis in den besten staat. Als de vrouwen slechts uit het Verbandhuis verwijderd
zijn, is dit volkomen voldoende in te richten, ook het Anatomie-gebouw keurde hij
goed. Evenzoo betuigden de beide hoogleeraren Tilanus en Lehman, in een adres aan
den Raad, van 12 Mei, hun ingenomenheid met de voordracht ; van het Anatomie-gebouw
verklaarden zij „dat het aan alle hygienische eischen voldoet, en van het Vrouwenverband
„dat het afdoende en uitstekend wordt ingericht"). De meerderheid der hoogleeraren
zond, nog op den dag der in behandelingneming van de voordracht — 15 Mei — een
schrijven aan Burgemeester en Wethouders. Daarin herinneren zij aan de hoofdstrekking
van hun schrijven van 21 December 1871, nl. :
„dat zij zich, bij germs aan een algemeen plan, behoorden te onthouden van de beoordeeling van een plan, dat slechts een stuksgewijze verbetering beoogde. Intusschen verklaarden zij zich bereid, om mede te werken tot het ontwerpen van een deugdelijk plan.
Wijl het hun voorkwam, dat van hen zulk een plan, alsmede de beoordeeling van het
reeds ingediende plan verwacht dan wel verlangd werd, verklaarden de hoogleeraren, het
ontvangen van zoodanige opdracht op prijs te zullen stellen. Van het ingediende plan
merkten zij op, dat daarbij aan de vele en gewichtige eischen, welke als wezentlijke beginselen
der ziekenhuisbouw op den voorgrond behooren te staan, ter nauwernood schijnt te zijn gedacht.

Bij de in behandelingneming stelde de Voorzitter voor, den hoogleeraren voor hun aanbod
dank te zeggen, dock er geen gebruik van te waken. Een der leden deed echter het
voorstel, hun een termijn van vier weken toe te staan voor het indienen hunner plannen
en inmiddelds de voordracht te schorsen. Dit voorstel werd verworpen en de voordracht
goedgekeurd 2).
Met den bouw werd in 1874 aangevangen , het Anatomie-gebouw en de Polikliniek in den
Blijden Hoek kwamen in 1875, het Vrouwenverband in 1876 gereed. Inmiddels had de Raad
in Juni 1873 het Gasthuisbestuur uitgenoodigd, de vereischte voorstellen te doen tot uitvoering van het besluit tot den bouw van het Ziekenhuis voor 400 zieken bij de Zaagmolenpoort, en tevens te onderzoeken voor hoeveel kribben en op welke wijze het nieuw
te bouwen ziekenhuis zou moeten worden ingericht en of het bij Raadsbesluit van 10 Mei 1867
aangewezen terrein daarvoor geschikt was te achten. Het Gasthuisbestuur stelde daarop voor
') Dr. Berns zegt in zijn brochure van 1883, dat het Anatomiegebouw meer op een tabaksschuur dan op een tempel
voor de wetenschap gelijkt. Van het Vrouwenverband noemt hij het trappenhuis het eenige goede ; de plaatsing der
ziekenzalen en de inrichting der privaten en badkamers hoogst gebrekkig. 2 ) Dr. Berns sprak als zijn oordeel uit, dat
daarmede de we g tot afdoende verbetering van het Binnengasthuis was afgesloten.
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Het bouwen van meerdere, geheel vrijstaande paviljoenen, te zamen voor 500 kribben,
geplaatst op een geheel open terrein, waartoe de grond van het Buitengasthuis wel het
meest geschikt geoordeel werd.
Dit plan werd, na den gebruikelijken weg te hebben gevolgd en van de noodige commentaren voorzien te zijn, aan Burgemeester toegezonden. Den Eden Augustus 1874 werden
nu de volgende voorstellen aan den Raad ingediend
le intrekking van de onderscheidene Raadsbesluiten tot den bouw van een ziekenhuis
bij de Raam- of Zaagmolenpoort ;
2e den bouw van een nieuw Gasthuis voor ongeveer 500 bedden.
Uit de mede overgelegde adviezen bleek, dat de Commissie uit het Burgerlijk Armbestuur
voor de Gasthuizen, het college van hoogleeraren en de meerderheid der Gezondheidscommissie zich met de voorgestelde plannen vereenigd hadden. De hoofdindeeling van het
plan betrof: een Directiegebouw, 66n gebouw, gesplitst in twee helften voor 500 zieken,
twee geisoleerde gebouwen voor besmettelijke zieken en krankzinnigen.
Niettegenstaande nu alle partijen het met deze grondtrekken in hoofdzaak eens waren,
werd den 14den September door het raadslid J. Teixeira de Mattos met drie anderen een
tegenvoorstel ingediend, behelzende
le den bouw van een Gasthuis voor 250-300 bedden voor niet besmettelijke zieken op
het terrein van den Stadstimmertuin;
2e een Gasthuis voor besmettelijke zieken van 180-200 bedden op een daartoe buiten
een der Stadsbarrieres door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen terrein.
Bij de behandeling der beide voorstellen op den 18 den November, werd punt 1 van de voordracht van Burgemeester en Wethouders, en de beide punten van het voorstel des heeren
Teixeira de Mattos c.s. aangenomen ! Blijkbaar heeft men evenals vroeger, geen haast
gemaakt met de uitvoering er van, althans gaf de Neer Teixeira in October 1875 den raad,
den Gasthuisbouw vooral niet uit te stellen, drie jaren later gevolgd door het voorstel om
f 1.000.000 voor den Gasthuisbouw op de begrooting te brengen. Bij de behandeling der
begrooting van 1881 verklaarde de Voorzitter het te betreuren, „dat deze begrooting
geen rekening houdt met den Gasthuisbouw". Wel werd tot tweemaal toe een bedrag
van f 100.000 voor de uitvoering der plannen uitgetrokken, echter gevoelde een der leden
zich er door bezwaard, dat de eventueele voorstemmers gehouden zouden zijn aan het emplacement van den Stadstimmertuin. Dit lid verklaarde dan ook, „dat aan zijn stem voor
de voordracht, de beteekenis zou moeten worden gehecht, dat de Raad en de plannen en
de plaats zal hebben goed te keuren". Een nieuwe kink in den kabel derhalve ; waarmede de
G. HELLINGA.
gasthuisquestie opnieuw voor onbepaalden tijd van de baan was.
C. DE REORGANISATIE VAN DE VERPLEGING IN DE GASTHUIZEN EN
DE BOUW VAN HET ACADEMISCH ZIEKENHUIS, 1883-1932.
De uitnoodiging om in dit Gedenkboek het een en ander over de gasthuizen in Amsterdam
over de laatste 50 jaren mede te deelen, heb ik gaarne aangenomen, omdat ik de geheele
evolutie van ziekenverpleging en ziekenhuis-inrichtingen in die jaren, van nabij heb medegemaakt. Ik heb gemeend het tot mij gerichte verzoek zoo te moeten opvatten, dat hier
slechts die ziekenhuizen besproken worden, die met ons Medisch Hooger Onderwijs in
verband staan. Derhalve het Binnengasthuis en het Buiten- later Wilhelmina-gasthuis
en het door ombouwing van dit laatste, tot stand komende Academisch ziekenhuis. Dat de
hiervoor beschikbaar gestelde ruimte in dit Gedenkboek slechts een zeer globaal overzicht
Bier geschiedenis toelaat, spreekt wel van zelf.
De verbetering, die de inrichting dezer ziekenhuizen heeft ondergaan, stood in nauw verband met de sedert 1882 ingetreden verbetering in de verpleging, die toen uit de handen
van onbeschaafd en onopgeleid personeel in handen werd gesteld van beschaafde en speciaal
daarvoor opgeleide personen.
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Reeds in 1837 had Ds. A. A. Stuart in Amsterdam er op aangedrongen, dat, nu in het buitenland de verpleging van zieken in handen was van Soeurs de Charite, in ons land door de
Protestanten dat voorbeeld zou gevolgd worden.
Nadat de Katholieken in Amsterdam een klein gesticht tegenover de Agnieten-kapel
hadden ingericht met 4 liefdezusters, die de zieken in hunne huizen gingen verplegen, werd
in 1847 op voorstel van Dr. J. P. Heye de Vereeniging voor Ziekenverpleging opgericht (de
tegenwoordige „Prinsengracht"), die zich ten doel stelde, „om daartoe aanbevolen vrouwen
door een bekwame opleiding geschikt te waken tot het behoorlijk verplegen van zieken".
De inrichting was echter klein, er konden slechts weinige zusters worden gehuisvest en
voor opneming van zieken bestond in het eerst in het geheel geen gelegenheid.
De Noord-Hollandsche Vereeniging „het Witte Kruis" in 1875 opgericht ter bestrijding
van besmettelijke ziekten, nam de systematische opleiding van zieken-verpleegsters en
-verplegers in handen. Onder leiding van Dr. J. P. Barnouw stichtte zij een school voor
ziekenverpleegsters voor dames uit den beschaafden stand. Dezen ontvingen een theoretische en in het Binnengasthuis, als extern, een praktische opleiding.
De door het Witte Kruis, na afgelegd examen, verstrekte diploma's voor ziekenverpleging
zijn later door een Staats-diploma vervangen, dat slechts verkregen wordt door een met
goed gevolg afgelegd examen voor een commissie waarin de Staat een vertegenwoordiger
benoemt.
Intusschen was in 1879, door Dr. en Mevr. Berns in Amsterdam het Burgerziekenhuis opgericht ; een ziekenhuis voor den middenstand, waar de verpleging uitsluitend in handen
was van dames uit den beschaafden stand. Mevr. Berns, die als bestuurslid van het Witte
Kruis aan de verbetering van de ziekenverpleging had medegewerkt, trad als Directrice
op met de IIII. Dr. A. W. C. Berns en Dr. J. J. Bos als behandelende doctoren.
Een groot heerenhuis op de Keizersgracht tegenover de Westermarkt — sedert voor het
maken. der Raadhuisstraat afgebroken — werd door hen aangekocht door middel van
belangrijke bijdragen van enkele milde stadgenooten en door groote financieele offers,
die de Heer en Mevr. Berns zich persoonlijk daarvoor getroostten.
Het Burgerziekenhuis was het eerste model-ziekenhuis in Amsterdam.
Als hoofdverpleegster trad bij de oprichting op Mej. C. H. C. Jas, en als verpleegsters
de dames Montijn, Kalff, Bok en de Leeuw (Geertruida Carelsen).
Schrijver dazes, die als med. cand. tijdelijk inwonend assistant in het Binnengasthuis op de
afdeeling van Prof. Stokvis geweest was en later, bij afwezigheid van Dr. Berns, nu en dan
tijdelijk in het Burgerziekenhuis inwoonde, was ruimschoots in de gelegenheid, om het
hemelsbreede verschil tusschen de verpleging in die beide ziekenhuizen op te merken.
Aan Dr. Berns waren als Gemeenteraadslid de wantoestanden in de verpleging in het
Binnengasthuis niet onbekend gebleven ; de Geneesheer-directeur van het Binnengasthuis
schrijft trouwens zelf in een zijner jaarverslagen aan Burgemeester en Wethouders
„Het verplegend personeel had zich hoogst zelden uit roeping voor het verplegen van zieke
medemenschen, maar gewoonlijk uit pis aller voor die taak aangemeld ; het was in geen
enkel opzicht voor deze taak opgeleid, het ontving van de evenzoo onkundige vaders en
moeders geen enkele opleiding, het zou ook van dezen geen opmerkingen hebben afgewacht;
hunne karige bezoldiging trachtte het door min of weer vrijwillige, maar meestal afgedwongen giften te verhoogen ; het was dikwerf door invaliditeit, maar meestal door
drankzucht voor elke andere betrekking ongeschikt".
Ten gevolge van zijn krachtig optreden in den Gemeenteraad bereikte Dr. Berns het
instellen van eene Commissie van onderzoek (Mr. P. A. Brugmans, A. Gildemeester, F.
J. T. H. Schmitz, M. J. Wailer en Mr. W. S. J. Waterschoot van der Gracht), ten einde over
het al of niet gegronde der klachten over de verpleging in het Binnengasthuis rapport
uit te brengen.
In October 1882 bracht deze Commissie dit uit ; de toestanden warden daarin niet
alleen als gebrekkig, maar als volkomen onhoudbaar geschilderd en aanbevolen werd om
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de verpleging in handen te stellen van zusters van het Witte Kruis, zijnde dit een geheel
neutrale Vereeniging.
Reeds in December van dat jaar werden eenige zusters van het Witte Kruis als hoofdverpleegsters op verschillende afdeelingen aangesteld. Hare taak te midden van de onwillige, bestaande werkkrachten was verre van benijdenswaard, maar zij hebben haar taak
moedig aanvaard.
Spoedig daarop verzocht de Directeur Geneeskundige van het Binnen-gasthuis als zoodanig
ontslag en benoemde de Raad als hoofd der verpleging een adjunct-directrice : Jkvr. J.
Rogalla von Bieberstein, die te zamen. met Baronnesse van Lynden, beiden Diaconessen
uit Bielefeld, de leiding der verpleging in het Gasthuis in handen namen, terwijl aanvankelijk Prof. P. K. Pel als tijdelijk Directeur optrad. Hij werd in 1883 door Dr. H. A.
Zegers als Directeur-Geneeskundige opgevolgd.
Een gelukkiger keuze van adjunct-directrice voor het tot stand brengen der reorganisatie
in de verpleging had men moeilijk kunnen doen : Mevrouw von Bieberstein was en door
hare kennis der verpleging, en door haar onstuimig initiatief en door hare krachtige,
bijna mannelijke gestalte dadelijk de leidende persoon. De eertijds almachtige huismeester
en huismeesteres werden, zonder dat tegenstand ook maar overwogen kon worden, op de
hun toekomende plaats terug genet. Meiden en knechts, vaders en moeders werden de een
na de ander uit het gasthuis verwijderd en in den beginne aan het hoofd der vrouwenafdeelingen diaconessen uit Bielefeld aangesteld, aan het hoofd der mannen-afdeelingen
diaconen. Men moest wel, Wilde men de reorganisatie dadelijk doen slagen, tot deze buitenlandsche krachten zijn toevlucht nemen, daar Nederlandsche krachten in dien tijd niet in
voldoende mate beschikbaar waren.
Waar dit wel het geval was, werden deze aangesteld, zoo werd Mej. J. P. Reynvaan tot
adjunct-directrice van het Buitengasthuis benoemd.
In beide ziekenhuizen schaarden zich spoedig een aantal beschaafde vrouwen om de
directies en werkten mede om de ziekenhuizen in het vervolg den goeden naam te verschaffen, dien zij tot den huidigen dag hebben.
Toen de reorganisatie ongeveer een jaar doorgewerkt had, vroegen Mevr. von Bieberstein
en Bar.esse van Lijnden haar ontslag en werden opgevolgd door Mej. L. C. Boissevain.
Uit haar tijd dateert de groep van directrice, verpleegsters, verplegers en huismeester van
het Binnengasthuis, die wij hier laten volgen.
Ik gaf deze korte historische uiteenzetting van de verbetering der verpleging hier vooraf,
omdat deze de wenschelijkheid naar betere huisvesting der zieken sterker deed gevoelen.
Er waren trouwens al Lang voor 1883 heel wat plannen gemaakt om de ziekenhuizen
van Amsterdam meer naar de moderne eischen in te richten.
Sedert Schneevoogt's noodkreet in 1853 over den onhoudbaren toestand van het Buitengasthuis en sedert Huet in 1886 zijn. „stem uit den polder" deed hooren, zijn tal van
plannen daarvoor gevormd, die men in het aan dit opstel voorafgaande artikel van
onzen Heer G. Hellinga medegedeeld vindt. Door meeningsverschil over de vraag of
66n of meer ziekenhuizen moesten gebouwd worden en over de plaats, waar die zouden
moeten komen, is geen dier plannen tot verwezenlijking gebracht.
De vrees, dat de terreinen aan de grens van Amsterdam voor ziekenhuisbouw ongeschikt
zouden zijn — het Buitengasthuis zou daaraan immers zijn groot ziekte- en sterfte-cijfer
te wijten hebben — deed telkens weer het verbouwen van het Binnengasthuis op den voorgrond komen; maar een groot opgezet plan tot zulk een verbouwing met aantrekken van
verscheidene huizen aan het Rokin bij het terrein, werd, zooals wij in het artikel van den
Heer Hellinga medegedeeld zien, in 1865 voor goed verijdeld door den verkoop door het Rijk
van een aantal dier huizen ten behoeve van een verbouwing van De Nederlandsche Bank.
Wat men nu nog aan het Binnengasthuis kon doen, was slechts lapwerk.
Toen de stad zich ook buiten de barrieres begon uit te breiden en het worsen aldaar geen
nadeelen voor de gezondheid bleek te hebben, werd van verschillende zijden de gegrondheid
28
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van de vrees voor de buitenwijken in twijfel getrokken, ook ten opzichte van gasthuisbouw. Vooral het lid van den Raad, Dr. C. E. Heynsius, hield tegenover Dr. Teixeira de
Mattos en tegenover Huet vol, dat de talrijke gevallen van malaria in die buitenwijken
eerder moesten worden toegeschreven aan het droogleggen van polders in de nabijheid van
Amsterdam dan aan het terrein van het Buitengasthuis zelf. „Bouvet een nieuw gasthuis"
zoo schreef hij, „waar ge wilt, maar niet in het midden der stad en liefst daarbuiten;
maar zorg er voor, dat de grond daarbuiten niet op allerhande wijzen verontreinigd
worth". Een meening, die hij, niettegenstaande de scherpe critiek van Dr. J. Zeeman,
tot het laatst van zijn levee heeft verdedigd.
Het is verklaarbaar, dat Dr. Berns, wien de gasthuistoestanden zoozeer ter harte gingen,
na al die plannen, de een na den ander, op niets te hebben zien uitloopen, zich geroepen
gevoelde, om zelf het hand aan den ploeg te slaan en in het vertrouwen op de uitspraak
van Dr. Heynsius over de geschiktheid van het terrein in de omgeving van het Buitengasthuis, een plan ontwierp om op die terreinen een groot ziekenhuis te bouwen ter vervanging zoowel van Binnen- als van Buitengasthuis.
De terreinen van het Binnengasthuis Wilde hij, ter bestrijding van de kosten, als bouwgrond verkavelen.
In de brochure getiteld : De Gasthuizen van Amsterdam, in 1883 door J. H. en G. van Heteren
te Amsterdam uitgegeven, gaf hij, na een historisch overzicht van de gasthuis-questie, een
plan met kosten-berekening van den bouw van 66n groot ziekenhuis voor 1000 patienten
op de terreinen van het Buitengasthuis, met opoffering van dit gebouw.
Wel is waar kon het historische gedeelte van die brochure niet op volledigheid aanspraak
waken en werd daarin van de tegenovergestelde meeningen van Teixeira de Mattos en
Huet, met betrekking tot de geschiktheid van het terrein van het Buitengasthuis, in het
geheel geen gewag gemaakt (iets waarop Zeeman in 1886 niet naliet de aandacht te vestigen, toen hij de opvatting van Berns ten gerieve van zijn eigen plan tot het bouwen van
een ziekenhuis op de Veemarkt en den Stadstimmertuin bestreed), maar toch heeft de stap
van Berns mede den stoot gegeven tot de nieuwe plannen, die Burgemeester en Wethouders
in 1886 aan den Raad der Gemeente voorstelden.
Het door Berns, dd. 10 April 1883 voorgestelde plan omvatte
een ziekenhuis voor besmettelijke ziekten voor 180 a 200 patienten,
een kleine inrichting voor psychiatrische gevallen;
een ziekenhuis voor 750 patienten op het terrein van het of te breken Buitengasthuis ;
opheffen van het Binnengasthuis en zijne terreinen te verkoopen; behalve de daar staande
Kraaminrichting, die voor gymnasium kon worden ingericht;
intrekken van het besluit tot het bouwen van een nieuw gasthuis op het terrein van den Stadstimmertuin.

Hoewel wij dit plan bij ooze tegenwoordige opvattingen zeker niet als een ideaal plan
zouden willen beschouwen met zijn gebrek aan polikliniek-gebouw, het midden op het
terrein staande lijkenhuisje, de veel te groote afstanden van de Paviljoenen onderling, het
alleen staande gebouw voor operatics enz., zoo was het denkbeeld van een nieuw ziekenhuis
op een groot vrij terrein, met den ingang aan de Bilderdijkstraat (nu le Constantijn
Huygensstraat) zeker toe te juichen en beter dan al de verbouwingen, die men ten slotte
aan het Binnengasthuis heeft moeten doen.
Het nu in aanbouw zijnde Academisch ziekenhuis op het terrein van het Wilhelminagasthuis zal eveneens zijn ingang in de le Constantijn Huygensstraat krijgen.
In 1913 verklaarde Prof. Pel in de Verband-commissie, dat, ware dit plan van Berns tot
uitvoering gekomen, de geheele questie van het Acad. ziekenhuis toen tot oplossing zou
zijn gebracht. Eene opvatting, die men in het algemeen wel kan onderschrijven, hoewel
toch latere verbouwingen ook daar niet zouden zijn uitgebleven.
De brochure werd door Korteweg in Het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde aangekondigd,
maar door Huet hevig aangevallen, omdat daarin geen gewag gemaakt was van zijne
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bestrijding van Heynsius' opvatting, waarin hij had aangetoond, dat het optreden van
malaria geen gelijken tred hield met droogmakerijen in de nabijheid van Amsterdam;
maar dat deze gevallen geregeld in het voor- en najaar voorkwamen en dus niet met
droogmakingen, maar wel degelijk met de bodem-gesteldheid in verband gebracht moesten
worden.
Toch sloot Huet zich nu bij het plan van Berns aan. De uitbreiding der bebouwing in
die buurt, het draineeren van de terreinen, o.a. door het oprichten van het Vondelpark,
maakten, ook volgens Huet, die terreinen nu veel geschikter voor den bouw van een ziekenhuis dan vroeger het geval was.
Met het afbreken van het Binnengasthuis kon Huet zich echter niet vereenigen : een ziekenhuis in het midden van de stad bleef, volgens hem, noodzakelijk en daarenboven zou het
door Berns gewenschte ziekenhuis van 750 bedden spoedig blijken onvoldoende te zijn,
om al de zieken van Amsterdam op den duur op te nemen.
Het plan van Berns werd door Burgemeester en Wethouders in ernstige overweging genomen, hoewel het in vele opzichten afweek van het besluit van den Raad van 18 November
1874, waarbij bepaald was
le op het terrein van den Stadstimmertuin een gasthuis te bouwen van 250 a 300 bedden,
bestemd voor personen, lijdende aan niet-besmettelijke ziekten ;
2e een gasthuis voor besmettelijke ziekten van 180 a 200 bedden op een daartoe geschikt
terrein buiten een der stads-barrieres door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen.
Tevens was bepaald, dat op het terrein van het Buitengasthuis geen nieuw gasthuis zou worden
gebouwd.

Aan het Burgerlijk Armbestuur was opgedragen van dit plan van 1874 gedetailleerde plannen en een begrooting van kosten voor dien bouw bij Burgemeester en Wethouders in te
dienen.
Gaande de overleggingen over deze door het Burgerlijk Armbestuur ingezonden planners,
brak in 1882 de strijd los over de verpleging in het Binnengasthuis, dien wij hierboven in
het kort vermeldden. Burgemeester en Wethouders wilden nu de reorganisatie der beide
gasthuizen, die daaruit was voortgevloeid, eerst laten doorwerken, vOOrdat aan nieuwe
bouwplannen werd gedacht.
Na een paar jaar werd de zaak weder ter hand genomen en stelden Burgemeester en Wethouders het plan van Berns in handers van de commissie van beheer en toezicht op de
gasthuizen en van den Inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht Dr. Teixeira de
Mattos. Tevens werden eenige klinische hoogleeraren daarover geraadpleegd. Teixeira hield
nog een tijdlang vast aan het oude plan van het bouwen van een gasthuis op den Stadstimmertuin, later met de Veemarkt uitgebreid, in overeenstemming met de minderheid
der commissie, maar de meerderheid van de commissie voor de gasthuizen, de Directeurgeneeskundige van het Binnengasthuis en de Geneesheer-Directeur van het Buitengasthuis verklaarden zich voor den bouw van een nieuw gasthuis op een ander terrein.
In de commissie was toen eenstemmigheid verkregen over de volgende punters
le Binnengasthuis, hoofdgasthuis voor het onderwijs behouden ;
2e Binnengasthuis belangrijk verbeteren, in dien omvang, dat, uitgezonderd de huizen aan de
Doelenstraat en de Kloveniersburgwal, de zoogenaamde Kraaminrichting en het nieuwe
Vrouwenverband en het gebouw voor het „Hooger Onderwijs" al de andere gebouwen
zouden worden gesloopt ;
3e Kraaminrichting en gynaecologic in het Binnengasthuis te laten ;
4e op een ander terrein een psychiatrische inrichting te bouwen voor 90 patiEn,ten en gasthuisinrichtingen voor ongeveer 300 niet-besmettelijke zieken Welke inrichtingen slechts van
ondergeschikt belang voor het onderwijs zouden zijn ;
5e besmettelijke zieken op het terrein van het Buitengasthuis te verplegen.

Nadat deze conclusion aan Burgemeester en Wethouders waren medegedeeld, meenden
deze, ten einde de taak der commissie „te verlichten", aan eenige bekende buitenlandsche
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Plan van den Duitschen architect H. Schmieden van eengroot ziekenhuis op de terreinen van het Buitengasthuis,
ter vervanging van Binnen- en Buitengasthuis. Ontworpen op verzoek van Dr. A. W. C. Berns, 1884.

Eersteplan Wilhelmina-Gasthuis 1886. Schets
van Dr. Del rat,
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architecten te moeten opdragen om schetsplannen te maken van alles wat buiten het
Binnengasthuis zou moeten geschieden.
Zij wendden zich daartoe, onder overlegging van de situatie-teekeningen der terreinen,
dd. 30 Mei 1884, tot de architecten Bilmayer en van Riel te Antwerpen, met het verzoek,
plannen in te dienen, zoowel voor een groot ziekenhuis van 800 a 1100 zieken op de terreinen
van het Buitengasthuis, als voor een bescheidener plan voor 300 niet-besmettelijke zieken
op de Stadstimmertuinen en de Veemarkt.
Van zijn karat had Dr. Berns aan den op het gebied van ziekenhuis-bouw bekenden.
Duitschen architect H. Schmieden, vorm. Gropius en Schmieden, die reeds een 25-tal
groote ziekenhuizen voor Duitsche steden gebouwd had, verzocht een plan te maken voor
een groot ziekenhuis op de terreinen van het Buitengasthuis. De teekeningen van dit plan
waarvan wij Kier een gezicht in vogelvlucht weergeven, werden door de gemeente aangekocht. Het plan week van de schetsteekening, die Dr. Berns in zijn brochure over de
gasthuizen van Amsterdam had gegeven, in vele opzichten af, maar had daarmede
gemeen, dat de ingang van het ziekenhuis in de Bilderdijkstraat ontworpen was. De
vogelvlucht-afbeelding is uit het oude archief van Amsterdam afkomstig. Het Pesthuys
was daarin afgebroken gedacht.
Men ziet op die afbeelding, dat het met den ingang aan de Bilderdijkstraat gelegen administratie-gebouw ten zuiden geflankeerd is door een zusterhuis, ten noorden door een
polikliniek-gebouw. Op het terrein achter het administratie-gebouw liggen langs het Jacob
van Lennepkanaal drie paviljoenen voor zieke vrouwen en verder westwaarts twee
chirurgische paviljoenen voor vrouwen ; langs de le Helmersstraat drie paviljoenen voor
zieke mannen en twee chirurgische paviljoenen voor mannen. De meest westelijke van
deze paviljoenen voor zieke mannen en zieke vrouwen zijn verbonden door een verbindingsweg, waarin aan de vrouwenzijde een collegezaal, aan de mannenzijde een operatie-kamer
is ontworpen, terwijl in het midden boven een doorrit naar het verdere westelijke gedeelte
van het terrein de kerk verrijst. De doorrit leidt naar het badhuis en de oeconomie op het
midden van het terrein, aan de vrouwenzijde geflankeerd door de gynaecologische afdeeling, aan de mannenzijde door de oogheelkundige afdeeling. Verder westelijk langs
het Jacob van Lennep-kanaal de kraaminrichting en de psychiatrische afdeeling, langs de
le Helmersstraat het waschhuis en de afdeeling voor huid- en geslachtsziekten. Aan
het einde van het terrein langs de Nicolaas Beetsstraat het hygienisch instituut, de
algemeene pathologie, het pharmacodynamisch laboratorium, het gebouw voor de operatieve chirurgie en de pathologische anatomie.
Tegenover het administratie-gebouw waren aan de overzijde van de Bilderdijkstraat de
barakken voor de besmettelijke ziekten en het kinderziekenhuis ontworpen.
De kosten van dit plan van Schmieden waren door den architect opgegeven als te komen
op f 3.000.000 ; maar bij de narekening, die de stads-architect daarvan gemaakt had, was
gebleken, dat zij ruim f 4.000.000 zouden bedragen.
Het plan van Schmieden had het voordeel, dat het op een vrij terrein gebouwd kon worden
en dus geen rekening met bestaande gebouwen behoefde gehouden te worden, zooals bij
den nu in gang zijnden bouw van het Academisch ziekenhuis wel het geval is.
Evenwel werd noch van dit plan noch van die van de architecten Bilmayer en van Riel,
die eveneens door de Gemeente aangekocht waren, gebruik gemaakt.
Voor de plannen van verbouwing van het Binnengasthuis werd door de commissie
voor de gasthuizen. de Gemeente-architect geraadpleegd. Deze kwam tot de conclusie,
dat verbouwing van het Binnengasthuis niet minder dan f 550.000 zou kosten en wanneer
men daarbij zooveel mogelijk op de belangen van het M. H. 0. zou letten (! ) de som van
f 650.000.
Deze plannen werden aan het oordeel van de Faculteit der Geneeskunde onderworpen,
maar konden geen meerderheid in dat college verkrijgen.
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Ten gevolge Bier afwijzende houding besloot de commissie van Naar voorstel : het
Binnengasthuis hoofdgasthuis en bestemd voor het M. H. 0., af te zien, nu het toch niet
aan de eischen van het onderwijs zou voldoen. Zij vervingen dit door een voorstel om het
Binnengasthuis slechts voor chronische of veraf wonende zieken te behouden en op het
terrein van het Buitengasthuis, behalve een gebouw voor 90 psychiatrische zieken, gasthuisinrichtingen tot stand te brengen voor 500 zieken en al de inrichtingen voor medisch
onderwijs, ook de Kraaminrichting en de gynaecologie, daarheen over te brengen.
Intusschen had Dr. J. Zeeman, lid der gasthuis-commissie, het oude plan van het bouwen
op de Veemarkt en de Stadstimmertuinen weder ingediend, waarbij voorgesteld werd om
het Ooglijders-gesticht in de Spinozastraat als oogheelkundige kliniek te gebruiken.
Zoowel dit plan als het plan der commissie en dat van Dr. Berns werden namens het
College van Burgemeester en Wethouders uitvoerig besproken met de klinische hoogleeraren.
den Voorzitter der Faculteit der Geneeskunde en Dr. Zeeman. Men werd het er over Bens,
dat Kraaminrichting en Gynaecologie en Secours immediat in het Binnengasthuis zouden
blijven en dat een nieuw ziekenhuis op het terrein van het Buitengasthuis zou worden
gebouwd. Door de toeneming van het aantal zieken konden deze niet op de Stadstimmertuinen alleen worden ondergebracht en men zou dus Of de Veemarkt daarbij moeten nemen
of het Buitengasthuis-terrein voor den verderen bouw moeten aanwijzen. Aan dit laatste
werd de voorkeur gegeven, omdat de terreinen van de Stadstimmertuinen en Veemarkt
grooter waarde als bouwgrond hadden dan die bij het Buitengasthuis. Op het eerste terrein
stonden niet alleen scholen, die dan vervangen zouden moeten worden, maar het was ook
te voorzien, dat, wanneer het aantal zieken toenam, de barakken, waarin men de zieken
wenschte op te nemen, ontoereikend zouden zijn en deze dan wegens ontbreken van
reserve-terrein met zeer groote kosten tot paviljoenen zouden moeten worden omgebouwd.
Op het Buitengasthuis-terrein daarentegen was voldoende reserve-terrein om zoo noodig
het aantal barakken te vermeerderen.
Burgemeester en Wethouders gaven dus nu de voorkeur aan het plan : Binnengasthuis,
hulpgasthuis, en Buitengasthuis, hoofdgasthuis. De kosten daarvan werden, buiten de
meubileering, begroot op ruim twee millioen gulden.
Het terrein van het Buitengasthuis was groot genoeg om er desnoods 26 barakken op te
plaatsen. Ook konden daar de besmettelijke zieken in steepen barakken verpleegd worden.
Burgemeester en Wethouders stelden dus aan den Raad voor (29 Juli 1885)
le het besluit van 18 November 1874 in te trekken;
2e op de terreinen van het Buitengasthuis een gasthuis te bouwen in overeenstemming met
bovengenoemde denkbeelden van Burgemeester en Wethouders.
Dit plan week dus van dat van Dr. Berns in zooverre af, dat het Binnengasthuis als hulpgasthuis behouden bleef.
Wanneer de Raad zich met hun plan kon vereenigen, stelden Burgemeester en Wethouders
zich voor, om een commissie van 4 leden te benoemen, Welke bij de uitwerking der
schetsplannen van advies zou dienen, met een lid van het Dagelijksch Bestuur der Gemeente als voorzitter.
VOOrdat dit plan in October 1885 in de afdeelingen van den Raad besproken werd, zond
Dr. Zeeman (19 September 1885) nog een uitvoerige verdediging in van zijn plan van een
ziekenhuis op de Veemarkt en de Stadstimmertuinen, waarin hij een fellen aanval deed
op de plannen van Dr. Berns en op diens bewering, dat het terrein van het Buitengasthuis
voor ziekenhuisbouw geschikt zou zijn. Hij stelde daartegenover de uitspraak van den
Geneeskundigen Kring van Amsterdam, 28 September 1874, een rapport van den Inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht en een van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, dit laatste over de gevolgen van de eventueele drooglegging der Zuiderzee. De
verre afstand van een ziekenhuis op zulk een terrein achtte Zeeman ook een gevaar voor
het bezoeken van de poliklinieken.
De Kring had de vraag in ernstige overweging genomen „of men het er voor mocht houden,
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dat bij de nauwkeurige studie over de hygienische vraagpunten de questie voldoende
uitgemaakt is, dat het terrein van het Buitengasthuis alsnu beschouwd mag worden in
die mate boven de bedenking van ongezondheid verheven te zijn, dat men met genoegzame
overtuiging, dat terrein kon kiezen voor het bouwen van een nieuw gasthuis. De Kring
was tot de overtuiging gekomen, dat daartegen ernstige bezwaren bestonden" (Voorzitter
Prof. J. van Geuns).
In 66n afdeeling van den Raad werd bij de bespreking dezer plannen de opmerking gemaakt, dat, wanneer in 1883 het aanbod van R.C. zijde was aangenomen, dat spoedig
door een dergelijk aanbod van Ned. Herv. Gemeente zou gevolgd zijn, de gemeente
Amsterdam van de zorg voor de verpleging van armlastige zieken voor een groot deel
zou verlost zijn geworden, daarbij natuurlijk over het hoofd ziende, dat Amsterdam in
den vorm van subsidies toch een groot deel van de kosten zou hebben te dragen.
In de afdeelingen was men over het algemeen voor den bouw van een gasthuis op een
terrein bij het Buitengasthuis, maar werd gevraagd, of de barakken, die men daar voor de
zieken wenschte op te richten, wel een goede behuizing voor zieken konden genoemd
worden. In het plan toch van Burgemeester en Wethouders zouden op het Buitengasthuisterrein twee paviljoens elk voor 32 zieken en 6 barakken ieder voor hetzelfde aantal zieken
opgericht worden, behalve de gebouwen voor operatieve chirurgie, path. anat., pharmacodynamie en hygiene.
Deze vraag werd in het begin van December ten stadhuize besproken in een bijeenkomst,
waar de IIII. Berns, Muysken, Gosschalk, (leden van den Raad) en Prof. Forster met
de Wethouders van Lennep en Ankersmit aanwezig waren. Daarin gaf Forster als zijne
meening te kennen, dat met zuiver zand opgehoogde grond zonder een vaste onderlaag,
of te keuren was voor het plaatsen van barakken en zeker niet kon worden toegelaten,
als men een zoo groot aantal zieken daarin wenschte te verplegen. De bodem zou onder de
vloeren der barakken door het zich daar ophoopende veil verontreinigd worden.
Wanneer men echter onder de vloeren der barakken een ondoordringbare laag moest
leggen dan zou deze, volgens Berns, weer onderheid moeten worden; dit maakte de uitvoering van het plan wel bezwaaarlijk en toen daarenboven de stadsarchitect met den
eisch aankwam, dat tusschen de vloeren en den ondergrond een open ruimte van 1 Meter
hoogte moest worden vrij gehouden, besloten Burgemeester en Wethouders de zaak nog
eens nader te overleggen.
Op 21 December 1885 dienden zij daarop een veranderde voordracht in en wel om op het
terrein van het Buitengasthuis die gasthuisinrichtingen tot stand te brengen, die „ter vervanging van het Buitengasthuis-gebouw" noodig zijn, maar die bebouwing zoo in te richten,
dat „op dat terrein de meest geschikte ruimte overbleef, om zoo dit later noodig of wenschelijk
mocht blijken, aldaar de verdere inrichtingen tot stand te brengen ter verpleging van al de zieken,
die voor rekening der Gemeente moesten worden opgenomen, benevens voor de gebouwen en,
laboratoria voor het Medisch Hooger Onderwijs". De barakken waren in dit plan door pavil-

j oenen vervangen.
Van eene verbouwing van het Binnengasthuis werd in dit plan niet weer gesproken, tot
groote ontstemming der klinische hoogleeraren, die daarover in Januari 1886 hunne teleurstelling aan Burgemeester en Wethouders te kennen gaven.
Deze plannen en die van Dr. Berns werden in den Gemeenteraad uitvoerig behandeld.
In verband met de bewering van Dr. Berns, dat zijn plan op den duur oeconomischer zou
zijn, werd het advies van de commissie van beheer en toezicht op de gasthuizen gevraagd.
Dit advies luidde ongunstig : de vergelijkings-cijfers, waarop Berns zich beroepen had waren:
le aan verschillende jaren ontleend en konden niet onderling vergeleken worden;
2e waren zij niet alle juist geciteerd.

Werd rekening gehouden met de uiteenloopende omstandigheden en werden de cijfers
niet eenvoudig naast elkander gesteld, dan was het aan de commissie gebleken, dat
Amsterdam goedkooper was dan Rotterdam en Den Haag.
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Van zijn ziekbed of kwam Dr. C. E. Heynsius, 1886, er tegen op, dat men de kosten van
een algemeen ziekenhuis vergeleek met die van een ziekenhuis, dat geheel voor onderwijs
diende en natuurlijk veel duurder was. Heynsius Wilde noch op een beperkt terrein in de
stad noch op het terrein van het Buitengasthuis een groot ziekenhuis voor onderwijs gebouwd zien. Werd tot den bouw van zulk een ziekenhuis voor 1000 patienten buiten de
stad besloten, dan moesten daarvan slechts 250 patienten voor onderwijs bestemd worden;
dit achtte hij volkomen voldoende voor de medische, chirurgische en verloskundige behoeften voor onderwijs, dat immers ook de keuze had uit de 750 andere patienten, die op
dat terrein op veel minder kostbare wijze konden verpleegd worden. Met die restrictie kon
hij zich met de plannen van Burgemeester en Wethouders vereenigen 1).
In de Gemeenteraadzitting van 24 Maart 1886 werd punt 1 van de voordracht : intrekking
van het besluit van 1874, zonder stemming, en punt 2 : het bouwen van een nieuw gasthuis
ter vervanging van het Buitengasthuis, op de terreinen daarvan, met 26 tegen 2 stemmen
aangenomen.

In aansluiting daaraan benoemden Burgemeester en Wethouders in April 1886 een commissie van deskundigen, om hen bij het opmaken van ontwerpen bij lien gasthuisbouw bij
te staan. Tot leden dezer commissie werden benoemd Prof. Th. Place, Prof. B. J. Stokvis,
Mr. W. S. J. Waterschoot van der Gracht, de heer J. A. Fritzlin, Dr. J. van Deventer
en Dr. C. C. Delprat, de laatste tevens als secretaris.
Overeenkomstig de in Juli 1886 door deze commissie ingediende plannen dienden Burgemeester en Wethouders 11 October 1886 een nieuwe voordracht bij den Raad in voor het
bouwen van een geheel nieuw gasthuis in paviljoen-systeem voor 392 patienten op een
terrein zuid-westelijk van het oude Buitengasthuis groot 6 H.A., dus voor 100 patienten
weer dan toen in het Buitengasthuis verpleegd werden. Voor de besmettelijke zieken
zouden steepen barakken gebouwd worden. De inrichting en plaatsing der gebouwen op
het terrein zou zoodanig geschieden, dat er ten alien tijde plaats voor uitbreiding van dit
ziekenhuis zou overblijven, indien nu of later mocht blijken, dat vereeniging van alle gebouwen voor ziekenverpleging of voor hooger onderwijs op 66n terrein bij elkander mocht
worden raadzaam geacht.
Daarenboven werd in die voordracht het moderniseeren van het Binnengasthuis voorgesteld.
Voor dit laatste waren Burgemeester en Wethouders te rade gegaan met de commissie
van beheer en toezicht op de gasthuizen, met de klinische hoogleeraren, hoofden der afdeelingen, met den Directeur-geneeskundige van het Binnengasthuis en andere aan het
Binnengasthuis werkende hoogleeraren van de Faculteit der Geneeskunde.
Deze waren eenstemmig van oordeel, dat zoowel aan de eischen van eene goede ziekenverpleging als aan die van het hooger onderwijs zou voldaan worden, indien deze verbouwing geschiedde op de door Burgemeester en Wethouders aangegeven wijze.
De moderniseering van het Binnengasthuis zou zoo geschieden, dat daarin plaats voor
524 patienten kwam. Zij zou plaats hebben door
le het wegbreken van het zoogenaamde Oude-mannenziekenhuis, van het voormalige
Vrouwen-ziekenhuis, van de voormalige gasthuiskerk met de daartusschen gelegen
loodsjes en kleine gebouwtjes, de apotheek en het gebouw met de mannen-ziekenzalen
E. F. G. en H., dus van al die gebouwen, die nu reeds zoo herhaaldelijk als ziekenzalen veroordeeld waren;
2e het bouwen van een klinisch ziekenhuis van twee verdiepingen voor 188 bedden op
een deel van het alzoo vrij gekomen terrein, voorzien van isoleerkamers, collegezalen enz.
3e het oprichten van een nieuwe apotheek buiten het gasthuisterrein in een tot het gasthuis
behoorend huffs op den Kloveniersburgwal;
4e de vergrooting van het op het terrein van het Binnengasthuis gebouwde, in 1875
') Dit is vermoedelijk het laatste geweest wat Heynsius in de gasthuis-questie geschreven heeft •, in het eind van 1886 overleed hij.
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ingewijde „gebouw voor hooger onderwijs" met een spectatorium en een collegezaal
voor 110 toehoorders.
Het zoogenaamde mannenverband in het Binnengasthuis wenschten Burgemeester en
Wethouders, in afwijking van de meening van de commissie van beheer en toezicht op de
gasthuizen, voorloopig onveranderd te laten.
De kosten waren geschat op f 1.457.500 ; die voor het verbouwen van het Binnengasthuis
op f 315.500.
In een schrijven van 1 November 1886 gaf de commissie van beheer en toezicht te kennen,
dat zij, eenparig met de klinische hoogleeraren, in het voorstel van Burgemeester en Wethouders : „de Lang gewenschte oplossing zagen van de gasthuis-questie".
Bij de behandeling van deze voordracht in de Raadszittingen van 10 en 17 November 1886
werd door het raadslid J. A. Sillem te vergeefs een poging gedaan om de verbouwing
van het Binnengasthuis uit de voordracht te lichten (plan-Berns), ten einde te bereiken,
dat alle gebouwen voor ziekenverpleging en onderwijs dadelijk op het terrein van het
Buitengasthuis zouden worden samengebracht.
Tusschen de beide raadszittingen in schreven de klinische hoogleeraren, 13 November
1886, dat zij zich met het behoud van het Binnengasthuis konden vereenigen, omdat in
de nabijheid daarvan zich reeds verscheidene inrichtingen voor het Hooger Onderwijs
bevonden ; maar dat zij verwachtten, dat de voordracht ook op dit punt zou worden
aangenomen en de verbouwing spoedig ter hand genomen zou worden, al zou daardoor
niet de „modelinrichting" ontstaan, waarop zij door een vroegere voordracht gehoopt
hadden. Mocht de Raad deze voordracht niet aannemen, dan hoopten zij, dat dit alleen
zou geschieden om haar te vervangen door het vroegere „groote en voortreffelijke" plan.
Bij de behandeling deter voordracht in den Raad kregen Burgemeester en Wethouders en
de hoogleeraren harde woorden te hooren over hunne telkens wisselende uitspraken en
plannen en over de „volte face", waarvan zij blijk gaven ; men achtte hen „weinig betrouwbare gidsen in dezen gasthuisbouw". Maar na een krachtige verdediging van de
voordracht door den Burgemeester van Tienhoven werd in de avondzitting van 17 November besloten tot den bouw van een nieuw Buitengasthuis en tot verbouwing van het
Binnengasthuis overeenkomstig de ingediende plannen.

De verbouwing van het Binnengasthuis werd in November 1887 volgens de plannen van den
Gemeente-architect aanbesteed voor f 238.850. De oude gebouwen van mannen- en vrouwenziekenhuis en enkele huizen aan den Kloveniersburgwal werden gesloopt en daarvoor
in de plaats de beide nu nog bestaande klinieken voor interne zieken gebouwd, met het
bekende ronde uitbouwsel tusschen de beide vleugels, dat de collegezalen bevat voor 138
toehoorders, benevens de apotheek aan den Kloveniersburgwal.
Wat betreft het Buitengasthuis was de in April 1886 benoemde commissie dadelijk bijeengekomen. Als architect was haar de Heer Leguyt toegevoegd. Na eenige voorloopige besprekingen werd door dezen een plan ontworpen, dat door de commissie werd goedgekeurd
en dat tot heden als het Wilhelmina-gasthuis in gebruik geweest is en goed voldaan heeft
het administratie-gebouw aan de le Helmersstraat, het oeconomie-gebouw aan het Jacob
van Lennepkanaal met het ketelhuis en tusschen deze in en met de lengteas loodrecht
op die van deze gebouwen, drie paviljoenen een voor interne zieken, een voor chirurgie
en 66n voor psychiatrie voor 120 patienten elk.
Westelijk van het paviljoen voor psychische zieken en met haar lengteas loodrecht daarop
werden 5 steenen barakken voor besmettelijke zieken gebouwd. In het administratiegebouw was gelegenheid gegeven voor het verplegen van klasse-patienten in den meest
westelijken vleugel. Van dit laatste heeft men spoedig afgezien : de ruimte was spoedig
voor andere doeleinden noodig.
Na eenige weinige vergaderingen stelde de commissie het plan definitief vast en in Juni
1886 werd haar rapport aan Burgemeester en Wethouders gezonden.
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Uit dit rapport stippen wij het volgende aan
De Commissie wenscht het gasthuis op te richten op het meest westelijk gelegen deel van het
door de Gemeente aangekochte terrein, omdat het oostelijk gedeelte bij eventueelen verkoop het
meest zou opbrengen en omdat het bosch bij het oude gebouw bewaard moet blijven. Zij geeft
uitvoerig de gronden aan, waarom het oude gebouw niet in de plannen werd opgenomen
wanneer het als administratie-gebouw zou gebruikt worden, dan zou de geheele bouw meer
oostelijk op het terrein moeten geschieden, omdat de ziekenafdeelingen niet ver van de administratie konden gelegen zijn ; de meer westelijk gelegen gronden zouden voor bouwterrein voor
gewone huizen dan minder opbrengen. Daarenboven had de Commissie laten onderzoeken, of
de fundamenten van het oude gebouw van Bien aard waren, na een 250-jarig bestaan, dat een
grondige verbouwing, die noodig zou zijn, daarop zou kunnen geschieden. Dit onderzoek had
niet volledig kunnen plaats hebben, daar bij het openleggen van het sousterrain zich een dusdanige stank ontwikkeld had, dat een lang onderzoek niet doenlijk was gebleken te zijn.
Het besparen van den bouw van een administratie- en oeconomie-gebouw zou door het verbouwen van het bestaande geheel teniet gedaan worden. De Commissie had dan ook eenstemmig besloten niet tot het gebruik van het oude gebouw te moeten adviseeren. Daarenboven werd overwogen, dat in 1883 en 1884 op het terrein naast het oude gebouw twee barakken
opgericht waren, die nog gedurende vele jaren dienst konden doen, maar die met het bosch
zouden moeten worden opgeofferd, wanneer het oude gebouw in het nieuwe complex zou worden
opgenomen.
De afmetingen van het oeconomie-gebouw had de Commissie zoo genomen, dat ook aan de
eischen van een grootere bevolking kon worden voldaan.

Met het indienen der plannen voor het bouwen op het terrein van het Buitengasthuis was
de taak der daarvoor aangewezen commissie ten einde. Het zou nog eenige jaren duren,
vesOrdat met den bouw van dit nieuwe gasthuis kon begonnen worden ; want eerst moesten
de veranderingen in het Binnengasthuis zijn afgeloopen.
Om de verbouwing van het Binnengasthuis mogelijk te waken, moesten de zieken van de
klinieken van de hoogleeraren Stokvis, Hertz, Pel en Van Haren Noman overgebracht
worden naar het gebouw van de Kraaminrichting aldaar en deze laatste verplaatst
worden naar een huffs op de Keizersgracht bij de Leliegracht. Eenige ziekenzalen werden
in de Kraaminrichting als college-zalen ingericht.
Bij het gereed komen van dezen nieuwbouw in 1889 werden de klinieken van de hoogleeraren Hertz en Pel benevens hunne laboratoria daarheen overgebracht.
De klinieken van Stokvis en van Van Haren Noman bleven in de Kraaminrichting gevestigd;
later (1904) kwam ook die van Straub daarbij. Prof. Hertz werd in 1896 door Winkler,
Prof. Stokvis in 1902 door Ruitinga en Pel in 1916 door Snapper opgevolgd, Welke laatste
in 1930 een nieuwe kliniek en laboratorium op het Wilhelminagasthuis-terrein betrok.
Toen deze verbouwing was gereed gekomen werd de nieuwbouw op het Buitengasthuisterrein ter hand genomen. De eerste steen daarvoor werd op 28 Mei 1891 op plechtige
wijze door Koningin Wilhelmina gelegd in tegenwoordigheid van hare moeder de Koningin
Regentes. Zij sprak daarbij de woorden, die nu nog daar te lezen zijn
„Ik hoop, dat dit Gebouw tot zegen moge strekken voor Amsterdam".
Dit nieuwe gasthuis was niet voor onderwijs, maar voor armwezen bestemd en zou als

debouchê dienen voor chronische zieken uit het Binnengasthuis, die voor het Medisch
Hooger Onderwijs niet van belang waren.
De eerste gebouwen werden in April 1894 ter bezichtiging gesteld.
Met de verbouwing van het Binnengasthuis en den bouw op het Buitengasthuisterrein
waren echter de bemoeiingen van de gemeente Amsterdam voor het Medisch Hooger Onderwijs niet afgeloopen. In 1897 dienden Burgemeester en Wethouders een voordracht bij den
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Raad in om voor Prof. Rotgans, die in 1893 Prof. J. W. R. Tilanus als hoogleeraar was
opgevolgd, het oude mannenverband met den aangrenzenden timmerwinkel en linnenkamer en de barak achter het mannenverband of te breken en in de plaats daarvan een
chirurgische kliniek voor dien hoogleeraar, ziekenzalen voor den Geneesheer-Directeur,
benevens een zusterhuis te bouwen, volgens door den architect Poggenbeek ontworpen
plannen, die de voile goedkeuring van de Commissie van beheer en toezicht en van den
Geneesheer Directeur hadden weggedragen. De Faculteit der Geneeskunde was daarin
met opzet niet geraadpleegd, omdat zoowel Rotgans als de Geneesheer-Directeur, de
heer Stumpff, vermoedelijk niet ten onrechte, meenden op die wijze hunne plannen spoediger uitgevoerd te kunnen krijgen.
Deze plannen werden in den Raad zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd.
Tijdens den bouw werd in den gasthuisdienst voorzien door het in gebruik stellen van de
reserve-zalen (Sint Bernardus-gesticht) van het Binnen-gasthuis en door het in gebruik
nemen van een barak in het Buitengasthuis.
Voor den Secours immêdiat, de zoogenaamde „wachtkamer", werd op het open terrein voor
de anatomie in het Binnengasthuis een legerbarak opgesteld.
De nieuwe kliniek en de ziekenzalen voor den Geneesheer-directeur werden in October
1900 officieel in gebruik genomen met een openbaar college van Prof. Rotgans in tegenwoordigheid van een aantal genoodigden. Hiermede waren de laatste der oude gebouwen
van het Binnengasthuis door moderne inrichtingen vervangen, uitgezonderd eenige voor
administratie te gebruiken kleinere ruimten.
Een jaar te voren, 1896, was een voorstel van Burgemeester en Wethouders door den Raad
aangenomen om op het terrein van het Wilhelmina-gasthuis een nieuwe vrouwenkliniek
te bouwen voor Prof. Treub. De kraaminrichting en de gynaecologie die, toen de bouw
in het Binnengasthuis moest geschieden, naar de Keizersgracht 127 verplaatst waren,
werden, toen het nieuwe ziekenhuis gereed was, niet naar het Binnengasthuis terug
gebracht. Het bleek namelijk, dat de in de oude kraaminrichting vrij komende ruimte
bij het in gebruik nemen van de nieuwe ziekenafdeeling voor de zieken in het Binnengasthuis niet gemist kon worden. En daar de huur van het huffs op de Keizersgracht een
groote uitgave vorderde, hadden Burgemeester en Wethouders tot den bouw van een
nieuwe vrouwenkliniek besloten, oostelijk van de nieuwe op het Wilhelmina-gasthuis
gebouwde paviljoenen. In deze zelf was Been plaats beschikbaar.
In Maart 1911 werd door den Raad tot uitbreiding van deze vrouwenkliniek besloten.
Het jaar 1898 bracht nog een andere uitbreiding van het M. H. 0. In September van dat
jaar was door de raadsleden Dr. Voilte en Dr. Schippers een voorstel ingediend om een
lectoraat in de kinderziekten in te stellen, een voorstel, dat door de Vereeniging der Paediatrie warm ondersteund werd. Na een gunstig advies van de Faculteit der Geneeskunde
en een ietwat voorzichtig gesteld oordeel van Curatoren, die niet overtuigd waren, dat de
paediatrie als een afzonderlijk yak moest beschouwd worden, brachten Burgemeester en
Wethouders een gunstig praeadvies hierover uit, waarmede de Raad zich vereenigde.
Op 18 Mei 1899 werd Dr. J. de Bruin tot lector in de kinderziekten benoemd. Hem werden
eenige zaaltjes in de voormalige Kraaminrichting als kliniek aangewezen.
Den 29sten December 1911 deden Burgemeester en Wethouders wegens het volkomen
ontoereikende dezer zaaltjes een voorstel aan den Raad, om op het Binnengasthuisterrein een nieuwe kinderkliniek te bouwen en den bouw tevens dienstbaar te waken aan
het onderbrengen der administratie en directie van het Binnengasthuis. Hieraan had de
kinderkliniek in het Binnengasthuis zijn ontstaan te danken. Het is een model-inrichting
geworden, maar te bekrompen wegens het beperkte terrein en daardoor onvoldoende voor
een moderne onderwijs-kliniek.
Wel is waar had het Gemeentebestuur op onbekrompen wijze de wenschen van de Faculteit
der Geneeskunde ingewilligd, waren de oude gebouwen in het Binnengasthuis door nieuwe
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vervangen, maar toch waren tal van klinieken en laboratoria nog op onvoldoende wijze
ingericht, de kliniek voor huid- en geslachtszieken, die voor kinderziekten, de laboratoria
voor path. anat., pharmacodynamie, operatieve chirurgie, ook de chirurgische kliniek voor
Korteweg lieten veel te wenschen over. Reeds in een schrijven aan Curatoren, dd. 8 Mei
1899, verzocht de Faculteit aan Curatoren hunnen invloed te gebruiken, dat ook het
Buitengasthuis met zijn nieuwe paviljoenen en zijn groot beschikbaar vrij terrein voor die
vakken zou worden opengesteld, waar dan nieuwe gebouwen konden worden geplaatst.
Ten slotte werd de benoeming van Prof. Lanz tot opvolger van den naar Leiden beroepen hoogleeraar Korteweg in 1902 de aanleiding tot een hernieuwde actie der Faculteit.
Lanz had bij zijne benoeming de belofte ontvangen, dat de chirurgische kliniek belangrijke
wijzigingen zou on.dergaan , maar toen daarover het advies der Curatoren werd gevraagd,
gaven deze te kennen, dat waar eene verbetering van de chirurgische kliniek-Korteweg
volgens de plannen van den heer Lanz f 63.600 zou kosten en waar deze verbetering
slechts een tijdelijk karakter zou dragen, het beter zou zijn voor f 160.000 a f 200.000
een nieuwe chir. kliniek op het W.G.-terrein te laten bouwen, die „in een onafzienbare
reeks van jaren" zou voldoen.
In geheime raadszitting was de wensch uitgesproken, dat hierover de meening van de
Faculteit der Geneeskunde zou worden ingewonnen. De Faculteit voldeed hieraan in een
breed opgezet, krachtig en helder gesteld rapport aan Curatoren van October 1902, waarin
niet alleen de bouw van de chirurgische kliniek behandeld werd, maar een geheel exposé
werd gegeven van het samenstel van wenschen, dat de Faculteit voor de inrichting van het
M. H. 0. koesterde. In hoofdzaak kwam dit daarop neer, dat niet het Binnengasthuis,
maar het Wilhelmina-gasthuis het centrum moest worden van dit onderwijs en dat dit
niet broksgewijze, naar gelang van toevallige omstandigheden, moest geschieden, zooals
nu bij de benoeming van een nieuwen chirurgischen hoogleeraar geschied was, maar
volgens een vast plan, dat de Faculteit daarbij in groote trekken aangaf.
Over dit plan had een uitvoerige bespreking plaats tusschen den Voorzitter van Curatoren,
de beide geneesheer-directeuren van de gasthuizen en de door de Faculteit daarvoor aangewezen hoogleeraren Place, Treub en Winkler (April 1904).
In dien tusschentijd dienden Burgemeester en Wethouders, 30 December 1902, een voordracht in tot het bouwen van eene nieuwe oogheelkundige kliniek voor Prof. Straub in
het Wilhelmina-gasthuis ; bouwkosten f 225.000, meubilair en electrische verlichting
f 47.200. Deze voordracht ondervond bezwaar van de zijde van de commissie voor het
Burgerlijk Armbestuur, zoodat Burgemeester en Wethouders in Juli 1903 een ander
voorstel indienden, waarbij deze kliniek verbonden zou worden met den bouw van een
zusterhuis voor 52 zusters. Dit laatste was noodig, omdat door een motie van den
heer Kouveld in den Raad was aangenomen, dat de werktijd der zusters in de beide
gasthuizen zou worden verkort. Hierdoor moest het aantal zusters ook in het Wilhelminagasthuis worden vermeerderd ; nu daarenboven voor de nieuwe oogheelkundige kliniek
een aantal zusters uit het Binnengasthuis naar het Wilhelmina-gasthuis zouden overgaan
moest voor een goed onderkomen voor hen gezorgd worden. Dit nieuwe zusterhuis zou
ongeveer f 115.000 kosten.
Het werd hoog tijd, dat in deze zaak eene beslissing genomen werd, want aan het legaatBorski ad f 500.000, dat in 1899 „ten behoeve der gasthuizen" was vermaakt, maar
volgens een schrijven van de weduwe van den legataris bepaaldelijk bedoeld was voor
verbetering van de hulp aanbehoeftige ooglijders, was nog steeds geen bestemming gegeven.
De gebrekkige toestand van de oogheelkundige kliniek in het Binnengasthuis en de onzekerheid of deze, niettegenstaande de gelden aanwezig waren, spoedig zou verholpen
worden, hadden het geduld van den hoogleeraar Straub dermate uitgeput, dat voor de
Universiteit van Amsterdam het verlies van dezen begaafden docent dreigde. De wakkere
curator Dr. J. Zeeman en de bemoeiingen van de Proff. Winkler en de Bussy, wisten ten
slotte te bewerken, dat het bouwen van een nieuwe oogen-kliniek doorgezet werd.
444

Toch heeft het een warmen strijd gekost om het voorstel van Burgemeester en Wethouders
van Juli 1903 voor den bouw van deze nieuwe kliniek met een zusterhuis op het Wilhelmina-gasthuis-terrein in den Raad aangenomen te krijgen. Door enkele raadsleden werd
getracht dien bouw als een onderdeel vast te koppelen aan het groote plan, dat de Faculteit
der Geneeskunde in 1902 bij Curatoren had ingediend tot overbrengen van alle klinieken
en laboratoria naar het Wilhelmina-gasthuis. Van deze oppositie tegen de voordracht
van Burgemeester en Wethouders krijgt men bij de lezing van de notulen der raadsvergadering den indruk, dat zij meer gericht was tegen het college van Burgemeester en
Wethouders dan wel door belangstelling voor het M. H. 0. werd ingegeven. Waren de
raadsleden met deze oppositie medegegaan, dan was toen de geheel questie van het overgaan van de klinieken van het Binnengasthuis naar het Wilhelmina-gasthuis-terrein commissoriaal gemaakt, en zou de bouw van de oogheelkundige kliniek zeker voor verscheidene
jaren uitgesteld geworden zijn ; daar weet men alles van.
De krachtige verdediging van het voorstel van Burgemeester en Wethouders door den
Burgemeester van Leeuwen, door den Wethouder Blooker en door Dr. Josephus Jitta
tegenover de aanvallen van de raadsleden Z. van den Bergh en Gerritsen deden het
voorstel van Burgemeester en Wethouders met 25 tegen 8 stemmen aannemen (Juli 1903).
In 1905 ging de oogheelkundige kliniek naar het Wilhelmina-gasthuis over. Ook met
de door Prof. Lanz gewenschte verbeteringen kon niet gewacht worden, totdat over de
groote plannen beslist zou zijn ; zoodat voor een voorloopige verbouwing van die kliniek
in het Binnen-gasthuis door het Gemeentebestnur in Januari 1903 een bedrag van f 18.500
beschikbaar gesteld werd.
In 1907 werd tot den bouw van een nieuwen spijskeuken en oeconomie-gebouw in het
Binnengasthuis besloten.
In het najaar van 1908 werd in het Binnengasthuis voor Prof. Wertheim Salomonson
een laboratorium ingericht in de localen van den chef van dienst en van den waarnemenden
chef van dienst, die elders op het terrein werden ondergebracht.
In December 1908 bleek het noodzakelijk om eenige isoleerkamers in de kliniek van
Prof. Lanz in te richten ; dit werd gevonden door de trap in het zeer breede trappenhuis
smaller te maken en in de uitbespaarde ruimte twee kleine isoleerkamers in te richten.
In 1909 beklaagde de Faculteit er zich bij Curatoren over, dat door den Gemeentelijken
Geneeskundigen Dienst (Directeur Dr. J. Menno Huizinga) de patienten, die door hoofden
van poliklinieken voor opneming naar hunne klinieken werden gezonden, dikwijls in
andere afdeelingen werden opgenomen dan waarvoor opneming gevraagd was. De klinieken
werden vaak met chronische patienten overvuld, waardoor de voor het onderwijs noodige
patienten dan Been plaats konden krijgen. Een klacht, zooals in den tegenwoordigen tijd
nog herhaaldelijk gehoord wordt.
Op het Buitengasthuis-terrein werden in 1909 twee barakken gebouwd voor besmettelijke zieken : een observatie-barak voor 38 patienten en een verpleeg-barak voor 40
patienten, te zamen voor f 100.000.
In October 1911 ontvingen Curatoren een uitvoerig schrijven van Prof. Winkler, waarin
deze verzocht om voor hem in het Wilhelmina-gasthuis het 3e paviljoen door bijbouw
tot een neurologisch-psychiatrische kliniek en polikliniek in te richten met laboratorium
en collegekamer. Zijne neurologische afdeeling in het Binnenhgasthuis zou dan aan Prof.
Wertheim Salomonson toegewezen worden. Dit verzoek zonden Curatoren naar de Faculteit der Geneeskunde ter nadere inlichting. Deze werd door Winkler persoonlijk in dat
College gegeven. Het verzoek stond in verband met de toezegging van den Heer Remmert
Adriaan. Laan om een som van f 50.000 beschikbaar te stellen voor een laboratorium
voor hersen-onderzoek. Het advies der Faculteit luidde natuurlijk gunstig en Curatoren
besloten (Mei 1912) het verzoek bij Burgemeester en Wethouders te steunen, zoodat er
gegronde hoop bestond, toen ook de Geneesheer-Directeur van het Wilhelmina-gasthuis
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Laboratorium algemeen pathologie. Wilhelminagasthuis. Photo J. H. Martelhoff.

Interieur laboratorium. Wilhelminagasthuis. Photo J. H. Martelhoff.
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en de commissie van beheer en toezicht zich daarmede vereenigd hadden, dat Winkler
zijne wenschen vervuld zou zien. Dit is echter niet geschied. Het schrijven van de Faculteit der Geneeskunde (Juni 1912) over de verbouwing van het Wilhelmina-gasthuis
tot Academisch ziekenhuis en de daarop gevolgde langdurige overleggingen hierover,
die de verbouwings-plannen ten slotte in handers van eene uitgebreide commissie deden
stellen, hadden tot gevolg, dat van partieele verbouwingen van het Wilhelmina-gasthuis,
zonder een algemeen plan, niets gekomen is ; in 1915 nam Winkler een beroep als hoogleeraar in de psychiatrie in Utrecht aan.
Het kapitaal, dat de heer R. A. Laan beloofd had voor dit laboratorium te zullen geven,
werena zijn overlijden, hoewel dit niet testamentair was beschreven, door de familie
uitgekeerd en in overleg met den broeder van den heer Laan, den heer J. A. Laan Sr. en
door een ad hoc benoemde commissie, bestaande uit de HH. C. Winkler, C. C. Delprat
en den heer J. A. Laan, bestemd als stamkapitaal, waarvan de renters zouden dienen
tot ondersteuning van wetenschappelijk neurologisch onderzoek. Dit Remmert Adriaan
Laan-fonds, in welks bestuur na het vertrek van Prof. Winkler naar Utrecht Prof. K.
H. Bouman werd opgenomen, heeft o.a. de uitgave gefinancierd van Winkler's Handboek
der Neurologie, Nederlandsche en Fransche uitgave, en verscheidene jaren een beurs
beschikbaar gesteld voor neurologisch onderzoek voor werkers, die een vooraf vastgesteld
neurologisch onderzoek wenschten te doers in een der Nederlandsche laboratoria. Een
vijftal buitenlandsche doctoren hebben reeds van deze gelegenheid om gedurende een half
jaar in ons land op dit gebied te komen werken, geprofiteerd.
Kort na Winkler's verzoek tot het verkrijgen van een laboratorium in het Wilhelminagasthuis had Prof. W. M. de Vries, de opvolger van Prof. C. H. Kuhn als hoogleeraar in
de pathologische anatomie, een plan ontworpen om zijn path. anat. laboratorium in
het Binnengasthuis te vergrooten. Dit werd echter door hem zelven wegens de hooge
kosten weer verworpen en ook de Directeur-Geneesheer van het Binnengasthuis verklaarde zich daartegen, omdat de weinige opene ruimte, die in het Binnengasthuis nog
bestond, niet geheel vol gebouwd mocht worden. Nu achtte de Faculteit der Geneeskunde
de tijd gekomen om wegens den volkomen onhoudbaren toestand van dat laboratorium
opnieuw een overzicht aan Curatoren te zenden van wat zij voor het geneeskundig hooger
onderwijs in Amsterdam noodzakelijk achtte, waarin zij in de eerste plaats er op aandrong om een nieuw laboratorium voor Prof. de Vries op het terrein van het Wilhelminagasthuis te bouwen.
De consequentie hiervan, dat dan ook alle klinieken naar het Wilhelmina-gasthuis moesten
worden overgebracht, gevoelde de Faculteit volkomen. Het was voor het geneeskundig
onderwijs noodzakelijk, aldus schreef zij, dat de klinische hoogleeraren in dagelijksch nauw
verband stonden met den path. anatoom, zoodat zij elkander wederkeerig de gewenschte
inlichtingen konden geven. Daarenboven had de path. anatoom niet alleen materiaal
noodig van de interne en van de chirurgische klinieken, maar ook van die van infectieziekten, van de oogheelkundige, de oorheelkundige, de gynaecologische en obstetrische
klinieken, wat hem nu, tot schade van het onderwijs, ten eenenmale ontbrak.
Het plan van het raadslid Dr. Abrahams, 2 April 1912, om een groot infectie-ziekenhuis
aan den overkant van het IJ te bouwen en daarmede het Wilhelmina-gasthuis van die
zieken te ontlasten, keurde de Faculteit op verschillende gronden af: in de eerste plaats
kon het onderwijs die gevallen niet missen en in de tweede plaats zouden dan, wanneer
zulk een infectie-ziekenhuis aan de overzijde van het IJ gebouwd werd, zich daarbij allengs
ook andere klinieken aansluiten en aldus een zeer excentrisch gelegen derde ziekenhuis
ontstaan, waardoor het aantal patienten, die men nu eenmaal in de klinieken voor de
opleiding van geneeskundigen noodig heeft, zeer zou afnemen.
Over de mogelijkheid om een groot nieuw ziekenhuis op een geheel vrij terrein te bouwen,
Wilde de Faculteit liever niet eens spreken ; zij vreesde, dat een dergelijk plan in deze
tijden al zeer weinig kans van slagen zou hebben.
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Oak voor de laboratoria van physiologie en histologie wenschte de Faculteit verbetering.
Dit nieuwe schrijven van de Faculteit heeft mede den stoot gegeven tot de groote verbetering van de klinieken en laboratoria, die nu in gang is.
In de Juli-vergadering van Curatoren van 1912 werd het Faculteits-schrijven door de IIII.
Winkler, De Vries en Lanz, namens de Faculteit, nader toegelicht. In September 1912
besloot dit college zich met de wenschen der Faculteit te vereenigen. Sedert dien werden
over deze zaak verscheidene adviezen uitgebracht : 7 November 1912, door de commissie
van de gasthuizen, na ingewonnen adviezen ; October 1912, van de directeuren der beide
gasthuizen. Deze adviezen luidden eenparig, dat wel is waar de klinieken en laboratoria
van het M. H. 0. dringen d verbetering behoefden, maar dat het onjuist was om deze naar
het Wilhelmina-gasthuis over te plaatsen : het terrein aldaar was h.i. daarvoor volkomen
ontoereikend en de gebouwen voor oeconomie, apotheek, wasscherij, keuken waren evenmin als de centrale verwarming, enz. op zulk een groote uitbreiding berekend, zoodat
deze dan alle belangrijk zouden moeten worden uitgebreid, resp. geheel vernieuwd.
De oplossing moest volgens deze adviezen voor het geneeskundig onderwijs gezocht worden
in den bouw van een voor onderwijs bestemd nieuw derde ziekenhuis voor 1000 bedden.
Hiermede en met den bouw van een tuberculose-ziekenhuis en van een ziekenhuis voor
infectie-ziekten zou een erode gemaakt worden aan het gebrek aan ziekenhuisruimte, waarover sinds 1911 geklaagd werd.
Deze adviezen werden daarop door den Wethouder voor Armwezen in de zoogenaamde
Verband-commissie besproken.
De Verband-commissie was ingesteld naar aanleiding van de in 1909 door de Faculteit
der Geneeskunde geuite klacht over de voor het medisch onderwijs schadelijke wijze,
waarop de opneming van zieken in de gasthuizen plaats had. Het voorstel daartoe was
22 October 1909 uitgegaan van den Wethouder Dr. Josephus Jitta, die in een nota aan
Burgemeester en Wethouders de wenschelijkheid betoogd had van het instellen van eene
commissie van advies „die van gedachten zou kunnen wisselen omtrent alle onderwerpen,
betreffende de gasthuizen, waarbij gelijkelijk de belangen van onderwijs en armwezen
zijn betrokken". Na hierover uitgebrachte gunstige adviezen van de Curatoren der
Universiteit, van de commissie uit het Burgerlijk Armbestuur voor de gasthuizen en van
de Faculteit der Geneeskunde besloten Burgemeester en Wethouders in hunne vergadering
van 12 April 1910 om een gemengde commissie voor dat Joel in te stellen en die te doen
bestaan uit : den Wethouder voor Armwezen en Openbare Gezondheid, Voorzitter van het
Armbestuur, den Wethouder voor Onderwijs, een lid van het college van Curatoren der
Universiteit, een lid van de Faculteit der Geneeskunde en een lid van de commissie uit
het Burgerlijk Armbestuur voor de gasthuizen.
De door deze commissie ontworpen concept-verordening werd door Burgemeester en
Wethouders overgenomen en bij den Gemeenteraad ingediend, die haar in zijn vergadering
van 3 April 1912, na geringe wijzigingen zonder hoofdelijke stemming aannam.
In die verordening werden 29 Juli 1914 kleine wijzigingen aangebracht, die het wezen
der zaak niet troffen, en toen in de Gemeenteraads-zittingen van 15 Januari 1919 en
14 April 1920 op voorstel van Burgemeester en Wethouders besloten werd de stichting
„De beide gasthuizen" op te heffen, moesten ook in de verordening der Verband-commissie
daarmede samenhangende wijzigingen worden aangebracht.
Later, in zijne vergadering van 3 November 1920, nam de Gemeenteraad zonder discussie
en zonder hoofdelijke stemming het voorstel van Burgemeester en Wethouders aan om
„onder intrekking der verordening regelende de verhouding tusschen het Hooger Onderwijs en het Armwezen in de gasthuizen, vastgesteld bij Raadsbesluit van 3 April 1912
(Verband-Commissie), vast te stellen een verordening op de Gemeente-ziekenhuizen". In
art. 27 hiervan werd bepaald, dat : „indien geen overeenstemming kon worden verkregen
in de gevallen, waarin overleg is voorgeschreven tusschen de geneesheer-directeuren en de
hoogleeraren of lectoren, Burgemeester en Wethouders beslissen, Curatoren gehoord".
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De Verband-commissie was hiermede opgeheven, hetgeen zeker niet in het belang van het
Hooger Onderwijs in de Geneeskunde is.
De Wethouder Dr. Josephus Jitta vroeg over de wenschen der Faculteit der Geneeskunde het oordeel van den Directeur van Publieke Werken (18 Januari 1913) en stelde
in de Raadsvergadering van 29 Januari 1913 een voorstel in uitzicht omtrent de voorstellen van Dr. Abrahams en over den bouw van een derde ziekenhuis op een vrij terrein.
Het advies van den Directeur van Publieke Werken van 11 Februari 1913 droeg de
teekenen van ontstemming over het feit, dat de geneeskundige Faculteit over de mogelijkheid van het samenbrengen van alle klinieken en laboratoria op het Wilhelminagasthuis-terrein een oordeel had uitgesproken zonder daarover met hem overleg gepleegd
te hebben. Hij achtte het terrein van het Wilhelmina-gasthuis en adnexa ongeveer 3 maal
te klein voor al hetgeen de Faculteit daarop wenschte geplaatst te zien en het plan dus
niet voor verwezenlijking vatbaar. Ook hij meende, dat de oplossing gezocht moest worden
in het bouwen van een nieuw derde ziekenhuis op een vrij terrein, waarvoor op de uitbreiding-Zuid mogelijkheid bestond. Daar zou een ziekenhuis voor 800 bedden kunnen
gebouwd worden voor rond 4 millioen gulden, of met den grond mede voor f 5.700.000.
Mochten er weder besprekingen van eenige beteekenis over deze zaak gevoerd worden,
dan verzocht hij, dat dit niet zonder hem en den Onderdirecteur van Publieke Werken
zou geschieden.
Van het verhandelde in de Verbandcommissie over het schrijven der Faculteit der
Geneeskunde en de daarop gevolgde adviezen bracht de medische Curator bij schrijven van
17 Januari 1913 verslag uit aan het College van Curatoren, welk verslag op zijn verzoek
ook ter kennis gebracht werd van de Faculteit der Geneeskunde, die officieel geen image
had gekregen van de verschillende bezwaren, die in de adviezen van de commissie voor de
gasthuizen en van het Burgerlijk Armbestuur tegen haar voorstel waren ingebracht.
De Faculteit der Geneeskunde belegde naar aanleiding van dit verslag en van de mededeeling van Dr. Jitta op 8 Februari 1913 een vergadering, waarin ook een briefje van
den heer de Groot, Onderdirecteur van Publieke Werken, werd voorgelezen, die het
terrein van het Wilhelmina-gasthuis 3 maal te klein noemde om daarop alles te plaatsen,
wat de Faculteit wenschte.
De bezwaren tegen haar voorstel werden daar uitvoerig weerlegd en in een nader schrijven
van 15 Februari 1913 aan Curatoren uiteen gezet , de Faculteit bleef bij haar voorstel en
zoolang niet uit de cijfers zou blijken, dat het terrein van het Wilhelmina-gasthuis voor het
doel te klein was, achtte zij het onnoodig en ongewenscht om over den bouw van een
derde zielsenhuis te spreken.
Hoewel zij dus van meening bleef, dat het terrein van het Wilhelmina-gasthuis groot
genoeg was voor het doel, was zij niettemin bereid het voorstel van een derde ziekenhuis
in overweging te nemen, wanneer vast stond, dat dit met het oog op onderw ij s en bloc zou gebouwd worden, dat dus niet een aanvang met lien bouw
gemaakt zou worden, die slechts dan voltooid zou worden, wanneer er behoefte aan
ziekenhuisruimte zou blijken te bestaan.
Kreeg de Faculteit de verzekering, dat dit ziekenhuis voor onderwijs zou gebouwd worden,
dat daar alle klinieken en laboratoria zouden te samen komen, dat er voor behoorlijk
ingerichte poliklinieken zou gezorgd worden, dan zou zij er vrede mede hebben zulk een
ziekenhuis als Academisch ziekenhuis te aanvaarden. Haar oorspronkelijke plan zou echter
volgens haar, minder kosten en veel spoediger tot het concentreeren van alle onderwijsinrichtingen op een terrein leiden.
Op 13 Maart 1913 werd deze questie in een tweede vergadering der Verband-commissie
besproken. Daar waren behalve de leden ook de HH. Posthumus Meyes en van der
Meulen van de gasthuis-commissie, de hoogleeraren Winkler, de Vries en Lanz van de
Faculteit en de HH. Bos en de Groot van Publieke Werken, met de beide directeuren van
de gasthuizen, de HH. Kuiper en Stumpff, aanwezig.
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De Wethouder, Dr. Josephus Jitta, verklaarde in het laatste schrijven van de Faculteit
een toenadering van beide partijen te hebben gezien. Winkler sprak weder zijn vrees uit
over het slechts gedeeltelijk uitvoeren van den bouw van het derde ziekenhuis en de
Directeur van Publieke Werken moest, na een duidelijke uiteenzetting van Prof. de Vries,
dat het terrein niet te klein was, zijn uitspraak over het te klein zijn van het Wilhelminagasthuis-terrein terugnemen !
Pel betreurde het, dat de Faculteit zich in 1883 tegen het plan van Dr. Berns had verklaard ,
was zij toen met dat plan medegegaan, dan zouden nu deze discussies niet meer noodig
zijn geweest. Nu toegegeven werd, dat alles op het terrein van het Wilhelmina-gasthuis kon
geplaatst worden, zag ook hij de noodzaak van het bouwen van een derde ziekenhuis niet in.
Op het dringend verzoek van den Voorzitter aan Winkler om met het plan van het derde
ziekenhuis mede te gaan, verklaarde deze, dat in overweging te willen nemen op de voorwaarden, die de Faculteit gesteld had over het en bloc bouwen en wanneer een groot terrein
in reserve werd gehouden voor latere uitbreiding. De Faculteit bleef op dit en bloc bouwen
den nadruk leggen, omdat bij de discussies de Wethouder geen toezegging hierover
gedaan had.
Het bleek dan ook uit de concept-voordracht aan den Raad, dat dit niet in zijn plan lag,
want Merin werd niet gesproken van een Academisch ziekenhuis, maar van een Gemeenteziekenhuis, waarop enkele klinieken zouden worden gebouwd en dat „zoo noodig" later
kon worden afgebouwd.
De Faculteit zag ten slotte het voordeel van een geheel nieuw ziekenhuis wel in en Wilde
daarom wel eenige concessies doen. Den 16den Maart 1913 schreef Winkler in een particulier
schrijven
„als men naast de verzekering, dat in 4 jaar de 3 klinieken : neuro-psychiatrie, interne
en chirurgische klinieken en de pathologische anatomie in gebruik genomen zullen zijn,
nog die kon verkrijgen, dat de rest in 10 jaren ook zou komen, dan geloof ik, dat de
Faculteit zou omgaan".
En op 12 April 1913 schreef deze aan Curatoren, dat zij Naar oorspronkelijk denkbeeld van
de verbouwing van het Wilhelmina-gasthuis slechts dan zou prijs geven, wanneer het
nieuwe ziekenhuis als geheel werd ontworpen en wanneer het joist was, wat de Directeur
van Publieke Werken in de vergadering van 13 Maart had medegedeeld, dat dit ziekenhuis
in 1917 voor 600 bedden gebouwd zou zijn en wanneer zij zou mogen aannemen, dat in
1922 het volledige Academisch ziekenhuis voltooid zou zijn. Zij wenschte, dat een terrein
van 20 H.A. voor dat ziekenhuis gereserveerd zou worden.
Curatoren gaven 10 Mei 1913 een uitvoerige nota over het hun toegezonden voor-ontwerp
van den Wethouder. Zij vonden een volledig derde ziekenhuis een zeer fraaie oplossing,
wanneer de verzekering werd gegeven, dat het geheel, ook dan wanneer geen nijpend gebrek
aan ziekenhuisruimte bestond, zou worden afgebouwd. Die verzekering hadden zij echter
in het ontwerp niet aangetroffen, zoodat zij de voorkeur bleven geven aan het oorspronkelijke plan der Faculteit. Ongewijzigd achtten zij het voorstel van den Wethouder ook
daarom niet aannemelijk, omdat daarin nergens uitdrukkelijk werd gezegd, dat het voor
onderwijs zou gebouwd worden.
De Wethouder voor Armwezen wenschte kennelijk geen der beide partijen voor het hoofd
te stooten en sprak daarom niet openlijk uit, dat dit ziekenhuis voor onderwijs bedoeld was.
Den 3den Juni 1913 verscheen een voordracht aan den Gemeenteraad, onder den titel van
Bouw van een nieuw gemeenteziekenhuis, waarbij werd voorgesteld, Burgemeester en
Wethouders uit te noodigen : „plannen voor te bereiden met begrooting van kosten, strekkende
tot den bouw van een nieuw gemeente-ziekenhuis, bestemd voor het hooger onderwijs in de
geneeskunde in het uitbreidings-plan Zuid".

Het scheen nu werkelijk, dat de weg gebaand was om tot eene beslissing te komen,
waarbij aan de Faculteit het bouwen van een nieuw derde ziekenhuis voor onderwijs
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gewaarborgd werd. Maar op 11 October 1913 verzochten de 4 medische raadsleden,
Dr. Nuyens, Dr. de Man, Dr. Bellaar Spruyt en Dr. Abrahams nadere schriftelijke
inlichtingen te mogen ontvangen over:
le de grootte van het aantal ziekenhuisbedden, waarover de Gemeente te beschikken had;
2e de kosten per bed van het Academisch ziekenhuis;
3e de plannen van Burgemeester en Wethouders om aan het plaatsgebrek voor de besmettelijke ziekten tegemoet te komen.
Zij meenden, dat zonder beantwoording dezer vragen niet over het voorstel van Burgemeester en Wethouders kon gesproken worden.
Die opgaven werden. op 7 November 1913 verstrekt. De kosten werden op ongeveer
2 millioen gulden geschat, maar dan moest nog voorzien worden in het bouwen van een
nieuw toevlucht voor onbehuisden, in het later overplaatsen van de chirurgische kliniek
van Prof. Rotgans en in een pharmaco-dynamisch laboratorium.
De duur der verbouwing van het Wilhelmina-gasthuis zou 3 a 4 jaar zijn. De oogheelkundige
kliniek 1903 had f 3000, de vrouwenkliniek f 2525 per bed gekost.
Verdere bijzonderheden konden Burgemeester en Wethouders niet geven; zij wilden eerst
het principe uitgemaakt zien en zouden dan met plannen komen.
Op verzoek van Burgemeester en Wethouders gaf Dr. Wortman, directeur van den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst, op 24 November 1913 in een buitengewone zitting
van den Gemeenteraad, waartoe ook de leden der Verbandcommissie uitgenoodigd waren,
een overzicht van de plannen voor het derde ziekenhuis. Wegens het plaatsgebrek in de
gasthuizen achtte hij een vermeerdering van het aantal ziekenhuisbedden in Amsterdam
met ongeveer 1000 bedden noodig. Geschiedde de nieuwbouw op een vrij terrein dan
kon dit in ongeveer 4 jaren gereed zijn. Een afzonderlijk ziekenhuis voor besmettelijke
zieken was daarbij onnoodig.
Hij wees er voorts op, dat het verbouwen van een in bedrijf zijnd ziekenhuis zeer bezwaarlijk zou zijn, zoodat de bouw op een vrij terrein verre te verkiezen was. Het moest en bloc
gebouwd worden voor 1000 zieken op een terrein van 15 H.A. en binnen 5 jaar in gebruik
genomen kunnen worden.
Winkler wees er in die vergadering namens de Faculteit uitdrukkelijk op, dat op het
nieuwe vrije terrein alle klinieken bijeen moesten komen, dus ook die voor verloskunde en
gynaecologie en die voor oogheelkunde, al waren deze klinieken nog niet zoo Lang geleden
op het Wilhelmina-gasthuis-terrein gebouwd.
De Faculteit vond het verbouwen van het Wilhelmina-gasthuis nog altijd te verkiezen,
omdat het h.i. sneller gereed zou zijn en Amsterdam op het oogenblik bij de RijksUniversiteiten ten achter was, vooral wat betreft de laboratoria. Zij had 1200 a 1300
bedden gevraagd, maar zou met de 1000 bedden, die Dr. Wortman beloofde, tevreden zijn,
wanneer zij vertrouwen kon, dat het Wilhelmina-gasthuis dan als evacuatie-ziekenhuis kon
gebruikt worden.
Dit werd in een schrijven aan Curatoren, 1 December 1913, nog eens uitdrukkelijk uiteen
genet. Met het oog op het geheel nieuwe plan, door Dr. Wortman ontwikkeld, zou zij
echter slechts dan in alle opzichten vrede hebben, wanneer uitdrukkelijk verzekerd werd,
dat dit en bloc zou worden uitgevoerd.
In dienzelfden geest schreven Curatoren, 10 December 1913, aan Burgemeester en Wethouders ; zij gingen met het door Wortman voorgestelde plan mede, indien de genoemde
voorwaarden op stellige wijze in de voordracht uitgedrukt werden.
Het gevolg was, dat Burgemeester en Wethouders op 13 Januari 1914 een voorstel bij
den Raad indienden van een nieuw derde ziekenhuis geheel in den geest van de wenschen
der Faculteit, maar met voorloopigie weglating van een nieuwe vrouwenkliniek en een
nieuwe oogheelkundige kliniek.
Het concept-besluit, dat aan den Raad werd voorgelegd luidde
Burgemeester en Wethouders uit te noodigen plannen voor te bereiden met begrooting van
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kosten strekkende tot den bouw van een nieuw gemeente-ziekenhuis, bestemd voor het onderwijs
in de geneeskunde, en reeds terstond ingericht voor het onderwijs in de path. anatomie, de interne
zieken (waaronder de kinderziekten), de chirurgie (kliniek voor Prof. Lanz), de psychiatrie, de
keel-, neus, en oorheelkunde, de ziekten van het zenuwstelsel en de huid- en geslachtsziekten.

Tegenover dit plan stelden op 20 Januari 1914 de IIII. Nuyens, Abrahams en Bellaar
Spruyt het voorstel, dat naar hun oordeel veel spoediger en veel oeconomischer een
ruime vermeerdering van het aantal ziekenhuis-bedden zou geven
De ondergeteekenden hebben de eer, den Raad voor te stellen, Burgemeester en Wethouders nit
te noodigen, plannen voor te bereiden met begrooting van kosten, strekkende tot uitbreiding van
het Wilhelmina-gasthuis tot Academisch Ziekenhuis, volgens het plan, aangegeven in hunne
nota van 30 December 1913.

Het voorstel van Burgemeester en Wethouders en het tegenvoorstel kwamen den 28sten
Januari 1914 in den Raad in behandeling. De IIII. Nuyens en Bellaar Spruyt verdedigden
hun plan tegenover dat van Burgemeester en Wethouders. Voorts bleken verschillende
opvattingen te bestaan over de vraag of een groot ziekenhuis de voorkeur verdiende boven
verscheidene kleinere ziekenhuizen (van 400 bedden !), waar, zooals de heer Ed. Polak
meende, „meer individueel verpleegd kon worden".
Bij deze discussies viel de heer Vliegen de voordracht van Burgemeester en Wethouders
krachtig aan ; hij klaagde over het onjuiste van de verschafte gegevens ten aanzien van het
gebrek aan ziekenhuisruimte en verdacht den heer Wortman van met opzet tendentieuse
cijfers gegeven te hebben. Het bestaan van plaatsgebrek mocht namelijk niet worden afgeleid uit de verkorting van den verpleegduur in de laatste jaren, zooals Wortman beweerd had; die verkorting mocht niet worden toegeschreven aan den drang om wegens
plaatsgebrek de patienten spoediger naar huffs te zenden ; want in de particuliere ziekenhuizen en in de confessioneele ziekenhuizen, waar die drang niet bestond, zag men hetzelfde,
hoewel in mindere mate. Daarenboven werd de verkorte verplegingsduur niet aangetroffen
bij de interne en de chirurgische patienten, voor welken juist het plaatsgebrek het sterkst
zou bestaan, maar in hoofdzaak bij de psychiatrische patienten. Daar werd het echter
veroorzaakt, doordat in den laatsten tijd andere gestichten voor die lijders waren opengesteld.
Verschil van meening openbaarde zich vooral ook met betrekking tot de vraag hoeveel
bedden winst de verschillende plannen zouden geven en over de kosten van de voorgestelde plannen.
Na verdediging van de voordracht door den Wethouder diende de beer F. M. Wibaut de
volgende motie in
De Raad enz. besluit eene commissie te benoemen, die de vraag op Welke wijze in de behoeften
aan meer ziekenhuisruimte, zoowel uit het oogpunt van armenzorg als van onderwijs, moest
worden voorzien, in Karen geheelen omvang zal hebben te onderzoeken.
Burgemeester en Wethouders nit te noodigen, intusschen de plannen bedoeld in hun voordracht
van 13 Januari 1914 en de plannen bedoeld in het voorstel-Nuyens c.s. van 20 Januari 1914,
met kostenberekening te doen uitwerken, opdat voor het geval de Raad naar aanleiding van
het rapport van deze Commissie tot de conclusie komt, dat de oplossing in de richting van die
voordracht of van dat voorstel moet worden gevonden, terstond tot de uitvoering kunne worden
overgegaan. Burgemeester en Wethouders uit te noodigen, voorstellen te doen, om door plaatsing
van barakken in den onmiddellijken Hood aan ziekenhuisruimte te voorzien.

Ook over deze motie en hare juiste beteekenis werd uitvoerig van gedachten gewisseld.
Zij werd ten slotte zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
In de bedoelde commissie werden door den Raad op voorstel van Burgemeester en Wethouders, benoemd de Wethouder Josephus Jitta en de Heeren Hendrix, Posthumus
Meyes, Nuyens, Vliegen, Oudegeest, Winkler, Stephan, de Wal, Delprat en Wortman ;
de laatste als secretaris. Aan de commissie werd een crediet van f 20.000 toegestaan.
Hare eerste vergadering werd op Maandag 8 April 1914 ten stadhuize gehouden. Reeds
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spoedig werd besloten zich in het buitenland van de gasthuis-toestanden te gaan op de
hoogte stellen. Zij deed daarvoor in pleno een reis naar Hamburg, Kiel en Kopenhagen.
Bij Naar terugreis vernam zij in het station te Hamburg den dubbelen moord in Serajewo,
die binnen enkele weken tot den wereld-oorlog zou Leiden.
Van vergaderen in 1914 kon dus weinig meer komen, omdat alle krachten voor de maatregelen werden vereischt, die door den oorlog noodzakelijk geworden waren.
In het eind van 1914 Teed de commissie daarenboven het zeer groote verlies, doordat
Winkler, die in dezen geheelen strijd de hoofdwoordvoerder der Faculteit geweest was,
een beroep naar Utrecht had aangenomen. Was men in de gelegenheid geweest Winkler
een spoedige vervulling van zijne wenschen ten opzichte van een psychiatrisch-neurologische
kliniek in Amsterdam toe te zeggen, dan zou hij vermoedelijk wel in Amsterdam gebleven
zijn; maar de omstandigheden maakten dit hoogst onwaarschijnlijk, zoo niet onmogelijk.
Winkler's plaats in de commissie werd door Prof. W. M. de Vries ingenomen.
In de motie-Wibaut was voorzien, dat wellicht het tijdelijke plaatsgebrek door den bouw
van barakken op het Wilhelmina-gasthuis zou moeten worden verholpen. Daarvoor
verscheen in 1914 voordracht No. 864, waarbij tevens de verbouwing van de wasscherij
werd voorgesteld. Ook hiertegen kwamen de medische raadsleden in verzet, die van de
verbouwing der wasscherij niets wilden weten, maar meer barakken op het Wilhelminagasthuis terrein wilden geplaatst zien. Hun voorstel luidde
„De Raad noodigt Burgemeester en Wethouders uit ten spoedigste over te gaan tot aankoop
of 5 verplaatsbare barakken, gelijk aan de thans reeds op het Wilhelmina-gasthuis
aanwezige Barak IX en deze barakken ten spoedigste op het open terrein van het Wilhelminagasthuis te doen plaatsen".

van 4

Toen in het eind van 1914 het oorlogsgevaar ook ons land scheen te naderen, stelde de
Geneesheer-Directeur van het Wilhelmina-gasthuis, Dr. J. Kuiper, aan het Roode Kruis
voor om op het sport-terrein naast het Wilhelmina-gasthuis een negental houten barakken
op te stellen, ten einde aan mogelijke epidemieen het hoofd te kunnen bieden. Het Roode
Kruis verklaarde zich ten huize van Prof. J. Rotgans, na langdurige discussie, daar beslist
tegen. Kuiper wendde zich toen tot den Wethouder Jitta met het dringende verzoek, dat
dan de Gemeente den bouw dezer barakken zou mogelijk waken. De Wethouder was
daartoe onmiddellijk bereid en de houten, zoogenaamde oorlogsbarakken werden op het
bedoelde terrein opgericht, ten slotte toch ook met een bijdrage van f 100.000 van het
Roode Kruis.
Deze zeer eenvoudige barakken, die met gas verwarmd werden, waren oorspronkelijk voor
een 5-jarig bestaan bestemd, maar staan nu na 17 jaren nog aldaar. Zij voldeden uitnemend, maar moesten nu en dan bijgewerkt worden. Ten slotte zullen zij voor den afbouw
van het Academisch ziekenhuis moeten verdwijnen.
Eerst in 1916 kwam de in 1914 benoemde commissie, na hare buitenlandsche reis, weder
bijeen, daar meer en meer over gebrek aan ziekenhuisruimte geklaagd werd.
De HH. Ed. Polak en Hendrix hadden uitvoerige, gedrukte nota's over den ziekenhuisbouw tot de commissie gericht. De eerste brak in zijn nota een laps voor het bouwen van
kleine ziekenhuizen en achtte een ac. ziekenhuis voorloopig niet noodig, al kon hij zich
vereenigen met het bouwen van een nieuw laboratorium voor de path. anat., een kliniek
voor huid- en geslachtszieken en een voor neus-, keel- en oorzieken. Hij wenschte ook
voor de ziekenhuizen in de stad decentralisatie, zooals die bestond bij de gas-levering,
electrische voorziening, vischvoorziening, marktwezen, badinrichtingen. Voor een eventueel
te bouwen academisch ziekenhuis ware een flinke toelage van het rijk te vragen.
De heer Hendrix had in zijn iota de kosten van een nieuw academisch ziekenhuis met
die van een verbouwing van het Wilhelmina-gasthuis vergeleken. Het eerste zou volgens
hem 12 millioen kosten, het laatste 8 millioen; maar daarbij zouden nog twee kleine ziekenhuizen elk van 400 bedden gebouwd moeten worden.
Het lid der commissie Oudegeest wenschte 66n goed centraal model-ziekenhuis, waar
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leiders van kleine ziekenhuizen hun opleiding moesten kunnen krijgen en dat dus als
gangmaker voor de kleine ziekenhuizen zou moeten dienen.
Zoo stonden de taken, toen in de vergadering van 26 Mei 1916 de Wethouder plotseling
met de mededeeling kwam, dat weer dan 500 patienten op opneming wachtten en dat
geen oogenblik verzuimd mocht worden om een „noodziekenhuis" op te richten, onafhankelijk van de plannen, waarmede de commissie zich nu bezig hield. Om dit te bereiken
had Dr. Wortman op zijn verzoek een spoed-ontwerp gemaakt voor een noodziekenhuis
voor 500 a 550 bedden. Hij meende, dat dit de bespreking over plannen voor het nieuwe
academisch ziekenhuis in geenen deele overbodig zou makers ; want naderhand zou het
nood-ziekenhuis als tbc.-ziekenhuis dienst doen.
Dit onverwachte plan werd niet zonder verbazing door de commissie vernomen, die ook
niet begreep, hoe dit noodplan, dat uit steenen barakken zou bestaan, in zoo korten tijd
gereed zou kunnen zijn.
De vertegenwoordigers van het onderwijs zagen daarin een groot gevaar voor het tot stand
komen van het academisch ziekenhuis, welks totstandkoming men bezig was voor te
bereiden.
Zij zagen in, dat, werd eenmaal tot den bouw van zulk een nood-ziekenhuis besloten, van
dien van het groote plan niets zou komen, en verklaarden slechts dan aan zulk een noodziekenhuis voor 500 bedden te willen medewerken, wanneer die bouw geschiedde op het
terrein, dat voor het Academisch ziekenhuis bestemd was en als begin van dat ziekenhuis.
Daar de stemming in de commissie niet van dien aard was, dat zij daarin zou medegaan,
zonden de HH. de Vries, de Wal en Delprat, de juistheid van den zoo hoog gestegen
nood aannemende, voor de vergadering van 31 Mei 1916, waarin over het voorstel van
Dr. Jitta beslist zou worden, een tegenvoorstel in : wanneer men inderdaad voor den winter
een noodziekenhuis wil bouwen, laat dit dan uit houten berakken bestaan, natuurlijk zonder
centrale verwarming en niet onderheid. Zij hadden dit in allerijl in overleg met den onder-

directeur van Publieke Werken in de volgende voorstellen belichaamd
De Commissie spreekt als haar meening uit, dat in de behoeften van armenzorg en onderwijs
op de volgende wijze moet worden voorzien
le er worde een houten noodbarakken-hospitaal opgericht, voor 4 a 500 patienten, dat ten
spoedigste in gebruik kan genomen worden, op een zoodanig gedeelte van het gereserveerde
terrein in plan-Zuid, dat aan den bouw van het nieuwe Academisch ziekenhuis geen
belemmering wordt in den weg gelegd ;
2e tevens worde een begin gemaakt met den bouw van het Academisch ziekenhuis door op
een ander deel van het zooeven genoemde terrein de ziekenafdeelingen der interne, chirurgische, dermatologische en neurologisch-psychiatrische klinieken te bouwen, met de voor een
volledig Universiteits-ziekenhuis van 1200 bedden noodige gebouwen en met voorloopige
weglating van de voor onderwijs bestemde gedeelten deter klinieken ;
3e de voltooiing tot een compleet Universiteits-ziekenhuis volge zoo spoedig mogelijk.

Zij waren er zich volkomen van bewust, dat dit geen ideaal voorstel was ; het was een
noodschot om te voorkomen, dat de bouw van het Academisch ziekenhuis door dien van
het noodziekenhuis zou worden onmogelijk gemaakt.
Het was, zooals de HH. Polak en Oudegeest niet nalieten op te merken, een ietwat fantastisch plan, hoewel niet veel fantastischer dan het plan, dat Jitta en Wortman hadden
voorgesteld. Het had de bedoeling om den Wethouder aan zijn noodziekenhuis te helpers,
zonder het Academisch ziekenhuis in gevaar te brengen.
Het voorstel werd in de vergadering van 31 Mei 1916 behandeld, maar natuurlijk niet aangenomen. Wel aangenomen werd een voorstel om dadelijk een „klein ziekenhuis" voor 500
bedden te bouwen, ergens in de Watergraafsmeer. Dit voorstel luidde
De commissie gezien het stijgende plaatsgebrek in de ziekenhuizen adviseert Burgemeester en
Wethouders zoo spoedig mogelijk voorstellen te doen aan den Gemeenteraad om over te gaan
tot den bouw van een eenvoudig ziekenhuis voor ongeveer 500 zieken, in afwachting van de
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beslissing, op Welke wijze aan de bestaande behoefte aan een Academisch ziekenhuis zou
worden voorzien.

Door de aanneming van dat geheel onvoldoend toegelichte plan, waarvan noch ontwerpen noch kostenberekening waren opgemaakt en waarvan slechts medegedeeld was,
dat het uit niet-onderheide, op betonplaten geplaatste steenen barakken zou bestaan,
waren de andere plannen op den achtergrond gedrongen.
Vier maanden later, 29 September 1916, werd op grond van dit advies een voordracht
door Burgemeester en Wethouders ingediend : Over den bouw van een hulpziekenhuis ter
voorziening in het meest dringend gebrek aan ruimte voor ziekenhuis-verpleging.

Het voorstel luidde
le goed te keuren een zeer eenvoudig ziekenhuis voor 500 bedden met bijbehoorende inrichtingen ;

2e voor het sub 1 bedoelde werk beschikbaar te stellen een bedrag van ten hoogste f 1.750.000
voor bouw en inrichting, daaronder begrepen de kosten van het terrein en de ophooging en
f 250.000 voor meubileering en stoffeering ;
3e Burgemeester en Wethouders uit te noodigen te zijner tijd een voorstel te doers tot financieele
regeling deter aangelegenheid ;
4e Burgemeester en Wethouders uit te noodigen aan Gedeputeerden te vragen, of bij hen tegen
de uit dit besluit voortvloeiende uitgaven bezwaar bestaat.

In de toelichting zeggen Burgemeester en Wethouders, dat wel, zooals dat telken jare geschiedde, het aantal der op plaats wachtenden belangrijk ingekrompen was in den zomer,
doch dat men het wel als vaststaande mocht aannemen, dat dit slechts tijdelijk was. Het
ziekenhuis zou uit zes steenen barakken bestaan voor 500 interne en chirurgische zieken,
maar van zoodanig degelijke constructie, dat het later voor andere doeleinden zou kunnen
gebruikt worden.
Als plaats van oprichting achtten Burgemeester en Wethouders het meest geschikt een
5 H.A. groat terrein, behoorende tot Stadswijk, gelegen in de nabijheid van den Amsteldijk
op het gebied van Nieuwer-Amstel.
Dit voorstel werd 30 October 1916 door den Gemeenteraad goedgekeurd.
Daarbij was reeds dadelijk te kennen gegeven, dat het crediet hoogstwaarschijnlijk met
f 750.000 zou moeten worden overschreden.
De prijzen der materialen waren echter in November 1917 zoodanig gestegen, dat dit plan
moest worden opgegeven, te weer daar over den duur daarvan Been enkele zekerheid kon
worden gegeven.
Daarom stelden Burgemeester en Wethouders 27 November 1917 voor om het besluit van
30 October 1916 weder in te trekkers en te besluiten tot den bouw van een ziekenhuis voor
500 bedden, bestaande uit een complex van houten gebouwen volgens door den dienst
van Publieke Werken opgemaakte plannen en wel 8 zieken-paviljoenen, elk met 50 bedden
en twee zieken-paviljoenen elk met 49 bedden, verbonden aan een operatie-gebouw, een
gebouw voor administratie, apotheek, huisvesting voor medisch en ander personeel, vier
paviljoenen voor wooing van leerling-verpleegsters, voorts voor hoofdverpleegsters en
ander personeel een zusterhuis met eetzaal en recreatie-zaal, cursuszaal, directeurs-woning,
keukengebouw, woningen voor dienstpersoneel enz.
Buiten den inventaris werden de kosten van een en ander op f 2.290.000 gerekend.
Voor den inventaris werd f 500.000 noodig geacht.
Dit geheele gebouwen-complex zou na een 4-tal maanden in gebruik genomen kunnen
worden!
Ook dit plan zou niet tot uitvoering komen.
Toen het voorstel in Januari 1918 in den Raad werd behandeld, was daarnaast een voorstel
van Dr. Abrahams ingekomen (28 Januari 1918) om het Weeshuis van de Ned. Herv.
Diaconie in de Tesselschadestraat te koopen. Bij de toelichting, die Dr. Abrahams in den
Raad van dit voorstel gaf, bleek, dat reeds 1 1/2 jaar te voren met het moderamen van de
Ned. Herv. Gemeente besprekingen waren gevoerd over den aankoop van dit weeshuis,
456

ten einde het tot ziekenhuis te verbouwen. Deze plannen waren toen afgesprongen, omdat
volgens de mededeeling van den plaatsvervanger van den stads-architect Hulshoff (die
afwezig was) er in dat ziekenhuis, door de toen bedoelde, zeer eenvoudige verbouwing,
slechts 250 patienten zouden kunnen worden opgenomen en dan nog op zeer bekrompen
wijze. Daarvoor achtte men toen den verlangden koopprijs van f 800.000 te hoog en had
men van den aankoop afgezien. Van het voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het
bouwen van een uit een complex van houten gebouwen bestaand ziekenhuis was het evenwel
gebleken, dat de commissie van bijstand voor Openbare Gezondheid niets Wilde weten.
Later was door het raadslid de Miranda voorgesteld om de onderhandelingen met het
moderamen der Ned. Herv. Gem. te heropenen en nog Bens, nu door den Heer Hulshoff
zelven, in overleg met den Directeur van den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst,
te laten nagaan
le voor hoeveel bedden het bedoelde weeshuis, na ombouw, tot een zeer eenvoudig doelmatig
ingericht ziekenhuis zou kunnen worden ingericht ;
2e hoeveel de kosten van zulk een ombouw zouden bedragen ;
3e binnen hoeveel tijd dit zou kunnen worden tot stand gebracht.
Het bleek nu uit dit nieuwe onderzoek, dat met een meer uitgebreide verbouwing dan
eerst bedoeld was, het weeshuis voor ongeveer 400 patienten zou zijn in te richten en
volgens de meening van Dr. Abrahams in ongeveer 9 maanden. Nu was de zaak dus veel
aannemelijker en de onderhandelingen werden weder aangeknoopt. Het moderamen bleek
nu echter slechts tot den verkoop bereid te zijn op voorwaarde
le dat als koopsom een bedrag van f 1.000.000 zou worden betaald ;
2e dat aan de Diaconie in de uitbreiding-Zuid in vrijen eigendom, behoorlijk opgehoogd
en gerioleerd worde overgedragen een terrein groot 10.000 M2. ;
3e dat aan de Diaconie tot het tijdelijk onderbrengen van de thans in het gebouw aan de
Stadhouderskade verpleegd wordende weezen — ten getale van 225 — gratis de tijdelijke beschikking worde gegeven over een ander aan te wijzen gemeente-terrein tot het oprichten
van een houten hulpgebouw en dat als tegemoetkoming in de kosten van dien hulpbouw
(waardoor het mogelijk werd gemaakt, dat de Gemeente ongeveer 4 maanden na het passeeren
van de koop-acte de beschikking over het weeshuis zou kunnen krijgen), Welke door de
Diaconie worden begroot op ten minste f 250.000 door de Gemeente een bijdrage van
f 100.000 zal worden verstrekt ;
4e dat alle kosten op bovengenoemde transactie vallende, komen voor rekening van de Gemeente
en dat bij het passeeren der koop-acte zal worden gebruik gemaakt van de diensten van
Notaris P. L. Pieterse.
Deze voorwaarden kwamen Burgemeester en Wethouders aannemelijk voor. Men zou daardoor een ziekenhuis voor ongeveer 354 patienten krijgen ; de kosten voor verbouwing
zouden f 700.000, de duur der verbouwing, na de ontruiming, 9-12 maanden bedragen.
De kosten voor verbouwing, meubileering en stoffeering werden op f 250.000 geschat,
waaronder ook de bijdrage voor den bouw van de tijdelijke weesinrichting.
Uit een financieel oogpunt was deze transactie beter dan de bouw van het houten ziekenhuis, dat na 15 a 20 jaren weer door een ander zou moeten vervangen worden. Het weeshuis
was een zeer hecht gebouw en uitnemend gelegen, maar in andere opzichten zou het
houten ziekenhuis aan den Amstel te verkiezen zijn geweest, dat medisch-technisch beter
kon worden ingericht en ongeveer 150 patienten meer zou kunnen bergen en „veel sneller
in gebruik genomen zou kunnen worden" (25 Januari 1918).
Daarop dienden 30 Januari 1918 de raadsleden Van den Tempel en Abrahams het voorstel
in om
A. le Burgemeester en Wethouders te machtigen over te gaan tot den aankoop van het Diaconieweeshuis der Ned. Herv. Gemeente aan de Stadhouderskade, op de voorwaarden, omschreven in de nota van 25 Januari 1918, met dien verstande, dat de bijdrage voor het
maken van een tijdelijke weesinrichting f 150.000 zal bedragen ;
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Plan van een nieuw Academisch ziekenhuis in de uitbreiding-Zuid. 1916.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Administratiegebouw.
Zusterhuis.
Apotheek.
le interne kliniek.
Kliniek huidziekten.
Kliniek neurologie en physiologie.
Kliniek keel-, neus- en oorziekten.
Centrale Röntgen.
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9. Serol. laboratorium.
10. Chir. kliniek.
11. 2e interne kliniek.
12. Opname en afdeeling Directeur.
13. Woning Directeur,
14, Woning Adjunct Directeur.
15. Keuken.
16. Melkkeuken.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Werkplaatsen.
Kolenbergplaats.
Wasscherij en ketelhuis.
Kerk.
Path. anatomie.
Pharmac. Laboratorium.
Besmettelijke ziekten.
Zusterhuis besmettelijke ziekten.

2e Burgemeester en Wethouders te machtigen het onder 1 bedoelde weeshuis in te richten
tot noodziekenhuis, overeenkomstig de plannen overgelegd bij de meer genoemde nota;
3e voor het onder 1 en 2 bedoelde beschikbaar te stellen een bedrag van f 2.400.000 ;
4e Burgemeester en Wethouders uit te noodigen te zijner tijd een voorstel te doen tot financieele regeling dezer aangelegenheid ;
5e Burgemeester en Wethouders uit te noodigen, het besluit sub 1 aan de goedkeuring van
Gedeputeerde Staten te onderwerpen.
B. In te trekken het Raadsbesluit van 30 October 1916, No. 1080.

Na zeer uitvoerige en geanimeerde discussies, die 30 Januari 1918 een geheele middagen avond-zitting in beslag namen en waarbij ook het complex van houten gebouwen aan
den Amstel warme verdediging vond, werd het voorstel van Van den Tempel-Abrahams
met 32 tegen 11 stemmen aangenomen. Burgemeester en Wethouders trekken daarop
hun voorstel van het ziekenhuis van houten barakken aan den Amstel in.
Op 26 Februari 1918 schreven Burgemeester en Wethouders aan den Raad, dat eene beslissing moest genomen worden over de wijze, waarop die tijdelijke inrichting van het te
verbouwen Diaconie-weeshuis zou worden beheerd.
Zij achten het gewenscht het beheer daarvan zelf op zich te nemen, daarbij ondersteund
door de commissie van bijstand voor de Openbare Gezondheid. Aan het hoofd van het
nieuwe ziekenhuis zou een Geneesheer-Directeur moeten staan op een jaarwedde van
f 7500. De Raad nam deze voorstellen zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aan.
Tot geneesheer-directeur werd Dr. J. L. C. Wortman benoemd, Wien op 2 December 1918
ontslag als Directeur van den Gezondheidsdienst werd verleend. Hij moest reeds dadelijk
bij den bouw adviezen geven en dus spoedig benoemd worden. Zijne instructie werd op
20 Maart 1918 vastgesteld.
Voor meubileering en stoffeering werd op 23 Mei 1918 een bedrag van f 300.000 toegestaan.
Dit Tesselschade-ziekenhuis werd in 1920 geopend, dus ruim drie jaren na het overhaaste besluit van den bouw van het „noodziekenhuis" in 1916.
Al deze maatregelen waren echter slechts bestemd als noodziekenhuis, als voorloopige
regeling ter voorziening in het „gebrek aan ziekenhuisruimte" ; de definitieve oplossing
moest worden aangegeven door het rapport der commissie van 1914. Dit rapport werd
in 1916 ingediend met een zeer globaal schetsplan van den architect A. R. Hulshoff, om
te laten zien, hoe ongeveer de klinieken en de laboratoria op het terrein zouden kunnen
verdeeld worden. (Plan 1916). In 1917 volgde een aanvullend rapport.
Aan de hand dezer rapporten deden Burgemeester en Wethouders 12 Juli 1918 de volgende
voorstellen aan den Gemeenteraad
I Op het terrein, ter grootte van 14 H.A., aangegeven op de bij het rapport gevoegde schetskaart, op te richten een nieuw gemeente-ziekenhuis bestemd voor het Hooger Onderwijs in,
de geneeskunde en reeds terstond bevattende een path. anat. instituut, een pharmacodynamisch instituut, twee interne klinieken, een afdeeling voor besmettelijke ziekten, een kliniek
voor neus-, keel- en oorheelkunde, een Rontgenologisch Instituut, een kliniek voor huiden geslachtsziekten, een psychiatrisch-neurologische kliniek, een chirurgische kliniek, een
gynaecologisch-obstetrische kliniek, een kliniek voor oogheelkunde, een afdeeling voor tropische ziekten en een afdeeling voor den directeur ;
II Burgemeester en Wethouders uit te noodigen, de daartoe vereischte voorbereidingen te treffen
en zoo spoedig mogelijk definitieve plannen aan den Gemeenteraad over te leggen.
In de afdeelingen van den Gemeenteraad werd de geheele zaak van het Academisch zieken-

huis en de questie verbouwing Wilhelmina-gasthuis of een Academisch ziekenhuis op een
vrij terrein, wader ampel besproken. Daarin werd ook de vraag geopperd, of niet verschillende inrichtingen ten behoeve van ziekenhuizen : wasscherij, apotheek, kleedermagazijn,
enz. centraal konden worden gemaakt ; ook werd gevraagd, waarom in deze voordracht
niet van twee chirurgische klinieken werd gesproken, maar van een van 180 bedden, wat
men voor een hoogleeraar veal te groot vond.
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In een uitvoerige beantwoording wezen Burgemeester en Wethouders, dd. 22 October
1918, er op
„Dat alleen door den bouw van een Academisch ziekenhuis op een vrij terrein met behoorlijke gelegenheid tot expansie, de kwestie voor goed van de baan zou zijn, terwijl de
Gemeente bij ombouw van het Wilhelmina-gasthuis, omdat daar ter plaatse terreinuitbreiding van eenige beteekenis onmogelijk was, wellicht vrij spoedig weer voor ernstige
moeilijkheden kon komen te staan".
In de zitting van den Gemeenteraad van 17 Januari 1919 werd dit voorstel van Burgemeester en Wethouders, waarvan de kosten met de andere voorzieningen, die op ziekenhuisgebied gedaan moesten worden : tbc.-ziekenhuis, ziekenhuis voor besmettelijke ziekten,
eventueel noodige kleinere ziekenhuizen in verscheidene buurten van de stad, op
f 25.000.000 geschat waren, zonder discussie en zonder stemming aangenomen 1).
De begrijpelijke stilte, die bij dit voorstel in den Raad heerschte, voorspelde niet veel goeds.
Deze stilte werd, wat de ziekenhuizen betreft, verder niet gestoord. Van gebrek aan ziekenhuisruimte werd niet meer gerept ; het plaatsgebrek in de gasthuizen scheen een booze
droom uit lang vervlogen jaren te zijn geweest. Menigeen dacht reeds lang niet meer aan
de mogelijkheid, dat voor het M. H. 0. iets afdoende zou gedaan worden, en ware niet de
toestand van vernal, waarin de zoogenaamde oorlogs-barakken op het terrein van het
Wilhelmina-gasthuis verkeerden, ten slotte zoo in het oog geloopen, dat wel iets daaraan
gedaan moest worden, dan zou wellicht zelfs nu nog niet tot vervulling van de wenschen
van de Faculteit der Geneeskunde zijn overgegaan.
In het voorjaar van 1923 meende men, dat de oorlogsbarakken op het Wilhelmina-gasthuisterrein nu langzamerhand moesten vervangen worden. Zij waren reeds herhaaldelijk op
allerlei wijzen opgeknapt en haar levee, dat in 1914 op ongeveer 5 jaren geschat was, was
reeds met 4 jaren verlengd! Er zouden nog wel een tiental jaren bij komen. Het was wel
kenmerkend, dat de eerste vraag, die men daarbij deed, deze was : hoe zullen wij dan verder
de infectie-zieken, die in de barakken verpleegd worden, onderbrengen ? Eerst daarna
schijnt men op de gedachte gekomen te zijn, dat er ook nog een academisch ziekenhuisquestie bestond.
Toen de bovengenoemde vraag in de commissie van bijstand van Armenzorg besproken
werd, vroeg men, hoe staat men op het oogenblik tegenover de vraag of het Wilhelminagasthuis tot Academisch ziekenhuis zal worden verbouwd. Dat in 1919 door den Raad
besloten was om het Academisch ziekenhuis op een vrij terrein te bouwen, achtte men
geen voldoende aanwijzing meer voor hetgeen nu moest geschieden.
De Wethouder voor Armenzorg, Dr. I. H. J. Vos, niet die voor Onderwijs, vatte dit vraagstuk nu krachtig aan, natuurlijk beginnende met het instellen van eene commissie van
deskundigen.
Op 27 April 1923 kwamen op zijn verzoek de IIII. Prof. Ruitinga, Dr. Abrahams, de arts
W. Polak, Dr. L. Heijermans, Dr. J. Kuiper, Dr. J. Ed. Stumpff en Dr. C. C. Delprat in
zijn bureau samen om een voorloopige bespreking te houden over de wijze, waarop voorziening in de verpleging van infectie-zieken moest geschieden, nu de oorlogsbarakken van
1914 het bijltje er bij neer schenen te leggen.
„De vraag op Welke wijze deze voorziening behoort te worden getroffen, roert", aldus
schreef de Wethouder, „het nog steeds aanhangige vraagstuk betreffende de stichting van
een Academisch ziekenhuis aan en daarom acht ik het van belang om met hen, die op dit
gebied deskundig zijn en Wier werkkring hen dagelijks met dit vraagstuk in aanraking
brengt, eene voorloopige bespreking te houden".
In die bijeenkomst besloot de commissie een rapport met kostenberekening uit te brengen
1) Het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde noemde dit „een belangrijke stap gedaan in de richting van de oplossing van dit
vraagstuk".
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over het vroegere denkbeeld van den bouw van een Academisch ziekenhuis volgens de
wenschen van de Faculteit der geneeskunde op een vrij terrein en over de eventueele
verbouwing van het Wilhelmina-gasthuis daarvoor.
Ter voorbereiding van dit rapport werd uit de zooeven genoemde commissie eene „Kleine
Commissie" van 4 leden aangewezen, bestaande uit de IIII. Dr. J. Kuiper, Dr. J. Ed.
Stumpff, den stads-architect Ir. A. R. Hulshoff en Dr. C. C. Delprat. Haar werd door
den Wethouder een nota ter hand gesteld, waarin Dr. J. Kuiper reeds zijne denkbeelden
had uiteengezet over hetgeen voorloopig voldoende zou zijn voor de behoeften van het
Medisch Hooger Onderwijs. In deze nota was uitgegaan van de opvatting, dat het niet de
bedoeling van den Wethouder was om dadelijk het geheele Academisch ziekenhuis tot
stand te brengen.
De „Kleine Commisse" kwam na eenige besprekingen tot de overtuiging, dat het zeer
onwaarschijnlijk moest geacht worden, dat in de toen bestaande tijdsomstandigheden van
een groot en bloc gebouwd Academisch ziekenhuis op een vrij terrein iets zou kunnen
komen en verzocht aan haar medelid Hulshoff om aan de hand van de reeds van vroeger
bekende wenschen van de Faculteit der geneeskunde na te gaan of het mogelijk zou zijn
al de door de hoogleeraren gewenschte inrichtingen voor het Medisch Hooger Onderwijs
op het Wilhelmina-gasthuis-terrein, met of zonder behoud van het Pesthuys, bijeen te
brengen.
Zij zond op 29 April 1924 aan den Wethouder Vos eene nota over de wijze, waarop naar
hare meening het best aan de haar gestelde opgave zou worden voldaan. Die nota ging
vergezeld van een map met 19 teekeningen, waarop door Ir. Hulshoff de voorloopige
schetsplannen waren aangegeven voor de verschillende gebouwen, die te zamen het Academisch ziekenhuis moesten vormen, met een situatie-plan:
le van de bestaande gebouwen van het Wilhelmina-gasthuis, plan I ,
2e van de eerste phase van den bouw, plan II, en
3e van den geheelen afbouw, plan III.
Zij gaf in het rapport een kort overzicht van den geheelen gang van taken bij den bouw
en zette uiteen, waarom zij het bouwen van een geheel nieuw ziekenhuis op een vrij terrein,
waartoe indertijd besloten was, nu niet meer kon aanbevelen, maar wederom op de nude
gedachte van 1912 van de Faculteit der geneeskunde was teruggekomen van den bouw
op het Wilhelmina-gasthuis-terrein, met opoffering van het Pesthuys.
De commissie meende namelijk, dat in dezen tijd, nu de naweeen van den oorlog zich nog
deden gevoelen, het bouwen van een geheel nieuw Academisch ziekenhuis op een vrij
terrein een onbereikbaar ideaal was, en dat zij niet, door aan dat ideale plan vast te
houden, de gelegenheid, die zich nu weer aanbood om moderne klinieken en laboratoria
voor het onderwijs te verkrijgen, mocht laten voorbijgaan, indien dit op eenvoudige, dock
juiste wijze was tot stand te brengen.
De heer Hulshoff had berekend, dat de bouw van een nieuw Academisch ziekenhuis voor
± 1000 bedden op een vrij terrein, zonder oogheelkundige- en zonder vrouwen-kliniek,
ongeveer 11 millioen gulden zou kosten. Verder zouden de waarde van het nieuwe terrein
groot ± 12 H.A. op f 1.800.000 en de inrichtingskosten op 1 1/2 millioen gesteld moeten
worden, waardoor dus voor deze 1000 bedden, die dan nog niet het complete Academisch
ziekenhuis zouden vormen, gerekend moest worden op een totaal-uitgave van ± f 14 millioen.
Daarenboven zou dan nog een infectie-ziekenhuis gebouwd moeten worden en zouden in
verloop van tijd ook de bovengenoemde klinieken, die voorloopig in het Wilhelmina-gasthuis
zouden gebleven zijn, naar het nieuwe terrein moeten worden overgebracht. In het plan
van verbouwing van het Wilhelmina-gasthuis echter, dat aan den Wethouder aangeboden
werd, was er op gerekend, dat op de steepen barakken op het westelijk gedeelte van het
Wilhelmina-gasthuis-terrein een verdieping opgezet kon worden, waardoor nog 168 bedden
voor infectie-ziekten werden verkregen en het bouwen van een nieuw infectie-ziekenhuis
voorloopig onnoodig was.
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Plan I. Situatie-plan van de in 1923 bestaande gebouwen in het Wilhelmina-Gasthuis.
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Bij het ontwerpen dezer plannen was de heer Hulshoff in de eerste plaats geleid door het
denkbeeld, dat het geheel niet achter elkander afgebouwd zou worden, maar dat de bouw in
twee phasen zou geschieden, met een tusschentijd van vermoedelijk een 10-tal jaren. In de
eerste phase zouden de klinieken en laboratoria gebouwd worden, die het meest dringend vernieuwing behoefden, en in de tweede phase zou dan de geheele of bouw plaats hebben.
In de tweede plaats was door den Wethouder de grootst mogelijke zuinigheid aanbevolen,
zoowel wat de gebouwen zelve als wat het terrein betrof.
In het plan der le phase, plan II, zouden voor onderwijs worden verkregen
een nieuw laboratorium voor de path. anatomie;
een nieuwe interne kliniek voor Prof. Snapper;
een laboratorium voor de algemeene pathologies
een chirurgische kliniek voor Prof. Lanz;
eene vermeerdering van het aantal bedden voor besmettelijke zieken ;
een observatie-huis voor besmettelijke zieken;
een orthopaedische kliniek;
een gebouw voor de centrale polikliniek.
In het situatie-plan II is aangegeven op Welke wijze de gebouwen op het terrein verdeeld
zouden zijn. Daaruit bleek, in tegenstelling met vroegere ontwerpen, dat een groot
deel van het Wilhelmina-gasthuis-terrein, na uitvoering van die werken, nog beschikbaar
bleef voor de voltooiing van het Academisch ziekenhuis, waarvan de mogelijkheid op de
situatie-schets van plan III was aangegeven.
De Commissie wees verder in haar rapport op de wenschelijkheid om, indien tot de uitvoering besloten werd, den bouw te doen geschieden onder voortdurende bespreking met
hen, die zoowel de belangen van onderwijs als die van een groot ziekenhuis kennen, om
elk oogenblik met den bouwmeester overleg te kunnen plegen.
Deze plannen werden in een bijeenkomst van de oorspronkelijke, grootere commissie op
10 Juni 1924 besproken. Daarin was Prof. Ruitinga als vertegenwoordiger van de Faculteit
der Geneeskunde intusschen vervangen door Prof. Noordenbos. Deze laatste verklaarde
in die bijeenkomst op een vraag van den Wethouder : „dat de Faculteit en spreker persoonlijk zich met deze plannen zeer wel zou kunnen vereenigen, al kan spreker evenals eenigen
van zijne ambtgenooten (die voorloopig in het Binnengasthuis moesten blijven) niet verhelen,
dat zij er niet op vooruit zullen gaan. Zij gevoelen als een groot bezwaar de overplaatsing
van het laboratorium voor de path. anatomie". In den loop der discussies verklaarde hij
„evenwel in dit opzicht door de mededeelingen in de commissie gerustgesteld te zijn".
Aan het slot der vergadering kon de Wethouder constateeren, dat gebleken was, dat alle
aanwezigen zich met de groote lijnen dezer plannen konden vereenigen. Bij de uitvoering
der planners zullen de betrokken hoogleeraren ieder over hun eigen afdeeling uitvoerig
geraadpleegd worden. De hoofdgedachte : verbouwing van het Wilhelmina-gasthuis,
kwam trouwens met het door de Faculteit in 1912 voorgestelde overeen, waarvan zij toen
slechts schoorvoetend of te brengen geweest was.
In December 1924 verscheen daarop het le concept van de voordracht van Burgemeester
en Wethouders aan den Gemeenteraad
le tot het intrekken van het Raadsbesluit van 17 Januari 1919;
2e tot goedkeuring van het verbouwen van het Wilhelmina-gasthuis, met opoffering van
het Pesthuys.
Het verschijnen van deze voordracht bracht de voorstanders van het behoud van het
Pesthuys tot een poging om dit gebouw te behouden en op te nemen in het complex van
gebouwen van het Academisch ziekenhuis. Het was vooral naar aanleiding van de pogingen
van Prof. Jan Veth, dat de Wethouder op 24 Mei 1925 aan de Kleine Commissie verzocht,
om te onderzoeken of het niet mogelijk zou zijn een plan te makers, waarbij het Pesthuys,
bij voltooiing van het geheele plan, behouden werd.
De heer Hulshoff slaagde er daarop in een situatie-plan te ontwerpen, waarbij het gerestau463
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Plan A. Situatie-plan der le phase, indien het Pesthuys behouden moet blijven.
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reerde Pesthuys een onderdeel zou uitmaken van het volledige Academisch ziekenhuis;
maar daarvoor moest de zuinigheid, zoowel in het gebruik van het terrein als in den geheelen opzet, worden prijs gegeven. Immers, Wilde men het Pesthuys als onderdeel van het
geheel behouden, dan moest dit gebouw geheel gerestaureerd worden, hetgeen een bedrag
van minstens f 500.000 zou vergers en ten tweede moest men over een veel ruimer terrein
kunnen beschikken, omdat het uitzicht op het gebouw door omringende gebouwen niet
belemmerd mocht worden.
Om dat plan te kunnen uitvoeren, zouden de huizen tusschen de le Helmersstraat, de
2e Constantijn Huygensstraat en de 2e Helmersstraat moeten worden aangekocht en
afgebroken, hetgeen op een bedrag van f 2 millioen gulden geschat werd. Ook zou de
geheele bouw van het Academisch ziekenhuis een belangrijke vertraging ondervinden door
de te verwachten langdurige onteigenings-proceduren.
Dit situatieplan — plan B — dat hierbij wordt gereproduceerd, en dat beschouwd moet
worden als een zeer voorloopig plan, alleen bedoeld om de mogelijkheid van behoud
van het Pesthuys aan te toonen, maakte een nieuw plan voor de le phase noodig — plan
A — als onderdeel van plan B.
In plan A was de chirurgische kliniek volgens den wensch van Prof. Lanz van het laboratorium van Prof. Snapper los gemaakt en meer noordelijk op het terrein geplaatst aan
het Jacob van Lennep-kanaal. Dit was de belangrijkste afwijking van Plan II.
In plan B ziet men, hoe het oostelijk gedeelte van het terrein, met de genoemde huizen
vergroot, bebouwd zou kunnen worden, Ook hier zijn de gebouwen slechts geheel schematisch aangeduid, om dezelfde reden waarom dit in plan III geschied was.
De verbouwing van het Pesthuys, dat in plan B was opgenomen, om het bijv. voor administratie of zusterhuisvesting te laten dienen, was door den heer Hulshoff op ongeveer
f 500.000 begroot. Het zou echter zeer moeilijk zijn om daarvan een goed bruikbaar geheel
te makers, zonder het uiterlijk aspect geheel te veranderen. De zalen in het gebouw hadden
alle, hoog boven den vloer gelegen, ramen; om dus voldoende licht in die zalen te verkrijgen
zouden de vloeren naar boven moeten worden gebracht, maar dan zou daaronder slechts
een donkere ruimte ontstaan, die door het aanbrengen van nieuwe ramen zou moeten
verlicht worden.; dan zou echter ook het geheele uiterlijk van het gebouw veranderd zijn.
Het hiervoor gegeven plaatje, dat wel is waar het oorspronkelijke in 1633 voltooide, maar
in 1732 uitgebrande gebouw weer geeft, doet toch deze verhoudingen, die in het later
herbouwde dezelfde waren, zeer goed zien.
Een poging van de Regeering om door het geven van eenige toelage het afbreken van het
Pesthuys te voorkomen, omdat hare adviseurs meenden, dat de huizen, die bij het behoud
moesten aangekocht en gesloopt worden, toch ook bij het aangenomen plan zouden
moeten worden opgeofferd en de kosten daarvan dus niet op rekening van het Pesthuysbehoud mochten geschreven worden, had geen succes, omdat de commissie kon verklaren, dat van opofferen van die huizen bij de bestaande planners geen sprake was.
Na hetgeen op het oogenblik omtrent de zoogenaamde hechtheid van dat oude gebouw
(een. „ijzersterk gebouw" noemde men het) bekend is geworden, mag men van geluk
spreken, dat van eene verbouwing niets is gekomen.
Na ampel wikken en wegen besloot de Raad, dat het Pesthuys niet moest worden bewaard.
Hiermede waren dus de schetsplann.en A en B van de baan.
Hoewel reeds in 1860 besloten was tot de ontruiming van het Pesthuys en in 1900 reeds
een aanschrijvin.g tot aanbesteding voor afbraak was geschied, die op het laatste oogenblik
bij algemeene kennisgeving werd ingetrokken, was het besluit nu onherroepelijk en is dan
ook in November 1931 met de gedeeltelijke afbraak van den noord-westelijken hoek een
aanvang gemaakt.
De Wethouder had ook nog aan de commissie de redenen gevraagd, die zij gehad had,
om van het bouwen op een vrij terrein of te zien. In hare nota van 3 October 1925 deelde
deze mede, dat dit geschied was
30
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le omdat Amsterdam, nu geen gebrek aan ziekenhuisruimte meer bestond, door een daar
bijbouwen van een geheel nieuw groot ziekenhuis van 1400 bedden, een te veel aan
ziekenhuisruimte zou krijgen;
2e omdat het Binnengasthuis nog voldoende ruimte bezat om na het vertrek van de
hoogleeraren. Snapper en Lanz (le phase) voor verschillende klinieken voldoende verbetering te geven, naast de daar bestaande goede klinieken;
3e omdat men, nu geen gebrek aan ziekenhuisruimte meer bestond, bij den bouw er
slechts voor had te zorgen, dat het aantal beschikbare bedden door den bouw op het
Wilhelmina-gasthuis niet verminderd werd;
4e omdat bij het plan der commissie tevens voorzien werd in de behoefte aan bedden
voor besmettelijke zieken en in den wensch der Faculteit om deze gevallen ook voor
het onderwijs beschikbaar te hebben;
5e omdat de bouw van een geheel nieuw ziekenhuis een veel langeren tijd zou in beslag
nemen dan het verbouwen van het Wilhelmina-gasthuis en veel duurder zou kosten.
Of de Kleine Commissie op het oogenblik al deze gronden nog zou willen onderschrijven,
zou ik niet durven. verzekeren.
De voordracht van Burgemeester en Wethouders had een levendige gedachten-wisseling
in den Raad ten gevolge. Op aan.dringen van het raadslid, den arts W. Polak, werd
besloten de uitvoering der beide phasen van den bouw dadelijk achter elkander te
laten volgen.
Het was een groote voldoening voor de commissie en zeker niet minder voor de Faculteit
der Geneeskunde, dat de heer Polak zoo hardnekkig zijn voorstel tegenover de tegenstanders
had verdedigd.
Toen de voordracht, op deze wijze geamendeerd, door den Raad was goedgekeurd, kwam het
aan de commissie voor, dat eene uitbreiding met een lid van de Faculteit der Geneeskunde
gewenscht was en dat ook een lid van den Gemeenteraad zitting in de commissie moest
hebben. Voor de Faculteit werd daarop, 21 Mei 1926, door Burgemeester en Wethouders,
in overleg met Curatoren, Prof. W. M. de Vries en voor den Raad, op verzoek der commissie, de arts W. Polak aangewezen. Daarenboven werd de Gemeente-Inspecteur Dr.
J. F. van Oss door Burgemeester en Wethouders aan de commissie toegevoegd.
Deze combinatie is aan het werk zeer ten goede gekomen, omdat, nu een lid der Faculteit
der Geneeskunde, een deskundig raadslid en een adviseur voor bezuinigingszaken in
de commissie zitting hadden, het overleg met Faculteit, Raad en Burgemeester en Wethouders zeer vergemakkelijkt was. De Wethouder Vos heeft gemeend, niet als voorzitter
der commissie te moeten optreden, maar heeft toch een enkele maal een zitting bijgewoond.
Ook de latere Wethouders Rutgers en Douwes bekleedden niet den voorzittersstoel.
De werkwijze, die de commissie heeft - gevolgd, was deze, .dat eerst over de plaats van
elk gebouw afzonderlijk overleg werd gepleegd, wanneer het niet eene verbouwing betrof;
dan werd den betrokken hoogleeraar verzocht een programma van wenschen op te stellen
en ontwierp de heer Hulshoff aan de hand daarvan een schetsplan. Hiervan ontvingen
alle commissie-leden een blauwdruk en had eene voorloopige bespreking in de commissie
plaats. Daarna werd het plan met den betrokken hoogleeraar in de commissie besproken,
werd aan de wenschen tot verandering zoo eenigszins mogelijk gevolg gegeven en het
nieuwe plan aan de commissie en aan den hoogleeraar voorgelegd. Na goedkeuring ook
door dezen laatste werd van den hoogleeraar een schriftelijk fiat ontvangen en werden
de verder noodige besprekingen over elk onderdeel tusschen den hoogleeraar en den heer
Hulshoff gevoerd. Op deze wijze was men dus zeker, dat het gebouwde geheel volgens
de wenschen der hoogleeraren tot stand kwam.
Van de zittingen der commissie, die vooral in de eerste jaren zeer veelvuldig waren,
werden uitvoerige notulen gemaakt, die na goedkeuring door de vergadering, nadat alle
leden een concept hadden ontvangen, aan den Wethouder 0. G. Z. werden toegezonden.
Daarenboven werd elk jaar een verslag aan Burgemeester en Wethouders en aan de
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Faculteit der Geneeskunde gezonden over de werkzaamheden der commissie in het afgeloopen jaar, zoodat beide van den gang van zaken geheel op de hoogte bleven.
In den loop der jaren heeft de commissie eenige wijziging ondergaan: Prof. W. M. de Vries
trad als vertegenwoordiger van de Faculteit af, toen over den bouw en de inrichting van
het Path. Anat. Laboratorium geen besprekingen in de commissie meer noodig waren
hij werd vervangen door Prof. W. P. C. Zeeman.
Bij het aftreden van Dr. J. Kuiper als Geneesheer-directeur van het Wilhelmina-gasthuis,
trad zijn opvolger, de heer W. F. Veldhuyzen, als lid der commissie op ; maar Dr. Kuiper,
die als bewaarder van het archief der commissie was aangewezen, werd op verzoek der
commissie door Burgemeester en Wethouders als lid gehandhaafd.
Bij het aftreden van Dr. J. Ed. Stumpff als Geneesheer-directeur van het Binnengasthuis
trad zijn opvolger de heer G. van der Reijden, als lid der commissie op, maar ook Dr.
Stumpff bleef als lid aangewezen. De oorspronkelijk uit 4 leden bestaande „Kleine Commissie" telt nu 9 leden, maar heeft toch Naar naam behouden.
Op plan I ziet men een situatie-teekening van het Wilhelmina-gasthuis, zooals dit was
op het oogenblik, waarop het werk der Kleine Commissie een aanvang nam. Links ziet
men de 5 steenen barakken van een verdieping, waarin de besmettelijke zieken verpleegd
worden ; geheel rechts de 9 houten oorlogsbarakken, die in 1914 in zeer eenvoudige constructie waren opgericht. Tusschen deze in staan de 3 paviljoenen van het Wilhelminagasthuis, het administratie-gebouw en het oeconomie-gebouw; hier en daar op het terrein
liggen nog verscheidene barakken verspreid, die, naar mate de nood in den loop der jaren
drong, waren opgericht. Rechts van het administratie-gebouw de vrouwenkliniek en
rechts daarvan de oogheelkundige kliniek.
Ten einde meer plaats voor de infectie-zieken te verkrijgen, nu de oorlogsbarakken ten
doode gedoemd waren, was de heer Hulshoff op het denkbeeld gekomen om op de steenen
barakken nog een verdieping te zetten, waardoor in elk dezer barakken. 42 nieuwe
plaatsen verkregen werden of in het geheel 168 bedden meer en dus voorloopig voor de
infectie-ziekten geen nieuwe maatregelen behoefden genomen te worden. De onderbouw
dezer barakken bleek een dergelijken opbouw te gedoogen. De barakken werden daarbij
in paviljoenen herdoopt.
De werkwijze, die de commissie had vastgesteld, was, dat het eerst de plannen voor de
verbouwing der steenen barakken voor de infectie-ziekten gemaakt zouden worden, dat
daarna het laboratorium voor de path. anatomie aan de beurt zou komen en dap de
kliniek voor Prof. Snapper en zijn laboratorium voor de algemeene pathologic en de aan
dit laboratorium te bouwen chirurgische kliniek van Prof. Lanz.
Het kostte natuurlijk heel wat , overleg om de patienten, die in die barakken verpleegd werden, gedurende de verbouwing in andere barakken over te brengen. De
Geneesheer-Directeur van het Wilhelmina-gasthuis, Dr. Kuiper, stelde daarvoor 2
barakken ter beschikking. Het was dus onmogelijk om alle 4 de barakken tegelijkertijd
te verbouwen.
In Augustus 1926 werd het verbouwen van de barakken 1 en 2 aanbesteed en hierdoor
dus een aanvang gemaakt met de uitvoering der bouwwerken. De verbouwing van barak
1 liep op 16 Augustus 1927 af, die van barak 2 op 29 November; zij worden voortaan aangeduid als paviljoen 4 en 5. De verbouwing van de beide andere barakken was in het
eind van 1928 gereed.
Gedurende die verbouwing werden de plannen voor het laboratorium voor de pathol.
anatomic ter hand genomen. Voor dezen bouw moest de brandweerpost op de Noordwestelijke punt van het terrein verdwijnen, benevens barak 5. De onderbouw werd in
Augustus 1927 aanbesteed en het gebouw kwam in het najaar van 1930 gereed en werd
3 November 1930 door den Burgemeester geopend.
Op 17 October 1930 werd het nieuwe laboratorium en de kliniek voor Prof. Snapper door
den Burgemeester aan Prof. Snapper overgedragen.
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Tusschen den bouw van het laboratorium van Prof. Snapper en dat van Prof. de Vries
door, was in 1926 door Burgemeester en Wethouders besloten om paviljoen 2, waaraan
nog geen bepaalde bestemming gegeven was, als neurologische kliniek voor Prof.
B. Brouwer in te richten, geheel volgens de nieuwere inzichten, die Prof. Brouwer
omtrent de chirurgische behandeling van lijders aan ziekten van het centrale zenuwstelsel in Amerika had leeren kennen. Men had Brouwer in Amerika eene positie aangeboden, maar door het onbekrompen inzicht van Burgemeester en Wethouders bleef hij
voor Amsterdam behouden.
De chirurgische patienten, welke tot nu toe in paviljoen 2 verpleegd werden, moesten voor
deze verbouwing verplaatst worden en dit kon geschieden door hen in de barakken 8 en 9
op te nemen, welke door het Wilhelmina-gasthuis in eigen beheer daarvoor werden gereed
gemaakt ; hoofdzakelijk voor zeer acute gevallen en voor die gevallen, welke reeds om
andere redenen in het Wilhelmina-gasthuis verpleegd werden.
De kliniek van Brouwer werd op 24 Juni 1928 aanbesteed en op 23 September 1929 met
een toespraak van Prof. C. Winkler geopend.
Een zeer waardeerend bericht over deze kliniek werd in de Presse Medicale van 16 Nov.
1929 gegeven door den Franschen geneesheer Dr. H. Baruk, die aldaar, met een beurs
van de Rockefeller Foundation, gedurende 2 maanden gewerkt had.
Zooals wij reeds mededeelden, lag het oorspronkelijk in de bedoeling om aan het laboratorium van Prof. Snapper de kliniek voor Prof. Lanz aan te bouwen. Bij de besprekingen
daarover tusschen dien hoogleeraar en den heer Hulshoff bleek dit evenwel niet met
diens inzichten overeen te komen ; hij wenschte, zooals hem trouwens bij de besprekingen
in de Faculteit voorgespiegeld was, een symmetrisch gebouwde kliniek, waarvan hij een
schema aan den architect toezond. Deze kliniek zou dan op een andere plaats moeten
gebouwd worden dan oorspronkelijk in plan II was voorgesteld.
Toen echter in den Gemeenteraad het besluit gevallen was, dat de beide phasen van den
bouw onmiddellijk na elkander zouden worden afgebouwd, stelde Dr. Delprat voor om,
nu dus de chirurgische klinieken kort na elkander op het Wilhelmina-gasthuis zouden
komen, te overleggen, of het niet oeconomischer zou zijn, zoowel met het oog op de kosten
als met het oog op de zuinigheid, waarmede met het terrein moest worden gehandeld,
die beide chirurgische klinieken onder een dak te bouwen.
Het was voor de commissie eene teleurstelling, dat Prof. Lanz zelfs niet aan eene bespreking met Naar over deze questie deel Wilde nemen, omdat hij zijne chirurgische kliniek
niet aan de andere chirurgische kliniek wenschte aangebouwd te zien. Het is den voorzitter der Kleine Commissie niet gelukt hem tot andere gedachten te brengen. De commissie
heeft zich dus genoodzaakt gezien om voor den bouw der chirurgische klinieken alleen
met de wenschen van Prof. Noordenbos te rade te gaan, die tegen een dergelijke combinatie geen bezwaar had, op voorwaarde, dat beide klinieken volkomen zelfstandig
zouden zijn en niet anders dan de Rontgenkamer met elkander gemeen zouden hebben.
In dien geest zijn de plannen voor die beide klinieken dan ook door den heer Hulshoff
gemaakt, in voortdurend overleg met den hoogleeraar Noordenbos en den Directeurgeneesheer van het Wilhelmina-gasthuis. De samenvoeging van deze beide klinieken
onder een dak heeft inderdaad tot een belangrijke besparing van terrein geleid.
Het terrein, waarop de beide chirurgische klinieken zullen komen te staan, valt oostelijk
te zamen met dat van den noord-westelijken hoek van het Pesthuys ; dat gedeelte van
het Pesthuys moest dus ontruimd en afgebroken worden. Voor de bewoners van dat
deel van het Pesthuys moest een nieuwe huisvesting worden gevonden. Na een langdurige
en ten slotte mislukte poging om van het rijk de marinewerf aan te koopen en hierop
diverse loodsen te verbouwen, werd door de Gemeente de voormalige Deli-brouwerij gekocht en verbouwd. Deze verbouwing kwam in het begin van 1931 gereed, zoodat daardoor het terrein, waarop de chirurgische klinieken zullen komen te staan, vrij gemaakt
kon worden door het afbreken van den bovengenoemden hoek van het Pesthuys. Een werk,
468

dat met groote omzichtigheid moest geschieden, omdat men omtrent de veel geroemde
hechtheid van het gebouw niet zoo geheel zeker was.
De chirurgische klinieken zijn ontworpen aan het Jacob van Lennep-kanaal en oostelijk
van het bestaande oeconomie-gebouw. De plannen en het crediet voor den bouw zijn door
den Raad goedgekeurd, 29 Juli 1931, zoodat vermoedelijk in het begin van 1932 met de
uitvoering van dezen bouw zal kunnen worden begonnen1).
Omdat in een Academisch ziekenhuis een chirurgische kliniek niet gemist kan worden,
ook niet tijdelijk, is in een der paviljoenen voor infectieziekten (pa y. 6) een tijdelijke
operatie-afdeeling ingericht, die in gebruik kan blijven tot het tijdstip, waarop de chirurgische klinieken in gebruik kunnen worden genomen.
Met een eventueel in gebruik nemen dezer klinieken hangen daarenboven nog andere
plannen samen. Bij dit in gebruik nemen zouden namelijk 300 chirurgische patienten op het
Wilhelmina-gasthuis-terrein komen. Het bestaande oeconomie-gebouw is, volgens den
Geneesheer-Directeur van het Wilhelmina-gasthuis, volkomen onvoldoende om ook nog in de
behoefte van 300 chirurgische patienten te voorzien. Wanneer de chirurgische klinieken dus
gereed zullen zijn, moeten tevens het nieuwe oeconomie-gebouw en de nieuwe apotheek,
waarvan de voorloopige plannen reeds nagenoeg gereed liggen, voltooid zijn, tenzij men
er in slagen zou voorloopig met een niet belangrijke verbouwing van het oeconomie-gebouw
te volstaan. Op het oogenblik, waarop deze regels geschreven worden, wordt nagegaan,
Welke oplossing voor de Gemeente de meest oeconomische is.
Terwijl door Publieke Werken de plannen voor den bouw der chirurgische klinieken werden
uitgewerkt, hield onze commissie zich bezig met de plannen voor de oogheelkundige en
de keel-, neus- en oorheelkundige klinieken. Prof. W. P. C. Zeeman had eenige jaren
geleden een verbetering van zijne polikliniek verzocht en na de gebruikelijke ingewonnen
adviezen droegen Burgemeester en Wethouders aan Publieke Werken op de daarvoor
noodige verbouwingen van de oogheelkundige kliniek te ontwerpen in overleg met dien
hoogleeraar. Hierbij is gebleken, dat een bevredigende verbetering slechts te bereiken
was door een algeheele verbouwing, d.w.z. door eenen nieuwbouw van deze kliniek op
het terrein, noordelijk van deze kliniek en de bestaande oogheelkundige kliniek voor
de keel-, neus- en oorheelkunde om te bouwen. Prof. Zeeman heeft in zijne operatiekamer noordelijk licht noodig, en deze moest dus het vrije uitzicht naar het noorden
behouden, voor de oorheelkundige kliniek, waarin de operatics bij kunstlicht geschieden,
was het dus geen bezwaar om de oogheelkundige kliniek noordelijk van zich te krijgen.
De inrichting van beide klinieken werd met de betrokken hoogleeraren uitvoerig besproken
en de plannen daarvan zijn nagenoeg geheel gereed. Men zal dus ook hier twee klinieken
onder een dak krijgen, waartegen deze beide hoogleeraren geen bezwaar hadden.
Deze beide klinieken zullen bij eene niet belangrijke verbouwing van het oeconomiegebouw ook nog bediend kunnen worden. De oogheelkundige kliniek wordt slechts verplaatst en de oorheelkundige kliniek telt niet zoo vele patienten, dat deze een bezwaar
zullen geven.
In April 1926 moest een vraag van den Wethouder van Armwezen, of het mogelijk zou
zijn op het Wilhelmina-gasthuis-terrein, behalve de verschillende voor het Med. H. Onderwijs vereischte klinieken en laboratoria ook nog een ziekenhuis voor ongeveer 150 a 200
lijders aan tuberculose te plaatsen, ontkennend worden beantwoord.
In het oorspronkelijke plan der le phase van den bouw was 66n chirurgische kliniek
opgenomen en een kliniek en polikliniek voor orthopaedic, maar bij de besprekingen in
de Kleine Commissie bleek het gewenscht te zijn de orthopaedische kliniek en polikliniek
1 ) De ingetreden wereld-crisis, die ook voor Amsterdam groote financieele moeilijkheden medebracht, heeft ten
gevolge gehad, dat de bouw dezer klinieken in 4 gedeelten zal worden aanbesteed : le paal-fundeering, 2e onderbouw,
3e bovenbouw, 4e afwerking. Het eerste gedeelte zal volgens besluit van Burgemeester en Wethouders op 2 Mei 1932
worden aanbesteed.
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niet op het terrein van het Academisch ziekenhuis te plaatsen, maar zoo mogelijk ergens
anders in de Gemeente. Hierover zijn de besprekingen met Curatoren en met de Faculteit
der Geneeskunde nog gaande.
Behalve het weglaten der enkelvoudige chirurgische en der orthopaedische kliniek,
stelde de commissie ook voor het observatiehuis, het dienstgebouw en het polikliniekgebouw niet in de le phase van den bouw op te nemen, omdat, nu besloten was, dat
de bouw van het ziekenhuis niet door een ruim tijdsverloop tusschen le en 2e phase
zou onderbroken worden, het noodig was de onderlinge plaatsing van de gebouwen van
het geheele plan nader onder de oogen te zien. Het was niet geheel zeker, dat voor deze
gebouwen in het groote verband van het geheel nu de meest geschikte plaats gekozen was
en of het nu niet beter zou zijn hen te combineeren met bouwwerken, welke oorspronkelijk
in de 2e phase zouden worden opgenomen.
Verder stelde de commissie voor in de le phase van den bouw wel op te nemen de volgende bouwwerken, waarvan reeds volkomen was komen vast te staan, waar en hoe deze
zouden moeten gebouwd worden : namelijk de oogheelkundige en de oor-, neus- en keelheelkundige klinieken, een nieuwe directeurswoning (welke een beter ge6gende plaats kon
krijgen in de 2e Constantijn Huygensstraat en waardoor een zeer geschikt terrein verkregen werd voor de kinderkliniek), het inrichten van enkele perceelen in de 2e Constantijn
Huijgensstraat tot tijdelijke polikliniek, welke dienst zou moeten doen tot de centrale
polikliniek gebouwd en ingericht was en de voltooiing van de geheele ketelhuis-installatie,
welke noodig was om de 2 chirurgische klinieken en de oog- en oorheelkundige klinieken
bedrijfszeker te kunnen bedienen.
De voorstellen voor een en ander werden door Burgemeester en Wethouders goedgekeurd
en door den Gemeenteraad op 22 Januari 1930 aangenomen.
Een zeer belangrijk gedeelte blijft na de voltooiing dezer klinieken nog te doen over : de
bebouwing van het oostelijk gedeelte van het Wilhelmina-gasthuis-terrein, waar de Centrale
polikliniek met een gedeelte der zusterhuisvesting, het opname-gebouw, de „Eerste hulp",
de administratie, de kliniek voor Prof. Ruitinga en die voor prof. Carol moeten komen
en waar ook de ingang van het geheele ziekenhuis aan de le Constantijn Huygensstraat
komt. Het bleek nl. niet raadzaam om den ingang van het groote Academisch ziekenhuis in de betrekkelijk nauwe le Helmersstraat te behouden.
Behalve die bebouwing moet op het zuid-westelijke gedeelte ten zuiden van paviljoen 4
het observatie-huis voor de besmettelijke ziekten komen; verder moet het zusterhuis
aldaar verbouwd worden en op een deel van het terrein, waar thans o.a. de directeurswoning staat, de nieuwe kinderkliniek worden gebouwd.
Aan Prof. de Lange was bij haar optreden in eene bespreking met de Kleine Commissie
gevraagd,:of bij haar bezwaar bestond, dat hare nieuwe kinderkliniek in het Wilhelminagasthuis, dicht bij den nieuwen ingang boven het opname-gebouw zou komen. Zij had daar
aanvankelijk geen bezwaar tegen ; maar nadat zij eenige jaren de behoeften van hare
kliniek beter had leeren kennen, kwam zij op hare bereidverklaring terug en stelde zij den
beslisten eisch, dat hare kliniek een vrij staand gebouw zou zijn, met gelegenheid voor de
kinderen om buiten te loopen en te spelen. Zij bracht de commissie hiermede in groote
moeilijkheid : de gedachten van den architect hadden zich langzamerhand vertrouwd gemaakt met de oorspronkelijke plaatsing in verband met de overige bouwwerken, die
nog op het terrein moesten tot stand komen. Met die plaatsing boven het opname-gebouw
was volstrekt niet een achterafzetten van de belangen dezer kliniek bedoeld; want de geheele bouw zou overigens volkomen naar de wenschen van die hoogleeraar geschieden, met
daktuin, balcons op het zuiden enz. enz. De hoogleeraar bleef echter bij hare wenschen
en de beer Hulshoff nam op zich om te trachten ergens op het terrein aan hare wenschen
te voldoen. Hij is hierin volkomen geslaagd.
De situatie van het geheele terrein zal nu deze zijn, dat de ingang van het Academisch
ziekenhuis aan de le Constantijn Huygensstraat tegenover de Bosboom Toussaintstraat
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komt en voert tot den rechten hoofdweg, die op het Wilhelmina-gasthuis-terrein den
grooten verbindingsweg van oost naar west zal vormen. Rechts van dezen hoofdweg vindt men de centrale polikliniek, de opname-gebouwen, de dubbele chirurgische
kliniek, het oeconomie-gebouw, de apotheek en het Rontgen-laboratorium, eindigende
op het plein voor het gebouw van de pathologische anatomies links, het administratiegebouw en de verschillende klinieken : die voor huid- en geslachtsziekten, de interne
kliniek voor Prof. Ruitinga, de oog- en oorheelkundige klinieken, de vrouwenkliniek,
het laboratorium en de kliniek voor Prof. Snapper, de neurologische kliniek van Prof.
Brouwer, de psychiatrische kliniek van Prof. Bouman en geheel westelijk de paviljoenen voor de besmettelijke ziekten. Hierdoor zal dus een zeer regelmatig geheel
verkregen worden.
Aan de zuidelijke grens van het terrein zullen dan van west naar oost het observatiehuis, het verbouwde zusterhuis, de kinderkliniek en het tot hoofdzusterhuis verbouwde
administratie-gebouw, dat dan oostelijk weer aan de vrouwenkliniek aansluit.
De plannen voor de bebouwing van het oostelijk gedeelte van het terrein zijn nog niet
uitgewerkt.
De eischen, die door de hoogleeraren aan de centrale polikliniek gesteld zijn, waken het
noodzakelijk, dat dit een uitgebreid en ingewikkeld bouwwerk zal worden.
Het voornemen bestaat om de klinieken, die nog op het oostelijk gedeelte van het Wilhelmina-gasthuis-terrein zullen komen, z4545 te bouwen, dat daarbij nog ruimte overblijft voor
terrein voor lichamelijke ontspanning voor zusters of doctoren, zooals eigenlijk in een
modern ingericht groot ziekenhuis niet gemist kan worden.
Onnoodig zal het wel zijn te zeggen, dat groote zorg wordt besteed aan een goed plan
voor beplanting van het geheele ziekenhuis-terrein.
Een afzonderlijk doctoren-huffs zal niet worden gebouwd : het is ook wenschelijk, dat ten
minste in elke kliniek gelegenheid zal zijn voor het inwonen van een geneesheer of chirurg.
De overige doctoren-woningen zullen waarschijnlijk in een der bovenverdiepingen van het
centrale polikliniek-gebouw worden ondergebracht.
Daar de aan de le Constantijn Huygensstraat gedachte kliniek voor huid- en geslachtsziekten voornamelijk van de westzijde Naar licht zal ontvangen en de begane-grondverdieping waarschijnlijk voor polikliniek van deze ziekten bestemd zal worden, wordt nagegaan, of, indien op deze verdieping aan de straatzijde ruimte over kan blijven, deze
bestemd kan worden voor een hulppostkantoor, een openbaar privaat (hoofdzakelijk voor
de bezoekers van het ziekenhuis) en zoo mogelijk voor eenige winkeltjes (bloemen, vruchten,
boeken). Door het gebouw aan de straatzijde van een breeden doorloopenden luifel te voorzien, kan men dan tevens bij regen eenige beschutting aan de wachtende bezoekers geven.
Door den bouw van het Rontgenologisch laboratorium boven de apotheek wordt centralisatie van Bien dienst voor het geheele ziekenhuis mogelijk gemaakt. Ook zal getracht worden de medewerking der hoogleeraren te verkrijgen voor centralisatie der bacteriologie voor het ziekenhuis. Bij een DSO kostbaar ziekenhuis als het Academisch ziekenhuis zijn zal, wag men verwachten, dat alle hoogleeraren, zoo eenigszins mogelijk, zullen
willen medewerken om cifiAr te bezuinigen, waar dit zonder nadeel voor het onderwijs zal
kunnen geschieden.
Gedurende den bouw en zoolang de centrale polikliniek niet gereed zal zijn, moest gezorgd
worden voor een tijdelijke polikliniek voor de hoogleeraren Brouwer en Snapper. Daarvoor
zijn eenige aan de Gemeente toebehoorende huizen in de 2e Helmersstraat ingericht, tot
volkomen voldoening Bier hoogleeraren.
Voor een wachtkamer voor de vrouwenkliniek werd in den loop van 1931 een tijdelijk
gebouwtje opgericht.
Omtrent de wijze, waarop in het nieuwe Academisch ziekenhuis voor de orthopaedie en
voor de physische therapie zal gezorgd worden, worden nog besprekingen gevoerd, maar
het is niet waarschijnlijk, dat daarvoor speciale groote instituter op het terrein van het
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Wilhelmina-gasthuis zullen gewenscht worden. Een ook aan de Faculteit der Geneeskunde bevredigende oplossing zal hiervoor wel gevonden worden. Speciaal wat de physische therapie betreft, komt het schrijver dezes voor, dat het de voorkeur verdient, dat de
aanstaande geneesheeren in hunnen studie-tijd leeren, hoe, ook met minder uitgebreide
methoden, physisch therapeutische behandeling kan worden toegepast. In de praktijk, voor
zoover die niet in groote steden wordt uitgeoefend, zal men zich immers ook met eenvoudige voorschriften en behandelingswijzen moeten tevreden stellen, die, op juiste wijze
toegepast, voor de gewone praktijk voldoende resultaten zullen kunnen geven.
Het zal vermoedelijk nog ongeveer tien jaren duren, v6Ordat de geheele bouw van het
Academisch ziekenhuis voltooid zal zijn, wanneer ten minste de tijdsomstandigheden geen
belangrijke vertraging veroorzaken. Wel kan bereikt worden, dat in ongeveer 4 jaren alle
onderwijs-klinieken, behalve die voor Prof. Ruitinga, die voor de huid- en geslachtsziekten
en die voor de kinderziekten in gebruik zullen zijn.
De bouw van het geheel is moeilijk, doordat hij geschieden moet op een in gebruik zijnd
terrein. Voor elk gebouw, dat veranderd of afgebroken moet worden, moesten eerst de
bewoners ergens anders worden ondergebracht.
Zij, die beweerd hebben, dat het terrein van het Wilhelmina-gasthuis, van 9.6 ILA., te
klein zou zijn om daar alle klinieken en laboratoria en de andere noodzakelijke gebouwen
op te plaatsen, mogen niet uit het oog verliezen, dat het terrein aan het noorden aan.sluit
aan het breede Jacob van Lennep-kanaal, oostelijk aan de zeer breede le Constantijn
Huygensstraat, open ruimten dus, die men bij het beoordeelen van de grootte van het
terrein in rekening moet brengen, omdat het mogelijk is daar de gebouwen op de terreingrens te bouwen. Verder moet men in het oog houden, dat men bij de zoozeer verbeterde
techniek der liften, veel minder tegen hoog-bouw behoeft op te zien.
De hierbij overgelegde situatie-teekening, Welke aangeeft hoe de Kleine Commissie zich
thans den geheelen bouw voltooid denkt, zal wel duidelijk den indruk waken, dat het
terrein voldoende groot is.
Trouwens geen betere wijze om zich van de voldoende afmetingen van het terrein te vergewissen, is : gaat eens zien, wat op het oogenblik gereed is. Niemand zal dan den indruk
van bekrompenheid van het terrein ontvangen.
Vragen wij ons ten slotte of of het nadeelig voor het Academisch ziekenhuis geweest is,
dat de voorbereiding sedert 1914 zoo vele ups en downs heeft medegemaakt, dan durf ik
gerust te zeggen, dat het geheel er ten slotte wel bij gevaren is.
In een groote stad als Amsterdam bestaat natuurlijk de gelegenheid, om voor de opleiding van de a.s. geneeskundigen over eene groote verscheidenheid van zieken te beschikken. Eene goed geregelde verhouding tusschen den Gemeentelijken Geneeskundigen
Dienst en het Onderwijs is daarvoor onmisbaar. Niemand zal er aan denken om de zorg
voor de zieken en die voor het onderwijs tegenover elkander te stellen: zon.der goed en zoo
volledig mogelijk onderwijs is een goede zorg voor de zieken op den duur ondenkbaar.
Beide moeten niet alleen naast maar ook met elkaar werken. Hoe veelzijdiger de a.s.
geneesheeren worden opgeleid, hoe ruimer het aantal patienten is, dat zij in hunnen
studietijd te zien krijgen, des te ruimer zal de blik van den geneesheer, des te heilzamer
zijn werk zijn.
De bezwaren, die men wel eens hoort uiten tegen de groote kosten van een Academisch
ziekenhuis als nu Kier in bouw is, kan men m.i. niet beter ontzenuwen dan Prof.
J. van der Hoeve in Leiden deed bij de opening van het nieuwe Academisch ziekenhuis aldaar, toen hij er op wees, dat 66n pantser-kruiser, die na 10 jaren obsoleet
geworden is, weer kost dan het geheele Academisch ziekenhuis, dat daarenboven niet
tot vernieling, maar tot herstel der menschen dient en misschien gedurende 50 jaren ten
voile bruikbaar is.
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Het verkrijgen van een model-academisch ziekenhuis in Amsterdam zal zeker niet in de
laatste plaats te danken zijn aan den voortreffelijken bouwmeester, den stads-architect
Ir. A. R. Hulshoff. Onverstoorbaar in zijn geduld, toegankelijk voor alle opmerkingen,
vindingrijk in het oplossen van bijna onoverkomelijk schijnende moeilijkheden en met een
open oog om ook bij de meest ingewikkelde plaatselijke verhoudingen een regelmatig geheel te bereiken, heeft de Kleine Commissie hem leeren kennen als een geniaal bouwmeester, zonder welken zeker niet dit goede resultaat te bereiken zou zijn geweest. Kenmerkend voor zijn optimisme, dat dikwerf op de zwaarste proef gesteld werd, was zijne
uitdrukking „daar kom ik wel uit". En telken male kwam hij er ook uit. Een warm woord
van dank aan hem is hier op zijn plaats.
C. C. DELPRAT.
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VIJFDE HOOFDSTUK
DE SEMINARIA

anneer iemand nauwkeurig zou wenschen te weten, wat een seminarium
in de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte is, dan is het antwoord daarop
niet gemakkelijk te geven. Is het een concretum of een abstractum ? Is het taal- en
letterkundig seminarium de college- en werkkamer voor een der talen inclusief de yakbibliotheek ? Of is het de geestelijke eenheid, gevormd door den hoogleeraar-directeur
met zijn medewerkers eenerzijds, de door hem te vormen studenten te anderer zijde ?
En- moeten dan alle studenten in dat yak er toe gerekend worden of alleen de meer
gevorderden ? Als dan een philologisch seminarium, om bij dit voorbeeld te blijven, een
geestelijke eenheid is, hoe spiegelt zich dan de organisatie er van of in de wereld der
verschijnselen ? Is het een vereeniging met leden en een bestuur of een inrichting met een
directeur en met hospitanten ?
Om tot een juist inzicht in het wezen van de aan de Universiteit van Amsterdam tot
jongen bloei geraakte seminaria te komen, schijnt het dienstig het begrip historisch
binnen den kring der faculteit op te bouwen. Op de Series Lectionum 1907-1908 kondigt
Tj. de Boer aan : „In seminario philosophico tractabuntur horis postea indican.dis
I (priore anni parte) : opus Platonis quod inscribitur lloAtzela ; II (altera anni parte) : opus
Schopenhaueri cui titulo est Die Welt als Wille und Vorstellung". Uit het Jaarboek
1908-1909 blijkt, dat alleen de lloAtrEla behandeld werd, Die Welt als Wille und Vorstellung
wordt opnieuw aangekondigd als te behandelen „in seminario philosophico". Nadat dan
de Series 1909-1910 nog eens aankondigt : „In seminario philosophico tractabitur hora
postea indicanda opus Kantii cui titulo est Prolegomena cet.", verdwijnt de omschrijving
in seminario philosophico van de Series.
Wat De Boer, die den terminus seminarium in de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte,
voorzoover de geschiedenis der Universiteit in Naar publicaties is vastgelegd, voor 't eerst
gebruikte, daaronder verstond, lezen wij in een opstel onder den titel De Idee der Universiteit in De Beweging van November 1910 en Januari 1911. Wij ontleenen daaraan het
navolgende (VII, 78) : „Met het oog hierop hebben we beter voorziene bibliotheken
noodig en handboekerijen in onze wetenschappelijke seminaria of laboratoria. In deze
inrichtingen wordt de student practisch-wetenschappelijk opgeleid. Hij vindt er zijn materiaal. Onder leiding van den professor worden er wetenschappelijke onderwerpen of zaken,
die voor zijn latere praktijk van belang zijn, besproken. Er worden, voor zoover dat hier
mogelijk is, proeven en practische oefeningen gedaan. Alles om den student tot eigen werkzaamheid op te wekken en aanleiding te geven. Hier kan hij toonen, dat hij nog iets anders
vermag dan de wijsheid van den professor zwart op wit naar huffs te dragen. En nergens
beter dan hierbij wordt de idee der Universiteit verwerkelijkt : de vereeniging van theorie
en praktijk, van onderwijs en onderzoek".
Haast gelijktijdig met Tj. de Boer introduceerde ook S. R. Steinmetz den nieuwen term
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op de Series 1909-1910 wordt aan.gekondigd : „In seminario geographico provectiorum
studia moderabitur Nora postea indicanda". Steinmetz tracht ook den naam te verhollandschen : het Jaarboek 1908-1909 bevat onder de omschrijving van de gegeven lessen de
aanduiding Seminaar geographie, later ook in ander verband herhaald : Seminaar voor
Sociale Geographic en Ethnographic voor meergevorderden, Geographisch Seminaar, Ethnologisch-sociographisch Seminaar, voor meergevorderde studenten en M. 0.-candidaten. Blijk-

baar heeft Steinmetz in deze proeve van woordvorming het verschil willen accentueeren
met de aan onze Universiteit en voortijds aan het Athenaeum bekende theologische
seminaria. Het woord seminaar heeft, behalve wellicht in den kring der geografen, weinig
ingang gevonden. Onze taalzuiveraars namen er zelfs aanstoot aan : de Groene Amsterdammer van 13 December 1930 parodieert : „Jantje werd zoo Haar in het Aquaar".
Ook bij Steinmetz staat het ideeele van het begrip op den voorgrond : in seminario
geographico beteekent blijkbaar een vorm van samenwerking tusschen docent en leerlingen ,
wij ontleenen aan het Jaarboek 1911-1912 zijn omschrijving : „te beschouwen als practische oefeningen en als deel van het sociographische college".
In deze beteekenis is het woord ook door ondergeteekende gebruikt in de aanduiding van
dat gedeelte van zijn onderwijs, waarbij de studenten meer zelfstandig optreden en de
hoogleeraar zich tot algemeene leiding en critiek beperkt : zoo Jaarboek 1912-1913. Op
de Series beantwoordt daaraan de omschrijving exercitationes.
Het gebruik van het woord seminarium en seminaar in abstracte beteekenis, als arbeidsgemeenschap tusschen hoogleeraar en studenten met verhoogde activiteit der laatsten,
legt een der wortels bloot, waaruit de krachtige plant der seminaria in facultate litterarum
et philosophiae is gegroeid.
Voor de opsporing van den anderen wortel geeft de overdrachtsrede van den in de eerste
oorlogsmaanden demissionairen Rector Magnificus Saltet een duidelijke aanwijzing : „De
verhouding met de studenten werd door geen incident verstoord. Toch is ook in veel
verandering gekomen, vooral bij het onderwijs in de Letterkunde. Seminaria en boeken.verzamelingen voor het onderwijs zijn noodig. Zoowel collega Boer voor zijn onderwijs in
de Scandinavische talen als de in den vorigen cursus benoemde hoogleeraren voor het
Fransch, Duitsch en Engelsch verlangen afzonderlijke lokalen met boekerijen. Drie dezer
seminaria zijn al ingericht, het eerst dat voor de Noorsche taalkunde , het werd op 29 September met een redevoering van Prof. Boer geopend. Ook de hoogleeraar Elhorst heeft
een eigen lokaal noodig en als zoodanig in gebruik voor zijn onderwijs in de exegese van
het Oude Testament en de Hebreeuwsche taal. Ons Universiteitsgebouw is op dezen eisch
niet ingericht, ook niet nu de pedel zijn woning geruimd heeft. Moet men veel lokalen
slechts voor 66n hoogleeraar in gebruik geven, dan wordt de verdeeling der lesuren over
de andere lokalen, waarin de eene docent na den ander kan worden toegelaten, moeilijker".
Van het begin of zijn er dus aan de seminaria twee kanten op te merken, de meer abstractideeele zijde, als gevolg van een streven om het universitaire onderwijs in de literarische
faculteit in op de praktijk gerichten geest te hervormen, de meer practisch-concrete zijde,
voor elk yak een eigen collegekamer met eigen boekerij te reserveeren. Dit dubbele streven
heeft op de inrichting van het onderwijs in de literarische faculteit een belangrijken
invloed uitgeoefend en heeft door zijn materieelen kant ook het uiterlijke aspect der
Universiteit sterk beinvloed. De voortdurende uitbreidingen der Universiteit — naast de
door Saltet geschetste noemen wij de inrichting der universitaire zolders voor collegeen werkkamers, het restaureeren der voormalige Agnietenkapel tot universitair annex,
het verbouwen van het gebouw van den Geneeskundigen Dienst tot onderdeel van het
hoofdgebouw der Universiteit — zijn niet in de laatste plaats het gevolg geweest van de
ontwikkeling der seminaria in de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte.
Naar den materieelen kant mag men den 29sten September 1913 als geboortedatum
dezer seminaria beschouwen. Op dien dag opende Boer het Oudgermaansch seminarium
als eerste in de reeks Bier instellingen, Welker aantal binnen de faculteit reeds het tweede
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tiental is ingegaan. Boer had een open oog voor het belangrijke perspectief, dat zich opende
„Het is de eerste van eene reeks instellingen van gelijken aard, Wier oprichting wij binnen
korten tijd mogen verwachten. Daarmee gaat onze universiteit nieuwe wegen op, wegen,
die verder voeren dan men nog voor betrekkelijk korten tijd heeft kunnen hopen. Onderwijs en studie zullen hun vleugelen breeder kunnen uitslaan, het gesproken woord zal
gesteund worden door den geschreven tekst, beide, waar daartoe aanleiding bestaat, door
platen, door lichtbeelden, kortom door alle middelen tot verbreeding van kennis en inzicht, die de verzamelingen der seminaria zullen kunnen bevatten. Door onderling overleg
der hoogleeraren zullen de bibliotheken elkander kunnen aanvullen. De bezoekers der
verschillende seminaria zullen met elkander in contact kunnen treden en de gelegenheid
tot wetenschappelijk verkeer zal uitgebreid worden. Inderdaad, een schoon. verschiet.
Laat ons hopen, dat deze schoone toekomstbeelden Been luchtkasteelen zullen blijken te
zijn, dat door de samenwerking van leermiddelen, van hoogleeraren en studenten deze
instelling en de andere, die volgen zullen, mogen worden, wat met hen beoogd wordt,
dat zij mogen strekken tot roem van onze universiteit en door onze universiteit van onze
hoofdstad en ons vaderland" (Rede uitgesproken bij de opening van het Oudgermaansch
Seminarium, Amsterdam, De Bussy, 1913).
Is deze voorspelling uitgekomen
Een nuchtere opsomming der feiten moge op deze vraag het antwoord zijn.
Bij de rectoraatsoverdracht in September 1914 bestonden volgens de aangehaalde rede
van Saltet
1° het Oudgermaansch Seminarium, directeur : R. C. Boer;
2° het Fransch Seminarium, directeur : G. Cohen;
3° het Duitsch Seminarium, directeur : J. H. Scholte.
Van dit jaar of vermeldt vrijwel elke overdrachtsrede een of meer feiten, de seminaria
betreffende.
Bruining noemt op 20 September 1915 een schenking van f 500 van de Universiteitsvereeniging voor het Duitsch Seminarium, alsmede voor hetzelfde doel van Mevrouw
Rehbock-Schiiffer het kostbare Duitsche woordenboek van de gebroeders Grimm.
Uit de overdrachtsrede van Verschaffelt (1916) blijkt, dat Mevrouw de Weduwe Karstende Melverda de bibliotheek van haar overladen echtgenoot schonk aan het Philologischhistorisch seminarium. In den Gids voor het studiejaar 1916-1917 wordt deze instelling
voor het eerst genoemd : Seminarium voor klassische oudheidkunde (later en beter
Seminarium voor klassieke philologie en historic). In tegenstelling met de andere seminaria is dit gevestigd in het gebouw der Universiteitsbibliotheek. Directeuren zijn. J. W.
Beck, U. Ph. Boissevain, K. Kuiper. Geen hunner is meer in leven : Beck ward opgevolgd
door F. Muller, deze door A. W. de Groot, Boissevain door D. Cohen, K. Kuiper door zijn
zoon W. E. J. Kuiper.
De Gids voor het studiejaar 1917-1918 noemt voor het eerst het Engelsch Seminarium,
waarvan rector Sissingh 1917 de verbeterde huisvesting vermeldt, alsmede giften van de
Universiteitsvereeniging en van eenige belangstellenden, die den directeur A. E. IL Swaen
in staat stelden een kostbare en zeldzame verzameling van facsimile's van tooneelstukken
uit het Elizabethaansche tijdvak voor deze jonge instelling te verwerven.
Niet minder dan drie nieuwe seminaria treden uit den Gids voor het studiejaar 1919-1920
naar voren
1° het Semietisch-Archaeologisch Seminarium, directeur H. J. Elhorst, na diens overlijden J. L. Palache ,
2° het Geographisch Seminarium, directeur S. R. Steinmetz,
3° het Historisch Seminarium, directeur H. Brugmans.
Rector Bolk maakt bovendien (1918) melding van de in den nieuwen cursus tot stand
komende vestiging van een. Paedagogisch Seminarium vanwege de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen. Als openingsrede van dit Nutsseminarium voor paedagogiek — zooals
477

sindsdien de officieele benaming luidt voor deze instelling, die eerst in de gerestaureerde
Agnietenkapel, later in het gebouw Heerengracht 196 gevestigd werd, terwijl toen de
leeszaal een plaats kreeg in de Universiteitsbibliotheek — kan men de rede beschouwen,
die de directeur dezer inrichting Ph. Kohnstamm op 3 Februari 1919 uitsprak bij de
aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleeraar in de Paedagogiek vanwege de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, en die onder den titel „Staatspaedagogiek of
Persoonlijkheidspaedagogiek" bij J. B. Wolters te Groningen verscheen.
In de overdrachtsrede van Rector Six (1920) wordt de benoeming vermeld van J. J.
Salverda de Grave, die Cohen als directeur van het Fransche Seminarium opvolgde, en.
van F. A. Stoett en J. Prinsen, de opvolgers van J. te Winkel, onder wier leiding het Nederlandsch Seminarium tot stand kwam.
De inwijding der gerestaureerde Agnietenkapel op 7 November 1921 beteekende tevens de
opening van het daar gevestigde Philosophische Seminarium, directeur Tj. de Boer. Het
bij deze gelegenheid uitgegeven gedenkboek bevat op pagina 101 vlg. een beschouwing
over deze nieuwe instelling van de hand van den directeur, zooals op bladz. 103 vlg. de
directeur van het Nutsseminarium voor paedagogiek deze instelling beschrijft.
Verschillende rectores magnifici waken melding van schenkingen : Wertheim Salomonson
(1922) van die van de complete serieen van twee wetenschappelijke psychologische tijdschriften voor het Philosophisch Seminarium, Boer (1924) van die van boeken door Mevrouw de Weduwe Elhorst voor het Semietisch-Archaeologisch Seminarium.
Over het algemeen is echter het derde decennium der eeuw voorloopig rustiger ten opzichte
van de ontwikkeling der seminaria dan het voorafgaande. Tegen het einde echter wordt de
faculteit der Letteren en Wijsbegeerte een instelling rijker, die Naar verbindt met de
medische faculteit : het is het Experimenteel-phonetisch laboratorium, gevestigd in hetzelfde gebouw als het Physiologisch laboratorium : Rapenburgerstraat 136, aan welks
hoofd de lector voor experimenteele phonetiek Louise Kaiser werd geplaatst.
Zooals de vacature-Te Winkel in het jaar 1919 aanleiding gaf tot splitsing van den leerstoel
en vestiging van een seminarium, zoo liet zich verwachten, dat ook de vacature-Six zou
Leiden tot splitsing en tot den wensch naar een instituut. Six beschikte over een collectie
gipsen, ondergebracht in een kamer van het universiteitsgebouw, en schonk bovendien
bij zijn zilveren ambtsjubileum een kostbare en uiterst belangrijke verzameling antieke
vazen, pullen en scherven. Toen dan in de vacature-Six twee opvolgers werden benoemd,
G. A. S. Snijder voor de klassieke archaeologie en de kunstgeschiedenis der oudheid,
F. W. Hudig voor de kunstgeschiedenis der middeleeuwen en van den nieuweren tijd,
werd de vraag naar betere huisvesting en outilleering van dit onderwijs acuut. Op werkelijk
verrassende wijze bleek toen de vruchtbare belangstelling van twee families, wier namen
ook zonder deze blijken van sympathie reeds onafscheidelijk met de Universiteit van
Amsterdam verbonden zouden zijn : Pierson en Six. Laat ons met de zorgvuldig gekozen
woorden van Rector de Meyere deze feiten memoreeren : „Met levendige belangstelling
en vreugde hebben wij kennis gekregen van eenige gunstige beschikkingen, die aan het
onderwijs van onze collegae Hudig en Snijder ten goede zullen komen. In de eerste plaats
heeft de Gemeente van de erven van wijlen Prof. Six onder gunstige finantieele voorwaarden de beschikking verkregen over diens in hoofdzaak archaeologische bibliotheek
onder beding, dat deze als „Instituut Prof. Jan Six" mettertijd vereenigd zou warden
met de reeds vroeger door Prof. en Mevr. Six van Hillegom aan de Gemeente geschonken
collectie antieke vazen. Als tijdelijke bewaarplaats is gevonden het perceel Weesperzijde 33,
velen Amsterdammers welbekend geworden als zetel der Huurcommissie zaliger gedachtenis, laatstelijk zetel van het Ned. Olympisch Comitê, en nu verhoogd tot kunsttempel.
In November 1928 werd aan de Gemeente door den beer J. L. Pierson te Baarn, zoon van
wijlen den vroegeren hoogleeraar te dezer stele Allard Pierson, aangeboden een kapitaal
van f 250.000 voor de Allard Pierson Stichting, door den schenker in het Leven geroepen
ten behoeve van de aan de Universiteit van Amsterdam gevestigde leerstoelen van de
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klassieke archaeologie, de oude geschiedenis en de kunstgeschiedenis. Deze stichting zou
in de eerste plaats bedoelen de instandhouding van een door de Gemeente op te richten
Archaeologisch-historisch Instituut, terwijl bovendien voor het kunsthistorisch onderwijs
een bedrag beschikbaar zal zijn. Ik behoef wel niet te zeggen, met hoe groote ingenomenheid
dit schitterend blijk van belangstelling voor onze Universiteit in onzen kring is ontvangen.
Ook zonder dat zou de gevierde figuur van Allard Pierson niet door ons ooit vergeten zijn,
maar zij zal nu verlevendigd blijven door een monument van pieteit en van die liefde
voor kunst en wetenschap te zamen, die ook bij onzen grooten aestheticus aanwezig was.
Een woord van diepgevoelden dank zij hier den edelen schenker gebracht". Over de
opening der Allard Pierson Stichting, haar organisatie en daden vindt men gegevens in
de verslagen dezer instelling, Binds 1930 opgenomen in de Jaarboeken der Universiteit
van Amsterdam. Het Archaeologisch-Historisch Instituut is gevestigd in het bovengenoemde perceel aan de Weesperzijde, dat voor dit doel wordt verbouwd, het Kunsthistorisch Instituut in het gebouw Heerengracht 605, waarin ook het Museum WilletHolthuysen zich bevindt.
Werd op deze wijze het heengaan van Six aanleiding tot een belangrijke uitbreiding der
door ons te behandelen instellingen, het overlijden van Boer leidde tot de samenvoeging
van twee seminaria. Doordat de lector in de Duitsche taal en letterkunde J. van Dam
benoemd werd tot hoogleeraar in het Gotisch, ook in betrekking tot de andere Oud-Germaansche talen, benevens de oudere Duitsche taal en letterkunde, ontstond de mogelijkheid te komen tot een samenvoeging van het Oud-Germaansche en het Duitsche Seminarium, waarbij de collegezaal van wijlen Boer werd ingericht tot werkkamer, terwijl
de zaal, die eertijds de bibliotheek van het Duitsche Seminarium bevatte, collegezaal
der nieuwe instelling bleef. Zij kreeg den naam Germaansch (Duitsch-Skandinavisch)
Seminarium, waarbij als directeuren werden benoemd J. H. Scholte en J. van Dam,
terwijl als adjunct-directrice voor het Skandinavisch gedeelte werd aangewezen P. M.
den Hoed, thans mevrouw Boer-Den Hoed.
De lijst der instellingen, die aan de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte onderwijs- en
studiegelegenheid bieden, zou niet volledig zijn, als niet met eere werd genoemd de afdeeling Volkenkunde van het Koloniaal Instituut, Welker directeur J. C. van Eerde en
de aan de afdeeling verbonden honorair anthropoloog J. P. Kleiweg de Zwaan tot de
faculteit behooren1).
Zoo is het beeld der literarische faculteit geheel verschillend van dat voor twintig jaren.
Werd toen in een viertal vertrekken het geheele onderwijs der faculteit gegeven, thans
nemen de instellingen der faculteit een groot gedeelte van het hoofdgebouw der Universiteit in beslag, terwijl nog in een zestal andere gebouwen vanwege de faculteit onderwijs
gegeven wordt.
Of aan deze materieele uitbreiding een evenredige verruiming en intensiveering van het
onderwijs beantwoordt ? Wij mogen het hopen. Zonder twijfel is door de seminaria en
instituter de zelfwerkzaamheid der studenten toegenomen. Ook komt de samenwerking
van docenten en studenten, Welke laatsten dikwijls in de door de directeuren gevormde
controleerende besturen dezer instellingen worden opgenomen, aan het contact van leermeesters en leerlingen ten goede. Dat de faculteit bloeit — zij telt in het academiejaar
1930-1931 bijna vijfhonderd volledig ingeschreven studenten en heeft order de zes
faculteiten het grootste aantal eerste-jaars — is zonder twijfel mede een gevolg van de
betere outilleering van haar onderwijs.
J. H. SCHOLTE.
1)

In den loop van den cursus 1931/32 werd het Economisch-Historisch Seminarium opgericht onder het directeurschap
van den hoogleeraar in de economische geschiedenis, prof. mr. N. W. Posthumus. Het seminarium is gehuisvest in een
tweetal localen in de Economisch-Historische Bibliotheek, te wier behoeve de Gemeente Amsterdam in 1930 een tweetal
perceelen op de Heerengracht 218-220 aankocht. Daar deze bibliotheek een uitgebreide verzameling bezit op het gebied
der economischegeschiedenis, welke geregeld wordt bijgehouden, is het niet noodig geweest een afzonderlijke boekerij
voor het seminarium bijeen te brengen.
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ZESDE HOOFDSTUK
DE HISTORISCHE VERZAMELING
DER UNIVERSITEIT

p 19 December 1923 werd de Historische Commissie der Universiteit van
Amsterdam geinstalleerd door den Secretaris van den Senaat, Prof. Dr.
J. H. Scholte. Doel der commissie is : beheer en uitbreiding van de Historische Verzameling van het Geschiedkundig Dispuutgezelschap C. L. I. 0. (= Clius lute investigamus
obscura). Deze verzameling was na de opheffing van het dispuut in 1916 onbeheerd
blijven liggen op de zolders van het Universiteitsgebouw. De Senaat heeft toen de zorg
er voor op zich genomen, nadat de eenig overgebleven oprichter der verzameling F. J.
A. M. Wierdels, alsook het A. S. C., waarvan het dispuut C. L. I. 0. een onderdeel vormde,
afstand hadden gedaan van alle rechten, toen bleek, dat de Senaat de zorg er voor op zich
zou nemen en de verzameling in een afzonderlijk lokaal geordend en beheerd zou worden.
De commissie, die de verzameling, voortaan geheeten Historische Verzameling der Universiteit van Amsterdam, sedert dien beheerd heeft, stelde zich als volgt samen : Prof.
Dr. H. Brugmans, voorzitter, Prof. Dr. J. H. Scholte, Prof. Mr. N. W. Posthumus, hoogleeraren der Universiteit van Amsterdam, en de heeren J. P. de Jong, rector A. S. C.,
F. van Rossem, lid A. S. C., die tevens met het secretariaat werd belast. De samenstelling
der commissie is sedert nog al Bens gewijzigd ; de drie hoogleeraren bleven ; hun aantal
werd in 1930 op vier gebracht na de benoeming van de hoogleeraar in de vaderlandsche
geschiedenis, Prof. Dr. J. S. Theissen, door den Senaat tot lid der commissie. De studenten
zijn natuurlijk wat personen betreft herhaaldelijk door anderen vervangen ; alsook is hun
aantal nu (1932) drie in getal, terwijl de functie van secretaris oorspronkelijk aan een
student toevertrouwd, — van 1923-1925 waargenomen door F. van Rossem, van
1923-1930, door H. van der Bijll, op 10 October 1930 definitief werd toevertrouwd aan
H. van der Bijll, die tot conservator der verzameling werd benoemd.
In 1928 werd bij de afsluiting van het bruikleen-contract met het A. S. C. bepaald, dat
voortaan een lid van het A. S. C., genomineerd door den I. S. S. A. en geeligeerd door de
commissie, daarin zitting zou hebben als vertegenwoordiger van het A. S. C. Dit is steeds
de voorzitter der archiefcommissie van het A. S. C. geweest. Toen ook met de U. S. A.
in October 1930 een bruikleen-contract tot stand kwam, werd eveneens een vertegenwoordiger deter organisatie, genomineerd door den Senaat van U. S. A. en geeligeerd door
de commissie, daarin opgenomen. In de praktijk is dit de voorzitter der hist. commissie
van U. S. A.
De oorspronkelijke verzameling is sterk uitgebreid sedert de instelling der commissie.
Zij was oorspronkelijk geborgen in kamer 18 van het Universiteitsgebouw, tevens wachtkamer voor lectoren en privaat-docenten. Hier bleef de verzameling tot het voorjaar van
1927, toen zij werd overgebracht naar de zeer gunstig gelegen kamer 32, die tevens ook
weer als wachtkamer in gebruik werd genomen. Toen. in April 1928 de overdracht van de
archieven onder het beheer van den I. S. S. A. in bruikleen werden aanvaard, bleek
31
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deze overigens zeer gunstige ruimte te klein te worden en werd de verzameling overgebracht naar de zolderverdieping van de in 1921 weer in gebruik genomen gerestaureerde
Agnietenkapel.
Hier werden de ruimten, waarin vroeger het nutsseminarie voor paedagogiek en de
juridische leeszaal waren gevestigd, in gebruik genomen, welke uitnemend voor het
doel geschikt zijn. De verzameling bevindt zich nu in een gebouw, dat door een traditie
van bijna vijf eeuwen historische wijding gekregen heeft.
De inhoud der verzameling is thans in een tweetal hoofdafdeelingen, nl. geschiedenis der
Universiteit, geschiedenis van het studentenleven, geordend en is weer onderverdeeld in
een groot aantal onderafdeelingen. Zij bestaat uit : I. Bibliotheek ; II. Handschriften en
archieven ; III. Atlas van portretten en afbeeldingen van personen, gebouwen, historische
gebeurtenissen; IV. Verzameling van penningen en van voorwerpen. Dus combinatie van
bibliotheek, archief en museum, die juist op een zoozeer beperkt gebied aangewezen is als
systeem van verzameling. Tot de belangrijke onderdeelen van de verzameling behooren
in I : de collectie oraties en openbare lessen van hoogleeraren, lectoren en privaat-docenten,
welke collectie zich vooral in de laatste jaren sterk heeft uitgebreid ; een uitgebreide,
hoewel nog niet complete reeks der series lectionum sedert de eerste helft der achttiende
eeuw; een volledige reeks Amst. Studenten Almanakken (de almanakken van andere groote
organisaties zijn nog niet volledig aanwezig, maar hun aantal neemt steeds weer toe) ;
een complete reeks jaargangen van het Amsterdamsch Studenten Weekblad Propria Cures.
Daarnaast complete of gedeeltelijke reeksen van andere studentenperiodieken, die vaak
zeer zeldzaam zijn geworden.
In II : de archieven van den Senaat Ne Praeter Modum (1818-1851), die van het A. S. C.
(1851-1912), van het juridisch dispuutgezelschap Vigemus Concordia (opgericht in 1808
uit twee disputen, opgericht in 1796, opgeheven 1859, en 1798), van het dispuutgezelschap
A. M. I. C. A. (ontstaan uit een aantal disputen in 1846, opgeheven in 1863), dat in zijn
oudste stukken terug gaat tot 1802. De beide laatste zijn bruikleen van de Universiteitsbibliotheek. Het archief der Aula-commissie, waaruit de Universiteitsvereeniging is voorgekomen ; verder archieven van enkele studentendisputen van kleineren omvang, waaronder dat van het dispuut C. L. I. 0., ten slotte de collectie-Bellaar Spruyt en tal van
kleinere handschriften, van belang voor de geschiedenis der Universiteit en van het
studentenleven.
In III : groote collectie portretten van academische docenten, waarbij fraaie kopergravures
uit de 17e en 18e eeuw, en een klein getal geteekende portretten o.a. van de hoogleeraren
Wijttenbach, van Swinden, Willmet, Abr. des Amorie van der Hoeven. Verder prenten
betreffende de geschiedenis der Universiteit en van het studentenleven, en vooral te noemen
een geregeld bijgehouden collectie foto's van de geschiedenis der laatste jaren (feest van
15 October 1927, Corpslustrum 1927, U. S. A.-lustrum 1931, Palamedes-opvoering van
„Thomas").
In IV : een aantal penningen geslagen ter herdenking van bijzondere fata, bijv. de eeuwfeesten en halve-eeuwfeesten van het Athenaeum en de Universiteit ; een serie Hortuspenningen. Ten slotte de gouden en zilveren penningen, den hoogleeraar Bolk geschonken
door de Universiteit van Amsterdam en wetenschappelijke genootschappen in binnenen buitenland.
H. BRUGMANS.
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VIERDE AFDEELING

BIJZONDERE INRICHTINGEN
IN VERBAND MET DE
UNIVERSITEIT

EERSTE HOOFDSTUK
DE KERKELIJKE SEMINARIA

e grootheid van Amsterdam openbaart zich niet in de laatste plaats hierin,
dat het tijdens de heerschappij der Gereformeerde staatskerk als Eleutheropolis of Vrijstad beroemd is geworden. Het mag waar zijn, dat de handelsbelangen der
machtige koopstad door onverdraagzaamheid geschaad zouden zijn, aan den anderen karat
bloeide hier een zoo veelzijdig geestelijk leven, dat vrijheid van belijdenis als van zelf
gewaarborgd was. Vreemdelingen, die ter wille van het geloof uit eigen vaderland verdreven waren, vonden te Amsterdam, wits zij geen onrust verwekten door het voeren
van propaganda, een veilige wijkplaats. In de 17de eeuw is menig onrechtzinnig boek,
waarin latere geslachten nieuwe gezichtspunten of de kiem tot hooger wetenschappelijke
ontwikkeling hebben gewaardeerd, in het Licht gezonden met vermelding van Vrijstad als
plaats van uitgave. Wat meer nog beteekent : de protestantsche dissenters, de Remonstranten en Doopsgezinden, en later ook de Lutherschen, hebben hier gelegenheid gevonden
hunne predikanten op te Leiden.
Die gastvrijheid is ruimschoots vergolden. De seminaries met hunne professoren en studenten hebben het intellectueele leven te Amsterdam krachtig bevorderd. De hoogleeraren
waren over het geheel verdienstelijke beoefenaars der theologische wetenschappen ; onder
hen komen zelfs enkele eminenten voor, wier naam voor altijd luister heeft bijgezet aan
het hooger onderwijs in Nederland. Aldus zag Amsterdam zijn onbekrompen verdraagzaamheid met rijken geestelijken oogst beloond.
Remonstranten, Doopsgezinden, Lutherschen zijn van verschillende herkomst ; en dit
spiegelt zich af in de wijze waarop zij hunne aanstaande voorgangers wilden vormen.
De Remonstranten, hoewel het belang der practische godsvrucht hen bovenal had gedreven
tot hunne verwerping der absolute praedestinatie, waren theologen. Van de Doopsgezinden
daarentegen mag men zeggen, dat zij een leekenbeweging vormden. De Luthersche gemeenten eindelijk zijn oudtijds te beschouwen als voorposten van het groote Duitsche Protestantisme, waarmee de verbindingslijn in de meeste gevallen gemakkelijk valt aan te wijzen.
Zoo was het dan voor de Remonstranten van den beginne af een levensbelang te zorgen
voor een wetenschappelijke opleiding hunner predikanten; de Doopsgezinden, die krachtens hun beginsel geruimen tijd afkeerig bleven van theologische worming, hebben eerst
bij geleidelijke aanpassing de noodzakelijkheid daarvan ingezien. En de Lutherschen hadden gedurende meer dan twee eeuwen geen seminarie noodig, daar zij hunne kweekelingen,
na eenige voorbereiding, eenvoudig naar een Duitsche universiteit stuurden. Maar ten
slotte hebben eerst de Doopsgezinden, daarna de Lutherschen het voorbeeld der Remonstranten gevolgd en te Amsterdam een kweekschool gesticht. Aan deze kweekscholen
voornamelijk is het te danken, dat in Nederland de drie genoemde groepen van dissenters
tot heden zijn blijven voortbestaan : zij hebben jaren Lang en vaak in de moeilijkste tijdsomstandigheden uit Amsterdam bekwame, althans goed onderlegde voorgangers ontvangen.
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Ph. van Limbonk, 1667-1712. Portret van C. Lubienitzki.
Remonstrantsche Kerk.
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S. Episcopius, 1634-1643. Portret van C. Lubienitzki.
Remonstrantsche Kerk.

>

E

,liftWtitifttitiff,, , Mti <51,,if , r.t q lfeif$1,Ifttitrititlft13.. , 1"<1, </•<,

488

><> ,<,<>

<

,

J. Clericus, 1684-1733. Gravure. H. V. U.

De geschiedenis der seminaries, die zulk een belangrijke taak met eer hebben volbracht,
willen wij hier in hoofdlijnen teekenen.
Zoodra het optreden van Frederik Hendrik feitelijk een einde maakte aan de vervolging
der Remonstranten, begonnen zij hunne zorgen te wijden aan het oprichten van een
kweekschool. De eerste besprekingen dateeren van 1627 ; aanvankelijk was het onzeker
waar de nieuwe instelling zou verrijzen, daar Rotterdam met zijn aanzienlijke gemeente
krachtige aanspraken deed Belden. De stichting echter in 1632 van het Athenaeum Illustre
te Amsterdam bewoog de meerderheid der broederschap het seminarie hier te vestigen.
Tot hoogleeraar werd Episcopius benoemd, die het lang ontbeerde theologisch onderwijs
den 28sten October 1634 begon. Om aanstoot te vermijden, gaf hij zijn colleges eerst in
zijn eigen woning, later in een der vertrekken van de kerk.
Moeilijk hadden de Remonstranten een bekwamer leidsman kunnen kiezen dan dezen
meest geliefden leerling van Arminius. Als opvolger van Gomarus had hij aan. de Leidsche
Academie geschitterd en ook in het buitenland zich een grooten naam verworven. De
vrijzinnige burgemeesters van Amsterdam zagen met heimelijk welgevallen, dat zulk een
beroemd geleerde verbonden werd aan het oogluikend door hen gedulde seminarie. Natuurlijk kwam Episcopius officieel in geenerlei betrekking te staan tot de Doorluchte
School; maar zijn studenten hadden het voorrecht, dat zij voor hunne literarische en philosophische opleiding het onderwijs genoten van Vossius en Barlaeus, beiden, in weerwil van
hunne Remonstrantsche gevoelens, als hoogleeraar aan de jonge stichting werkzaam.
Episcopius was allerminst een partijganger, die van zijn positie gebruik maakte om de
Dordtsche canones fel te bestrijden. Zijn onderwijs had 6611 strekking : het Remonstrantisme niet als leer, maar als beginsel aan te bevelen. Aan eigen belijdenis kende hij geen
onfeilbaarheid toe en nog minder wilde hij de zaligheid daaraan binden. „E6n van beide",
was zijne leus, „Of men moet de oude paapsche schoenen weder aantrekken en zich opwerpen tot een paus over anderen, Of men moet elken Christen de vrijheid laten, die wij
hoofd voor hoofd voor ons zelven begeeren". Maar deze drang naar individueele vrijheid
maakte Episcopius niet tot een libertijn. Hij handhaafde het gezag der Schrift, die ook hij
als een onverbrekelijke eenheid beschouwde ; de dogmatiek werd bij hem een bijbelsche
leer, ontdaan van wijsgeerige bespiegelingen, duidelijk gemaakt door het Licht der gezonde
rede. Hij verwierp alles wat zijns inziens Gode onwaardig was en schade deed aan het
zedelijk Leven. Daarom wilde hij niet weten van een Schriftverklaring, die God tot bewerker der zonde maakte. Wat voor de practijk geen waarde had en niet uitdrukkelijk door
den Bijbel werd geleerd, was voor hem, die „de weinigheyt der nootsaeckelijcke geloofspoincten" op den voorgrond stelde, van ondergeschikte beteekenis. Verschillende meeningen konden naast elkander staan of wel, men moest beproeven in het tegenstrijdige nog
het gemeenschappelijke te ontdekken. Ziedaar het programma, door Episcopius in zijn
„Institutiones theologicae" welsprekend ontvouwd, en waaraan hij tot het einde getrouw
is gebleven. Reeds in 1643 stierf hij ; in moeilijke jaren was hij de kracht en de kroon der
broederschap geweest.
Van dezelfde beginselen uitgaande, hebben zijne opvolgers dezelfde lijn voortgezet. Curcellaeus trad in 1644 als hoogleeraar op ; in omvang van kennis overtrof hij Episcopius
misschien, maar in scherpte van blik moest hij voor hem onderdoen. Meesterlijk voor zijn
tijd was zijn onderwijs in de exegese. Geen wonder, want Curcellaeus, die Franschman
was van afkomst, had als student privaatlessen van Beza gevolgd. Met Descartes had hij
in Nederland vriendschap gesloten; het pleit voor zijn veelzijdigheid, dat hij een ijverig
voorstander van diens wijsbegeerte was. Maar kenmerkender dan dit alles onderscheidde
hem zijn richting naar het practische. Bij het behandelen van de christelijke leerstukken
wees hij met voorliefde op de zedelijke drangredenen, die daaraan te ontleenen waren.
Curcellaeus is de eerste geweest, die te Amsterdam de ethiek heeft gedoceerd ; dat hij het
niet oppervlakkig deed, blijkt uit zijn „Zedenspiegel der deugden volgens de wet der
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natuur, de wet van Mozes en het Evangelie van Jezus Christus". Zulke beginselen haalden
hem van zelf de in die dagen gewone beschuldiging van Socinianisme op den hals ; de
heftige Groningsche hoogleeraar Maresius ging voor in allerlei verdachtmaking en noemde
hem hoonend Sint-Curcellaeus. Herhaaldelijk hebben de kerkelijke drijvers bij Burgemeesters aangedrongen op sluiting der gevaarlijke kweekschool. Het moet hun een doom in
het oog geweest zijn, dat de overheid, hoewel zij nu en dan een officieele waarschuwing
gaf, de Remonstranten veeleer beschermde dan bemoeilijkte. Haar gunstige gezindheid
bleek duidelijk, toen zij Curcellaeus in 1653 onverwacht en ongezocht het burgerrecht
der stad schonk. Op zijn vraag, waaraan hij deze onderscheiding te danken had, kreeg
hij van Burgemeesters het voor de toekomst geruststellend antwoord : „Omdat wij zelven
bij alle beschuldigingen uwe rechters willen zijn".
Curcellaeus trad of in 1659 ; van zijn opvolgers Poelenburg en Pontanus is weinig te
zeggen, maar des te meer van Philippus van Limborch, die ruim veertig jaar (1667-1712)
hoogleeraar is geweest. Met hem begint aan het seminarie de wetenschappelijke beoefening
der geschiedenis. Hij gaf een uiterst belangrijke verzameling brieven van Arminius,
Wtenbogaert, Grotius en anderen in het licht en schreef bovendien een boek over de
Inquisitie, dat nog altijd geraadpleegd kan worden ter wille van de opgenomen authentieke
stukken. Vooral echter is hij beroemd geworden door zijn „Theologia Christiana", waarin
hij uit de nog los naast elkander staande geloofsvoorstellingen der Remonstranten een
welgeordend dogmatisch systeem heeft opgebouwd. Dit werk, al bezit het thans niet
meer dan historische waarde, muntte in zijn tijd uit door wetenschappelijke verdiensten
van hoogen rang. Men kan het karakteriseeren als een doorloopende poging den middenweg te vinden tusschen het consequent ontwikkelde leerstelsel der Gereformeerden en de
radicale kritiek daarop van de Socinianen. Het is hier de plaats niet voor theologische
uiteenzettingen; daarom slechts een enkel voorbeeld tot verduidelijking. De Gereformeerden beleden, dat de dood van Christus volkomen voldaan heeft aan Gods strafvorderende gerechtigheid ; de Socinianen verwierpen dit dogma ten eenenmale. Tusschen
beide uitersten stood Van Limborch, die den kruisdood opvatte als een offer, dat geen
betaling was voor schuld, maar God tot genade heeft bewogen.
Tegen het einde der 17de eeuw nam de bloei der kweekschool zoodanig toe, dat zij moest
uitzien naar een tweeden hoogleeraar. Er was nog een bijzondere omstandigheid, die deze
behoefte tot een dringenden eisch maakte. Men zal zich herinneren, dat de studenten
aanvankelijk hunne literarische en philosophische vorming aan het Athenaeum ontvingen ;
en zoolang Barlaeus leefde, was Merin geen verandering gekomen. Maar na zijn dood in
1648 besloten Curatoren, waarschijnlijk omdat zij van zijn opvolgers geen medewerking
in denzelfden geest verwachtten, de opleiding van het begin tot het einde aan de kweekschool toe te vertrouwen. Zij stelden als docenten enkele predikanten aan, die zij later
vervingen door een rector met een conrector. Afdoend waren deze maatregelen natuurlijk
niet; er ontstond meer en meer zekere ongelijkheid in het onderwijs. De moeilijkheid werd
eerst opgelost, toen in 1683 de beroemde Clericus zich te Amsterdam vestigde ; een man
van zoo uitnemende bekwaamheid, die bovendien uit voile overtuiging zich bij de Remonstranten had aangesloten, was van zelf aangewezen voor een nieuwen leerstoel. Hoewel niet ouder dan 27 jaar, werd hij reeds in 1684 tot professor benoemd. Voortaan bezat
het seminarie gedurende langer dan een eeuw twee hoogleeraren, 66n in de eigenlijke
theologische vakken, een in de oude talen en de wijsbegeerte 1).
Even verbijsterend als de veelzijdigheid van Clericus is zijn vruchtbaarheid als schrijver.
De boeken, die hij in onafgebroken reeks in het licht zond, vormen een bibliotheek op
1)

Door bijzondere omstandigheden hebben twee korte tijdperken hierop een uitzondering gemaakt. Toen in 1767 aan
Prof. Krighout eervol ontslag was verleend, gelukte het niet aanstonds een ambtgenoot te vinden voor Prof. Van der Meersch,
die gedurende vier jaar de beide betrekkingen alleen heeft waargenomen. In 1771 trad de beroemde Wyttenbach op ; maar
toen deze in 1779 hoogleeraar aan het Athenaeum werd, bleef zijn leerstoel aan het seminarie onbezet, daar de studenten
zijn onderwijs konden blijven volgen. De vacature werd eerst in 1790 vervuld.
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zich zelf. Zijn recension vullen niet minder dan 84 deelen. Hij bewoog zich op allerlei
gebied : naast de exegese van den Bijbel beoefende hij de aardrijkskunde van het heilige
land, naast de geschiedenis van de eerste twee eeuwen der christelijke kerk die der
Vereenigde Provincien. Zoowel aan de apostolische vaderen als aan den kardinaal De
Richelieu wijdde hij geschriften. Talrijk zijn voorts zijn wijsgeerige verhandelingen; als
iets geheel nieuws staat daarnevens zijn „Ars critica", waarop ik straks zal moeten terugkomen. Voeg hierbij, dat Clericus nog verschillende klassieke schrijvers uitgaf en dat wij
aan hem de standaard-editie van Erasmus' werken te danken hebben, die in weerwil
van hare gebreken nog altijd onmisbaar is.
Het spreekt van zelf, dat de veelheid van Clericus' work dikwijls schade heeft gedaan aan
het gehalte, dat hij meer schitterde door vonken van genialiteit dan uitmuntte door
diepte en degelijkheid. Met dat al blijft het bewonderenswaardig, dat een zoo jeugdig
professor van het begin of boeiend college wist te geven in de meest uiteenloopende vakken.
Hij doceerde de philosophic, het Hebreeuwsch, het Grieksch, de uiterlijke welsprekendheid
en later ook nog de kerkgeschiedenis. En wat zijn leiding te wenschen mocht overlaten,
werd op de gelukkigste wijze aangevuld : naast Clericus stond Van Limborch, naast den
polyhistor de specialiteit. Zeker had de broederschap een hooge opvatting ; zij verlangde
voor haar predikanten niet alleen een theologische, maar ook een klassieke vorming.
De uitkomst heeft de juistheid van haar inzicht ten volle in het licht gesteld.
Want overzien wij aan het erode van dit eerste tijdvak de vruchten van de werkzaamheid der kweekschool, dan mogen wij veilig zeggen, dat zij een wetenschappelijke opleiding
gaf, volkomen gelijkwaardig aan die der beroemde academies. Waar verschil zich voordoet,
is dit te verklaren uit verschil van beginsel en geestesrichting. Bij de Gereformeerden was
dogmatiek de hoofdzaak. Haar doceerde men in de collegezaal; haar predikte men op den
kansel. Wij zagen, hoe de Remonstranten daarentegen een practische richting volgden;
zoowel hun onderwijs als hunne Evangelieverkondiging legde nadruk op de zedelijke
eischen van het Christendom. Wat humaniteit en beschaving betreft, stonden de Remonstrantsche voorgangers ongetwijfeld boven de Contra-Remonstrantsche. Bij hen niet die
grove toon in de polemiek, die wansmaak en platheid in de godsdienstprediking, dat
pompeuse vertoon van geleerdheid tegenover de gemeente. Kenmerkend is de volgende
homiletische les, die Van Limborch zijn studenten inprentte : „Men moot voor de ongeletterde menigte geen Hebreeuwsche en Grieksche woorden aanhalen, die zij volstrekt niet
begrijpt en over wier eigenlijke beteekenis zij niet oordeelen kan". Vergelijken wij de
leerredenen van een man als Gerard Brandt den jonge met die zijner Gereformeerde tijdgenooten, dan merken wij de tegenstelling op tusschen levenspractijk en scholastiek.
Zoo was bij den aanvang der 18de eeuw de kweekschool reeds tot hoogen bloei gekomen,
teen er in Van Limborch's nadagen en vooral tijdens het professoraat van zijn opvolger
Van Cattenburgh iets gebeurde, dat haar onverwacht een grooter terrein van werkzaamheid en daardoor verdubbeling van invloed gaf. Om dit te begrijpen, hebben wij ons
thans tot de Doopsgezinden te wenden.
1k zeide reeds, dat zij van andere herkomst zijn. Bij hun eerste optreden wilden de Doopers
niet hervorming, maar vernietiging van de kerk, die in hunne oogen even verwerpelijk
was als de zondige wereld. Naar het voorbeeld der oudste Christenen vereenigden zij zich
in hunne gemeente. Daar mocht geen gezag van menschen heerschen, want zonder onderscheid waren alle geloovigen leden der koninklijke priesterschap. Doch — gelijk zoo dikwijls
bij de Doopsgezinden is gebeurd — het goede in hunne beginselen vond een averechtsche
toepassing. Hun afkeer van elk hierarchisch bestuur ging zO6ver, dat zij geleerdheid, die
een zekeren scheidsmuur stelde tusschen voorgangers en de overige brooders, nit den booze
achtten. Kernachtig zegt een hunner schrijvers : „Iemand scholen te laten bezoeken tot
het aanleeren van talon en hem dan tot het predikambt te beroepen, is een. gruwel ; zoo
zou het er spoedig toe komen, dat de gemeente door zotten geregeerd werd".
De gevolgen bleven niet uit. Op het platteland konden de ongestudeerde' liefdepredikers
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ruimschoots voldoen aan alle geestelijke behoeften der eenvoudigen, maar anders werd
het in de groote steden. Daar namen de Doopsgezinden spoedig toe in aanzien en welvaart,
en naarmate zij zich meer in het maatschappelijk Leven bewogen, werd onder hen het
gemis aan wetenschappelijk gevormde leeraars pijnlijker gevoeld. Het was al een groote
verbetering, toen aanstaande voorgangers in de medicijnen begonnen te studeeren, vOOrdat
zij zich aan hunne eigenlijke roeping wijdden. Zoo hadden zij ten minste een wetenschappelijke opleiding ontvangen en konden zij tevens in eigen onderhoud voorzien. Toch was
de broederschap met zulk een hulpmiddel niet duurzaam gebaat. Van 1675 of begon zij
pogingen in het werk te stellen om den toestand afdoend te verbeteren. Hierbij trad al
spoedig een man op den voorgrond, die te Amsterdam een rol van beteekenis heeft vervuld,
Galenus Abrahamsz. de Haan. Hij was geneesheer, tevens voorganger van de gemeente
der Vlaamsche Doopsgezinden, en bovenal ijverig voorstander van de Rijnsburgsche
colleges. Vrijzinnig bij uitnemendheid, meermalen beschuldigd van Sociniaansche ketterij,
was hij door zijn kunde en kracht de aangewezen leider van alien., die in zijn veelbewogen
dagen nieuwe wegen zochten. Deze man nu werd de eerste hoogleeraar aan de kweekschool,
die de Amsterdamsche gemeente in 1692 stichtte. Maar Galenus was toen reeds hoogbejaard en bij zijn overlijden in 1706 werd geen opvolger benoemd.
Wij zouden deze raadselachtige lauwheid der Doopsgezinden niet kunnen begrijpen, wanneer
wij niet letters op een gelukkigen samenloop van omstandigheden, die hen uit de verlegenheid
had gered. Er was een noodmaatregel genomen, die in de practijk zoo uitnemend bleek
te voldoen, dat men, althans voorloopig, daarbij gaarne Wilde blijven. Toen het onderwijs
spaak liep, warm de studenten begonnen de lessen te volgen aan het seminarie der Remonstranten. Zij vonden in professor Van Limborch niet alleen een leermeester, bekwamer dan
zij ooit gehad hadden, maar ook een man, welwillen.d en vrijzin.nig genoeg om hen in alles
behulpzaam te zijn. Eerst had hij hen als toehoorders op zijne colleges toegelaten ; naderhand liet hij ze respondeeren en onder zijne leiding oraties en preeken makers.
Onverwacht, maar niet onbegrijpelijk is de overgang, die door dezen loop van zaken
plaats greep. Vroeger hadden Galenus' volgelingen van hun vrijzinnigen voorganger
geleerd de scheidsmuren der kerkgenootschappen gering te achten.; daardoor was het
mogelijk geweest, dat Doopsgezinden zich vol vertrouwen overgaven aan de geestelijke
leiding van een Remonstrantsch professor. Maar deze Remonstrant won hen gaandeweg
voor zijn eigen godsdienstige overtuiging, zoodat zij hunne afwijkende meeningen meer
en meer prijsgaven en wij het verrassend verschijnsel opmerken, dat de toepassing van
Galenus' begin.selen die beginselen zelve vernietigd heeft. Vooral Van Cattenburgh was een
krachtig bestrijder van het Socinianisme, dat nu ook door de Doopsgezinden werd losgelaten. De nieuwe richting onder hen won ze•Ozeer veld, dat een scherpziend opmerker
als de Duitscher Rues later kon. schrijven : „Ik denk in 't toekomende diegenen, Welke
het houden met de zoogenoemde Galenistische gemeente van Amsterdam, de Remonstrantsche Doopsgezinden te noemen".
De loffelijke gastvrijheid, door de Remonstranten betoond, zou echter voor hen zelven
bedenkelijke gevolgen hebben. Doopsgezinde gemeenten begonnen proponenten te beroepen, die het seminarie ten dienste van de eigen broederschap had opgeleid. Dit veroorzaakte eenige wrijving en bracht de Amsterdamsche Doopsgezinden eindelijk tot het
kloeke besluit hunne voormalige kweekschool op wetenschappelijker grondslag te doers
herrijzen. De eerste hoogleeraar dezer herboren instelling was Nieuwenhuis, die een leerling
was van Van Cattenburgh en, kenmerkend genoeg, bij zijn benoeming nog geen keuze had
gedaan tusschen de Remonstranten en de Doopsgezinden. Hij aanvaardde zijn ambt in 1735 ;
volgens zijn instructie had hij zoowel de theologie als de philosophie te onderwijzen.
Zoo stonden voortaan twee bevriende en nauw verwante kweekscholen naast elkander 1).
1 ) Volledigheidshalve zij nog vermeld, dat de rechtzinnige Doopsgezinden te Amsterdam, de Zonisten, in 1753 een hunner
leeraars, Petrus Smidt, tot hoogleeraar benoemden. Maar al heeft deze een aantal predikanten opgeleid, van een eigenlijke
kweekschool mogen wij hier niet spreken. Na den dood van Smidt in 1781 werd geen opvolger aangesteld.
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Wat de Lutherschen betreft, voor hen was de tijd nog niet gekomen een seminarie te
stichten. Aanstaande evangeliedienaars van dit kerkgenootschap ontvingen voorbereidend onderwijs van een predikant en hunne eigenlijke vorming aan een Duitsche
academie. Daardoor was, althans in de 17de eeuw, hunne rechtzinnigheid gewaarborgd.
De synode van 1686 stelde een fonds in, het latere Liefdefonds, dat na verloop van jaren
krachtig genoeg werd om twee studenten tijdens hun verblijf in Duitschland te ondersteunen. En reeds was in de Luthersche kerk Amsterdam de hoofdgemeente, vanwaar
onmiskenbaar de leiding uitging.
Wij hebben thans te vragen naar het onderwijs, dat gedurende de 18de eeuw aan de twee
gelijkgezinde seminaries is gegeven. Beide kweekscholen staken hierin uit boven hun tijd,
dat zij tegenover dogmatischen dwang de vrijheid van onderzoek handhaafden, dock
voor 't overige stond de jongere instelling nog jarenlang aanmerkelijk achter bij de oudere.
De Remonstrantsche professoren genoten een vermaardheid, die soms vergeten deed,
dat zij slechts gedulde dissenters waren; de Doopsgezinde trokken met voorvaderlijke
bescheidenheid zich zoo angstvallig terug, dat zij hunne inaugureele oraties alleen uitspraken en niet in druk gaven. De Remonstranten sloegen zelfstandig nieuwe wegen in;
de Doopsgezinden volgden het licht van anderen. De Remonstranten brachten de wetenschap verder ; de Doopsgezinden deden niet meer dan haar beoefenen. Later, na een
eeuw van arbeid en ontwikkeling, zou deze verhouding zich geheel wijzigen. Hier echter
is het noodig, dat wij met eenige uitvoerigheid stilstaan bij het vak van studie, waarin de
Remonstrantsche kweekschool hare grootste en blijvende verdienste heeft verworven.
Het is de uitlegkunde van den Bijbel, met name van het Nieuwe Testament ; wij hebben
een opgaande lijn te volgen, die haar hoogtepunt bereikt bij Wettstein.
Reeds Hugo de Groot had bij zijn exegese partij getrokken van zijn rijke kennis der oudheid.
Dat hij een vruchtbaar gebruik maakte van de Septuaginta, lag voor de hand; maar ook
Philo, Josephus en andere schrijvers moesten hem dienen om helderder licht over den
Bijbel te doen opgaan. Zoo verbrak hij de grenzen tusschen gewijde en ongewijde schrijvers.
Bij hem vinden wij het begin van de historische exegese, die later door Clericus in zijne
veelszins voortreffelijke „Ars critica" tot ontwikkeling is gebracht. Genoemde hoogleeraar wees op de noodzakelijkheid zich vertrouwd te maken met de zeden, gebruiken
en opvattingen uit den tijd der Bijbelschrijvers ; hij zelf had bij zijn veelzijdige studien
ook deze beoefend, zoodat hij op menige plaats tot een nieuwe en juister verklaring kwam.
Wettstein ging voort op den ingeslagen weg, en daar hij niet, gelijk Clericus, zijn krachten
verbrokkelde, bereikte hij door de scherpte van zijn blik en den omvang van zijn kennis
veel belangrijker resultaten. Voor hem gold als eerste eisch, dat men zich moest losmaken
van alle systemen of zienswijzen uit het heden om zich des te onbevangener in de gedachtenwereld der oudheid te kunnen verplaatsen. Met voor zijn tijd ongeevenaard meesterschap
heeft hij zes hermeneutische regels ontworpen en toegepast ; niet tevreden met het aanhalen
van parallelteksten uit het Nieuwe Testament, heeft hij vooral geput uit de rabbijnen
en den Talmud. Zoo werd het werk der Bijbelschrijvers verklaard uit de begrippen hunner
eeuw ; men mocht hen niet losrukken uit de omgeving, waarin zij hebben geleefd en gearbeid. Doch bij dit onderzoek kwamen in den Bijbel dwalingen en tegenstrijdigheden
aan het licht, die de leer der goddelijke inspiratie in gevaar brachten. Wettstein nam de
bovennatuurlijke openbaring uit voile overtuiging aan ; om haar te handhaven, ontwierp
hij een accommodatie-theorie. Vergissingen konden op geenerlei wijze het werk Gods
zijn; zij waren ingeslopen, doordat de gewijde schrijvers zich soms geschikt hadden naar
de begrippen van hun tijd. Het ontging Wettstein, dat hij hiermee een concessie deed,
wier gevolgen niet te overzien waren. Al hield men nog vast aan de inspiratie, zij
werd onderworpen aan het oordeel van de rede. Ten slotte was het de mensch, die had uit
te maken, wat in den Bijbel door God is ingegeven, wat niet.
Heftig was de verontwaardiging, toen de Remonstranten een zoo gevaarlijk ketter als
Wettstein tot opvolger van den bejaarden Clericus durfden benoemen. Nog eenmaal
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kwam de rechtzinnigheid in het geweer. De kerkeraad van Amsterdam richtte een dringend
vertoog aan Burgemeesters, dat zij uit liefde tot de waarheid dezen Sociniaan en verdraaier der Heilige Schrift zouden weren. Ook de theologische faculteit te Leiden achtte
Wettstein „inadmissibel". Een oogenblik scheen het, dat de magistraat, en op zijn voorbeeld de broederschap, zouden toegeven ; toch hielden beide voet bij stuk, al beperkten
zij in onderling overleg de bevoegdheid van Wettstein. Slechts twee vakken — wijsbegeerte en Hebreeuwsch — zou hij mogen doceeren. Daarbij moest hij zich nog aan de
volgende harde voorwaarden onderwerpen. Hij zou 1. direct noch indirect Sociniaansche
gevoelens bespreken ; 2. afzien van zijn voorgenomen uitgave van het Nieuwe Testament;
3. geen theologische geschriften uitgeven dan onder goedkeuring van de broederschap,
die op afwijkingen van hare leer had toe te zien; 4. geen apologie of verdediging in het licht
zenden. Aileen aan de laatste bepaling heeft Wettstein zich gehouden. De overige verloren
langzamerhand hare beteekenis, toen hij rustig was ingeburgerd en na verloop van tijd
voor geen verzet meer behoefde te vreezen. Het blijkt, dat hij in 1746 onderwijs had gegeven
in alle vakken die hem verboden waren ; als teeken eener volledige overwinning verscheen in 1751 zijn Nieuwe Testament. De storm was voor goed gaan liggen en geen protest
werd meer vernomen.
Wat de tweede helft der 18de eeuw betreft, kunnen wij korter zijn. De toenmaals zoo hooggeroemde Verlichting doordrong de geheele cultuur ; zij, aan wier invloed zelfs de orthodoxie
niet ontkwam, had natuurlijk het eerst en het meest vat op de dissenters. En deze strooming loopt door tot het einde van het tweede tijdvak ; daarom verdient het aanbeveling
den verderen gang van het onderwijs als in vogelvlucht te overzien. Wij willen niet meer
stilstaan bij elken hoogleeraar afzonderlijk, maar algemeene gezichtspunten aanwijzen,
niet de chronologische volgorde, maar de logische in acht nemen.
De verhouding tusschen openbaring en rede trekt allereerst ooze aandacht. Zonder het
te willen had Wettstein met zijn exegese dit probleem gesteld ; het werd radicaal opgelost door Van Hemert, die van 1790 tot 1796 hoogleeraar bij de Remonstranten was.
Wie dezen scherpzinnigen denker noemt, ziet aanstonds in hem den apostel van Kant
in Nederland. Hier echter mogen wij hem niet als zoodanig teekenen, daar Van Hemert
eerst na het nederleggen van zijn ambt de verkondiger der Kantiaansche wijsbegeerte is
geworden. Hij begon zijn loopbaan als gereformeerd predikant ; de richting, die hij zou
inslaan, wordt reeds aangeduid door zijn strijd in die jaren met den Utrechtschen hoogleeraar Bonnet, tegenover wien hij de onbedorvenheid der rede handhaafde. Later Remonstrant geworden, bleek hij bij de aanvaarding van zijn professoraat Semler te volgen,
die voortgebouwd had op de grondslagen van Wettstein. Ook Van Hemert nam toen nog
beider accommodatie-theorie aan, maar zijn wijsgeerig denken verhief hem boven de
halfslachtigheid van dit standpunt. Langzaam groeide in hem de overtuiging, dat de
menschengeest zelf alle waarheid moet keuren, die voor menschen als zoodanig Belden
zal. De toepassing van dit beginsel bracht hem tot kritiek zoowel van den Bijbel als van de
daaruit geputte voorstelling der Godheid, totdat hij eindelijk de bovennatuurlijke openbaring geheel verwierp. Maar bij dezen ontwikkelingsgang bleef Van Hemert's godsdienstig
geloof ongeschokt. In hem bezat het Remonstrantsche seminarie een hoogleeraar, Wiens
stoutmoedig wijsgeerig inzicht samenging met oprechte belijdenis van het Evangelie.
Het supranaturalisme hield zich staande bij de Doopsgezinde professoren Nieuwenhuis
(1735-1759), Oosterbaan (1761-1786) en Hesselink (1786-1811), van Welke laatstgenoemde het meest heeft beteekend. In oorspronkelijkheid en denkkracht was hij echter
de mindere van zijn tijdgenoot Van Hemert, zoodat hij, hoewel vrijzinnig genoeg, de
co nsequentie zijner beginselen niet heeft getrokken. Hij onderwees de theologische vakken,
inzonderheid de exegese van den Bijbel, en daarnaast de physica. Het bevreemdende
dier samenkoppeling valt weg, wanneer wij in het oog houden, dat men de dubbele openbaring Gods zocht te verklaren : de eerste in de Schrift, de tweede in de natuur. Blijkbaar
Wilde Hesselink deze rangorde nog omkeeren ; want had hij door ziekte een college in de
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physics moeten overslaan, dan haalde hij het in, terwijl hij de verzuimde theologische
lessen liet rusten. Den aard zijner exegese leeren wij kennen uit zijn „Uitlegkundig Woordenboek des Nieuwen Verbonds" ; het geeft op iedere bladzijde het doorslaand bewijs, dat
Hesselink de openbaring aan de rede onderwierp. Naar aanleiding van dit werk werd
smalend gesproken van een nieuwe hervorming onder de Doopsgezinden, Wier hoogleeraar
voorging in vrijgeesterij. In 1808 herhaalde Ypey, in 1827 Van Senden dezen aanval.
Intusschen waren zulke beschuldigingen ten deele onverdiend; want tot de neologen van
de uiterste linkerzijde heeft Hesselink nooit behoord.
Het platte rationalisme vinden wij vertegenwoordigd door Konijnenburg, den eenigen in
de lange rij der Remonstrantsche hoogleeraars, Wiens benoeming een vergissing is geweest.
Zijn onkunde in het Grieksch blijkt uit zijn jammerlijke vertaling van Nieuw-Testamentische teksten; hij gaf van de bijbelsche wonderen een natuurlijke verklaring, die het
toppunt is van onnatuur. Zoo plaatste hij Jezus bij de verheerlijking op den berg niet
tusschen Mozes en Elia, maar tusschen twee glinsterende rotsblokken. Volgens hem waren
in het Christendom de zedelijke geboden hoofdzaak ; hunne vervulling leidde tot zielekalmte en ware gelukzaligheid. Een predikant behoorde in de eerste plaats een nuttig,
of eigenlijk een bijzonder bruikbaar lid der samenleving te zijn. Aldus het onderwijs van
Konijnenburg, die tot 1827 hoogleeraar is gebleven. En ieder tegenwicht ontbrak ; want
toen Van Hemert in 1796 was afgetreden, wilden. de Remonstranten, na de scheiding
van kerk en staat, geen tweeden professor meer benoemen.
Eindelijk heb ik nog te wijzen op de tolerantie, een der idealen van de eeuw der verlichting.
Maar op dit gebied konden de dissenters niets nieuws van anderen overnemen. Reeds
voor 1530 hadden de edelsten onder de Doopers volledige verdraagzaamheid geleerd ;
men zal zich herinneren, hoe Episcopius een eeuw later hetzelfde beginsel verkondigde.
Dat thans de tolerantie met blijdschap werd begroet, spreekt van zelf; de Remonstrantsche
hoogleeraar Van der Meersch (1756-1790) trad op als haar kampioen. Zijn verhandeling
„Over de vrijheid van godsdienst in den burgerstaat" was een warm en waardig pleidooi,
waarin hij voor het groote publiek de denkbeelden uitsprak, die hij gewoon was in den
besloten kring zijner leerlingen te ontvouwen. Geestdriftig kwam hij op voor de eer der
broederschap in het verleden ; de „Historie der Remonstranten", die op naam staat van
Jacobus Regenboog, was grootendeels samengesteld door Van der Meersch. Dit werk
heeft velen de oogen geopend. Nog in 1827 schreef Jacob van Lennep in zijn dagboek
de volgende ontboezeming : „'s Avonds in Regenboog, Hist. der Remonstr, gelezen, die
mij geheel anders omtrent hen denken doet, als ik tot nog toe deed. 0 God ! vergeef mij
het harde oordeel dat ik over hen geveld heb". — De verdraagzaamheid kweekte allereerst
onderlinge waardeering van Remonstranten en Doopsgezinden : beider studenten volgden
gemeenschappelijk de colleges der wederzijdsche professoren. Haar hoogste citing vond
zij, toen de Remonstranten in 1796 het bekende voorstel deden, dat alle Protestantsche
gezindten zich zouden vereenigen. Tegenwoordig zou zulk een voorstel niet meer zijn
dan een onpractische dwaasheid; in die dagen was het een mannelijke daad, de belichaming van een christelijk beginsel. Zij, die zooeven door de opheffing der staatskerk
volledige vrijheid hadden gewonnen, reikten thans de broederhand aan alien, ook aan
hunne voormalige tegenstanders. Het oude was voorbijgegaan; een nieuw en beter tijdperk scheen te beginnen.
De ontstellende loop der staatkundige gebeurtenissen bracht spoedig een bittere ontgoocheling. In plaats dat zij hooge idealen konden nastreven, hadden de Remonstranten
tijdens de Fransche overheersching op zelfbehoud bedacht te zijn. Zij zagen in 1813, te
midden van de ellende der tierceering, geen anderen uitweg dan hun seminarie te sluiten
en de twee laatst overgebleven studenten naar huffs te sturen. Het was een diepe inzinking
na een schitterend verleden ; en nooit zou de oudste Amsterdamsche kweekschool zich
meer tot haar vroegeren luister kunnen verheffen. De Doopsgezinden daarentegen begonnen op den voorgrond te treden ; zij waren de eenige dissenters, die in dezen bangen
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tijd zorg w isten te dragen voor de opleiding hunner leeraars. Toen de Amsterdamsche
gemeente niet langer in staat Meek hare kweekschool te bekostigen, werd in 1811 de
Algemeene Doopsgezinde Societeit gesticht, die blijkens haar naam de samenwerking der
geheele broederschap beoogde. Deze nieuwe instelling was geen regeerend lichaam ; zij
liet aan alle gemeenten de volstrekte onafhankelijkheid, die de Doopsgezinden van ouds
als eerste levensvoorwaarde beschouwen. Haar arbeid bleef strikt beperkt tot instandhouding van de kweekschool en ondersteuning van behoeftige gemeenten met het oog op
den predikdienst.
De Lutherschen verkeerden in moeilijkheden van geheel anderen aard. In den loop der
18de eeuw waren vele Duitsche hoogescholen, vroeger bolwerken der rechtzinnigheid,
veroverd door het rationalisme, zoodat de predikanten, die daar gestudeerd hadden, sterk
afweken van de leer der vaderen. Men weet, dat dit aanleiding had gegeven tot de scheuring
der Amsterdamsche gemeente in 1791. De orthodoxen noemden zich Hersteld-Lutherschen,
de vrijzinnigen Evangelisch-Lutherschen. Doch, waarin de mannen van het oude en van
het nieuwe licht ook verschilden, bij beiden deed zich spoedig een nijpend gebrek aan
bekwame voorgangers gevoelen. De leerstellige partij Wilde geen rationalistische predikanten uit den vreemde ; zij wenschte een eigen kweekschool ; de vrijzinnigen bleven
voorstanders van de studie in Duitschland, maar de middelen daartoe begonnen hun
te ontbreken. Want ook het Liefdefonds werd door de tierceering getroffen ; vermindering
van inkomsten dwong in 1812 tot het voorstel aan den Amsterdamschen kerkeraad,
geen studenten meer Haar een Duitsche academie te sturen.
Gelukkig bracht de verlossing van Nederland uitkomst. Nadat plannen om hetzij te
Groningen, hetzij te Leiden een of meer Luthersche hoogleeraren te benoemen, mislukt
waren, verzocht een generale kerkelijke vergadering in Juni 1816 „de hulp der Regeering
tot het daarstellen van eene inrigting voor opleiding onzer studenten". De gevraagde
bijstand werd bij Koninklijk Besluit van 5 December verleend ; zoo verrees thans eindelijk
te Amsterdam het seminarie der Evangelisch-Luthersche kerk. Maar op hoe geheel anderen
grondslag was het opgebouwd dan dat der Doopsgezinden, die, altijd bevreesd voor steun
en inmenging van den staat, hunne kostbare vrijheid ongerept bewaard hadden. Feitelijk
was het Luthersch seminarie een staatsinstelling ; de Koning benoemde, buiten het
kerkelijk bestuur om, de curatoren, die niet eens Luthersch behoefden te zijn. Verder
stood de kweekschool onder toezicht van de theologische faculteit te Leiden, al werd
de pil verguld door de bepaling, dat de Luthersche hoogleeraar bij het examineeren en
promoveeren van Luthersche studenten zitting en stem in genoemde faculteit verkreeg.
Aan een professor, bijgestaan door twee Amsterdamsche predikanten, werd het onderwijs
toevertrouwd. In 1818 trad de Duitscher Pliischke als eerste hoogleeraar op ; naast hem
was Ds. Ebersbach en, rinds 1826, Ds. Sartorius werkzaam.
De Remonstranten heropenden hun seminarie in het stichtingsjaar van de Luthersche
kweekschool, zoodat van 1816 of Amsterdam de stad was, waar alle dissenters hunne
predikanten opleidden en bovendien ook Hervormde theologen konden studeeren, wits zij
hunne examens aan een der universiteiten aflegden. De uiterlijke omstandigheden warm
thans ongekend gunstig. De hoogleeraren der Brie seminaries vormden met den door de
stad benoemden professor in de godgeleerdheid voor het eerst een geheel, dat men een
faculteit mocht noemen, al bezat deze natuurlijk geen wettelijke bevoegdheid. Daarbij
ondervonden de kweekscholen iedere gewenschte medewerking van het Athenaeum, welks
professoren de examens van Remonstrantsche en Doopsgezinde studenten hielpen afnemen. Er was nog slechts 66n overblijfsel der voormalige afscheiding : het befaamde
schotje, waartegen De Genestet later de pijlen van zijn vernuft zou richten. Het was een
muurtje, dat de bank der hoogleeraren in het Athenaeum-gebouw in tweeen deelde ;
achter dit schotje, „in het kleine hokje" moesten de professoren van Remonstranten,
Doopsgezinden en Lutherschen plaatsnemen.
Het liberalisme der 19de eeuw zou aan deze ergernis van zelf een einde waken. Intusschen
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kunnen gunstige omstandigheden alleen het geestelijk Leven niet tot bloei brengen. Het
herstel onzer onafhankelijkheid had den horizon niet verruimd ; er volgden jaren, waarin
de rationale zelfgenoegzaamheid hoogtij vierde. Met de nieuwere Duitsche wijsbegeerte
hield niemand zich bezig ; te Leiden, aan de eerste hoogeschool des lands, werd een theoloog als Schleiermacher door Borger en Van der Palm volslagen miskend. De studenten,
plichtmatig gewaarschuwd tegen alles wat van buiten, vooral uit Duitschland kwam,
putter hunne wijsheid nog uit Lucas Egeling's „Weg der zaligheid". Te Amsterdam was
het eer erger dan beter. Welke vlucht konden de theologische studien nemen onder leiding
van de toenmalige professoren? Als stedelijk hoogleeraar was reeds dertig jaar Van
Nuys Klinkenberg werkzaam, de schrijver eener populaire bijbelverklaring, Wier oppervlakkigheid alleen door hare langwijligheid geevenaard wordt. Zijn opvolger Van Hengel
(1818-1827) bezat ongetwijfeld meer bekwaamheden, maar met al zijn kunde stond hij
toch op verbijsterende wijze buiten den stroom der wereld. Van den Lutheraan Pliischke
is naar waarheid opgemerkt, „dat hij door ieder als een geleerd, nederig en beminnelijk
mensch werd hooggeschat" ; dock eenig spoor op wetenschappelijk gebied heeft hij niet
nagelaten. De Doopsgezinde hoogleeraar Koopmans wordt ors geteekend als „welmeenend
maar zwak". En wat den Remonstrant Konijnenburg betreft, zijn platte exegese was van
dien aard, dat zij den student Des Amorie van der Hoeven tot openlijke tegenspraak
prikkelde. Trouwens, het kwam in die dagen meer voor, dat begaafde jongeren dergelijke
kritiek op hunne leermeesters oefenden. De professoren zuchtten nog onder de verplichting
dat zij Latijn moesten spreken, en niet alien bezaten daarin de virtuositeit van een David
Jacob van Lennep. In 1826 werd de geniale Bakhuizen van den Brink student in de
theologie ; hij ram iederen ochtend de vrijheid aan den katheder zijner professoren met
twee spelden een lijstje te hechten, waarin de zonden, den vorigen dag tegen de taal van
Cicero begaan, waren opgesomd.
De eigenlijke 19de eeuw is in Nederland eerst laat begonnen. Men leefde hier nog voort
in de tradities der 18de, toen buiten ooze grenzen reeds op allerlei gebied nieuwe stroomingen waren ontstaan. Maar omstreeks 1830 had het redelijk en zedelijk Christendom
toch zijn tijd gehad; het Lang onderdrukte godsdienstig gevoel toonde behoefte aan een
meer bijbelsche geloofsovertuiging. Deze richting had een gunstigen invloed, ook op
het theologisch onderwijs. De Doopsgezinden waren ditmaal voorgangers. Zij benoemden
in 1826 tot hoogleeraar Samuel Muller, die vroeger krachtig had medegewerkt aan de
oprichting der Societeit en Wiens langdurig professoraat een nieuwe periode in de geschiedenis hunner broederschap opent.
Muller was geboortig uit Crefeld; op jeugdigen leeftijd naar Nederland gekomen, is hij
hier de stamvader geworden van een geslacht van voortreffelijke geleerden. Hoog, autoritair, weinig beminnelijk en zeker meer gevreesd dan geliefd, was hij niettemin de aangewezen leidsman naar een betere toekomst. Twee Bingen heeft hij gewild en bereikt.
Hij zag, hoe het rationalisme der 18de eeuw tai van Doopsgezinde gemeenten had doer
vervioeien, hij begreep, dat heil alleen te verwachten was van terugkeer tot het Evangelie.
Maar hem stond niet een algemeen Christendom met vervaging der grenzen voor den
geest ; het goede, dat zijn broederschap kenmerkte, moest als een kostbare shat behouden blijven. Juist deze vreemdeling is het geweest, die den stoot heeft gegeven tot de
wetenschappelijke beoefening van de geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden.
Hij zelf is begonnen den chaos te orderer en heeft door zijn onderwijs enkelen zijner
beste leerlingen De Hoop Scheffer, Blaupot ten Cate, A. M. Cramer — tot verder
onderzoek bezield. Aan den anderen kart Wilde Muller voor goed een einde maker aan
verouderde toestanden. De grootere gemeenten mochten sinds 1735 meestal wetenschappelijk gevormde leeraars beroepen hebben, op het platteland kwamen de ongestudeerde liefdepredikers nog veelvuldig voor. Hunne werkzaamheid beteekende een geestelijken achterstand ; Muller beschouwde het als zijn levenstaak de Doopsgezinde broederschap op
gelijken rang te brengen met de overige Protestantsche kerkgenootschappen. Voor Bit Joel
32
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achtte hij in de eerste plaats uitbreiding van het theologisch onderwijs noodig ; bij zijn
benoeming vroeg en verkreeg hij, dat naast hem een tweede hoogleeraar, de bekwame
Cnoop Koopmans, werd aangesteld. Hij zelf, voortreffelijk homileet, nam de practische
opleiding voor zijn. rekening; het is een zijner vele verdiensten, dat hij predikers als
Mauve, De Hoop Scheffer, Van der Goot, Sepp, Jan de Liefde heeft gevormd. Het streven
van Muller vond in de broederschap meer en meer instemming. Ondanks het lijdelijk verzet van kleinere gemeenten, Wier zelfgevoel ontzien moest worden, hebben in den loop
der 19de eeuw de liefdepredikers zoo goed als overal plaats gemaakt voor kweekelingen
der Societeit.
Voor de Remonstranten was het een groote winst, dat in 1827 Des Amorie van der Hoeven
den afgeleefden Konijnenburg verving. Zijn optreden bracht de kweekschool tot nieuwen
bloei; echter behoort hij, evenals Van der Palm, tot die mannen, Welke persoonlijk veel
dieper indruk gemaakt hebben dan het nageslacht uit hunne werken verklaren kan. Zijn
beteekenis ligt voor den geschiedschrijver vooral hierin, dat hij, wars van het verouderend
rationalisme, de Remonstrantsche broederschap tot een meer bijbelsch Christendom
heeft teruggebracht. Wij zagen, hoe hij reeds als student de opvattingen van zijn leermeester bestreed ; als predikant had hij door het bijbelsche van zijn standpunt menig ambtgenoot en menig gemeentelid tegen zich ingenomen. Thans hoogleeraar geworden, bleef hij
leiding geven in dezelfde richting, onbevreesd voor de beschuldiging, dat zijne woorden
veel te gereformeerd klonken. Daarbij stond hem een welsprekendheid ten dienste, die
inderdaad betooverend moet zijn geweest. „Allen", zegt een bevoegd beoordeelaar als
Acquoy, „alien kwamen onder den invloed van de majestueuse gestalte, de melodieuse
stem, de plastische gebaarmaking des sprekers en de mysterieuse stilte, die in het kerkgebouw heerschte, zoo Lang hij sprak". Geen wonder, dat zijn tijdgenooten hem het hoogst
gewaardeerd hebben als kanselredenaar. Van den invloed, Bien hij op zijn leerlingen
oefende, getuigt nog het „In Memoriam", door De Genestet met eerbiedige dankbaarheid
aan den geliefden leermeester gewijd. De dichter verheerlijkt in dit vers Van der Hoeven
als „de kroon der vaderlandsche kerk", „den roem van twee geslachten", als den bezielden
prediker, die naar „waarheid, eenvoud en natuur" streefde. Al verstond Van der Hoeven
onder deze drie iets anders dan wij, de laatste lofspraak is zeker verdiend. Niemand heeft
meer dan hij gedaan om, naar het geestig woord van een der Leekedichtjes, ons van den
preektoon te verlossen. Voorts kenmerkt het hem, dat hij de oude leuze hoog hield
„Eenheid in het noodige, vrijheid in het twijfelachtige, in alles de liefde". Maar de verdraagzaamheid, die hij levenslang heeft voorgestaan, was anders dan die der Doopsgezinden;
hij hoopte nog op verwezenlijking van het ideaal, dat de gescheiden Protestanten zich
zouden hereenigen. Toen in 1834 het tweede eeuwfeest van de Remonstrantsche kweekschool luisterrijk werd gevierd, sprak Van der Hoeven de herdenkingsrede uit. Zijn slotwoord was een weerklank van het voorstel der broederschap in 1796 : geen dankbaarheid
voor ondervonden zegeningen mocht den wensch terughouden, dat het seminarie zijn
derde eeuwfeest niet beleven zou.
Wat Muller voor de Doopsgezinden. en Des Amorie van der Hoeven voor de Remonstranten is geweest, dat was Domela Nieuwenhuis voor de Lutherschen. Doch bij hen liet
de vernieuwing zich het langst wachten, doordat de leiders der kweekschool geruimen
tijd dezelfde bleven. Ebersbach werd eerst in 1839 emeritus ; Sartorius stierf in 1845 en
Pliischke in 1846. Met dit drietal nam de heerschappij van het rationalisme een einde.
Blijkbaar hadden de Lutherschen toen het ongewenschte ingezien van onderwijs door
predikanten, die daaraan hunne krachten slechts gedeeltelijk konden wijden. Zij besloten
de twee buitengewone professoraten samen te smelten tot een gewoon. De regeering
stemde hiermede in ; gelukkig begon zij langzamerhand haar onnatuurlijke voogdijschap
over het seminarie op te geven. Haar eerste stap was, dat zij in 1845 zich verplichtte in
het vervolg drie curatoren te kiezen uit de leden en twee uit de predikanten der Evangelisch-Luthersche kerk. Toch zou het tot 1878 duren, vOOrdat de staat zich aan ieder
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toezicht onttrok en de synode de haar toekomende bevoegdheid verkreeg om geheel
onaf hankelijk curatoren en professoren te benoemen.
Ebersbach en Sartorius werden in 1845 vervangen door Domela Nieuwenhuis en Pliischke
in 1847 door Millies. Zoo bezaten de Lutherschen thans, evenals de Doopsgezinden, twee
hoogleeraren ; de beide jongere kweekscholen begonnen de oudste voorbij te streven.
De nieuwgekozen professoren waren van harte de bijbelsche richting hunner dagen toegedaan. Millies echter trad op den achtergrond ; uitmuntend door veelzijdige geleerdheid,
had hij zeker belangstelling voor practische aangelegenheden als de tending en de bestrijding der negerslavernij, maar miste toch de gave bezielend op zijn leerlingen te werken.
Domela Nieuwenhuis daarentegen was een geboren leider. In hem waardeeren wij een
scherp verstand, een vasten geest, een krachtige hand. Het Evangelic nam hij onvoorwaardelijk aan als openbaring Gods ; van uitersten afkeerig, hield hij in zijn geloof het
midden tusschen leerstelligheid en mystiek. Degelijkheid was een zijner kenmerkende
eigenschappen ; zijn nagelaten geschriften, hoewel zij hem niet stempelen tot een geleerde
van den eersten rang, onderscheiden zich door betrouwbaarheid en zekere voornaamheid,
die vooral zijn kerkhistorische opstellen nog altijd lezenswaardig waken. Deze voorganger,
door zijn leerlingen evenzeer geliefd als ontzien, wist hen zonder moeite voor zijn bijbelsch
Christendom te winnen.
Nu de leiding in zulke handers was, moest vanzelf de vraag oprijzen, of EvangelischLutherschen en Hersteld-Lutherschen niet een gemeenschappelijk seminarie konden
stichten. Domela Nieuwenhuis toonde zich een warm voorstander van dit denkbeeld ;
ook de Herstelden bleken tot toenadering geneigd. Zij hadden jaren lang hunne studenten
door Amsterdamsche predikanten doers opleiden. Een dezer, Ds. Sesbrugger, werd in
1853 voorgoed met het onderwijs belast en ontving den bescheiden titel van docent.
Aldus kwam feitelijk een vierde kweekschool tot stand. Maar voorloopig breidde men de
jonge instelling niet uit, omdat joist toen pogingen gedaan werden tot volledige samensmelting der beide Luthersche kerkgenootschappen.
Terwijl de drie seminaries zich in stijgende lijn ontwikkelden, trad als stedelijk professor
een man op, die eveneens het peil van het onderwijs aanzienlijk verhoogde. Had Amsterdam voor zijn theologischen leerstoel vroeger altijd een exegeet gekozen, in 1846 benoemde
het den kerkhistoricus Moll. Wat deze grootmeester voor zijn vak gedaan heeft, moet
Kier buiten beschouwing blijven ; alleen in zijn betrekking tot de kweekscholen hebben
wij hem gade te slaan. Op de studenten heeft hij een overwegenden invloed geoefend ; want
geen hoogleeraar wist hen zoo krachtig te bezielen met liefde voor de wetenschap. En dit
was des te bewonderenswaardiger, omdat hij beginners moest met belangstelling te wekken
voor zijn vak, dat toen door de antiquarische richting van Kist en Royaards slechts matig
sympathie vond. Moll schreef in 1851 zijn „Angelus Merula" ten erode „iets te leveren,
dat zijn leerlingen liefde voor de kerkgeschiedenis van ons vaderland zoo kunnen inboezemen". Hierin is hij volkomen geslaagd : na weinige jaren had hij de school gevormd, die
een rechtmatige roem van het Amsterdamsche Athenaeum is geworden. Tot haar behoorden
theologen van alle gezindten. Moll's beste studenten waren de Hervormde Acquoy, de
Doopsgezinde Aemilius Wybrands, de Remonstrant Rogge en de Lutheraan Lohr.
Nieuwe wegen openden zich, toen tegen het jaar 1860 de moderne richting in ons vaderland opkwam. Zij is op theologisch gebied de groote gebeurtenis der 19de eeuw. Uitgaande
van een wereld- en levensbeschouwing, die tegelijk christelijk Wilde zijn en in overeenstemming met het weten en denken van eigen tijd, oefende zij radicale kritiek op het overgeleverde geloof; met haar begint een omwenteling zoowel in de wetenschap als in de kerk.
Voor de ontbindende krachten, die in haar scholen, had men aanvankelijk weinig oog.
Zij werd integendeel met naieve geestdrift begroet, alsof zij het was, die eindelijk de
lang verborgen waarheid zegevierend te voorschijn bracht. Het geheele Protestantisme
onderging den invloed dezer richting, dock nergens won zij sterker aanhang dan bij de
dissenters. Hier geen verbitterde strijd, zooals in de Hervormde kerk ; de tegenstand
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kwam voornamelijk van de ouderen met hunne allengs slinkende volgelingen. Toen de
Algemeene Doopsgezinde Sociaeit in 1861 haar vijftigjarig bestaan vierde, hield de hoogbejaarde Muller de feestrede; hij zag in het modernisme een dreigende onweerswolk.
Ook Domela Nieuwenhuis, nog in de kracht zijner werkzaamheid, zette zich schrap en
handhaafde met al de onverzettelijkheid, die hem kenmerkte, zijn overtuiging. Des Amorie
van der Hoeven was reeds in 1855 overladen. Doch naast en ter vervanging van deze
ouderen traden hoogleeraren op van een jonger geslacht en zij vooral warden de welsprekende woordvoerders der moderne richting. Zoo zijn wij genaderd tot een belangrijk
keerpunt ; ongelukkig echter moeten wij juist hier ons gaan beperken. Want de meeste
dier jongere hoogleeraars zijn in 1877 door het tot Universiteit verheven Athenaeum.
overgenomen ; van toen of bekleedden zij de dubbele functie van academische en kerkelijke professoren. Een splitsing wordt derhalve noodzakelijk. Zeker is de uiteenzetting
van de louter wetenschappelijke verdiensten dezer leiders het best op hare plaats in de
geschiedenis van het theologisch onderwijs te Amsterdam, walks ontwikkelingsgang
elders in dit gedenkboek geteekend zal worden. Hier hebben wij ons alleen nog met de
seminaries bezig te houden.
Hoe geheel waren de rollen thans omgekeerd ! De Doopsgezinde kweekschool; die aanvankelijk zich bescheiden op den achtergrond had gehouden, nam onbetwistbaar de eerste
plaats in, toen Hoekstra en De Hoop Scheffer in 1857 en 1860 als hare hoogleeraren optraden. Vooral Hoekstra ward door de godgeleerde wereld in ons land als een barer eminente leidslieden geeerbiedigd ; geen der seminaries heeft in vroeger of later tijd kunnen
Bogen op zulk een oorspronkelijk en diepzinnig danker. Zonder opzettelijk naar invloed
te streven, heeft hij door zijn onderwijs en misschien meer nog door zijn geschriften een
steeds toenemenden invloed geoefend. In zijne dagen heerschte de school van Scholten;
van Hoekstra ging een andere geestesrichting uit, die, wars van eenzijdig intellectualisme,
het voile leven zocht. Voor hem was het geloof gegrond in 's menschen onuitroeibare
geestelijke behoeften ; voor hem de theologie een wetenschap, die in de roerselen van.
's menschen gemoed haar uitgangspunt vindt. En deze richting zou in de toekomst krachtiger nawerken dan die van den beroemden Leidschen meester.
Met dit weinige moeten wij, wat Hoekstra betreft, ons hier tevreden stellen. Bij De Hoop
Scheffer kunnen wij iets Langer stilstaan, omdat zijn arbeid meer verband houdt met het
seminarie. Op wetenschappelijk gebied was zijn levenstaak het schrijven van de geschiedenis der Doopsgezinden. Wat zijn voorgangers geleverd hadden, waren niet meer dan
fragmenten ; hij Wilde het nog onbekende aan het Licht brengen, het vele raadselachtige
en tegenstrijdige verklaren, het verspreide samenvatten. Maar zelfs in een dertigjarig
professoraat heeft Scheffer deze taak niet kunnen volbrengen ; verder dan de voorbereiding is hij niet gekomen. Toch heeft reeds dit voorbereidende hooge waarde. Niet alleen
danken wij aan hem het klassieke werk over de opkomst der Hervorming ten onzent
— een boek dat in kunstvollen miniatuurarbeid de wording van het Protestantisme tot
1531 beschrijft en zich waardig aansluit bij Moll's kerkgeschiedenis der middeleeuwen —
ook ten opzichte van het onderzoek naar de verdere bronnen heeft Scheffer zich blijvende
verdiensten verworven. Hij heeft de taak van Muller voortgezet en voltooid. De rijke
gedenkstukken, in het bezit der Vereenigde Doopsgezinde gemeente te Amsterdam, zijn
door hem gecatalogiseerd en zoo eerst vruchtbaar gemaakt voor historische studie. Dat
de Doopsgezinde bibliotheek, die op theologisch gebied de voornaamste is in ons land,
hare bestemming kan vervullen, is vooral het werk van Scheffer. En hoeveel er uit hare
zeldzame boekjes en archiefstukken te putten valt, heeft niemand beter aangetoond dan
hij zelf in die reeks van voortreffelijke artikelen, Welke hij achtereenvolgens in de Doopsgezinde Bijdragen heeft geplaatst. Evenals Acquoy, die zich voorgenomen had de geschiedenis der Hervormde kerk te schrijven, was hij echter te nauwgezet om ook maar de
kleinste bijzonderheid van zijn veelomvattend onderwerp te verwaarloozen. Hieraan is
het te wijten, dat beide historici ten grave zijn gegaan, voordat zij van bun hoofdwerk
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een letter op papier hadden gebracht. Ten aanzien van Scheffer hebben wij daarbij nog in
het oog te houden, dat al te veel van zijn tijd en kracht in beslag werd genomen door de
tallooze bemoeiingen, die hij naast zijn eigenlijk professoraat ten dienste zijner broederschap op zich moest nemen.
De practische lessen waren geheel aan Scheffer toevertrouwd. Zijn welsprekendheid en
literaire aanleg werkten gunstig op de studenten ; hij heeft predikers gevormd als Simon
Gorter, Aemilius Wybrands, Jeronimo de Vries. Laatstgenoemde bekleedt de eereplaats.
Zijn bundels preeken bevatten het beste dat ooit in Nederland, en waarschijnlijk ook
daarbuiten, van een modernen kansel is verkondigd.
Bij de Lutherschen deed de nieuwe richting haar intrede, toen Loman in 1856 tot hoogleeraar werd benoemd. Deze talentvolle leidsman heeft nimmer getracht proselieten te
maken ; zoo niettemin vele zijner leerlingen hem zijn gevolgd, dan is dit te danken aan
zijn idealisme, zijn rijke kennis en vooral aan zijn krachtige persoonlijkheid. In elken kring,
waar Loman zich bewoog, nam hij een der eerste plaatsen in. Zijn afwijkende overtuiging
kwam onbewimpeld aan den dag, toen hij in De Gids van 1861 een artikel plaatste „De
opstanding van Jezus. Het geloof der gemeente en de bedenkingen der wetenschap",
dat tot heel wat geschrijf en gewrijf aanleiding gaf. Met onverbiddelijke consequentie
ging Loman verder den weg op van het radicalisme. In zijn geschrift „Symbool en werkelijkheid" betoogde hij, dat wij in Jezus niet weer hebben te zien dan een personificatie
van het Joodsche yolk. Zulke ketterijen moesten natuurlijk aanstoot geven ; en al stond
naast Loman de rechtzinnige Domela Nieuwenhuis, wij begrijpen, dat de Hersteld-Lutherschen tegen een hereeniging bezwaar begonnen te waken. Evenwel, men was van weerszijden bezig met de goed bedoelde pogingen daartoe. Vertegenwoordigers van beide kerkgenootschappen vormden Binds 1863 een „Permanente commissie van verbroedering",
die inzonderheid de samensmelting der beide seminaries beoogde. Had men toen doorgetast, de zaak zou waarschijnlijk tot het gewenschte einde zijn gebracht, maar ongelukkig
besloot men de nieuwe wet op het Hooger Onderwijs of te wachten. Zij kwam eerst in 1876
tot stand en toen was het gunstig getij verloopen. Domela Nieuwenhuis, de ziel der
commissie, was in 1869 overleden; bovendien had in de Evangelisch-Luthersche kerk het
modernisme de macht en leiding verkregen. Een laatste poging werd in 1887 door Loman
gedaan, die als redmiddel een scheiding voorstelde tusschen het wetenschappelijk en het
kerkelijk deel der opleiding. De studenten zouden aan hetzelfde seminarie onderricht ontvangen en voor dezelfde commissie het proponentsexamen afleggen ; daarna konden de
geslaagden de formulieren van hun eigen kerkgenootschap onderteekenen. De synode verwierp echter dit voorstel ; en daar nu het doel der verbroederingscommissie onbereikbaar
was gebleken, werd zij opgeheven. Zoo behielden de Herstelden hunne afzonderlijke kweekschool. Zij hadden. na Ds. Sesbrugger achtereenvolgens de predikanten Stemler en Westhoff
nog tot docent gekozen, maar benoemden in 1903 Dr. Pont tot hoogleeraar.
En de Remonstranten ? Het is niet zonder reden, dat ik hen ditmaal in de laatste plaats
noem : zij waren jammerlijk afgezakt naar de achterhoede. Des Amorie van der Hoeven,
al was de wetenschap zijn sterke zijde niet geweest, had als redenaar geschitterd; zijn
opvolger Tideman kon in geen enkel opzicht de vergelijking doorstaan met Hoekstra,
Scheffer of Loman. Het was hard voor de oudste kweekschool met haar roemrijke tradities,
dat zij geheel overvleugeld werd ; het bewustzijn begon te ontwaken, dat zij dringend
vernieuwing noodig had. Daarbij kwam nog iets anders. De richtingstrijd in de Hervormde
kerk had vele modernen van haar vervreemd en een toevlucht doen zoeken bij de Remonstranten. Deze plotselinge aanwas wijzigde den geest der broederschap in zooverre, dat
zij de eeuwenoude verwantschap met de overige dissenters, vooral met de Doopsgezinden,
minder ging gevoelen. Door een en ander werd het ingrijpend besluit van 1873 voorbereid. De Remonstranten braken toen met een eervol verleden en verplaatsten hun
seminarie naar Leiden.
Het was een ernstig verlies voor Amsterdam, waar in die dagen het theologisch onderwijs
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een peil had bereikt, dat nergens in ons land werd overtroffen. Juist het samengaan der
drie of, wil men, vier verschillende groepen gaf kracht en een hooge mate van onafhankelijkheid. Doch het verlies zou spoedig meer dan vergoed worden. Om de woorden van
Moll te gebruiken : „De overtuiging was gerijpt, dat de Illustre School, al droeg zij niet
den naam van Universiteit, naar haar wezen, krachtens de spontane ontwikkeling, Welke
zij gedurende derdehalve eeuw onderging, inderdaad reeds was, wat zij nog niet heette,
maar in eene niet zeer verwijderde toekomst heeten zou". De „wijd verbreide" wensch
ging eindelijk in vervulling : op 7 April 1876 nam de Tweede Kamer het artikel aan,
waarbij Amsterdam verlof ontving het Athenaeum tot Universiteit in te richten. Opgewonden studenten kwamen de woningen hunner hoogleeraars binnenstormen en voerden
hen — Moll in de eerste plaats — naar hunne toen zoo eenvoudige societeit. En bij de
inwijding der nieuwe Universiteit op 15 October 1877 was het de theoloog Moll, die, daartoe door Burgemeester en Wethouders uitgenoodigd, de feestrede hield. De faculteit der
godgeleerdheid had den voorrang op dien onvergetelijken dag !
Trouwens, zij was een eminente faculteit. Geleerden als Moll, Hoekstra, Scheffer, Loman,
Chantepie de la Saussaye hadden zitting in haar. De seminaries, die zelve hunne hoogleeraren hadden afgestaan, traden in nauw verband met de Universiteit ; zij vertrouwden
haar de wetenschappelijke vorming hunner studenten toe en beperkten zich voortaan
tot het kerkelijk deel der opleiding. En spoedig gebeurde er iets, dat tot hoopvolle verwachtingen aanleiding mocht geven. Met een breedheid van opvatting, die het toenmalig
stadsbestuur tot blijvende eer verstrekt, zag het in, dat de theologische faculteit hare
bestemming alleen dan kon vervullen, wanneer ook voor aanstaande predikanten der
Hervormde kerk de gelegenheid werd geopend, te Amsterdam te studeeren. Zoo wendde de
raad zich tot de synode van genoemde kerk en bood haar de bezoldiging van twee hoogleeraren aan. De synode ging in op dit voorstel en benoemde met loffelijke onpartijdigheid
naast den ethisch-irenischen Gunning den modernen Knappert, die op 18 en 19 December
1882 hunne oraties hielden. Thans scheen de bloei der faculteit voor goed verzekerd.
Men weet, dat de uitkomst een bedroevende teleurstelling is geworden. Aan wie de schuld ?
Bij de dankbare erkenning van het zeer vele, dat Amsterdam in verleden en heden voor het
Hooger Onderwijs heeft gedaan, mogen wij enkele donkere schaduwen niet uit het oog
verliezen. Ili herinner aan de vroedschapsvergadering van 1679, waarin besloten werd de
zes hoogleeraren tot op drie te laten uitsterven ; aan het eeuwfeest van 1732, toen de
feestredenaar d'Orville slechts een werkelijken ambtgenoot noemen kon. 1k herinner,
in verband met de theologische faculteit, aan het onzalig raadsbesluit om de vacature,
in 1893 door het overlijden van Prof. Knappert ontstaan, onvervuld te laten en zijn
ambtgenoot, Prof. Muller, op wachtgeld te stellen. Daardoor werd de betrekking tusschen
de Universiteit en de Hervormde kerk geheel afgebroken. Wel stond de mogelijkheid
nog open, dat Hervormde studenten het candidaatsexamen te Amsterdam zouden blijven
afleggen, maar de synode was van oordeel dat zij, nu de kerkelijke hoogleeraren haar
ontnomen waren, de candidaatsbul van de theologische faculteit te Amsterdam niet langer
erkennen mocht. Zoo werd een stroom van studenten gedwongen hunne opleiding aan
eene der rijksuniversiteiten te zoeken. De faculteit, die kort geleden met zoo schoone
vooruitzichten was begonnen, moest hare werkzaamheid beperken tot het natuurlijk veel
Beringer aantal van Doopsgezinde en Luthersche studenten. Later, in 1915, kwam daarbij
nog eenig verlies, doordat de Hersteld-Lutherschen hunne uiteraard kleine kweekschool
naar Utrecht verplaatsten. En de poging, in 1916 door Prof. Groenewegen aangewend
om het seminarie der Remonstranten naar Amsterdam terug te brengen, mislukte.
Inmiddels hadden de seminaries hunnerzijds gedaan, hetgeen zij konden. Zij hielden bij
elke hoogleeraarsbenoeming rekening met de belangen. der Universiteit en kozen uitsluitend mannen, Wier bekwaamheid hen waardig maakte door haar overgenomen te
worden. Natuurlijk blijven de tegenwoordige functionarissen buiten beschouwing; aan het
einde van dit overzicht heb ik alleen nog hunne onmiddellijke voorgangers te vermelden.
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Bij de Doopsgezinden trad in 1890 Cramer op, die den wetenschappelijken en practischen
arbeid van De Hoop Scheffer met eer heeft voortgezet , naast hem stood van 1892 of
De Bussy, de scherpzinnige beoefenaar der zedekunde. De Lutherschen benoemden in
1885 VOlter en in 1893 Brandt; beiden hebben door diepgaande critische studie van het
Nieuwe Testament hun naam gevestigd. Zij alien zullen naar verdienste herdacht worden
in de geschiedenis van het theologisch onderwijs te Amsterdam.
De toestand is thans als volgt. Eenerzijds twee kerkelijke seminaries, die van jaar tot
jaar toenemen in kracht en bloei, anderzijds een teruggezette en misdeelde faculteit, die
het tekort aan studenten pijnlijk blijft gevoelen. Geen bekwaamheid of toewijding kan
vergoeden wat haar van hoogerhand is ontnomen. Reeds bijna veertig jaar duurt dit voort
in de hoofdstad, vanwaar juist het ontbrekend aantal studenten te verwachten is. Het
zou een waardige bekroning der aanstaande feestviering zijn, wanneer, in het welbegrepen
belang der Amsterdamsche Universiteit, deze toestand een erode nam en de theologische
faculteit het haar toekomende ruimer arbeidsveld verkreeg, dat onmisbaar is voor de volledige ontplooiing barer krachten.
W. J. KUHLER.
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TWEEDE HOOFDSTUK
DE THOMISTISCHE LEERSTOEL

e stichting van den leerstoel in de Thomistische Wijsbegeerte bij de
gemeentelijke Universiteit van Amsterdam was een allergewichtigste gebeurtenis in het kultuurleven der Katholieken van Nederland. Voor het eerst zou een der
hunnen de philosophie van den Aquiner gaan onderwijzen aan een openbare Universiteit.
De beteekenis van dat feit, werd uitermate verhoogd, doordien voor den nieuwen zetel
iemand werd aangewezen, die in den vollen zin was the right man on the right place.
Den 12den Juli 1894 werd Pater Mag. J. V. de Groot 0. P. door het Nederlandsch Episcopaat benoemd tot kerkelijk hoogleeraar. Op Maandag 1 October sprak hij zijn openingsrede uit over : „De H. Thomas van Aquino als wijsgeer". In een degelijk, helder betoog
wees hij op de echt wetenschappelijke, onvergankelijke waarde der Thomistische wijsbegeerte. Zijn oratie openbaarde echter meer dan enkel een geleerde van gedegen wetenschap. In de eerste zinnen viel reeds de hooge adel van ziel te beluisteren, die alien Wilde
vereenen in de 6ene liefde tot de waarheid. „De liefde tot de waarheid is een verheven
kracht in den mensch". „Zij doodt het vooroordeel, staalt het onderzoek, drukt den eigenwaan neer, verwekt koningen der wetenschap en helden des geloofs ; zij brengt den
menschen vrede op aarde". Hier was zijn eigen levensprogram, dat hij beleefd had en tot
het laatst zou beleven. Het was beginsel- en vredesverklaring tevens. Zelfs de onverschilligen en mogelijke tegenstanders, die hem aanhoorden, ondergingen den sterken indruk
van zijn edele, gave persoonlijkheid. Al heel spoedig won Pater De Groot de sympathie
en hoogachting van zijn collega's, die bij nadere kennismaking steeds aangroeide. Er ging
een stil veroverende invloed uit van zijn beminnelijken eenvoud, zijn immer jeugdige
blijmoedigheid, van zijn onkreukbare, beginselvaste persoonlijkheid, met die spontane,
oprechte waardeering voor alle waars en goeds, van Welke zijde het ook tot hem kwam.
Zijn colleges, die hij tot het laatst van zijn leven met groote zorg voorbereidde, werden
over het geheel flink bezocht en in de eerste jaren behoorden zelfs collega's uit meer dan
een faculteit tot zijn hoorders.
Had Thomas van Aquino in het voile wetenschappelijke leven van zijn tijd gestaan,
Pater De Groot volgde ook Merin zijn meester. „Zijn invloed dankte hij aan de spanning,
waarmee hij ...... voeling met de actualiteit hield, die altijd het uitgangspunt van zijn
beschouwingen leverde, om het eeuwige als uitkomst te laten bereiken" 1).
In zijn beide laatste grootere werken „Denkers van onzen Tijd" en „Denkers over Ziel
en Leven" vinden we wijsgeerige studien, die we veilig als een uitgewerkte weergave kunnen
beschouwen van sommige zijner colleges. Telkens en telkens wordt daar aangetoond,
1) Herleving van de wetenschap in Katholiek Nederland. Gedenkboek door G. Brom, Den Haag 1930. Levensbericht van
prof. dr. J. V. De Groot door B. H. Molkenboer 0. P. Leiden 1925. Pater de Groot. Herdenking en Hulde, samengesteld
door Lr. B. H. Molkenboer, Dr. A. H. M. J. van Rooy, 's-Hertogenbosch 1923 (met volledige opgave van de werken
vanprof. De Groot).
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hoe de voornaamste stellingen der Thomistische philosophie volstrekt geldig blijven naast
de nieuwste beschouwingen der moderne wetenschap.
Naast het verantwoord vasthouden aan wijsgeerig inzicht van vroegere denkers, treft ons
zijn omvangrijke belezenheid der nieuwere en nieuwste litteratuur omtrent de behandelde
onderwerpen. We denken o.a. aan zijn fijne, met diep psychologisch inzicht geschreven
opstellen over de geloofstheorie van Brunetiere en over gronden van godsdienstige zekerheid bij John Henry Newman. Deze laatste studie behoort nog heden tot het allerbeste,
wat over den grooten Oxfordman geschreven is.
Ofschoon Pater De Groot geen vakman was in de experimenteele wetenschappen, had
hij zich toch zoodanig ingewerkt in de nieuwste onderzoekingen, vooral op biologisch
gebied, dat erkende autoriteiten openlijk getuigden van zijn uitgebreide en diepgaande
kennis. In zijn studie over „St. Thomas van Aquino en de nieuwere biologie" wees hij
er op, dat de inzichten van den Aquiner over den aard der levensfuncties en van het
levende wezen door de laatste onderzoekingen bevestigd werden en hoe de ware kern
der neovitalistische theorieen juist door het Thomisme sterker werd belicht.
De groote wetenschappelijke verdiensten van Magister De Groot werden openlijk erkend.
Leuven verleende hem het Eeredoctoraat, hij werd opgenomen onder de leden der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, benoemd in de Staatscommissie tot reorganisatie
van het onderwijs en kort voor zijn dood, op voorstel van Struycken, tot het eenige
eerelid van de Katholieke Wetenschappelijke Vereeniging.
Professor De Groot is meer geweest dan een groot geleerde, hij was voor talloos velen
— en niet enkel voor studenten — een geestelijke Bids, een die leidde naar omhoog door
de wijsheid en reinheid van zijn leven. Zijn handel en wandel is een opgang geweest
naar het ideaal van alle zedelijke schoonheid, dat zijn geloof hem toonde in den aanbiddelijken persoon van Christus. Daarin wortelde zijn vruchtbaar, zegenrijk werken voor
de studenten. Hij redde hen uit of vrijwaarde hen tegen verlammenden twijfelzucht en
zedelijke gevaren; hij vormde hen tot karakters, sterk in het goede voor zich zelf en hun
omgeving. Heel zijn Lang professoraat heeft hij zijn rijke en rijpe levenservaring in dienst
gesteld van zijn vaderlijke, tactvolle liefde, om de zielen van de Katholieke studenten op
te stuwen naar al wat goed, edel en schoon is.
Hij heeft er al zijn groote gaven naar geest en hart aan verpand om tot God te kunnen
zeggen : „zie, die Gij mij gegeven hebt, ik heb hen voor U bewaard".
Nog in de voile frischheid van zijn geestesgaven arbeidend voor de wetenschap, overviel
hem in 1922 een verraderlijke kwaal. Na een smartelijk ziekbed van Brie weken, werd
zijn schoon, harmonisch leven bekroond door een nog schooner sterven.
Vervuld werd in hem, wat hij zelf eens schreef in zijn : „Wedergeboorte" : „Wie in onschuld
sterft, voltooit zijn leven".
R. R. WELSCHEN.

507

,

Wisentverblijf in Artis. Photo bij dr. Surlier.

'i411/011Pri

ikt

Jonge beren in Artis. Photo bij dr. Sunier.

508

°

DERDE HOOFDSTUK
ZOOLOGISCH MUSEUM

e geschiedenis van het Zoologisch Museum is zoozeer saamgeweven met
de verhouding tusschen de gemeente Amsterdam en het Koninklijk ZoOlogisch Genootschap „Natura Artis Magistra", dat daarvan het best bij de behandeling van
laatstgenoemd genootschap een kort overzicht te geven is.
Inderdaad was van deze beide aanvankelijk Artis degene, die de omvangrijkste zoologische
collectie bezat. De gemeente had niet veel weer dan de onderwijscollectie en eenig voor
onderzoek bewaard anatomisch materiaal. Eerst door de latere expedities, vooral die van
Max Weber naar het hooge noorden, naar Oost-Indie en Zuid-Afrika, en bovenal door de
Siboga-expeditie, welke een ontzaglijk materiaal uit de zeeen van den Maleischen Archipel
omvatte, kwam de gemeente in het bezit van omvangrijke verzamelingen op dierkundig
gebied, welke een vermeerderde, zich ook in het brengen van offers uitende belangstelling
van deze zijde wettigden, waarbij later nog kwam de erkenning van de groote opvoedkundige waarde, welke aan een uitgebreide, voor het publiek bestemde toon-collectie voor
een wereldstad als Amsterdam moest worden toegekend. Daarnaast was het voor Artis
gewenscht eenige verlichting te vinden in de zorgen en kosten, aan het bezit van een omvangrijke collectie verbonden. Al deze overwegingen voerden tot de vereeniging der
verzamelingen van de gemeente en van Artis, zooals dat in het hoofdstuk over dit genootschap nader wordt geschetst. In enkele woorden is daar ook aangegeven hoe na talrijke
verplaatsingen de huidige toestand tot stand gekomen is, die, hoezeer reeds beter dan
vroeger, toch den stempel draagt van den langzamen, trapsgewijzen groei van het museum
en in vele opzichten nog allesbehalve bevredigend mag genoemd worden. Van het ideaal
van een behoorlijk in een gebouw ondergebrachte, naar vaste beginselen ineengezette,
uitgebreide en instructieve toon-collectie zijn wij nog ver verwijderd ; daarnaast ontbreken voldoende ruimten voor het wetenschappelijke materiaal en goede werkkamers voor
den zich noodzakelijk uitbreidenden staf van bewerkers. Het heeft dus slechts matige en,
naar wij hopen, binnen afzienbaren tijd slechts historische waarde den nu bestaanden
toestand in het kort te schetsen. Met het volgende moge worden volstaan.
De voor het publiek bestemde collecties zijn over verschillende gebouwen van Artis verspreid. Sinds zeer langen tijd bevindt zich de collectie opgezette zoogdieren van Artis
hooggelegen in twee zalen boven de konings- en de koffiezaal. Onder de vele zeldzaamheden, hier ten toon gesteld, is vooral de opgezette quagga, een der weinige aldus bewaarde
exemplaren dezer uitgestorven zebra-snort, te noemen. Het midden van beide zalen wordt
door lange rijen legkasten ingenomen, die een uitgebreide conchylien-collectie herbergen.
Bovendien bevat een dezer zalen een aantal beenderen van zoogdieren uit het pleistoceen,
afkomstig uit de grot Ultima Esperanza in Zuid-Patagonie, door den beer J. H. Kruimel
vandaar medegebracht en door de Amsterdamsche Universiteitsvereeniging aan het Zoologisch Museum geschonken, terwijl de galerijen de collectie opgezette vogels bevatten.
509

In de hal tusschen beide zalen is o.a. een model van een bij Nederland gestranden narwal,
een opgezette giraffe benevens een skelet dezer diersoort, en een vitrine met paradijsvogels
van velerlei snort aanwezig.
De collectie der Nederlandsche fauna bevindt zich in het gebouw aan de andere zijde van
den vijver, waarin ook de bibliotheek is gehuisvest. Een der zalen bevat een nagenoeg
volledige collectie van Nederlandsche vogels, vele in talrijke exemplaren; de legkasten
in het midden bevatten o.a. een eierencollectie, aan de andere zijde Nederlandsche Mollusken, Echinodermen enz. Aan de zijde der Middenlaan is een uitgebreide collectie van
Nederlandsche Macrolepidoptera ten toon gesteld, benevens keuze-collecties van Coleoptera
en Diptera en eenige kleinere insectengroepen. Op dezelfde wijze staan aan den tuinkant
laden met exotische kevers en eenige, die op biologische onderwerpen uit de insectenwereld
betrekking hebben.
In de 2de zaal is de vogelcollectie voortgezet ; zij bevat tevens de Nederlandsche zoogdieren, voorts een aantal door den praeparateur, den Neer P. L. Steenhuizen, reeds jaren
geleden zorgvuldig saamgestelde groepen, die het vogelleven voor oogen voeren. Lepelaars
en reigers, oeverzwaluwen en bergeenden, kerkuilen en korhoenders en andere ziet men
hier als het ware in hunne natuurlijke omgeving. De galerij dezer zaal herbergt collecties
van Nederlandsche visschen, schaaldieren, wormen enz., meerendeels op liquor.
In de bovenruimte van het gebouw, dat de nijlpaarden herbergt, is de skelettenverzameling
ondergebracht. Hierbij bevinden zich ook een aantal voorwerpen uit de collectie-Vrolik,
uit Welke alle dierenschedels en -geraamten in 1864 door het genootschap van Mevr. de
Wed. W. Vrolik waren aangekocht.
Van lateren datum is de inrichting der museumzalen in het Aquariumgebouw. Hier had
in aansluiting aan het vrijkomen van het nude Zoologisch Laboratorium een volkomen
reorganisatie plaats, waarvan het resultaat den 20sten Mei 1926 aan een aanzienlijk aantal
genoodigden werd ten aanschouwe gegeven, nadat zij eerst in de koningszaal waren ontvangen en aldaar een openingsrede van Dr. Kerbert, den directeur van Artis, hadden
aangehoord, die eindigde met een warme hulde aan Prof. Max Weber, jaren lang de
voorbereider van wat nu tot stand gebracht was.
Het nu in deze zalen opgestelde is, gebonden als men was aan de beperkte plaatsruimte,
niet buitengewoon omvangrijk, maar het geeft op menig punt blijk van een goed begrip der
bedoeling de voorwerpen instructief to doen zijn. Minder dan voorheen zijn het eindelooze
serien van dieren, maar uitgelezen exemplaren, duidelijk en leerzaam geetiketteerd. Van
de vier opvolgende zalen omvat de eerste de algemeene collecties der lagere diergroepen,
vooral Echinodermata, sponzen en koralen ; van de gelede dieren voornamelijk de Crustacea,
van insecten slechts enkele voorwerpen, hunne biologie betreffende. Twee vitrines in het
midden bevatten kolossale koralen van Curacao, door Dr. Van der Horst medegebracht.
De volgende ruimte is de groote hal, waarheen van de buiten-, d.w.z. de Middenlaanzijde,
een monumentale trap voert. Hierin zijn, naast meerdere groote visschen en reptilien,
waaronder de reuzenvaraan (Varanus komodoensis) van West-Flores en naburige eilanden,
eenige omvangrijke sponzen (Poterion, Hyalonema enz.), benevens een skelet van een
reuzenhert (Alce giganteus Blum.), uit Ierland afkomstig, ten toon gesteld. In de derde
zaal vindt men de overzicht-collecties van reptilien, amphibien en visschen ; in de legkasten velerlei belangrijke voorwerpen en praeparaten uit de groepen der Crustaceeen en
Mollusken. De in het Aquarium van Artis gelegde eiersnoeren van den reuzensalamander
(Megalobatrachus maximus Schleg.) trekken hier de aandacht.
De vierde zaal herbergt velerlei van heterogeen karakter, in de naar mijne meening niet
fraaie wandkasten een aantal vertegenwoordigers van de klasse der zoogdieren, dan een
merkwaardige groep vogelnesten, een vitrine met uitgestorven vogels, waaronder de groote
alk (Plautus impennis L.) met ei, beide van hooge zeldzaamheid, en de Noord-Amerikaansche trekduif (Ectopistes migratoria L.), voorts leerzame schedelpraeparaten, gebitten, skeletten, opgezette vogels en in het midden een paar merkwaardig goed opgezette
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apen. Meer dan in de andere zalen denkt men hier aan hetgeen er, bijv. waar het de zoogdieren betreft, niet is, omdat het in de smalle kasten niet past, en aan wat te bereiken zou
zijn, als de ruimte aangepast was aan den inhoud, en niet omgekeerd.
De uitgang van deze zaal voert naar het Heimansdiorama, een duinlandschap, waarbij
het Zwanewater en de Muy op Texel als voorbeeld hebben gediend, met financieelen
steun van de Heimans-Stichting opgesteld in de vroegere collegezaal. De overgang is wel
groot geweest, maar treffend goed geslaagd. Men ziet hier de duinen met hun bewoners
voor zich, beter dan dit wel in werkelijkheid het geval zou zijn bij een bezoek aan deze
schoone terreinen. De praeparateur van het museum, de heer P. L. Steenhuizen, en de
kunstschilder W. G. F. Jansen te Bussum verdienen voor dit kunstwerk alien lof. Bij
het verlaten van het diorama komt men door een smalle galerij, een gedeelte van de
„practicumzaal" van het oude laboratorium, weder in de reeds beschreven 4e museumzaal
terug. Deze galerij is nu benut om althans nog eenige opgezette vogels van verschillende
groepen, benevens eenige laden, biologische verschijnselen bij insecten, als seizoendimorphisme, sexueele dimorphic, mimicry, vertoonende, onder te brengen.
Al is hier overal gewoekerd met de ruimte, den indruk, hoe wen.schelijk een groot en ruim
museum voor dit alles en nog veel meer zou zijn, kan men bij een bezoek nauwelijks
onderdrukken.
Intusschen, de behoefte aan ruimte voor het wetenschappelijk materiaal is zeker niet
minder dringend. Het Aquariumgebouw had gelukkig nog, zij het in kelders en zolders,
wat plaats, maar ook dit heeft zijn grenzen. De groote collectie visschen, waaronder de
wondere vondsten der Siboga-expeditie, staat op zolder ; in den kelder is het materiaal
op liquor van alle andere groepen ; en de uitgebreide collectie droge vogelhuiden is over
velerlei ruimten verdeeld, voor een groot deel in de kamer van den directeur ondergebracht.
Bovendien bevindt zich nog velerlei materiaal achter de groen beschilderde bovenruiten
der wandkasten in de museumzalen. Dat het met de werkruimten voor den zich uitbreidenden staf eveneens behelpen is, behoef ik nauwelijks te vermelden.
Het meest verspreid is het wetenschappelijk materiaal der insectencollectie. Ten deele
bevindt zich dit sinds menschengeheugenis in eenige bij den bouw als doorgangen bedoelde,
maar later afgescheiden kamers in het gebouw der Nederlandsche fauna ; er is daar,
boven de kamer der bibliothecaresse een „torrenkamer", die tevens een collectie Europeesche Lepidoptera, Nederlandsche Coleoptera en de algemeene collectie der Rhynchota
en Hymenoptera bevat ; voorts, aan de andere zijde der bibliotheekgalerij, een „vlin.derkamer", meest exotische vlinders, benevens een collectie Orthoptera en exotische Diptera
bevattende ; een derde kamer, tusschen de beide zalen der Nederlandsche fauna gelegen,
bevat de standaardcollectie der Nederlandsche Diptera, eigendom van Prof. de Meyere
en in bruikleen aan Artis alhier aanwezig. De huidige conservator, de heer J. B. Corporaal,
in dit gebouw geen plaats meer kunnende vinden, is sinds eenige jaren naar het gebouw
aan. de Lijnbaansgracht verhuisd, dat onder de „laboratoria" werd genoemd, en heeft
daar drie vertrekken in gebruik, een werkkamer, een daarnaast gelegen kamer, waarin
voornamelijk de collecties-Van der Hoop en -Schuyt zijn ondergebracht, terwijl in de
groote bovenkamer aan de zijde der Muiderpoort o.a. een paar kasten der collectie-Mos
zijn geplaatst. Hier is ook de toonverzameling der exotische vlinders opgeborgen, daar
zij nergens meer voor het publiek ten toon te stellen was. Voor later ingekomen collecties
bood ook dit gebouw geen plaats meer, zoodat daarvoor alreeds de gastvrijheid van het
Koloniaal Instituut moest ingeroepen worden; de collecties-Jacobson en -Van den Bergh
vonden er een „tijdelijk" onderkomen, een in Amsterdam altijd gevaarlijke situatie.
Het spreekt van zelf, dat een dergelijke verdeeling der stof aan de bewerking en conserveering van het nu reeds zeer omvangrijke en waardevolle materiaal niet ten goede komt.
Voor den verderen uitgroei van Amsterdam's zoOlogische collecties is het woord aan het
gemeentebestuur. Moge dit zich spoedig geroepen en verantwoord vinden, de hiervoor
benoodigde gelden toe te staan om een museum tot stand te brengen, onze bloeiende
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en groeiende stad waardig. Aan belangstelling van die zijde ontbreekt het gelukkig niet.
Mogen de omstandigheden medewerken om veler wenschen betreffende zulk een instelling
in vervulling te doen gaan.
HET KONINKLIJK ZOOLOGISCH GENOOTSCHAP „NATURA ARTIS MAGISTRA"
EN DE UNIVERSITEIT.
Onder de inrichtingen, die met de Universiteit in steeds nauwer verband zijn getreden,
bekleedt het Koninklijk Zoologisch Genootschap „Natura Artis Magistra", een zeer voorname plaats. Nadat eertijds slechts tijdelijke verzamelingen van exotische dieren, waarvan
die van den eigenaar van de herberg Blaauw Jan aan den Kloveniersburgwal een der
meest bekende is, hadden bestaan, en in het begin der 19e eeuw een bescheiden collectie,
toebehoorende aan Koning Lodewijk, eenige jaren aaneen een plaats had gevonden in den
Hortus Botanicus onder het beheer van den hoogleeraar Reinwardt, werd in 1838 door
toedoen van eenige, met geestdrift voor de dierkunde bezielde Amsterdammers, ondanks
alle bezwaren en tegenstand der autoriteiten, die van de aanwezigheid van leeuwen, tijgers
en ander gedierte binnen de muren van Amsterdam niets dan gevaar en ongemak duchtten,
het Genootschap „Natura Artis Magistra" opgericht. Klein begonnen met den toenmaligen
tuin van „Middenhof", ter plaatse waar nu het terrein rondom de muziektent is, breidde
het genootschap zijn terreinen geleidelijk uit, door velerlei tuinen, gelegen aan de toenmalige Fransche laan en de dwarswegen, de Kerklaan, de Lepellaan en de Badlaan, daarop
uitkomende, daaraan te verbinden. Van de oude behuizingen is weinig meer overgebleven,
een paar nu nog bewoonde huizen aan de Middenlaan en enkele vrijstaande huizen in de
middenlijn van den tuin, die met het verdwenen gedeelte der Fransche laan overeenkomt,
ten deele weinig veranderd, ten deele meer of minder verbouwd en nu voor dierenverblijven
of andere doeleinden in gebruik gebleven. Het oude Prinsengrachtgedeelte, nu van het
overige dier gracht geheel afgescheiden, werd omgevormd tot het drietal vijvers, dat vooren achtertuin van elkaar Scheidt. Ten slotte nam de tuin het geheele complex in, gelegen
tusschen Kerklaan, Lijnbaansgracht, Doklaan en Middenlaan; als laatste aanwinst werd
kort voor 1882 het terrein verkregen, waarop het Aquarium is gebouwd.
Hoofdzakelijk begonnen met de vermaarde menagerie van Cornelis van Aken, breidde zich
met den tuin zelf de levende have voortdurend uit, zoodat een diergaarde verkregen werd,
die met de beste ter wereld kan wedijveren. De eerste particuliere zoologische tuin op
het vasteland, de tweede na dien van Londen, die in 1829 werd gesticht, de vierde na de
rijksinstelling van SchOnbrunn en die van Parijs, den Jardin des Plantes, heeft hij zijnen
roem tot op onzen tijd weten te handhaven onder de directie van feitelijk niet meer dan
3 directeuren, de heeren Dr. G. F. Westerman, tevens een der oprichters (1843-1890),
tot 1849 onder den titel van „verantwoordelijk commissaris", Dr. C. Kerbert (1890-1927)
en nu Dr. A. L. J. Sumer (1927—. . . . ).
Het is hier niet de plaats om breedvoerig den geleidelijken groei van den tuin en zijn
levenden inhoud te schetsen; daarvoor zij verwezen naar de hierover handelende geschriften
van meer deskundigen, voor de eerste 50 jaren van zijn bestaan naar het overzicht van
R. T. Maitland, Ontstaan en bloei van het Genootschap, Feestnummer der Bijdragen tot
de Dierkunde, 1888. I p. 3-30 ; voor belangrijke aanwinsten, wat nieuwe dierenverblijven
betreft, naar de verhandeling van B. J. Ouendag, Gebouwen in Artis, FeestnummerDr. Kerbert v. Bijdragen tot de Dierkunde, 1919, p. 219-227.
Slechts moge hier herinnerd worden, dat door de oprichting van het Aquarium ook de
fauna van zee- en zoetwater tot Naar recht kwam, terwijl meerdere jaren later een afdeeling
voor levende insecten in het plan werd opgenomen, eerst op zeer bescheiden schaal, nu
ondergebracht in een afzonderlijke zaal met bijzaaltje voor tropische vormen, gelegen naast
de afdeeling der reptilian.
Een zeer belangrijk bezit van het genootschap vormen de musea. Eveneens bescheiden
33
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begonnen met de collectie van den heer Reindert Draak, suppoost bij het Burgerweeshuis,
breidden zij zich eveneens in den loop der jaren, vooral ook door velerlei geschenken, zeer
uit. In het onderbrengen der collectie vond herhaaldelijk verandering plaats. Aanvankelijk
was zij geplaatst in een bescheiden gebouw, gelegen in het oude „Middenhof" tegen het
toenmalige gedeelte der Fransche laan, nu de Papegaaien-laan, aan. Dit kabinet van
natuurlijke historie werd geopend den 9 den September 1839. Niet lang daarna werd echter
wegens oneenigheid tusschen het bestuur en den heer Draak, die den 15den October 1838
— nog voor het genootschap noemenswaarde levende have bezat — tot directeur was
benoemd, een financieele schikking getroffen, waarbij tevens zijn collectie uit het museum
werd afgevoerd en hem ontslag als directeur werd verleend op den 28sten Februari 1840.
De verzameling was intusschen reeds en werd later voortdurend aangevuld voornamelijk
met voorwerpen, afkomstig uit het eigen bezit aan dieren van het genootschap. Toen
weldra de ruimte wederom te klein was geworden, werd tot de oprichting van een grooter
museum, boven een te bouwen ontvang- en restauratiezaal, besloten. Het zuidelijke gedeelte daarvan, de koningszaal met zijn bovenruimte werd in 1851, het andere, de koffiezaal en de vestibule in 1855 opgeleverd. De ruimte der bovenzalen met hal herbergden
eerst de geheele verzameling. Later werden de insecten te zamen met de boekerij ondergebracht in een nu verdwenen gebouw ongeveer op de plaats van het huidige berenverblijf;
in 1868 werden beide overgebracht naar het toen verrezen gedeelte van het Fauna-museum,
waarin zij zich ook nu nog bevinden. De overige lagere dieren, met uitzondering van de
conchylien-collectie, werd verplaatst naar wat nu de eerste zaal van het Fauna-museum
is ; daarna verdween uit het hoofdgebouw nog de skelettenverzameling, die vroeger aldaar
een der galerijen had ingenomen ; zij werd overgebracht naar de bovenruimte van het
nijlpaarden-gebouw. Voorts werd nog veel materiaal (lagere Vertebrates en Evertebraten,
met uitzondering van insecten en conchylien, droog of op liquor) in de museumzalen van.
het Aquarium ondergebracht. Daarbij kwam dan nog de langzamerhand ook zeer uitgebreid geworden collectie ethnographica, waarvoor na meerdere omzwervingen in 1887
een afzonderlijk museum werd ingericht, boven het gebouw der runderstallen, van ouds
bekend onder den naam van de „Volharding".
De daardoor verkregen zalen zouden vele jaren later, omgebouwd tot Zoologisch Laboratorium, voor het Hooger Onderwijs in de zoologie van buitengewoon belang worden.
Hoezeer de wetenschap het bestuur van het genootschap ter harte ging, bleek ook door
den aanleg eener Zoologische Bibliotheek en door de uitgave, sedert 1848, van een eigen
tijdschrift : Bijdragen tot de Dierkunde, waardoor tevens een ruilobject werd verkregen
voor de boekerij, en bovendien, sinds 1863, van het „Nederlandsch Tijdschrift voor de
Dierkunde", dat in 1873 na de verschijning van vier deelen werd gestaakt, toen de Nederlandsche Dierkundige Vereeniging, inmiddels opgericht, een eigen tijdschrift van gelijke
strekking uitgaf.
Een onmiddellijk verband tusschen Artis en de gemeente Amsterdam ontstond eerst
door het contract van 30 October 1877, waarbij de grond voor den bouw van het Aquarium
aan Artis geschonken werd, o.a. op voorwaarde, dat in dit gebouw tevens lokaliteiten
zouden worden aangelegd, die als laboratorium voor de zoologie zouden kunnen dienen.
Door zijn Jigging op deze plaats werd tevens gemakkelijker te voldoen aan de verdere
voorwaarde, dat alle in Artis gestorven dieren, voor zoover ten gebruike voor eigen museumdoeleinden er gees prijs op werd gesteld, ter beschikking zouden komen van den directeur
van het zoologisch laboratorium, een voor de studie in de dierkunde natuurlijk hoogst
gunstige toestand, die herinnert aan het beroemde anatomisch laboratorium van Cuvier
in den Jardin des Plantes te Parijs. Dat den studenten, die het zoologisch laboratorium
bezochten, op bepaalde tijden toegang tot tuin en musea zou worden verleend, was eveneens een gunstige bepaling.
Een verdere stag tot versterking van den band tusschen Artis en de gemeente werd
gedaan bij overeenkomst van 16 Mei 1892. Daar ook de dierkundige collectie van het
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laboratorium zich inmiddels aanmerkelijk had uitgebreid, werd wenschelijk geacht en
besloten dit museum en de musea van Artis te combineeren en te stellen onder het beheer
van een door de gemeente te benoemen directeur, bijgestaan door een assistent en verder
personeel, eveneens ten laste van de Gemeente. Uitgezonderd werd hiervan slechts de
insectencollectie van Artis, daar de gemeente destijds geen noemenswaarig bezit op dit
gebied had. Als eerste directeur trad op Professor Max Weber, toentertijd gewoon hoogleeraar in de zoologie. Daar beide partijen het eigendomsrecht over hun objecten behielden,
werden deze bij de etiketteering met een G (Gemeente) of A (Artis) gekenmerkt. Van
dien tijd af werd ook meer doelbewust dan vroeger, toen voor vele groepen althans het
gansche bezit voor het publiek ten toon gesteld was, een scheiding gemaakt tusschen een
voor dit laatste doel bestemde toon-verzameling en de wetenschappelijke collecties,
waardoor vooreerst een veel beter en instructiever overzicht verkregen werd en bovendien
uiteraard veel ruimte bespaard kon worden, daar de slechts voor wetenschappelijk onderzoek bestemde objecten op de, wat plaatsruimte betreft, meest economische wijze konden
worden opgeborgen. Tot de uitbreiding van dit nu gecombineerde museum hebben meer
dan iets anders medegewerkt de zeer belangrijke verzamelingen, die het resultaat waren van
de door Professor Weber in 1899-1900 geleide Siboga-expeditie, terwiji ook van talrijke
andere expedities, o.a. van de diverse expedities naar Nieuw-Guinea, materiaal aan het
museum ten goede kwam. Door de groote toewijding van het voor het gestelde doel zeer
beperkte of liever te beperkte personeel werden ook voor de toon-verzameling belangrijke
resultaten verkregen, getuige de uitbreiding van het museum der Nederlandsche fauna,
de biologische groepen betreffende het Leven der vogels, de keuze-collecties in de zalen
van het Aquarium. Ook de entomologische afdeeling van Artis liet zich niet onbetuigd.
Een nagenoeg volledige collectie der Nederlandsche Macrolepidoptera, een keuze-collectie
van Nederlandsche Coleoptera en een van vlinders en kevers der geheele aarde, benevens
een aantal laden met biologisch merkwaardige verschijnselen op het terrein der entomologic
werden voor het publiek gereedgemaakt en wegens plaatsruimte bij afwisseling tentoongesteld. Nog veel grooter intusschen dan voor de tooncollectie, voor zoover gereed, was
het plaatsgebrek voor het wetenschappelijke materiaal. Zolders en kelders in het Aquarium
waren ten slotte meer dan vol, letterlijk geen plaatsje onbezet. Met hoeveel opoffering
aan comfort, zelfs aan verwarming, Kier gewerkt is, kan alleen degene beoordeelen, die
daarvan menigmaal getuige geweest is. Geen wonder is het dan ook, dat bij een man van
energie als Max Weber weldra ruimere plannen voor den geest zweefden, die ten doel hadden de vestiging van een behoorlijk en aan de eischen van dezen tijd voldoend zoillogisch
museum, waarin het nu over vele lokalen verdeelde materiaal, bovendien nog belangrijk
uitgebreid, kon worden opgesteld. Een grootsch plan in deze richting mocht de voorloopige
instemming van het gemeentebestuur verwerven, maar de sanctie van den raad werd
door het uitbreken van den wereldoorlog onderbroken. Onder dit plan was begrepen de
ontruiming van het zoillogisch laboratorium, ten einde ook deze lokalen bij het museum
te betrekken. Eerst na jaren zouden de omstandigheden weder van dien aard worden,
dat over dit plan wederom te denken. viel.
Toen het gebrek aan ruimte door toename van het aantal biologen hoe Langer hoe bezwaarlijker werd, stood het bestuur van Artis andermaal voor de vraag, hoe in een werkelijk
passende lokaliteit kon worden voorzien. Wederom wist het van de omstandigheden gebruik te waken en een bevredigende oplossing te vinden. De oprichting van het Koloniaal
Instituut op den ll den Augustus 1910 deed de vraag rijzen, of het Ethnographisch Museum
van Artis reden van bestaan bleef behouden naast een zoo dicht daarbij gelegen museum
van dezelfde strekking in dit Instituut, waar zeker dit alles eerder op zijn plaats te achten
was, dan in een aan de zoologie gewijden tuin. Na rijp overleg en met breed inzicht werd
besloten de geheele ethnographische collectie aan het Instituut af te staan, waardoor het
den isten Mei 1888, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het genootschap,
geopende Ethnographische Museum, omvattende de geheele bovenruimte van het gebouw,
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dat de oude pakhuizen „de Volharding" geheeten, vervangen had en waarvan de benedenruimte door de stallen van runderen en roofvogels werd ingenomen, vrij kwam. Bij contract van 8 December 1920 werd vastgesteld, dat deze lokaliteiten aan de gemeente
zouden worden beschikbaar gesteld om daarin na verbouwing een nieuw zoologisch
laboratorium te huisvesten, waarmee tevens een begin van uitvoering werd gemaakt van
het grootsche plan, dat in 1914 was gestrand. Tot de verdere bepalingen van het toen
gesloten contract behoorde o.a., dat nu ook de insectencollectie zou zijn inbegrepen in
het gecombineerde zoologisch museum, waardoor de toenmalige conservator in gemeentedienst overging en het oppertoezicht kwam te berusten bij den directeur van dit museum.
Terwijl reeds in 1892 aan studenten, die colleges of practica in het Zoologisch Laboratorium bezochten, zooals boven vermeld, toegangskaarten tot den tuin werden verleend,
werd bij deze nieuwe overeenkomst de hoofdtoegang tot dit in Artis gelegen nieuwe laboratorium door den tuin geleid. De daarvoor in aanmerking komende studenten ontvangen
dus alien een door den betrokken hoogleeraar geteekende en door den directeur van
Artis gecontrasigneerde toegangskaart, en bij den hoofdingang van Artis aan de Kerklaan
is een fietsenbergruimte ingericht, terwijl de ingang aan de Doklaan slechts voor niet
hieronder vallende personen gebezigd wordt, hoewel de eigenaardige ligging van deze
toegangsdeur in een afgelegen, weinig bekend en weinig verlicht, sours zelfs grootendeels
afgesloten gedeelte der Doklaan wel Bens tot moeilijkheden aanleiding geeft.
Nadat den 19den Maart 1923 de overdracht van het nieuwe Zoologisch Laboratorium door
het Koninklijk Zoologisch Genootschap „Natura Artis Magistra" aan het Gemeentebestuur
van Amsterdam in plechtige bijeenkomst had plaats gehad, werd onmiddellijk aangevangen de nu vrijgekomen oude ruimten in het Aquariumgebouw bij het zoologisch
museum te betrekken en ook de reeds bestaande museumzalen in het Aquarium nieuw in
te richten. Het resultaat hiervan kon den 20 sten Mei 1926 aan vele genoodigden worden
getoond, bij Welke opening wederom Dr. Kerbert het woord voerde, zooals in het hoofdstuk over het zoologisch museum Hader is uiteengezet.
Wat de inrichting der museumzalen betreft, komt in de eerste plaats dank toe aan Prof.
Dr. L. F. de Beaufort, na het aftreden van Prof. Max Weber in 1922 benoemd tot directeur,
en voorts aan zijn staf van voortreffelijke medewerkers.
Het is zeker van harte toe te juichen, dat door al deze overeenkomsten de verhouding
tusschen Artis en het gemeentebestuur van zoo onverflauwbaar goeden aard blijkt te
zijn en tot zooveel onderlinge samenwerking, in het belang van beide, maar zeker ook in
het belang der zoologische wetenschap heeft kunnen leiden. Een belangrijk en niet te
onderschatten factor is hierbij ook de mentaliteit der dagelijks hierbij betrokken personen.
Uit langdurige eigen ervaring mag ik er wel op wijzen hoe bij deze dikwijls ingewikkelde
verhoudingen, waarbij moeilijkheden niet konden uitblijven, steeds een oplossing gevonden is door den wedijver in onderlinge welwillendheid en hulpvaardigheid der betrokken personen, die niet eigen belang of heerschzucht dienden, maar steeds als ideaal
het belang hunner wetenschap voor oogen hebben gehouden. Moge deze verstandhouding,
die onder de zoologen van Amsterdam spreekwoordelijk geworden is, van blijvenden aard
zijn. Mannen als Weber en Kerbert hebben hierin den jongeren een nooit te vergeten
voorbeeld gegeven.
Hoezeer het bestuur van het genootschap in het Hooger Onderwijs in de zoologie belangstelt is eenige jaren geleden gebleken, toen het aan den gemeenteraad de toestemming
vroeg en verkreeg om een bijzonder professoraat in de psychologie der dieren in te stellen.
Door omstandigheden is tot dusverre tot een vervulling van deze functie nog niet kunnen
worden overgegaan. Wel is het bestuur inmiddels den privaat-docent in de experimenteele
zoologie Dr. J. A. Bierens de Haan, die zich tegenwoordig in 't bijzonder met deze studierichting bezig houdt, ter wille geweest, door hem eerst in een der faisantenserres een ruimte
voor zijn experimenter ter beschikking te stellen en later de geheele bovenste verdieping
van het voormalige postduivenstation, in het midden van den tuin gelegen. De ruimte
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is verdeeld in een directeurskamer en drie werkkamers, waarvan de grootste door overvloedig zonlicht en goede ventilatie zeer geschikt is tot onderbrengen der bij de proefnemingen veelvuldig gebruikte apen, die Dr. Bierens de Haan dan tijdelijk to „logeeren"
heeft, terwijl zij door geroutineerde oppassers worden verzocht. Dit is wel een der meest
sprekende zijden van het groote belang, dat aan den sterken band tusschen de Universiteit
en het genootschap „Natura Artis Magistra", zeker tot roem van beide, verbonden is.
J. C. H. DE MEIJERE.
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Museum in het Koloniaal Instituut. Photo bij prof. Van Eerde.

Gebouw van het Koloniaal Instituut. Photo bij prof. Van Eerde.
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VIERDE HOOFDSTUK
HET KOLONIAAL INSTITUUT

oen 3 Augustus 1910, op initiatief van de Heeren J. T. Cremer en Dr. H. F. R. Hubrecht,
de vereeniging Het Koloniaal Instituut werd opgericht, in het algemeen zich ten doel
stellende het verzamelen en verbreiden van kennis omtrent onze overzeesche gewesten en
het behartigen der verschillende belangen, die zoowel voor het moederland als voor de
kolonien uit Nederland's bezit voortvloeien, werd Amsterdam als plaats van vestiging der
nieuwe instelling gekozen. Het Koloniaal Instituut zou wel is waar een voortzetting zijn
van het Koloniaal Museum te Haarlem, doch men dacht zich een centrale instelling van
wetenschap, onderwijs, nijverheid en handel, die dus beter op haar plaats zou zijn in de
hoofdstad, waar de aanwezigheid der Universiteit van Amsterdam het contact met andere
instellingen van wetenschap en onderwijs kon vergemakkelijken. In een beschrijving der
bouwplannen van het Instituut leest men dan ook, „in alien gevalle zal het Koloniaal
Instituut in al zijn afdeelingen de gelegenheid openen om eigen studien te waken op koloniaal gebied in den meest ruimen zin, waarvan ook in het bijzonder door studeerenden van.
de Universiteit gebruik zal gemaakt kunnen worden. Waar naast de Universiteit het Koloniaal Instituut verrijst, kan, zelfs zonder opzettelijke regeling, eene wisselwerking tusschen
de twee instellin.gen niet uitblijven". De kiem was daarmede gelegd voor de relatie tusschen
Universiteit en Instituut, zooals deze thans bekend is door de bijzondere leerstoelen, vanwege het Instituut aan de Universiteit opgericht. Intusschen ontwikkelde deze band zich
eerst in andere richting. Bij de uitwerking der plannen van de nieuwe vereeniging werd
voor de organisatie het advies ingeroepen van verscheidene hoogleeraren, o.a. van de
Amsterdamsche Universiteit en bij de nadere indeeling van het Koloniaal Instituut in
drie afdeelingen groeide dit adviseurschap uit tot het lidmaatschap der bedoelde professoren van de commissien van advies.
Van de zijde der Universiteit ontstond een begin van samenwerking door de planners
van Prof. Dr. R. H. Saltet, hoogleeraar in de gezondheidsleer, om een inrichting ter bevordering van de studie der tropische- en scheepshygiene van het Koloniaal Instituut op
bepaalde voorwaarden te vereenigen in 66n gebouw met een nieuw hygienisch laboratorium
der Universiteit. Een dergelijk plan had reeds vroeger bestaan : in 1883 Wilde men een
Koloniaal Museum met een afdeeling voor koloniale geneeskunde oprichten, doch het
daaruit voortgevloeide Koloniaal Geneeskundig Museum der Universiteit was niet in stand
gebleven. Thans, in 1910, komt dat denkbeeld weer op den voorgrond en de samenwerking
tusschen Instituut en Universiteit scheen te weer aangewezen, waar voor de laatste een
nieuw, ruim laboratorium in een dringende behoefte moest voorzien. Door een gemeenschappelijk gebouw op te richten kon men economisch te werk gaan, eenerzijds kosten
sparen door verschillende lokalen (gehoorzalen, bibliotheek, enkele laboratoria) voor beide
inrichtingen te laten dienen, anderzijds intensiever werken door de wetenschappelijk uitrusting voor gezamenlijke rekening zoo uitgebreid en up-to-date mogelijk te doers zijn.
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Toen dan ook de plannen van het Koloniaal Instituut zich tot een verder stadium ontwikkelden en de kwestie van de keuze van een geschikt terrein aan de orde kwam, werd
een regeling getroffen, waarbij de gemeente Amsterdam een stuk grond in de nabijheid
van andere laboratoria, van Artis en den Hortus Botanicus, in erfpacht gaf, benevens een
schenking in eens en een jaarlijksch subsidie, onder voorwaarde, dat het Koloniaal Instituut voor een ton (later verhoogd) zou bijdragen in de bouwkosten van een tropisch
hygienisch Instituut en jaarlijks zou vergoeden de door de gemeente aan die inrichting
besteede kosten. Om utiliteitsredenen (o.a. de kwestie van besmettingsgevaar) werd besloten, het hygienisch Instituut niet onder een dak te brengen met de overige afdeelingen
van het Koloniaal Instituut, dock het gebouw te zetten op den zuidwestelijken hoek
van het beschikbaar gestelde terrein. Na de benoeming van Dr. J. J. van Loghem tot
directeur der afdeeling Tropische Hygiene van het Koloniaal Instituut (1 Juni 1912)
werden door dezen in samenwerking met Prof. Saltet de bouwplannen in groote trekkers
ontworpen, waarnaar een definitief plan door Publieke Werken is opgemaakt en uitgevoerd.
In 1913 werd intusschen een begin van uitvoering gegeven aan plannen voor den bouw
van een Instituut met gehoorzalen, cursuslokalen, boekerij, bureaux, laboratoria, werkkamers en een groot museum voor de twee andere afdeelingen : Handelsmuseum en
Volkenkunde, die met de afdeeling Tropische Hygiene de onderdeelen van de nieuwe
stichting zouden vormen. In die bouwplannen nu (de bouw was opgedragen aan de architecten J. J. en M. A. van Nieukerken) teekent zich ook buiten die van de laatstgenoemde
afdeeling een nadere samenwerking of van Instituut en Universiteit. Bij de inrichting
der boekerij werd te rade gegaan met de Universiteitsbibliotheken, die met hun ervaring
over methodes van indeeling en uitleening tot voorbeeld konden strekken voor de jonge
instelling. In de afdeelingsgebouwen van Handelsmuseum en Volkenkunde werden kamers
geprojecteerd, die gastvrijheid zouden verleenen aan studeerenden voor examens en promoties over koloniale onderwerpen. In den loop der enkele jaren sinds de openstelling van
het gebouw werd hiervan reeds veelvuldig gebruik gemaakt.
Omgekeerd stood de aula der Universiteit, vOOrdat de bouw van het Koloniaal Instituut
gereed was, herhaaldelijk ter beschikking van de sprekers, die vanwege het Instituut
voordrachten hielden.
Met den bouw van het Instituut werd intusschen, ondanks de als een gevolg van den grooten
oorlog ondervonden moeilijkheden en vertraging, voortgegaan, in 1923 kon dan ook in
het museum reeds een tentoonstelling worden gehouden ter gelegenheid van de feesten
ter eere van het regeeringsjubileum van H. M. de Koningin. Het museum en de andere
lokaliteiten werden in 1926 definitief in gebruik genomen en de afdeelingen, die eerst in
verschillende gebouwen van Amsterdam gehuisvest waren geweest, betrokken het nu
voltooide nieuwe instituutsgebouw aan de Mauritskade en de Linnaeusstraat. De werking
der verschillende afdeelingen kon zich nu verder ontplooien in de richtingen, waarin zij
zich reeds gedurende de tijdelijke huisvesting had ontwikkeld.
De afdeeling Tropische Hygiene had in 1917 Naar gebouw kunnen betrekken en de samenwerking met de Universiteit was voor deze afdeeling daarmede bezegeld. „De Vereenigde
Boekerijen", ondergebracht in dit gebouw, bevatten de werken op hygienisch gebied, behoorend aan de Universiteitsbibliotheek en de boeken en tijdschriften der afdeeling
Tropische Hygiene.
De verschillende groepen van medici, voor wie het Instituut voor Tropische Hygiene bedoeld was (nl. de artsen, die zich voorbereiden voor tropen-werk, de inlandsche artsen,
die in Nederland hun studien voltooien, en de artsen, die, met verlof uit de Kolonien,
zich in het moederland op de hoogte wenschen te stellen van de nieuwste onderzoekingen),
al deze groepen vonden gastvrijheid in het nieuwe Instituut. Promovendi werkten voor
hun dissertatie in de laboratoria van het gecombineerde gebouw, een enkel proefschrift
verscheen zelfs als „Mededeeling" der afdeeling Tropische Hygiene van het Koloniaal
Instituut. De laboranten. van Tropische Hygiene hadden toegang tot de klinische lessen
520

en speciale cursussen in het Binnengasthuis, georganiseerd door de Medische Faculteit.
Omgekeerd volgden studenten der Universiteit ook de voordrachten (speciaal die in
anthropologie en volkenkunde) aan den cursus voor gouvernementsartsen, die op verzoek
van den Minister van Kolonien door den directeur der afdeeling Tropische Hygiene wordt
geleid. Deze wisselwerking kon des te gemakkelijker plaatsvinden, sinds de directeur en
andere docenten van het Instituut aan de Universiteit een plaats verworven hadden als
hoogleeraar of lector. Reeds in 1915 was in gemeen overleg van Curatoren der Universiteit
en den Raad van Beheer van het Koloniaal Instituut Dr. W. A. Kuenen benoemd tot
patholoog der afdeeling Tropische Hygiene en tegelijkertijd tot lector aan de Universiteit.
In 1916 werd het Koloniaal Instituut toegelaten tot de vestiging van een leerstoel in
tropische hygiene; voor de bezetting hiervan werd Dr. van Loghem aangewezen. Dr. Kuenen,
in 1918 benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de tropische geneeskunde, werd na zijn
benoeming te Leiden in 1924 als zoodanig opgevolgd door Prof. Dr. E. P. Snijders. Prof.
Dr. W. A. P. Schaffner was reeds in 1923 geroepen voor den bijzonderen leerstoel voor
tropische hygiene, toen Prof. Van Loghem tot gewoon hoogleeraar in de gezondheidsleer en
de medische politic aan de Universiteit was benoemd. Als directeur werd Prof. van Loghem
bij die gelegenheid opgevolgd door Prof. Kuenen, dock na diens vertrek kwam ook Kier
Prof. Schaffner in zijn plaats. Een leerstoel voor het onderwijs over dierlijke parasitismen
van den mensch in Ned. Indie werd in 1921 door het Koloniaal Instituut gevestigd en Dr.
N. H. Swellengrebel hiervoor benoemd.
Ook buiten de medische faculteit vestigde het Koloniaal Instituut enkele leerstoelen
voor koloniale volkenkunde in 1917 (Prof. J. C. van Eerde, die in 1921 ook werd benoemd
tot buitengewoon hoogleeraar aan de faculteit der handelswetenschappen, aan de voorbereiding waarvan hij als lid der voor dat Joel ingestelde senaatscommissie een werkzaam
aandeel had gehad) ; in 1919 voor anthropologie en geneeskunde van de inlandsche bevolking der Ned. kolonien (Prof. Dr. J. P. Kleiweg de Zwaan, die sinds 1918 reeds was
toegelaten als privaat-docent en in 1924 werd benoemd tot buitengewoon hoogleeraar
in de anthropologie en praehistorie). Voor het onderzoek naar het voorkomen en de
economische beteekenis van mineralen in de Oost- en West-Indische kolonien werd in
1921 Prof. E. C. Abendanon tot bijzonder hoogleeraar benoemd. Op zijn verzoek is deze
echter in 1925 ontheven van de functie en sindsdien bleef de leerstoel onbezet.
Een andere band tusschen Universiteit en Instituut werd in 1930 gelegd, toen Prof. G.
Gonggrijp, sinds 1919 economist bij de afdeeling Volkenkunde van het Koloniaal Instituut,
benoemd werd tot buitengewoon hoogleeraar aan de Amsterdamsche Universiteit.
De colleges, welke door Prof. van Eerde worden gegeven in de koloniale land- en volkenkunde, worden gevolgd door studenten, die zich bekwamen voor het candidaatsexamen in
de sociale geopgraphie en in het Indisch recht, terwijl het genoemde leervak als keuzevak
is opgegeven voor het doctoraal examen in de handelswetenschappen. Een koloniale studiekring, gevormd op initiatief van studenten in de sociale geographic, komt eenmaal per
maand bijeen in het gebouw van het Koloniaal Instituut, om onder leiding van Prof.
Van Eerde koloniale vraagstukken te behandelen van politieken, socialen, economischen
en volkenkundigen aard. Leden der Amsterdamsche studentenvereeniging voor sociale
geographic, van de studievereeniging der economische faculteit en van de Amsterdamsche
studentenvereeniging voor sociale lezingen wonen deze besprekingen bij, terwijl ook
studenten van de Vrije Universiteit toegang hebben tot dien studiekring.
De colleges van Prof. Kleiweg de Zwaan worden gevolgd door studenten, welke zich
bekwamen voor het doctoraal examen in de sociale geographic, terwijl tevens colleges
worden gegeven voor aanstaande medici.
Voor al dit onderwijs aan studenten staan de hulpmiddelen ten dienste, waarover het
Koloniaal Instituut beschikt : in de eerste plaats de bibliotheek, zoowel de centrale
boekerij, waarvoor de inschrijvingskaart voor de colleges in koloniale land- en volkenkunde
als introductie geldt, als de handboekerij der afdeeling Volkenkunde, die den studenten
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gelegenheid biedt de gegevens over de voornaamste volkenkundige vraagstukken te raadplegen. Voorts de studiekamers en de boekerijen der zg. hulpinstituten, waarvan elk een
geographisch onderdeel van den Indischen archipel tot een speciaal onderwerp van studie
maakt, zoodat zeer gedetailleerd bronnenmateriaal den studenten hier ter beschikking
staat. Ook de nabijheid van het museum en de studieverzamelingen van het Instituut
opent de mogelijkheid van toelichting der op de colleges behandelde onderwerpen met
aanschouwelijk onderwijs, terwijl de lichtbeeldenafdeeling der vereeniging voorzien is van
uitgebreide film-, foto- en diapositieven-collecties, die voor demonstratie bij de voordrachten gebruikt kunnen worden. Het behoeft wel Been betoog, hoe nuttig het is voor
studeerenden te worden rondgeleid in de rijke verzamelingen van het groote museum,
dat inlicht over de geographische bijzonderheden en de ethnographische gegevens omtrent
ons overzeesche gebied en de daar wonende volken.
Op deze wijze is in de jaren Binds de openstelling van het nieuwe gebouw het Koloniaal
Instituut geworden tot een schakel in de keten van het universitair verband en heeft het
zich ontplooid, zooals bedoeld en voorzien was bij de oprichting.
J. C. VAN EERDE.
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VIJFDE HOOFDSTUK
HET INSTITUUT VOOR HERSENONDERZOEK

et Nederlandsch Centraal Instituut voor Hersenonderzoek werd gesticht in
1908 door de Koninklijke Academie van Wetenschappen met de bedoeling,
dat hierin onderzoekingen zouden worden verricht over den normalen bouw en de pathologische afwijkingen van het zenuwstelsel van menschelijk zoowel als dierlijk materiaal.
Tot 1922 was het instituut een instelling van de Koninklijke Academie van Wetenschappen
en werd, evenals de Academie zelf, gesubsidieerd door de Regeering, welke de Academie
voorzag met de fondsen noodig voor het onderhoud van haar instituut.
Sinds 1923 wordt het instituut direct onderhouden door de Regeering, welke sinds dien ook
de instituuts-ambtenaren salarieert. Deze verandering is gemaakt met het oog op de pensioneering der ambtenaren. Er bestaat een commissie, door de Academie benoemd, welke
toezicht houdt op de administratie der gelden en op den arbeid in het instituut verricht.
De staf van het instituut bestaat uit een directeur, onderdirecteur (thans is deze positie
onvervuld en is er een conservator), assistent, lste en 2de technicus. De tegenwoordige
directeur is tevens buitengewoon hoogleeraar in de vergelijkende anatomic en histologie
van het zenuwstelsel aan de Universiteit van Amsterdam.
Geen enkel lid van dezen staf praktizeert als geneeskundige en er is geen kliniek aan het
instituut verbonden.
Het menschelijke normale en pathologische materiaal, dat in het instituut bewerkt wordt,
is afkomstig van sectiemateriaal der Universiteitshospitalen en sours van hospitalen buiten
de stad.
Een groote hoeveelheid hersenen van buitenlandsche menschenrassen werd ontvangen
van het Union medical college te Peiping, van de Universiteit te Hongkong, van de
Universiteit te Sendai, Japan, van de Amerikaansche Universiteit te Beirut in Syrie en
van het Zendingshospitaal in de Bataklanden, zoodat het instituut beschikt over ongeveer
honderd hersenen van vreemde menschenrassen.
Het dierlijk materiaal wordt grootendeels ontvangen van de Koninklijke Dierkundige
Vereeniging Natura Artis Magistra door bemiddeling van den hoogleeraar in de dierkunde
aan de Universiteit van Amsterdam.
Het museum van het Instituut bevat ongeveer 700 verschillende specimina : dieren- en
menschenhersenen en een groot aantal wasreconstructies van hersenen of hersendeelen.
De rest van het ongesneden materiaal wordt in kelderruimten bewaard.
Een groote hoeveelheid van het materiaal is in microscopische serieen gesneden. Het aantal
voor microscopisch onderzoek verwerkte hersenen omvat ongeveer 480 normale dierlijke
en menschelijke serieen, 162 embryologische serieen en het pathologisch menschelijk materiaal omvat ongeveer 240 serieen. Deze serieen evenals het ongesneden materiaal zijn steeds
ter beschikking van degenen, die in het instituut werken.
Het tegenwoordige instituut is een vleugel van het ontleedkundig laboratorium der
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Universiteit van Amsterdam. Het is slechts klein, te klein zelfs, daar het niet meer dan
zes kamers omvat, voorts 2 kelderruimten en een grooten zolder, welke ruimten alle in
gebruik zijn genomen.
Een nieuw instituut is dan ook zeer gewenscht, te meer daar het ontleedkundig laboratorium zelf deze ruimten noodig heeft. Plannen voor een nieuw en grooter instituut tusschen
het ontleedkundig laboratorium en de hoogere burgerschool op de Mauritskade zijn
reeds door den gemeente-architect ontworpen.
De ruimteverdeeling in het tegenwoordige instituut is als volgt : De beide kelderruimten,
ieder 5 x 8 M., worden gebruikt voor het bewaren van materiaal, dat nog niet gesneden
is en dat niet in het museum werd ondergebracht ; een kelder bevat pathologisch, de andere
normaal materiaal. Daarboven zijn twee kamers, eveneens ieder 5 x 8 M., waarvan de
eene als museum is ingericht, de andere als bewaarplaats voor de vergelijkend anatomische
en embryologische serieen, welke in daarvoor speciaal vervaardigde kasten zijn ondergebracht. Tevens is er in deze kamer een teekenapparaat en verder plaats voor vier werkers.
Op de verdieping hierboven zijn vier kamers, waarvan twee voor het technische werk
(insluiten, snijden, kleuren, wasreconstructies) dienen. Bovendien is hier plaats voor drie
wetenschappelijke werkers. Daarachter is een kamer voor drie onderzoekers, waarin tevens
de pathologische menschelijke serieen bewaard worden en waar ook de teekenaar en bibliothecaresse werken. De vierde kamer is die van den directeur. Deze kamer dient tevens als
bibliotheek. Van de zolders van het instituut wordt de vOOrzolder gebruikt voor microskopisch-photographisch werk. Hier worden ook de negatieven en lantaarnplaatjes, van
ieder ongeveer 2500, bewaard en eenig ander glaswerk, alsmede een tweehonderdtal
wandkaarten. De achterzolder wordt gebruikt voor het waken van microphotographieen.
Een gedeelte van dien zolder is afgeschoten en als donkere kamer ingericht. De kasten op
dezen zolder dienen als bewaarplaats voor chemicalien en instrumenten.
Alhoewel de tegenwoordige directeur van het instituut tevens als buitengewoon hoogleeraar verbonden is aan de Universiteit en het materiaal van het instituut op deze wijze
ook voor het onderwijs nuttig gemaakt wordt, is het instituut er zelf niet op ingericht om
als onderwijsinstituut voor studenten dienst te doen, met uitzondering van diegenen,
die voor een dissertatie werken.
De groote meerderheid van de werkers in het instituut zijn doctoren en professoren, meerendeels uit het buitenland, neuro-anatomen of klinische neurologen. Het dagelijksch verblijf
in het instituut is ook alleen toegestaan aan den staf en degenen, die daar wetenschappelijk
werk verrichten.
De publicaties van het instituut verschijnen gedeeltelijk in de Verslagen (Proceedings)
der Koninklijke Academie van Wetenschappen, gedeeltelijk in, meestal buitenlandsche
tijdschriften, gewoonlijk in de Engelsche taal. leder jaar wordt een lijst van deze publicaties en van het door het instituut ontvangen materiaal, alsmede een verantwoording der
B elden, gepubliceerd in het Jaarboek der Koninklijke Academie van Wetenschappen.
••
C. U. ARIENS KAPPERS.
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ZESDE HOOFDSTUK
HET NUTSSEMINARIUM VOOR
PAEDAGOGIEK

e oprichting van het Nutsseminarium, de moeilijkheden, die daarbij te
overwinnen waren, en de plannen, die bij de leiding voorzaten ten tijde
der oprichting, zijn geschetst in het gedenkboek „De Agnietenkapel", p. 103-109. De
ontwikkeling is echter in andere richting geloopen dan zich toen liet voorzien. Gelijk uit
de daar meegedeelde programma's blijkt, richtten zich een groot deel der colleges en
cursussen op de behoeften van aanstaande leeraren. De verwachting was een tiental jaren
geleden levendig, dat hun paedagogische opleiding, reeds ongeveer een kwarteeuw een veel
besproken desideratum, in afzienbaren tijd werkelijkheid zou worden. In de door Minister
De Visser aanhangig gemaakte wetsontwerpen op het M. 0. en V.H.O. was zij oorspronkelijk opgenomen. Maar die ontwerpen zijn nooit behandeld en verder dan ooit schijnt in
dit crisisjaar de verwezenlijking deter gedachte verwijderd. Het behoeft geen verwondering te wekken, dat de overgroote meerderheid der studenten, voor zware exameneischen
geplaatst en in 't algemeen nog vrij wel buiten contact met hun toekomstig beroep, weinig
de noodzaak gevoelt van een studie, die de wetgever voor hen overbodig acht, en die, althans
aan de Universiteit van Amsterdam, buiten den kring der officieele vakken wordt gehouden.
Aan den anderen karat werd de aandacht van de leiding en de beschikbare hulpkrachten,
zoowel als het gebruik van financieele en andere hulpmiddelen geheel in beslag genomen
door andere belangstellenden. De oprichting van de Vereeniging tot bevordering van de
studie der Paedagogiek in het jaar 1925 door de gezamenlijke vertegenwoordigers van dit
vak aan de Nederlandsche Universiteiten en het verkrijgbaar stellen van een officieuse
middelbare akte voor dit vak, deed de belangstelling buiten universitairen kring snel
toenemen. De Ned. Indische regeering ging er toe over jaarlijks een aantal leerkrachten
naar het moederland te zenden om in een drie- of vierjarigen studietijd zich voor de akte B
te bekwamen. En al volgde de Nederlandsche regeering dat voorbeeld niet, een snel
stijgend aantal onderwijzers en onderwijzeressen van alle takken van het voorbereidend
en lager onderwijs schroomde niet de verplichtingen van een vermoeiende dagtaak te
verbinden met de eischen van wetenschappelijke studie, des te zwaarder, omdat orate
huidige onderwijzersopleiding daarvoor in den regel allerminst voorbereidt.
Terwijl dientengevolge het aantal toehoorders, bij het Nutsseminarium ingeschreven, met
snelle sprongen steeg, verplaatste het zwaartepunt der bemoeiingen zich meer en meer
naar de zijde van de opleiding-middelbare akte. Van de omstreeks honderd hoorders, in.
1930/31 en 1931/32 ingeschreven, hebben slechts een twintigtal als studiedoel een universitair examen of de promotie. De colleges zijn in de laatste jaren, behalve door den leider
van het Nutsseminarium, die encyclopaedic der paedagogiek (A-examen) en didaktiek
(B-examen) voor zijn rekening nam, gegeven door Prof. A. J. de Sopper (inleiding in de
wijsbegeerte, A-examen), Drs. W. H. ten Seldam (algemeene psychologie en kinderpsychologie, A-examen), Mr. Dr. Ph. J. Idenburg (school-organisatie en onderwijs525

statistiek, B-examen), Drs. A. Groeneveld (paedagogische kliniek, B-examen). Voor de
bijvakken van het B-examen hebben een aantal hoogleeraren, zoo van de Amsterdamsche
gemeentelijke als van andere Universiteiten, met groote bereidwilligheid aan de leiding
der studie medegewerkt.
Naast zijn taak van opleiding heeft het Nutsseminarium, sedert het een subsidie van de
gemeente Amsterdam geniet, zijn taak van onderzoek van bepaalde didaktische en organisatorische vragen in opdracht van de Afdeeling Onderwijs. In 't bijzonder het vraagstuk
der selectie en aaneensluiting van L. en M. 0. behoort daartoe ; deze zijde van het werk
wordt in hoofdzaak verzorgd door den adjunct-directeur, den Neer G. van Veen.
Sedert het jaar 1928 geeft het Nutsseminarium Mededeelingen uit, waarvan thans no. 19
is verschenen. Met het oog op de uitbreiding der werkzaamheden moest het Nutsseminarium de Agnietenkapel verlaten; het is thans gehuisvest in het gebouw der belastingen,
Heerengracht 196, terwijl de bibliotheek is overgebracht naar de Universiteits-bibliotheek,
waar zij onder de uitnemende leiding van Dr. C. A. Steenbergen een veel grooteren kring
van lezers bereikt dan in haar vroegere plaats van vestiging.
Stemt zoodoende in menig opzicht de gang van taken tot dankbaarheid, de groote toeneming van het aantal hoorders, zonder dat die gepaard is gegaan met een daaraan evenredige consolidatie en innerlijke versterking van de positie van het Nutsseminarium,
plaatst anderzijds de leiding voor ernstige moeilijkheden. Voor de praktische vorming
zoowel van aanstaande leeraren als voor de praktisch-psychologische vorming der leerkrachten uit het lager onderwijs, ontbreekt de gelegenheid. Weliswaar zijn in Amsterdam
allerlei plaatsen, waar die vorming mogelijk ware, zonder dat daarvoor groote financieele
offers noodig zouden zijn, maar de organisatorische wil, uitvloeisel van de erkenning
van de beteekenis van paedagogische vorming voor leeraren en voor leiders bij het lager
onderwijs, ontbreekt vooralsnog. Zoo bevindt het Nutsseminarium zich thans in een
overgangstoestand, waarvan niemand kan voorspellen, of hij tot consolidatie dan wel
tot opheffing der inrichting zal Leiden.
PH. KOHNSTAMM.
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ZEVETNDE HOOFDSTUK
DE UNIVERSITEITSVEREENIGING

I

n dit „Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam" mag een
korte geschiedenis van het ontstaan en van het werk der Universiteits-Vereeniging
niet ontbreken, al is haar bestaan slechts beperkt tot de laatste veertig jaren van de
driehonderd, die ooze akademie telt. Zij was niet de eerste dergelijke vereeniging : Utrecht
was haar voorgegaan ; Leiden en Groningen zouden haar volgen. Aan de zeer hooggestemde
verwachtingen, bij hare oprichting gekoesterd, heeft zij niet voldaan — ik ben geneigd
te zeggen : heeft zij niet kunnen voldoen. Toch is haar plaats in het universitaire leven
een zoodanige, dat zij niet meer zou kunnen worden gemist; en velen, die met haar in
aanraking kwamen, zullen haar met dankbaarheid gedenken.
Al heb ik de oprichting der Universiteits-Vereeniging meegemaakt, al ben ik nu reeds
een kwart eeuw lid van haar bestuur, toch zou men mij te recht van overdrijving beschuldigen, indien ik beweerde, dat al haar fiesta mij nog versch in het geheugen liggen. Ik heb
dan ook vele notulen, jaarverslagen en circulaires doorsnuffeld om daarvan een overzicht
te krijgen. Wat mij bij die bezigheid wel allereerst opviel, was de wijze waarop Professor
Matthes, van de oprichting der vereeniging of tot zijn vertrek naar het buitenland in 1914,
haar uitnemende voorzitter, zijn jaarverslagen telkens weer tot een beminnelijke causerie
wist te maken, zoodat zij, al was de schrijver aan een beperkte stof gebonden, toch altijd
troffen door de intentie „er wat van te maken" en den toehoorders wel telkens den indruk
zullen hebben gegeven wat nieuws te brengen, zoozeer had de schrijver zijn best gedaan
het oude in een nieuw en steeds verzorgd kleed te steken.
Het waren uiteraard bijna altijd dezelfde snort mededeelingen : hulp aan de Universiteit en
aan haar studenten. Sows echter werden die afgewisseld door beschouwingen over actualiteiten in het universitaire leven, en een enkele maal gaf de een of andere gebeurtenis
de vereeniging aanleiding naar buiten te treden uit haar binnenkamer, waar zij zonder
veel ophef haar nuttig werk verrichtte. Hierover straks meer.
De onmiddellijke aanleiding tot de oprichting der Universiteits-Vereeniging in September
1889 is geweest het streven naar het bezit van een groote gehoorzaal, een aula, verbonden
aan de Universiteit. Om op den duur dat doel te bereiken, werd een fonds gesticht, dat
allereerst zou bestaan uit de inkomsten van avondcursussen, door een vijftal professoren
te geven, en dat voorts zou worden aangevuld uit giften. Een commissie van beheer
werd geconstitueerd onder voorzitterschap van den toenmaligen Rector Magnificus, Prof.
Dr. J. C. Matthes. Zij was nauwelijks met haar werk begonnen, of er kwam een gift binnen
van f 40.000, door den Heer R. Lehmann geschonken : de bouw der aula was verzekerd.
De commissie had derhalve feitelijk haar taak volbracht ; toch werd zij niet geheel ontbonden. Zeven harer leden besloten voorloopig bijeen te blijven, zij het met een ander
doel : de worming van een fonds tot bevordering der belangen van de gemeentelijke
Universiteit. Het waren de Heeren Prof. Dr. J. C. Matthes, Prof. Mr. T. M. C. Asser,
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Jhr. Mr. C. H. Backer, Jhr. Mr. J. F. Backer, Mr. E. N. Rahusen, Mr. C. H. van Tienhoven
en Mr. J. E. Veltman. De Amsterdamsche Universiteits-Vereeniging was geboren.
Den 27sten Maart 1890 hield de Vereeniging haar eerste vergadering in het Universiteitsgebouw onder voorzitterschap van Prof. Matthes, die mededeelde wat reeds was bereikt.
De vereeniging telde op dat oogenblik 240 leden en bezat reeds een kapitaal van f 7500,
door de opbrengst van bovengenoemde avondcursussen en door giften verkregen. Spreker
noemde dit een goed begin, en hoopte dat het de Universiteits-Vereeniging evenzoo zou
gaan als de aula-commissie, waaraan hij niet twijfelde, waar immers Amsterdam zoovele
welgestelde burgers telt, die veel gevoelen voor de belangen onzer Universiteit. Amsterdam
geeft reeds zooveel voor haar Universiteit uit, dat men wel kan zeggen, dat de grens is
bereikt (cursiveering van mij, W.). Toch zal zeker in de toekomst steeds meer geld noodig
blijken, immers de wetenschap gaat steeds vooruit en onderdeelen van eenig vak kunnen
tot afzonderlijke vakken uitgroeien, de stichting van nieuwe professoraten en lectoraten
vereischend. Het mag in de toekomst ook niet meer voorkomen, dat geleerden, wier roem
luister bijzet aan ooze Universiteit, haar moeten verlaten, omdat zij er de noodige hulpmiddelen, die hun studie vereischt, niet vinden, terwij1 die hun elders worden geboden.
In dit alles zou, meende Prof. Matthes (zijn optimisme komt hierbij wel zeer sterk naar
voren) de Universiteits-Vereeniging moeten voorzien, en dat zou ook kunnen, immers in
Amsterdam heeft steeds de wetenschap steun bij den handel gevonden. Spreker herinnerde
aan de woorden van Vondel bij de inwijding der „doorlugtige Schoole"
„De Wijsheyd set men op den hooghsten trap
Beschoncken met den glans der burgerschap
En toegejuygt met vrolyck handgeklap
Van braeve geesten".
en eindigde zijn rede met de woorden
„Eaten alle ingezetenen, die iets vermogen, ons helpen zoo veel zij slechts kunnen. Dan
zullen wij in den eersten tijd wel moeten verzamelen en opleggen, maar ...... om een
schoone toekomst voor te bereiden. Een toekomst, waarin de stad steeds meer van al
te zware zorgen voor haar Hoogeschool wordt ontlast.
„De burgerij neemt dan, althans voor een deel, de taak van het Stadsbestuur over; niet
de taak der benoemingen, maar de taak van aanwijzing der middelen".
En ten slotte
„Het geldt de geliefde Alma Mater der 'stad, hare handhaving, hare bevestiging met alle
macht.
„Door den glans der burgerschap beschenen ! Ja waarlijk, dat wordt ze, en dat worde ze
steeds meer.
„Dat is de wijding onzer Universiteit. Dat zij de vrucht der Universiteits-Vereeniging!"
Eenige maanden tevoren was het Amsterdamsche Studenten Weekblad „Propria Cures"
opgericht, dat zich voor de nieuwe vereeniging, wier Joel immers was de behartiging van
de belangen der Amsterdamsche studenten, zeer interesseerde. Mijn mede-redakteur
Wierdels schreef een enthousiast gesteld artikel, onder den titel „Meer braeve geesten !"
(P. C. I bl. 155), waarin hij betoogde, dat niet honderden maar duizenden zich als lid
moesten opgeven, in de eerste plaats alle studenten. Maar daarnaast bracht de schrijver
de wenschelijkheid naar voren, om een, of liever nog, twee studenten in het bestuur
op te nemen, daar die toch immers het best in staat zouden zijn de belangen der studenten,
d.i. die der Universiteit, te beoordeelen.
Aan Bien wensch werd echter B een gevolg gegeven, het voorloopig bestuur, dat op de
openingsvergadering definitief gekozen werd — met recht van assumptie van nog vier
leden — en dat bestond uit de heeren Prof. Dr. J. C. Matthes, voorzitter, Mr. C. H.
van Tienhoven, penningmeester, Prof. Mr. T. M. C. Asser, Jhr. Mr. C. H. Backer en Jhr.
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Mr. J. F. Backer, secretaris, assumeerde zich de Heeren S. P. van Eeghen, Mr. F. J. M.
A. Reekers, G. Rosenthal en Mr. J. E. Veltman. De President-curator, Burgemeester van
Amsterdam, Mr. G. van Tienhoven, aanvaardde het eere-voorzitterschap.
„Wij zijn met onze belangstelling en liefde voor de Universiteit netjes aan de deur gezet",
schreef Wierdels in een ingezonden stuk in Propria Cures. „Ik heb tenminste maar weer
voor mijn lidmaatschap bedankt".
Zou deze kwestie iets te waken hebben met het gemis aan belangstelling in de Universiteitsvereeniging bij de Amsterdamsche studenten ? 1k geloof het niet, tenminste ik kan
mij niet herinneren, dat iemand er zich nog warm over heeft gemaakt. En de redaktie van
Propria Cures heeft blijkbaar in het gemis aan vertegenwoordigers der studentenwereld
in het bestuur geen bezwaar gezien om het groote nut der Universiteits-Vereeniging te
erkennen; tenminste zij schreef het volgend jaar (P. C. II bladz. 302) een „Opwekking",
waaruit ik het volgende citeer : „Waar Professoren en Amsterdammers voorgingen door het
stichten van een vereeniging, die den bloei van onze Hoogeschool bevorderen wil, daar
mogen wij, studenten, niet achterblijven. De Universiteitsvereeniging moet bloeien, maar
bloeien ook door onzen steun. Wij zijn met velen en kunnen daarom ook veel doen. Het
lidmaatschap van de U. V. vordert als minimum bijdrage slechts f 2.50 's jaars. Maar,
indien wij alien deze minimum-bijdrage storten, steunen wij de U. V. in hooge mate. En
wij alien kunnen dat".
Gulden woorden, inderdaad, en die ook thans nog gelden. Ook hier weer een opwekking
tot alien ! Allen ? neen, zed) optimistisch wil ik niet zijn. Een student heeft gewoonlijk
geen geld te veel. Wat hij overhoudt na betaling van alle uitgaven, die bepaald noodig
zijn, besteedt hij gaarne zoo, dat hij er zelf direct plezier of voordeel van heeft. Onder die
categorie valt de contributie voor de U. V. niet. Toch zouden velen, voor wie die kleine
jaarlijksche bijdrage — in later jaren voor studenten zelfs op 66n gulden gebracht —
geen bezwaar is, zich wel eens rekenschap mogen geven van hetgeen de U. V. doet ten
bate van hen, die in Amsterdam studeeren. Doen zij dit, dan krijgen wij vast en zeker
een groot aantal nieuwe leden. Thans is geen enkel student lid der U. V. : alleen zij, die ons
noodig hebben, weten ons te vinden.
Het doel der U. V. : de bevordering der belangen van de Gemeentelijke Universiteit te
Amsterdam en van haar studenten, wordt volgens art. 3 der statuten nagestreefd:
a door het beschikbaar stellen van gelden ten bate der Universiteit of van daartoe behoorende of daarmee in verband staande inrichtingen ;
b door het in het leven roepen van instellingen ten bate der Universiteit of van hare
studenten.
In de praktijk heeft de U. V. zich hoofdzakelijk bepaald : le tot het schenken van of het
verleenen van steun bij aankoop van hulpmiddelen bij het onderwijs, en 2e tot het verleenen van studiebeurzen aan onvermogende studenten.
Wat het eerste punt betreft, de vereeniging heeft in die richting zeer veel gedaan. Zij
beschouwde en beschouwt dit deel van haar taak als verreweg het voornaamste. Er is
wel zelden een bestuursvergadering gehouden waarin niet een, twee of meerdere aanvragen
van hooggeleerde zijde werden behandeld, en die aanvragen hadden steeds de voile aandacht van het bestuur. Niet het minst, als het een instrument gold, waarvan de betreffende
professor den naam had geschreven zonder verder commentaar, het bestuur daarmede een
puzzle opgevend, die eerst moest worden opgelost. Eerlijkheidshalve moet ik hieraan
toevoegen, dat een dergelijk voorval tot de hooge uitzonderingen is blijven behooren.
In de eerste jaren van haar bestaan, toen haar kapitaal nog Bering was, moest de Vereeniging allereerst „potten", maar toen dat kapitaal na een tiental jaren tot een Oink
bedrag was aangegroeid, kon zij haar werkzaamheden uitbreiden. In 1898 werd het Van
der Waalsfonds opgericht, ten doel hebbend proefnemingen in het Amsterdamsch laboratorium ; van het begin tot op heden heeft dat fonds steeds op een bijdrage kunnen
34
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rekenen. In de rij der instrumenten, die geheel of gedeeltelijk door de U. V. werden
bekostigd, vied ik o.a. : sciopticon voor de aula; Rontgen-apparaat voor het Binnengasthuis ; sciopticon voor het onderwijs in de neurologie ; reproducties van oude charters,
ten behoeve van studenten in de Nederlandsche letteren ; draaibank voor het chemisch
laboratorium ; demonstratie-balans ten behoeve van het organisch-chemisch laboratorium;
projectie-apparaat voor het anatomisch laboratorium ; gramofoon voor het college in de
Fransche taal, ten behoeve van het aanleeren eener onberispelijke uitspraak ; quadrant
electrometer ten behoeve van het onderwijs in de radio-activiteit aan het organischchemisch laboratorium ; 7 milligram radiobromide ; spectro-photometer voor het chemisch laboratorium ; photographische oogspiegel ; registreerende photometer ten behoeve
van het instituut voor sterrekunde; Edison-apparaat voor phonetische onderzoekingen;
spectograaf voor het oogheelkundig laboratorium; Leeuwenhoek-film voor het histologisch laboratorium ; collectie Gorilla-schedels ; etc. etc. J'en passe et des meilleurs.
Voorts valt te vermelden : het verstrekken van een belangrijk crediet voor de inrichting
van het geologisch mineralogisch laboratorium ; steun aan het ROntgen-instrumentarium; subsidie aan. de Historische commissie van de Universiteit tot aankoopen ten behoeve van hare verzameling; subsidie voor een professorale studiereis naar Indic; gift aan
het laboratorium voor planten-physiologic; bijdragen voor de completeering van het
laboratorium in Artis ; bijdrage voor de stichting van een bizonder hoogleeraarschap in
de Oost-Europeesche cultuur-geschiedenis ; een zonneklok voor den nieuwen aanbouw
van het Universiteitsgebouw. Last not least : een som van f 5000 in 1911 bij de stichting
van het Koloniaal Instituut aan die instelling geschonken.
Voor de studiebeurzen zijn aparte „Bepalingen" opgesteld, waarvan art. 1 luidt : „Person.en
van goeden aanleg, die hunne studien aan de Universiteit van Amsterdam wenschen aan
te vangen of voort te zetten, doch niet in staat zijn die te bekostigen, kunnen door de
Amsterdamsche Universiteits-Vereeniging met een bijdrage in geld of op andere wijze
worden ondersteund". En art. 5 : „Voor ondersteuning komen in de eerste plaats in aanmerking onvermogende personen van goeden aanleg, die reeds een gedeelte hunner studien
hebben volbracht, en daarna zij, die hunne studien nog moeten aanvangen".
Dat een student, en daarenboven zijn ouders of voogden, buiten staat moeten zijn de
onvermijdelijke studiekosten te bestrijden, zou ook zonder de uitdrukkelijke bepaling van
art. 6 wel duidelijk zijn. Dit artikel voegt daaraan nog toe, dat voor zoover de te verleenen
ondersteuning niet toereikend mocht zijn tot bestrijding van alle noodzakelijke studiekosten, de betaling van het te kort komende op andere wijze verzekerd moet zijn.
In zijn jaarverslag over het jaar 1898 zegt de Voorzitter, prof. Matthes, over beurzen het
volgende : „Wij mogen geen studenten steunen, die het niet ten voile verdienen. Op studiejaren, op vlijt en gedrag wordt gelet, maar ook wordt nagegaan, of de student voor de
wetenschap wat belooft. Als dat uit het getuigenis van hoogleeraren blijken mag, zijn wij
bereid naar vermogen het onze te doen. En mij dunkt dat dit geen verkeerd stelsel is.
Het geven van beurzen aan iedereen en in 't Wilde weg, verdient afkeuring. Bevordering
van wat men het wetenschappelijk proletariaat noemt, kan niet op onzen weg liggen".
Inderdaad, het verleenen van beurzen behoort met omzichtigheid te geschieden. Gebrek
aan geld mag nimmer een dwingende reden zijn tot steun, ofschoon het steeds de aanleiding daartoe is. Het ideale doel der studie is het kweeken van een intellectueele elite,
Wier taak het in de eerste plaats is ons -yolk te behoeden tegen de gevolgen van geestelijke
nivelleering naar beneden. Dat X niet kan studeeren, omdat voor zijn studie geen geld
beschikbaar is, is maatschappelijk volkomen zonder belang ; het wordt eerst een maatschappelijk belan.g, indien de kans bestaat dat, gezien de bizondere aanleg van X, zijn
niet-studeeren een gemis voor de maatschappij zou beteekenen. In zijn jaarverslag over
1917 formuleert Prof. Paul Scholten, de tegenwoordige voorzitter der U. V., dit zoo juist
aldus : „Wie in aanmerking wil komen (nl. voor een ondersteuning) moet de studie begeeren om haar zelve, moet zich met voile liefde aan wetenschappelijk werk willen geven.
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Als het werk betreft, waar slechts enkelen de begaafdheid, de volharding en wilskracht
voor hebben, dan is het belang der maatschappij dubbel groot, dat dan die enkelen daartoe
ook in staat zullen zijn".
Worden beurzen niet volgens dit principe gegeven, dan stichten zij veeleer kwaad dan goed.
Zij worden dan een snort armenzorg of „steunen van economisch zwakken", dat zich na
beeindiging der studie wreekt. De steun houdt dan op en lang niet voor ieder ligt dadelijk
een „baan" klaar. Wellicht is de afgestudeerde per saldo nog verbitterd en meent dat,
waar men hem heeft „laten" studeeren, men nu ook verplicht is hem aan een baantje
te helpen. En de kans is groot — vooral als de steun van overheidswege kwam — dat
men zal redeneeren : „hij kost ons al zooveel geld, en als hij nu genoodzaakt zou zijn iets
anders aan te pakken, zou al dat geld in 't water gegooid zijn", en dat hij inderdaad een
baantje krijgt, misschien met voorbijgaan van een geschikter candidaat, maar die zijn
studie zonder hulp heeft volbracht. Niet ieder bezit de geschiktheid om te studeeren.
Kon den student, Wiens ongeschiktheid duidelijk is gebleken (herhaaldelijk zakken voor
een examen b.v.), de verdere toegang tot de academie worden ontnomen, dan bracht de
studie haar eigen correctief mede. Waar dit niet het geval is en waar een eens gegeven beurs
als regel gedurende den studententijd niet weer wordt teruggetrokken, is het wel duidelijk,
dat het algemeen belang, en niet minder het belang van den begiftigde zelven, gebiedend
eischt, dat een nauwgezet onderzoek aan het verleenen van steun client vooraf te gaan.
De „Bepalingen" bevatten nog een slotartikel, art. 8, luidende : „Ter bevordering van
het doel der Amsterdamsche Universiteits-Vereeniging wordt aan de ondersteunden aanbevolen het bedrag der genoten uitkeeringen aan de Vereeniging terug te betalen, zoodra
verbeterde omstandigheden hen daartoe in staat stellen". Herhaaldelijk is in de jaarverslagen op dit artikel gewezen. „Al ben ik ook huiverig" zegt Prof. Matthes in zijn
verslag over 1908, „met het nog op de beweldadigde alumni onzer Vereeniging, Vondel in
zijn Palamedes na te zeggen : „waar is de dankbaarheid te vinden ?", zoo kan ik toch niet
ontkennen, dat volgens mijne veeljarige ervaring als bestuurslid van de twee bekende
klassieke latijnsche spreuken : „nil volentibus arduum" en „in magnis voluisse sat est",
de laatste tegenover onze kas meer dan de eerste in praktijk wordt gebracht".
Deze vergeetachtigheid is tot den huidigen dag gebleven. Is de betreffende slotbepaling
den begiftigden misschien onbekend ? Dan is het goed, dat zij Kier nog eens nadrukkelijk
naar voren gebracht wordt. Het is toch zeker niet aan te nemen, dat er onder die alien,
die een beurs kregen, er geen het in de maatschappij ooit zoo ver zou hebben gebracht,
dat hij het geld, dat hem in staat stelde zijn studien te voltooien, in de kas der vereeniging
zou kunnen terugstorten, opdat daarmee weer iemand geholpen kunne worden, die zich
thans in dezelfde positie bevindt als hij in zijn studententijd. Echter, al zijn zij schaarsch,
er zijn toch loffelijke uitzonderingen, gelukkig ! Ik denk hierbij wel allereerst aan een zeer
begaafden begiftigde, die na zijn promotie zich haastte om, zoodra het hem convenieerde,
de genoten ondersteuning terug te betalen. Het Bestuur had het voorrecht hem te zien
opklimmen tot een der vooraanstaande en internationaal gewaardeerde hoogleeraren aan
onze Universiteit, en toen hij heenging, was het voor de vereeniging een voldoening te
weten, dat zij iets had kunnen bijdragen om hem den weg naar zijn schitterende carriere
te vergemakkelijken.
Zooals boven werd vermeld, begon de Vereeniging haar werkzaamheid met een kapitaal
van f 7500. Dit bedrag is in den loop der jaren steeds aangegroeid, eenerzijds door gekweekte en belegde rente — vooral in de eerste tien jaren — anderzijds door schenkingen en
legaten, terwijl wij niet mogen vergeten de opbrengst der avondcursussen, resp. aulavoordrachten, te vermelden. Het bedroeg op 31 December 1930 f 97.492.50. De rente van
dit kapitaal, vermeerderd met de contributies van leden en donateurs, gebruikt de vereeniging thans voor haar nuttigen arbeid.
Behalve over haar eigen geldmiddelen heeft de vereeniging nog de beschikking of zal die
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te eeniger tijd verkrijgen, over de rente van een viertal fondsen, wier doel ongeveer gelijk
is aan dat der U. V. Het bestuur dezer stichtingen is opgedragen aan het bestuur der
U. V. Het eerste en tevens het belangrijkste is het „Studiefonds Gouda-de Vries", den
22sten Februari 1911 gesticht door den heer H. Gouda en zijn echtgenoote, mevrouw
J. H. Gouda-de Vries, waarvan de inkomsten sedert 1922, toen laatstgenoemde overleed,
nalatend een derde gedeelte van haar vermogen aan ooze vereeniging, door ons worden
besteed. Dit fonds stelt zich blijkens de acte van oprichting ten doel jongelieden van
beiderlei kunne, uit den beschaafden stand, van den Protestantschen godsdienst, die
aanleg hebben voor studie en die financieel niet in staat zijn aan hun wensch gevolg te
geven, door geldelijken steun in de gelegenheid te stellen die studien aan te vangen, voort
te zetten en te beeindigen. Het bestuur der U. V. kon gedurende de afgeloopen jaren elk
jaar ongeveer twintig beurzen uit de renten van dit fonds toekennen.
Van de andere fondsen is het „Wilmerink-fonds", door den Heer D. Wilmerink, overleden in 1922, bij uiterste wilsbeschikking gesticht, nog belast met vruchtgebruik. Het
„Wilhelm Brandt-fonds", bij testament gesticht door Mejuffrouw W. C. M. M. Brandt,
ter nagedachtenis aan haren overleden broeder, Prof. Dr. A. J. H. W. Brandt, kwam
in 1928 onder ons beheer. Het testament bepaalt, dat de rente zal moeten worden besteed
tot het verleenen van geldelijken steun bij hun studie aan mannen en vrouwen van talent,
zonder onderscheid van nationaliteit, die voor de wetenschap iets zijn of iets beloven.
Hiervoor zullen voornamelijk in aanmerking komen, wien voldoende middelen ontbreken
om zich te wijden aan de studie hunner voorkeur, of ook degenen, die in de een.maal
gekozen studie geen bevrediging vonden en zich gaarne in een andere branche zouden willen
bekwamen. Indien eventueel de rente voor het doel der stichting niet mocht kunnen worden
besteed, zullen de beschikbare renten kunnen dienen tot het steunen van het uitgeven van
wetenschappelijke werken, wier uitgave zonder steun moeilijk of niet mogelijk is.
Ten slotte moet ik nog het Conrat-fonds vermelden, bestaande uit een geldsom, door wijlen
Professor Max Conrat aan de U.V. nagelaten. Over de rente daarvan, bestemd om aan een
student in de rechtsgeleerdheid een bears uit te reiken, zullen wij eerst kunnen beschikken
als de, op het nagelaten bedrag rustende, noodzakelijke uitkeering zal zijn vervallen.
Bij twee gelegenheden heeft de U. V. aanleiding gevonden naar buiten op te treden, beide
keeren in 1893. In het begin van dat jaar deed het gemeenteraadslid, de heer J. R. Wiiste,
zijn befaamd voorstel om de Gemeentelijke Universiteit of te schaffen. In dat voorstel werd
gezegd, dat de Universiteit jaarlijks een bijdrage uit de gemeentekas vorderde van ongeveer
f 250.000, tot het verschaffen waarvan deze op den duur niet in staat zou zijn, vooral niet
wanneer — zooals het zich liet aanzien — dit nadeelig saldo voortdurend zou stijgen.
In de algemeene vergadering der vereeniging van 20 Maart 1893 werd besloten een adres
aan den gemeenteraad te zenden, ter redaktie waarvan een commissie werd benoemd, die
reeds een week daarna in een buitengewone A. V. het door haar ontworpen adres zag
aannemen. Men schenke mij de vele en steekhoudende argumenten in dat adres naar
voren gebracht. Laat mij slechts uit de notulen citeeren, dat Prof. T. M. C. Asser aan het
slot der vergadering, na een warm pleidooi voor de Universiteit, wees op de dringende
noodzakelijkheid om bezuinigingen aan te brengen !
Het voorstel-Waste werd in den gemeenteraad met groote meerderheid verworpen ,
echter werd een voorstel-Heineken, om te bepalen, dat geen Belden voor kerkelijke
hoogleeraren meer zouden worden uitgetrokken, aangenomen. In latere notulen en jaarverslagen wordt dit besluit telkens weer betreurd en de (tijdelijke) daling van het aantal
studenten mede daaraan toegeschreven.
Nog eenmaal werd een adres aan den raad gericht betreffende het raadsbesluit van 5 Juli
1893, waarbij werd bepaald, dat studenten ook na 4 jaren studie collegegeld moeten betalen en wel de helft, of f 100 per jaar. Dit besluit, zegt het adres, blijkt slecht gewerkt
te hebben, daar er zich steeds minder studenten laten inschrijven en ook de studie lijdt,
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omdat men nu tracht de te volgen colleges in enkele jaren samen te dringen. Op het adres,
dat terugkeer tot den ouden toestand, die ook aan de rijksuniversiteiten in zwang is,
bepleitte, werd afwijzend beschikt. Sedert is het instituut veranderd, de regeling is thans
gelijk aan die der Rijksuniversiteiten : gedurende vier jaren f 300 p.j., daarna gratis.
Wanneer wij thans een terugblik werpen op het tijdperk van de oprichting der U. V. af
tot op heden, dan zien wij hoeveel er in lien tijd is veranderd. Helaas is deze uitspraak
niet toepasselijk op het ledental. Begonnen met 240 donateurs en leden, bereikte de vereeniging met 353 in 1891 haar hoogtepunt. Daarna trad een daling in tot onder de 200;
thans is het cijfer weer gestegen tot 268, dank zij de bemoeiingen van eenigen onzer bestuursleden. De illusie, bij de oprichting gekoesterd, dat de honderden, duizenden zouden
worden, is niet vervuld. En toch had dit mogelijk kunnen zijn : telt het Leidsch Universiteitsfonds niet 2068 donateurs en leden ? Maar daar zijn als van zelf alle professoren, alle
studenten lid ! Waarom dan Kier niet ?
Een illusie echter, die nooit werkelijkheid kon worden, was deze : dat de UniversiteitsVereeniging alles wat de academie aan de gemeente op den duur meer zou gaan kosten, voor
haar rekening zou nemen. Wij vragen ons thans af, of men zich dat veertig jaar geleden
waarlijk in ernst als mogelijk voorstelde. Men zou geneigd zijn die vraag bevestigend
te beantwoorden, als men de circulaire van November 1889 herleest : „Van de gemeente
kan voor het universitair onderwijs niet meer worden gevraagd, daarom doen wij een
beroep op particuliere krachten". In de rede, door den voorzitter op de eerste vergadering
gehouden en boven door mij geciteerd, klinkt dezelfde toon. De groote uitbreiding van het
onderwijs, met de daaraan verbonden kosten, werd in die rede wel voorzien, maar ik
meen, dat prof. Matthes, kon hij nog eens terugkomen, verbaasd zou staan in Welke mate
zijn profetische woorden waarheid zijn geworden.
Waar in 1893 een gemeenteraadslid overtuigd is, dat Amsterdam een jaarlijksche uitgave van twee en een halve ton voor haar Universiteit niet kan dragen, en daarvan de
consequentie trekt in een voorstel om haar af te schaffen, daar doet het tragi-comisch
aan te moeten constateeren, dat de Universiteit ooze stad in het afgeloopen jaar ruim twee
en een half millioen netto heeft gekost. De tijd, waarin de totstandkoming en het onderho.ud
van stichtingen ten algemeenen nutte voornamelijk aangewezen waren op het particulier
initiatief, is voorbij. De omstandigheden, waaronder wij thans genoodzaakt zijn te leven,
het feit, dat de overheid steeds meer datgene tot zich trekt, wat vroeger zorg van vermogende particulieren was, de enorm gestegen kosten, de steeds verder voortschrijdende nivelleering en de daarmee gepaard gaande overbelasting der Universiteit, het zijn altemaal
taken, die voor dat initiatief allerminst bevorderlijk zijn. Zoo moet dan de UniversiteitsVereeniging zich ermee vergenoegen een veel bescheidener rol in het universitaire leven
te spelen dan hare oprichters haar hadden toegedacht. Maar ook op dit bescheidener
plan kan haar werkzaamheid nog van groot nut zijn, en ik meen te hebben aangetoond,
dat zij dat ook is.
H. K. WESTENDORP.
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n. de hier volgende, alphabetische lijst zijn. niet alleen opgenomen. de levensberichten van
de hoogleeraren en lectoren, die aan. het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam
verbonden zijn geweest, maar ook van de docenten aan het Remonstrantsche en het Luthersche
Semiium, aan. de Klinische School en aan den Hortus Botanicus. Niet opgenomen. zijn de en een
die, ofschoon daaraan. ben.oemd, niet aan onze Universiteit in functie zijn. geweest. Op absolute
betrouwbaarheid kunnen dez.e biografieen uiteraard geen aanspraak maken; niet el en was ik voor
allerlei facta en titels enkel aangewezen op secundaire mededeelingen. Zooveel als eenigszins mogelijk
was heb ik echter getracht zekerheid te krijgen door tot de meest betrouwbare bronnen terug to gaan.
Voor ben.oemingen. en ontslagen zijn geregeld de gegevens van het Oud en het Nieuw Archief en,
voor later, het Gemeenteblad van Amsterdam geraadpleegd ; voor elders jaarboeken, studentenalmanakken enz. Inschrijvingen aan de verschillende Universiteiten zijn. nagegaan in de betreffende
Alba Studiosorum; geboorte-data, waar twijfel rees, in de Registers van den burgerlijken stand;
sterf-data, waar het noodig scheen, in de overlijdens-annonces voor zoover die beschikbaar waren.
Verder zijn titels en data van dissertaties en oraties gecollationneerd met de titelbladen, als exemplaren ter beschikking stonden, en zijn in het algemeen. titels van werken en bun verschijningsjaren
veelal rifler aan de werken zelf of aan de opgaven in de betreffende bibliografieen. Voor facta,
Leiden betreffende, heb ik veel wil gehad van de door P. C. Molhuysen uitgegeven „Bronnen. tot de
Geschiedenis der Leidsche Universiteit", die ik geregeld gebruikte en die mij in staat stelden. menig
elders onjuist opgegeven feit en verschillende verkeerde voorstellingen te corrigeeren.
De biografieen der overleden hoogleeraren. en lectoren en die der nog levende zijn verschillend
behandeld; het was mijn bedoeling van het leven. en de beteekenis van hen, die tot de eerste categorie
behooren., een, zij het nog zoo schetsmatig beeld te geven; van de anderen worden., naar een vast
cliché, slechts bepaalde feiten medegedeeld en verder de belangrijkste werken, die van bun hand
verschen.en en de voornaamste tijdschriften., waarin. zij publiceerden; de lezer zelf kan, naar aanleiding
daarvan,door eigen lectuur zich een beeld van hun beteekenis vormen. De gegevens hiervoor werden
verkregen uit de antwoorden op vragenlijsten, die hun werden aangeboden; deze antwoorden werden
vergeleken met de gegevens der lijsten, door den Pedel der Universiteit, den heer H. J. Van Pommeren,
aangelegd en samengebracht en door mij aangegeven als lijsten van het Archief der Universiteit.
Verderheb ik hierbij veel profijt gehad van het door de firma Nijhoff te 's Gravenhage pas uitgegeven werkje „Wie is dat ?", waarvan mij, voor het verschijnen, de proefvellen met groote welwillen.dheid werden toegezonden.
Nog rest mij mijn hartelijken dank te betuigen aan alien, die mij, op welke wijze ook, bij dezen arbeid
behulpzaam zijn geweest. Meer in het bijzonder geldt die dank Mevrouw de Weduwe C. S. Adama
van Scheltema, die door de welwillendheidvan Burgemeester en Wethouders in staat werd gesteld
een half jaar lang al haar tijd, haar groote werkkracht, haar speurzin. en Naar accuratesse beschikbaar
to stellen voor de verificatie en collationneering van zooveel dubieuze facta en titels en die ook later,
ondanksdrukke werkzaamheden elders, mij haar medewerking tot het eind toe is blijven verleenen..
J. S. Th.
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Eduard Cornelius ABENDANON werd den Zen December 1878 te Patti op Java geboren als zoon van Mr. J. H. Abendanon.
() te Batavia en deed in Juli van het laatstgenoemde jaar
Hi' bezocht van 1890-1895 het Gymnasium Willem III H.B.S.
eindexamen te Gouda. Van 1895 tot 1898 studeerde hi' aan de Polytechnische School te Delft voor mijningenieur. In
1898 le de hi' het vergelijkend examen of voor den Indischen dienst. Daarop vertoefde hi' eenigen tijd aan de Technische
Hochschule te Aken en behaalde in 1900 te Delft het diploma voor mijningenieur. In 1900 en 1901 maakte hi' een studiemve
en van
de
petrolld
den Kaukasus.
reis door Europa naar de steenkoolmijnen van Saarbriicken, de mijnen van Spanje eneu
Toen vertrok hi' als gouvernements-mijningenieur naar Indie, waar hi' in 1902 en 1903 werkzaam was bij de Ombilienkolenvelden ter Westkust van Sumatra ; in Elseviers Maandschriftpubliceerde hi'en
e geillustreerd artikel over die kolenvelden.
In 1903 verliet hi' Indie om de tinmijnen in Cornwall te bezoeken; daarna be of hi' zich naar China ter exploratie van de
steenkool, het ijzer en het koper in het Yangtse-kianggebied •; het resultaat van zijn onderzoek publiceerde hi' in 1906 in de
Revue universelle des mines, de la métallurgie, des travaux publics, des sciences et des arts appliqués a l'industrie, terwijl
hi' in een artikel in het Tijdschrift van het Kon. Ned. Aardrijksk. Genootschap het geomorphologisch verband van het
Yangtse-gebied met het noordelijk deel van Nederlandsch Indie trachtte aan te toonen. Intusschen was hi' in 1904 over
Japan en Amerika naar Nederland teruggekeerd en vandaar opnieuw naar Indie vertrokken, waar hi' in 1905 en 1906 deelnam aan degoudexploratie in Benkoelen. Daarna verliet hi' den gouvernementsdienst, maakte in 1907 nog een korte onderzoekingstocht naar de Balearen en be on toen in het moederland met de voorbereiding voor een systematische studie van
Celebes, waarvoor hi' in 1909 nogmaals naar Indie vertrok. In tal van artikelen in het Tijdschrift van het Aardrijkskundig
Genootschap en in andere Nederlandsche en buitenlandsche periodieken gaf hi' verslag van zijn bevindingen en zette hi' zijn
denkbeelden uiteen. In 1914 verscheen van zijn hand het geschrift „Die Grossfalten der Erdrinde". Voor de tentoonstelling,
bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap gehouden, stelde hi' de eerste
geologische schetskaart van Nederlandsch-Indie, die in 1916 verscheen, samen, en van 1915 tot 1918 kwam, als een samenvatting van de resultaten van zijn onderzoekingen betreffende dit eiland, het groote, vierdeelige werk uit : „Geologische
en Geographische doorkruisingen van Midden-Celebes".
Zoo werd Abendanon den 28en December 1921 benoemd tot bi j zonder hoogleeraar vanwege de Kon. Ver. Het Koloniaal
Instituut aan de Universiteit van Amsterdam om onderwijs te geven in het voorkomen en de economische beteekenis van
mineralen in de Oost- en West-Indische Kolonien • den 22en Mei 1922 hield hi' zijn inaugurale rede over : „Nieuwe wegen. "
In den loop van den cursus 1925-1926 werd hi' op zijn verzoek eervol van die functie ontheven. Sedert heeft hij, schoon
zeer veel op reis, zijn domicilie te Nunspeet op de Veluwe.
In Nijhoff's „Wie is dat ?" komt hi' niet voor ; het bovenstaande is ontleend aan L. van Vuuren's artikel, naar aanleiding
van zijn aftreden als hoogleeraar gepubliceerd in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1926, 63.

Galenus(Gelijn) ABRAHAMSZ of Galenus Abrahamsz De Haan werd den 8sten November 1622 te Zierikzee geboren
als zoon van Abraham Gelijnsz., leeraar der doopsgezinden aldaar, en Katrijntje Gillis. Hi' bezocht de Latijnsche school
van zijn geboortestad en studeerde te Leiden in de medicijnen, waar hi' den 2den Maart 1645 1) tot doctor bevorderd werd.
Daarop vestigde hi' zich als geneesheer te Amsterdam. Hier huwde hi' den 16en September 1646 met Saartje Bierens, een
dochter van den doopsgezinden predikant Abraham Dirksz. Bierens. Onder den invloed van zijn schoonvader waarschijnlijk
is hi' zich aan toeleggen op de theologie, en in 1648 werd hi' aangesteld tot leeraar bij de Vlaamsche gemeente, die vergaderde bij „Het Lam". In 1680 werd hem bovendien de opleiding opgedragen van 'one lieden voor den predikdienst ; in
1692 werd hem als hoogleeraar een jaarwedde en een vrije woning toegekend. In deze functie en tegelijk als leeraar bij de
gemeente bij het Lam bleef hi' werkzaam tot zijn dood, den 19en April 1706.
In verschillende theologische twisten van zijn tijd is Galenus Abrahamsz gewikkeld geweest. In 1649 wierp hi' zich op als
verdediger van Claas Arentz, die met de hervormde predikanten op Tessel in strijd was geraakt over den kinderdoop. Zeer
vrijzinnig en ingenomen met de leer der Collegianten, raakte hi' zelf in twist met Samuel Apostool, leeraar bij de Amsterdamsche doopsgezinden •; van Sociniaansche gevoelens beschuldigd, had hi' zich voor het Hof van Holland te verantwoorden,
dat hem echter bij arrest van 14 September 1663 vrijsprak van schuld. Maar de „Lammeren-Krijgh", die zoo ontbrand was,

1 ) Zie : P. C. Molhuysen, Bronnen t. d. gesch. d. Leidsche Univ. II, 290.
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duurde voort in tal van vlugschriften en had de afscheiding der meer rechtzinnige doopsgezinden, de afsplitsing van de
„Zonisten" van de „Lamisten", in 1664 ten gevolge.
Galenus Abrahamsz. schijnt een bijzonder goed kanselredenaar te zijn geweest, wiens talent in dat opzicht zelfs door zijn
vijanden werd erkend. Zijn onderwijs gaf hi' vier maal per week, 's voormiddags, telkens twee uur.
Zie over hem Glasius, Godgeleerd Nederland, s.v. ; De Bie en Loosjes, Biogr. Wbk. van Prot. Godgeleerden in Nederl. s.v.
en V.d. Aa, Biogr. Wbk. der Nederl. s.v., waar telkens literatuur wordt aangegeven en een opgave van zijn geschriften
voorkomt • het artikel van C. B. Hylkema in het Nieuw Ned. biogr. wbk. V. 215.
Martinus AEDITUUS, zie : Martin (Maarten) Jansz. COSTER (Koster).

Frederik Sigismund ALEXANDER 1) werd den 15en Februari 1787 te Nijmegen geboren. Hi' was een noon van Sigismund
Alexander, chirurgijn-majoor aan het militaire hospitaal, ingericht op het huis Honselaarsdijk. Den 17en September 1805
werd hi' te Leiden ingeschreven als student in de medicijnen ; hi' promoveerde er den 5en Juni 1810 2 ) op een dissertatie
„de tumoribus nervorum". Onder den invloed zeker mede van zijn leermeester Brugmans, die zelf naam had op het gebied
der militairegeneeskunde, ging hi' dien kant uit, en klom weldra op tot Chirurgijn-majoor. Achtereenvolgens Meld hi' verblijf in verschillende garnizoenssteden, tot hi' ten slotte geplaatst werd bij de artillerie- en genieschool te Delft, waar hi'
tegelijk een uitgebreide burgerpraktijk uitoefende. Meerdere geschriften verschenen van zijn hand en in 1824 bevorderde de
Utrechtsche Universiteit hem honoris causa tot doctor chirurgiae. In 1829 3) werd hi' geplaatst aan het Rijks-Hospitaal
te Utrecht, dat tevens de opleidingsschool was voor militaire artsen •; heel gauw daarop werd hi' tot hoofd dier inrichting
aangesteld met den titel van honorair hoogleeraar aan de Universiteit. Den 26en Maart 1841 werd hi' benoemd tot Eerste
officier vangezondheid der eerste klasse en in hetzelfde jaar tot lid der Commissie voor de herziening der verordeningen
op de geneeskunde. Twee jaar later, in 1843, verzocht en verkreeg hi' eervol ontslag uit zijn functie aan het Hospitaal, maar
tot hir
ook nog in 1843 volgde zijn benoeming tot hoogleeraar aan de klinische geneeskundige school te Amsterdam enhonorair
hoogleeraar aan het Athenaeum Illustre aldaar. Hi' aanvaardde zijn ambt den 16en October met een „Inwijdingsrede over
de verbinding van de studie der vroegere geneeskunde met die van lateren tijd". Maar zeer kort heeft hi' dit ambt bekleed;
reeds den 4en April 1844 4 ) is hi' tijdens een typhus-epidemie aan die ziekte overleden.
Hi' was gehuwd met mejuffrouw M. P. Dompeling, die 29 Mei 1873 overleed.
Zie over hem H. Bouman, Oratio, et instituta academica . . . . breviter comparans, et memoriam celebrans Fred. Si ism.
Alexander etc. (Utrecht 1845), gevolgd door een „notatio scriptorum" •; V. d. Aa, Biogr. Wbk. der Nederl., s.v.,. eveneens gevolgd door een list zijner geschriften ; H. D. J. van Schevichaven in het Nieuw Ned. biogr. Wbk. 1, 75 ; Israels (t)
en Daniels in Biogr. Lexikon hervorr. Arzte aller Zeiten and Volker s.v.
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Laurens ALMA werd den 30stenAugustus
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht in de oude talen en promoveerde er den lien December 1897 op een proefschrift, getiteld : „Studia in Plutarch vitas Galbae et Othonis". Van 1897 tot 1913 was hi' daarna leeraar aan het Openbaar gymnasium te Utrecht, van 1913 tot 1920 conrector van dat te Hilversum, van 1920-1930 conrector van het Amsterdamsch
Lyceum ; sedert 27 Maart 1930 is hi' rector van het Barlaeus-gymnasium te Amsterdam. In 1928 werd hi' benoemd tot
bijzonder lector vanwege het Genootschap van leeraren aan Nederl. Gymnasien, aan de Universiteit van Amsterdam, om
onderwijs te even in de Didactiek en Methodiek der klassieke talen en der oude geschiedenis ; den 9en October opende
hi' zijn colleges met een openbare les : „Docendi ars docenda".
Opstellen van zijn hand verschenen in het tijdschrift „Paedagogische Studien", en in het „Weekblad voor Gymnasiaal en
Middelbaar Onderwijs".
Des AMORIE VAN DER HOEVEN, zie : DES AMORIE VAN DER HOEVEN.

Lambertus Johannes van APELDOORN werd den 13en December 1886 te thst geboren. Hi' bezocht het gymnasium te
Sneek en studeerde daarna te Utrecht in de rechtswetenschap. In 1913 werd hi' benoemd tot leeraar in de Staatswetenschappen aan de H.B.S. te Leeuwarden, welke functie hi' tot 1917 bekleedde, terwijl hi' den 5en November 1915 te Utrecht
promoveerde op een dissertatie over „De kerkelijke goederen in Friesland" (2 dln.). Van 1915 tot 1921 oefende hij, als
advocaat en procureur, de rechtsgeleerde praktijk nit te Leeuwarden, waar hij van 1913—'17 leeraar in de Staatwetenschappen was aan de H.B.S. en van 1916—'19 Bove directeur van het gemeentelijk levensmiddelenbedrijf. Den
26en Januari 1921 werd hij benoemd tot hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam voor de Geschiedenis van ooze
rechts- en staatsinstellingen en de Inleiding tot de rechtswetenschap •; den 13en Juni hield hi' zijn inaugurale rede over
„Ontbindende en samenbindende krachten in het Friesche rechtsleven der Middeleeuwen". Behalve het twee-deelige proefschrift verschenen als voornaamste geschriften van zijn hand nog : De synode en de kerkegoederen (1919); Geschiedenis
van het Nederlandsche huwelijksrecht voor de invoering van de Fransche wetgeving (1925); Inleidinge tot de Hollandsche
rechtsgeleerdheid van Hugo de Groot met aanteekeningen van S. J. Fockema Andreae, 3e druk (1926); Bestuur en beheer
in de Hervormde Kerk (1927). Artikelen over Oud-Hollandsch recht en rechtsgeschiedenis, en boekbesprekingen verschenen
in het Tijdschr. voor rechtsgeschiedenis, het Tijdschr. v. Geschiedenis, het Rechtsgeleerd magazijn, Themis enz.

us Fredericus. 2) Alle bronnen behalve
1) In het Leidsche Album Studiosorum staat hij ingeschreven als Sigismund
Bouman hebben verkeerdelijk 1809. 3) Aileen het Nieuw Ned. biogr. Wbk. heeft 1828. 4) Vol ens de overlijdensannonce
in de Amsterdamsche Courant. Van der Aa heeft verkeerdelijk 6 April.
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Johan Gerrit APPELDOORN werd den 12en November 1862 te Harlingen geboren. Hi' bezocht de H.B.S. te Harlingen en
het Gymnasium te Leeuwarden,
studeerde aan het Doopsgezinde Seminarium en aan de Universiteit van Amsterdam
in de theologie en promoveerde er den 22en Januari 1903 tot doctor in de godgeleerdheid op een dissertatie over „De leer
der sympathie bij David Hume en Adam Smith". Achtereenvolgens was hi' predikant bij de doopsgezinde gemeenten te
Gorredijk en te Emden in Oost-Friesland, tot hij, in 1916, benoemd werd tot hoogleeraar aan de Doopsgezinde Kweekschool
oeming
te Amsterdam. In hetzelfde jaar, den 26en Juli, volgde zijn
ben tot Professor aan de Universiteit der hoofdstad voor
het onderwijs in de leer aangaande God en de Encyclopaedie der Godgeleerdheid ; den 23en October hield hi' zijn intreerede
over „Vrijheid in betrekking tot willen en voorstellen". Verschillende tijdschriftartikelen zijn sedert van zijn hand verschenen
o.a. in het Theolog. Tijdschr. (Leiden), Teyier's Theol. Tijdschr. en het Nieuw Theolog. Tijdschr.

Cornelius Ubbo ARIENS KAPPERS werd den 9en Augustus 1877 te Groningen geboren. Hi' bezocht de H.B.S. te Leeuwarden
en le de achtereenvolgens het eindexamen aan deze inrichting van onderwijs en aan het Gymnasium daar ter stele af. Aan
de Amsterdamsche Universiteit studeerde hi' in de medicijnen, werd den 31en October 1903 tot arts bevorderd en promoveerde
den 24en November 1904 op een proefschrift over „De banen en centra in de hersenen der Teleostiers en Selachiers. In Juni
1928 verleende de Yale University te New Haven (Amerika), in Juli '31 het Trinity College te Dublin hem het eeredoctoraat in de Natuurphilosophie, in Juni 1931 de Universiteit te Glasgow dat in de rechten. In 1906 werd hi' privaatdocent
in de histologie aan de Universiteit van Amsterdam, maar in hetzelfde jaar werd hi' benoemd tot assistent, later tot afdeelingsneurologisch Instituutvan
te Frankfurt am Main. In 1908
volgde zijn benoeming
tot dicrecteur van h Instituut
chef
het
het
voor hersenonderzoek te Amsterdam. Tijdens een verlof fungeerde hi' van September 1923 tot April 1924 als visiting Professor in de histologie en de hersenanatomie aan het Peking Union medical College te Peking, en nogmaals, van September
1929 tot Juni 1930, aan de American University of Beirut in Syrie. Inmiddels was hij, den 30en November 1928, bovendien benoemd tot buitengwoon hoogleeraar voor de vergelijkende anatomie van het centraal zenuwstelsel aan de Amstere anatomie van het zenuwstelsel".
damsche Universiteit ; den 25en Februari 1929 hield hi'j zijn intreerede over „De vergelijkend
Als voornaamste werken verschenen van zijn hand : Die vergleichende Anatomic des Nervensystems der Wirbeltiere and
der Menschen (2 din. • 1920—'21) • Zielsinzicht en Levensopbouw (1922) ; The evolution of the nervous system in invertebrates,
vertebrates, and man (1929) ; Anthropologische studies over de volkeren van het nabije Oosten (1930—'31 in Proceedings
van de Kon. Akad. v. Wetensch.). Verderpubliceerde hi' vele tijdschriftartikelen in Psychiatrische en Neurologische Bladen,
Folia neurobiologi,
ca Omhoog, Tjdschr. v. Wijsbegeerte,
Geneesk.
Gk. Bladen enz.

i

Johannes ARNOLDI zie : Johannes Arnoldi CORVINUS (Ravens).

Tobias Michel I) (Michael) 2) Karel 3) (Carel Y) ASSER werd den 28en April 1838 te Amsterdam 5 ) geboren. Zijn
vader, Mr. Carel Daniel Asser, was daar eengezien advokaat, later Raadsheer in het Hof van Noord-Holland en ten slotte
in den Hoogen Raad ; Rosette Godefroi, een dochter van Mr. M. H. Godefroi, minister van Justitie geweest en langen tijd
lid van de Tweede Kamer voor Amsterdam, was zijn moeder. Op 18-jarigen leeftijd werd hi' student aan het Athenaeum
Illustre van zijn vaderstad. Toen reeds heeft hi' uitgeblonken ; hi' is rector van het corps geweest en zijn oplossing in
1858 van eenprijsvraag, uitgeschreven door de rechtsgeleerde faculteit te Leiden : 5) „Over het Staatshuishoudkundig
begrip van waarde", werd met goud bekroond. Te Leiden ook promoveerde hi' den 19en April 1860 op een proefschrift
getiteld : „Geschiedenis der beginselen van het Nederlandsche Staatsregt omtrent het bestuur der buitenlandsche betrekkin en" 6). Uit de inleiding blijkt hoezeer al in dezen tijd zijn belangstelling uitging naar het internationale.
Den 9en Mei 1862 werd hi' benoemd tot hoogleeraar in het hedendaagsche recht aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam
den 20en October hield hi' zijn inaugurale oratie over : „Handelsregt en Handelsbedrijf". Hi' had intusschen zich ook als
advokaatgevestigd. Ongeveer in den tijd, waarop hi' promoveerde, was zijn vader benoemd tot Raadsheer in het Hof van
Noord-Holland. Dienspraktijk was grootendeels op hem over aan. Hi' liet haar niet varen bij zijn benoeming tot hoogleeraar en waar de zaken, die hi' te behandelen had, vooral la en op het gebied van zeerecht en verzekeringswezen en hem
met vreemdelingen en vreemd recht voortdurend in aanraking brachten, bleef die praktijk hem sturen in de richting, waarin
vooral zijn belangstelling lag. Echter gaf hi' zich voor zijn studenten veel moeite ; „pleitcolleges" b.v. werden gehouden,
waarin zittingen van hof, rechtbank en kantongerecht werden nagebootst ; veel leerlingen heeft hij gehad en tal van dissertaties zijn onder hem verdedigd. Bij de omzetting van het Athenaeum in een Universiteit in 1877 werd hij, met het oog
op zijn praktijk, tot buitengewoon hoogleeraar benoemd, en wel voor handelsrecht en internationaal recht. Den 18en September 1893 werd hij, tengevolge van zijn benoeming tot lid van den Raad van State, van deze functie ontheven ; den 21en October
gaf hi' zijn afscheidscollege, sprekende over : „Toen en nu". Van 1875 af al was hi' onbezoldigd Raad-adviseur van het
Departement van Buitenlandsche Zaken ; factisch is hi' dat tot het einde toe gebleven. En voor zijn benoeming tot lid van
den Raad van State was hi' reeds een 10-tal maanden Staatsraad in buitengewonen dienst geweest. In 1904 werd hi'
bovendien benoemd tot Minister van Staat.
Asser was meer een man van de daad dan van depen. Echter beleefde zijn „Schets van het Nederlandsche Handelsrecht",
in 1873 uitgekomen, een lane reeks van herdrukken, verschenen artikelen van hem in de Verslagen en de Mededeelingen
van de Kon. Akad. van Wetenschappen, in Grotius enz. en was hi' met G. Rolin Jacquemijns en J. Westlake de stichter
van de Revue de Droit international et de Legislation comparee, waarin zeer belangrijke opstellen van zijn hand verschenen.
1 ) Zoo in het register van den burgerlijken stand te Amsterdam en in het Album Academicum 1913. 2 ) Eigen opgave
bij benoeming tot hoogleeraar. 3 ) Register v. d. burgerl. stand te Amsterdam. 4 ) Eigen opgave en Album Academicum
1913. 5 ) Van Vollenhoven in zijn levensbericht voor de Kon. Akad. van Wetensch. heeft ten onrechte 's Gravenhage.
5 ) De Beaufort, in zijn levensbericht voor de Maatsch. d. Ned. Letterk., heeft ten onrechte Groningen. °) Deze dissertatie
vormt inleiding en eerste afdeeling van het ook nog in 1860 verschenen boek: „Het bestuur der buitenlandsche betrekkingen
volgens het Nederlandsche Staatsregt".
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Zijn grootsten roem echter heeft hi' niet als schrijver, maar als onderhandelaar behaald •; niet te-boeksteller, maar bouwmeester van het recht, het internationale vooral, wilde hi' zijn. Reeds in 1860, het jaar van zijn promotie, werd hi' lid van
een commissie van actie teen den druk der Rijnvaartrechten, en van '88 tot '95 was hi' onze Rijnvaartcommissaris. Hij
bezocht de van 1862 tot '65 te Brussel, Gent, Amsterdam, Bern gehouden congressen van de Internationale Vereeniging
voor den vooruitgang der sociale wetenschappen en in 1873 was Asser de man voor Holland onder de 11 stichters van het
Institut de Droit International. In 1881 was hi' gedelegeerde ter conferentie van Bern tot eenvormige regeling van het
internationale spoorwegvervoer, rapporteur van de 3e conferentie van 1886. Hi' was voorzitter van de op initiatief van
den door hemgewonnen Van Tienhoven in 1892 te 's-Gravenhage gehouden conferenties over het internationale privaatrecht,
en van de wisselconferenties van 1910 en 1912. Op de vredesconferenties, die zonder hem misschien niet in Den Haag gehouden zouden zijn, was hi' een vooraanstaande figuur ; in 1911 kreeg hi' den Nobelprijs voor den vrede en hi' werd lid
van het Haagsche Hof van arbitrage. Hi' wilde dat ons land zijn positie onder de mogendheden herwinnen zou door zich
op te werpen als de krachtig handelende voorstander van het internationale rechtsverkeer •; inderdaad is Asser's geschiedenis
degeschiedenis van de herleving van onzen internationalen invloed ; het Hof van arbitrage en het Vredespaleis heeft Nederland voor een deel aan hem te danken. Edinburgh, Bologna, Cambridge en Berlin hebben zijn verdiensten erkend door
hem eeredoctoraten te verleenen.
Asser is overleden den 29en Juli 1913.
In 1864 was hi'j gehuwd met Johanna Ernestina Asser, zijn
nich dochter van Mr. L. Asser, rechter in de rechtbank
t, een
te 's Gravenhage.
Zie over hem H. van Vollenhove in : Jaarboek v. d. Kon. Akad. v. Wetensch. 1914, 17 ; W. H. De Beaufort in Levensberichten
van de Maatschappij d. Nederl. Letterk. 1913—'14, 136, gevolgd door een opgave van zijn geschriften; de in het Re pertorium Petit-Ruys verder opgegeven literatuur : F. Smit Kleine in Woord en Beeld 1898, 388 ; H. L. Israels in Ned. Spect.
1907, 261 • Eigen Haard 1908, 299 ; P. Goulmy in Kath. Ill. 1909—'10, 302 • E. de Melville in Mannen van beteekenis XL,
(1910), No. 9, 10 • H. van de Mandere in Vlaamsche Gids 8 (1912), 455 ; Rechtsgel. Magazijn 32 (1913), 653 ; J. A. Levy in
Eigen Haard 1913, 513 ; Albert Rolin in Grotius II (1914), 1. Vgl. ook nog Van Athenaeum tot Universiteit 98.
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Adriaan Hendrik Willem ATEN werd den 16en December 1877 te Wormerveergeboren. Hi'ezocht
de H.B.S. te Zaandam,
le de met succes het Staatsexamen of ter toelating tot de Universiteit, studeerde te Amsterdam in de scheikunde en promoveerde daar den 17en Maart 1904 op een dissertatie, getiteld : „Onderzoekingen over het stelsel zwavel en chloor". Hi' was
daarna waarnemend directeur van het Rijks-landbouwproefstation te Wageningen en werd den 2en Januari 1907 benoemd tot
lector in de electrochemie aan de Universiteit van Amsterdam • den Ben October opende hi' zijn colleges met een openbare
les. Den 28en Mei 1919 volgde zijn benoeming tot buitengewoon hoogleeraar in de electrochemie •; den 29en September
Meld hi' zijn inaugurale rede over : „De beteekenis van de Electrochemie in de wetenschap en in de practijk".
In de Verslagen der Kon. Akademie van Wetenschappen en in verschillende tijdschriften, als Zeitschr. fur physik. Chemie,
Zeitschr. fur anorgan. Chemie, Recueil des Travaux chimiques des Pays-Bas en het Chemisch Weekblad verschenen artikelen
van zijn hand.

Caspar van BAERLE (Casparus Barlaeus) werd den 12en Februari 1584 te Antwerpen geboren. Zijn vader, van gelijken naam,
wasgriffier dier stad ; zijn moeder was Cornelia Eerdewijns. Als zooveel andere week ook dit gezin, toen in 1585 Antwerpen
in de macht der Spanjaarden viel,
naar het Noorden uit ; het be of zich eerst naar Leiden, later naar Zalt-Bommel, waar
Caspar Senior rector werd van de latijnsche school. In 1595 stierf hi' ; zijn weduwe be of zich toen naar Dordt, waar de
'one Caspar de latijnsche school bezocht. Voor korten tijd slechts •; in '96 kwam hi' onder de hoede van een oom, rector
te Brielle, tot hij, in 1600, opgenomen werd in het Staten-college te Leiden en 15 December als student in de theologie aan
de Universiteit daar ter stede werd ingeschreven. Tot 1608 heeft hi' er verblijf gehouden en gewerkt, de laatste 2 jaar door
lesgeven waarschijnlijk in zijn onderhoud voorziende. Toen werd hi' predikant te Nieuwe Tone. Maar in 1612 keerde hi'
als sub-regent van het Staten-college naar Leiden terug, waar hem in 1616 en 1617 een vergoeding werd toegekend voor het
doceeren van metaphysica en hi' in 1617 „ad professionem Ethices is geadmitteert" •; den 2en Februari 1618 Meld hi' zijn
inaugurale rede : „De ente rationis". Van Baerle was Arminiaan en met meerdere pamfletten men de hi' zich in den godsdienststrijd dier dagen; de triomf der Gomaristen op de Synode te Dordt kostte hem zijn beide betrekkingen; en als subregent van het Staten-college en als hoogleeraar werd hi' in 1619 ontslagen. Hi' le de zich nu op de studie der medicijnen
toe • een korten tijd heeft hi' toen in Caen verblijf gehouden, maar al spoedig keerde hi' naar Leiden terug, waar hi' zich
alsgeneesheer vestigde. Met de praktijk echter vlotte het niet. Hi' moest lessen even om in zijn onderhoud te voorzien,
zich met vorming van 'one lieden belasten, die hi' opnam in zijn woning, boeken vertalen en compileeren; zijn Novus
orbis, sive descriptio Indiae Occidentalis, naar het Spaansch van Antonio de Herrero, en zijn Nova et accurata Italiae hodiernae descriptio, anoniem verschenen, zijn pennevruchten van dezen tijd. Maar in 1625 kwam hi' in aanraking met Constantijn Huygens •; door hem kreeg hi' invloedrijke relaties, kwam hi' in betrekking ook met de leden van den Muiderkring.
Gelegenheidsgedichten en opdrachten aan vooraanstaande mannen, aan vorsten en staatslieden, Wier en nu ook welkome
baten af, tot, bij de stichting van het Athenaeum Illustre te Amsterdam, zijn benoeming tot hoogleeraar in de wijsbegeerte
aan deze onderwijsinrichting een keer ten goede in zijn leven bracht. Den 9en Januari 1632 hield hi' zijn inaugurale rede,
waarvan titel en strekking hem het hart van elken rechtgeaarden Amsterdammer moesten winnen : „Mercator sapiens
sive oratio de conjungendis mercaturae et philosophiae studiis".
Baanbrekend op het gebied der wijsbegeerte is Van Baerle zeker niet geweest. Hi' was bekend met de geschiedenis der philosophie van Oudheid en Middeleeuwen, maar hi' stond afwijzend tegenover de nieuwere stroomingen, die zich deden gelden.
Alspaedagoog poseert hi' min of meer in de in 1639 verschenen Methodus morum, die hi' schreef op verzoek van den gouverneur van een tweetal Liineburgsche prinsen. En aan een enkel geschiedwerk heeft hi' zich gewaagd ; in 1647 verscheen zijn
Rerumper octennium in Brasilia et alibi nuper gestarum sub praefectura . . . . I. Mauricii Nassoviae . . . . Comitis. Maar
over het algemeen heeft hi' zich vooral als redenaar en dichter naam gemaakt ; vele latijnsche oraties van hem hebben het
he gedichten en ook enkele hollandsche.
lichtgezien,
tal van latijnsc
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De beteekenis van Van Baerle voor de jonge instelling, waaraan hi' in 1632 verbonden werd, lit naar het mij voorkomt,
met in de eerste plaats in zijn arbeid op wetenschappelijk gebied. Hi' was uitstekend geschikt om haar een representatief
cachet te geven, haar met deftigheid en zwier zich naar buiten te doen uiten bij feestelijke en plechtige gelegenheden. Hi'
is een man der renaissance, van het woord en van den stijl der Oudheid.
In 1610 was Van Baerle gehuwd met Barbara Sayon, dochter van een oud-schepen van Brugge, die ook naar de Noordelijke Nederlanden was uitgeweken. Zij overleed in 1635. Veel werk heeft hi' daarna gemaakt van Tesselschade ; maar tot
een tweede huwelijk is het niet gekomen. Zijn schoonzoon Gerard Brandt heeft zijn brieven verzameld en uitgegeven en
zijn hollandsche gedichten opgenomen in de bloemlezing : „Verscheyde Nederduytsche Gedichten".
Den 14en Januari 1648 is hi plotseling overleden, een omstandigheid die bij een man, die leed aan buien van zware melancholie onwillekeurig de gedachte aan zelfmoord wekte. Onzeker echter is het of er grond bestaat voor de geruchten in deze
rchting, die al spoedig de ronde deden. Corvinus, in zijn lijkrede, spreekt van lipothumia, Te Winkel van een hartverlamming.
Men zie over hem het artikel van J. A. Worp in het Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek II, p. 67, waar ook eenige
literatuur wordt genoemd, allereerst diens opstellen in Oud-Holland III—VII. Vgl. verder P.C. Molhuysen, Bronnen tot
de gesch. der Leidsche Univ., I en II, de plaatsen in het register aangegeven. Verschillende artikelen over hem worden
genoemd in Petit's Repertorium. Over zijn beteekenis als dichter en schrijver vergelijke men : Jonckbloet, Gesch. d. Ned.
Letterk., 4e dr. passim, vooral 328 vlgg. • Ten Brink, Gesch. Ned. Letterk. 362—'64 •; Prinsen, Handboek t. d. Ned.
letterk. gesch., 3e dr. passim, vooral 339 •; Kalff, Gesch. Ned. Letterk., Dl. 4, 192-195 •; Te Winkel, Ontwikkelingsgang
enz., 2e dr., passim, vooral III 420-423. Eindelijk nog Van Lennep, Illustris Amstelodamensium Athenaei Memorabilia
10, 80, 116. Zie voor zijn geschriften ook : G. D. Bom H.Gzn., Het Hooger Onderwijs te Amsterdam van 1632 tot onze
dagen. Bibliogr. bijdragen, 12.
1874 te Amsterdam
geboren.
Hi' bezochtift
daar het BDarlaeusHendrik Anthonie van BAKELber
werd
den 26en
Septem
gymnasium, studeerde er in de godgeleerdheid en promoveerde er den 6en Juni 1900 op een proefschr over : „e compositie van den Pastor Hermae". Van 23 September 1900 tot 17 Mei 1903 was hi' te Edam, van 24 Mei 1903 tot 17 April
1910 te Haarlem predikant bij het Evangelisch Luthersch Kerkgenootschap. Den 24en November 1909 volgde zijn benoeming
tot hoogleeraar aan het Evangelisch-Luthersch Seminarium te Amsterdam, den 29en Juni 1910 die tot buitengewoon hoogleeraar in de geschiedenis van het oudste Christendom aan de gemeentelijke Universiteit •; zijn ambt aan het Seminarium
aanvaardde hi' den 18en April 1910 en den 26en September hield hij zijn inaugurale rede aan de Amsterdamsche Universiteit over : „De geschiedenis van het oudste Christendom". Bij Raadsbesluit van den 26en Juli 1916 werd hi' ontheven van dit
onderwijs, dat opgedragen werd aan Prof. W. J. Kiihler, en benoemd tot gewoon hoogleeraar om onderwijs te geven in de
Geschiedenis van de leerstellingen der christelijke kerk.
Behalve degenoemde dissertatie en inaugurale rede verschenen o.a. van zijn hand : De oorsprong van den christelijken
doop (1913); Ontstaan en beteekenis van het leerstuk der Drieeenheid (1916) •; Kleinoodien uit Luther's nalatenschap (1917).
Bovendien verschillende verhandelingen over dogmenhistorische onderwerpen in periodieken, voornamelijk in het Nieuw
Theologisch Tijdschrift,
waarvan hi'dert
se 1914 mede-redacteur is.
Hendrik Willem BAKHUIS ROOZEBOOM werd den 24en October 1854 te Alkmaargeboren als eenigst kind van Jan
Hendrik Bakhuis Roozeboom en Maria Rensen. Hi' bezocht in zijn vaderstad de la ere school en deed in Sept. '68 met succes
toelatingsexamen voor de 2e klasse der H.B.S. Van Dr. Boeke, directeur dier instelling, ontving hi' het eerste onderwijs
D eV
r
Vries
in de chemie. In 1872 deed hi' eindexamen. Daarna le de hi' zich onder leiding van den Remonstrantschen predikant
van Hest en van den heer J. van Gelder toe op de studie van Grieksch en Latijn, terwijl hi' bleef voortwerken op het
laboratorium van Dr. Boeke en wekelijks van dezen een avond privaatles kreeg in de scheikunde. In Juli en Augustus
'73 hielp hi' Dr. J. M. van Bemmelen, een zwager van Dr. Boeke en toen directeur van de H.B.S. te Arnhem, bij een
onderzoek van degronden der IJpolders. In September 1874 slaagde hi' voor het admissie-examen voor de Universiteit. Daar
echter de middelen voor een academische studie ontbraken, zocht hi'j een betrekking en vond die in dienst van Dr. J. Th.
Mouton te 's Gravenhage. Hi' be on met administratief werk, nam daarna Mouton's scheikundige en pathologische onderzoekingen over en kreeg ten slotte een plaats als assistent in de chemische fabriek van geneesmiddelen van J. Mouton en
Zonen. Toen die echter in 1878 afbrandde werd de zaak opgeheven. Intusschen was Van Bemmelen in 1877 hoogleeraar
geworden te Leiden, en wist hem nu als assistent aan zijn laboratorium te verbinden. Vrijgesteld van het volgen van bijna alle
colleges deed hi' den 4en Februari 1880 1 ) zijn candidaats. In het volgende jaar werd hi' benoemd tot leeraar aan de H.B.S.
voor meisjes, maar Van Bemmelen liet hem zeer veel tijd voor eigen studie en onderzoek en zoo volgde reeds in April '82
het doctoraal. En den Ten Juni 1884promoveerde hi' op een dissertatie : „Over de hydraten van Zwaveligzuur, Chloor,
Broom en Chloorwaterstof". In 1890 werd hi' benoemd tot lector in de physische chemie te Leiden, op een zoo gering salaris
echter, dat hi' zijn leeraarschap niet, zooals hi' gaarne gewild had, kon laten varen. Geheel kon hi' zich pas aan de wetenschap widen toen hi' den 4en Maart 1896 opvolger werd van Van 't Hoff aan de Universiteit van Amsterdam als gewoon
hoogleeraar in de chemie •; den 27en April hield hi' zijn intreerede over : „De wetenschappelijke beoefening der Chemie en
hare uitkomsten". Hier, in Amsterdam, heeft hi' een blijvende plaats gevonden ; toen, na het aftreden van Dibbits en
Mulder te Utrecht hem op verleidelijke voorwaarden daar een leerstoel in de chemie werd aangeboden, heeft hi' bedankt.
De onderzoekingen, waarvan hi' het resultaat in zijn proefschrift had neergelegd, betroffen dissociatie-verschijnselen bij
gashydraten. Zij hadden de aandacht getrokken van Van der Waals en deze had hem opmerkzaam gemaakt op de beteekenis
van Gibbs' weinig opgevallen phasenleer voor zijn studien. Van nu of hield hi' niet op die phasenleer theoretisch en experimenteel uit te werken • zij werd zijn vertrouwde en betrouwbare leidsvrouw bij al zijn verderen arbeid. Zoo werd hi' „de
schepper van een geheel nieuw en uitgebreid gebied van chemisch onderzoek". Ook voor de technische chemie en geologie
koesterde hi' groote verwachtingen van de phasenleer en zelf deed hi' belangrijke onderzoekingen in die richting. Veel kan
1) Zoo volgens Jorissen en Ringer ; Holleman heeft 1882,
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zij bijbrengen tot opheldering omtrent de vormingswijze van mineralen en gesteenten •; de Carnegie Institution te Washington
stichtte eengeophysisch laboratorium, dat zich, met de beginselen der phasenleer als uitgangspunt, de studie der geologische
formaties op experimenteelen grondslag ten doel stelde. Behalve in een root getal verhandelingen en gedrukte redevoeringen
heeft hi' de resultaten van zijn onderzoek neergelegd in zijn boek : „Die heterogenen Gleichgewichte vom Standpunkte
der Phasenlehre", waarvan in 1901 het eerste, in 1904 het tweede deel verscheen en waarvan het derde bij zijn overlijden
ongeveer gBreed was.
Bakhuizen Roozeboom was een vlot spreker ,
die op zijn
olleges
c
door zijn
voor boeide. En voor de oudere candidaten en de
dracht
doctorandi, die, vele ingetal, onder zijn leiding een proefschrift bewerkten, was hi' een hulpvaardig en belangstellend mentor.
Veel heeft hi' zich ook bezig gehouden met de kwestie van de verontreiniging van water. Hi' had zitting in de Commissie
van onderzoek naar de benadeeling van het Scheveningsche badwater door den afvoer langs het Haagsche ververschingskanaal. In 1892 werd hi' door Burgemeester en Wethouders van Arnhem geraadpleegd over de oorzaken van de reuk en van
het bezinksel in het water der waterleiding daar. In hetzelfde vroeg
jaar het gemeentebestuur van Leiden hem een onderzoek
in te stellen aangaande de mogelijkheid van reiniging der vervuilde grachten door rniddel van spuien te Katwijk. En ook later
het
voor
M untid sraa van de commissie
co m
had hi' in tal van commissies zitting • zoo was hi' lid van de Centrale Gezondheidsraad,
wezen, van die van Scheikundigen voor de suikeraccijns, van de do en-commissie" van de Commissie van Toezicht op
het Rijksinstituut voor het onderzoek der zee te Den Helder, Voorzitter eindelijk van de natuurkundige sectie van het
Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde. En als door en door godsdienstig, overtuigd orthodox,
gereformeerd man was hi' president-curator van het gereformeerd gymnasium te Zetten en lid van de Staatscommissie
van Toezicht op het bijzonder Hooger Onderwijs.
VOOr het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens is Bakhuizen Roozeboom gestorven • den 8en Februari 1917 maakte een
longontsteldng in enkele dagen een einde aan zijn Leven.
In 1880, twee jaar na zijn komst te Leiden, was hi' daar getrouwd met Mejuffrouw C. E. Wins.
Zie over hem W. P.Jorissen en W. E. Ringer in Mannen en Vrouwen van beteekenis XXXVII (1907), 155, gevolgd door
geschriften, van de onder hem verdedigde dissertaties en van de artikelen over hem • A. F. Holleman in
de list van zijn
het Chemisch Weekblad IV (1907), 119 ;• J. J. van Laar, ibid. 79 •; H. R. Kruyt in den Amsterdamschen Studentenalamanak
voor 1908, 41 • en de verdere artikelen, genoemd in het Repertorium Petit-Ruys.

Caspar BARLAEUS, zie : Caspar van BAERLE.
Pieter Jacobus BARNOUW werd den 30en September 1841 te Maasland geboren. Lager en Meer Uitgebreid Lager Onderwijs
ontving hi' op de school van zijn vader daar. In 1855 kwam hi' op het gymnasium te Delft, en den 19en September 1860
werd hij te Leiden ingeschreven als student in de medicijnen •; hi' promoveerde er den 27en November 1866 tot doctor in
de geneeskunde op een proefschrift, getiteld : „Verslag van de verloskundige kliniek aan de Leidsche Hoogeschool gedurende
den academischen cur us 1864-1865 en 1865— 1866" •; den 5en Februari 1867 volgde, op stellingen, zijn promotie tot doctor
in de verloskunde. Achtereenvolgens was hi'iden
te Leassistent van Professor A. E. Simon Thomas en van Professor Evers.
ldaar er
n October 1867 vertrok hi' van Leiden naar Amsterdam om bij de reorganisatie van hetIllustre
Athenaeum
a als
In
lector in de Verloskunde op te treden •; het gemeenteblad van den 31en dier maand maakt melding van een missive zijnerzijds, waarbij hij bericht de benoeming tot dit ambt aan te nemen. Het verviel in 1877, na de omzetting van het Athenaeum in een Universiteit. Op aandrang der studenten bleef hi' zich echter, als assistent van Professor Lehmann, aan het
onderwijs wijden. Na diens overlijden in 1880 gaf hi' nog eenige maanden practisch onderricht, maar nam zijn ontslag, toen
G. H. van der Mey tot Lehmann's opvolger werd benoemd. Sedert bleef hi' werkzaam als een zeer gezien practiseerend
verloskundige en vrouwenarts tot hi' in 1926 overleed.
Ook op maatschappelijk gebied heeft Barnouw groote verdienste gehad. Al spoedig na zijn komst te Amsterdam werd hi'
lid der schoolcommissie, waarin hi' vooral op hygienisch gebied invloed heeft geoefend. Als lid van het Koepok-genootschap
voor minvermogenden richtte hij in 1870 met Dr. C. E. Daniels het Parc vaccinogene op. Hi' was medeoprichter van de
Avondschool voor volwassenen en herhaaldelijk voorzitter van het bestuur. Met zijn hulp kwam de Zwemschool aan de
De Ruijterkade tot stand en de Vereeniging voor Volksbaden. Met Mr. A. Kerdijk stichtte hi' de Vereeniging voor vacantiekolonies, met anderen die voor Wijkverpleging en de Amsterdamsche tot bestrijding van de tuberculose. Meest van al ging
hem echter ter harte de Noord-Hollandsche Vereeniging „Het Witte Kruis" •; van zijn toetreden als lid tot de afdeeling
Amsterdam in 1875 tot aan zijn dood, heeft hi' haar in alle functies gediend, ook, gedurende tientallen van jaren, als lid,
voorzitter en secretaris van het Hoofdbestuur. Op zijn initiatief werd in 1878 de Afdeeling Ziekenverpleging van het „Witte
Kruis" te Amsterdam opgericht, waaraan verbonden werd een internaat voor verpleegsters, en die leidde tot een geheele
ommekeer in het Ziekenhuiswezen te Amsterdam en daarbuiten. Het herstellingsoord „Heideheuvel" te Hilversum, in
1890 geopend, en tai van andere instellingen op hygienisch gebied, hebben mede aan hem haar ontstaan te danken.
Den ben November 1873 is hi' gehuwd met Wilhelmina Cornelia Matthes, die in 1907 overleed.
In 1888 gaf hi uit een : Handleiding voor bakers, terwijl in 1905 verscheen een voordracht, door hem gehouden in de Al emeene Vergadering van „Het Witte Kruis" •: at kan onze Vereeniging doen in den strijd teen de tuberculose ?
Zie over hem o.a. het artikel van P. J. van Eldik Thieme in : Eigen Haard 1906, 775 •; dat van B. S. H. Stieler in Eigen
Haard 1926, 229 ; Het groene en het Witte kruis van Maart 1926, waarin een In Memoriam van F. C. Fleischer en een van
B. S. H. Stieler.
Edouard Henri von BAU M HAUER stamde uit een oude familie, waarvan eenige leden al in het begin van de 16e eeuw door
Keizer Maximiliaan gerechtigd werden het „von" voor hun naam te plaatsen. Teen het einde van de 17e eeuw vestigde zich
een tak deter famine in Maastricht. Hij gedijde op Nederlandschen bodem •; al spoedig komt de naam voor onder de voornaamste Amsterdamsche kooplieden. De vader van den hoogleeraar, Willem Theodoor, was advokaat-generaal bij het
Hoog-Gerechtshof te Brussel •; daar werd Edouard Henri den 18en September 1820 geboren. Onder een streng regime groeide
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hij op, bezocht van 1831 tot 1835 de latijnsche school, studeerde in Utrecht in de letteren, — een studie, die, naar 's vaders
oordeel als algemeen vormende inleiding aan elke andere behoorde vooraf te gaan, — deed in 1838 zijn candidaats en le de
zich van toen af aan ook toe op de beoefening der natuurwetenschappen, waarin hi' in 1840 het candidaatsexamen aflegde.
In 1843 promoveerde hi tot doctor in de letteren, zonder zijn liefde te verloochenen, op een „specimen inaugurale ,continens
sententias veterum philosophorum Graecorum de visu, lumine et coloribus".
Goethe's Farbenlehre was hem aanleiding geweest tot het schrijven van zijn proefschrift •; het werd een pleidooi voor het
experiment in stede van de beschouwing. Onder de leiding van Professor Gerrit Jan Mulder te Utrecht be on hi' zich nu
toe te leggen op de chemie. Aanschouwing, onderzoek, analyse en nieuwe synthese, toepassing der chemie op het gebied
van physiologie, van landbouw en industrie, van de praktijk in het algemeen was Mulder's program •; het speculatieve en
generaliseerende had voor hem in hoofdzaak afgedaan. En Von Baumhauer toonde een bijzonderen aanleg voor laboratoriumarbeid, een groote vaardigheid in het uitdenken van nieuwe middelen en we en en handigheid in de toepassing daarvan ;
hi werd al in 1843 Mulder's assistent en promoveerde den 28en Juni 1844 tot doctor in de Wis- en Natuurkunde op een onderzoek over den oorsprong der meteoorsteenen. („De ortu lapidum meteoricorum annexis duorum lapidum analysibus chemicis").
De goede verstandhouding is echter van korten duur geweest ; toe n het scheen, dat Von Baumhauer er op uit was een deel
van Mu taak over te nemen, ontstond er verkoeling en in 1845 vertrok hi' naar Maastricht als hoogleeraar in de scheien natuurkunde aan het Koninklijk Athenaeum aldaar. Twee jaar later, in 1847, juist benoemd tot directeur der Industrieschool,
een nieuwe afdeeling van het Athenaeum, werd hij vanuit Amsterdam aangezocht voor een professoraat in de scheikunde
en de pharmacie. Alleen op voorwaarde, dat hem een behoorlijk laboratorium ter beschikking zou worden gesteld, meende
hij aan die roe stem gehoor te mogen even. Inwilliging van zijn eisch, zoo spoedig dat doenlijk zou zijn, werd hem in het
vooruitzicht gesteld en den 31en Januari 1848 hield hij zijn inaugurale rede : „Wij leven in de natuur en moeten haar
kennen".
Er was toen in de wereld van de Nederlandsche industrie, zoo achterlijk in veel opzichten bij het buitenland vergeleken,
nog slechts een flauw ontwaken. Maar voor wie vooruit wilden en nieuwe we en wilden betreden, was Von Baumhauer de
man. De praktijk had zijn belangstelling. Hij was een vurig propagandist voor de populariseering van natuurwetenschappebe het
lijke kennis • hij organiseerde avondcursussen in chemie en physica, hield voordrachten,
itte nut der scheikunde
voor den industrieel, bond den strijd aan tegen vervalsching van levensmiddelen, ijverde voor tentoonstellingen, betoonde
zich een warm voorstander van de invoering van algemeen ontwikkelend middelbaar onderwijs. In 1853 be of hi' zich naar
Duitschland om de inrichting van laboratoria daar te bestudeeren; in 1857 was de voormalige Staalhof aan de Groenburgwal
omgeschapen in een bruikbare wetenschappelijke werkplaats, die den 26en October door hem met een rede werd geopend.
Amsterdam het eerst vaardigde, in 1848, een verordening uit op de keuring van voedingsmiddelen •; Von Baumhauer werd
voorzitter van het „wetenschappelijk keurcollege". In hetzelfde jaar kreeg hi' zitting in de Commissie voor de bestrijding
van den paalworm. Ook zijn studien over de alcoholometrie en zijn onderzoekingen betreffende de petroleum en het diamant
zijn geheel gericht op de praktijk, evenals zijn waarnemingen van atmosferische verschijnselen.
met den titel van honorair hoogleeraar, als secretaris van de Hollandsche Maatschappij van WetenIn 1864 vertrok hi me
schappen naar Haarlem. Vooral voor de bibliotheek der Maatschappij en haar relaties met het buitenland heeft hi' zich in
an ses ddes
Archives
hi „Arc Neerldai
zijn nieuwe functie verdienste gemaakt •; ook als hoofdredacteur van de in 1866 begonnen
sciences exactes et nature es Kw sties van hygiene trokken zijn belangstelling •; zijn „Scheikundige middelen teen de
verspreiding der cholera en veeziekte", in 1866 verschenen, bezorgde hem het lidmaatschap van de Staatscommissie, ingesteld
om middelen te beramen tot bestrijding van de veetyphus. In 1871 maakte hij, in opdracht van het gemeentebestuur van
's Gravenhage, met de Clercq en Henket een rein naar En eland om er verschillende reinigingsstelsels te bestudeeren •; vrucht
van die refs was een opstel over middelen tot verkrijging van zuivere lucht en goed drinkwater in de groote steden. Practisch
werk voor de industrie heeft hi' vooral kunnen doen als hoofdbestuurslid en voorzitter van het plaatselijk Amsterdamsch
ook aren lang heeft geDepartement van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Nijverheid, welker tij dschr ift
ldhe
jansc Zaken.
ster van Binnenlandsche
redigeerd. Korten tijd is hi' ook adviseur geweest voor werktuig - en scheikunde bijhet
h Ministerie
Zoowel in Amsterdam als in Haarlem was Von Baumhauer een man van beteekenis, die aan het openbare leven ijverig
deelnam. Hij is lid geweest van het gemeentebestuur van de hoofdstad. Het onderwijs vooral had er zijn belangstelling ;
hi heeft het gediend als lid der Commissie van Toezicht en als Schoolopziener. Ook voor de kunstnijverheid interesseerde
hi zich • hij gaf den stoot tot de oprichting van een Museum voor kunstnijverheid te Haarlem. Groote reputatie had hi' in
en buiten Nederland op het gebied van tentoonstellingen; van vele, in de groote steden van Europa gehouden, is hi' lid
der j ury geweest.
De verdienste van Von Baumhauer voor de wetenschap schuilt vooral hierin, dat hi' de belangstelling voor de chemie, die,
na een eerste opleving hier in het begin der 19e eeuw, tamelijk wel was ingesluimerd, opnieuw in breeden kring heeft gewekt.
Door in zoo sterke mate de aandacht te vestigen op het nut der chemie heeft hi' mede den we bereid voor een vernieuwden
theoretischen bloei dier wetenschap. Zelf is hi' daarbij een voorganger geweest •; zijn arbeid was daartoe te zeer verbrokkeld,
te zeer afhankelijk van actueele vragen uit de praktijk. Toch is hi' een typische representant van een richting die inzet met
verlichting" van de 18e eeuw en die haar intensieve belangstelling voor de „natuur" eerst bevredigen moet in scherpe
de,
waarneming en scheidende analyse voor zij die op een nieuwe poging tot synthese concentreeren kan.
Den 18en Januari 1885 is Von Baumhauer te Haarlem overleden.
Zie voor hem vooral J. W. Gunning in Jaarboek v. d. Kon. Acad. v. Wetenschappen 1887, 1, gevolgd door een list van
lidmaatschappen van Genootschappen en van zijn geschriften, en W. P. Jorissen in Nieuw Ned. biogr. Wbk. I, 253. Verder
eenige opstellen over hem en zijn familie genoemd in Petit's Repertorium. En over zijn strijd om een beter laboratorium :
W. P.Jorissen en L. Th. Reicher, J. H. van 't Hoff's Amsterdamer Periode 1877-1895, 22 en : Van Athenaeum tot
Universiteit 64, waar, op 65, ook lets voorkomt over zijn bemoeiingen, samen met Van Geuns en Vrolik, voor een laboratorium
voorphysiologie en pathologie.

Lieven Ferdinand de BEAUFORT werd den 23en Maart 1879 te Leusden(Utr.) geboren. Hi' bezocht de H.B.S. 5-j. c. te
Amersfoort en deed daarna het toelatingsexamen tot de Universiteit. Hi' studeerde te Amsterdam in de zoOlogie en promoveerde daar den 9enJuli 1908 op een dissertatie over : „De zwemblaas der Malacopterygii". In 1902—'03 nam hi' als zoOloog
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deel aan de Nederlandsche Nieuw-Guinea expeditie, van 1905—'09 was hij assistent met den persoonlijken titel van conservator van het ZoOlogisch Museum te Amsterdam, in 1909—'10 maakte hi' een studiereis naar de Molukken •; daarna leefde hi' als
privaat-geleerde van 1910—'18 te Eerbeek, waar hij, in samenwerking met Prof. Max Weber, werkte aan wetenschappelijke
publicaties. Van 1918—'22 was hi' honorair-conservator, daarna directeur van het reeds genoemde museum. Den 14en December 1928 werd hij bovendien benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de Zoligeografie •; den 25en Maart 1929 Meld hi'
zijn intree-rede over : „Problemen en methoden der historische zokigeografie".
In samenwerking met Prof. Max Weber gaf hi' uit : The Fishes of the Judo Australian Archipelago (I—V, 1911—'29 •
dl. VI terperse). Verder verschenen van zijn hand : Zokigeographie van den Indischen Archipel (1926), en verschillende
wetenschappelijke artikelen in de Bijdragen tot de Dierkunde, het Jaarboek v. h. mijnwezen in Ned. Oost-Indie, Nova Guinea
en andere, buitenlandsche, vaktijdschriften.
Anthony 1) BEAU ON werd den 28en Juni 1853 te 's-Gravenhage geboren. Van 1869—'75 studeerde hij te Leiden, waar hi' in
het laatstgenoemde jaar op stellingen promoveerde. Hi' werd daarna adjunct-commies bij de afdeeling Rechten en Accijnsen
aan het Departement van Financien, weldra, tot commies bevorderd, overgeplaatst naar de afdeeling Generaal-Secretariaat
en in 1879 toegevoegd aan de afdeeling Domeinen. In dezen tijd schreef hi' hoofdartikelen en causerieen in het Rotterdamsch
Nieuwsblad en trad als correspondent op van het Belgisch blad „l'Echo du parlement". In 1881 werd hi' benoemd tot secretaxis van de Staatscommissie tot het ontwerpen eener regeling van het pensioenwezen van burgerlijke ambtenaren. Twee
jaar later schreef hij, in antwoord op een prijsvraag, uitgeschreven door het comite ter voorbereiding der International
Fisheries Exhibition onder den titel van „History of the Dutch Seafisheries" een verhandeling, die met goud bekroond werd.
Bij Raadsbesluit van den 2en April 1884 werd hi' aangesteld tot buitengewoon hoogleeraar in de Statistiek aan het Athenaeum te Amsterdam : tegelijk werd hi' benoemd tot directeur van het Statistisch Instituut aldaar. Den 12en Mei hield hi'
zijn inaugurale rede over : „Sociale Wiskunde". In 1885, na het aftreden van Pierson, volgde zijn benoeming tot gewoon
hoogleeraar in de Staathuishoudkunde en de Statistiek bij Raadsbesluit van den 20en Juli. In 1888 kwam zijn bock : „Handel
en handelspolitiek" uit, resultaat van colleges, een theoretische verhandeling, polemisch gericht teen de protectie. De meeste
eer echter heeft hij ingelegd met zijn bovengenoemde geschiedenis van de Nederlandsche Zeevisscherij • aan dit geschrift
zeker mee heeft hi' het te danken gehad, dat hi' bij K. B. van 17 Mei 1889 als opvolger van Dr. A. A. W. Hubrecht benoemd werd in het College voor de zeevisscherijen. In Juni 1890 echter reeds dwong de kwaal, die weldra een einde aan zijn
leven zou maken, hem zij n colleges te staken. Hi' be of zich naar het buitenland, eerst naar Marienbad, daarna naar
Heidelberg, waar hij, gedeeltelijk reeds verlamd, werd opgenomen in de Kliniek van Prof. Erb. Daar is hij, den 12en
December van 1890 nog, gestorven, pas 37 jaar oud.
Behalve een biografie van Fawcett, in Mannen en Vrouwen van beteekenis, die afzonderlijk staat, liggen de verhandelingen
van Beaujon op theoretisch- en practisch-economisch, maar vooral op statistisch terrein. Aan de richting en de methode
an elkaar zoo
van dezen econoom en aan het standpunt dat hi' innam ten opzichte van de schol,endie vooral in Duitschland
fel bestreden, wijdt Verrijn Stuart in zijn studie over hem in de Bijdragen van het Statistisch Instituut van 1891, eenige
beschouwingen. Hi' was een theoreticus, die zijn deducties toetste aan de feiten en die, omgekeerd, door een scherpzinnig
groepeeren en hanteeren van het feitenmateriaal, kwam tot merkwaardige algemeene conclusies. De vruchten van zijn denken
en zijn onderzoek vindt men in de Economist, in de Revue d' economic politique, bovenal in de Bijdragen van het
Statistisch Instituut •; als redacteur dezer „Bijdragen" heeft hi' daarin het grootste deel van zijn statistisch werk belichaamd.
„Jaarcijfers" heeft hij gereorganiseerd en verbeterd en daardoor aan bruikbaarheid aanmerkelijk doen winnen.
Maar ook dennen
IJverig heeft hi' gearbeid aan het „Instituut" en het gemaakt tot een belangrijk hulpmiddel bij het academisch onderwijs
hi bleef het echter beschouwen als een gebrekkige instelling en met kracht heeft hi' aangedrongen op de oprichting van
een centraal rijksbureau voor de Statistiek, waardoor alle statistische arbeid van een middelpunt uit geleid en gecontroleerd
zou kunnen worden en zijn bemoeiingen zou kunnen uitstrekken tot tal van terreinen die, bij de heerschende versnippering
en onvolmaaktheid nu braak bleven liggen tot groote schade der wetenschap.
Uitgerust met een groot gemak in het hanteeren van vreemde talen was hi' de aangewezen afgevaardigde op statistische en
demografische congressen. IJverig nam hi deel aan de oprichting van het „Intitut International de Statistique", dat in het
voorjaar van 1887 in Rome zijn eerste zitting Meld, waarbij intusschen Beaujon, door ziekte verhinderd, niet aanwezig was.
In het Bulletin van dit Instituut verscheen een artikel van zijn hand.
Intransigent ctrl de voor de liberale gedachte toen andere, nieuwere richtingen zich met kracht baan begonnen te breken,
„stootte hi zich aan velen, en stootten velen zich aan hem", merkt Pierson op ; „het zou een stroeve wereld zijn, die nit
louter zulke mannen bestond •; maar een wereld zonder merg of pit, waarin zij ontbraken". Als docent viel hi' blijkbaar zeer
in den smaak •; de zaal, waarin hi' zijn colleges gaf, was te klein om de toehoorders te bevatten.
Men zie over hem C. A. Verrijn Stuart, Prof. Mr. A. Beaujon, in Bijdr. v.h. Stat. Inst. 1891, 1 en N. G. Pierson,
A. Beau on Economist 1891, 1. In beide artikelen worden verschillende zijner verhandelingen min of meer uitvoerig besproken.
Vgl. verder nog : Een halve Eeuw. II, 47.
Jan Wibertus BECK werd geboren te Amsterdam den 26en October 1856. Toen hi ongeveer 8 jaar oud was verhuisden zijn
ouders naar Gningen.
Hi bezocht daar eerst de Burgerdagschool, daarna de Rijks-Hoogere-Burgerschool. Na het doorro
loo en van de 4e klasse verliet hij deze instelling van onderwijs om privatim opgeleid te worden tot het admissie-examen
voor de Universiteit, dat hij in 1874 met succes aflegde. Daarna werd hi als student ingeschreven aan de Groningsche
hoogeschool, waar hi zich meer in het bijzonder als een leering beschouwde van Prof. Baehrens, al decide hij diens liefde
voor de conjecturaalkritiek niet. Tot docent benoemd aan het Groningsche gymnasium gaf hij daaraan les in de laagste
3 klassen • maar zijn invloed deed zich gelden op het geheele onde,rwijs. Niet in het aanbrengen van grammaticale kennis
in de eerste lasts zocht hi zijn kracht • hij wilde dat zijn leerlingen den geest van de oudheid grijpen zouden en trachtte
1) Volgens het Register van den burgerlijken stand te Amsterdam •; het Album academicum 1913 heeft Antony.
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bij hen belangstelling te wekken ook voor de realia, voor kunstgeschiedenis en mythologie. In het algemeen maakte hi' propaganda voor zijn denkbeelden in het tijdschrift : „Coniunctis Viribus" ; hi' drong aan op het beschikbaar stellen van gelden
voor studiereizen naar Italie en Griekenland. Hij promoveerde den 6en October 1883 op een proefschrift : „De differentiarum scriptoribus Latinis". In aansluiting aan deze dissertatie deed hi' in de eerstvolgende jaren verschillende verhandelingen
verschijnen, die als voorloopers beschouwd kunnen worden van zijn uitgave der C. Plinii Secundi librorum dubii sermonis
VIII reliquiae", die in 1894 het licht zagen. In April 1895 werd hi' benoemd tot leeraar aan het Gymnasium te Amsterdam.
Hier be on hi zich aan de studie van het latere Latin te widen en werd in October 1898 toegelaten als privaatdocent
voor dit gedeelte der oude talen. In 1902 verscheen van hem het werk, dat van Wageningen in zijn studie over hem het
meeste prijst • de uitgave van de bij Apuleius voorkomende fabel van Amor en Psyche. Intusschen bleef hi' ijveren voor
verruiming van het studieveld der litteratoren ; toen op het Groningsche philologencongres van 1902 door Woltjer, mede
namens Speyer, het eene algemeene doctoraat in de letteren verdedigd was, verschenen in het volgende jaar van hem twee
brochures • „De Oude Wereld en de Nieuwe Tijd" en „Een woord over hooger en gymnasiaal onderwijs", waarin scherpe
kritiek op de heerschende richting werd geoefend en een nieuwe koers met aandrang werd be left. In 1907 publiceerde hi'
zijn „Horazstudien", in 1908 „Ekkehards Waltharius ; ein Kommentar", dat waardeering, maar ook scherpe afkeuring heeft
ontmoet. In het volgende jaar, 1909, werd hij, als opvolger van H. T. Karsten, tot hoogleeraar in de Latijnsche taal aan
het Athenaeum in Amsterdam benoemd. Den 4en October hield hi' zijn inaugurale rede : „Een woord over klassieke philoenke
logie en in het bijzonder over de literaire kritiek te Rome". Veel is na dien tijd niet meer van zijn hand verschenen ; enkele
artikelen nog slechts, vooral in de Mnemosyne, door Van Wageningen op pag. 20, n. 1 geciteerd. De voorbereiding der
colleges, waarvoor hi zich buitengewoon veel moeite getroostte, en de leiding en voorlichting van zijn leerlingen, van zijn
promovendi in de eerste plaats, schijnt zijn tijd bijna geheel in beslag genomen te hebben. Daar komt bij, dat vele teleurstellingen, veel kritiek en tegenwerking en groote zorgen zijn deel schijnen geweest te zijn •; hi' heeft die, naar Schroeder's
getuigenis in zij n „In memoriam" in de Studenten Almanak van 1919, manmoedig gedragen, maar aan de noodige opgeover
wektheid voor wetenschappelijken arbeid schijnt het hem daardoor toch nu en dan wel ontbroken te hebben. Hi' overleed
den 3en November 1918.
„Wat Beck wilde", zegt Schroeder, „was de oude wetenschap verjongen". Aesthetisch georienteerd kwam hi' op teen den
sleur der conjecturenphilologie. Zijn begeerte om door te dringen tot het leven der oudheid uitte zich in zijn liefde voor de
omgangstaal •; „met hartstocht doorploegde hi' de armelijke overblijfsels van de oudste zoowel alszilveren
de zil latiniteit,
om haar dat levende woord als het ware of te dwingen". Zijn zin om door aanschouwing te leeren kennen, spreekt uit het
feit, dat hi' nog in 1912 een refs naar Italie, naar Rome, ondernam. „En die besefte hij, dat vergelijkende taalwetenschap,
phonetiek en psychologie de philologie moesten opheffen tot een hooger niveau".
Men zie over hem vooral. van Wageningen, Het leven van Dr. Jan Wibertus Beck, waarin geciteerd worden een In Memoriam Prof. Dr.. W. Beck van Dr. IJ. H. Rogge in de N. Amsterdammer van 9 November 1918, de toespraken aan
zijn graf van Prof. H. J. Elhorst en Prof. K. Kuiper voorkomende in het Nieuws van den Dag van 6 November 1918 en
een artikel over hem in het Algemeen Handelsblad van 4 November 1918, Avondblad, le bl., en dat gevolgd wordt door
de volledige list van zijn geschriften. Cf. verder, behalve het Jaarboek van de Amsterdamsche Universiteit 1918/19, 7,
J. A. Schroeder, In Memoriam Prof. Dr. J. W. Beck in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1919, 59.
Bruno BECKER werd den 27en Maart 1885 te St. Petersburg geboren. Hi' bezocht het Gymnasium van zijn geboortestad
en studeerde daar van 1903 tot 1908 aan de Universiteit. In 1905, na den „Rooden Zondag" (9/22 Januari), toen de studenten,
uitprotest teen het optreden der Regeering, in staking in en be of hi' zich naar Londen, waar hi' verblijf Meld tot den
vers
herfst van dat jaar en colleges volgde aan King's College. Het zomersemester van 1907 bracht hi' door aan de Universiteit
F ranc "
van Gottingen. In 1912 promoveerde hi' aan de Petersburgsche Universiteit op een proefschrift over „Sebastiaan Franck"
(in hs.). Van 1910 tot 1912 was hi' leeraar in de geschiedenis aan het 6e gymnasium te St. Petersburg. Daarna vertoefde hij,
ingevolge van een opdracht van het Ministerie van Onderwijs, van 1913 tot 1915 in Nederland ter bestudeering van de
Nederlandschegeschiedenis en cultuur in de XVIe eeuw. Van 1915 tot 1919 trad hi' vervolgens op als privaat-docent, van
1920 tot 1922 als hoogleeraar aan de Universiteit van St. Petersburg. In 1930 werd hi' benoemd tot bijzonder hoogleeraar
vanwege de Vereeniging voor Oost-Europeesche cultuurgeschiedenis ; den 24en Maart hield hi' zijn intreerede over : „De
Russische revolutie en de Parijsche commune van 1871".
Die Parijsche Commune behandelde hi' in een reeks opstellen in het tijdschrift „Kniga i Rewoljoetsija" (1921, 1922). In de
B
tot dekennis
werk
kis van het lleven en de werken
„Kleine Serie" van 's Rijks Geschiedkundige Publicaties gaf hi' uit
u : Bronnen
van Dirk Volkertsz. Coornhert (1928). Verderpubliceerde hi' nog verschillende artikelen over Coornhert en andere onderwerpen in : Le comas d'or (De Gulden Passer), het Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, de Bijdragen v. Vad.
Gesch. en Oudheidk., het Ned. Archievenblad, Het Boek.

Cornelius BELLAAR SPRUYT werd den 5en Juni 1842geboren te Kockengen in de provincie Utrecht. Zijn eerste onderwijs
ontving hi' aan de dorpsschool aldaar. Vervolgens bezocht hi' het Instituut-Lagerwey, nam privaatlessen in Latin en.
Grieksch te Weesp bij Ds. Van Wijk en werd, na het afleggen van het admissie-examen, den 23en September 1858 ingeschreven als student in dephilosophie aan de Universiteit te Utrecht. Den 14en November 1867 promoveerde hi' tot doctor
in de wis- en natuurkunde op een proefschrift over : „de electromotorische kracht van het element van Daniell bij verschillende temperaturen".
Intusschen was hi' van November 1863 tot September 1866 hulp-leeraar in de wis- en natuurkunde geweest aan het gymnasium
te 's Gravenhage en in het laatstgenoemde jaar benoemd tot docent in de scheikunde en de natuurfijke historie aan de
H.B.S. te Utrecht.
In 1871 luidde Spruyt met eenige opzienbarende, teen Opzoomer gerichte Gidsartikelen over aangeboren waarnemingsvormen
een nieuweperiode in het wijsgeerig denken bier te lande in. Van der Wick kwam voor Opzoomer teen hem in het harnas
in een brochure, getiteld : „De wijsbegeerte der ervaring verdedigd", waarop Spruyt hem van antwoord diende in zijn :
„De laatstegedaanteverwisseling van de wijsbegeerte der ervaring". Zoo was de aandacht op hem gevallen en bij raads-
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besluit van den 3en October 1877 werd hi' benoemd tot hoogleeraar in de geschiedenis van de wijsbegeerte, de logica, de
metaphysica en de zielkunde aan de Universiteit van Amsterdam ; den 24en November hield hi' zijn inaugurale rede over :
„De verhouding der wijsbegeerte tot de bijzondere wetenschappen". Hi heeft dit ambt nog ruim 23 jaar bekleed ; den
28en April 1901 is hi' overleden.
Spruyt was een man van kracht , die eerbied afdwong, maar niet innam •; zijn sterkte leidde tot geestelijke eenzaamhe
eenzaamheid
en sloot vertrouwelijkheid uit. „Zijn zeldzame gaven" — meent I. J. de Buss — „zijn gansch uitnemend onderwijs zijn
meergeprezen dan werkelijk op prijs gesteld".
In zijn sterkte was Spruyt polemisch. Voor hi' als wijsgeer zijn eigen we vond, betoogde hi' to en Spinoza, teen Van Vloten,
teen Opzoomer. Maar in zijn door Curatoren van het Stolpiaansch legaat met goud bekroonde „Proeve van eene geschiedenis
van de leer der aangeboren begrippen" (1879) toonde hi' zich Kantiaan, met nog eenige afhankelijkheid van Schoph
en auer
steeds zuiverder is hi' Kantiaan geworden. Hi' heeft zich tot taak gesteld de hoofdgedachten van de „Kritik der reinen
Vernunft" hier in an te doen vinden en hi' is er in geslaagd Kant's inzichten een zekere popular iteit te verschaffen.
Het doel der wijsbegeerte was, naar zijn meening, vermeerdering en versterking van het redelijk leven, het middel om daartoe
tegeraken opwekken tot nadenken, toepassing van het „Ken U zelven". Zoo was hi' niet de apostoleerende, maar de denkende, de onderzoekende wijsgeer.
Eengroot deel van zijn kracht heeft Spruyt gewijd aan de belangen van het land en van Zuid-Afrika. Hi' ijverde voor den
persoonlijken dienstplicht, streed in politicis met Kappeyne, Tak van Poortvliet, Schaepman en Van Houten, kwam op
teen de leer der volkssouvereiniteit, die hi' een dolhuisideaal achtte. Hi' stond op de bres voor de belangen van het Hooger
Onderwijs, was voor schoolexamens, voor vrijheid in het Universitair onderwijs, voor klasse-leeraren aan de Gymnasia,
voor een candidaats voor alle litteratoren, een doctoraat in de letteren met groote verscheidenheid. En krachtig heeft hi'
gevochten voor de versterking van onze betrekkingen met Zuid-Afrika. Lang is hi' secretaris geweest van de Nederlandsch
an
Zuid-Afrikaansche Vereeniging en van '97 of haar eere-voorzitter. Hi' gaf den stoot aan het totstandkomen van het studiefonds, het taalfonds, het emigratie-bureau, de voorschotbank. Hi' zorgde voor de verrijking der schoolbibliotheken in ZuidAfrika met Hollandsche werken, voor de samenstelling van Hollandsche leerboeken , voor de uitzending van Hollandsche
lldhe
onderwijzers. Ook spoorde hi' aan tot kolonisatie ; hi' achtte Zuid-Afrika daarvoor geschikter dan Indie.
Zijn denkbeelden heeft hi' ontwikkeld in een reeks van Gidsartikelen ; verder zijn er, behalve de reeds genoemderoeve
„P"
tijdens zijn Leven slechts enkele kleinere geschriften van hem in druk verschenen. Het belangrijkst zijn echter de na zijn dood
door zijn leerlingen uitgegeven dictaten : Leerboek der formeele logica, bewerkt door M. Honigh (1903) en : Geschiedenis
der Wijsbegeerte, bewerkt door Ph. Kohnstamm, J. D. van der Waals Jr. en H. C. A. Leignes Bakhoven, met voorbericht
van I. J. de Bussy (1905).
Zie over hem B. H. C. K. van der Wick in Jaarboek van de Kon. Akad. v. Wetensch. 1904, 3 ; I. J. de Buss in den
Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1902, 43 • A. Verwey in de Nieuwe Gids III (1888) I, 241 ; „Onze Hoogleeraren" (1898), 239. Cf. voor zijn geschriften : G. D. Bom H.Gzn., Het Hooger Onderw. te Amst. enz., 83.
Willem van BEMMELEN werd den 26en Augustus 1868 te Groningen geboren. Hi' bezocht de Rijks H.B.S. te Leiden,

deed daarna het vereischte aanvullingsexamen in Latin en Grieksch en studeerde, eveneens te Leiden, in de wis- en natuurkunde • den 24en Maart 1893 promoveerde hi' er op een proefschrift, getiteld : „De Isogonen in de XVIe en XVIIe eeuw.""
Van 1892 tot 1898 was hi Assistent-directeur van het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut, van 1898 tot 1905 Onderdirecteur
December
ecem
Db
van het Kon. M agnet. en Meteor. Observatorium te Batavia, van 1905 tot 1920 directeur dezer instelling. Den Zen
1921 werd hi' benoemd tot lector in de physische aardrijkskunde aan de Universiteit van Amsterdam •; den 25en Januari
1922 opende hi' zijn colleges met een openbare les.
Van zijn hand verschenen verschillende verhandelingen op het gebied van aardmagnetisme, meteorologie en klimatologie,
waarvan de voornaamste zijn, behalve een uitgebreidere uitgave van zijn proefschrift in 1899 : Die erdmagnetische Nachstoning (1895) •; Magnetic survey of the Dutch East Indies (1908) •; Uitkomsten der regenwaarnemingen op Java (met atlas ;
1908 en 1914); Results of registering balloon ascents at Batavia (1916); De atmospherische circulatie boven Austraal—Azie
(1918) ; Naar hooge to en en diepe kraters (1919) ; Wouderlijke geschiedenissen der stof (1920) ; Miraculeuze verhalen
(1924) ; Phantasmen (1929).
Willem BERLIN werd den 5en October 1825 1 ) te Amsterdamgeboren. Hi volgde de medische lessen aan het Athenaeum

Illustre en werd den 15en September 1845 te Leiden ingeschreven als student in de geneeskunde. Later zette hi' zijn studie
voort te Heidelberg en te Utrecht, waar hij, den 12en Februari 1850, 2) promoveerde op een dissertatie, getiteld : „Quaedam
de circulatione in cavo cranii • onderzoekingen betrekkelijk den bloedsomloop in de hersenholte". Een tijd lang was hi'
prosector bij de anatomie te Utrecht •; op zijn verzoek werd hi' in Februari 1856 als zoodanig ontslagen. Hi' heeft zich daarna
alspraktiseerend geneesheer te Amsterdam gevestigd, tot hi' benoemd werd tot hoogleeraar in de ontleedkunde van den
mensch en de dierkunde aan het Athenaeum Illustre • den 17en October 1864 Meld hi' zijn inaugurale rede met als titel :
„Ars longa, vita brevis". In 1877, bij de reorganisatie van het Athenaeum tot Universiteit, ging hi' over naar de faculteit der
Wis- en Natuurkunde, met een leeropdracht voor zokilogie, vergelijkende anatomie en physiologie. Om gezondheidsredenen
vroeg hij in 1883 ontslag • het werd hem bij Raadsbesluit van den 23en Mei teen den 15en Juli eervol verleend. Sedert
leefde hi' in volkomen afzondering, tot hi' den 23en April 3) 1902 overleed.
Van 1857 of had hi' met Donders zitting in de redactie van het Archiv fur die Hollandischen Beitrage zur Natur- and Heilkunde (Utr. 1857—'60) ; verschillende artikelen van zijn hand komen verder voor in het Nederlandsch Tijdschrift voor
Geneeskunde en het Ned. Lancet.
Voortdurend schijnt hi' door zijn wankele gezondheid in zijn arbeid gehandicapt te zijn ; daardoor had hi' — constateerde
I ) Het Album academicum 1913 heeft ten onrechte eerst 1837 ; later, bij een tweede vermelding, wordt ook daar 1825 gegeven.
2 ) In de biografie in het Nieuw Ned, biogr. wbk. ten onrechte 1851. 3 ) In de biografie in het N. Ned. biogr. wbk. verkeerdelijk 22 April.
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de aftredende rector-magnificus, Prof. Pel, in zijn verslag over het acaderniejaar 1901/02 — „niet aan de verwachtingen
kunnen beantwoorden, die men aanvankelijk van hem koesterde".
Een korte biografie van Berlin komt voor in het Nieuw Ned. biografisch Woordenboek IV, 141 van de hand van P. H.
Simon Thomas.
Pieter BERNAG1E 1 ) werd geboren in 1656 te Breda en daar den Zen Juli van dat jaar gedoopt. In de 17e eeuw behoorden
de Bernagies, ook wel Van Bernagien, of — met eenige verwringing om de afstamming van het adellijke geslacht van dien
naam waarschijnlijk te maken — Bernaige, tot de patricische families van het Brabantsche stadje. Zijn vader, Sebastiaan
van Bernagie, was er weesmeester, burgerkapitein en brouwer ; zijn moeder was Anna Cornelia Nuts. Omdat zijn naam in de
Leidsche, Utrechtsche, Groningsche en Franeker alba studiosorum niet voorkomt, acht Worp het waarschijnlijk, dat hi'
meerte ,om
Of aan een buitenlandsche Universiteit of aan het Amsterdamsche Athenaeum gestudeerdhet
heeft ; h laatste
„dat
hi kort na zijn promotie met een Amsterdamsch meisje in het huwelijk trad". F. Z. Mehler, in een aan hem gewijde studie
in de De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland, heeft daaromtrent zekerheid verschaft. Den Zen October 1676 promoveerde hij te Harderwijk tot doctor medicinae nadat hi er zich den vorigen dag als student had laten inschrijven. Hi' vestigde
zich nu als geneesheer te Amsterdam. Den 15en Juli 1677 werd hi' onder de poorters opgenomen • ; achtereenvolgens woonde
hij aan de Heerengracht en aan den Sin el. In 1682 richtte hi' een tweetal open brieven aan Bontekoe, waarin hi' diens
„Tractaat van het excellenste kruyd Thee" (1678) bestreed •; in hetzelfde jaar publiceerde hi' : „De Amsterdammer Apotheek".
In de jaren 1684—'87 wijdde hi' zich vooral aan letterkundigen arbeid •; onder den zinspreuk : „Latet quoque utilitas"deed
aangd,
hij een aantal treur- , blij- en kluchtspelen het licht zien, waarin naast veel oorspronkelijks ook, zooals Worp heeft etoon
heel wat navolging voorkomt van Plautus b.v., van Erasmus en Hooft. Daarna heeft hi' de Muze voor langen tijd vaarwel
gezegd en zich geheel gegeven aan de beoefening der medische wetenschap en haar practische toepassing. Mogelijk heeft
huiselijk verdriet niet weinig tot deze wending in zijn Leven bijgedragen ; den 21en Juni '86 werd een zijner kinderen be raven
en den Zen Juli daarop volgende al werd het lijk van zijn vrouw, Margareta van Neekel, in hetzelfde graf in de Oude Luthersche kerk bijgezet.
Te oordeelen naar een lijkdicht van Thomas Arents schijnt hi' een zeer humaan, en, volgens het getuigenis van Frederik
Ruysch, een zeer geleerd en ervaren dokter geweest te zijn. In 1689 werd hem dan ook toegestaan „met kennisse van de
E. Her Professor Fredericus Ruisch eenige chirurgicale lessen op onze (d.z. de overlieden van het chirurgijnsgild) gildeearner te doen Bonder daarvoor eenigh gelt te genieten ofte pretendeeren" •; den 26en April is hi' daarmee begonnen „met een
groote affluentie van toehoorders". Daarop volgde, krachtens een vroedschapsresolutie van den 27en Maart 1692, twee
dagen later, zijn benoeming door Heeren Burgemeesteren tot professor medicinae aan het Athenaeum Illustre ter vervanging
van Gerard Blasius. Welk onderdeel hi' doceerde is niet bekend •; Worp vermoedt : de anatomie. Bovendien werd hi' den
31enJanuari 1698 nog benoemd tot „ordinaris stadt-docter" ; minder gunstige financieele omstandigheden schijnen hem
genoopt te hebben, ook dit ambt nog te aanvaarden.
Intusschen waren zijn relaties met de tooneelwereld niet ganschelijk verbroken. Toen in 1688 de pachters van den Amsterdamschen schouwburg, met wier beheer men weinig ingenomen was, het verzoek om van hun contract ontslagen te worden
ingewilligd zagen en de reenters van het Wees- en Oudemannenhuis zelf het bestuur in handen namen, werd hi' benoemd
tot een der beide „assistenten", „directeuren" of „toeziende regenten", die hem daarin behulpzaam zouden zijn ; Pluimer
was de andere. Zij hadden de stukken te kiezen en toezicht te houden op de tooneelspelers. Tot zijn dood toe heeft Bernagie
dit ambt bekleed, al heeft het hem veel zorg en verdrietelijkheden opgeleverd.
Verder is hi' met de litteraire wereld in connectie gebleven door de vele relaties, die hi' daarin zoo langzamerhand had aangeknoopt. Worp wijst op zijn vriendschap met Pluimer, Francius, Broekhuizen, Thomas Arendsz., David van Hoogstraten
en Katharina Lescailje. Zelfs is er waarschijnlijk nog eenmaal, in 1698, een tooneelstuk van zijn hand verschenen, het zinnespel : De Mode, al staat zijn auteurschap hiervan niet volkomen vast.
Kort na zijn benoeming tot hoogleeraar in Augustus 1692, is Bernagie voor de tweede maal in het huwelijk getreden, nu met
Elizabeth Nunninck, een stiefdochter van den zeergezienen Amsterdamschen geneesheer Bonaventura van Dortmont.
Maar reeds in 1699, den 28en November 2), is hi' bezweken onder den last van zijn al te drukke bezigheden. Hi' had, zegt
Thomas Arents in een lijkdicht, dat hi' op hem vervaardigde,

„Zich niet geschroomt onnoemelijck te slaaven,
„Schoon daar door wierdt zijns levens kraght verteert".
Een biografie van hem van de hand van J. A. Worp komt voor in het Nieuw Ned. biogr. Wbk. III, 99, gevolgd door een
literatuuropgave. Verreweg het belangrijkst is de studie, aan hem gewijd door J. A. Worp in het Tijdschr. v. Ned. Taalen Letterkunde III (1883), 123-167 • daarnaast het opstel van Worp in de Ned. Spectator 1880, 326. Een aanvulling hier
en daar op Worp's studies geeft de verhandeling van F. Z. Mehler, gedagteekend 15 Oct. 1890, en verschenen in de Amsterdammer, Weekblad voor Nederland. In Petit's Repertorium worden geciteerd een tweetal artikelen, van Van den Brandeler
in de Ned. Heraut van 1885 en Van Wijnaendts van Resandt in de Ned. Leeuw van 1911 over het geslacht van Bernagien,
waarvan het eerste eenige correctie brengt van de voorstelling, door Worp in het begin van zijn studie van 1883 gegeven.
Vgl. voor zijn geschriften G. D. Born H.Gzn., Het Hooger Onderw. te Amst. enz., 101.
Hugo BEYERMAN werd den yen Februari 1791 te Rotterdam geboren. Zijn vader, Jakob Pieter Beyerman, procureur en
notaris, had muzikale en belletristische neigingen •; zijn moeder, Maria Jakoba Lichtenvoort, schijnt een origineele vrouw
te zijn geweest, van wie Hugo misschien dat ietwat zonderlinge had, dat hem kenmerkte. Te Rotterdam ontving hi' schoolenprivaatonderwijs, kwam daarna onder de hoede van Ds. Adriaan Uyttenhoven te Brouwershaven en keerde in 1806 tern
in de ouderlijke woning. De rector van het Erasmiaansch Gymnasium I. A. Nodell bracht hem en zijn vriend G. H. M. Del rat

1 ) Het Album academicum 1913 heeft Bernage. 2 ) Het Album academicum heeft 26 Nov.
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de noodige kennis bij van de oude talen en den 17en September 1808 werd hi' te Leiden ingeschreven als student in de
rechten. In 1811promoveerde hi' op stellingen tot doctor utriusque juris. Hi' bracht nu een jaar door in Parijs en vestigde
zich daarna als advokaat in Rotterdam. In '16 maakte hij, in verband met een proces, dat hi' te voeren had, een reis naar
merika,
Noord-Amerika en Meld zich ook in En eland eenigen tijd op. Na zijn terugkeer hield hi' eenige lezingen over A
werd lid van de Hollandsche Maatschappij van fraaie kunsten en wetenschappen, bestudeerde de literatuur der Ouden en
raakte bevriend met verschillende litteratoren, met A. Bogaers vooral en met Petrus van Limburg Brouwer, die toen conrector was aan het Rotterdamsch Gymnasium. Hi' schijnt toen reeds een zekeren naam gehad te hebben ; althans in 1821
heeft Kemper hem aanbevolen voor een leerstoel in Franeker. In 1826 gaf hi' zijn advokatenpraktijk op, huwde Aleida
Antonia Wijnveldt en vestigde zich in Gelderland op de Bokhorst. In datzelfde jaar ging van de Regeering van Koning
Willem I de uitnoodiging uit aan alle Nederlandsche geschied- en letterkunde en tot het ontwerpen van een plan voor een
gedocumenteerde Nederlandsche Geschiedenis ; als Groen van Prinsterer en als Thorbecke maakte ook hi' een schets, die
bekroond werd en in '31 ter landsdrukkerij gedrukt. In '29 werd hi' benoemd aan het nieuw opgerichte Koninklijk Instituut
te Medemblik voor hetgeven van onderwijs in de staatkundige aardrijksbeschrijving en de geschiedenis van de scheepvaart
en den oorlog ter zee inzonderheid van Nederland •; den 28en Augustus Meld hi' zijn openingsrede. In '30 volgde zijn benoeming tot hoogleeraar in Nederlandsche geschiedenis, taal- en letterkunde aan het Athenaeum te Deventer ; hi' hield
er den 3en Mei zijn inaugurale oratie. Acht jaar lang heeft hi' bier gedoceerd en redevoeringen gehouden voor het „Nut "
en elders, tot hij, bij Raadsbesluit van 5 Juni '39, 1 ) opvolger werd van N. G. Van Kampen aan het Athenaeum Illustre
van Amsterdam om er onderwijs te geven in de Nederlandsche taal- en letterkunde en de Vaderlandsche Geschiedenis
28 October aanvaardde hij dit ambt met een „Redevoering ten betooge, dat het geenszins de Engelschen zijn, zooals
iden den
Montesquieu zegt, maar de Nederlanders, welke ter zelfder tijd die drie gewigtige zaken, de godsdienst , de vrijhe
hem voor
Dyik zich
h
handel ten meesten maatschappelijken nutte wisten aan te wenden". De titel vertolkt het ideaal , dat sernc
zijn onderwijs doet stellen : hi' wilde een edel, nationaal gevoel bij den bloem der Nederlandsche jongelingschap opwekken".
Maar hij wilde in zijn geschiedenisonderwijs ook God langs aanschouwelijken en verstandelijken we benaderen in de lotgevallen der menschen, zooals anderen, en ook hij, dat trachtten te doen in de natuur •; burgerdeugd wilde hi' aankweeken bij
zijn leerlingen en beschaving door zijn lessen in de rhetorica, waarvan hi' de reels tot in het dagelijksch gesprek wenschte
toegepast te zien. Een typisch apostel was hi' zoo dus van den geest der „verlichting" die over het geslacht van de 2e
helft der 18e eeuw was vaardig geworden, en kind van den eigen tijd, die zich daaruit ontwikkeld had, in zijn eisch van
bronnenonderzoek en in de behandeling op zijn colleges van producten der Middel-Nederlandsche letterkunde.
Al te zeer, intusschen, zijn zijn lessen niet gewaardeerd ; hi' sprak langzaam en eentonig, zonder eenige opgewektheid, en
gering was het getal zijner hoorders. Al te veel moeite heeft hi' zich voor zijn studenten zeker ook niet getroost •; van '39
tot '42 woonde hij in Amsterdam ; toen kocht hi' zich een buitentje in Velp bij Arnhem, zette zijn colleges op Zaterdag en
Maandag en verbleef de overige dagen op zijn Geldersche bezitting. Hi' leefde er als een rusticus, die aan de Rozendaalsche
pastorie werd afgescheept met „dominee geeft nit aan de deur" •; hi' las en bestudeerde er „Gods goedheid in de natuur".
In 1852 echter is hij, op aandrang van Curatoren van het Athenaeum, weer naar Amsterdam teruggekeerd. 30 Juni 1865
verkreeg hi zijn emeritaat, be of zich in '69 metterwoon naar 's Gravenhage en is den 13en Juni 1870 aan een beroerte
overleden.
niet geweest •; hi' Meld niet van schrijven. In zijn Deventer tijd zijn er een tweetal
Een vruchtbaar auteur is Bee
stukjes van zijn hand verschenen. Als lid C42), later voorzitter van het Koninklijk Instituut schreef hij enkele historische
N
Nut
studien. Geheel in overeenstemming met zijn geesteshouding was hi' een ijverig bevorderaar van de Maatschappij tot
van het Algemeen, lid van het hoofdbestuur en tijdelijk voorzitter. Hi' Meld lezingen voor de Maatschappij van fraaie kunsten
en wetenschappen, waarvan er enkele in de „Letteroefeningen" zijn gedrukt. Liberaal bij de nadering van '48 sloot hi' zich
aan bij de Amstel-societeit, die opgericht werd naar aanleiding van het mislukken van de grondwetsherziening in '45 ; ini
'48 schreef hij met Cnoop Koopmans een brochure, waarin hi' zich verklaarde voor „algemeen stemrecht, behoudens maatschappelijke orde". Op bijna zestigjarigen leeftijd werkte hi' nog mee aan de oprichting van een handelsschool te Amsterdam.
Zie over hem J. Dyserinck in Levensberichten van de Maatschappij der Ned. Letterkunde 1871, 110, verwerkt door H.
Brugmans in 't Nieuw Ned. biogr. Wbk. V, 35, en gevolgd door de list van zijn geschriften. Cf. voor eenige bijzonderheden :
Van Athenaeum tot Universiteit 52-60, en voor zijn geschriften : G. D. Born H.Gzn., Het Hooger Onderw. te Amst. enz. 61.
Alexander de BIE (Biaeus) is, tot 1785, de laatste hoogleeraar in de wiskunde geweest aan het Athenaeum Illustre. Bij resolutie
van Burgemeesters en Oud-Burgemeesters van 30 Januari 1653 werd zijn „versouck om in de Mathematycque in de Illustre
Schole publycke lessen te mogen doen Bonder tractement of engagement ..... toegestaan en" werden „de Curatoren derselver Illustre Schole geauthoriseert om over te leggen off alternatis vicibus de selve lessen in Latin off du is sullen gedaen
worden". Blijkbaar had hij succes, want in de resoluties van hetzelfde college komt van den 8en Juli 1654 het besluit voor :
„Terwijlle bevonden wordt dat de proffessor de Bij groote dienste is doende, wert goet gevonden dat de heeren tresorieren
neffens de Curatoren een overslach sullen maecken wat tractement hi' jaerlyckx behoorde te hebben en een vereering voort
gepasseerde". Ingevolge deze overleggingen werd hem, naar Van Lennep in de Memorabilia mededeelt, bij besluit van Burgemeesteren van den 30en Juli van dit jaar de titel van professor verleend met een vast salaris. In 1659 werd deze
jaarwedde verhoogd en werd hij, tot nu toe — naar Van Lennep vermoedt — extra-ordinarius, tot gewoon hoogleeraar
benoemd ; in '68 geeft hij, volgens het album academicum van 1913, ook logica en ethica, terwijl hij, volgens een mededeeling van Van der Aa, ook nog sterrekunde en zeevaartkunde schijnt onderwezen te hebben. Hi' overleed in December 1690.
Zie voor hem : Van der Aa, Biografisch Woordenboek der Nederlanden, sub voce, waar ook eenige lectuur voorkomt. De
aangehaalde besluiten zijn geciteerd uit de betreffende resolutieboeken in het Gemeente-archief van Amsterdam.

Simon BISSCHOP, zie: Simon EPISCOPIUS.

1 ) Niet 1840 zooals het Album academicum heeft.
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Gerardus Leonardus BLASI US (Blaes) was een noon van Leonard Blaes, bouwkundige in dienst van den koning van Denemarken. Hi' studeerde in Kopenhagen en werd in 1645 in het album studiosorum der Leidsche Universiteit ingeschreven
als 20-jarige, afkomstig uit Holstein. De overlevering echter laat hem in 1625 te Oostvliet bij Brugge geboren worden.
promoveerde
hi' te Leiden tot doctor
in de medicijnen. Hi' 1648ld
vestigde zich in Amsterdam en hield zich
Den
22en
Mei
daar met ontleedkundige onderzoekingen, vooral met vergelijkende en pathologische anatomic bezig. Bij resolutie van
4 September 1660 werd hij, na ingewonnen advies van Curatoren, door Burgemeesteren benoemd tot „professor extraordinarius ad lectiones extra-ordinarias" •; bovendien werd hi' tot stadsdokter aangesteld. Den 5en October 1 ) Meld hi' zijn
inaugurale oratie : „De us quae homo naturae, quae arti debeat". Den 27en Januari 1666 volgde zijn benoeming tot gewoon
hoogleeraar, in '70 bovendien die tot „Bibliothequarius" op een extra-salaris van f 300. In 1681 (of '82) werd hi' als „Podalirius secundus" lid van het Keizerlijk Genootschap van Natuurvorschers te Moskou. Hi' overleed den 25en Maart 1692. 2)
Zie over hem A. Mulder in Nieuw Ned. biogr. wbk. VII, 138, waar verwijzingen voorkomen naar Van Lennep's Memorabilia en naar Van der Boon Mesch, Gesch. der ontdekkingen in de ontleedkunde van den mensch. Vgl. bij den laatste vooral
noot 2 op p. 36. Verder : Biographisches Lexikon der hervorragenden Aerzte hrsg. von August Hirsch, in voce, en voor
zijn salaris als bibliothecaris : Van Athenaeum tot Universiteit p. 7. Ook voor zijn geschriften zie men de bier opgegeven
biografische bronnen en G. D. Bom H.Gzn., Het Hooger Onderw. te Amst. enz., 91. Zie voor zijn promotie : P. C. Molhuysen,
Bronnen t. d.gesch. d. Leidsche Univ. III, 11.

David BLONDEL werd in 1590 3) te Chalons sur Marnegeboren. Hi' studeerde te Geneve en werd in 1614 predikant te Houdon
bij Parijs. In 1634 werd hem een leerstoel te Saumur aangeboden, maar zijn gemeente wist hem voor zich te behouden.
Door verschillendegeschriften maakte hi' zich in dezen tijd bekend als een ijverig strider voor het protestantisme en de
Synode van Charenton van 1645 verleende hem den titel van honorair professor met een jaargeld. Den 19en November
1649 besloten Burgemeesteren van Amsterdam te „vernemen off hi' gesint is herwaerts te comen ende op wat conditie
men met hem soude konnen accorderen". En den 5en Januari 1650 werd „geresolveert dat men aen do Blondel, wonende
tot Parijs, bij brieven aenbieden sal de plaetse in de Schole illustrie Mer, die do Gerardus Vossius becleit heeft op gelycke
voet als hi' heeft gehad". Den len Februari nam Blondel het aanbod aan en werd Professor Historiae Ecclesiasticae aan
het Amsterdamsche Athenaeum. Lijden en verdrietelijkheden zijn Kier ruimschoots zijn deel geweest. Al spoedig heeft hi'
zijn gezicht verloren en aanvallen op zijn godsdienstige en zijn politieke overtuiging, zooals die bleek uit verschillende van
zijn werken, hebben hem veel onaangenaamheden berokkend.
over en
In 1653 werd Morus hem als helper toegevoegd en den 6en of den 9en April 1655 is hi' overleden.
Jets meer over hem, aanwijzing van eenige literatuur en een opsomming van zijn voornaamste geschriften vindt men in
het door F. S. Knipscheer aan hem gewijde artikel in het Nieuw Ned. biogr. wbk. VII, 143. Zie ook Van Lennep, Memorabilia 49, 147 • en voor zijn geschriften nog : G. D. Bom H.Gzn., Het Hooger Onderw. te Amsterdam enz., 20.

Helgard Dewald Johannes BODENSTEIN werd den 31en Juli 1881 geboren te Leeuwpoort in het Transvaalsche district
Rustenburg. Zijn vooropleiding ontving hi' aan het Staatsgymnasium te Pretoria en aan het Gymnasium te Amersfoort.
Hi' werd „called to the Bar" in Michaelmas Term 1906 te Londen en promoveerde den 27en September 1907 te Leiden op
eenproefschrift getiteld : „Huur van huizen en landen volgens het hedendaags Rom. Holl. recht". Den 3en Juli 1912 werd
hij, voor een nieuwen stoel en een nieuw leervak, benoemd tot hoogleeraar in het hedendaagsch Romeinsch-Hollandsch
recht aan de Universiteit van Amsterdam. Den 9en December hield hi' zijn inaugurale rede over : „Engelse invloeden op
hetgemeen recht van Zuid-Afrika". In zijn colleges, die hi' gaf in het Afrikaansch, schonk hi' vooral aandacht aan het
bronnenmateriaal en aan de ontwikkelingsgeschiedenis van het rechtssysteem der Afrikaanders. Juridische betoogen van zijn
hand verschenen in : „Die Suid-Afrikaanse Regsjournaal". Een ijverig lid toonde hi' zich van het hoofdbestuur van de
Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereeniging. 15 November 1919 gaf hi' zijn afscheidscollege • hi' ging" — zooals Reitz
het zegt in den Studentenalmanak voor 1920 — „naar Z. Afrika als redacteur van het belangrijkste nationals persorgaan,
om daar verder te strijden voor de idealen van het zich meer en meer bewust wordende Afrikanerdom".
Samen met E. M. Meijers en A. S. de Blecourt geeft hi' de Observationes tumultuariae van Corn. van Bijnkershoek uit
(1926—). Verder verschenen van zijn hand verschillende tijds
chriftartikelen, vooral in Dietsche Stemmen, en verder in
Stemmen des Tijds enz.
Bodenstein komt niet voor in Nijhoff's „Wie is dat ?" Het bier medegedeelde is geput uit de listen in het Universiteitsarchief en uit Rolf Reitz, Vertrek van Prof. Bodenstein, in den Amsterdamschen Studentenalmanak van 1920.

Richard Constant BOER werdgeboren te Warnsveld bij Zutfen, den 31en Januari 1863. Hi' stamde uit een geslacht van
notarissen en aanzienlijke kooplieden. Zijn vader, Richard Willem Boer had zich bekwaamd in de bosch- en houtcultuur • verschillendegeschriften op dit gebied zijn van zijn hand verschenen. Hi' woonde te Warnsveld op een buitenplaats, waar hi' zich
wijdde aan het kweeken en verzorgen van planten. Hi' is secretaris geweest van de Geldersche Maatschappij van landbouw, werd
in 1877 Inspecteur der Rijksbeplantingen en werd door de gemeente 's Gravenhage met het toezicht op het Haagsche bosch
belast ; aan hem zijn de beplantingen der duinen bij Bergen en Schoorl te danken. Zijn moeder was Constantia Gisius Nanning ;
van haar schijnt Richard Constant zijn liefde te hebben voor poezie, zijn hartstochtelijke natuur, zijn strijdlust en zijn aanleg
voor wiskunde. Hi' bezocht in Warnsveld de dorpsschool en werd 's avonds bijgewerkt voor het toelatingsexamen voor de
H.B.S. Het was toen waarschijnlijk de bedoeling dat hi' ingenieur zou worden. Een jaar lang slechts heeft hi' de H.B.S.
te Zutfen bezocht, maar eengebrek aan aanleg voor teekenen bracht verandering in de plannen. Zijn moeder was een zeer
godsdienstige vrouw •; onder haar invloed schijnt hi' toen het voornemen te hebben opgevat zich voor het predika mbt te
1 ) Van Lennep en Van der Boon Mesch houden een oratie, die hi' den Ten October 1659 zou gehouden hebben „De noviter
inventis" voor zijn openingsrede •; ten onrechte. 2 ) Zoo het Album 1913, Van Lennep, Van der Aa, en Nieuw Ned. biogr.
wbk • van der Boon Mesch en het Lexikon van Hirsch hebben 1682. 3 ) Album academicum 1913 : 1591.
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bekwamen. Hi' ging daarom over naar het Gymnasium, eerst naar dat te Zutfen en een half jaar later, toen de familie naar
's Gravenhage verhuisde, naar het Haagsche •; nit de 5e klasse deed hi' het toelatingsexamen tot de Universiteit. In dezen
tijd voelde hi' zich sterk aangetrokken tot de Duitsche romantiek, las Heine vooral en He se en toonde een bijzondere
voorliefde voor de muziek, waarvoor hi'j een groote begaafdheid bezat. Hi'ewild
toen musicus worden, maar kon voor dat
plan de toestemming van zijn moeder niet verwerven. Met haar godsdienstige opvattingen intusschen raakte hi' steeds
meer op gespannen voet, de theologie trok hem niet langer aan, en den 29en September '81 liet hi' zich te Leiden inschrijven
als student in de Nederlandsche Letteren. Hi' werd er lid van het dispuut Literis Sacrum , maar leefde er overigens, buiten
b
het corps, tamelijk teruggetrokken. In dezen tijd be on hi' Deensch te lezen, zich te verdiepen in de Scandinavische literatuur,
in Ibsen vooral, en, zonder leiding, zich toe te le en op de studie van Oudnoorsche teksten. In 1885 deed hi' zijn candidaats-,
in '87 zijn doctoraalexamen. Voor zijn proefschrift, waarin hi' een oudnoorsch onderwerp dacht te behandelen, werd hi' door
Cosijn naar Simons in Groningen verwezen. Omstreeks dezen tijd maakte hi' zijn eerste reis naar het Noorden en bracht
daar, in Kopenhagen vooral, maar ook in Zweden en Noorwegen, vele zeer gelukkige maanden door, verdiept in de moderne
Deensche, Noorsche en Zweedsche literatuur en in voortdurende aanraking met verschillende geleerden en litteratoren.
Toen keerde hij naar Groningen terug en promoveerde daar den 28en September 1888 tot doctor in de Nederlandsche letteren
op een critische uitgave van de Qrvar-Oddssaga • in aansluiting daaraan verschenen later nog eenige studien van zijn hand
in het Arkiv for nordisk Filologi. Spoedig daarop werd hij, voorloopig voor een jaar, benoemd tot leeraar in Nederlandsch
en Aardrijkskunde aan het Gymnasium te Leeuwarden, als opvolger van Dr. G. Slothouwer. Toen in '89 een vaste benoeming
volgde huwde hi' met Helena Johanna Walther, een buurrneisje te 'sGravenhage. In 1894 werd hi' toegelaten als privaatdocent in het Oudnoorsch aan de Universiteit te Groningen •; den 13en October opende hi' zijn lessen met een rede over : „De
Studie van het Oudnoorsch". In 1900 vertrok Uhlenbeck, die als buitengewoon hoogleeraar in Amsterdam het Oudgermaansch
en het Sanskrit hadgedoceerd, naar Leiden ; Boer werd, als ordinarius, voor beide vakken tot zijn opvolger benoemd en
Meld den 26en Maart zijn inaugurale oratie over : „Vergelijking en Karakteriseering", een karakteristiek van de psyche der
Noormannen uit den sagatijd. Het onderwijs in het Sanskrit onttrok meer tijd dan hem lief was aan zijn lievelingsstudie; met
vreugde droeg hi' het in 1908 over aan Faddegon, toen deze tot buitengewoon hoogleeraar voor dit studievak werd beernst heeft Boer Metes
gearbeid voor zijn colleges, veel van wat hi' geschreven heeft is vrucht van de nauwgezetnoemd.
hhet
resultaat
van
ste en
heid, waarmee hi' zich voor zijn lessen voorbereidde. Hi' kon er zich nooit en nergens mee tevreden stellen
anderer nasporingen te even •; een eigen overtuiging droeg hi' voor, verkregen door de problemen tot op den bodem na te
vorschen, maar nu dan ook voor hem tot een onomstootelijke waarheid geworden. Zoo heeft hi' gearbeid tot in het najaar van
1927 een tweetal ernstige operaties zijn gezondheid een schok toebracht, waarvan hi' zich niet weer geheel hersteld heeft.
Hi' overleed twee jaar later, den 20en Augustus 1929. De rijke bibliotheek, die hi' naliet, werd, overeenkomstig zijn verlangen,
grootendeels geplaatst in het Oudgermaansch Seminarium, dat door zijn bemoeiingen aan de Universiteit was ingericht.
Boer's wetenschappelijk werk bewoog zich op het gebied der Oudnoorsche letterkunde, der Germaansche heldensage, der
taalwetenschap, der Oudgermaansche metriek en der moderne Scandinavische literatuur. Een uitvoerige bespreking en waardeering van zijn geschriften komt voor in de levensberichten door Van Hamel voor de Kon. Acad. van Wetenschappen
en door De Vries voor de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde geschreven. Overal zelfstandig, zijn zijn inzichten
bepaald revolutionnair geweest op het terrein der sage, vooral wat betreft de ontstaanstherorie van het Nibelungenlied
kritiek
kr
en op dat der metriek , waarop zij het stelsel van Sievers omverwierpen. Bij de Duitsche philologen hebben zij veel
ontmoet, wat Boer, die het zakelijke en het persoonlijke zeer moeilijk kon scheiden, met een groote verbittering 'e ens
Duitschland en de Duitschers vervuld heeft. Daarentegen werd zijn arbeid in de Scandinavische landen zeer gewaardeerd.
Eengroot aandeel heeft Boer gehad aan de oprichting van leerstoelen voor de moderne talen in Amsterdam. Zelf gaf hi'
van 1915 af college over het Deensch, schreef daarvoor in 1918 zijn beknopte Deensche spraakkunst en gaf van 1924 af aan
huis eenprivatissimum aan meer gevorderden, met wie hi' Deensch en ook wel Zweedsch las. Hier, waar de strenge en
veelalgevreesde hoogleeraar zich gaf, werd bij een kleinen kring die zeer warme genegenheid gekweekt, waarvan zijn zooevengenoemde biografieen als doortrokken zijn. In het algemeen was Boer een gesloten man, teruggetrokken, stroef voor
wie hem mindergoed kenden, die teen zich achtte wie niet voor hem was. Eereambten heeft hi" niet begeerd ; maar tot
het Nederlandschepubliek heeft hi' gesproken in tal van artikelen in „De Gids" eerst en later in „Onze Eeuw" en in „Vragen
des Tijds", gesproken over de Skandinavische schrijvers die zijn hart hadden veroverd, over Hansum en Bjornson, Kielland
en Finne, Garborg en Ibsen, over den laatste vooral aan wien zijn jongste boek „Ibsen's Drama's" (1928) gewijd is ; in hhet
Noorden wordt het, naar Van Hamel verzekert, gerekend onder het beste dat over den grooten Noorschen auteur gezegd is.
Men zie over hem en zijn werk de beide, boven geciteerde levensberichten van A. G. van Hamel in het Jaarboek der Kon.
etterkunde
1929—'30.
Acad. v. Wetensch. 1929—'30 en van. De Vries in de Handelingen van de Maatschappij
der Ned. L
Verder P. M. Den Hoed in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1930, 77. Aan het slot van het levensbericht van
Van Hamel komt de volledige list voor van Boer's geschriften.
de Gymnasia van Assen en Breda,
bezoc
Petronella Maria BOER-DEN HOED werd den 6enJuli 1899 te Leiden geboren. Zijht
studeerde te Utrecht en te Amsterdam enpromoveerde aan de Universiteit van laatstgenoemde stad den 5en Juni 1928 op een
proefschrift getiteld : „Hemingsrimur". Zij trad eerst op als assistent bij het onderwijs in de Deensche en Zweedsche taal- en
letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en werd den 24en April 1929 benoemd tot lector in die talen •; den 27en September be on zij haar colleges als zoodanig met een openbare les, getiteld: „Iets over de cultuuraanraking van Nederland met
Denemarken en Zweden". Den 27en December van hetzelfde jaar werd haar leeropdracht in zooverre gewijzigd dat het onderwijs in het Oud-Noorsch, ten gevolge van het overlijden van Prof. R. C. Boer, voortaan ook door haar gegeven zou worden.
Cornelis de BOER werd den 26en Mei 1880 te Leidengeboren. Hi' bezocht het Gymnasium te Groningen, studeerde van 1899

tot 1906 aan de Universiteit aldaar, behaalde in 1902 de akte voor M.O. Fransch (A), le de in 1903 het candidaatsexamen
af in de classieke letteren, in 1906 dat voor de akte B Middelbaar Onderwijs Fransch, en bracht vervolgens een 15-tal maanden
door aan de Sorbonne te Parijs, waar hi' ook in Mei 1909 promoveerde op een proefschrift getiteld : „Philomena, conte
raconte d'apres Ovide par Chretien de Troyes, publie d'apres tous les manuscrits de l'Ovide Moralise, avec introduction"
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etc. Van 1908 tot 1911 was hi' leeraar in de Fransche taal en letterkunde aan de H.B.S. voor meisjes te Groningen, van
1911 tot 1920 aan het Gymnasium van Amsterdam. Bovendien trad hi' van 1912 tot 1917 op als privaatdocent aan de
Universiteit te Utrecht. Den 13enJuni van laatstgenoemd jaar werd hi' benoemd tot lector aan de Universiteit van AmsterAutour
:„
dam om onderwijs te even in de Fransche taal- en letterkunde ; den 26en September gaf hi' zijn openbare les
d'un mot". In 1920 vertrok hi' als lector in de Romaansche taal en letterkunde naar Leiden, waar hi' in Januari 1931 tot
drift naar ''tverleden" in de
gewoon hoogleeraar werd benoemd •; den 20en Mei hield hi' zijn inaugurale rede over : „De „dr
Romaansche linguistiek".
Als voornaamstegeschriften verschenen van zijn hand : een critische uitgave van „Piramus et Tisbe" in de Verhandelingen
der Kon. Akad. v. Wetensch., Afd. Letterk., XII(1912); de drie eerste deelen eener critische uitgave van den Oud-Franschen
„Ovide moralise" in de Verh. der Kon. Akad. v. Wetensch. 1915, 1920 en 1931 • Essais de syntaxe francaise moderne I
(1923) ; Essai sur la syntaxe moderne de la preposition en francais et en italien (1926) • De Renaissance der Letterkunde
te Florence voor 1500 (1927). Bovendien schreef hi' artikelen in verschillende tijdschriften, als Neophilologus, Romania,
Revue de linguistique romane, Archivum Romanicum, de Gids.
Tjitze de BOER werd den 28en Mei 1866 te Wirdum in Frieslandgeboren. Hi' bezocht het gereformeerd gymnasium te Kampen
en studeerde in de wijsbegeerte aan de Universiteiten te Bonn en te Straatsburg ; aan die van laatstgenoemde plaats promoveerde hi' den Zen Augustus 1893 tot doctor philosophiae op een proefschrift over : „Die Ewigkeit der Welt bei Algazzali
and Ibn Rogd". Van 1894 tot 1897 was hi' daarna conservator aan het Friesch Museum te Leeuwarden, van 1897 tot 1904
was hi' in gelijke positie verbonden aan de Universiteitsbibliotheek te Groningen, van 1904 tot 1906 bekleedde hi' de functie
van onder-bibliothecaris aan de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Den 26en September van het laatstgenoemde
jaar werd hi'enoemd
b
tot hoogleeraar in de wijsbegeer
te aan de Universiteit van Amsterdam ; den 3en December hield
hi' zijn inaugurale rede over : „Nietzsche en de wetenschap". Den 4en Februari 1931 verkreeg hi' op ziin verzoek teen het
einde van den cursus 1930—'31 eervol ontslag uit zijn hoogleeraarsambt •; hi' werd echter bereid gevonden nog verschillende
colleges te blijven geven, totdat in de vacature voorzien zou zijn.
Als voornaamste werken verschenen van zijn hand : Die Widerspriiche der Philosophie nach Al-Gazzali and ihr Ausgleich
durch Ibn Rod (1894); Geschichte der Philosophie im Islam (1901 ; in verschillende talen vertaald) •; De Wijsbegeerte in
den Islam (1921). Bovendien schreef hi' artikelen in encyclopaedieen en tijdschriften als het Tijdschrift voor Wijsbegeerte,
De Beweging, het Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, Vragen des Tijds • ook in de Mededeelingen van de
Kon. Akad. v. Wetenschappen.
Ursul Philip BOISSEVAIN werd den 4en November 1855 te Amsterdam geboren als zoon van Henri Jean Arnaud Boissevain
en Petronella Drost. Hetgezin, waarvan de vader stamde nit een familie van refugies, was aangesloten bij de richting
Kohlbrugge ; de kinderen kregen een orthodox godsdienstige opvoeding en aan die overtuiging is Ursul nooit ontrouw geworden. Hi' bezocht het gymnasium van zijn geboortestad en werd in 1871 als student in de Letteren ingeschreven aan
het Athenaeum Illustre. Hi' was er een ijverig lid van Unica en was mede-oprichter van V.A.S.T., gewijd aan de „Vaderlandsche Letteren" ; in 1874 was hi' mede-redacteur van den Amsterdamschen Studenten-Almanak. Vooral Nab is
invloed heeft hi' in dezen tijd ondergaan. Van 1874 tot '78 studeerde hi' te Leiden, waar hi' Cobet, Pluygers en Kern
hoorde. Vervolgens be of hi' zich naar Berlijn, waar hi' van 1878 tot 1879 vertoefde. Hi' volgde er de colleges van Droysen,
Kirchhoff en vooral van Mommsen, aan wiens„Seminariibungen” hi' ijverig deelnam. Den 20en December 1879 promoveerde hi' aan de Leidsche Universiteit op een proefschrift, getiteld : „De re militari provinciarum Hispaniarum aetate imperatoria". Na zijn promotie too hi' naar Weenen, waar Hirschfeld hem aanspoorde een nieuwe uitgave van Cassius Dio
in het licht tegeven. Hi' onderbrak zijn verblijf bier door een kort bezoek aan Olympia, vertrok toen naar Straatsburg
en maakte daarna een reis, die bijna 2 jaar duurde, naar Italie en Griekenland. Vooral in Rome, Florence en Venetie hield
hi' zich op, om er verschillende handschriften van Dio te collationneeren. In 1902 volgde een tweede langdurig verblijf in
Rome en 1905 is hi' nog eens in Griekenland geweest om er het archaeologisch congres bij te wonen.
Na zijn terugkeer in Nederland werd hij, in 1882, benoemd tot praeceptor aan het Erasmiaansch gymnasium te Rotterdam,
waar hi' in den rector Kan een uitnemenden leidsman vond. Hier verschenen van zijn hand eenige studies, betrekking
hebbende op Cassius Dio. In 1887 volgde toen zijn benoeming tot hoogleeraar in de Oude geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen, waar hi' van 1889 of ook de Romeinsche antiquiteiten doceerde. Hij aanvaardde zijn ambt den len De-.
cember 1887 met een rede over : „de waarde der epigrafiek voor de oude geschiedenis". Den 28en Juni 1911 werd hij hoogleeraar in de Oude Geschiedenis en de Romeinsche Antiquiteiten aan de Universiteit van Amsterdam ; den 23en October
hield hi' zijn inaugurale oratie over : „de historiographie der Oudheid voorheen en thans".
Tot 1926, toen het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens hem dwong ontslag te nemen, heeft jhiet
het Amsterdamsche
hoogleeraarsambt bekleed •; den 28en Mei van het genoemde jaar gaf hi' zijn afscheidscollege. Nog vier jaar ongeveer heeft
hi daarna geleefd •; na een kort ziekbed is hi' den 7en Mei 1930 overleden.
Voor zijn leerlingen is Boissevain een uitnemende mentor geweest. Zijn colleges placht hij met buitengewone zorg voor te
bereiden, zijn privatissima werden zeer gewaardeerd en voor wie zich nauwer bij hem aansloten was hi een trouw vriend,
zooals hi' dat was voor allen, die met hem in meer intieme relatie waren gekomen.
Talrijke publicaties zijn er op het gebied der wetenschap, die hi' beoefende, van zijn hand verschenen. Van haast volmaakte
betrouwbaarheid en volledigheid is zijn arbeid, nergens steunend op gezag, altijd vrucht van eigen onderzoek. Zoo is het
verklaarbaar, dat hi' maar enkele groote werken heeft gegeven, maar deze z456 — verklaart zijn leerling en latere ambt moot
F. Muller Jzn. — „dat de internationale critiek ze onvoorwaardelijk en eenstemmig als model heeft geprezen, ja hun verdiensten bij de vakgenooten bijkans spreekwoordelijk zijn geworden". Zijn levenswerk is de groote uitgave van Cassius Dio,
in drie zware deelen van 1895 tot 1901 te Berlin verschenen, „het standaardwerk — volgens J. H. Thiel — „waarin hij
zijn grootste avers heeft neergelegd" en dat „hem in het buitenland den naam heeft verschaft van den besten klassiekphiloloog, dien Nederland na Cobet heeft voortgebracht". In 1926 werd het gevolgd door den Index historicus, waaraan
Dr. H. Smilda eengroot aandeel heeft gehad •; en nog zal, door de zorg van Dr. Nawijn, een Index Graecitatis uitkomen.
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Verder zijn er zijn „Excerpta historica iussu Imp. Constantini Porphyrogeneti confecta". En eindelijk wordt nog bijzonder
geroemd zijn laatste geschrift over een „Grieksche schenkingsoorkonde uit Zuid-Italie van het jaar 1127-1128". Ook op
hetgebied der numismatiek heeft hi' zich bewogen, getuige zijn „Beschreibung der griechischen autonomen Miinzen im
Besitze der Kiin. Akademie der Wissenschaften zu Amsterdam" (1912). Voor die Koninklijke Akademie heeft hi' meerdere
voordrachtengehouden en levensberichten van afgestorven leden gegeven. Nog enkele tijdschriftartikelen zagen van hem
het licht, een b.v. in de Revue des Etudes anciennes, en in het Museum heeft hi' tal van boekbesprekingen gegeven.
Den 31en Juli 1884 is hi'j gehuwd met Wilhelmina Carolina Momma.
Zie over hem o.a. het levensbericht van D. C. Hesseling in het Jaarb. v. d. Kon. Akad. v. Wetensch. v. 1930—'31, gevolgd
door een opgave van zijn geschriften •; F. Muller Jzn. in een In Memoriam in het Algemeen Handelsblad van 14 Mei 1930
J. H. Thiel in de Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1927.
Gerrit Hondius BOLDINGH, zie : Gerrit HONDIUS BOLDINGH.

Lodewijk, of, zooals hi' zich gemeenlijk noemt, Louis BOLK werd den 10en December 1866 te Overschie geboren. Zijn
vooropleiding ontving hi' op de H.B.S. en het gymnasium te Schiedam. Daarna bekwaamde hi' zich voor het notariaat en
behaalde in Augustus 1888 het diploma van candidaat-notaris. In September van dit jaar werd hi' ingeschreven als student
in de medicijnen aan de Universiteit van Amsterdam. In 1892 verwierf hi' den gouden eerepenning voor de beantwoording
van een door de medische faculteit dezer Universiteit uitgeschreven prijsvraag. Den 21en November 1896 werd hi' hier
tot arts bevorderd en trad nu op als assistent bij de anatomie. Den 23en 1 ) Februari 1898 volgde zijn benoeming tot Hoogleeraar in de ontleedkunde ; den Zen Mei aanvaardde hi' zijn ambt met een rede over : „De morphotische eenheden van
het menschelijk lichaam". Den 28en Mei 1902 verleende de Senaat van de Universiteit te Leiden hem het doctoraat honoris
causa. Tot zijn dood toe is hi' Amsterdam getrouw gebleven, een krachtige en ten slotte heroische figuur door de tragiek
van de laatste twaalf jaren toen hi' zijn stoeren arbeid onverdroten vervolgde in voortdurende worsteling met de kwaal die,
ondanks herhaald operatief ingrijpen, ten slotte een einde aan zijn vruchtbaar leven heeft gemaakt. Den 27en Mei 1930
werd hem door den Raad, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend ; hi' overleed den 17en Juni van dat jaar.
Bolk was een man vangroote werkkracht, die ook veel van zijn omgeving vroeg. Het bovengenoemde antwoord op een
door de Amsterdamsche medische faculteit uitgeschreven prijsvraag lag op het gebied der segmentaal-anatomie, een onderwerp, dat hem nog lang zou bezig houden en waaromtrent zijn onderzoekingen van groot, ook klinisch gewicht voor de
behandeling van ruggemergsaandoeningen zijn geweest. Een tweede studieveld van Bolk betreft de anatomie der kleine
hersenen ; ook zijn studien op dit gebied zijn van beteekenis geweest voor de klinische praktijk. Een belangrijke verhandeling
heeft hi' verder geschreven over de ontwikkeling der tanden en baanbrekend werk heeft hi' verricht voor de studie der
anthropologie in Nederland door zijn naspeuringen omtrent de kenmerken en de verdeeling der rassen. Zijn laatste studie
handelt over hetprobleem der menschwording, over de verhouding van mensch tot menschaap, waaromtrent hi' een meening
verkondigt, afwijkend van de gewone evolutieleer. Samen met C. Winkler heeft hi' ook uitgegeven het tijdschrift „Petrus
Camper, Nederl. Bijdragen tot de anatomie". Intensief was Bolk geinteresseerd voor de groote, veel omvattende problemen,
die zich aan hem voordeden. Het algemeene trok hem aan, maar hi' ging pas over tot zijn scherpzinnige en goed gebouwde
synthesen na een diep doorgevoerde detailstudie waarvoor een geweldig feitenmateriaal werd bijeengebracht. Zoo werd
hi' een ijverig verzamelaar van praeparaten, die Petrus Camper's museum, dat de kern vormt van zijn collectie, aanmerkelijk
heeft uitgebreid. Veel leerlingen heeft hij gehad ; hij is de stichter geweest van een Nederlandsche anatomische school en
van de studie der anthropologie in Nederland.
Zie voor hem : Onze hoogleeraren, Rotterdam 1898, 349 en : Wie is dat ? (1902). In de (Groene) Amsterdammer van 28 Juni
1930 schreef Dr. J. A. J. Barge een persoonlijke herinnering aan zijn overleden leermeester, waarin hi' vooral diens persoonlijkheid schetste en den indruk, Bien Bolk maakte op zijn studenten in leer- en meesterjaren. In het ochtendblad van het Algemeen Handelsblad publiceerde L. K. W(olff) een „In memoriam", waarin de beteekenis van zijn werk uiteen wordt gezet. Zie
verder nog een mededeeling van Prof. dr. B. Brouwer over : „De beteekenis van het werk van Bolk voor het moderne onderzoek
betreffende de localisatie van ruggemergaandoeningen", waarvan een overzicht in het Algemeen Handelsblad van 28 Juni '30
voorkomt, en een In Memoriam van A. J. P. van den Broek in het Nederl. Tijdschr.
v. Genees . van 21 Juni 1930.
k

Nicolaas 2) BONDT werd den 20 en Maart 1765 geboren te Wilsveen, waar zijn vader Johannes Bondt toen predikant was
bij de Hervormde Gemeente. Zijn moeder was Catharina Wijnanda Holtius. Op zijn 8e jaar kwam hi' op de latijnsche
school te Delft • al vroeg schijnt hij er een groote vaardigheid in het maken van latijnsche gedichten te hebben getoond.
Na den dood van zijn vader, die in 1779 als predikant te „Oostzaandam" (Chalmot) overleed, trok zijn moeder, met zijn
broer en zuster, naar Leiden • hier bezocht hij nog eenigen tijd de latijnsche school. Aan de Leidsche universiteit werd hij
den y en September 1780 ingeschreven als student in de medicijnen en promoveerde er den 25en April 1788 op een proefschrift
„De cortice Geoffraeae Surinamensis", dat door Bake in het Nederlandsch werd vertaald. In 1790 werd zijn antwoord op
een prijsvraag op scheikundig gebied, uitgeschreven door de Societe de Medecine te Parijs, met goud bekroond. Het volgend
jaar werd hij lid van het Natuur- en Scheikundig gezelschap van Paets van Troostwijk, Pieter Nieuwland, Lauwerenburgh
en Johan Rudolf Deiman, opgericht met de bedoeling„ om ons in deeze Weetenschappen verder te oeffenen en door nieuwe
ontdekkingen der Maatschappije nuttig te zijn", een gezelschap, ganschelijk dus passend in het kader van den tijd. Deiman's
mededeelingen omtrent zijn aandeel in de werkzaamheden wekken het vernaoeden, dat hi' er al spoedig de ziel van was. Bij besluit
van Burgemeesteren en Oud-Raad van 31 October 1793 werd hij, als opvolger van N. L. Burman, benoemd tot Professor
Botanicae aan het Athenaeum Illustre van Amsterdam •; den 24en Februari 1794 Meld hi' zijn intreerede „de utilitate illorum

1 ) Van den Broek in Ned. Tijdschr. v. Geneesk. heeft ten onrechte 26 Febr. 2 ) Deiman heeft in zijn levensbericht in de
N. Konst- en Letterbode: Nicolaus, zoo ook Molhuysen.
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laborum, quos recentiores in re botanica exercenda posuerunt, rite aestimanda". Slechts korten tijd heeft hi' het hoogleeraarsambt bekleed ; hi' overleed reeds den 17en Augustus 1796, nadat hi' kort te voren voor een beroep naar Leiden
had bedankt.
Zijn vriend Deiman gaf een levensbericht en karakterschets van hem in de Nieuwe Algemeene Konst- en Letterbode van
1796 1 ) No. 140. Dit bericht is overgenomen door J. A. de Chalmot in zijn biografisch woordenboek der Nederlanden. Zie
verder Van der Aa, Biografisch Woordenboek der Nederlanden sub voce, waar nog eenige literatuur wordt opgegeven. Cf.
voor zijn geschriften ook : G. D. Bom H.Gzn., Het Hooger Onderwijs te Amsterdam enz., 127. Zie voor den datum van
zijn promotie : P. C. Molhuysen, Bronnen t. d. gesch. d. Leidsche Univ. VI, 126*.
Willem Adriaan BONGER werd den 16en September 1876 te Amsterdam geboren. Hi' bezocht het Gymnasium van zijn

geboortestad, studeerde daar aan de gemeentelijke Universiteit en promoveerde er den 3en Maart 1905 tot doctor in de rechtswetenschap op een dissertatie over : „Criminalite et conditions economiques". Van 1904 tot 1922 was hi' werkzaam in den
handel. Den 9en Maart van het laatstgenoemde jaar werd hi' benoemd tot hoogleeraar in de Sociologie en Criminologie aan
Juni hield hi' zijn intreerede
evolutie
de evole
der dliteit".
de Universiteit van Amsterdam
; den: „Over
12enmora
Behalve de reedsgenoemde verschenen als voornaamste geschriften van zijn hand : Geloof en misdaad (1913) •; De oorlog
en de schuldvraag (1917) ; Diagnose en prognose (Een vervolg op : De oorlog en de schuldvraag • 1918) • Evolutie en
revolutie (1919) • Vermogen en inkomen in Nederland gedurende den oorlogstijd, 1913-1920 (1923) ; Geloof en ongeloof
in Nederland, 1909-1920 (1924); Intellektueelen en socialisme (1925); De oorlog als sociologisch probleem (1930). Verder
publiceerde hi' verschillende artikelen in tijdschriften als : Mensch en Maatschappij, Tijdschr. v. Strafrecht, De nieuwe
Tijd, de Socialistische Gids, waarvan hi' hoofdredacteur is, Neue Zeit enz.
Andreas BONN werd den 17enJuni 1738 geboren te Amsterdam, waar zijn vader apotheker was. Op 15-jarigenleeftijd werd
, den 10en
April 1759 als
in de geneeskunde te Le
hi' ingeschreven aan het Athenaeum
Illustre
testudent
AmsterdamLeiden.
Hi' promoveerde daar in 1763 op een proefschrift : „De continuationibus membranarum". Na zijn promotie vertrok hi'
naar Parijs, waar hi' een jaar ongeveer zich bezig hield met de studie van ontleed- en heelkunde. Daarna vestigde hij zich
alsgeneesheer in Amsterdam en huwde daar in 1769 Anna Cramer. Bij besluit van Burgemeesteren en Oud-Raad van den
31en October 1771 werd hi' benoemd tot hoogleeraar in de anatomie en de chirurgie aan het
h Amsterdamsch Athenaeum
den 16en December hield hi' zijn inaugurale rede : „de simplicitate naturae, anatomicorum admiratione, chirurgorum imitavoor
voorbeeld
tione, dignissima", de eenvoud van de al toen gezochte en bewonderde natuur anatomen en chirurgen ten
bee
gesteld. Hi' was mede-oprichter van het Genootschap tot bevordering der heelkunde te Amsterdam en hield in de eerste
algemeene vergadering op 5 September 1791 als voorzitter de openingsrede. In 1798 werd, in verband met een reorganisatie
van het chirurgisch en verloskundig onderwijs, een wijziging in zijn positie gebracht, maar aan het Athenaeum bleef hi' als
hoogleeraar in de ontleed- en heelkunde verbonden.
Tot tweemaal toe is, in den Franschen tijd, hem een adjunct-hoogleeraar toegevoegd, en in 1818, toen hi' 80 jaar was, heeft
hi' opnieuw een verzoek daartoe gedaan. Curatoren hebben inwilliging bij Burgemeesteren be left maar de Raad heeft het
geweigerd, zijn toelage uit de stadskas echter tot f 1000 verhoogd opdat hi' zelf een assistent zou kunnen benoemen. Bonn
heeft dit aanbod afgeslagen. Enkele maanden later, den 3en September 1818, 2) is hi' overleden.
Men zie voor dit laatste : Van Athenaeum tot Universiteit. 50. Vgl. verder over hem het artikel van P. H. Simon Thomas
,
in het Nieuw Ned. biogr. wbk. IV,
199. Dit is grootendeels ontleend aan de Memoria Andreae Bonn, rite celebrata ad diem
26 April 1819 a F. van der Breggen C.fil., waarin vele van zijn verhandelingen worden vermeld, welk aantal door Simon
Thomas nog aanmerkelijk is uitgebreid in het zooeven genoemde artikel. Verder V. d. Aa., Biogr. Wbk. der Ned. sub voce,
en voor zijn geschriften : G. D. Born H.Gzn., Het Hooger Onderw. te Amst. enz., 117.

Hendrik Carel van der BOON MESCH werd den 6en April 1795 te Delft geboren als noon van Hendrik Carel van der Boon
Mesch en ElizabethJacoba van Braam. Zijn
vo
oropleiding
ontving hi' in zijn vaderstad. Den 14en November 1814 3 ) werd
hi' te Leiden ingeschreven als student in de medicijnen. Vooral de natuurlijke historie echter, de botanie en de chemie trokken
hem aan ; Brugmans heeft hier den meesten invloed op zijn vorming gehad. Tot vier maal toe is hi' in dezen tijd voor de
beantwoording van een prijsvraag bekroond. In 1820 promoveerde hi' tot doctor in de natuurkundige wetenschappen op
een „disputatio geologica de granite" en in 1821 tot doctor in de medicijnen op een dissertatie „de nervo sympathico magno".
Van September 1822 tot Mei 1823 gaf hi' te Leiden colleges in de chemie in afwachting van het optreden van C. G. C.
Reinwardt, die zich toen in Indie be yond voor wetenschappelijke onderzoekingen. Op aanbeveling van dezen en van Van
Swinden werd hi' den 5en Februari 1823 met in an van 1 April d.o.v. benoemd tot hoogleeraar in de Natuurlijke historie,
de chemie en depharmacie aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam ; den 20en October Meld hi' zijn intreerede : „de
Naturae contemplatore turn sui, turn alien commodi adjutore". Burgemeesteren stelden het chemisch laboratorium van
Van Rhin in de Saaihal tot zijn beschikking, maar al spoedig werden er, op zijn aandringen, plannen gemaakt voor de inrichting van een nieuwe werkplaats ; bij raadsbesluit van den 22en Mei 1827 werd hem het gebruik toegestaan van het
huis „door wijlen den heer Stads-Directeur Van der Hart bewoond aan het einde van de Leydsche gracht" en een som
van f 1000 voor de inrichting. Door zijn steeds achteruitgaanden gezondheidstoestand is echter dit besluit niet tot uitvoering
gekomen. Toen de tuberculose, die zijn krachten sloopte, zoo groote vorderingen maakte, dat hi' voor zijn leven be on te
vreezen, liet hi' zich naar Delft, naar de ouderlijke woning, overbrengen, waar hi' den 19en Juni 1831 is overleden. Zijn

1 ) In Petit' s Repertorium verkeerdelijk 1794. 2 ) Vol ens een bericht in de Amsterdammer Courant van 5 Sept. 1818,
waarbij de mededeeling dat hij overleed in den ouderdom van 80 jaar. Van der Aa geeft als sterfdag 2 Sept. 1817, Welke
datum ook wordt opgegeven in het Album academicum 1913. Van der Breggen vergist zich als hij in de lijkrede, die hij
den 26en(op het tweede titelblad den 24en) April 1819 uitsprak, zegt, dat hi' op 82-jarigen leeftijd overleed. 3 ) V ol
het Album studiosorum, en dan als 2e jaars en 20-jarige.
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erfgenamen rekenden het instrumentarium van het scheikundig laboratorium tot zijn particuliere nalatenschap en zijn
broeder, Professor A. H. van der Boon Mesch bracht het naar Leiden over.
Veelpublicaties zijn er van zijn hand niet verschenen •; het meest bekend is zijn bewerking van den Zen druk van J. B.
Trommsdorff's Lehrbuch, o. d. t. van„Leerboek der artsenijmengkundige, proefondervindelijke scheikunde” (1827—'31).
Zie over hem M. Siegenbeek in de Konst- en Letterbode van 1832, I, 274 •; voor zijn persoon en de verhouding tot zijn leerlingen. : G. A(llebe) in Van Kampen en De Vries' Hollandsch Magazijn 1832, 189. Verder het artikel van W. P. Jorissen
in het Nieuw Ned. biogr. wbk. II, 906 en de daar aangehaalde literatuur •; eindelijk : Van Athenaeum tot Universiteit
63 en 64, en voor zijn geschriften nog : G. D. Bom H.Gzn., Het Hooger Onderw. te Amst. enz. 143.
Johannes Cornelius Gerardus BOOT werd den 17en Augustus 1811 te Arnhem geboren, waar zijn vader predikant was. Zijn

moeder was Bodewina Donker Curtius, een dochter van den bekenden journalist en liberalen staatsman Mr. B. Donker
Curtius, met wie zijn vader in tweede huwelijk verbonden was. Vier jaar bracht hi' door op het Gymnasium in zijn geboortestad • toenging hi' naar Deventer, bestemd voor de studie in de rechtswetenschap. Twee jaar vertoefde hi' daar
aan het Athenaeum • daarna vertrok hi' naar Leiden met de bedoeling om, voordat hi' zijn studie in de rechten zou vervolgen, onder Bake en Peerlkamp het candidaats in de letteren te doen. Maar in November 1830 trok hi' mee naar Belie
enpas na zijn terugkeer kon de onderbroken dubbele studie worden hervat. In 1834, kreeg hi' het accessit op de oplossing
van eenprijsvraag te Leiden uitgeschreven •; het volgende jaar werd zijn antwoord op een Utrechtsche prijsvraag met goud
bekroond. Blijvende relaties heeft hi' te Leiden aangeknoopt, met Van der Palm o.a., Van Assen, Jacob Geel en Peerlkamp •
den9en Juni 1836 behaalde hi' er twee doctorstitels op twee dissertaties : „De bello sacro Phocensi", en : „Ad locum Iuris
Romani de captis et redemptis ab hostibus". Na zijn dubbele promotie maakte hi' een rein naar Italie • met beroemde buitenlandsche geleerden en kunstenaars maakte hi' in dezen tijd kennis, met Lepsius, Van Bunsen, Ritschl, Mezzofanti en
Thorwaldsen. In Augustus '37 was hi' van zijn reis terug •; een poging om hem in Leiden een lectoraat of een extra-ordinariaat voor de kunstgeschiedenis der Oudheid te verschaffen, leed toen schipbreuk. In 1839 werd hi' benoemd tot rector
van het Gymnasium te Leeuwarden •; 12 jaar heeft hi' dit ambt bekleed met groote toewijding. In 1851 vroeg Joannes
Bosscha ontslag als hoogleeraar in de geschiedenis, de welsprekendheid en de latijnsche en grieksche taal- en letterkunde
aan het Athenaeum van Amsterdam •; Hulleman, conrector van het Amsterdamsch gymnasium, aangezocht om diens plaats
in te nemen, bedankte •; toen volgde de benoeming van Boot. Den 20en October 1851 hield hi' zijn intreerede „de perpetua
philologiae dignitate". 't Was een sinecure, dit hoogleeraarsambt : 4 uur gaf hi' Grieksch, 4 uur Latijn, dichters en
prozaschrijvers, 4 uur antiquiteiten of oude geschiedenis, dan nog een privatissimum voor enkele uitverkorenen, en om het
andere jaar Hippocrates en Plinius voor aanstaande medici. In '62 werd hi' van het onderwijs in de geschiedenis ontheven.
Maar ook de taak, die hem restte, viel hem te zwaar •; hij ging er onder gebukt en den 14en September 1 ) 1870 werd hem,
op zijn verzoek, eervol ontslag verleend. In '77 liet hi' zich, op aandrang van Curatoren, echter nog een buitengewoon hoogleeraarschap in het Latin voor candidaten gevallen •; in die functie bleef hi' het onderwijs dienen tot het bereiken van
den 70-jarigen leeftijd hem dwong zich terug te trekken. In '82 verdween hi' dus uit het openbare leven en be of zich weinig
meer buiten de studeerkamer.
Boot is een zeer vruchtbaar schrijver geweest •; de list van zijn geschriften, toegevoegd aan Karsten's levensbericht, telt
meer dan 100 nummers •; 't avers van classieke geschriften met tal van eigen conjecturers bewerkingen van Madvigs gram=
matica, een geschiedenis van het Leeuwarder Gymnasium, tijdschriftartikelen enz. De classieke dichters kon hi' niet waardeeren, omdat hi zich in hun geest kwalijk in kon denken. Hi' stond dan ook afwijzend tegenover de nieuwere opvatting
van de philologie van Wolff en Boeck als kennis van de cultuur der oude volken •; de beoefening van de litterae humaniores
ht
iss voor hem als voor de oude humanisten een studium humanitatis, haar doel de veredeling van het menschelijk geslac,
het aankweeken van levenswijsheid en goeden smaak. Het meest voelde hi' zich aangetrokken tot de Nederlandsche dichters
van latijnsche verzen bij wie de vorm vaak de hoofdzaak was. Graag hield hi' zich ook bezig met het leven en de werken
van Nederlandsche philologen • wij bezitten verschillende biografische bijdragen van zijn hand •; in de publicaties van de
Kon. Akad. v. Wetensch., Welke secretaris van de afdeeling Letteren hi' van '63 of was, komen tal van verhandelingen,
bijdragen, levensbeschrijvingen en rapporten over Hoeufftwedstrijden door hem gesteld voor. Boot was een evenwichtig
man, zonder behoefte aan wijsgeerige bespiegeling, modern noch orthodox, niet beroerd door de botsingen op religieus,
maatschappelijk en politiek gebied, die zich sinds het midden van de 19en eeuw bier voordeden. In politicis was hi' conservatief, huiig voor democratie en revolutie, een trouw aanhanger van het vorstenhuis. Vergeten is hij, ook na zijn
aftreden, door zijn leerlingen niet • op zijn 90en verjaardag, den 17en Augustus 1901, werd hem door vrienden en vereerders,
die hem hulde wilden bewijzen, een bundel wetenschappelijke bijdragen aangeboden. Kort daarop, den 17en December
van hetzelfde jaar, is hi' overleden.2).
Zie het levensbericht van H. T. Karsten in het Jaarboek van de Kon. Akad. van Wetensch. 1903, 3 en het artikel van P.
H. Damste in het Nieuw Ned. biogr. wbk. III, 143. Verder J. E. Sandijs, A History of classical Scholarship III (1908),
282. Cf. voor zijn geschriften G. D. Born H.Gzn., Het Hooger Onderw. te Amst. enz. 63.
Jan Ritzema BOS, zie : Jan RITZEMA BOS.

Jeronimo(Hieronymus) De BOSCH KEMPER werd den 23en Maart 1808 te Amsterdam 3) geboren als zoon van Joan

Melchior Kemper en Christina de Vries. De naam De Bosch heeft hi' er bij aangenomen naar dien van een oud-oom, naar
Wien hij waarschijnlijk ook Jeronimo beet. In zijn jeugd is hi' een paar jaar op een kostschool te Brussel geweest, daarna
bezocht hi de Latijnsche school te Leiden. Den 19en September 1825 werd hi' bier ingeschreven als student in de rechten
1 ) Het Album academicum 1913 heeft 14 Juli. 2 ) Volgens Karsten •; zoo ook Sandys, en Van Athenaeum tot Universiteit
p. 76. Het Album academicum 1913 heeft 1908. 3 ) S. Vissering, in zijn artikel in Eigen Haard van 1876, zegt ten onrechte
dat Amsterdam niet zijn vaderstad was.
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en de letteren. Voor de oplossing van een prijsvraag, door de Groningsche hoogeschool uitgeschreven, werd hi' in dezen tijd
metgoud bekroond. Hi' promoveerde den 21en Juni 1) 1830 op een dissertatie : „de indole Juris criminalis apud Romanos".
Na zijn promotie vestigde hi' zich als advocaat in Den Haag. Hi' nam deel aan den veldtocht in Belie en werd na zijn
terugkomst substituut-auditeur-militair te Breda. In 1834 werd hi' tot substituut-officier van Justitie bij de crimineele
schreef
schf
rechtbank te Amsterdam benoemd en in 1841 tot advocaat-generaal bij het Hof van Noord-Holland. In dezen tijd
hij zijn standaardwerk, zijn commentaar op het Wetboek van Strafvordering (3 dln. 1838—'40). 2 ) Van zijn belangstelling
in depolitiek getuigt zijn in '37 anoniem verschenen verhandeling over : „De staatkundige partijen in Noord-Nederland".
Van degrondwetsherziening in '48 was hi' een warm voorstander en hoezeer hij, als een man der verlichting, ijverde voor
de ontwikkeling van den kleinen burgerstand, bewijst zijn stichting „De Vriend van Armen en Rijken", een inrichting tot
bevordering van volksgeluk en volkswelvaart door verspreiding van nuttige kennis. Zij was gevestigd aan het Koningsplein
b
en cent eschikb
kel
beschikbaar
te Amsterdam, stelde boeken ter lezing beschikbaar en gaf volksblaadjes uit , die zij voor eenen
stelde, en waarvan hi' er verschillende zelf schreef. Onder zijn leiding en later meer zelfstandig beheerde E. S. Witkamp
deze stichting. In 1852 werd hij, als opvolger van Den Tex, benoemd tot hoogleeraar in het natuur-, volken- en staatsrecht
aan het Athenaeum Illustre ; den 22en November hield hi' zijn inaugurale rede over : „De Staatswetenschap, eene wetenschap op waarneming en wijsbegeerte gegrond, en door voortdurende kritiek te volmaken". In 1857 achtten Curatoren het
wenschelijk, zijn leeropdracht anders te formuleeren en die te wijzigen in een voor rechtsgeleerdheid en staatswetenschap.
Van zijn studenten was hi een vriend en wetenschappelijk raadsman; een dertigtal proefschriften zijn onder hem verdedigd. Ook
leidde hi' met tact de vergaderingen van de Studenten-debatingclub. Een ijverig voorstander betoonde hi' zich voor de reorganisatie van het Athenaeum. Toen er in 1860plannen tot wijziging in behandeling waren, richtte hi' den 1 len Juni een adres
tot den Gemeenteraad, waarin hi' de misstanden uitvoerig beschreef. Toen ten slotte, in '62, de langdurige onderhandelingen
uitliepen op een slechts zeer geringe en niet principieele verandering, was hi' over den gang van zaken zoo misnoegd, dat
hi' zijn ambt neerlegde, ofschoon hij, als honorair hoogleeraar, nog enkele uren college bleef geven. De zaak bleef intusschen
zijn belangstelling houden, en in '76 schreef hi' : „Nog een paar woorden over het hooger onderwijs te Amsterdam".
En toen het duidelijk was dat in '77 de omzetting van het Athenaeum in een Universiteit haar beslag zou krijgen, werd
hem, schoon rustend hoogleeraar, door de orde der professoren het voorzitterschap dier orde voor dat jaar aangeboden.
Ook in het openbare leven heeft De Bosch Kemper een rol van beteekenis gespeeld. Hi' is lid geweest van den Amsterdamschen Raad, van de Provinciale Staten, buitengewoon lid van Gedeputeerden, en, sinds '67, voor korten tijd lid van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hi' was een aanhanger van de liberale denkbeelden maar geen lid van een staatkundige partij, een „conciliator", hier als overal waar hi' optrad. Als zoodanig was hi' ook een voorstander van de openbare
neutrale school en heeft hij, in een polemiek met Groen van Prinsterer, Van der Brugghen teen de aanvallen van dezen
in bescherming genomen.
Van zijn werken hoorde Quack zijn Handleiding tot de kennis van het Nederlandsche Staatsregt en Staatsbestuur zelfs
in het buitenlandprijzen. Min of meer baanbrekend op het gebied der sociologie is zijn „Handleiding tot de kennis van de
Wetenschap der Zamenleving", al is de vorm niet erg gelukkig. Veel gelezen is verder de „Geschiedenis van Nederland na
1830", grootendeels persoonlijke herinneringen. En aan zijn groote pieteit voor zijn vader heeft hi' uitdrukking gegeven
door de uitgave, in 1835 en 1836 al, van diens Verhandelingen, Redevoeringen en Staatkundige geschriften. Verschillende
tijdschriftartikelen zijn er verder van zijn hand verschenen, o.a. in de Nieuwe Bijdragen voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving ; in de jaargang 1876 worden deze op p. 672 in de noten opgesomd. Ook is hi' van de „Tijdgenoot", die van 1841 tot
1845 verscheen, hoofdredacteurgeweest ; veel heeft hi' daardoor bijgedragen tot het veldwinnen van de liberale gedachte.
Zeer verdienstelijk heeft De Bosch Kemper zich gemaakt voor de beoefening van de Statistiek in Nederland. In 1848 richtte
hi' de „Vereeniging voor de Statistiek" op, waarvan hi' voorzitter werd ; menige bijdrage heeft hi' in het Jaarboekje
dier vereeniging gepubliceerd.
Van '46 of was hi' voorzitter van het college van Curatoren van het Evangelisch Luthersch Seminarie te Amsterdam • en
20 jaar lang is hi'rator
cu geweest van de Stads-armenscholen.
Den 20en October 1876 is hi' , evenals zijn vader aan de gevolgen van een beroerte, plotseling over
led.
en
Hi' is gehuwd geweest met Maria Hulshoff, die den Zen November 1844 overleed. Den 10en Augustus 1848 hertrouwde
hi'j met Johanna Maria Walkart, die hem tot 1892 overleefde.
Zie over hem de verschillende artikelen, genoemd in Petit's Repertorium, van S. Vissering b.v. in Eigen Haard 1876 ; H.
P. G. Quack in de Gids van 1876 ; J. A. Jolles in Themis van 1876 ; G. W. Vreede in de Levensberichten van de Maatsch.
d. Ned. Letterk. 1877 ; J. W. Spin in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1877 en in Oudere Tijdgenooten I, 110.
Cf. verder het artikel van P. van Heijnsbergen in het Nieuw Nederl. biogr. wbk. VII, 696 en Busken Huet in Litterarische
Phantasieen en Kritieken VII, 173-177.
Hendrik BOSSCHA werd den 25en December 1791 te Harderwijk geboren als noon van Herman Bosscha en Helena Scheers.
Zijn vader bereidde hem voor tot de academische lessen. Hi' bezocht het Athenaeum Illustre te Amsterdam, werd den
13en Mei 1812 te Leiden ingeschreven en promoveerde daar den 20en Maart 1813 tot doctor in de medicijnen. Daarop
vestigde hi'zich als geneesheer en vroedmeester te Amsterdam, werd er in 1814 tot stadsdokter benoemd en in 1820 tot
hoogleeraar in de anatomie, de physiologie en de chirurgie ; den 9en April 1821 hield hi' zijn intreerede, een „Oratio de
condenda in urbe Amstelaedamensi schola clinica in commodum chirurgorum, eorum praesertim, qui ruri artem facturi
sint". Bij de oprichting, in 1828, van de klinische school kreeg hi' een aanstelling om ook aan die inrichting de vakken te
onderwijzen, die hi' aan het Athenaeum doceerde. Zijn tijd werd geheel in beslag genomen door het onderwijs en door de
praktische uitoefening der geneeskunde, zoodat een wetenschappelijke bijdragen van zijn hand zijn verschenen. Hi' overleed den 13en September 1829.
Zie over hem het artikel van P. H. Simon Thomas in Nieuw Ned. biogr. wbk. IV, 252, dat verwijst naar Van Lennep's
Memorabilia 221 en 278. Cf. voor zijn geschriften : G. D. Bom H.Gzn., Het Hooger Onderw. te Amsterdam, enz., 142.

1 ) Het Nieuw Ned. biogr. wbk. heeft ten onrechte 24 Juni. 2 ) Wetboek van Strafvordering, naar deszelfs beginselen ontwikkeld en in verbandgebragt met de algemeene regtsgeleerdheid.
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Herman BOSSCHA werd den 18en Maart 1755 te Leeuwardengeboren. Hi' was een zoon van Pieter Bosscha, griffier bij het
Hof van Friesland, en Catharina Posthumus. Hi' bezocht de latijnsche school te Leeuwarden en werd in 1770 ingeschreven
als student aan het Athenaeum te Deventer ; in '71 volgde hi' Wassenbergh naar Franeker, waar hi' in de rechten en in
de letteren studeerde. In '76, nog voor hi' zijn studie voleindigd had, werd hi' rector van de latijnsche school in Franeker.
Drie jaar later bedankte hi'orvohet conrectorschap in Gouda, maar werd in '81 tot rector in Deventer benoemd. In dezen
tijd betoonde hij zich een vurig patriot, die in geestdriftige zangen getuigenis gaf van zijn liefde voor vrijheid en voor vaderland • in '87, bij de restauratie, boette hij dit enthousiasme met de verwijdering uit zijn ambt. Twee jaar later, in '89, werd
hi' echter benoemd tot sub-conrector van de latijnsche school te Harderwijk. Te Lingen, waar ook Frederik van der Marck
onder de auspicia van Koning Frederik de Groote vroeger een toevlucht gevonden had, werd hem in '92 en rectoraat en
een hoogleeraarschap aangeboden ; hi' bedankte en als belooning voor zijn trouw werd hi' te Harderwijk tot conrector bevorderd en werd hem daar het doctoraat honoris causa in de beide rechten verleend. Na de omwenteling van '95 werd hi'
naar Deventer teruggeroepen, maar Harderwijk wist hem ook nu te behouden doordat hi' er benoemd werd tot hoogleeraar
in de Geschiedenis, de Grieksche taal en de Welsprekendheid •; den 10en Juni 1795 Meld hi' er zijn inaugurale oratie „de
Graecarum Romanarumque literarum studio, liberae reipublicae civibus imprimis commendando", een in den tijdgeest zoozeerpassende aanbeveling van de studie der Grieksche en Romeinsche letteren voor de burgers van het nu bevrijde gemeenebest. Ook de zorg voor de bibliotheek van het Athenaeum werd hem opgedragen. In 1798 bedankte hi' voor een benoeming
tot chef van het eerste bureau van het agentschap voor nationale opvoeding, maar in 1804 nam hi' een aanstelling tot hoogleeraar in degeschiedenis en de romeinsche antiquiteiten aan de Universiteit te Groningen aan ; den 19en December Meld
hi' zijn intreerede, een „Oratio de Batavorum ingenio cum ad morum humanitatem tum ad doctrinae elegantiam et mature
et eximie composito", een lofzang op Bataafsche voortreffelijkheid wel noodig in die dagen die zoo sterk- den twijfel aan eigen
vermogen moesten wekken. In 1806 echter reeds verwisselde hi' Groningen met Amsterdam, waar hi' tot rector van de
latijnsche school en reeds in het volgende jaar, door den invloed van Van Lennep, bovendien, bij resolutie van 5 Mei, tot
hoogleeraar in de Middeleeuwsche, de Nieuwe en de Vaderlandsche Geschiedenis werd benoemd. Hi' aanvaardde dit ambt
den Ben November 1807 met een oratie :„pro commendanda medii aevi historia”. Vol ens een annonce in de Amsterdamsche
Courant van 14 Augustus 1819 overleed hij den 12en van die maand, nog altijd hoogleeraar en rector tegelijk. Hi' was eerst
gehuwd geweest met Cecilia Drabbe, die hem in 1780 ontviel •; daarna met Helena Scheers. Behalve door zijn latijnsche
verzen, zijn vertaling van Schiller's Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande en van Plutarchus' Vitae, zijn
Bibliotheca classica en zijn Initia lectionis scholastici, is hij, en wel in de eerste plaats, bekend geworden door zijn Geschiedenis der Staats-omwenteling in Nederland, voorgevallen in het jaar 1813. Het materiaal voor dit omvangrijke werk, dat
hi' niet uitputte, wordt sedert 1863 in het Rijksarchief in Den Haag bewaard en is later door Jorissen gebruikt voor zijn
studie : De omwenteling van 1813.
Zie over hem het artikel van H. Brugmans in het Nieuw Ned. biogr. wbk. IV, 252, met aan het slot een tamelijk uitvoerige
literatuuropgave, waaronder ook Boeles' biografie in Jonckbloet's Gedenkboek der hoogeschool in Groningen. Cf. voor zijn
howling in den Franschen tijd
t be reffende de retributie-kwestie : Van Athenaeum tot Universiteit 31 en 181, noot 112.
Vgl. verder voor zijn geschriften : G. D. Bom H.Gzn. Het Hooger Onderwijs te Amsterdam, enz., 47.
Johannes oannes) BOSSCHA werd den 19en Maart 1797 te Harderwi j k geboren als zoon van Herman Bosscha, toen rector
van de latijnsche school daar, en Helena Scheers. In 1804 verhuisde hi' met het ouderlijk gezin naar Groningen, in 1806
naar Amsterdam ; in beideplaatsen bezocht hi' de latijnsche school. Hi' groeide op in een door en door klassieke sfeer onder
de leiding van zijn vader, die vast overtuigd was van de voortreffelijkheid van een klassieke opvoeding tot voorbereiding
van elke verdere studie, maar ook in de sfeer der „verlichting", van het wordende liberalisme, waarvan zijn vader in den
patriottentijd een der vurige voorvechters was, en in welker richting ook de lectuur en de opvattingen van zijn moeder wezen.
In 1812 werd hi' gepromoveerd tot de academische studie aan het Athenaeum Illustre ; hi' volgde o.a. de lessen van David
Jacob van Lennep, en die van Van Swinden in physica en mathesis. In 1813 liet hi' zich inschrijven als student in de theologie
om aan de conscriptie te ontkomen. Toen het gevaar voorbij was wierp hi' zich op de studie der rechtsgeleerdheid en volgde
de colleges van Cras en Van Reenen. Geldelijke redenen dwongen hem daarmee op te houden, en hi' stond op het punt om
deelgenoot te worden in een handelshuis, dat taken op Noorwegen dreef, toen het zijn vader, die het denkbeeld niet kon
verdragen, „dat ik mijn levee zou aan doorbrengen met handel te driven in houtwaren en stokvisch", gelukte hem, den
31enJanuari 1816, aangesteld te krijgen tot praeceptor in de laagste klassen van de latijnsche scholen, waarvan hi' zelf
rector was. Spoedig daarop, den 10en November ] ) 1817 promoveerde hi' te Utrecht tot philosophiae theoreticae magister,
litterarum humaniorum doctor op een dissertatie : „De M. Acci Planti Comoedia, dicta Captivi" etc.. Den 26en October
1818 werd hi' benoemd tot praeceptor aan de latijnsche school in Den Haag. De liefde voor de „vrijheid", waarin hi' van
jongs of was opgevoed, verloochende zich ook in dezen tijd niet •; in '25 werd hi' secretaris van het Centrale comite tot
ondersteuning der Grieken, waarvan Gijsbert Karel van Hogendorp voorzitter was. In 1828 werd hi' hoogleeraar in geschiedenis en letterkunde aan de toen opgerichte Koninklijke Militaire Akademie te Breda. Hier doceerde hi' van 1828 tot
1830. Toen werd, als gevolg van den opstand van Bel gie, de Akademie tijdelijk opgeheven en hi' met de functie vanAud Ten Novan den
Raadsluit
diteur Militair bij den Krijgsraad te Breda bekleed. In '36 hervatte hi' zijn lessen , tot hij, bijRaadsbesluit
vember '38 werd benoemd tot hoogleeraar in de Geschiedenis, de Welsprekendheid en de Grieksche en Latijnsche letteren
en antiquiteiten aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam. Den 6en Mei '39 Meld hi' zijn intreerede : „De historiae et
literarum necessitudine". In 1844 deed hi' een poging om Da Costa benoemd te krijgen tot buitengewoon hoogleeraar in de
letteren ; zij is mislukt. In '49 echter werd zijn al te zware taak aanmerkelijk verlicht doordat het onderwijs in de Grieksche
en Latijnsche letteren toen werd overgenomen door Prof. Van der Hoeven en dat in de Romeinsche Oudheden door Prof.
verzoek
op k
Van Lennep. Den 6en Augustus '51 le hi' om gezondheidsredenen zijn ambt van hoogleeraar neer, maar heeft,
van zijn opvolger Boot, in den cursus 1852—'53 nog colleges in geschiedenis gegeven. In 1853, bij de verkiezingen na de
Aprilbeweging, werd hij door Amsterdam afgevaardigd naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ook in de Staatkunde,
1 ) Zoo volgens het titelblad van de dissertatie. 't Nieuw Ned. biogr. wbk. heeft ten onrechte 30 Nov.
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van de Hervormde en
ni
waaraan hi zich nu wijdde, heeft hi' carriere gemaakt : 3 April '58 werd hi' benoemd totMinister
andere eerediensten, met uitzondering van die der Katholieken, in het kanibet-Rochussen. In deze functie ging hi' over
hee
heeft
in het 3e ministerie-Van Hall, maar trad, bij den val van dit ministerie den 12en Maart '61 , als minister af. Sedert
hi'j ambteloos geleefd en is den 9en December 1874 te Amsterdam overleden.
Bosscha, in verband met zijn werkkring te Breda, werd de grondlegger van de wetenschappelijke beoefening van de Nedlandsche krijgsgeschiedenis. In 1834 verscheen het le deel van zijn „Neerlands heldendaden te land", later door nog 2 andere
gevolgd. In deze eerste druk staat het werk nog te dicht bij het enthousiasme van 1830 ; in de 2e uitgave (1870—'75), geheel omgewerkt, is het een bezonnen studie geworden, onpartijdig en betrouwbaar. In 1852 schreef hij, in opdracht van
Koning Willem III, „Het Leven van Willem den Tweeden, Koning der Nederlanden", in verband met zijn ontstaangeschiedenis minder objectief.
Naast de wetenschap heeft de kunst Bosscha sterk geinteresseerd ; in Amsterdam vooral is die liefde gegroeid. Hoe hi' zich
de taak der Regeering ten opzichte van de bevordering der kunsten dacht, zette hi' uiteen in een rede, die hi' den 19en September '40 hield, toen hi' voorzitter van de Holl. Maatschappij van fraaie kunsten en wetenschappen was geworden. Hi'
is lidgeweest van den Raad van Bestuur van de Kon. Akad. van beeldende kunsten en heeft van '41—'45 voordrachten
gehouden over „historische onderwerpen, toegepast op het gebied der schoone kunsten" ; meerdere bemoeiingen zijnerzijds
nog op dit gebied vermeldt Knoop in zijn levensbericht.
Een ijverig aandeel heeft ten slotte Bosscha nog genomen in de oprichting van de Vereeniging „Het Roode Kruis" in
werk
Nederland ; 3 Augustus '67 werd hi' haar eerste voorzitter. De uitzending van ambulances in 1870 was mede zijn
over haar arbeid deelde hi' het een en ander mede in : „La Societe Neerlandaise de secours aux militaires blesses pendant
laguerre de 1870-71"
Bosscha isgehuwd geweest met Henriette Jacoba de Kruijff (t 1838) en met Marguerite Elisabeth Boissevain, weduwe
van Mr. J. E. Pauly.
Zie over hem het levensbericht van W.J. Knoop in het Jaarboek van de Kon. Akad. van Wetensch. 1875, 1. ; Mannen
van beteekenis in onze dagen V, 355 •; H. Brugmans in het Nieuw Ned. biogr. wbk. IV, 254 en de daar aangehaalde literatuur. Cf. voor zijn geschriften : G. D. Born H.Gzn., Het Hooger Onderwijs te Amsterdam enz., 58.
geboren. Hi' 1874
bezocht hette
Gymnasi
um te Amsterdam
d en
Klaas Herman BOU MAN werd den 5en November
Beertaam
te Nijmegen, studeerde in eerstgenoemde stad, werd er in Februari 1902 tot arts bevorderd en promoveerde er den 13en Maart
1905 op een proefschrift, getiteld : „Experimenteele onderzoekingen over het cerebrale optische stelsel". Van 1902 tot 1905
was hi' assistent aan de neurologische kliniek aan het Binnengasthuis, van 1905 tot '16 aan de psychiatrische en neurologische
kliniek aan het Wilhelminagasthuis. In 1912 werd hi' toegelaten als privaat-docent in de psychiatrie •; hi' opende zijn colleges
met een openbare les over de : „Beteekenis van het schedeltrauma in de aetiologie der psychosen". Den 22en December
1915 volgde zijn benoeming tot hoogleeraar in de psychiatrie en neurologie aan de Amsterdamsche Universiteit ; den 17en
April 1916 hield hi' zijn intreerede over : „Problemen van ontaarding en begaafdheid".
Artikelen van zijn hand verschenen o.a. in Psychol. en neurol. Bladen, het Ned. Tijdschr. v. Geneesk., De Wegwijzer, het
Paedagogisch Tijdschr., Het Schoolblad, Kinderstudie ; verder publiceerde hi' eenige voordrachten, waarvan een in :
Moderne kinderstudie, voordrachtengehouden voor het Amsterdamsch Paedologisch Gezelschap.
August Johann Heinrich Wilhelm BRANDT werd den 22en Juli 1855 nit Duitsche ouders te Amsterdam geboren. Hi' bezocht
daar het Gymnasium, studeerde in Utrecht in de Theologie en was, van 1878 af, gedurende 12 jaar predikant bij verschillendegemeenten der Nederl. Hervormde Kerk, te Welsum, te Mastenbroek en de laatste zeven te Zierikzee. Den Ten Juni
1889promoveerde hi' te Utrecht tot doctor in de Theologie op een proefschrift, getiteld : „Die Mandaische Religion, ihre
Entwickelung and geschichtliche Bedeutung erforscht, dargestellt and beleuchtet". In 1891 nam hi' zijn emeritaat en Meld
zich nu, te Straatsburg en te Berlijn, uitsluitend met wetenschappelijken arbeid bezig ; in '93 verschenen zijn „Mandaische
Schriften" en „Die Evangelische Geschichte and der Ursprung des Christenthums". In dit jaar werd hij, als opvolger van
Prof. A. D. Loman, benoemd tot hoogleeraar aan het Seminarie der Evangelisch-Luthersche Kerk en tot gewoon hoogleeraar voor de encyclopaedie der godgeleerdheid, de exegese van het Nieuwe Testament en de geschiedenis van den Israelietischengodsdienst aan de Universiteit van Amsterdam. Den 3en October hield hi' zijn inaugurale rede „over het praktische
bestanddeel in het onderwijs, inzonderheid het theologische, aan de openbare Hoogeschool". In Bien eersten tijd van sociaal
voelen in de 'one academische kringen schijnt die oratie nog al verwachtingen gewekt te hebben •; hi' deed, als reactie op
wat de harten bewoog, de belofte de studenten er bij de kritische behandeling van Oud- en Nieuw Testament op te zullen
wijzen, dat Joodsche en Christelijke godsdienst het immer als hun roe in hadden beschouwd zich ook de stoffelijke nooden
der menschen aan te trekken. Teen September 1909 werd hem eervol ontslag verleend •; hi' had dit aangevraagd om zich
weer onverdeeld aan de studie te kunnen widen. Hi' vestigde zich nu te Bazel, keerde even voor zijn dood naar Amsterdam
terug, en overleed daar den 4en Maartl ) 1915.
Zie : Onze hoogleeraren (1898), waar meerdere geschriften en artikelen van zijn hand worden aangegeven ; „Wie is dat ?"
(1902) • C. B. H. in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1910.
Frans van der BREGGEN CORNELISZ. werd den len November 1784 te Leidengeboren als noon van Cornelius van der
Breggen en Elisabeth Konijnenburg. Den Zen September 1799 werd hi' ingeschreven als student in de geneeskunde te
Leiden. Hi' promoveerde daar den 19en April 1806. In 1817 werd hi' benoemd tot professor pathologiae et medicinae
forensis aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam • hi' Meld er den 24en November zijn intreerede „de una atque sola

1 ) Vol ens het Register van den Burgerlijken Stand te Amsterdam. In het verslag van den Rector Magnificus over het
studiejaar 1914—'15 worth de 5e Maart als sterfdag genoemd.
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via, pro hodiernis artis medicae incrementis turn ad artificis solertiam turn ad artem ipsam amplificandam rite ineunda".
In 1837 werd hi' lid van de provinciale geneeskundige comrnissie voor Noord-Holland. Hi' vroeg, om gezondheidsredenen,
in 1842 ontslag en stierf niet lang daarna, den 3en Februari 1843.
Van der Breggen was gehuwd met Wilhelmina Augusta Catharina Lochmann von KOnigsfeldt.
In het artikel van P. H. Simon Thomas in het Nieuw Ned. biogr. wbk. IV, 295, waaraan het bovenstaande is ontleend volgt
een uitvoerige opgave van Van Breggen's geschriften •; zie voor die geschriften ook : G. D. Born H.G.zn, Het Hooger Onderwijs te Amsterdam, enz., 139.
Johan(nes) Van den BROE(C)K 1) werdgeboren te Amsterdam den 18en October 1648. Hi was een zoon van Nikolaas van den

Broeck en Maria Volkward. Zijn vader stierf in 1661 ; zijn moeder sloot een tweede huwelijk met Johannes Christenius, hoogleeraar in de rechtsgeleerdheid aan het Athenaeum Illustre. Hi' volgde de lessen van zijn stiefvader en promoveerde den
15en Maart 1669 te Leiden in de rechten op een proefschrift „de obligationibus quasi ex contractu". Hi' vestigde zich nu
als advokaat te 's Gravenhage, 2 jaar later te Amsterdam, en huwde hier den 23en April 1673 zijn nicht Katrina van Tol.
In 1684, bij besluit van Burgemeesteren van den 28 Januari, werd hi' als helper toegevoegd aan den bejaarden Abraham
Faber en 2 jaar later, toen Harderwijk beslag op hem trachtte te le en werd hem als praelector in jure een jaargeld toegelegd en het uitzicht geopend op een ordinariaat als Faber overleden zou zijn. Zoo werd hi' in 1690 benoemd tot gewoon
hoogleeraar in de rechten •; den Ten Juni hield hi' zijn intreerede : „de idoneo et vero iuris studioso". Met een op 't laatst
sterk slinkendgetal studenten heeft hi' tot over zijn tachtigste jaar dit ambt waargenomen •; toen hi' eindelijk, in 1729,
zijn ontslag vroeg, hebben Curatoren — zegt Van Lennep in zijn Memorabilia — hem dat, bij besluit van den 29en Juli,
metgroot genoegen verleend. Hi'rleed
ove den len Maart 1739.
Zie over hem D. J. van Lennep, Ill. Amstel. Athen. Memorabilia 44 en vooral 135, geciteerd in M. C. Rosenstein, Nieuw
Ned. biogr. wbk. VII, 217, waar meer literatuur genoemd wordt ; vlg. vooral de Oratio funebris van Corn. Hugo Vk,
on
gehouden 9 Maart 1739.
Bernardus BROUWER werd den 23en Maart
1881
Amsterdamik
geboren.
Het lagerte
onderwijs
ontving hi' op de Hendrik
Westerschool aan het Weesperplein ; daarna bezocht hi' het Gymnasium en studeerde hi' in de medicijnen aan de Universiteit van zijn geboortestad. Den 17en December 1906 werd hi' er tot arts bevorderd en den 12en Maart 1909 promoveerde
hi
er op een proefschrift
„Over doofstomheid en de acustische banen". Van 1907 tot 1923 was hi' ass voor de neuroh
assistent
logie en de psychiatrie, van 1 Juni 1913 tot 1 April 1923 Onderdirecteur van het Centraal Instituut voor Hersenonderzoek
te Amsterdam. Den Ten Maart van laatstgenoemd jaar werd hi' benoemd tot hoogleeraar in de neurologie aan de Universiteit der hoofdstad • den 28en Mei Meld hi' zijn intreerede over : „Het autonome zenuwstelsel en het
gl". In verschillende
evoe
versc hi
binnen- en buitenlandsche tijdschriften, als Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilkunde, Psychiatrische en Neurologische Bladen,
Ned. Tijdschr. v. Geneesk., Proceedings der Kon. Akad. v. Wetensch., Brain, Schweizerisches Archiv. f. Psychiatric
and Neurologie, Journal of nervous and mental diseases, Folia neurobiologica, Geneesk. Bladen enz., verschenen artikelen
van zijn hand op het gebied van de leer der zenuwziekten en van de hersenanatomie •; bovendien is hij, met L. Bouman,
redacteur van het Leerboek voor zenuwziekten.

Hendrik Albertus BROUWER werd den 20en September 1886 te Medemblik geboren. Hi' bezocht de H.B.S. met 5-j.c. te
Haarlem, studeerde van 1903 tot '08 aan de Technische Hoogeschool te Delft voor mijningenieur, was daar van 1908 tot
1909 assistent eerst voorpetrologie, later voor geologie, studeerde 1909 tot 1910 te Parijs, vertoefde een gedeelte van het
laatstgenoemde jaar voor wetenschappelijke onderzoekingen in Zuid-Afrika en promoveerde, den 12en October ook nog
van 1910, te Delft op een proefschrift over : „Oorsprong en samenstelling der Transvaalsche Nephelien-syenieten". Teen
het einde van het jaar vertrok hi' naar Indie als ingenieur bij het mijnwezen, een functie, die hi' tot 1918 bekleedde. In
dezen tijd maakte hi' de Timor-ex mee en deed hi' verschillende onderzoekingen op Java, Sumatra en de Molukken.
In 1916 vertrok hi' ingevolge een regeeringsopdracht, met daaraan verbonden verlof, naar Holland. VOOr zijn terugkeer
hij, den 18en Januari 1918, benoemd tot hoogleeraar
aan de Technische Hoogeschool te De ; den 22en Februari
werd
Delft
hield hi' zijn inaugurale oratie over : „Phasen der bergvorming in de Molukken". In 1925 volgde zijn benoeming tot hoogleeraar te Utrecht ; hi' Meld er den 26en October zijn intreerede : „Over de beschouwingswijze van den geoloog". Ten slotte
werd hij, den 14en December 1928, benoemd tot hoogleeraar in de algemeene en practische geologie en petrologic aan de
Amsterdamsche Universiteit, waar hi' den 1 len Maart 1929 dit ambt aanvaardde met een rede : „Over de ontwikkeling der
geologische wetenschappen".
onderzoekingsreizen ondernomen : in 1920 naar Brazilie en in 1923 naar
Intusschen had hi'j nog andere wetenschappelijke
apan
in Jvertoefde om deel te nemen aan het Pan Pacific science
Australia en Nederl. Indie, terwijl hi'in '26 eenigen tijd
congress en in '29 deel nam aan de Celebes-expeditie.
VanJanuari tot Juli 1922 doceerde hi' als exchange-professor aan de Universiteit van Michigan ; vrucht van dit onderwijs
is het werk : Geology of the Netherlands East Indies ; lectures delivered as exchange professor at the University of Michigan
in 1921—'22, recorded andpreparad by Laurence M. Gold (1925). Verder verschenen nog van zijn hand : Geologische onderzoekingen in den oostelijken Oost-Indischen Archipel (1920 •; een deel van het Jaarb. v. h. Ned. Mijnwezen in Indie), en
eengroot aantal verhandelingen in verschillende tijdschriften, als : Journal of geology, Geologische Rundschau, Centralblatt f. Mineralogie, Verh. v. d. Kon. Akad. v. Wetensch., Tijdschr. van het Kon. Aardrijksk. Gen., De Ingenieur, Verh.
v. h. Geol. Mijnbouwk. Gen. voor Nederl. en Kolonien.

Luitzen Egbertus Jan BROUWER werd den 27en Februari 1881 te Overschie geboren. Lager- en M.U.L.Onderwijs ontving

1 ) In de Resolutieboeken op het Gemeente-archief te Amsterdam: Joan van den Broek; zoo ook in 't Leidsche Album studiosorum.
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hi' te Medemblik ; daarna bezocht hi' de H.B.S. met 5-jarigen cursus eerst te Hoorn, later te Haarlem en vervolgens het
aan de Universiteit van Amsterdam in de Wis- en Natuurkunde en
Gymnasium in laatstgenoemde plaats. Hi'deerde
stu
promoveerde er den 19en Februari 1907 op een proefschrift : „Over de Grondslagen der Wiskunde". In April 1929 verleende
de Universiteit van Oslo hem bovendien een eeredoctoraat. Van 1909 tot 1912 trad hi' als privaat-docent op aan de Amsterdamsche Universiteit ; den 12en October van eerstgenoemd jaar opende hi' zijn colleges met een openbare les over : „Het
wezen der meetkunde". Den 19enJuni 1912 volgde zijn benoeming tot buitengewoon hoogleeraar in de wiskunde ; hi' hield
den 14en October zijn intreerede over : „Intuitionisme en Formalisme". Een jaar later, den 23en Juli 1913, werd het buitengewoon hoogleeraarschap veranderd in een gewoon.
In 1920 verscheen van zijn hand : Wiskunde, Waarheid en Werkelijkheid. Bovendien publiceerde hi' vele opstellen beder dimensietheorie —, der intuitionistische
treffende de fundeering der topologische verzamelingsleer — in het bijzonder
wiskunde en der niet-Aristotelische logica, in de Verhandelingen en Proceedings der Kon. Akad. v. Wetensch. en in verschillende tijdschriften als Mathematische Annalen, Journal f. d. reine u. angewandte Mathematik, Jahresber. d. deutschen
Mathematiker-Vereiniging, Comptes Rendus de l'Acadernie d. Sciences, rEnseignement Mathematique, Atti del IV. Con, Proceedingsdei
of the V. intern.
Congress of Mathematicians, Nieuw Archief voor Wisk
gresso intern.
MatematiciWiskunde,
Nieuw Tijdschr. voor Wisk., Sitzungsberichte d. Preuss. Akad. d. Wissensch., Annales de l'Ecole Normale Superieure enz.

Hajo BRUG MANS werd den 5en Maart 1868 te Groningen geboren. Daar bezocht hi' de la ere school en het gymnasium en
studeerde hi' van 1886 tot '92 in de Nederlandsche letteren aan de Rijksuniversiteit. Den 16en Mei van het laatstgenoemde
jaar promoveerde hij er op een proefschrift over : En eland en de Nederlanden in de eerste jaren van Elizabeth's regeering".
Van 1893 tot '94 was hi' leeraar aan het gymnasium te Utrecht, van '95 tot '97 conservator aan de Universiteitsbibliotheek
te Groningen, en van 1897 tot 1904 onder-bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Den 25en November 1903 volgde zijn benoeming tot hoogleeraar in de Algemeene Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam
den Ten Maart 1904 hield hi' zijn intreerede over : „Het belang der economische geschiedenis".
Van zijn hand verschenen, naast talrijke kleinere verhandelingen, o.a. nog de volgende werken : Verslag van een onderzoek
in En eland naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland (1895) •; Catalogus codicum manuscriptorum
Universitatis Groninganae bibliothecae (1898) ; het hoofdstuk Handel en Nijverheid in : Amsterdam in de zeventiende
eeuw (1901) • Algemeene Geschiedenis (samen met G. W. Kernkamp • 4 dln., 1902-1908 ; 2e dr. 1917—'27) ; Atlas der
Nederlandschepalaeographie (samen met 0. Oppermann •; 1910) ; De kroniek van Abel Eppens tho Equart (samen
met J. A. Feith in Werken van het Hist. Genootsch. te Utrecht ; 2 dln., 1911—'12) ; Opkomst en bloei van Amsterdam
(1911) • Briefwechsel des Ubbo Emmius (2 dln. 1911—'23) ; Het Staatkundig en Maatschappelijk leven der Nederlandsche
steden (3e dl. van H. Brugmans en C. H. Peters, Oud-Nederlandsche steden ; 1911) •; Van raadhuis tot paleis. Documenten
(1913) • De middeleeuwen. Algemeene cultuurgeschiedenis (1915 ; 2e dr. 1919) ; Het Stadhuis van Amsterdam (met A. W.
Weissman ; 1914) ; De Republiek in 1648 (Kaart 11 van A. A. Beekman, Geschiedkundige Atlas van Nederland • 1919)
Het nieuwe Amsterdam (1925) ; De buitenlandschepolitiek van het Britsche Rijk, 1870-1914 (1926) • Schets eener beschavingsgeschiedenis van Nederland (1928) •; De Geschiedenis van Amsterdam (1930— ) ; Correspondentie van Robert
Dudley, graaf van Leycester (Werken van het Hist. Gen. te Utrecht ; 3 dln. •; 1931). Verder publiceerde hi' tal van artikelen
in tijdschriften als : Het Jaarboek van Amstelodamum, Onze Eeuw, Elzevier, Het Nederl. Archievenblad, Tijdschr. v. Gesch.,
Handel. en Meded. van de Maatsch. d. Nederl. Letterk., De Amsterdammer (Weekblad voor Nederland) waarvan hi'j van
1914 tot 1929 redacteur was, enz.
Jacob de BRUIN werd den 25enJuni 1 ) 1861 te Leeuwarden geboren. Hi't bezoch
het Gymnasium te Amsterdam, studeerde
aan de Amsterdamsche Universiteit, werd er den 5en Maart '87 tot arts bevorderd enpromoveerde er den 12en Juli 1889 tot
doctor in de medicijnen op een proefschrift : „Bijdrage tot de leer der geelzucht met het oog op de vergiftige werking der
bilirubine". Hi' vestigde zich nu als joodsch armendokter en had weldra een groote particuliere praktijk. Tegelijk echter
bleef hi' zich met klinisch wetenschappelijken arbeid bezighouden en voelde zich vooral aangetrokken tot de studie van
ziekten van zuigeling en kind •; hem werd in '97 gelegenheid gegeven eigen poliklinische spreekuren voor kinderziekten te
houden in de toen welbekendepolikliniek aan den Sin el hoek Raadhuisstraat. Toen reeds schijnt hi' zich onderscheiden
te hebben door het vinden en herkennen van zeer buitengewone gevallen, door zijn belezenheid, zijn scherp waarnemingsvermogen en zijn juisten klinischen blik. In 1898 werd hi' toegelaten als privaat-docent ; hi' aanvaardde dit ambt den
4en April met een openbare les over : „de beteekenis van het onderwijs in de paediatrie voor aanstaande geneeskundigen".
Den 24en Mei 1899 werd hi' tot lector voor de inwendige kinderziekten benoemd •; toen kreeg hi' ook een eigen gelegenhe id
tot klinische waarneming in twee kleine zaaltjes en een laboratoriumhokje in het Binnengasthuis. Den 13en Juni 1917 volgde
zijn benoeming tot buitengewoon hoogleeraar •; den 15en October hield hi' zijn inaugurale rede over : „de verpleging van
het kind in het ziekenhuis". Nu ook werd, in het Binnengasthuis, een goed ingerichte, nieuwe kliniek hem ter beschikking
gesteld. Eindelijk, den Ten Maart 1923, werd hi' ordinarius voor de kinderziekten.
Talrijke artikelen van zijn hand zijn opgenomen in het Nederlandsch Tijdschrift voor geneeskunde, voor een groot deel
verschenen in de verslagen van de Nederl. Vereeniging voor de Paediatrie, die in 1892 werd opgericht en waarvan hi' een der
oudste leden en een der trouwste bezoekers van de vergaderingen was. Jarenlang heeft hi' voor het „Tijdschrift" de paediatrische literatuurgerefereerd. Aan de erkenning van de leer der kinderziekten als afzonderlijk leervak heeft hi' krachtig
medegewerkt. Hi'overleed den 24en Januari 1927.
Zie over hem een „In memoriam" van Cornelia De Lange in het Nederl. Tijdschrift voor Geneeskunde van Zaterdag 29 Januari
1927, 538 ; L. K. W(olff) in het Algemeen Handelsblad van 25 Januari '27, Ochtendblad ; C. d. L(ange) in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1928, 63.

1 ) Eigen opgave voor de listen in het archief der Universiteit. In een artikel van L. K. W(olff) in het A/ g. Handelsblad van
25 Januari 1927, Ochtendblad, wordt 23 Juni alsgeboortedag genoemd.
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Albert BRU I NI NG werdgeboren te Pietersbierum, gemeente Barradeel, Friesland, den Zen Juli 1846. Hi' bezocht het Gymnasium te Franker en de Latijnsche school te Harlingen, studeerde te Leiden, en promoveerde daar den 22en April 1871 op
eenproefschrift, getiteld : „Bijdrage tot de kennis van den Vedanta". Van 1871-1900 was hi' predikant bij verschillende
gemeenten van de Nederlandsch Hervormde Kerk, het laatst te Krommenie. Den 17en Januari 1900 werd hi' benoemd
totgewoon hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam , om onderwijs te even in de encyclopaedie der godgeleerdhe,
id
de doctrina de Deo en de dogmengeschiedenis. Den Zen April hield hi' zijn intreerede over : „De theologie als godsdienstwetenschap". Zijn colleges waren, naar het getuigenis van een zijner leerlingen, „van uitnemend wetenschappelijk gehalte".
Den 18en September 1916 kreeg hij, we ens het bereiken van den 70-jarigen leeftijd, eervol ontslag. Den 20en November
1919 is hi'j overleden.
Naar de uitspraak van den Rector Magnificus in het verslag over het studiejaar 1919—'20 was Braining een „goedhartigen
strider voor zijn overtuiging", en zijn overtuiging was en bleef die van de vroegste representanten van de moderne theologie,
zoekers naar een redelijken godsdienst, die hun geloof wetenschappelijk gefundeerd wilden zien, verstandelijk aanneembaar.
Hi' was een der vooraanstaande debaters op de vergaderingen der moderne theologen, een man die veel lezers maar slechts
een kleinen en slinkenden kring van aanhangers en bewonderaars had. Bij voorkeur bewoog hi' zich op het terrein van de
wijsbegeerte van den godsdienst, die echter door de Buss onderwezen werd. Daarbij was hi' tamelijk kras in zijn polemiek,
vasthoudend en zeer nuchter. Kalm en objectief stond hi' tegenover het Roomsch-Katholicisme en de orthodoxie ; hi' achtte
ze voor het modernisme nietgevaarlijk. Maar zonder waardeering voor gevoels- en gemoedswaarden, wars van alle mystiek,
bestreed hi' krachtig de verschillende 'on ere richtingen in de moderne theologie, het Neo-kantianisme en de opvattingen
van P. R. Hugenholtz, van de Bussy, van Rauwenhoff en Eerdmans en van de nieuw- of rechts-modernen, de volgelingen
van K. Roessingh. Oorspronkelijk een leerling van Scholten, werd hi' een bewonderaar van Hoekstra, een volgeling van de
ethische richting, en, onder den invloed van Lotze vooral, ten slotte een aanhanger van het zuivere, maar steeds meer verdiepte
intellectualisme.
Tallooze artikelen zijn er in tijdschriften, o.a. in de Gids, en in brochure-vorm van zijn hand verschenen. Hi' behoorde tot
de oprichters van Teyler's theologisch tijdschrift en bleef dit trouw toen het zijn naam in Nieuw Theologisch Tijdsch rift
veranderde. Een lane reeks van verhandelingen en boekbeoordeelingen heeft hi' in dit tijdschrift gepubliceerd.
Zie over hem „Wie is dat ?" (1902) • A. V. in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1917, 87 ; P. G. van Slogteren,
id. 1920, 65 ; een „In memoriam" in het Nieuw Theologisch Tijdschrift 1920, 1 ; Dr. R. Kuipers in het Algemeen Handelsblad van 25 November 1919, Avondblad, waarin ook een korte kenschetsing van verschillende werken en artikelen.

Conrad Ludwig BRUNINGS 1) heeft als lector tijdelijk de colleges overgenomen van Van Swinden toen deze in 1800 benoemd
werd tot lid van het Uitvoerend Bewind en daardoor zijn lessen aan het Athenaeum moest staken. Hi' was den 15en Juli
1775 te Heidelberg geboren als noon van den predikant Gottfried Christian Brunings en van Rosine Thelusson, studeerde
eerst in de theologie, later te Utrecht in de wis- en natuurkundige vakken ; in dien tijd, in 1798, werd hi' bekroond voor
een antwoord op een prijsvraag, aangaande theorie en uitwerking van schepradmolens, uitgeschreven door het Bataafsch
Zeven ovensc
Genootschap. Hi' was amanuensis van de Commissie voor de droogmakerij van de Nieuwkoopsche en Zevenhovensche
plassen, toen hi' geroepen werd Van Swinden te vervangen. Nadat zijn taak aan de Amsterdamsche Universiteit was afgeloopen maakte hi' een uitnemende carriere bij den Waterstaatkundigen dienst, tot hij, op bezoek bij een vriend te Nijmegen,
daar den 15en Augustus 1816 plotseling overleed.
Brunings was te Arnhem gehuwd met Henriette Lucretia En el die hem tot 1852 overleefde.
Zie uitvoeriger over hem : v. d. Aa, Biogr. wbk. d. Ned. s.v. en het artikel van J. C. Ramaer in het Nieuw Ned. biogr. wbk.
I, 502, waar ook zijn geschriften worden genoemd.

is
van
Emilio BRUSA werd den 9en September 1843 geboren te Ternato (Como). Hi' was professor te Modena en secretaris
de te Rome zetelende commissie tot het ontwerpen van een nieuw Italiaansch strafwetboek toen hij, den 22en November
1877, benoemd werd tot hoogleeraar in het Strafrecht, de Strafvordering en de Wijsbegeerte van het recht aan de Universiteit van Amsterdam. Den 16en Februari '78 hield hi' zijn inaugurale oratie : „de la science en Oneral et de l'ecole penale
Italienne enparticulier". In 1879 werd hi' als hoogleeraar naar Turijn geroepen • den 24en December verleende de Amsterdamsche Raad hem eervol ontslag. Hi'overleed te Rome den 14en December 1908.
Di cti onna
Zie voor benoeming en ontslag het Amsterdamsch Gemeenteblad. Verder : Enciclopedia Italiana VIII (1930) • Dictionnaire
international des ecrivains du monde latinpar Angelo de Gubernatis p. 207, waar een uitgebreidere opgave voorkomt van
zijn geschriften ; en voor den datum van zijn
j overli den ook : Atti della R. Accademia delle scienze di Torino XLIV
(1908—'09), p. XXIV.
Cornelis Adriaan Lobry van Troostenburg de BRUYN, zie : Cornelis Adriaan LORRY VAN TROOSTENBURG
DE BRUIN.

Ernst Hendrik BUCHNER werd den Zen Mei 1880 te Amsterdamgeboren. Hi' bezocht daar het Gymnasium, studeerde er in
aar
de Chemie en promoveerde er den 15en Juni 1905 op een proefschrift over : „Gedeeltelijke mengbheid
van vloeistoffen
bij stelsels van koolzuur en een tweede stof". Van 1906 tot 1908 en van 1916 tot '19 was hi' als assistent werkzaam aan
het chemisch laboratorium der Amsterdamsche Universiteit, aan welke hi' van 1909 tot 1919 als privaat-docent optrad
den 28en Mei van laatstgenoemd jaar volgde zijn benoeming tot lector in de propaed. algemeene en anorganische chemie.

1 ) Zoo bij Van der Aa en in het Nieuw Ned. biogr. wbk. I, 502, Het Album Academicum 1913 heeft : Coenraad Ludwig
Bruningh.
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Van zijn hand verschenen • Systeme mit zwei flassigen Phasen (D1. II, 2 van H. W. Bakhuis Roozeboom, F. A. H. Schreinemakers en E. H. Buchner, Die heterogenen Gleichgewichte vom Standpunkte der Phasenlehre •; 1918), en : „Molekulen en
Atomen" (4e, zelfstandig bewerkte druk van Prof. R. K. Duncan's „Moderne wetenschap" •; 1925). Ook werden door hem
herzien en bezorgd de 9e (1928) en volgende drukken van Hollemans Leerboek der anorganische chemie, en publiceerde
hij verschillende artikelen in de Verslagen van de Kon. Akad. v. Wetenschappen, Chemisch Weekblad en Recueil des travaux
chimiques des Pays-Bas.
Hendrik BURGER werd den 15en November 1864 te Delft geboren. Hi' bezocht de H.B.S. te Leeuwarden, studeerde te Leiden
in de Medicijnen, specialiseerde zich als assistent van Dr. A. Nijkamp aldaar en te Weenen en Berlijn, werd den 24en October
1890 te Leiden tot arts bevorderd en promoveerde in 1891 te Freiburg i. B. op een proefschrift over : „Die laryngealen
StOrungen der Tabis dorsalis". Hi' vestigde zich nu als keel-, neus- en oorarts te Amsterdam en trad in 1893 op als privaateva, neusal in d dioordocent aan de Universiteit aldaar. Den 19en Juli 1905 werd hij benoemd tot buitengewoon
voor
heede s studievakk
en keelkunde • den 2en October hield hi' zijn inaugurale oratie over : „De keel-, neus- en oorheelkunde
den aanstaanden arts". Den 15en November 1922 volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar.
In 1918 verscheen van zijn hand •: „Leerboek der ziekten van ooren, neus, mond, keel en slokdarm" (Omwerking van : H.
Burger en H. Zwaardemaker, Leerboek der oorheelkunde, 1905 ; 2e dr. 1928). Verder schreef hi' brochures en artikelen over
kl
iften
assieke en moderne opleiding, de Nederlandsch-Belgische
betrekkingen enz. en vakstudies in tijdschr als Geneeskundige bladen, Ned. Tijdschr. voor Geneeskunde, in de Samml. Klin. Vortrage etc. Verschillende opstellen en toespraken
zijn samengebracht in den jubileum-bundel 1930.

Johannes BURMAN was de oudste zoon van Frans Burman en Elizabeth Thierens •; hi' werd geboren te Amsterdam den

26sten April 1707 1 ), waar zijn vader, later hoogleeraar te Utrecht, toen predikant was. Na den dood van zijn ouders werd
hi' opgevoed door zijn oom Pieter, die sedert 1715 professor te Leiden was. Hi' werd daar den l2en October 1719 als student
inde medicijnen ingeschreven en was o.a. leerling van Boerhaave •; den 12en Maart 1728 promoveerde hi' er op een „Disserwerd hi' in 1728 als helper toegevoegd aan Commelinus 2 ), die doceerde aan den hortus te
tatio de chylopoiesi"..Moe we
Amsterdam ; zeker is, dat hi den 10en Juli 1731 benoemd werd tot Professor Botanicae in de lasts van Frederik Ruysch.3)
Den 16en Augustus 1742 werd hem een extra-toelage toegekend van f 200 omdat hi' voor een beroep naar Utrecht had
bedankt. 4). Den 23enJanuari 1755 werd hi' benoemd aan het Athenaeum Illustre •; voor dien tijd had hi' gedoceerd aan den
Hortus botanicus 5). Bij besluit van 30 Januari 1777 werd hem eervol ontslag verleend, nadat reeds in 1769 (zie de volgende
biografie) zijn noon Nicolaus Laurentius hem als helper was toegevoegd. Hi' overleed den 20en Januari 1779 6).
Den 29en Mei 1731 was Burman getrouwd met Adriana van Buuren, die hem in '59 door den dood ontviel.
Zievoor hem •: P. C. Molhuysen in Nieuw Ned. biogr. wbk. IV, 353 vlg., en de daar aangehaalde literatuur. Hi' gaf verschillende omvangrijke plantenbeschrijvingen uit, die men hier en in Van Lennep's Memorabilia, 255, genoemd vindt, evenals
In : G. D. Bom H.Gzn., Het Hooger Onderwijs te Amsterdam, enz., 106.
Nicolaas Laurens BURMAN werd als noon van Johannes Burman en Adriana Van Buuren den 27en December 1733 7 ) te
Amsterdamgeboren. Hi' studeerde eerst in zijn geboortestad onder de leiding van zijn vader, en werd vervolgens, den
len September 1752, als student te Leiden ingeschreven. Hier promoveerde hi' in '59 tot doctor in de medicijnen op een
„Specimen botanico-inaugurale de Geraniis". Daarna maakte hi' een studiereis naar Zweden, waar hi' o.a. onder Linnaeus
werkte te Upsala. Bij resolutie van den 28en Januari 1769 8 ) werd hi' zijn vader als assistent-hoogleeraar toegevoegd en in
1777, na diens aftreden, werd hi' tot zijn opvolger benoemd. Sedert 1781 was hi' ook inspecteur van het Collegium medicum.
Hi' overleed den 1 len September 1793.
Den 2en September 1870 trad hi' in het huwelijk met Anna Maria Verkolje, die hem tot 1810 overleefde.
„Flora
Onder zijn uitgaven is vooral belangrijk
de Indica" omdat dit het eerste werk is, waarin de Linnaeische nomenclatuur
wordt toegepast. Ook is hi' medewerker aan de Pharmacopaea Amstelodamensis nova geweest.
Men zie voor hem en zijn werken het artikel van P. C. Molhuysen in het Nieuw Ned. biogr. wbk. IV, 354 en de daar aangehaalde literatuur •; cf. ook G. D. Bom H.Gzn., Het Hooger Onderwijs te Amsterdam, enz., 116.

Pieter BURMAN (Petrus Burmannus), eerst Junior, later Secundus zich noemende, werdgeboren te Amsterdam den
23en October 1713 9 ) als jongste zoon van Frans Burman en Elizabeth Thierens. Na den dood van zijn ouders kwam ook hi'

1 ) Zoo Van Lennep, Memorabilia p. 255 en Nieuw Ned. biogr. wbk. IV, 353. Het Album Academicum 1913 en de
Notices historiques et gêngalogiques sur la famille Burman (uitgeg. te Kopenhagen) hebben 1706. 2 ) Vermoeden van
Van Lennep, Memorabilia 254, op grond van de Acta professorum. Op het gemeente-archief te Amsterdam vond ik geen
aanwijzing daaromtrent, behalve deze misschien, dat in de benoemingsresolutie van '31 gesproken wordt van Professor Joh.
Burman. Het Nieuw Ned. biogr. wbk., 1.c., laat hem 6 October 1728 benoemd worden tot hoogleeraar in de botanie te
Amsterdam. 3 ) Resolutie-boeken Gem. archief v. Amsterdam. Van Lennep, p. 142, verist zich dus, als hi' hem als opvolger
van Commelinus laat benoemd worden. Deze, trouwens, stierfpas den 27en Dec., Ruysch in Februari. 4) Resol. boeken
Gem. Archief A'dam. 5 ) Zie Van Athenaeum tot Universiteit. 9 en Album Academicum 1913 : l ist van hoogleeraren.
6 ) Van Lennep, p. 255, heeft 1780. 7 ) Vol ens Nieuw Ned. biogr. wbk. IV, 354. Het Album Academicum 1913 heeft 1734.
Als de datum van degeboorte en de leeftijd in het Leidsche album juist zijn zal het jaar 1733 zijn geweest, want den
len Sept. '52 werd hi' als 18-jarige te Leiden ingeschreven. V. d. Aa intusschen en Al em. Konst- en Letterbode 1793, II,
98 hebben 1734 ; zoo ook Van Lennep, Memorabilia p. 259. 8 ) Resolutieboeken Gem. Archief Amsterdam ; zoo ook Nieuw
Ned. biogr. wbk. IV. 354. Van Lennep, Memorabilia 255 en 259 heeft 1771; zoo ook het Album Academicum 1913.
9 ) Zoo van Dokkum in Nieuw Ned. biogr. wbk IV,
358. Van Lennep p. 247 heeft 13 October 1714 • zoo ook Boeles in
Frieslands hoogeschool.
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onder voogdij van zijn oom Pieter, toen professor in Leiden; hier doorliep hi' de latijnsche school en werd hi' den 20den Maart 1725
in het album studiosorum eershalveingeschreven. Vervolgens studeerde hi'Utrecht
te
in de rechten onder Voorda en Otto en
volgde er colleges in de classieke letteren van Duker en Drakenborch. In 1734 promoveerde hi' er tot doctor utriusque juris
op een Disputatio de Jure aureorum annulorum. Een korten tijd Meld hi' daarna verblijf bij zijn broer Frans, die toen predikarat was te Katwijk, maar reeds in '35 werd hi' op aanbeveling van Hemsterhuys benoemd tot professor in de welsprekendheid en degeschiedenis aan de hoogeschool in Franeker •; 22 Maart '36 aanvaardde hi' zijn ambt met het uitspreken van
een Oratiopro criticis. Door de bemoeiingen vooral van d'Orville werd hij, na diens aftreden bij besluit van Burgemeesteren
van 8Juni 1742 1 ) tot professor hist. litterarum et eloquentiae aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam benoemd ; den
10en September 1742 hield hi' zijn intreerede „de Enthusiasmo Poetico", een cede in distichons, die rooters indruk gemaakt
schijnt te hebben. Bij resolutie van den 25en Januari 1744 volgde nog een benoeming tot professor poeseos en, bij resolutie
van 25 September 1767, die tot professor historiae patriae op een voor dien tijd hooge bezoldiging. Bovendien werd hi'
21 Juni 1752 bibliothecaris, en in het volgende jaar inspecteur van de latijnsche scholen. Om gezondheidsredenen vroeg hi'
in 1777 eervol ontslag „salvo honore et stipendio" • het werd hem door Burgemeesteren bij resolutie van den 10en Juli toegestaan. Hi' vestigde zich toen op zijn landgoed Santhorst, waarvan hi' in 1749 eigenaar was geworden, maar lang heeft hi'
van zijn otium niet meer genoten : den 24en Juni 1778 reeds is hi' overleden.
Drie maal is Petrus Burmangetrouwd geweest. Eerst met Maria Elisabeth van Strengen • zij overleed in 1745. Het volgende
jaar huwde hij Anna Knuyse, die reeds in '47 stierf. Zijn derde vrouw was Dorothea Albertina Six, dochter van den Amsterdamschenpatricier Willem Six.
Pieter Burman was niet in de eersteplaats philoloog of historicus, al zijn er op beide gebieden werken en uitgaven van zijn
hand verschenen. Hi' was vooral dichter en redenaar. Als dichter heeft hi' school gemaakt • Jeronimo de Bosch en Daniel
Hooft zou men als zijn leerlingen kunnen beschouwen. En „zijn voordrachten en redevoeringen waren gewichtige gebeurtenissen in het Amsterdamsche leven" van dien tijd • toen hi' d'Orville na diens overlijden herdacht, was de Nieuwe Kerk
te klein om alle toehoorders te bevatten.
Bovenal echter is Burman bekendgeworden door het levendige aandeel dat hi' genomen heeft in den strijd der meeningen
van die dagen. Hi' was de ziel van dien Santhorstschen kring, die door Bete Wolff zoo sterk in het centrum van de
worsteling is geraakt en die als het intellectueele middelpunt werd beschouwd van de aanhangers der „verlichting". Ma istraten volgden zijn historische colleges om de inzichten, die hi' was toegedaan. Brederode, Oldenbarnevelt, De Witt waren
de helden die hi' in zijn zangen eerde •; op Santhorst werd de beruchte „de Witten Oorlog" ontketend.
Ten slotte zij nog herinnerd aan den heftigen strijd, door hem met den Utrechtschen hoogleeraar Saxe gevoerd, naar aanleiding van Burman's beschuldiging als zou deze nit de bibliotheek van een zijner bloedverwanten kostbare boeken hebben
ontvreemd. De twist eindigde, door tusschenkomst van de Utrechtsche magistraat, in 1764 met een excuus van Saxe, waarmee Burmangenoegen nam.
Zie over hem het uitvoerige artikel van Th. Dokkum in het Nieuw Nederl. biogr. wbk. IV, 358 en de daar opgegeven
literatuur. Verder Petit's Repertorium, waar tal van artikelen, Pieter Burman betreffende, genoemd worden. Cf. voor
zijn geschriften : G. D. Born H.Gzn., Het Hooger Onderwijs te Amsterdam, enz., 32.

Izaak Jan le Cosquino de BUSSY, zie : Izaak Jan LE COSQUINO DE BUSSY.

Johannes Theodoor BUYS werd den 26en Januari 1828 te Amsterdamgeboren. Zijn ouders, die een huis op een der beste
gedeelten van de Heerengracht bewoonden, golden voor zeer vermogend •; zijn vader was leider van een groot effecten-kantoor.
Sept. 1845 werd hi' ingeschreven als student in de rechten aan het Athenaeum Illustre. Hi' nam ijverig deel aan het studentenleven, was lid van Literis et Amicitiae en met De Genestet lid van de Almanakredactie. In '47 moest het kantoor van zijn
vader de betalingen staken •; toen werd het ernst met de studie, die voortgezet kon worden dank zij vriendenhulp en een
betrekking bij de Amsterdamsche Courant. Zijn mathesis- en propaedeutisch examen deed hij te Leiden 2 ), het candidaatsen doctoraal te Utrecht 3 ) om de benoeming daar van Prof. Van Hall •; hi' promoveerde er den 17en April 1850 op een proefschrift, getiteld : „Specimen juridicum inaugurale de jure cogitata communicandi ex juris communis principiis regendo".
Hi' was in dezen tijd een vurig voorstander der „Vrijheid", een volbloed liberaal, ietwat rechts georienteerd : de democratie
van '48 bejegende hi' met zekere terughoudendheid. Na zijn promotie hield hi' eenigen tijd verblijf bij een oudere zuster te
Amsterdam, maar den 19enJuni '51 werd hi' benoemd tot adjunct-commies le klasse aan de provinciale griffie van NoordHolland • tot 1Januari '57 bleef hi' in deze functie. In deze Haarlemsche periode heeft hi' drukken om an gehad met den
lateren hoogleeraar S. A. Naber, met den lateren Indischen hoofdambtenaar Bergsma en met Busken Huet, die er toen
Waalschpredikant was. Zijn ambtelijk werk lag op statistisch-economisch — hi' is een der oudste leden van de Vereeniging
voor de Statistiekgeweest — en op administratief rechterlijk gebied. Maar daarnaast bleef hi' ook bier journalist en bleef
publiceeren, vooral op aansporing van den uitgever A. C. Kruseman. Zoo verscheen in '51 in : „De Gids" een opstel over
de haringvisscherij, dat hem in '54 tot secretaris deed benoemd worden van de Staatscommissie tot het instellen van een
onderzoek aangaande de premien voor de visscherij • zoo was hi' van '55—'64 redacteur van de „Wetenschappelijke Bladen".
Niet alleen echter ingeschrifte, ook in mondelinge voordrachten getuigde hi' van zijn liberale, vrijheidlievende inzichten
hi' werd de oprichter van een debatingclub, waarin hi' menig maal als inleider optrad en Meld eenige lezingen voor de afdeeling Koophandel van de Amsterdamsche Maatschappij Felix Meritis, een over „de Nederlandsche Staatsschuld sedert
1814", een andere over „de Circulatiebanken". Met in an van den len Januari '57 benoemd tot secretaris van Rijnland,
verhuisde hi' van Haarlem naar Leiden. Zijn leven bier is zeer druk geweest •; de doorvoering van nieuwe reglementen, het
werk
opstellen van het jaarverslag en zooveel meer ambtelijke arbeid vroeg tijd en inspanning. Daarbij bleef hi' ook nu werken

1 ) Vol ens de gegevens op het Gem. archief te Amsterdam werden 7 Juni Curatoren gemachtigd tot onderhandelingen en
werd hi' den 8en Juni ingeschreven in het Ambtenboek. ') 15 Jan. 1846 werd hi' daar ingeschreven. 3 ) Ingeschreven
in het album 20 Nov. 1848 en 8 Nov. 1849.
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voor de pers ; van '60 of was hi' hoofdredacteur erbij van Kruseman's „Zondagsblad". Hi'i schreef op Sarphati's verzoek,
„De Hypotheekbank, haar wezen en haar waarde", gaf, mede op diens verzoek, eenige lessen over Staathuishoudkunde
aan de Ha te Amsterdam en redigeerde, van '57 af, toen hi' tot secretaris daarvan werd benoemd, de jaarverslagen
van het College der Zeevisscherijen.
Tot October '62 bleef hi' in zijn Leidsche functie •; maar den 9en Mei al was hi' tot hoogleeraar in de Rechtsgeleerdheid
en de Staatswetenschap aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam benoemd. Den 13en October hield hi' zijn intreerede
over •: „Het wezen van den constitutioneelen regeeringsvorm", een rechts-liberale geloofsbelijdenis met den eisch van individueele vrijheid, ontkenning van een natuurlijk recht op mede-regeeren, erkenning van een natuurlijk recht om goed geregee rd te worden. Hi' doceerde staatsrecht, economie, statistiek, strafrecht en volkenrecht, en was de vraagbaak bij allerlei
ondernemingen, die in het herlevende Amsterdam op touw werden gezet. In '63 werd hi' opgenomen in de redactie van
„De Gids" •; in zijn artikel van dat jaar „Een gevierd monopolie" verdedigde hi' de bankvrijheid teen het monopolie der
Nederl. Bank. Lang echter heeft zijn verblijf in de hoofdstad niet geduurd •; in '64, bij de reorganisatie van den Raad van State,
werd hi' door Thorbecke tot Staatsraad in buitengewonen dienst benoemd en in hetzelfde jaar tot hoogleeraar te Leiden,
waar hi' alleen het Staats- en Volkenrecht te doceeren zou hebben. Den 25en Juni hield hi' er zijn intreerede over : „Het
moderne staatsbegrip" • zijn standpunt is iets meer geavanceerd : voor de mogelijkheid van opvoedende staatsbemoeiingen
openen zich vooruitzichten. Van zijn meesleepende colleges heeft Moltzer, in de Gids van Nov. 1893, een beschrijving gegeven ;
zij waren als een openbaring voor de Leidsche studeerende jeugd. Sterk bracht hi' in al zijn lessen het historisch moment
naar voren en langzamerhand helt het doctrinaire over naar het opportunistische • achter den staat vertoont zich, maar
vaag nog, het y olk. In den grond echter blijft hi' een tegenstander van sociale bemoeiingen en wetten en blijft hi' een wantrouwen koesteren teen de democratie •; naar mate de tijdstroom zich in radicaler richting afbuigt, wordt de toon van zijn
geschriften somberder en somberder.
Behalve door zijn colleges heeft Buys invloed op zijn studenten geoefend door het aandeel dat hi' nam in de debatten op
de door hem opgerichte debatingclub, waar hi' gelegenheid had zijn inzichten nader te ontwikkelen.
Buys' standaardwerk is zijn : „De Grondwet" •; hi' dankte daaraan het onder-voorzitterschap van de Commissie, den
1 len Mei '83 door Heemskerk benoemd, om te onderzoeken van welke bepalingen der grondwet van 1848 herziening noodzakelijk was te achten. Met bijzonderen voorkeur maakte hi' studie van de administratieve rechtspraak • daardoor is hi'
ook tot lid benoemd van de den 16en Sept. '91 ingestelde Staatscommissie ter voorlichting van de Regeering omtrent de
grondslagen, waarop de regeling van de administratieve rechtspraak behoort te rusten.
Buys is lid geweest van den gemeenteraad van Leiden en van de Provinciale Staten van Zuid-Holland •; hi' weigerde echter
zich candidaat te laten stellen voor de Tweede Kamer of in ministerieele combinaties opgenomen te worden.
Hi'j overleed den 14en Mei 1893.
Zie voor hem : H. P. G. Quack in de levensberichten van het Jaarboek van de Kon. Akad. van Wetensch. 1893, 11 • R.
Macalester Loup in Levensberichten van de Maatsch. der Ned. Letterkunde 1894, 173, een overdruk uit „Mannen en Vrouwen
van beteekenis" XXIV (1893), 5; S. A. Naber, Vier tijdgenooten; R. van Boneval Faure, Joh. Theod. Buys met zijne leerlinen herdacht •; verder de vele artikelen genoemd in Petit's Repertorium o.a. van Van der Vlugt, de Beaufort, Blok, Quack,
Heemskerk, Hack van Outheusden.

Johannes Martin BIJVOET werd den 23enJanuari 1892 te Amsterdam geboren. Hi' bezocht de H.B.S. met 5-j. c. te Amsterdam en deed daarna toelatingsexamen tot de Universiteit. Aan de Amsterdamsche Universiteit studeerde hi' in de Wis- en
Natuurkundige faculteit en promoveerde hi' den 5en Juli 1923 op een proefschrift, getiteld : „X—Ray Investigation of the
crystal . structure of Lithium and Lithiumhydride." Van 1919 tot 1929 was hi' assistent aan het Chemisch Laboratorium
van de Universiteit van Amsterdam, van 1924 tot '29 leeraar aan het Gymnasium te Hilversum. Toegelaten als privaatdocent, be on hi' den 6en Januari 1925 zijn lessen als zoodanig. Den 6en Februari 1929 volgde zijn benoeming tot lector
in de kristallografie, de algemeene en propaedeutische beschrijvende mineralogie, de thermodynamica en hare toepassingen
op chemische vraagstukken •; den 14en Maart be on hi' zijn colleges met een openbare les over : „Onze kennis van den
bouw van kristallen".
In verschillende tijdschriften verschenen artikelen van zijn hand, hoofdzakelijk op het gebied van kristalanalyse met Riintgenstralen, zoo in : Chemisch Weekbl., Zeitschr. f. Krystallographie u. Mineralogie, Revue d. travaux chimiques des PaysBas, Journ. of the American Chem. Society, Zeitschr. f. Physik, Versl. v. d. Kon. Akad. v. Wetensch., enz. Verder gaf hij,
samen met N. H. Kolkmeyer en A. Karssen, uit : Voordrachten over Riintgenanalyse van kristallen (1928).

Johannes CABELLIAU 1) (Joannes Cabeljauw 2) ; Cabelliavius) was de zoon van Abraham Cabeljauw, die in 1591 poorter
van Amsterdam werd, en van Maria van Leest. Hi' werd in 1600 of in 1601 in Amsterdam geboren. Zijn vader trok al spoedig met
zijn gezin naar Zweden, waar hi' in hooge gunst kwam eerst bij Karel IX, later bij Gustaaf Adolf : in 1607 werd hi' directeur
van den Zweedsch-Persischen handel, in '08 directeur der mijnen bij Gothenburg en directeur der munt, in '09 Burgemeester
van Gothenburg, in '12 Commissaris-generaal bij een Zweedsch regiment, in '13 opperbevelhebber van de vloot teen de
Denen, in '15 directeur-generaal van de eerste kopermijn-compagnie in Zweden. In 1617 was hi' weer te Amsterdam. Twee
jaar lang ging Johannes ter school in Harderwijk, waar hi' thuis was bij Bartholomaeus Baccovius, maar den 26en Juni 1619
werd hi'j te Leiden ingeschreven als student in de rechten. Heinsius, die toen Tacitus verklaarde, trok hem echter vooral •
in het algemeen voelde hi' voor litteraire en philosophische studie, ook voor de theologie, maar teen deze laatste neiging
verzette zijn vader zich. Hi' schreef eenige verhandelingen, „de brevitate vitae" en „de tranquillitate animi", verdedigde
den 12en Januari 1624 Theses de Usuris et Mora, waarop den l6en van die maand de promotie tot doctor utriusque juris
volgde • bij die gelegenheid hield hi' een „Oratio de conjungenda politica scientia cum jurisprudentia".

1 ) Zoo in Album Academicum 1913. 2 ) Zoo in het artikel van E. W. Moes in Oud-Holland 1887, en in : Nieuw Ned. biogr.
wbk. IV, 391.
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In hetzelfde jaar werd zijn vader benoemd tot Directeur van de Rekenkamer in Zweden •; met hem vertrok zijn noon naar
dit land. In 1629 was hij weer in de Nederlanden terug •; 24 Maart liet hij zich nog eens te Leiden inschrijven als student
in de rechten, maar vestigde zich in Den Haag als „Advokaat voor den Hove van Holland". Ongeveer 1630 schijnt hi'
zoowel te Leiden aan de Hoogeschool als te Dordt pogingen te hebben gedaan om een aanstelling te krijgen. Met allerlei
geleerden, met Barlaeus o.a., Meld hi` correspondentie en ook met Huygens kwam hi' in dezen tijd in aanraking. Den 4en April
'31ging hij naar Leiden en vandaar naar Utrecht, waar hi' den 18en Mei '33 huwde met de zeer gefortuneerde Machteld
Haeck • den Ten Maart van dat jaar had hij zich voor de derde maal in Leiden doen inschrijven. Even later vertrok hi' naar
Bremen. Eenpoging van Cunaeus om hem voor de litteraire en juridische vakken benoemd te krijgen aan de in 1632 te
Utrecht opgerichte doorluchtige school mislukte •; eveneens ontging hem de leerstoel van Antonius Matthaeus te Harclerwijk,
toen deze in Utrecht werd benoemd. Den 10en November '36 is hi' weer in Utrecht en vertoeft voor zijn rechtsgeleerde
studies ook nu en dan in Amsterdam. Bij Curatoren van de Leidsche Universiteit beveelt hi' zich vergeefs aan voor de vacature,
die ontstond toen Cunaeus in Dec. '38 overleed. Den 17en Januari '39 vertrekt hi'j naar Rotterdam, den 30en November
voorgoed, naar hi' zegt, naar Den Haag. Maar den 19en September 1639 overlegden burgemeesteren van Amsterdam of zij,
na het overlijden van Hortensius, diens plaats weer zouden bezetten, of Professor Vossius „midts deszelfs ouderdom" een
adjunct zouden even „om de Roomsche Historien te lesen". De vroedschap besloot „tot voordeel der jeugd alhier", een
professor in de rechten aan te stellen, en tot dit ambt werd, op aanbeveling van Barlaeus, Heinsius en Vossius, Cabeljauw
den 13en Sept. 1640 benoemd. Den Zen Januari '41 1 ) Meld hi' zijn intreerede: „de praeparamentis ad studium juris". Maar
hi' verwaarloosde zijn rechtscolleges ter wile van litteraire studien, zoodat Burgemeesteren den 30en Januari '45 besloten, dat
hi' ontslagen zou worden omdat „weinig, jae somwijle gheen persoonen" zijn „lessen waeren frequenterende zulck dat gansch
geene dienst alhier ter stede van zijne professie werd getrocken". Den 30en Januari '46 werd hi' voor burgemeesteren
ontboden, die hem mededeeling deden van het door hen genomen besluit. Teen den 6en April vroeg hi' daarop eervol
ontslag dat hem, met een jaar extra salaris, werd toegestaan. Daarop verliet hi' Holland voor goed en be of zich weer naar
Zweden waar hi' door Koningin Christina tot burgemeester van Gothenburg werd benoemd. Hi' overleed
in 1651 of
'52 'en
over
werd in Stockholm in hetgraf van zijn vader in de Riddarholmskerk bijgezet. In handschrift liet hij vele aanteekeningen
op klassieke schrijvers na o.a. op Persius, op de Noctes Atticae van Aulus Genius en op de brieven van Symmachus.
Zie over hem : E. W. Moes, Joannes Cabeljauw. De eerste hoogleeraar in de Rechtsgeleerdheid te Amsterdam, in : OudHolland, V(1887), 33 en het artikel van P. C. Molhuysen in het Nieuw Ned. biogr. wbk. IV, 391.
Pieter (Petrus) CAMPER werd den lien Mei 1722 te Leidengeboren, als noon van den theoloog Florentius Camper en van Sara
Geertruida Ketting. Behalve in de vakken van het gewone voorbereidend onderwijs kreeg hi' in zijn jeugd les inhet
h schilderen,
het timmeren en het kunstdraaien. Den 9en Maart 1734 2) werd hi' als student te Leiden sc
ingeh.
14en October
revenDDen
'46en
promoveerde hi' tot doctor philosophiae et artium liberalium magister op een „dissertatio optica de visu"
en d
denzelfden
dag tot doctor medicinae op een proefschrift „de quibusdam oculi partibus". Daarop vestigde hi' zich als geneesheer te Leiden.
In '48 be of hi' zich naar En eland waar hij, te Londen, colleges in de verloskunde volgde. Over Cambridge en Oxford reisde
hi' in den zomer van '49 naar Parijs, waar hi' o.a. kennis maakte met Buffon. Op het punt om naar Geneve te vertrekken,
werd hi' aan de Hoogeschool te Franeker benoemd tot hoogleeraar in de ontleedkunde en de chirurgie. Toch ging hi' nog
naar Geneve. Na een zware ziekte Meld hi' den 28en April '51 in Franeker zijn intreerede. In '53 maakte hi' nog eens een
reis naar Londen om er de lessen van Smellie te volgen. Bij resolutie van den 24en April '55 3) werd hi' benoemd tot hoogleeraar in de ontleed- en heelkunde aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam. In '58 werd hem ook het onderwijs in de
geneeskunde opgedragen • hi' be on zijn lessen met een oratie „de certo in medicina" (22 Juni '58). Om ruimer tijd voor
studie te krijgen vroeg hi' in '61 eervol ontslag • het werd hem bij resolutie van den 23en Januari verleend „hoezeer men
andersintsgemelte Heer om zijn bequaamheyt en begaaftheden liefst in dese stad hadde gehouden" 4 ). Hi' vestigde zich
nu op zijn landgoed „Klein Lankum" bij Franeker, maar den 13en September '63 nam hi' een benoeming tot hoogleeraar
in de theoretischegeneeskunde en de ontleed-, heel- en plantkunde te Groningen aan •; in zijn inaugurale rede, „de analogia
inter animalia et stirpes", die hi' den 9en Mei 1764 hield, toonde hi' zich zijn tijd ver vooruit. In dezen Groningschen tijd
bereikte hij het hoogtepunt van zijn roem •; hi' gaf er nog lessen ook in physiologie, verloskunde, geneesmiddelenleer en
gerechtelijke geneeskunde — een novum —, verrichtte er heel- en verloskundige operatien op het cadaver en richtte er,
als de eerste, een chirurgische polikliniek in. Ook werkte hi' op veeartsenijkundig gebied. Voor hem steunde de geneeskunde
op anatomie en physiologie • in zooverre kan hi' als een der voorloopers van een nieuwere richting in de studie der medicijnen
worden beschouwd. In '73 le de hi' zijn ambt neer en vestigde zich opnieuw op „Klein Lankum". Na den dood van zijn
vrouw in '66ging hi' op reis naar Duitschland en Belie en vestigde zich, toen hi' in '87 lid werd van den Raad van State,
led.
en
in Den Haag. Twee jaar later , den 8en April 1789, is hi' over
Van een buitengewone veelzijdigheid en in hooge mate oorspronkelijk heeft Camper op alle gebieden, waarover zijn studien
zich uitstrekten, nieuwe we en gebaand, zoodat zijn roem ver buiten de grenzen der Republiek verbreid was.
In 1756 huwde hij Johanna Bourboom, weduwe van J. Vosma, die hem tiers jaar later, in '66, door den dood ontviel.
aald literatuur,
Men zie over hem het artikel van J. Sasse Azn. in het Nieuw Ned. biogr. wbk. I, 552, en de daar aangehe
vooral het opstel van C. E. Daniels, Het levee en de verdiensten van Petrus Camper. Verder de vele artikelen, die genoemd
worden in Petit's Repertorium, o.a. dat van J. van Leeuwen, P. Camper als teekenaar, schilder, plaatsnijder, boetseerder
en beeldhouwer.
In 1779 is van hem zelf een o pgave van zijn warren verschenen als aanvulling en verbetering op de bibliogra fieen van
vers
v. Haller, Stosch, Baldinger en Portal. Zijn handschriften en teekeningen berusten grootendeels in de Leidsche Uniiteitsbibliotheek. Cf. verder voor zijn geschriften : G. D. Bom H.Gzn., Het Hooger Onderwijs te Amsterdam, enz. 107.

s de Epistolae van G. J. Vossius, No. CCCC, met 2 Januari
1 ) Het titelblad heeft : II Cal.Januarii MDCXLI, wat blijken
op te lossen is. Vgl. Van Lennep, Memorabilia 127. Moes en Molhuysen in N. Ned. biogr. wbk hebben ten onrechte
30 Dec. 1640. 2 ) Als 14-'are e • is dit juist dan kan het opgegeven geboortejaar niet goed zijn. 3 ) Gem. Archief v.
Amsterdam, 't Nieuw Ned. biogr. wbk heeft 25 April. 4) Gem. Archief v. Amsterdam.
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Johannes Pieter van CAPPELLE werd den 9en April 1783 1 ) te Vlissingen geboren als noon van den lakenhandelaar Francois
van Cappelle en Jacoba Elisabeth Rochussen Jongerheld. Zijn eerste opleiding ontving hi' van den schoolmeester, later van
denezoc
predikant te Koudekerke. Toen hi' 11 jaar was vertrokken zijn ouders naar Leiden, waar hi' de latijnscheschool
hool bezocht.
Den 14en September 1795 en nog eens den 30en Maart 1797 werd hi' in het Leidsche studentenalbum ingeschreven. In dit
laatste jaar ging hi' met zijn ouders naar Amsterdam, waar hi' colleges in de letteren volgde van Wijttenbach, Van Lennep
en Walraven en in de wis- en natuurkunde van Van Swinden'splaatsvervanger Brunie s. In 1803 werd hi' benoemd tot
lector in de wis-, bouw- en zeevaartkunde aan de Academie van teeken-, bouw- en zeevaartkunde te Groningen, maar kreeg
in 1808, tengevolge van den slechten financieelen toestand dier Academie, zijn ontslag. Hi' keerde naar Amsterdam terug,
werd weldra aangesteld tot commies bij het bureau van het toen opgerichte Koninklijk Nederlandsch
dsc Instituut en
I in 1811
totpraeceptor aan de latijnsche school. In 1816 werd hij, om Bilderdijk te weren van den katheder, waarin Willem I hem
raag geplaatst had, benoemd tot hoogleeraar in de Nederduitsche taal- en letterkunde aan het Athenaeum Illustre te
g
Amsterdam ; den 4en Maart hield hi'j zijn inaugurale rede : „Over de verdiensten der Amsterdammers ten aanzien van den
opbouw en de volmaking der Nederduitsche taal- en letterkunde". In 1819, na den dood van Herman Bosscha, werd hem
ook het onderwijs in de Vaderlandsche geschiedenis opgedragen • hi' be on zijn lessen den 22en November met een rede :
„Over het oogpunt, waaruit in den tegenwoordigen tijd de beoefening der Vaderlandsche Geschiedenis moet beschouwd
worden". Als lid van de le en 2e klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut weerde hi' zich zoowel op het gebied
der werktuig-, water- en scheepsbouwkunde als op dat der Nederduitsche taal, der welsprekendheid en der dichtkunst.
Ook voor het onderwijs schijnt hi' zich geinteresseerd te hebben, getuige zijn lidmaatschap van verschillende Commissies
van toezicht. Hi' overleed den 26en Augustus 1829.
Van Cappelle was gehuwd met Catharina Bosscha.
Zie over hem : Van der Aa, Biografisch woordenboek der Nederlanden en de daar aangehaalde literatuur. Verder het artikel
van H. Brugmans in het Nieuw Ned. biogr. wbk. V, 99, aan het slot waarvan eveneens literatuur wordt aangegeven. Cf.
voor zijn geschriften : G. D. Bom H.Gzn., Het Hooger onderwijs te Amsterdam, enz., 49 en de beide genoemde artikelen.

Willem Lambertus Leonard CAROL werd den 22en Februari 1879 te Middelburg geboren. Hi'ezocht
b
daar de R.H.B.S.
en studeerde te Amsterdam in de medicijnen, waar hi'en
d 8en November 1902 tot arts werd bevorderd. Den 23en December
van dat jaar verwierf hi' te Gent den doctorstitel. Van 1903 tot 1905 was hi' gemeente-geneesheer te Benningbroek. Van
1905 tot Januari 1914 bekleedde hi'j verschillende functies bijgemeente
de
of de Nederduitsch Hervormde Diaconie te
Blokker, Schellinkhout en Zwaag. Van Januari 1914 tot October 1916 was hi' werkzaam aan de „Charite te Berlin en
aan het Ziekenhuis St. Georg te Hamburg. Daarna vestigde hi', zich
in 1917, als arts te Amsterdam. Van 1918 tot '30
was hi' als specialist voor huid- en geslachtsziekten verbonden aan het gemeentelijke ziekenhuis te Zaandam, van 1 Januari
1920 af als assistent aan depolikliniek voor huid- en geslachtsziekten in het 0. L. Vrouwe-gasthuis en van 1 Juni 1923 af
als buitengewoon uitwonend assistent aan de afdeeling van Prof. W. M. De Vries in het Binnen-gasthuis. Ook werd hi' den
26en Januari 1921 toegelaten als privaat-docent aan de Universiteit van Amsterdam ; den 25en April opende hi' zijn colleges
met een openbare les over : „De geslachtsziekten en hare bestrijding". Den 25en Juli 1930 volgde zijn benoeming tot gewoon
hoogleeraar in de huid- en geslachtsziekten •; hi' aanvaardde dit ambt den 6en October met een rede over : „Standpunten
en stroomingen in de leer van het eczeem".
Van zijn hand verschenen tal van artikelen in tijdschriften als : Ned. Tijdschr. v. Geneesk., Medisch Weekblad, Geneesk.
Bladen, Tijdschr. v. Wijsbegeerte, Archiv fur Dermatologie and Syphilis, Acta dermato-veneriologica, Dermatologische Wochenschrift, Eurologic and cutaneous Review enz.

Adriaan van CATTENBURGH (CATTENBURCH) werd den Zen November 1664 te Rotterdamgeboren. Hi ontving bier

zijn voorbereidend onderwijs en studeerde daarna onder a Limborch de godgeleerdheid aaneth Seminarium
d Remonstranten
nar m der
te Amsterdam. In 1686 2) of '87 3 ) werd hi' tot de evangeliebediening toegelaten en in het laatstgenoemde jaar in zijn geboortestad beroepen. Na den dood van a Limborch werd hij, den 26en Mei 1712, tot diens opvolger als hoogleeraar in de godgeleerdheid aan het Remonstrantsch Seminarium te Amsterdam benoemd ; den 27en Augustus be of hi' zich naar de hoofdstad
ter aanvaarding van dit ambt. Toen in 1731 Le Clercq zijn emeritaat kreeg werd hem tijdelijk ook het onderwijs in de letteren
en de wijsbegeerte opgedragen. Op grond van zijn hoogen leeftijd en zijn toenemende lichaamszwakte nam hi' den 14en Mei
1737 ontslag • hi' overleed den 5en Maart 1743.
Als docent schijnt Van Cattenburgh zeer gewaardeerd te zijn, ook door de doopsgezinde studenten.
Voor degeschiedenis der Remonstrantsche Broederschap heeft hi' groote verdienste door zijn : Bibliotheca scriptorum remonstrantium etc., in welk werk hi' haar tevens met succes trachtte te zuiveren van de blaam van Sociniaansche
gl.
evoe ens
Verder is hi' de auteur van eenige godgeleerde geschriften en de voortzetter van Caspar Brandt's
even
vanhet leven
HistorieHiie
des heeren Huig de Groot. Vele van zijn preeken zijn in druk verschenen, en „in dichtmaat gestelt" gaf hi' uit : „Het leven
van Israels Koning David".
De bibliotheek der Amsterdamsche Remonstrantsche Gemeente dankt aan hem haar kostbare collectie Grotiana en, vermogend als deze bezitter van een buitenplaats bij Moordrecht was, vermaakte hi' aan de Broederschap een aanmerkelijke
som ter tegemoetkoming aan weduwen en weezen van Remonstrantsche predikanten.
Zie over hem de artikelen in het Biogr. Wbk. van Prot. Godgeleerden in Ned. van De Bie en Loosjes, II, 30, en in het
Nieuw Ned. Biogr. wbk. VI, 292, het laatste van H. Brugmans ; beide worden gevolgd door een literatuuropgave, het eerste
door een tamelijk uitvoerige, terwijl dit ook zijn geschriften ten deele omstandig behandelt.

1 ) Zoo V. d. Aa en Brugmans. Het Album Academicum 1913 heeft alleen 1774, wat onjuist moet zijn, gezien dat hij in '95
en '97 te Leiden werd ingeschreven als resp. 12 en 14 jaar oud. 2 ) H. Brugmans in Nieuw Ned. Biogr. wbk. 3 ) In Biogr.
Wbk. v. Prot. God el. v. De Bie en Looses.
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Robertus CEUCHENIUS, zie: Robertus KEUCHENIUS

Jan Leonard CHANFLEURY VAN IJSSELSTEIN (IJSSELSTEYN) werd in 1819 te Zierikzeegeboren. Hi'tudeerde
s
te

Groningen, waar hi' den len October 1838 als student werd ingeschreven, den 21en December 1844 promoveerde tot doctor
"
en het volgende
j, dden
aar
medicinae op een : „Dissertatio medica inauguralis de nonnullis morbis qui se excludere feruntur,
6en December, op stellingen tot doctor chirurgiae et artis obstetricae. Daarop volgde hi' gedurende langeren tijd de lessen van
Ricard te Parijs, en stelde hij zich te Brussel op de hoogte van de wijze van onderzoek van prostituees. In Januari 1851.
vestigde hi' zich te 'sGravenhage, waar hem de betrekking werd aangeboden van geneesheer voor syphilitische- en huidziekten aan het Stads-ziekenhuis • hi' werd hier o.a. belast met de behandeling der favuslijders en de visitatie der prostituees.
, in Februari
1865, benoemd tot geneesheer-directeur
van het Haagsche ziek
Toen die dienst werd
opgeheven
werd hi'ziekenhuis.
Den 26en September 1867 volgde zijn benoeming tot hoogleeraar aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam ; den 18en November hield hi' zijn inaugurale rede : „Over de speciale klinieken". Na de omzetting van het Athenaeum in de Gemeentelike Universiteit werd hij, met verschillende collega's, in de gemeenteraadszitting van den 12en September 1877 tot gewoon
hoogleeraar in de ziektekunde en de geneeskunde aan deze instelling benoemd. In verband met den grooten omvang van zijn
particuliere practijk werd, op zijn verzoek, in 1881 zijn ordinariaat veranderd in een buitengewoon hoogleeraarschap, maar
om verschillende redenen verzocht hi' reeds in 1882 eervol ontslag, dat hem, den 12en Januari 1883, met in an van den
lenJanuari d.a.v., werd verleend. Hi' vestigde zich nu te Baarn, waar hi' de praktijk bleef uitoefenen. Eenige jaren later
vertrok hi als rustend geneesheer, naar Den Haag ; daar is hi' den 15en Juli 1905 1 ) overleden.
Chanfleury heeft het eerst te Amsterdam de huid- en venerische ziekten als afzonderlijk leervak behandeld. Hi' heeft daarbij
met vele moeilijkheden te kampen gehad, als gevolg van de onvoldoendheid van het materiaal, van de tegenwerking van zijn
ambtgenooten en van het gebrek aan medewerking van het gemeentebestuur. Zijn colleges echter waren zeer gezocht.
Chanfleury behoorde, in zijn eersten tijd, tot een kring van 'one geneeskundigen, die niet tevreden waren met de toenmalige geneeskundige literatuur in Nederland. Zij trachtten eerst de Geneeskundige Courant naar hun inzichten geredigeerd
te krijgen, en toen dat mislukte, richtten zij het Nederlandsch Weekblad voor Geneeskundigen op, waarvan in Januari
1851 het eerste nummer verscheen. Verschillende verhandelingen van Chanfleury's hand verschenen in dit blad. Toen in
1857 dit tijdschrift met eenige andere vakbladen zich oploste in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, nam hi'
daarin de redactie op zich van de rubriek der „ziekten der pis- en geslachtswerktuigen" ; vooral in de eerste jaargangen
stukk en
publiceerde hi' een root aantal referaten en oorspronkelijke stukken.
De beteekenis, die hi' voor de dermatologie in Nederland heeft gehad, lit voornamelijk in het feit, dat hi' het eerst op het
groote nut der studie van de venereologie en de huidziekten heeft gewezen en nieuwe b4rippen uit den vreemde hier geimporteerd heeft, dat hi' met kracht is opgekomen teen de achterstelling van de behandeling van deze ziekten bij die van
andere.
Zie over hem het In Memoriam van S. Mendes da Costa in het Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 1905, No. 4 (22 Juli 1905) en
dat van denzelfde in de Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1906, 53. Verder het artikel van P. H. Simon Thomas
in het Nieuw Ned. biogr. wbk. IV, 1496.
Pierre Daniel CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE (Dzn) werd den 9en April 1848 te Leeuwarden geboren. Zijn vader, Daniel

Chantepie de la Saussaye, was daar toen Waalsch predikant. Later ging deze naar Leiden over, vandaar naar Rotterdam, ten
slotte, als theologisch hoogleeraar, naar Groningen, waar hij, de vader der ethische richting, in 1874 overleed. Zijn moeder
heette Maria Anna Carolina Louisa Van Schelle. Zijn eerste opleiding kreeg hi' te Leeuwarden en te Leiden, zijn gymnasiumtijd
bracht hi' door te Leiden en te Rotterdam, en den 24en Juni 1865 deed hi' admissie-examen voor de Universiteit. Den
Ten December werd hi' te Utrecht ingeschreven in de theologie, maar hi' was in zijn studententijd meer litterator dan theoloog.
De theologische hoogleeraren, Ter Haar, Doedes, Oosterzee, hadden weinig invloed op hem, des te meer Willem Gerard Brill.
Zijn theologische inzichten hebben zich gevormd onder den invloed van zijn vader en van den Tiibingschen godgeleerde
Johann Thobias Beck. Den 19en April 1871 promoveerde hi' onder Doedes op een dissertatie, getiteld : „Methodologische
bijdrage tot het onderzoek naar den oorsprong van den godsdienst"; een studiereis naar Tubingen en Bonn was daaraan
voorafgegaan. Van 1872 tot '78 was hi' daarop predikant te Hemmen. Hier hield hi' een levendig geestelijk en wetenschappelijk verkeer met het nabije Zetten, en richtte hij, met J. J. P. Valenton Jr., een theologisch-ethisch tijdschrift op, de „Studien",
waarvan 7 jaargangen verschenen zijn. Hierin leverde hi' verschillende bijdragen tot de Paulinische theologie en toonde
hij zich een „geharnast bestrijder van allen, die met Allard Pierson de uitvaart der theologische wetenschap aankondigden".
Pascal, Schleiermacher en Vinet werden steeds duidelijker zijn geestelijke leidslieden. Ook gaf hi' blijken van belangstelling
voor degodsdienstgeschiedenis, van bewondering voor Max Muller en voor C. P. Tiele's geschriften.
Zoo werd hi' den 24en April '78 benoemd tot hoogleeraar in de geschiedenis der godsdiensten in het algemeen aan de Universiteit van Amsterdam •; den len October hield hi' zijn inaugurale rede over : „het belang van de studie der godsdiensten voor
de kennis van het christendom". Ook de doctrina de Deo moest hi' hier doceeren. Een geziene figuur was hi' in Amsterdam,
die, met zijn behoefte aan omgang, relaties aanknoopte ook buiten de theologische, vooral in de litteraire faculteit en, toen
gezondheidsredenen hem dwongen veel buiten te verblijven, sedert '91 in zijn buiten „Kalorama" te Beek een centrum
schiep van geestelijk leven voor een Breeden kring van vrienden. In '85 verschenen zijn „Vier schetsen", over Confucius,
Lao-tse, Zarathustra en Buddha, in '87 en '89 de beide deelen van zijn „Lehrbuch der Religionsgeschichte", „een der fundamenten van modern-theologische wetenschap". Het was een nieuw terrein, dat hier ontgonnen werd ; C. P. Tiele was
in '77, bij zijn benoeming te Leiden, de eerste professor in Europa voor godsdienstgeschiedenis, Chantepie de la Saussaye
in '78 de tweede. Zijn in 1900 verschenen „Geschiedenis van den godsdienst der Germanen" is mede nog een vrucht van zijn
studien uit dezeperiode.
Nadat hij vroeger een beroep naar Utrecht had afgeslagen, werd hi' in 1899 te Leiden tot hoogleeraar in de theologische

I ) Het Nieuw Ned. biogr. wbk. heeft ten onrechte 1906.
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faculteit benoemd, om onderwijs te even in de encyclopaedie, de geschiedenis van de leer aangaande God en de zedekunde.
De ethiek, die hi' als christelijke ethiek doceerde, vormde zijn kracht. In „Het Christelijk leven", dat hi' van 1910 tot '12
uitgaf, vindt men den neerslag van de colleges, die hi op dit gebied gaf ; het is het werk „dat de kroon plaatste op zijn
ganschen arbeid", dat van al zijn geschriften, naar de meening van K. Kuiper, de meest blijvende beteekenis zal hebben.
In 1916, twee jaar voor hi' de wettelijke leeftijdsgrens had bereikt, vroeg hij, lijdende aan asthma, zijn emeritaat ; den Zen
Juni gaf hij zijn afscheidscollege. De rust, die hi' begeerde, vond hi' eerst op Kalorama, sedert '19 op „Parkwijck" te Bilthoven. Daar is hi'j den 20en April 1920 overleden.
Chantepie de la Saussaye was een buitengewoon vruchtbaar publicist ; „een overstelpende hoeveelheid van geschriften"
is er van zijn hand verschenen. Van zijn afzonderlijke werken behalve de reeds genoemde zij hier nog herinnerd aan zijn
„Die vergleichende Religionsforschung and der religiiise Glaube" (1898). Zijn godsdienstig standpunt was tegelijk antiorthodox en anti-modern, ethisch vooral •; hi' was een viand van dogmatisme zoo goed als van relativisme, geloofde aan
het absolute, zooals het zich in Christusgeopenbaard had. Het probleem, dat hem het meest bezig hield, was dat der verhouding tussclien religie en beschaving, de vraag, hoe het christendom de elementen der cultuur van niet-christelijken huize
veredelen kon. Het levenging bij hem boven de waarheid en zoo kon hij, vooral sedert de kentering van ongeveer 1900, een
grooten invloed op zijn studenten oefenen. Die invloed spreekt zich uit in de bundel „Nagelaten sporen", een 38-tal kleine
opstellen door zijn leerlingen hem bij zijn afscheid aangeboden, en in verklaringen als die van Rauwenhoff : hi' was een
macht in ons denken en leven, waaraan wij ons overgaven met de diepste vereering en pieteit".
Chantepie de la Saussaye was een uitnemend prediker, een man die moest getuigen. Eerst met Valeton, later met A. K.
Kuiper en Obbink gaf hi' zijn „Overdenkingen" uit en in 1908 verscheen de bundel „Tijd en Eeuwigheid". En een voortreffelijk essayist was hi' ook, de ziel van de redactie van „Onze Eeuw", een goed portrettist, getuigen de levensberichten,
die hi' gaf voor de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.. Ten slotte nog : hi' had succes als conferencier : de aulavoordrachten, die hi' in 1893 hield over „Zekerheid en twijfel, tweemaal herdrukt in „Geestelijke Stroomingen" (1907,
1914), vielen zeer in de smaak.
Even voor zijn intree in Hemmen, den Ben Februari 1872, was hi' gehuwd met Regina Maria Martin.
Zie over hem : K. Kuiper in het Jaarboek v. d. Kon. Akad. v. Wetensch. 1920—'21, 103 ; H. M. van Nes, Levensberichten
v. d. Maatsch. der Ned. Letterkunde 1920—'21, 68 ; K. H. Roessingh in Onze Eeuw XX II , 261 ; Riihle in Die Religion in
Geschichte u. Gegenwart I s.v. ; de verdere artikelen genoemd in het Repertorium van Petit-Ruys.

Jo(h)annes CHRISTENIUS werd in 1599 1 ) of in 16002 ) te Crempen bij Gliickstadt in Holstein, waar zijn vader predikant was,
geboren. Hi' bezocht het Gymnasium te Hamburg, studeerde te Helmstadt en elders, dacht erover zich te Lubeck te vestigen
waar hem een canonicaat ten deelgevallen was, maar trok naar Leiden, waar hi' den 30en Augustus 1627 ingeschreven
werd en de lessen van Heinsius en Cunaeus volgde. Daarna maakte hi' een reis naar Frankrijk en wilde zich ook naar Duitschland be even maar liet, om den oorlogstoestand daar, dit voornemen varen. Hi' keerde naar Leiden terug, waar hi' den
15en April 1637 opnieuw werd ingeschreven en den volgenden dag tot doctor utriusque juris promoveerde. In Deventer
was den Ten Mei 1636professor Schickardus overleden •; Christenius vroeg nu aan den Schoolraad verlof een „lectionem
juridicam" te mogen houden. Het werd hem den 18en Juni '37 gegeven, en hi' hield zijn lectio met zooveel succes, dat hi'
den 3enJuli 3) tot hoogleeraar in de rechten werd benoemd. In zijn Deventer jaren, die hem niet enkel vreugde verschaften,
toonde hi' zich een krachtig verdediger van de Illustre School en een goed docent. In 1648 vertrok hi' als professor primarius
naar Harderwijk, waarop 18 September 1659 zijn benoeming tot hoogleeraar in de rechten aan het Athenaeum Illustre te
Amsterdam volgde. Hier bleef hi' tot zijn dood in 1672(?) Een baanbrekend geleerde is hi' niet geweest en ook zijn
geschriften hebben een bijzondere beteekenis.
Men zie over hem J. C. van Slee, De Illustre School te Deventer, 29 en vooral 93 vIgg., met de literatuuropgave in noot 2
op p. 95 ; H. Bouman, Gesch. van de voormalige Geldersche Hoogeschool, 158 ; J. van Kuyk in het Nieuw Nederl. biogr.
wbk. V, 111, waar ook verschillende werken van zijn hand worden genoemd.

Jacob CLAY werd den 18en Januari 1882 te Berkhout in Noord-Hollandgeboren. Hi' bezocht de la ere school te Spierdijk
en te Alkmaar, daarna het Erasmiaansch Gymnasium te Rotterdam, studeerde te Leiden in de Wis- en Natuurkunde, was
daar van 1903 tot 1907 assistent aan het natuurkundig laboratorium van Prof. Kamerlingh Onnes en promoveerde er den
5en Juni 1908 op een proefschrift, getiteld : „De galvanische weerstand van metalen en legeeringen bij lage temperaturen".
Van 1906 tot '07 was hi' leeraar aan het Gymnasium te Leiden, van '07 tot '20 aan de H.B.S. en het Gymnasium te Delft,
van 1913
tot
'20 bovendienanuar
privaatdocent
in de Natuurphilosophie
aan de Technische Hoogeschool aldaar, Van 1 Januari
1920 tot 1 October '29 was hij vervolgens hoogleeraar in de Natuurkunde aan de Technische Hoogeschool te Bandoeng ;
teen laatstgenoemden datum verzocht en verkreeg hi' eervol ontslag vanwege zijn benoeming, den Ben Mei d.a.v., tot
hoogleeraar in de experimenteele natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Daar hield hi' den 14en October '29
zijn intreerede over : „Het kortgolvige einde van de reeks der electromagnetische trillingen".
Van zijn hand verschenen nog : Schets eener kritische geschiedenis van het begrip natuurwet in de nieuwere wijsbegeerte
(1915) • De dialektiek en de leer van de tegenstrijdigheid bij Hegel en Bolland (1920) ; De ontwikkeling van het denken
(1920). Verderpubliceerde hi' verschillende artikelen o.a. in het Natuurk. Tijdschrift voor Ned. Indie, over philosophische
onderwerpen in het Tijds
chr. v. Wijsbeg
eerte, waarvan hi' toprich er en redacteur is, en over atmosferische electriciteit in
de Verslagen en Proceedings van de Kon. Akad. v. Wetenschappen.

Johannes CLENCK, zie: Johannes KLENCK.
1 ) Zoo in het Nieuw Ned. biogr. wbk. V, 111. 2 ) Zoo in het Album Academicum 1913. In het Leidsche studentenalbum
werd hi' 30 Aug. '27 en 15 April '37 ingeschreven, resp. 28 en 37 jaar oud. 3 ) Zoo Van Slee op p. 93 •; op pag. 30 geeft
hi' als datum der benoeming 18 Aug., waarschijnlijk dien van de aanvaarding van zijn ambt (zie ibid. p. 93).
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Jean de CLERC(Q), zie : Jean LE CLERC(Q).

Joannes CLERICUS, zie: Jean LE CLERC(Q).

Johannes CLINCK, CLINCQ, CLING, zie : Johannes KLENCK.

Wopko CNOOP KOOPMANS werd den 23en September 1 ) 1800 te Amsterdam geboren, als zoon van den doopsgezinden
predikant, later hoogleeraar, Rinse Klaasses Koopmans en Janke Cnoop. Van zijn vader ontving hi' het eerste onderwijs
in de klassieke talen, daarna bereidde Hamaker, toenprivaat-docent, later hoogleeraar, hem voor tot het hooger onderwijs.
Op twaalfjarigen leeftijd werd hi' ingeschreven in het Album Studiosorum van de doorluchtige school te Amsterdam. Hi'
volgde de lessen van Van Swinden, Van Lennep, Willmet en Van Cappelle, die toen de litteraire faculteit van het Athenaeum
uitmaakten ; vooral Van Lennep oefende invloed op hem en de overtuiging dat een wetenschappelijke beoefening der
theologie een breede letterkundige vooropleiding noodig heeft, is hem zijn Leven lang bijgebleven. Den 1 len Juni 1819 verdedigde hi' een „disputatio historico-critica de Sardanapalo" onder leiding van D. J. van Lennep, een verhandeling, die ook
in het buitenland de aandacht trok. Candidaats- en doctoraalexamen in de Letteren le de hi' te Utrecht af. Tot het verdedigen en uitgeven van een proefschrift, dat hij, over een van Demosthenes' redevoeringen „Pro Olyntho", in manuscript
gereed maakte, kon hi' echter niet komen. De Senaat der Utrechtsche Universiteit verleende hem intusschen honoris causa
het magisterschap in de wijsbegeerte en het doctoraat in de Letteren. Zijn theologische studie voltooide hi' aan het Seminarium der Doopsgezinden te Amsterdam onder leiding van zijn vader en van Professor Van Hen el ; in Juni 1823 werd
hi' proponent. Daarop ondernam hi' een studiereis door Frankrijk, Zwitserland en Duitschland, waar hi' met vele litteratoren engodgeleerden van naam persoonlijk kennis maakte. Teruggekeerd, werd hi' beroepen als predikant bij de doopsgezinde gemeente te Utrecht ; den 21en December 1823 Meld hi' bier zijn intreepreek.
Toen in 1826 zijn vader overleed en S. Muller, toen nog predikant, diens plaats slechts wilde innemen als hem een collega
voor de exegese, de kerkhistorie en de zedekunde ter zijde werd gesteld, werd op zijn voorstel Cnoop Koopmans daartoe
aangewezen. Den 29en Juli 1827 nam hi' afscheid van zijn Utrechtsche gemeente en den 8en October 2) 1828 hield hi' te
Amsterdam zijn inaugurale rede : „De Theologiae disciplina, prorsus literaria". Behalve het onderwijs in de bovengenoemde
kritiek
vakken werd hem nog de leiding der disputeer-oefeningen opgedragen, terwijl hi' uit eigen beweging later nog de
krk
van het Nieuwe Testament en de Patristiek doceerde.
In eenparallel met S. Muller teekent Daubanton 3 ) Cnoop Koopmans als een „fijne, tedere persoonlijkheid", een aristokraat,
een theoreticus, een man, die altijd meer is dan hi' schijnt, een stille in den lande, steeds erop uit zijn wetenschap rijker
engrondiger te maken, conscientieus en omslachtig, zich nu en dan verliezend in details en worstelend nu en dan met den
stijl. In den om an met zijn studenten was hi' „langzaam, zachtmoedig, deftig, aristokratisch", zorgde hi' dat de afstand
tusschen hoogleeraar en disci el steeds in acht genomen werd. Aan zijn colleges besteedde hi' steeds groote zorg en stelde
hi' hooge eischen.
Cnoop Koopmans was van een zwakke gezondheid. Aan het einde van den cursus 1847—'48 moest hi' zijn colleges, om een
ernstige ongesteldheid, vroeger dan gewoonlijk sluiten. Te De Steeg bij Arnhem zocht hi' genezing, en na het einde van
de zomervacantie hervatte hi' zijn colleges. Maar begin Maart 1849 moest hi' het opgeven, en den 4en van die maand
reeds overleed hij.
Ingeschrifte heeft hi' zeer weinig nagelaten, gevolg van zijn aard en zeker ook wel van zijn physieke gesteldheid.
Cnoop Koopmans is eerst verloofd geweest met Petronella van Heukelom, die den 31en October 1825 op 21-'are en leeftijd
overleed ; den Ten Mei 1829 trad hi' daarna in het huwelijk met Margaretha Broes, die hem een 30-tal jaren overleefde.
Een zeer uitvoerige studie over zijn persoon, zijn opvattingen, zijn onderwijs en zijn geschriften verscheen in de „Theologische
Studien", VII, 293-347, 381-435 en VIII, 1-30, van de hand van F. E. Daubauton. Zij wordt voorafgegaan door een
opgave van zijn in druk verschenen en in manuscript bewaard gebleven geschriften en een list van directe en indirecte
bronnen over hem. Van die „directe bronnen" over hem zijn de belangrijkste : lets ter nagedachtenis van Wopko Cnoop
Koopmans. Medegedeeld door S. Muller aan den Redacteur van de Algemeene Konst- en Letterbode voor het jaar 1849,
II, 50-57, 66-73, 82-89 •; Levensbericht van W. Cnoop Koopmans door S. Muller, in de Hand. der jaarl. Al em. Verg.
der Maatschappij der Ned. Letterkunde te Leiden, 1849 • ; S. Muller, Toespraak aan 't graf van W. Cnoop Koopmans den
8en Maart 1849, in de Westerkerk ; het artikel over hem bij Glasius, Godgeleerd Nederland.

David COHEN werd den 31en December 1882 te Deventer geboren. Hi' bezocht daar het Gymnasium en studeerde te Leiden,
te Leipzig en te Gottingen in de classieke letteren •; te Leiden promoveerde hi' den 6en Juni 1912 op een dissertatie : „De
magistratibus aegyptiis externas Lagidarum regal provincias administrantibus". Van 1910 tot 1926 was hi' leeraar en
conrector van het Nederlandsch Lyceum te 's-Gravenhage. In 1922 aan de Universiteit te Leiden toegelaten als privaatdocent in de Papyrologie, opende hi' den 31en Januari 1923 zijn colleges met een openbare les over : „De Grieksche papyrologie en hare beteekenis voor de kennis der antieke beschavingsgeschiedenis". In 1924 volgde zijn benoeming tot bijzonder
hoogleeraar vanwege het Leidsche Universiteitsfonds •; den 10en December Meld hi' zijn inaugurale rede over : „Universalisme en particularisme in den aanvang van het Hellenistisch tijdperk". In 1926, den 21en Juli, werd hi' benoemd tot
hoogleeraar in de Oude geschiedenis en de Romeinsche antiquiteiten aan de Universiteit van Amsterdam ; hi' hield den
8en November zijn intreerede over : „Het voorspel van Rome's imperialisme".
Behalve het genoemde proefschrift en de geciteerde oratie's verschenen nog van zijn hand : De Hellenistische Cultuur (1922)

1 ) Zoo F. E. Daubanton, in navolging van S. Muller en Glasius, Jeronimo de Vries in Hulde aan Rinse Koopmans, heeft
28 September. Zee F. E. Daubonton in Theologische studien VII, p. 298 n. 2. 2 ) Zoo volgens het titelblad van de pas in
1830 in druk verschenen oratie •; Daubanton heeft 7 October. 3 ) Theologische studien VIII, p. 25.
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en een „Grieksch Leesboek" (samen met Dr. J. van IJzeren •; 1925) •; bovendien bewerkte hi' den 5en en 6en druk (1921,
'25) van het Leerboek der Oude Geschiedenis voor de hoogere klassen der Gymnasia, van H. van Gelder. Verder publiceerde
hi' verschillende artikelen in tijdschriften als : Mnemosyne, Tijdschr. v. Gesch., De Stem, Chronique d' Egypte, Museum enz.

Ernst Julius COHEN werd den Ten Maart 1869 te Amsterdamgeboren. Hi' bezocht de H.B.S. met 5-j. c. in zijn geboorteplaats, legde in 1886 het eindexamen of en in '88 het Staatsexamen ter toelating tot de Universiteit, studeerde van '86 tot
'93 te Amsterdam, te Parijs en te Stockholm en werd den Ben November van het laatstgenoemde jaar aan de Amsterdamsche Universiteit tot doctor in de Scheikunde bevorderd na de verdediging van een proefschrift over : „Het bepalen van
overgangspunten langs electrischen we en de electromotorische kracht bij scheikundige omzetting". De Universiteiten van
() en de Technische Hoogeschool te Karlsruhe in Baden verleenden hem
Cambridge En eland en te Philadelphia U.S.A.
eeredoctoraten. Van 1893 tot 1901 was hi'j assistent aan het Scheikundig laboratorium van de Universiteit van Amsterdam
in 1896 werd hi' aan deze Universiteit toegelaten als privaatdocent. Den 24en October 1901 volgde zijn benoeming tot buitengewoon hoogleeraar •; den en December hield hi' zijn inaugurale rede over : „Uitersten op het gebied der algemeene of physische chemie". In 1902 werd hi' benoemd tot gewoon hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht •; hi' hield er den
len October zijn intreerede, getiteld : „Rumor in Casa". In 1926 trad hi' nog op als hoogleeraar aan de Cornel University,
Ithaca, N.Y. en aan de Universiteit van Chicago • aan eerstgenoemde instelling opende hi' zijn colleges den 24en Februari
met een rede : „Quo vadimus".
••
Als voornaamste werken verschenen nog van zijn hand : Studien zur chemischen Dynamik (1896) •; Vortrage fur Arzte iiber
physikalische Chemie (1901 en 1907) •; Physical Chemistry for Physicians and Biologists (1903) •; Vorlesungen iiber anorganische Chemie fur Studierende der Medizin (samen met P. van Romburgh • 1906) •; Das Lachgas. Eine chemisch-kulturhistorische Studie(1907) ; Jacobus Henricus Van 't Hoff. Sein Leben and Wirken (1912) •; Herman Boerhaave en zijne
beteekenis voor de chemie (1918) • Piezochemie kondensierter Systeme (samen met W. Schut •; 1919) •; Physico-chemical
Metamorphosis and some Problems in Piezochemistry (1926 en '28) •; Uit het land van Benjamin Franklin (1928). Bovendien
publiceerde hi' een zeer root aantal verhandelingen in verschillende Amerikaansche, Duitsche, Engelsche, Fransche en
Nederlandsche tijdschriften, als : Chem. Weekblad, Zeitschr. f. Physik. Chemie, Zeitschr. f. Elektrochemie, Journal of the
American Chemical Society, Journ. of the Chem. Society (London), en in de Verslagen v.d. Kon. Akad. v. Wetensch.

Gustave David COHEN werd te Saint Josse ten Noode bij Brussel uit Fransche ouders den 24en December 1879 geboren. Hi'
bezocht het Atha-ee Royal van Ixelles en studeerde aan de Universiteiten van Brussel, Luik, Leipzig, Lyon en Paris. In
1901promoveerde hi' aan de eerstgenoemde tot doctor in de rechten •; in 1903 te Luik tot doctor in de romaansche philologie
op een proefschrift over de „Histoire de la mise en scene dans le theatre religieux francais du moyen age • in 1909 behaalde
hi' te Lyon den graad van Licenci6 es Lettres •; in hetzelfde jaar werd hi' eleve-titulaire van de Ecole des Hautes Etudes
te Parijs, en in 1920 verwierf hi' aan de Sorbonne te Parijs den graad van docteur es Lettres op een dissertatie over •; „Ecrivains francais en Hollande dans la premiere moitie du XVIIe siecle". Van April 1905 tot April 1909 was hi' lector voor het
fransch aan de Universiteit te Leipzig. Den 12en Juni 1912 werd hi' benoemd tot hoogleeraar in de Fransche taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam • den 21en October hield hi' zijn inaugurale rede over : „Une chaire nouvelle de
langue et de litt6rature francaises a l'Universit6 d' Amsterdam. Programme et methodes". In deze functie bleef hi' tot den
8en October 1919. Daarna trad hij, tot December '25, op als Chargé de cours, later als hoogleeraar aan de Universiteit van
Straatsburg, welk ambt hi' toen ruilde met dat van Maitre de conferences aan de Sorbonne te Paris. Sedert den len Februari 1929 is hi'j als hoogleeraar aan deze Universiteit werkzaam.
Van zijn Luiksche dissertatie verscheen in 1926 een 2e druk. Andere geschriften van zijn hand zijn : Rabelais et le Theatre
(1911) • Mysteres et Moralites du Manuscrit 617 de Chantilly (1920) •; Ronsard, sa Vie et son Oeuvre (1924) •; Mystere de
la Passion joue a Mons en 1501 (1925) •; Le Sejour de Saint Evremond en Hollande et l'Entree de Spinoza dans le champ
pens6e francaise (1926) •; Le Theatre Religieux
(Le Theatre francais au Moyen Age ; 1928) • Le Theatre Profane
de
laI
(Id. II ; 1931) • Chretien de Troyes et son Oeuvre (1931) • La Comedie latine en France au XIIe siècle (2 dln., 1931);
Le Champ Fleury, de
. Verder
Geoffroy
publiceerde hi'Tory
artikelen in
(1931)
verschillendeiften
tijdschr als : Romania,
Revue des cours et conferences, Grande Revue enz.

Max Joseph Adolph COHN, zie : Max Joseph Adolph CONRAT.

Casparus COM MELIN werd, volgens van der Aa in 1667, te Amsterdam geboren, en werd den 12en September 1692 te
Leiden als student in de medicijnen ingeschreven 1 ); den 27en Februari 1694 promoveerde hi' er op een dissertatie „de
Lumbricis" 2 ). Na het vertrek van Petrus Hottonus naar Leiden werd hij, in 1696, als botanicus van den Hortus Medicus
aan Frederik Ruysch toegevoegd. In 1706 werd hi' tot Professor Botanices benoemd. Ruysch en hi' hadden het onderwijs
zoo verdeeld, dat de eerste de Nederlandsche, de laatste de niet-Nederlandscheplanten behandelde. Hi' is dat blijven doen
tot zij n dood, den 25en December 1731.
Caspar Commelin ook heeft zich naam gemaakt door zijn uitgaven op plantkundig gebied. Hi' arbeidde voort aan het werk
door zijn oud-oom begonnen en door Frederik Ruysch en F. Kick uitgegeven ; in 1701 verscheen daarvan het 2e deel, o.d.t.
Horti medici Amstelodamensis rariorum tum Africanarum,quam utriusque Indiae . . . plantarum . . . descriptio etc. Verder
schreef hi' o.a. nog : Flora Malabarica, seu horti Malabaricae catalogus etc. (1696) •; Horti medici Amstelodamensis plantarum usualium catalogus (1698) •; Praeludia botanica etc. (1703) •; Horti medici Amstelodamensis plantae rariores exoticae
etc. (1706) ; Botanographia malabarica a nominum barbarismis restituta (1718).
Den 19en Maart 1699 was hi' gehuwd met Johanna de Vogel.
1 ) Als Casparus Commelijn, Amstelodamensis, 24 jaar oud. 2 ) Zie: P. C. Molhuysen, Br. t. d. Gesch. d. Leidsche Univ. IV, 215.
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Zie voor hem Van der Aa, Biogr. wbk. d. Nederl. s.v., en de daar aangehaalde literatuur ; Richer, Gelehrtenlexikon s.v.
Van Lennep, Memorabilia 141 ; en voor zijn geschriften : G. D. Bom, H.Gzn., Het Hooger Onderwijs te Amsterdam, enz., 102.

Joan 1) (Johannes) CO M M E LI N werd den 23en Apri11629 geboren als zoon van Isaac Commelin, die in 1626 boekverkooper was
te Leiden maar zich later in de hoofdstad vestigde en daar regent werd van het Nieuwezijds Huiszittenhuis en van het
St. Pietersgasthuis •; zijn moeder was Cornelia Bouwer. Vol ens Van der Aa zou hi' in de medicijnen gestudeerd hebben
en totgeneesheer bevorderd zijn 2 ). In 1666 werd hi' regent van het Spin- en Werkhuis •; in '70 luitenant, in '72 kapitein,
in '73 huitenant-colonel der Schutterij. Den 15en September 1672 werd hi' door den Stadhouder Willen III tot Raad benoemd
tot zijn dood toe bleef hi' in de regeering. Toen in 1682 besloten werd tot de inrichting van een nieuwen Hortus Medicus
werd hem, samen met den Burgemeester Huydecoper van Maarseveen, als „Commissaris van de Nieuwe Plantage" de
zorg daarvoor opgedragen. Hi' moet toen reeds naam als botanicus hebben gehad. Eerst toch woonachtig inverstraat
de Kal,
„in de Crokodil", daarna op de Heerengracht, bij Flora, was hi' bovendien den 13en December 1676 eigenaar geworden
van de hofstede Zuyderhout, aan 't einde van den Haarlemmerhout buiten Haarlem gelegen, die hi' voor de som van f5750
hadgekocht en waar hi' een groote collectie zeldzame uitheemsche gewassen had samengebracht. Hi' zal dan ook aan de
inrichting van den nieuwen Hortus zeker een niet gering aandeel hebben gehad. In 1689 volgde zijn benoeming tot houtvester
der stad en tot Commissaris van den Hortus Medicus, in '90 die tot Professor in de botanie aan het Athenaeum Illustre.
Hi'j overleed den 19en Januari 1692.
In 1676 kwam van hem uit : Nederlantze Hesperides, d.i. Oeffening en gebruik van de Limoen- en Oranjeboomen, gestelt
na den aardt en climaat der Nederlanden, metplaten naar C. Kick •; in 1683 een Catalogus plantarum indigenarum Hollandiae • in 1689 een Catalogus plantarum Horti Medici Amstelodamensis, pars prior. Na 1682 werkte hi' bovendien aan het
groote plaatwerk „Hortus Indicus Malabaricus", dat van 1678 of bezig was te verschijnen, terwijl posthuum, verrijkt met
aanteekeningen en bijvoegsels door Frederik Ruysch, in 1697 verscheen het eerste gedeelte van het plaatwerk „Horti medici
Amstelodamensis rariorum tum Orientalisquam Occidentalis Indiae .... plantarum .... descriptio".
Joan Commelin huwde den 13en Augustus 1652 met Dina
van Wissel, die in Juli 1671 overleed • den 5en Februari 1673
g
hertrouwde hi' te Sloterdijk met Bella Vinck, die hem tot Augustus 1697 overleefde.
Zie over hem : J. E. Elias, De Vroedschap van Amsterdam van 1578-1795, II, 569 ; Van der Aa, Biogr. wbk. d. Nederl.
s.v. ; Richer, Gelehrtenlexikon s.v. • Van Lennep, Memorabilia, 141 • en voor zijn geschriften : G. D. Bom H.Gzn., Het
Hooger Onderwijs te Amsterdam, enz., 93.

MaxJoseph Adolph CONRAT (tot 1882 Cohn) werd den 16en September 1848 te Breslau geboren. Hi' bezocht daar hetGymnasium S. Maria Magdalene. In 1867 werd hi' student in zijn geboortestad, later in Heidelberg en in Berlin. Daar promoveerde
hi' in 1870 op een dissertatie „de natura societatum juris Romani quae vocantur publicae". Van 1870 tot '72 was hi' Referendaris te Breslau. In den winter van 1873—'74„habilitierte” hi' zich als privaatdocent in Heidelberg en in den zomer '74
be on hi' als zoodanig zijn lessen •; teen het einde van dit jaar werd hi' benoemd tot buitengewoon hoogleeraar te Zurich,
z
voor
24enamApril '78 , Oijn
beaarop volg de,
waar hi' in den winter van '75—'76 reeds als gewoon hoogl eeraar voorkomt.
4en
en October
cto
eschie
en
noeming tot hoogleeraar in het Romeinsche recht en zijne
gdenis aan de Universiteit van Amsterdam;; den
hield hi' zijn intreerede over : „De beteekenis van het Romeinsche regt in de landen waar codificatie bestaat" 3 ). Zijn wetenschap was hem echter liever dan zijn onderwijs • zijn „gewone" college, waarop hi' een vast dictaat in twee jaar placht voor
te lezen, trok weinig belangstelling, maar weer pakte zijn responsie-college. Hi' wilde het Romeinsche recht vooral geven
verband
alsgeschiedkundigen onderbouw van technische begrippen en van beginselen , die met het Romeinsche recht in verban
staan en ons hedendaagsch recht doortrekken. Bij voorkeur hield hi' zich bezig met de geschiedenis van het Romeinsche
recht in het begin der Middeleeuwen in het westelijk deel van het vroegere Romeinsche rijk • de overgangsperiode tusschen
den tijd waarin het zuivere Romeinsche recht gold en het opnieuw opbloeien van de studie van dit recht in Italie omstreeks
1100 trok vooral zijn aandacht. In deze richting wizen zijn bekende „Geschichte der Quellen und Litteratur des Riimischen
Rechts im friiheren Mittelalter" (1891) en zijn niet minder beroemd „Breviarium Alaricianum. ROmisches Recht im Frankischen Reich in systematischer Darstellung" ; ook : „Der West-Gothische Gajus" (1905) en „Der West-Gothische Paulus".
Den 13en Maart 1907 kreeg hi' eervol ontslag •; hi' had dit gevraagd omdat zijn hoogleeraarsambt hem niet voldoenden
tijd liet tot bronnenstudie ook in andere landen ; den 13en Juni gaf hi' zijn afscheidscollege. Hi' be of zich toen eerst naar
Italie en vestigde zich daarna te Heidelberg, waar hi' den 12en December 1911 overleed.
Zie voor hem : E. W. van Straaten, Prof. Max Conrat, in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1908, 45, waar,
evenals in „Onze hoogleeraren" (1898), 243, verschillende werken van zijn hand genoemd worden. Verder : Paul Scholten,
In memoriam Prof. Max Conrat 1848-1911, in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1913, 57 • H. U. Kantorowicz,
Max Conrat (Cohn) und die mediavistische Forschung, in : Zeitschr. der Savigny-Stiftung f. Rechtsgesch., Rom. Abt. XXIII,
417, waar ook een uitvoerige bibliografie en een „Nachlassinventar" voorkomt.

Willem COOLHAAS (Coolhaes), zie: Willem KOOLHAAS.

Nicolaas Jacob Bernard Kappeyne van de COPPELLO, zie : Nicolaas Jacob Bernard KAPPEYNE VAN DE COPPELLO.

1 ) Zoo Elias, De Vroedschap v. Amsterd. II, 569. Van der Aa en Richer hebben Johannes. 2 ) In een der uitgegeven
vanAmsterdam.
A
der Universiteit
Uniiteit
aar
Alba studiosorum is hij intusschen te vinden. 3 ) Zoo komt de titel voor in het Jboek
Op de door Conrat zelf ingevulde list in het archief der Universiteit luidt deze : Uber die Bedeutung des riimischen
Rechts fur die Gegenwart.
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Pieter Wilhelm Adriaan CORT VAN DER LINDEN werd den 14en Mei 1846 te 's-Gravenhage geboren. Hi' bezocht daar
het Gymnasium, studeerde aan de Universiteit te Leiden in de rechtswetenschap en promoveerde er den Ben Mei 1869 op een
dissertatie, getiteld • Beschouwingen over het strand". Hi' vestigde zich daarna als advokaat te 's-Gravenhage en werd
in 1879 commies bij de griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In 1881 werd hi' benoemd tot hoogleeraar in de
Staathuishoudkunde aan de Universiteit te Groningen •; den 24en November hield hi' zijn inaugurale rede over : „De wet
van het recht". In 1891, den 1 len Maart, volgde zijn benoeming tot hoogleeraar in de Staathuishoudkunde en de Statistiek
sociale
aan de Universiteit van Amsterdam • den len Juni hield hi' zijn intreerede over : „De Staathuishoudkunde als
le wetenschap". In 1896 werd hij raad-adviseur aan het Departement van Justitie •; ten gevolge van die benoeming werd hem den
15en April, met ingang van den 16 en September, eervol ontslag uit zijn Amsterdamsche functie verleend. Van 1897 tot
1901 was hi Minister van Justitie, van 1902 tot '13 lid van den Raad van State, van '13 tot '18 Minister van Binnenlandsche
Zaken. Sedert laatstgenoemd jaar is hi'euw
opnilid van den Raad van State. In 1915 werd hem den titel van Minister van
Staat verleend.
Van zijn hand verschenen verschillende brochures als : De Zilvercrisis (1883) en Muntpolitiek (1884). Verder : Richting en
beleid der liberale partij (1886) •; Leerboek der financien (1887) •; De theorie der belastingen (1887) •; verschillende artikelen
in De Economist enz.

Johannes Arnoldi CORVINUS (Ravens) of Johannes Arnoldi werd te Leiden, waarschijnlijk in 1582 of 1583, geboren; J. J.
Nepveu, in de Kroniek van het Historisch Genootschap te Utrecht XXXI, p. 411 meent uit het feit, dat hi' ook wel Corvinus a
Belderen wordtgenoemd, te mogen concludeeren dat hi' misschien uit het gehucht Belderen in Zeeland afkomstig is. Zijn vader
was Arent Ravens, zijn moeder eene Persyn, mogelijk een afstammelinge van de voormalige heeren van Waterland. H. J.
Arnoldi is, die 10 Febr. 1594 in het Leidsche
Joan
aarschijnlij
k hij
datdenes
dw
Allard acht het in zijn studie, aan hem gewij,
album studiosorum werd ingeschreven •; 9 Juni 1596 komt hi' daarin nogmaals voor als student in de letteren en alumnus
1
van het Staten-College • 22 Sept. 1605 ten derden male als student in de theologie. In 1606 werd hi' tot predikant te Leiden
beroepen • een trouw leerling van Arminius, kantte hi' zich daar met kracht teen de „grouwelijke" stellingen van Gomarus.
In 1609gaf hi' zijn eerste geschrift ter verdediging van het Arminiaansche standpunt uit, zijn „Christelicke ende ernstige
vermaninghe tot vrede". Een oogenblik hebben Curatoren erover gedacht Corvinus provisioneel als opvolger van Arminius
voor te dragen, tot definitief in diens vacature voorzien zou zijn, maar tot uitvoering van dit plan is het niet gekomen.
Corvinus intusschen bleef de zaak, die hi' aanhing, verdedigen : in 1610 behoorde hi' onder de mede-onderteekenaars van de
bekende Remonstrantie en in 1611 verdedigde hi' de Remonstranten op de Haagsche conferentie, waar de contra-remonstrantiegeboren werd •; in het volgende jaar gaf hi' een verslag dier conferentie uit. Met Simon Episcopius en met Hugo
de Groot bevriend, verdedigde hi' den laatste in zijn vinnigen strijd met Sybrandus Lubbertus, en in 1618 werd hi' met
Pijnacker, Matthisius en Episcopius als afgevaardigde van de Leidsche vergadering van Remonstranten naar Dordt gezonden
om te bewerken dat zij eenigen nit hun midden ter verdediging van hun zaak ter synode mochten zenden. Voor de synode
gedaagd, werd hi' in 1619 door haar afgezet, toen „bijtreden of aftreden" werd gevorderd door de tegenstanders en hi' het
laatste koos. Als balling be of hi' zich nu met vele anderen naar Waalwijk, waar zij bescherming vonden bij den katholieken
jonker Jan van Leefdael. Op de vergadering van uitgewekenen, die van 30 September tot 4 October '19 te Antwerpen gehouden werd en waar de„Remonstrantsche broederschap” werd geboren, was ook Corvinus aanwezig •; hi' speelde er een belangrijke rol en was een der 6 daar benoemde bestuurders of directeuren. Langzamerhand schijnt er tusschen hem en zijn
mede-ballingen een zekere verkoeling te zijn ontstaan •; een bediening werd hem niet opgedragen en hi' schijnt zich van
nu of meer op de studie der rechtsgeleerdheid dan op de beoefening der theologie te zijn aan toeleggen. Intusschen bleef
hi' zich in geschrifte nog geducht weren, veelal onder den schuilnaam P. Jorissen. In 1623 was hi' te Parijs en te Charenton,
Nepveu meent met het doel om te Orleans in de rechten te promoveeren. Of hem dat gelukt is, staat niet vast, maar zeker
is het, dat hi' een toevlucht vond in de Oost-Friesche gewesten en dat hij, toen hi' in '28 en '29 een poging deed om zich
als advokaat te Leiden te vestigen, doctor juris was. Die poging echter lie nit op zijn gevangenneming en zijn wegvoering
„nae 't landt van Emden" •; den 14en Mei '29 is hi' in Norden. Nu reeds schijnt er bij hem een zekere overhelling naar het
katholicisme merkbaar te zijn geweest, waartoe de grondslag misschien al in zijn Brabantsche periode is gelegd. Den
3en April 1630 beyond hi' zich in Den Haag om poolshoogte te nemen omtrent de mogelijkheid van terugkeer naar het vaderland. In 1632gaf hi' gehoor aan een uitnoodiging van Vossius om zich in Amsterdam te vestigen, waar hi' de advokatenpraktijk uitoefende en een aantal juridische werken het licht deed zien. In 1645 en 1646 heeft hi' blijkbaar lessen aan het
Athenaeum
gegeven •; bij een resolutie van 8 Januari
Illustre1647
1646 en bij een bijna gelijkluidendeJanuari
van 30 Ji
wordt wel is waar zijn verzoek om colleges te mogen blijven even afgeslagen, maar wordt hem telkens een vergoeding van
150 toegekend voor de lessen, die hi' in de „vacantie" had gegeven. Ook heeft hij, daar Vossius en Rusius door ongesteldheid
verhinderd waren dat te doen, de lijkrede uitgesproken op den in Januari '48 overleden Barlaeus. Of alleen zijn sterk uitgesproken Remonstrantsche sympathieen — zooals Van der Aa meent — of ook zijn steeds meer merkbare overhelling naar
het katholicisme oorzaak van de zooevengenoemde weigering is geweest, om blijvend colleges te geven ? Zeker is het dat
hi' den 28en December 1649 zijn vroegere, ook Arminiaansche dwalingen herriep, en over in tot de Roomsch-Katholieke
kerk. Kort daarop, in Januari 1650, is hi' overleden.
Corvinus wasgehuwd met een dochter van Jaspar Tournay.
Zie over hem vooral H. J. Allard in Studien op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied XXXVII, 313 en
J. J. Nepveu in de Kroniek van het Historisch Genootschap te Utrecht XXXI, 410. Verder V. d. Aa, Biogr. wbk. der
Nederl. in voce en H. Y. Groenewegen in het Nieuw Nederl. biogr. wbk. II , 1166, en de bij beide artikelen aan
ld
literatuur. Ook P. C. Molhuysen, Bronnen tot de Gesch. d. Leidsche Univer. I, 467* • H, 5-8, 20-22, 8*. Cf. voor zijn
bibliografie : Rogge, Bibliotheek der Remonstrantsche geschriften, 112-115.
Izaak Jan le COSQUINO de Bussy, zie : Izaak Jan LE COSQUINO DE BOSSY.
Samuel Mendes da COSTA, zie : Samuel MENDES DA COSTA.
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Martin (Ma(a)rten) Jansz. COSTER (Koster) (Martinus Aedituus) werd omstreeks 1510 of 1520 te Amsterdamgeboren, als
zoon
van
denoveer
goudsmit Jan Cornelisz.
Coster. Hi' studeerde in
de geneeskunde, o.a. te Bologna, waar hi' in 1540 promde,
en oefende die in zijn vaderstad later uit. Als vurig calvinist vluchtte hi' bij Alva's komst naar het buitenland. Hi' vertoefde
eerst te Dole in Franche-Comte ; daar ontmoette hi'j een Deen, Petrus Oxe, die hem overhaalde zich naar Denemarken te
be even. Nog in 1567 werd hi' er lijfarts van Koning Frederik II, een functie, die hi' tot 1576 is blijven bekleeden. Na het
sluiten van de Pacificatie van Gent keerde hi' naar zijn vaderstad terug, waar hi' een root aandeel had aan de omkeering,
die er zich in 1578 voltrok. Bij die gelegenheid werd hi' door de afgevaardigden der schutterijen den 27en 1 ) Mei tot burgemeestergekozen, een ambt dat hi' nog viermaal daarna bekleed heeft, 't laatst in 1585 ; „doch" — zegt Van der Aa —
„zijne sterke aankleving aan de partij van Le tester brat hem in de ongunst der meesten zijner ambtgenooten, die hem sedert
van het kussen hielden". Dat„zijn hooft hem naa Licester hing” verzekert ook Hooft. Intusschen bleef hi' tot 1592, het
jaar van zijn dood Raad.
Coster was de eerste die te Amsterdam openbare lessen in de ontleedkunde heeft gegeven. Van Lennep deelt in de Memorabilia mede, dat hi' in 1587 praelector in de anatomie geworden is. Hi' moet een zeer geleerd man zijn geweest, die bij zijn
dood een uitgebreide boekerij naliet, 565 deelen bevattende, in 't Hoogduitsch, Nederlandsch, Italiaansch, Spaansch, Deensch,
Latijn, Grieksch, Hebreeuwsch en verschillende „Oostersche" talen, waaronder 240 „medicinale boecken". In deze „library"
bevonden zich blijkens den catalogus ook vele medische werken in handschrift, door Dr. Martin Coster zelf samengesteld.
Hi' moet trouwens een man van vermogen zijn geweest •; in 1581, tot zijn overlijden, woonde hi' in een „groot huys" in de
Oude Doelenstraat.
In het begin van het jaar 1592 is hi' overleden •; den 21en Januari werd hi' in de Oude Kerk be raven.
Coster is driemaalgehuwd geweest. Eerst met Joostken Thomasdr. van 't Duyfhuys, die in of kort vOOr 1559 stierf •; daarna,
vOtir 1566, met Weyntgen Genitsdr., die in 1581 overleed •; eindelijk, in 1582, met Claesgen Dircksdr., die hem tot 1615
overleefde en weduwe was van Jacob Martensz. Codde.
iogr. wbk. der Nederl. s.v. Koster, waar
Zie over hem :J. E. Elias, De Vroedschap van Amsterdam, I, 20 •; Van der Aa,
B
in de literatuuropgave naar Hooft, Bor, Van Meteren, Reid, Wagenaar e.a. verwezen wordt •; A. Geyl, Nieuw Ned. biogr.
wbk. I, 641 en de daar opgegeven literatuur •; Van Lennep, Memorabilia, 140.

Louis Marie Rollin COUQUERQUE, zie : Louis Marie ROLLIN COUQUERQUE.

Etienne de COURCELLES, zie : Stephanus CURCELLAEUS.

Samuel CRAMER werd den 3enJuli 1842 te Middelburg geboren. Zijn vader was er predikant bij de doopsgezinde gemeente;
zijn moeder was een dochter van Professor Samuel Muller. Te Middelburg bezocht hi' de lagere en de latijnsche school.
In 1860 2 ) werd hi'j student aan het Doopsgezinde Seminarie en aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam • vooral tot Hoekstra,
meer dan tot Moll en De Hoop Scheffer voelde hi' zich aangetrokken. Een tijdlang heeft hi' daarna te Heidelberg en te
Zurichgestudeerd, waarop hi' den 16en April 1866 te Utrecht, waar hi' den 18en Mei 1861, den 25en Januari 1864 en den
13en April 1866 staat ingeschreven, en dus blijkbaar zijn examens ook deed, promoveerde op een proefschrift over : „Zwingli's
leer van hetgodsdienstig geloof". In hetzelfde jaar werd hi' predikant te Zijldijk, in '70 te Emden, in '72 te Enschede en
in '85 te Zwolle. Intusschen bleef hi' studeeren en publiceeren ; zijn hoofdwerk uit dezen tijd is zijn „Konservatief Modernisme, godgeleerdheid en volksleven". Ook bracht hi' bezoeken aan doopsgezinde gemeenten in Duitschland, de Palts, Oosten West-Pruisen en Russisch-Polen, waarover hi' verslag uitbracht in de Doopsgezinde Bijdragen. Den 25en Februari 1890
werd hij, als opvolger van De Hoop Scheffer, benoemd tot hoogleeraar aan het Doopsgezind Seminarium, en den 9en Juli
'90 totprofessor in de hermeneutiek van het Nieuwe Testament aan de Universiteit van Amsterdam •; hi' aanvaardde dit
ambt den 26en September met een rede over : „Beschrijvende en toegepaste godgeleerdheid in haar verschil en onderling
verband. In 1893 werd hem ook nog het onderwijs in de godsdienstgeschiedenis opgedragen.
Cramer was een zeer veelzijdig man, maar die zich moeilijk kon concentreeren. Van de collega's hadden vooral de praktische
zijn hart. Een zeer warme belangstelling had hi' voor de zaken van de Doopsgezinde broederschap in het algemeen ; hi' was
secretaris van het fonds tot verhooging van leeraarstractementen en van het weduwenfonds, redacteur van de „Doopsgezinde
Bijdragen". Tal van artikelen over de geschiedenis van de broederschap zijn er van zijn hand verschenen. Ook is hi' medeoprichter en redacteur geweest van Teyler's Theologisch Tijdschrift. Met Pi' er vatte hi' het plan op een herdruk te geven
van de belangrijkste en zeldzaamste geschriften uit den tijd der Hervorming. Zoo ontstond de „Bibliotheca Reformatoria
Neerlandica", as an Cramer drie deelen bewerkte •; 't is zijn laatste en zijn grootste arbeid geweest. Teen September
1912 nam hi' eervol ontslag we ens het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens. Slechts korten tijd heeft hi' van zijn rust
genoten •; den 30en Januari 1913 is hi' overleden.
Cramer is twee maal gehuwd geweest. Eerst, te Ensêhede, trouwde hi' Maria Charlotte de Clercq •; later, den 26en Juli 1900,
Maria Abrahamina Stuart.
Zie over hem W. J. Kiihler in Levensberichten van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde 1912—'13, 71, gevolgd door
een chronologische lijst van zijn geschriften door Mevrouw M. A. Cramer-Stuart. Verder de in Petit's Repertorium genoemde
artikelen, waaronder van Wuite, Pi' er Fleischer en nog verschillende van Kohler. Cf. ook „Onze hoogleeraren" (1898),
245 en „Wie is dat ?" (1902) i.v. Voor zijn predikantenarbeid vergelijke men : A. W. van Wijk in de Zwolsche Courant van
31Januari 1913, en H. Boetje
e in d Zondagsbode van 2 Februari 1913.

1 ) ZOO Elias, De Vroedschap v. Amsterdam I p. 20 ; Wagenaar, Vaderl. Historie VII, 209 heeft 28. 2 ) Vol ens 't Album
Academicum 1913 • Kiihler, in zijn levensbericht, heeft 1861.

574

Hendrik Constantijn CRAS werd den 4en Januari 1739 te Leiden geboren als zoon van Jacob Cras, advokaat en rechtsgeleerde
id B
van naam , die tot tweemaal toe ernstig in aanmerking kwam voor een Professoraat in Harderwijk, en van GeertruidBosch,
wier vader schout was van Leiderdorp. Zijn eerste onderwijs ontving hi' van zijn vader ; daarop werd hi' den 15en Maart
1754 te Leiden als student in de rechten ingeschreven. Hi' bestudeerde er niet alleen het Romeinsche en hedendaagsche
burgerlijke recht, maar le de zich ook toe op de studie van de wijsbegeerte van het recht, en op die van het Staats- en
Volkenrecht. Het waren vooral de colleges van Elie Luzac, die hem trokken; daarnaast volgde hi' ook de lessen van Rucker
en Scheltinga. Den 13en October 1769 promoveerde hi' tot doctor in de rechten op een dissertatie waarin hi' zocht aan te
toonen „Ciceronem iustam pro A. Caecina caussam dixisse". Toen reeds schijnt hi' als repetitor grooten naam gehad te
hebben, en dadelijk na zijn promotie kwam hi' in Groningen in aanrnerking voor opvolger van Keessel. Toen in Amsterdam,
bij het aftreden van Sieben, de studie der rechten min of meer in verval was, meenden Curatoren in hem den man te mogen
zien om die weer tot bloei te brengen • derhalve werd hi' bij besluit van Burgemeesteren van 4 April 1771 tot hoogleeraar
in het burgerlijke en hedendaagsche recht aan het Athenaeum Illustre benoemd. Den 4en November hield hi' zijn inaugurale
rede :„De prudentia civili in promovenda mercatura”. In '75 werd hem ook het onderwijs in het publieke recht opgedragen
den 15en1 ) November opende hi' zijn lessen daarin met een „Oratio qua perfecti Jurisconsulti forma in Hu one Grotio
T
Toen
s pectatur". In 1788 weigerde hi' een beroep naar Utrecht, wat hem opnieuw een verhooging van salaris bezorgde.
hi' in 1790 ook voor een beroep naar Leiden bedankte volgde weer een verhooging van honorarium en, bij resolutie van
29 April van dat jaar, een leeropdracht voor het natuur- en volkenrecht, waaraan hi' be on uitvoering te geven met een
rede :„de dicto Ciceronis : non opinione, sed natura constitutum 'us esse”, die hi' den 15en November uitsprak. Ofschoon
Cras, zooals alleen al uit de titels van zijn oraties kan blijken, geenszins vijandig tegenover den tijdstroom stond, is hi' ten
gevolge van den Staatsgreep van den 22en Januari 1798 een oogenblik het slachtoffer van den al te radicalen koers geworden.
Maar toen in zijn ambt geschorst (5 April-3 Juli), is hi' eenige maanden later weer in eere hersteld en spoedig daarop lid
werzaam
khed
geworden van de commissie , waaraan het ontwerpen eener nationale wetgeving was opgedragen ; aan haar werkzaamheden
heeft hi' ijverig deel genomen. Op zijn verzoek werd in 1806 Kemper, en drie jaar later, toen deze naar Leiden vertrok, Van
Reenen hem als helper toegevoegd. In 1809 is hem nog het onderwijs in het Code-Napoleon opgedragen. In de Wijsbegeerte
van het recht, het Staats- en het Volkenrecht is hi' tot zijn overlijden, den 5en April 1820, college blijven geven.
Cras was vooral beoefenaar van het natuurrecht, van de rechtsphilosophie en van de wijsbegeerte in het algemeen • hieraan
zijn de meeste van zijn verhandelingen gewijd. De verwachtingen, die men bij zijn benoeming van hem koesterde, heeft hi'
niet beschaamd • er is onder hem inderdaad een herleving van de rechtsstudie aan het Athenaeum te bespeuren. Op goede
studenten le de hi' beslag en hi' liet ze niet los •; hi' stuwde ze voort in hun studie en in hun carriere. De disputaties raakten
onder hem hoogelijk in eere •; Kemper heeft er in 2 deelen een root aantal van uitgegeven, en Van Lennep geeft in de Memorabilia, p. 262 en 263, een lane list van onder zijn praesidium verdedigde stellingen.
Eengroot aandeel heeft Cras gehad aan de verdediging van de positie van het Athenaeum in den Franschen tijd, toen die,
vooral van Leiden uit, ernstig bedreigd werd.
Naast zijn professoraat bekleede Cras, van 1784 2 ) of '85 3) af, het ambt van bibliothecaris; als zoodanig vervaardigde hi'
in de jaren 1789—'96 een Latijnschen catalogus der bibliotheek. In 1804 werd Professor Van Lennep, die later hem opvolgde, hem als adjunct toegevoegd „met het oog op zijn klimmende jaren en uitgestrekte werkzaamheden".
Zie voor hem het artikel van J. van Kuyk in het Nieuw Ned. biogr. wbk. II, 347 en de daar aangehaalde literatuur, vooral
de Lijkrede op Mr. H. C. Cras door J. M. Kemper voor de uitgave der Nagelatene Verhandelingen. Verder de in Petit's
Repertorium genoemde artikelen,
en : „Van Athenaeum tot Universiteit, 14, 2'7, 44, 49 en 60.
Robertus CUCHENIUS, zie : Robertus KEUCHENIUS.
Stephanus CURCELLAEUS (Etienne de Courcelles) werd den Zen Mei 1586 te Geneve geboren uit een oud adellijk Picardisch

geslacht. Al vroeg verloor hi' zijn vader •; de Geneefsche predikant en hoogleeraar in de theologie Charles Perrot, zijn naaste
bloedverwant, belastte zich toen met zijn opvoeding en ook van Beza volgde hi' lessen. Echt calvinist was hi' echter niet,
zoo min als Perrot. In 1609 bezocht hi' de Universiteiten van Zurich, Bazel en Heidelberg, waar hi' ook in de rechten studeerde onder Denys Godefroy. Zijn bedoeling was mede naar Leiden te aan, om daar de lessen van Arminius bij te wonen,
maar diens dood, juist toen, hield hem daarvan af. Hi' ging nu naar Frankrijk en werd in 1614 predikant te Fontainebleau,
in 1621 te Amiens. Toen de synode te Alais, in 1622 gehouden, de Dordtsche leerregels ook voor de Fransche kerk aannam,
weigerde hi' den eed daarop of te le en en moest hi' zijn ambt prijs even. Later vooral
vooral op aandrang, naar het schijnt,
van zijn familie, is hi' in dezen van houding veranderd ; hi' werd toen predikant te Heiltz-le-Muurupt en in 1626 te
Vitry. Gewetenswroeging over het verloochenen van zijn Arminiaansche gevoelens bracht hem er toe, nogmaals zijn positie
op te even en naar Holland te trekken, waar Episcopius hem vriendelijk ontving, maar waar hij, die ten slotte de formulieren
van Alais dan toch onderteekend had, overigens met een zeker wantrouwen door de Remonstranten werd begroet. Met
correctie- en vertaalwerk moest hi' voorloopig in zijn onderhoud voorzien. Na den dood van Episcopius, 4 April 1643, werd
hem echter door de directeuren van het in 1634 opgerichte seminarium opgedragen de studenten te examineeren en toe
te zien, dat zij door Vossius en Barlaeus in de Kerkgeschiedenis en de Wijsbegeerte werden onderwezen, terwijl hi' zelf hun
eenige lessen zou even in de godgeleerdheid. Den 6en Mei 1643 tot hoogleeraar benoemd op een predicantstractement,
werden hem de Amsterdamschepredikanten Niellius en Praevostius en de Noordwijksche predikant Hulthenus toegevoegd,
„om het onderwijs in de godgeleerdheid en het oefenen in het preeken onderling te verdeelen". 5 ) In 1649 bleef hi' alleen over,
1 ) Zoo volgens het titelblad van de rede ; het Nieuw Ned. biogr. wbk heeft 20 Nov. 2 ) Zoo Van Lennep in de Memorabilia.
3 ) Zoo in Van Athenaeum tot Universiteit en in het Nieuw Ned. biogr. wbk. 4) Zie de verschillende voorstelling van de
details bij de Bie en Looses eenerzijds en Des Amorie Van der Hoeven en het Nieuw Ned. biogr. wbk andererzijds. 5 ) De
Bie en Looses, Biogr. Wbk v. Prot. God el. in Nederl. II, 338, in navolging van J. Tideman, De Remonstrantsche broederschap, 2e dr., 14 en 15. Des Amorie Van der Hoeven, en, in navolging van dezen, het Nieuw Ned. biogr. wbk laten hem
in 1643 alleen het onderwijs in de kerkgeschiedenis opgedragen worden en hem pas in 1644 benoemd worden tot hoogleeraar in degodgeleerdheid.
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Praevostius werd al in het jaar van zijn benoeming blind, Hulthenius vertrok in het genoemde jaar naar Nijmegen en Niellius
trad toen we ens ver gevorderden leeftijd af. Hi' zelf overleed den 22en Mei 1659 •; tijdens zijn ziekte werden de studenten
geexamineerd door Andreas Walschaert.
Zijn voornaamste geschriften zijn van theologischen, apologetischen en ethischen aard. Ook deed hi' een critische uitgave van
het Nieuwe Testament het licht zien, waarvoor hi' verschillende handschriften vergeleek ; zoo was hi' een der eersten hier
te lande, die methodisch de tekstcritiek beoefenden.
Curcellaeus is tweemaalgetrouwd geweest, eerst met Jeanne de Beaulieu le Blanc, die nog in Frankrijk stierf, en later met
Susanna Fleurigeon.
Zie over hem het artikel s.v. in het Biogr. Wbk. v. Prot. God el. in Nederl. van De Bie en Loosjes, II, 337, waar ook zijn
geschriften worden genoemd, en dat vooral gebaseerd is op J. Tideman, De Remonstrantsche broederschap, 2e dr. ; verwezen wordt daar verder o.a. nog naar Glasius, God el. Nederl. en naar V. d. Aa, Biogr.
wbk.
. d. Nederl. ; verder het
artikel van H. Y. Groenewegen in 't Nieuw Ned. biogr. wbk. II, 357, dat vooral steunt op Abrah. des Amorie van der
Hoeven, Het tweede eeuwfeest van het Seminarium der Remonstranten te Amsterdam. 100 vlgg.
Petrus CURTENIUS werd den 7en Dec. 1716 te Amsterdamgeboren, waar zijn vader, Petrus Theobald Curtenius, heelmeester was. Hi' bezocht de latijnsche school in zijn vaderstad, studeerde daarna drie jaar aan het Athenaeum Illustre en
werd den 9en September 1733 1) ingeschreven als student te Leiden, waar hi' zes jaar verblijf hield. Daarna be of hi' zich
weer naar Amsterdam • den 6en April '39 werd hi' er door de classis toegelaten als proponent. Den 29en November van
dit jaar werd hi' te Dungerdam als predikant bevestigd, den 15en October '41 te Deventer. In 1744 was hi' scriba van de
Overijselsche Synode te Steenwijk. In December '46 werd hi' als predikant te Gouda bevestigd ; acht jaar lang heeft hi'
bier hetpredikambt bediend. Daarop volgde, den 10en Juli 1754, zijn benoeming tot hoogleeraar in de theologie aan het
Athenaeum Illustre te Amsterdam. Den lien October werd hi' te Leiden eershalve doctor theologiae2), nadat hi' er zich
den 17en September opnieuw had laten inschrijven. Den 21en October hield hi' daarop te Amsterdam zijn inaugurale rede :
„de divino codice, unico verae sapientiae fonte". Kort daarop, den 31en Januari 3 ) '55, werd hi' bovendien beroepen tot
het vervullen van een halvenpredikdienst, in welk predikambt hi' den Zen Maart 4) bevestigd werd. In 1768 was hi assessor
van de Noord-Hollandsche Synode te Enkhuizen, en in '78 werd hi' inspecteur van de latijnsche school te Amsterdam. Gedurende de laatste jaren worstelende met een slechte gezondheid, overleed hi' den 3en Augustus 1789 op zijn buitengoed
te Loenen aan de Vecht.
Curtenius was coccejaan. Hi' wordt geroemd als een godgeleerde van beteekenis, maar vooral als een uitstekend kanselredenaar. Zijn geschriften, waarvan een list voorkomt bij Van der Aa in zijn Biogr. wbk. der Nederl. liggen meest op exegetischgebied ; verder zijn het leerredenen en een enkel strijdschrift. Over de na zijn dood uitgegeven Leerredenen over den
Heidelbergschen Catechismus is een heftigen strijd uitgebroken, waarover men literatuur kan vinden bij Schotel in Kerkelijk Dordrecht II, 617-620.
Curtenius was den 10en Februari 1740getrouwd met Katrina Cloppenburg, dochter van Gerard Cloppenburg, predikant
te Sassenheim. Dit huwelijk was zeer ongelukkig, in die mate zelfs, dat de echtgenooten ten slotte gescheiden leefden.
Zie voor hem het artikel van Van der Aa, Biogr. wbk. der Nederl. s.v. en de daar aangehaalde literatuur, vooral de lijkrede
Jacob vanNuys Klinkenberg, die hem in 1784 als ambtgenoot werd toegevoegd. Chalmot geeft een reeks van voorvanN
vaderen. Vgl. verder het in Petit's Repertorium genoemde artikel „P. Curtenius" in Das Neue Gelehrte Europa XVII, 84,
Knuttel's Pamfletten-catalogus No. 18460 en F. S. Knipscheer in het Nieuw Ned. biogr. wbk. VIII, 350, en de daar aangehaalde literatuur.

Jan Van DAM werd den 3en October 1896 te Amsterdamgeboren. Hi' bezocht daar de H.B.S. met 5-j. c. en le de ver-

volgens het toelatingsexamen tot de Universiteit af. In Amsterdam ook studeerde hi' in de Nederlandsche en de Duitsche
Letteren enpromoveerde er den 4en Juli 1923 op een proefschrift, getiteld : „Zur Vorgeschichte des hiifischen Epos: Lamprecht, Eilhart, Veldeke". Van September tot December 1919 was hi' leeraar aan de 2e H.B.S. met 5-j. c. te Haarlem, van
Januari tot Juli 1920 aan de 3e H.B.S. met 5-j. c. te Amsterdam. Van October 1920 tot October 1922 was hi' als lector
in het Nederlandsch verbonden aan de Universiteit te Bonn, van September 1922 tot September 1925 als leeraar aan de
le Openbare Handelsschool van zijn geboortestad, waar hi' tegelijk aan de Universiteit optrad als assistent voor het moderne
Duitsch. Bovendien werd hi' den 29en Januari 1924 toegelaten als privaat-docent voor de oudere Duitsche taal- en letterkunde ; den 21en Februari opende hi' zijn colleges met een openbare les over : „Das Veldeke-Problem". Den 22en April
1925 volgde zijn benoeming tot lector in de Duitsche taal- en letterkunde, den 13en December 1929 die tot gewoon hoogleeraar om onderwijs te even in het Gotisch ook in betrekking tot de andere Oud-Germaansche talen, benevens de oudere
Duitsche taal- en letterkunde ; den 3en Februari 1930 hield hi' zijn intreerede over : „Historiese taalbeschouwing en modern
taalinzicht".
Behalve de reedsgenoemde geschriften verschenen van zijn hand verschillende artikelen in Neophilologus, het TOschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde en het Donum Natalicium Schrijnen.
Abraham DES AMORIE VAN DER HOEVEN werd den 22en Februari 1798 te Rotterdamgeboren als zoon van Abraham
van der Hoeven, eengezien koopman, en Maria van der Wallen van Vollenhoven ; bij den doop ontving hi' tevens den
naam Des Amorie, naar zijn grootmoeder van vaderszijde. Zijn vader verloor hi' reeds op vijfjarigen leeftijd • vooral zijn
moeder heft invloed op zijn vorming geoefend. Hi' bezocht het Erasmiaansch gymnasium in zijn geboortestad, bleef daarna

1 ) Als Petrus Courtenius. 2 ) Vol ens het hs. Borger ter Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Cf. P. C. Molhuysen,
Bronnen t. d. Gesch. d. Leidsche Univ. V, 387 en 286*. 3 ) Zoo hs. Borger, Un. Bibl. Amsterd. en Croese, Kerk. Register
der Predikanten. Das Neue Gelehrte Europa heeft 21 Jan. 4) Zoo hs. Borger en Van Nuys Klinkenberg. Das Neue
Gelehrte Europa en het Nieuw Ned. biogr. wbk. hebben 12 Maart.
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nog een jaar lang in Rotterdam, waar hi' zich nu ook op de studie van het Hebreeuwsch toelegde, en werd den 27en October
1814 te Leiden als student ingeschreven. Hi' volgde hier de college's van Wijttenbach en Siegenbeek voor de letteren en
voor de theologie, het yak van zijn keuze, die van Borger , Van Voorst en van Van der Palm •; voorall de llaatste voelde
zich tot hem aangetrokken en oefende invloed op hem. In 1816 vertrok hi' naar Amsterdam om aan het Seminarium der
Remonstranten zijn studie te voltooien •; hi' werd er den 27en September zonder examen als student aangenomen. Hier, te
Amsterdam, volgde hi' de lessen van Konijnenburg, Van Heugel, Willmet en Koopmans. In 1817 gaf hi een, door Curatoren
gunstig beoordeeld, „Specimen exegetico-dogmaticum" over Ps. CX, in 1818 verwierf hi' een accessit op een prijsvraag,
uitgeschreven door de theologische faculteit te Groningen, en den 24en Mei 1819 verdedigde hi' met P. J. L. Huet en J.
H. Brouwer een viertal stellingen onder Prof. Van Heugel. Den 22en Juni van het laatstgenoemde jaar werd hi' tot proponent bevorderd. Een korten tijd, van Augustus tot einde December, nam hi' 1111 den predikdienst waar in de gemeente
te Oude- en Nieuwe-Wetering. Den 26en Januari 1820 werd hi beroepen te Rotterdam •; den 14en Mei werd hi' er bevestigd ;
hi' bleef er werkzaam tot 1827. Den 20en Juni van dit jaar werd hi' in een Algemeene Vergadering der Broederschap, als
opvolger van J. Konijnenburg, benoemd tot hoogleeraar aan het Remonstrantsche Seminarium te Amsterdam ; den 28en October nam hi' afscheid van zijn Rotterdamsche gemeente en den 28en November Meld hi' in de Remonstrantsche kerk te
Amsterdam zijn inaugurale rede „de Germano Theologo, Litterarum Sacrarum interprete". Acht en twintig jaar lang heeft
hi' dit hoogleeraarsambt bekleed. Een toenemend verval van krachten, dat zich sinds 1852 bij hem openbaarde, bracht
later ongeveer met Baden-Baden verwisselde. Daar
hem er toe den 25en Mei 1855 naar Vevey te gaan, dat hi'maand
een
zijn toestand echter verergerde besloot hi' naar Holland terug te keeren ; in het afgehuurde paviljoen van de stoomboot
is den 29en Juli 1855 overleden.
Stolzeufels is hi'j op deze terugre
Bovenal muntte Van der Hoeven uit door zijn zeldzame welsprekendheid. Reeds in Rotterdam had hi' grooten naam
d
als kanselredenaar en tot het laatst toe is hi' zich in deze richting blijven ontwikkelen en heeft hi' de uiterlijke welsprekenheid in bescherming genomen tegenover hen, die haar waarde in twijfel trokken. Ook als hoogleeraar predikte hi' nog dikwijls,
niet alleen in Remonstrantsche, maar ook wel in Hervormde kerken, vaak trad hi' als spreker in Felix Meritis op, en hi'
was het, die den 28en October 1834, bij de viering van het 200-jarig bestaan van het Remonstrantsche Seminarium, de
feestrede uitsprak. Hi' was de Chrysostomus van zijn tijd" staat, naar aanleiding van een verhandeling van hem over
Chrysostomus als voorbeeld van kanselwelsprekendheid, op een der paneelen van zijn grafmonument te Utrecht.
ile
Voor z ijn studenten was hi' een belangstellend leermeester, raadsman en leidsman. Hi' gaf colleges over dogmatiek, homtiek, practische theologie en geschiedenis der kanselwelsprekendheid •; vooral de laatste werden zeer geprezen.
H. C. Rogge heeft zijn theologisch en kerkelijk standpunt gekarakteriseerd als „irenisch, practisch, maar boven alles Bijbelsch". Hi' was daarbij ietwat rechts geOrienteerd, maar toonde zich voor confessioneele verschillen tamelijk indifferent
engeloofde aan de mogelijkheid der eenheid van de Christelijke Kerk, van de Protestantsche zeker.
Dat hi' in breeden kring gewaardeerd werd, ook als man van wetenschap, bewijst het groote getal van lidmaatschappen
Universiteit
Uniiteit
h in 1928 het
hem
van binnen- en buitenlandschegeleerde genootschappen ; ook het feit , dat de Groningsche
eeredoctoraat in de theologie, de Leidsche kort daarop hem dat in de letteren en wijsbegeerte verleende.
Van der Hoeven is tweemaalgehuwd geweest. Den 21en April 1820 huwde hi' te Amsterdam met Agatha Stuart, dochter
van Ds. M. Stuart, Remonstrantsch predikant aldaar ; zij overleed den 31en Juli 1835. Den 5en Juli 1837 hertrouwde hi'
te 's-Gravenhage met Jacoba Dorothea Jungbliith Burer, die hem tot 1889 overleefde.
Men zie over hem J. H. Maronier in de Levensberichten bij de Handelingen van de Maatschappij der Nederl. Letterk.
te Leiden voor 1856, p. 31 vlgg.; hi' wordt in dit opstel vooral als litterator beschouwd en men vindt hier een opgave
van zijn litteraire producten. In het uitvoerige artikel, aan hem gewijd in het Biogr. Wbk. v. Prot. God el. in
Nederl. van de Bie en Loosjes, IV, 103 vlgg., komt, behalve een opgave van de bovenbedoelde binnen- en buitenlandsche lidmaatschappen, een list voor van zijn geschriften en een uitvoerige literatuuraanwijzing. Van de hand van
E. Zuidema komt een artikel over hem voor in het Nieuw Ned. biogr. wbk. IV, 756 •; aan het slot daarvan wordt ook
nog eenige literatuur opgegeven.
Marti nus DES AMOR! E VAN DER HOEVEN werdgeboren te Rotterdam den 20en Februari 1824 als noon van Abraham des
Amorie Van der Hoeven, toenpredikant aldaar en van '27 of hoogleeraar aan het Remonstrantsch Seminarie te Amsterdam,
den zoogevierden kanselredenaar, en van Agatha Stuart. Tot eenigen tijd na zijn promotie bleef hi' onafgebroken in het
ouderlijke huffs;; hi' groeide er op in een sfeer van geleerdheid, klassieke humaniteit en vroomheid. Hi' ging in Amsterdam
op school bij den beer A. van Leeuwen, vroeger huisonderwijzer der familie. In '39 werd hi' student aan het Athenaeum
Illustre. Hi' zou in de rechten en in de letteren studeeren, maar de letteren hadden zijn liefde alleen. D. J. van Lennep
en Bosscha waren zijn leermeesters ; meer echter dan zij oefende, uit de verte, Hoffman Peerlkamp invloed op hem. Voor
de rechten volgde hi' Van Hall en den Tex. Den 21en Januari 1845 promoveerde hi' te Leiden na elkaar in de beide vakken,
die hi' beoefend had ; hi' werd doctor in de letteren op een dissertatie „de nonnullis locis veterum scriptorum" en doctor
juris op een proefschrift „de furtis ex jure XII tabularum". Vrede had hi' intusschen bij zijn studie niet gehad •; in '43
was hi' van plan van richting te veranderen en zich voor het predikambt te bekwamen, maar zijn vader en zijn oudere broer
Abraham, teen wien hi' hoog opzag, hadden hem van dit voornemen afgebracht. Na zijn promotie zou hi' het liefst praeceptor zijn geworden in een kleine plaats of in een academiestad om zich ongestoord aan de studie der letteren te kunnen widen ;
het was zijn vader weer, die hem drong om advocaat te worden. Hi' vestigde zich in Amsterdam en had door zijn buitengewone welsprekendheid en zijn scherpzinnigheid root succes. Den Zen Augustus 1848 werd hij, als opvolger van Van Hall,
die naar Utrechtging, benoemd tot hoogleeraar in het Romeinsche en hedendaagsche recht aan het Athenaeum Illustre ;
den 9en October hield hi' zijn geimproviseerde intreerede „de arte gerendi muneris professorii. In '62 heeft hi' een deel van zijn
omvangrijke taak aan T. M. C. Asser over even. Uit den eersten tijd van zijn professoraat stammen eenige rechtsgeleerde publicaties en een enkel gidsartikel, maar zijn eigenlijke kracht lag in het woord en openbaarde zich meer in zijn
colleges, die hi' placht te even zonder eenige aanteekening of schets, dan in geschriften.
Zijn opvattingen op allerlei gebied, ook op dat van het Staatsrecht, hadden een sterk historischen inslag • Feith zou hem
willen rekenen onder „hen, die, zich in het algemeen aansluitende aan Von Savigny en Puchta, eene hervorming van de
door hengestichte school in meer speculatief-wijsgeerigen zin poogden tot stand te brengen".
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Martinus Van der Hoeven was een man van wijsgeerigen en religieusen aanleg, die in het begin de behoefte had van zijn
inzichten naar buiten tegetuigen. Hi' deed dat in talrijke voordrachten, die hi' in de jaren 1854, '55 en '56 Meld in Felix
Meritis, Doctrina, de Hollandsche Maatschapp,
ijhet Nut en de Rederijkers
kamers en in '60—'61 in het Athenaeum Illustre.
Schitterend improvisator als hi' was, oogstte hi' er een onverdeelde bewondering, maar, met zijn onverwachte zwenkingen,
verwondering en verbazing ook. Want hij was een rusteloos zoeker. Hij begon met een ietwat rechts geOrienteerd modernisme, waarin hij Stahl, en in hem Groen van Prinsterer bestreed, maar feller nog zich teen Opzoomer kantte. Aan Novalis
deed hi' denken in dezen tijd, en met Da Costa was hi' toen bevriend al botsten hun meeningen nu en dan in een belangwekkendpubliek tournooi. Dan volt een sterk mystisch getint orthodwdsme, en, als hi' in Oostersche talen en Oostersche
wijsheid zich verdiept, een absoluut mysticisme. Hamann had nu grooten invloed op hem, hi' krijgt ascetische neigingen,
komt het „schouwende leven" nabij, glijdt we naar een zeker nihilisme, zoekt steun bij Swedenborg en in de theosophie.
Onvoldaanheid kwelt hem over de weinige vruchten van zijn rechtsgeleerd onderwijs, het getal zijner hoorders slinkt voortdurend, lusteloosheid maakt zich van hem meester. Een krachtige opflikkering is er nog geweest toen hij, na het vertrek
van Engelbregt, het onderwijs in de geschiedenis tijdelijk op zich nam. Maar daarna gaat het zoeken voort •; hi' wendt zich
tot het katholicisme, hij denkt over zelfvernietiging, vindt eenige rust in de verpleging te Utrecht. Als hij, zoover
ersteh,
ld
zijn colleges en zijn werk weer kan hervatten, komt de onrust weer over hem : de orthodoxie, protestantsche en katholieke
gelijktijdig, trekt hem weer ; zij wisselt met berusting, met een zenuwachtige reislust, met neerslachtige onverschilligheid,
met een behoefte, ten slotte, om onder menschen te zijn ; hi' gaf toen opgewekter college, schreef zijn opstellen
over Bilderdijk en debatteerde weer. Maar zijn gezondheid, die onder dit alles sterk geleden had, liet hem al spoedig
geheel in de steek ; een borstkwaal sloopte snel zijn laatste krachten •; in het leesmuseum te Amsterdam overleed hi' den
13en October 1868.
Zie over hem het uitvoerige artikel van H. P. G. Quack in „de Gids" van 1869, III, 177 en IV, 369, en het daarbij aansluitende levensbericht van P. R. Feith in de Handelingen van de Maatsch. der Nederl. Letterkunde van 1870, 425. Verder
de artikelen, in Petit's Repertorium genoemd, van De Hoop Scheffer ,
Francken en Pet • Van Athenaeum tot Universiteit
44 en 81 • eindelijk het artikel van E. Zuidema in het Nieuwe Ned. biogr. wbk. IV, 758.
Jo(h)an(nes) DEYMAN werd in 1620 1) te Amsterdamgeboren als noon van Wolphert De man kapitein ter zee, wonende in
de Bloemstraat, en van Maria Troncquoy. Hi' studeerde in de geneeskunde te Leiden, waar hi' den 21en October 1638 werd
ingeschreven, en promoveerde den 3en September 1642 te Angers in Frankrijk tot doctor medicinae. In zijn vaderstad,
waar hij in 1658 woonde aan de Prinsengracht, oefende hi' de geneeskundige praktijk uit. Toen in 1653 Nicolaas Tulp tot
burgemeester gekozen werd, werd hi' in diens plaats benoemd tot praelector in de anatomie en chirurgie ; in hetzelfde jaar
werd hi' Inspector Collegii Medici en in 1655 eerste geneesheer van het St. Pietersgasthuis. In het begin van December 1666
is hi'j overleden.
De man had naam als geleerd medicus • ons is hi' het best bekend door Rembrandt's, helaas ten deele verbrande, anatomische les van 1656.
••
Zie over hem : C. E. Daniels in het Lexikon hervoiragender Arzte, s.v. ; J. E. Elias, De Vroedschap van Amsterdam I,
250 • A. Gel in Nieuw Ned. biogr. wbk. I, 716.
Ferdinand Jacobus DO M E LA NI E UWE N H U IS werd den 3en Mei 1808 te Utrechtgeboren als zoon van Jacob Nieuwenhuis,
sedert 1816 hoogleeraar in de Wis- en Natuurkunde aan het Athenaeum te Deventer, sedert 1822 in de Wijsbegeerte aan
de Universiteit te Leiden, en van Caroline Fernandine Wilhelmine Domela. Zijn voorbereidend onderwijs ontving hi' te
Deventer, later te Leiden. In 1826 werd hi' te Leiden als student ingeschreven. Hi' genoot hier de propaedeutische lessen
van Peerlkamp, Bake, Van der Palm, Hamaker, Siegenbeek, De Gelder en Uylenbroek. In 1827 werd zijn antwoord op
eenprijsvraag, uitgeschreven door de Leuvensche Universiteit, met goud bekroond. Het volgende jaar le de hi' het candidaatsexamen in de letteren af. Onder leiding van Suringar, Van Heugel, Kist en Clarisse le de hij zich daarna toe op de
studie der theologie, die hi' voortzette aan het Luthersch Seminarium te Amsterdam, waar, naast Ebersbach en Sartorius,
vooral Pliischke invloed op hem uitoefende. Ook de Remonstrantsche hoogleeraar Abraham Des Amorie Van der Hoeve
bracht hier veel tot zijn vorming bij. Den 14en October 1831 werd hi' tot proponent bevorderd en den 27en Maart 1833
promoveerde hi' tot doctor theologiae op een „Dissertatio ethico-theologica de diTroxeTtas facinore ex religionis Christianae
praeceptis et indole iudicando". Den 3en Mei 1834 ontving hi' een beroep naar Monnikendam •; den 6en Juli werd hi' er
als Lutherschpredikant door zijn vader bevestigd. Den 15en Februari 1837 werd hi' naar Utrecht beroepen • den 30en April
nam hi' afscheid van zijn gemeente te Monnikendam en den 14en Mei bevestigde zijn vader weer hem in zijn nieuwe standplaats. Als kanselredenaar en catecheet was hi' hier zeer gezien. Den 5en Mei 1842 werd hi' benoemd tot buitengewoon
hoogleeraar aan het Luthersche Seminarium te Amsterdam ; hi' bedankte echter, mede om materieele bezwaren. In 1845
opnieuw tot buitengewoon, en kort daarop, na den dood van Sartorius, tot gewoon hoogleeraar aan het Seminarium benoemd,
nam hi' aan • den 31en Augustus nam hi' afscheid van zijn Utrechtsche gemeente en den 25en September aanvaardde hi'
zijn professoraat met een rede : „de varia mutatione, quam, teste historia, in patria nostra subiit ecclesia Lutherana".
Eenige dagen later Meld hi' zijn intreepreek als leeraar bij de Luthersche gemeente te Amsterdam, een ambt dat hi' tegelijk
met dat van hoogleeraar waarnam.
Toen hij, den 25en April 1869, optrad voor de Evangelisch-Luthersche Gemeente te Deventer trof hem, onder het voorgebed,
een beroerte. Overgebracht naar „Nieuw-Rande", het landgoed van Mr. J. Duymaer van Twist onder Diepenveen, leefde
hi' daar nog enkele dagen • den Hen April is hi' er overleden.
Domela Nieuwenhuis behoorde tot de behoudend-evangelische richting. Verschillende preeken en redevoeringen, in bundels
en afzonderlijk, zijn van hem in druk verschenen •; ook stichtelijke en zedekundige verhandelingen. Maar vooral als kerkhistoricus heeft hi' zich naam gemaakt. In 1839 be on hij met Schultz Jacobi de uitgave van de „Bijdragen tot de geschiedenis
1 ) Zoo Elias, de Vroedsch. v. Amsterd. — Het Album Academicum 1913 heeft 1617.
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der Evangelisch-Luthersche Kerk in de Nederlanden", waarvan tot 1845 zeven deelen uitkwamen. Daarnaast publiceerde
hi' studies over de Luthersche kerkgeschiedenis o.a. in de Godgeleerde Bijdragen, en gaf hi' afzonderlijke verhandelingen
daarover uit. En ook op het gebied der algemeene kerkgeschiedenis bewoog hi' zich.
In Juni 1834 huwde hi' met Henriette Frances Berry, die den 4en Mei 1857 overleed. Daarna, in 1859, is hi' hertrouwd met
Marianna Antoinette Meer,
die hem overleefde.
y
Zie over hem J. H. De Ridder in Levensberichten v. d. Maatsch. der Ned. Letterk. 1870, 285,gevolgd door een opgave van
zijn geschriften •; J. Loosjes, Naamlijst v. pred., hoogl. en prop. der Luth. Kerk in Ned. 236, eveneens met een list van
geschriften van zijn hand ; Levensschets van Dr. F. J. Domela Nieuwenhuis, van „een zijner dankbare leerlingen", in Godgeleerde Bijdragen XLIII (1869), 495 ; J. L. Bleeker in Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1870 • en het artikel van
H. Brugmans over hem in het Nieuw Ned. biogr. wbk. IV, 1026.

joannes DRIEBERGE(N) werd den lien December 1686 te Leidengeboren als zoon van Jan Drieberge, een aanzienlijk korenkoopman, en Geertruida Oosterbaen. Zijn moeder verloor hi' veertien dagen na zijn geboorte, zijn vader toen hi' nog maar
vier jaar oud was •; zijn ooms Jan van der Me en Gerrit Oosterbaen belastten zich nu, als voogden, met zijn opvoeding.
Hi' ontving die te Noordwijk, waar hi' ook de school bezocht. In Rotterdam, waar hi' voor den handel opgeleid zou worden,
kreeg hij van den gereformeerden predikant Joannes Texelius onderwijs in Latin, Grieksch en Hebreeuwsch. De handel
trok hem niet aan ; hi'j ging naar Amsterdam om er aan het Remonstrantsch Seminarium onder a Limborch en Clericus te
studeeren in de theologie en de wijsbegeerte •; ook op de studie van Geschiedenis, Aardrijkskunde en fraaie letteren le de
hi' zich toe. In 1708 werd hi' proponent bij de Remonstrantsche Broederschap. Hi' predikte nu enkele malen in de doopsgezinde gemeente te Monnikendam, nam eenigen tijd den dienst waar te Nijmegen en te Harlingen en werd in 1712 predikant
te Noordwijk, in 1718 te Utrecht, in 1725 te Rotterdam. Als kanselredenaar en als exegeet had hi' een goeden naam. Den
14en Mei 1737 werd hij, als opvolger van Van Cattenburch, benoemd tot hoogleeraar aan het Remonstrantsch Seminarium
te Amsterdam • den 3en November nam hi' afscheid van zijn Rotterdamsche gemeente en den 5en December hield hi' in
de hoofdstad zijn inaugurale rede : „De Veritatis et Pacis studio conjungendo". Hi' bleef het hoogleeraarsambt bekleeden
tot hi' den len Mei 1746 aan de gevolgen van een pleuris, waaraan hi' sedert November 1744 leed, stierf.
Alsprediker zeer gewild, werd hi' als hoogleeraar aan het Seminarium door zijn ambtgenoot Wetstein overschaduwd. Door
zijn geschriften heeft hi' echter, in de richting der rekkelijkheid, voor vrijheid en verdraagzaamheid strijdende, grooten invloed uitgeoefend. Bekend zijn zijn „Aenmerkingen" (1726) op de „Dissertatio de gratia Dei non universali sed particulari"
van Joan Van den Honert, diegrooten tegenstand teen zooveel Arminiaansche stoutigheid wakker riepen.
Men zie voor zijn geschriften het artikel over hem in het Biogr. Wbk. v. Prot. God el. in Nederl. van De Bie en Looses
s.v. ; waar ook een zeer uitvoerige literatuuropgave voorkomt. Ook Glasius, Van der Aa en 't Nieuw Ned. biogr. wbk
(IV, 524 door P. C. Molhuysen), hebben s.v. artikelen over hem met opgave van geschriften en literatuur.

Marie Eugene Francois Thomas DUBOIS werd den 28en Januari 1858 te Eisden in Limburg geboren. Hi' bezocht de Rijks
Hoogere Burgerschool te Roermond, studeerde aan de Universiteit te Amsterdam in de geneeskunde, werd daar den 16en Juli
1884 tot arts bevorderd en verkreeg er den 8en Januari 1897 het eere-doctoraat in de plant- en dierkunde. Van 1879 tot
1887 was hi' er assistent bij de anatomie, van '81 tot '87 tevens leeraar aan de Rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers
en de Rijks-Kunstnijverheidsschool en van '86 tot '87 bovendien nog lector in de anatomie aan de gemeentelijke Universiteit.
Van 1887 tot '98 was hi' Officier van Gezondheid a la suite bij het Nederl. Oost-Indische leer. Daarop volgde, den 16en November van laatstgenoemd jaar, zijn benoeming tot buitengewoon hoogleeraar in de geologie, de palaeontologie, de mineralogie en de kristallographie aan de Amsterdamsche Universiteit •; den 20en Februari 1899 hield hi' zijn inaugurale rede :
„Over den kringloop der stof op de aarde". Bij Raadsbesluit van den 1 len September 1907 werd dit extra-ordinariaat veranderd in eengewoon hoogleeraarschap, tevens in de natuurkundige aardrijkskunde. In 1928 vroeg hij, we ens het bereiken
van de wettelijke leeftijdsgrens, eervol ontslag ; het werd hem den 27en Juni teen het einde van den cursus verleend. Van
1898 of was hi' ook nog conservato; van Teylers Palaeontologisch en Mineralogisch Kabinet, waarvan hi' thans nog
curator is.
Van zijn hand verschenen als voornaamste werken : De klimaten van het geologisch verleden (1891 •; Duitsch 1893 •; Engelsch
1895) • Pithecanthropus erectus. Eine menschenahnliche Ubergangsform aus Java (1894) ; De verhouding van het gewicht
der hersenen tot degrootte van het lichaam bijogdieren
de zo
en den mensch (1897/'98 ; in : Verh. der Kon. Akad. v.
Wetensch., 2e Sectie ; ook in het Fransch en Duitsch) ; vele mededeelingen in de Verslagen der Kon. Akad. v. Wetensch.,
en tijdschriftartikelen over vergelijkende anatomie, den ouderdom der aarde, geologie en hydrologie in „Anatomischer
" Tijdschr. v. h. Kon. Ned. Aardrijksk. Genootsch. enz.
Anzeiger,

Johannes Vitus Van DUCK werd den 18en November 1878 te Goorgeboren. Hi' bezocht het gymnasium te Groningen en
studeerde daar in de rechtswetenschap. Sterk kwam hi' echter ook onder den indruk van de colleges van Professor Heymans
ook het candidaats-examen in de wijsbegeerte le de hi' af. Den 28en November 1905 promoveerde hi' tot doctor in de rechten
op een proefschrift, getiteld : Bijdragen tot de psychologie van den misdadiger". Dit proefschrift bracht de eerste toepassing
van He mans' Speciale Psychologie ten opzichte van een bepaalde categorie van personen en stelde op grond van een groot
aantal tot tabellen verwerkte biografieen van misdadigers de praedisponeerende eigenschappen vast tot moord uit hebzucht,
uit wraakzucht, familiemoord, oplichting en giftmenging.
Tijdens de bewerking van zijn proefschrift trad Van Dick ook als repetitor voor Straf- en Staatsrecht op. Een half jaar
na zijn promotie, in Maart 1906, werd hi' benoemd tot adjunct-commies aan het Departement van Justitie. Een buitengewoon voorspoedige loopbaan wachtte hem hier ; in den tijd van 10 jaar bracht hi' het tot raad-adviseur. Den 9en Maart
1922 werd hi' als opvolger van Professor Taverne benoemd tot hoogleeraar in het Strafrecht en de Strafvordening ; op
zijn verzoek werd, hoewel Professor Boner reeds voor de criminologie was benoemd, de crimineele psychologie daaraan
toegevoegd. Opziende teen het spreken in het publiek had hi' lang geaarzeld en een eerste aanbod zelfs afgeslagen. Hij
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narn nu echter aan en hield den 26enJuni zijn inaugurale rede over : „Reconstructie van strafbare feiten". Hij behield intusschen een eigen bureau aan het Departement in Den Haag en trok elke week een dag naar de residentie.
Tijdens zijn Amsterdamsch verblijf werd hi' benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van het gemeentelijk werkliedenscheidsgerecht en in Augustus 1926 tot plaatsvervangend Raadsheer in het Gerechtshof. Den 27en Juni 1927 volgde zijn
benoeming tot Raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden • ; naar aanleiding daarvan werd hem den 6en September
met in an van den Zen d.a.v. eervol ontslag als hoogleeraar verleend. De band echter met de Amsterdamsche Universiteit
werd weldra opnieuw aangeknoopt. Toen het niet mogelijk bleek, den opengevallen leerstoel op bevredigende wijze te bezetten, liet hi' zich vinden voor een benoeming tot tijdelijk buitengewoon hoogleeraar, die bij Raadsbesluit van den 27en Juni
1928plaats had. Gewenscht achtte hi' deze toestand niet, en, ware hi' hersteld van de ziekte, die hem weldra overviel, hij
zou stellig een definitieve keuze hebben gedaan. Dat herstel is echter uitgebleven, langzaam zijn zijn krachten gesloopt en
den 26en October 1930 is hi'j overleden.
Als adviseur van het Departement van Justitie heeft Van Dick op het wetgevende werk van dit Departement, speciaal
op strafrechterlijk gebied, in sterke mate zijn stem el gedrukt. „In gestadigen" — heet het in zijn necrologie in het Weekblad
van het Recht — „door den oorlog slechts getemperden gang zijn de opzet en uitvoering van fundamenteele regelingen
ontsproten en nadien nog herhaaldelijk voorbijgegaan aan een hand en een hart met bijzondere intuitie voor
iale eischen.
sociale
De reclasseeringsregelingen, de voorwaardelijke veroordeeling, de uitbreiding van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en
van de transactie, psychopathenzorg, politierechter, kinderrechter, gezinsvoogdij — alle nieuwe instituten — voldeden aan
vooruitgangsverlangens en schoten wortel in den maatschappelijken bodem".
Helderheid engemoedelijkheid worden in zijn colleges vooral geroemd ; hi' was bemind bij zijn leerlingen, vooral bij hen,
die zijn privatissima bijwoonden.
Zeer belangrijk is Van Di'ck's bewerking van den 4en druk van Van Hamel's beroemde „Inleiding tot de studie van het
Nederlandsche Strafrecht", dat hi' geheel met den stand van de moderne wetgeving in overeenstemming bracht en waarin
hi' ook de nieuwste theoretische stroomingen tot haar recht deed komen. Verder verschenen van hem commentaren, waaronder uitmunten die op het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet op de Krijgstucht ; dat hi' geacht werd ook in dit
deel van het Strafrecht volkomen thuis te zijn bewijst zijn benoeming, op den Zen September 1927, tot plaatsvervangend
lid van het bog Militair Gerechtshof. In verschillende tijdschriften, als dat voor Strafrecht, het Rechtsgeleerd Magazijn,
het Militair-rechtelijk Tijdschrift , het Gemeente-bestuur enz. publiceerde hi' tal van wetenschappelijke opllen.
ste
Men zie over hem het artikel van M. P. V(rij) in het Weekblad van het Recht van 1 November 1930 ; R. Kranenburg in
De Opbouw XIII, 395 •; Militair-rechtelijk Tijdschr. XXVI, 296 ; Nederl. Juristenblad 1930, 591, 606 C. J. Goudsmit),
607 A. Prins Jr.).
Johan Van EBBENHORST TENGBERGEN werd den 10en September 1883 te Hoorn geboren. Hi' bezocht de H.B.S. te

Goes, te Roermond en te Zaandam, studeerde te Leiden in degeneeskunde, werd daar den 3en Juni 1910 tot arts bevorderd en
promoveerde den 22en Mei 1924 te Amsterdam op een proefschrift, getiteld : „De riintgenologische bekkenmeting". Van 1910
tot '16 was hi' als arts gevestigd te Montfoort, daarna als specialist voor physische therapie en riintgenologie te Amsterdam.
Den 22en Maart 1928 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de Al
rtintgenologie aan
de
Uni
vers
Universiteit
van Amsterdam ; den 1 len Juni Meld hi' zijn inaugurale oratie over : „De invloed van de exacte wetenschappen op de ontwikkeling van de geneeskundige Riintgenologie".
Behalve hetgenoemde proefschrift en de geciteerde oratie verscheen nog van zijn hand : Die ROntgenstereoskopie, ihr Wert
und ihre Verwertung (1931 •, Bd. 2 van : Riintgenkunde in Einzeldarstellungen hrsg. von H. H. Berg und K. Frik). Bovendien zagen verschillende verhandelingen, door hem geschreven, en tal van voordrachten, demonstratie's en klinische lessen,
door hemgegeven, het licht in het Maandschr. voor Verlosk., Vrouwenziekten en Kindergeneesk., in het Nederl. Tijdschr.
v. Geneeskunde, de Verhandel. v. h. 18e Nederl. Natuur- en Geneesk. congres, Focus, de Werken v. h. Genootsch. tot bevordering der Natuur-, Genees- en Heelk. te Amsterdam, de Acta Radiologica en het Nederl. Tijdschr. voor Ziekenverpleging.
Christian Heinrich EBERSBACH werd in 1763 te Hamburg geboren. Hi' studeerde te Erlangen en te Jena en werd den 27en

Mei 1788 totproponent bij de Lutherschen in Nederland bevorderd. In Februari 1789 werd hi' hoogduitsch predikant te
Bergen op Zoom, den Zen December 1796 aanvaardde hi' hetzelfde ambt te Amsterdam. Als prediker was hi' gezien om
dengoedverzorgden vorm van zijn preeken en dat hi' ook overigens een man van invloed was in zijn kring blijkt Mt het feit,
dat hi' lid was van de „Consulerende Commissie voor de Lutheranen", die ingesteld was in verband met de voorgenomen
nieuwe inrichting van het Kerkgenootschap onder Lodewijk Napoleon. Ook werd hi' in 1816 door Koning Willem I benoemd
in de commissie tot organisatie van het bestuur der Luthersche kerk in ons land. Den 30en September 1818 werd hi' bovendien aangesteld tot buitengewoon hoogleeraar in de godgeleerdheid aan het Luthersch seminarium ; den 19en Juni 1819
Meld hi' zijn inaugurale rede „de doctrina morum, universae theologiae fundamento". Den 21en September 1838 verkreeg
hij zijn emeritaat ; den l7en Februari 1839 nam hi' afscheid van de Amsterdamsche gemeente, na een 50-jarige evangelicbediening. Hi overleed
over
te Bremen, den 10en Januari 1858.
Van zijn hand zijn vooral preeken en preekenbundels verschenen ; verder stelde hi' samen een : „Sammlung christlicher
Gesange zum Gebrauch bey dem Deutschen Gottesdienste, in den Evangelisch Lutherischen Gemeinden im Kiinigreiche
der Niederlande (1827 ; 2e dr. 1831).
Zie over hem Biogr. Wbk. v. Prot. God el. in Nederl. van De Bie en Looses s.v., waar zijn geschriften ook worden genoemd
en een literatuuropgave voorkomt. Verder : J. Loosjes, Naamlijst van pred., hoogl., en proponenten der Luth. kerk in Nederl.
s.v., eveneens met opgave van geschriften en literatuurlijst •; F. S. Knipscheer in Nieuw Ned. biogr. wbk. VIII, 455, met
literatuuropgave •; J. Loosjes, Gesch. d. Luth. Kerk in de Nederl. (1921), 211, 214, 219, 235 ; L. Knappert, Gesch. d. Ned.
Herv. Kerk (1912) II, 229.
Simon ECBERTI, zie : Simon EPISCOPIUS (Bisschop).

580

Johan Christiaan Van E E DE werd den 1 len Maart 1871 te Workum in Friesland geboren. Hi' bezocht de Rijks H.B.S.
te Deventer en studeerde aan de Indische Instelling te Delft. Van 1892 tot 1903 was hi' ambtenaar bij het Binnenlandsch
Bestuur in Nederlandsch Indie, van 1909 tot 1913 Referendaris bij het Departement van Kolonien ; van 1 Januari 1913
of is hij directeur van de afdeeling Volkenkunde van het Koloniaal Instituut te Amsterdam. Den 17en September 1917 werd
hi' benoemd tot Bijzonder hoogleeraar vanwege dit Instituut, den 2en December d.a.v. tot Buitengewoon hoogleeraar in
de Koloniale Volkenkunde aan degemeentelijke Universiteit ; den 3en December hield hi' zijn intreerede : „Over de verwanten van de Indonesiers".
Als voornaamste werken verschenen van zijn hand : Koloniale Volkenkunde I : Oman met inlanders (1914 ; 5e dr. 1928)
De volken van Nederlandsch Indie (1920—'21) •; Inleiding tot de Volkenkunde van Nederlandsch Indie (1920) ; Ethnologie
Coloniale (L' Europeen et l'Indigene) (1927 •; Fransche bewerking van Koloniale Volkenkunde I). Verder publiceerde hij
artikelen in verschillende Tijdschriften als : Tijdschr. v.h. Kon. Ned. Aardrijksk. Genootsch., Tijdschr. v.h. Bat. Genootsch.
v. Kunsten en Wetenschappen, Bijdr. tot de Taal-, Land- en Volkenkunde in Ned. Indie, Koloniaal Tijdschrift, West-Indische
Gids, De Gids, Onze Eeuw enz.
Sebastiaen EGBERTSZ (Sebastianus Egberti) werd in 1563 te Amsterdam geboren. Zijn vader was Egbert Meynertsz., een

vurig aanhanger van de hervorming, die den len Maart 1568 gevangen werd genomen, gepijnigd en ter dood veroordeeld,
maar in degevangenis stierf den nacht voor zijn terechtstelling plaats zou hebben, den Ben October 1568. Zijn moeder was
DieuwerJacobsdochter. Hi' studeerde te Leiden in de Medicijnen en vestigde zich daarna als geneesheer in zijn geboorteplaats. In 1595 werd hi' op verzoek van het chirurgijnsgilde benoemd tot „Professor vel Praelector chirurgiae". Waarschijnlijk — zoo meent Daniels — heeft hi' al jets vroeger gedoceerd, toen de eerste lector anatomiae, Maarten Jansz. Koster,
zijn lessen beeindigde. In 1609, toen hi' benoemd werd tot Gecommitteerden Raad van Holland, moest hi' zijn lessen staken ;
in 1612 hervatte hi' die weer op verzoek van zijn collega's en bleef ze nu even tot zijn dood, in April 1621.
Nicolaas Tulp achtte hem een man „profundae eruditionis" en Van der Linden zegt, dat hi' een „medicus erat tantae eruditionis ut nesciam anparem urbs Amstelodamensis habuit". Ongetwijfeld was hi' een man van aanzien in Amsterdam ; in
1593 werd hi' schepen, van 1602 tot '18 was hi' Raad, in 1606 en 1608 Burgemeester, van 1609 tot 1611 Gecommitteerde
Raad van Holland. Bij zijn overlijden woonde hi' in de Kalverstraat en liet hi' een vermogen van f 206.000 na. In 1618 werd
hi' door Maurits nit den Raad gezet en is daar sedert buiten gebleven.
In 1616publiceerde hi' de door zijn leermeester te Leiden, Rembertus Dodonaeus, gehouden voordrachten onder den titel :
Remberti Dodonaei Mechliniensispraxis medica •; zelf voegde hi' er opmerkingen aan toe, vooral over de toen in Amsterdam
heerschende epidemische ziekten.
..
Zie over hem het artikel van C. E. Daniels in het Lexikon hervorr. Artzte, nieuwste uitg. II, 380 ; v. d. Aa, Biogr. wbk.
d. Ned. s.v., waar eenige literatuur voorkomt •; J. E. Elias, De Vroedschap van Amsterdam I, 258, 259 ; Van Lennep,
Memorabilia, 140.
Hendrik Jan E LH ORST werdgeboren te Wisch in Gelderland den 29en October ) 1861. Hi' bezocht de Industrie- en handelsschool (H.B.S.) te Enschede, daarna het Gymnasium te Deventer. In 1880 werd hi' student aan de Universiteit en het
Seminarium der Doopsgezinden te Amsterdam ; in '86 deed hi het proponentsexamen. Daarna was hi van '87 tot '88 predikant bij de Doopsgezinde gemeente te Irnsum, van '88 tot '98 te Arnhem, van '98 tot 1900 te 's-Gravenhage en van 1900
ift
tot 1906 te Haarlem. Intusschen was hi' den 13en Mei 1891 te Amsterdam cum laude gepromoveerd op een proefschr,
getiteld : „De profetie van Micha" en in 1902 lid en secretaris geworden van Teylers Godgeleerd Genootschap. Den 14en Juni
1906 volgde nu zijn benoeming tot hoogleeraar in de Hebreeuwsche taal, letterkunde en oudheid en de exegese van het
Oude Testament aan de Universiteit van Amsterdam ; den len October hield hi' zijn intreerede over : „Israel in het licht
der jongste onderzoekingen". Later is hem ook verlof gegeven om het Arameesch te doceeren • door dit verlof en dat aan
Prof. De Boer verleend, om lessen in het Arabisch tegeven, werd aan de Amsterdamsche Universiteit de gelegenheid
geschapen tot studie in de Semitische taal- en letterkunde. Als docent in de Oostersche talen is hi' als een vertegenwoordiger
van Kuenen's methode te beschouwen. In het algemeen schijnt hi' zijn studenten vooral bekoord te hebben door zijn buitengewone energie en werkkracht en de liefde voor zijn arbeid, die ook in zijn colleges doorstraalde.
Als voorzitter van de Afdeeling Amsterdam van het Nederlandsch Bijbelgenootschap organiseerde hi' in 1914 de groote
Bijbeltentoonstelling in het Stedelijk Museum. En in de oorlogsjaren leidde hi' als algemeen voorzitter het werk der Koninklike Nationale Vereeniging tot steun aan miliciens.
Elhorst was mede-oprichter en redacteur van Teylers Theologisch Tijdschrift, later het Nieuw Theologisch Tijdschrift. In
beide zijn bijdragen van zijn hand verschenen •; ook een in het Journal of Biblical Literature. Verder verscheen van hem nog
„De profetie van Amos" en, in het Festschrift fur Wellhausen, „Die israelitischen Trauerriten".
Hi' overleed in de ziekenverpleging aan de Prinsengracht te Amsterdam den 21en Maart 1924.
Zie over hem : Algemeen Handelsblad van 21 Maart 1924, Avondblad •; de listen in het archief der Universiteit ; N. van der
Zijp,
Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1925, 51 • het Jaarboek van de Amsterdamsche Universiteit 1923—'24, 171
J. Nat, De studie van de Oostersche talen in Nederland in de 18e en de 19e eeuw.

David Van EMBDEN werdgeboren te 's-Gravenhage, den 22en October 1875. Hi' bezocht de Nutsschool en daarna het
Gymnasium van zijn vaderstad •; vervolgens studeerde hi' van 1894 tot 1901 aan de Universiteit van Amsterdam in de rechtswetenschap. Den 1 len December van laatstgenoemd jaar promoveerde hi' daar tot doctor in de Staatswetenschap op een
proefschrift, getiteld : „Darwinisme en Democratie •; maatschappelijke vooruitgang en de hulp aan het zwakke". Van 1903
tot '05 was hi' redacteur van het Sociaal Weekblad. Den 29en November 1905 werd hi' benoemd tot hoogleeraar in de Staat-

1 ) Zoo volgens eigen opgave in 't Archief der Universiteit. Het Alg. Handelsblad van 21 Maart 1924 heeft 21 October.
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huishoudkunde en de Statistiek aan de Universiteit van Amsterdam • den 26en Februari 1906 hield hij zijn intreerede over :
„De werkkring van den groot-ondernemer". Van 1910—'16 was hi' lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland • sinds
1918 is hi'j lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
Behalve degenoemde dissertatie en oratie schreef hi' een verhandeling over : „De oorlog en het kapitalisme" (1914). Verder
gaf h' een aantal brochures uit, als : Het socialisatierapport der S.D.A.P. (1921); De ontwikkelden en de Politiek (1922);
Bezuiniging, Vlootwet en Moraliteit (1923); Nationale ontwapening of volksverdelging (1924); Onze bewapening trekt
den oorlog aan (1928); De overschatting van de Staat in de welvaartssfeer (diesrede; 1930). Eindelijk publiceerde hij verhandelingen in verschillende tijdschriften als : Sociaal Weekblad, Vragen des Tijds, De XX-Eeuw, De Opbouw, Accountancy, In- en uitvoer, Rechtsgeleerd Magazijn, Tijdschr. v. Zedekunde, Weltwirtschaftliches Archiv. Quarterly Journal
of Economics, Unity enz.
s
Carel Adriaan ENGELBREGT werd den 10en Juni 1816 te Bredageboren. Hi'tudeerde
te Leiden in de Letteren; den 30en
Jan. 1836 werd hi' er ingeschreven en hi' promoveerde er den 3en Juni 1842 op een: „Specimen litterarium de Le 'bus Agrariis
ante Gracchos". In hetzelfde jaar werd hij conrector aan het Nassau-Veluwsch gymnasium te Harderwijk, in '49 rector
te Doesburg en in '59 te Deventer. In 1862 werd hi' benoemd tot hoogleeraar in de Geschiedkunde en de Oudheden aan
het Athenaeum Illustre te Amsterdam ; den 6en October hield hi' zijn inaugurale oratie : „Over de methode van Niebuhr
in het bewerken der Romeinsche Geschiedenis en over den invloed dien zijn voorbeeld op historisch gebied heeft uitgeoefend".
Lang heeft hi' het Amsterdamsche professoraat niet bekleed ; in 1865 reeds trad hi' of ten gevolge van zijn benoeming tot
directeur van de R.H.B.S. te Middelburg, terwijI hi' in het volgende jaar in gelijke functie over in naar Utrecht. In 1885
vroeg en verkreeg hi' eervol ontslag. Hi' vestigde zich daarna eerst in Hilversum, later in Den Haag, waar hi den 12en Juli
1890 overleed.
Hi' was gehuwd met Elisabeth Henrica Maria Cornelia Verstege.
In 1863 en '64 was hi' mede-redacteur van „De Gids" ; verschillende opstellen en boekbeoordeelingen van zijn hand zijn
in dit tijdschrift verschenen. Veel is langen tijd gebruikt het Latijnsche Woordenboek, dat hi' bewerkte naar het Duitsche
van K. E. Georges (1865).
Zie over hem het artikel van E. Zuidema in het Nieuw Ned. biogr. wbk. III, 349, waarin meerdere geschriften van zijn
hand wordengenoemd. Cf. voor die geschriften : G. D. Born H.Gzn., Het Hooger Onderwijs te Amsterdam, 67.
Simon EPISCOPIUS(Bisschop) werd den 8en Januari 1583 te Amsterdam geboren als zoon van Egbert Remmertz. Bisschop

en Geertruyd Jans. Vroeg verloor hi' zijn onbemiddelde ouders , maar de oud-burgemeester
Bennink
steldehem
in
CornelisClis
Bennine
staat een wetenschappelijke loopbaan te kiezen. Op 17-jarigen leeftijd werd hi' opgenomen in het Staten-college te Leiden
na een voorbereidende studie, wijdde hi' zich drie jaar aan de beoefening der wijsbegeerte en le de zich daarna op de studie
dergodgeleerdheid toe. Na de verdediging, eenige malen, van stellingen, werd hi' in 1606 1 ) tot magister philosophiae bevorderd ; hi' hield bij die gelegenheid een oratie : „An philosophiae studium necessarium sit Theologiae candidato". Onder
leiding van Gomarus, Trelcatius en Arminius beoefende hi' de godgeleerdheid ; in den strijd tusschen Gomarus en Arminius
koos hi' partij voor den laatste, met Wien hi' sedert intiem bevriend werd. In 1609 beyond hi' zich, ter voortzetting van zijn
studie, te Franker ; in Mei 1610 was hi' weer 'te Amsterdam. Voor een beroep naar Alkmaar bedankte hij, maar toen de
Regeering van Rotterdam hem Bleiswijk aanbood en hi' den 27en September 1610 in tegenwoordigheid o.a. dier regeering
wasgeexamineerd, aanvaardde hi' daar den 17en October het predikambt. Hi' was een der onderteekenaars der bekende
Remonstrantie en was tegenwoordig op de Haagsche conferentie van 1611. Onderhandelende over een beroep naar Utrecht,
werd hi' den 16en Februari 1612 2), als opvolger van Gomarus, die zijn ambt had neergelegd, benoemd tot hoogleeraar
aan de Leidsche Universiteit • den 23en Februari Meld hi' zijn inaugurale rede, getiteld : „de optima regni Christi
extruendi ratione". Zijn optreden veroorzaakte onder de studenten no al wat roerigheid; hi' ondervond om zijn
richting allerlei moeilijkheden en onaangenaamheden en in 1616 werd hi' heftig aangevallen door den Leidschen predikant
Festus Hommius, die hem van socinianisme beschuldigde. Zijn ervaring met de Dordtsche Synode in 1618, waar hi als
afgevaardigde der Leidsche Universiteit niet werd toegelaten maar als geciteerde werd beschouwd, gaf hem aanleiding
den 13en November afscheid te nemen van zijn studenten. Den Ten December hield hi' te Dordt zijn beroemd geworden
oratie en hi'j was de steller van den brief dien de Remonstranten den 3en Januari 1619 richtten tot de Staten-Generaal
om vrijheid te verkrijgen tot verdediging van hun zaak. Na de veroordeeling der Remonstranten werd aan Episcopius,
op zijn verzoek, toegestaan naar Waalwijk te mogen gaan, waar hi' den Ten Juli 1619 aankwam. In Augustus was hi' te
Antwerpen waar van 30 September tot 4 October de Remonstrantsche Broederschap werd opgericht, waarvan hi' met
J. Wtenbogaert en N. Grevinchoven buitendirecteur werd. Ook van de Confessio, die, na goedkeuring door de broeders,
in 1622 te Harderwijk in druk verscheen, was hi' de auteur.
tot vestiging der Remonstranten in Keulen, in het voorjaar van 1621 onderTwee jaar bleef hi' te Antwerpen. Een in tot
nomen, mislukte • in Juli was hij te Antwerpen terug. Na het eindigen van het twaalfjarig bestand hield hi' zich nu eens
te Rouaan, dan te Parijs op • ook maakte hi' in 1624 een groote reis door Frankrijk. In 1625 keerde hij, op aandrang vooral
van Grevinchoven, naar Holland terug • den 28en Juli kwam hi' te Rotterdam aan. In 1629 beyond hi' zich te Amsterdam,
waar hi' meermalen in de gemeente optrad •; in 1630 wijdde hi' er de Remonstrantsche kerk in. Ook is hi' de opsteller van
de formulieren voor doop en avondmaal, die in 1631 door de vergadering der Remonstrantsche Societeit werden goedgekeurd.
Maar Rotterdam betwistte hem, en daarmede het Seminarium, dat in wording was, aan de hoofdstad, die echter het pleit
won • den 28en October 1634 werd de Kweekschool door hem te Amsterdamgeopend.
Negen jaar heeft hi' het professoraat aan dit Seminarium bekleed als de wetenschappelijke grondlegger en verdediger der
Remonstrantsche theologie • het onderwijs aan de studenten gaf hi' in zijn woning. Wat en hoe hi' het er behandelde leert

1 ) Waarschijnlijk den 14en Maart • cf. P. C. Molhuysen, Bronnen t. d. Gesch. d. Leidsche Univ. I, 158, 162. 2 ) Den 8en
Februari werd besloten hem te beroepen. Cf. P. C. Molhuysen, II, 41, 42.

582

men het best uit zijn : „Institutiones theologicae, privatis lectionibus Amstelodami traditae" en zijn: „Responsio ad quaestiones theologicas LXIV, ipsi a discipulis in privato disputationum collegio Amstelodami propositas", beide na zijn dood
uitgekomen.
In 1640 en '41 is de strijd om Episcopius tusschen Amsterdam en Rotterdam nog eens uitgebroken en pas geeindigd nadat
overeengekomen was, dat hi' na een zeker aantal jaren naar Rotterdam terug zou keeren. Door zijn dood, den 4en April
1643, is daarvan echter nietsgekomen.
Episcopius is boven alles de apologeet geweest van het Remonstrantisme. In tal van geschriften heeft hi' het verdedigd
teen aanvallen uit het andere kamp, teen de hoogleeraren Camero te Montauban en Cappellus te Saumur, teen Nicolaas
Bodecherus, depredikanten Van Don en en Doucher, de Leidsche theologische faculteit, den Deventer hoogleeraar Nicolaas
Vedelius, den Amsterdamschenpredikant Jacob Trigland, den Dordtschen geneesheer Johannes van Beverwijck e.a. Ook
is hi' een warm pleitbezorger geweest van zijn eisch, zich in een vast kerkverband te mogen organiseeren. Zijn „Apologia
pro Confessione" is als de samenvatting van de door hem gebruikte argumenten. Vele preeken verder zijn van hem bewaard
en in verschillende bundels uitgegeven •; op dit terrein echter lag niet zijn grootste kracht.
Episcopius is, tijdens zijn Rotterdamsch verblijf, gehuwd met Maria Pesser.
Men zie over hem en zijn werken het uitvoerige artikel s.v. in het Biogr. Wbk. v. Prot. God el. in Nederl. van de Bie en
Loosjes, II, 57. Uit de lange, daar voorkomende literatuurlijst komt vooral in aanmerking : A. H. Haentjens, Simon Episcopius als apologeet van het Remonstrantisme (Diss. Leiden 1899). Een bibliographie komt ook nog voor bij Petit, Bibliographische list der werken van de Leidsche hoogleeraren I (1894), 119 •; cf. H. C. Rogge, Bibl. der Remonstr. geschriften
(1863), 38-47. In het Nieuw Ned. biogr. wbk. I, 829, komt een artikel over hem voor van H. IJ. Groenewegen, met eveneens een opgave van literatuur. Vgl. P. C. Molhuysen, Bronnen t. d. Gesch. d. Leidsche Univ., de bladzz. in het register
aangegeven.
Antonie Hendrik Gerrit Paul van den ES werd den Zen Juni 1831 te Sassenheimgeboren, waar zijn vader predikant was
bij de Nederl. Herv. gemeente. Op 12-jarigen leeftijd kwam hi' te Harderwijk in huis bij den rector van het Nassau-Veluwsch
gymnasium, Clarisse, in 1845 ging hi' over naar het Gymnasium te Leiden, den 15en Augustus '48 deed hi' het toelatingsexamen tot de Universiteit en den 1 len Sept. van dit jaar werd hi' als student, te Leiden ook, ingeschreven. Vooral op de
studie der Nederlandsche letteren schijnt hi'zich toegelegd te hebben ; hi' maakte ook zelf verzen voor den Studentenalmanak
en schreef artikelen in de academische courant „Lucifer", in de Algemeene Konst- en Letterbode en in het Nieuwe Nederl.
Taalmagazijn. Later is het vooral Cobet, die hem trekt, en bij voorkeur houdt hi' zich dan bezig met de Grieksche rhetoren.
Den 12en Mei 1854promoveerde hi' op een dissertatie, getiteld : Adnotationes ad Lycurgi orationem in Leocratem ; zijn
liefde voor het Nederlandsch was hi' trouw gebleven blijkens zijn stelling dat de studie dezer taal op de Gymnasia niet ma
achterstaan bij die van het Grieksch en Latin. Hi' werd nu leeraar in de oude talen aan het instituut van Mensing te Rijswijk
en den 26en Juli 1855praeceptor aan het Gymnasium te Leeuwarden. Van December 1860 tot Juli 1872 was hi' vervolgens
conrector van het Gymnasium te Groningen, een vruchtbare tijd, waarin hi' veel studeerde en publiceerde. In '72 werd hi'
rector van het Utrechtsch Gymnasium ; 4 Sept. '80 vierde hi' er de inwijding van het nieuwe gebouw. Den 21en December 1881
benoemde de Amsterdamsche Raad hem tot rector van het Stedelijk Gymnasium. Onder hem werd de nieuwe inrichting
aan de Weteringschans, naar zijn aanwijzigingen en plannen, opgetrokken en den 18en December '85 met de opvoering van
Sophocles' Antigone ingewijd.
Bij raadsbesluit van den 3en Augustus 1883 werd Van den Es buitendien benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de Grieksche outlheden en depaedagogiek aan de Stedelijke Universiteit. Den len October hield hi' zijn intreerede „Over de studie
van de Grieksche oudheidkundegedurende de laatste jaren". In 1896, toen hi' den 65-jarigen leeftijd had bereikt, nam hi'
ontslag als rector. Buitengewoon hoogleeraar bleef hi' tot 1901 •; bij Raadsbesluit van 26 Juni van dat jaar werd hem we ens
het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens, ook uit die betrekking eervol ontslag verleend teen het einde van den cursus.
Nog een achttal jaren heeft hi' van zijn rust genoten ; hi' overleed te Baarn den Ten Augustus 1909 en werd den 9en van
die maand te Utrecht be raven.
In Juli 1857 huwde hi' te Leeuwarden Louison Augusta du Cloux, die voor hem gestorven is.
Als leeraar en rector is Van den Es eengeziene figuur geweest •; zijn bemoeiingen met de leerlingen strekten zich uit ook
buiten de school, hi' stelde belang in hun vereenigingen, hun blaadjes en hun zomerkampen. Zooals het echter meer gaat,
de strengheid, noodig voor de leider van een groote onderwijsinrichting, boette hi' in bij dien vriendschappelijken omgang
zij ontbrak vooral in den laatsten tijd. Door themaboeken, een spraakkunst en een veel gebruikt Grieksch woordenboek heeft
hi' verder het Gymnasiaal onderwijs gediend. Ook toonde hi' zich in den strijd om het Grieksch een vurig voorstander van.
het behoud van die taal op het Gymnasiale leerplan ; in '98 schreef hi' zijn brochure „Waarom Grieksch ?" Voor de populariseering van de producten der Grieksche letterkunde heeft hi' het zijne gedaan ; hi' gaf zelf metrische vertalingen van
Griekschepoezie en hielp Vosmaer bij zijn vertaling van Homerus.
Zijn wetenschappelijke publicaties vallen vooral in zijn voor-Amsterdamschen tijd • later had hi' het te druk en schreef
alleen nog artikelen in den Spectator en critieken in het Museum.
Zie voor hem Y. H. Rogge in Levensberichten van de Maatschappijederl.
der NLetterkunde 1909—'10, 115. Verder het
artikel van E. Zuidema in het Nieuw Ned. biogr. wbk V, 173, de artikelen genoemd in Petit's Repertorium en „Onze hoogleeraren" (1898) 247. Op Rogge's levensbericht volt de list zijner geschriften.

Lucas van ESSEN werd den 14en September 1892 te Amsterdam geboren. Hi' bezocht daar de 4e H.B.S. m. 3 j. c. en
genoot verder een particuliere accountantsopleiding. Sinds 1916 was hi' werkzaam als accountant, sinds 1 Mei 1924 lid der
firma Van Dien, van Uden en Co ; bovendiengaf hi'esl aan de cursussen ingericht
,
door het Nederlandsch Instituut van
accountants ter opleiding van accountants. Den 18en Juli 1929 werd hij benoemd tot lector bij de faculteit der Handelswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam voor de toegepaste bedrijfshuishoudkunde en de administratieve statistiek en contrilleleer ; den 6en December opende hi' zijn colleges met een openbare les, getiteld : „Eenige beschouwingen over
administratieve organisatie".
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Abraham FABER werd, volgens het Album academicum 1913 te Meissen in 1618 geboren. Van Lennep daarentegen is
het nietgelukt iets omtrent zijn afkomst en zijn levensloop te weten te komen ; hi' kent ook een geschriften van zijn hand.
Uit de resoluties van Amsterdam blijkt dat hi' in 1656 en '57 lessen heeft gegeven aan het Athenaeum Illustre, waarvoor
hem bij besluiten van 30 October '57 en 12 Januari '58 een belooning werd toegekend, de tweede maal op voorwaarde, dat
hi met het geven dier lessen niet zou voortgaan. Welk vak hij toen doceerde wordt niet gezegd ; Selynsius in zijn Commentaren spreekt van „Politica", Staatkunde. Ruim 10 jaar later, toen burgemeesteren, na den dood van Robertus Keuchenius,
den leerstoel voorgeschiedenis vruchteloos aan Graevius en daarna aan Gudius hadden aangeboden, en Meiboom na een
jaar weer van het tooneel verdween, werd die bij resolutie van 30 October 1670 aan hem opgedragen, tegelijk met het onderwijs in de Grieksche en Latijnsche letteren. Hi' schijnt echter teen die taak niet opgewassen geweest te zijn 1) en werd bij
resolutie van 22 Maart 1674 vervangen door Petrus Francius, terwijl hem den vacanten stoel van Christenius voor de rechtsgeleerdheid werd toegewezen. Ook dit onderwijs is hem, althans ten slotte, te zwaar geworden ; bij resolutie van den 28en
Januari 1684 werd Johannes Van den Broeck hem als helper toegevoegd. Den 4en April 1690 is hi' overleden.
Zie Van Lennep, Memorabilia 133 en het daarop steunende artikel bij Van der Aa, Biogr. wbk. der Nederl. i. v., waar nog
een enkele bron meer wordt aangegeven.

Barend FADDEGON werd den 9en Juli 1874 te Amsterdamgeboren. Hi' bezocht daar de H.B.S. 3-j. c. en de Kweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen, deed Staatsexamen tot toelating tot de Universiteit en studeerde achtereenvolgens te Amsterdam en te Leiden in de Nederlandsche Letteren. Den 9en Juli 1906 promoveerde hi' aan de Universiteit
van laatstgenoemde plaats op een proefschrift, getiteld : „Cawkara's Gitibhasya, toegelicht en beoordeeld". Intusschen
was hi' van 1893 tot 1895 werkzaam geweest als huisonderwijzer, daarna als privaat leeraar in de oude talen. In 1907 werd
hi toegelaten als privaat-docent in de Indische Cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam • den 31en Januari
1908 opende hi' zijn colleges met een openbare les over : „Het stelsel van Kapila". Den 10en Juni van dit jaar werd hi'
benoemd tot lector in het Sanskrit en den 4en Juni 1919 tot buitengewoon hoogleeraar in het Sanskrit en de vergelijkende
fd en
I ndo-Europeesche grammatica •; den 6en October hield hi' zijn inaugurale rede over : „Het sprookje van den verliefden
grammaticus in verband met de vragen der taalwetenschap". In 1926—'27 trad hi' op als visiting lecturer in Harvard University, Cambridge (Mass.).
Behalve de reedsgenoemde geschriften verschenen van zijn hand : The Vaicesika-system described with the help of the
oldest texts (1918) • The Essence of the Scriptures (Pravacanasdra), by Kunclakuncla-Acarya, translated from the Sanskrit (terperse); Gita-gorwinda, een pastorale van Djajadewa, in Nederlandsche verzen overgebracht. Verder publiceerde
hi' verhandelingen in verschillende tijdschriften als : de Nieuwe Gids, Tijdschr. v. Ned. Taal en Letterkunde, Neophiloto us De Nieuwe Taal ids enz.

Karl Willi Max FLEMMING werd den 22enJanuari 1888 te Berlijn geboren. Hij bezocht het Luisenstadtische Realgymnasium te Berlijn, en studeerde een semester daar, vervolgens te Freiburg i. B. nog eens 5 semesters te Berlin
en ten slotte te Marburg. Den 20en Juli 1912 werd zijn dissertatie, het le deel van zijn in 1921 verschenen boek : „Andreas
Gryphius und die Biihne", handelende over : „Theatereindriicke im Leben des Andreas Gryphius", door de litteraire faculteit aldaar aangenomen ; den 24en Juli d.o.v. deed hi' het „Examen rigorosum" en den 25en Juli 1913 le de hi' het examen
of voor het„hiihere Lehrambt” en kreeg hi' de onderwijsbevoegdheid voor Duitsch, Engelsch en Philosophie. In 1912 bracht
hi' eenigen tijd door in Edinburgh en Londen en maakte vervolgens studiereizen in Oostenrijk en Holland. Van 1914 tot '18
was hi' in krijgsdienst. Daarop, in 1919, „habilitierte" hi' zich als privaatdocent aan de Universiteit te Rostock, waaraan
hi' in 1924 tot buitengewoon hoogleeraar werd benoemd. In 1927 werd hi' vanwege het Genootschap Nederland-Duitschland
benoemd tot bijzonder lector voor Duitsche taal en letterkunde aan de Universiteit te Amsterdam ; den 27en October opende
hi' zijn colleges met een openbare les over : „Die Auffassung des Menschen im 17en Jahrhundert". In den herfst van 1929
vertrok hi'j als hoogleeraar voor Duitsche taal en letterkunde weer naar Rostock.
Behalve het reedsgenoemde werk, waarvan zijn proefschrift een deel uitmaakte, verschenen van zijn hand o.a. nog : Geschichte desJesuitentheaters in den Landen deutscher Zunge (1923); Epik und Drainatik. Versuch ihrer Wesensdeutung
(1925) ; Felix Hollander und rein Werk (1926 • van Felix Hollander, Gesammelte Werke de 6e band) • Das Wesen der
Schauspielkunst (1927) ; Andreas Gryphius, Catharina van Georgien. Abdruck der Ausgabe von 1663 mit Lesarten von
1657. Hrsg. van Willi Flemming (1928) •; Der Wandel des deutschen Naturgefiihls vom 15. zum 18. Jhdt (1931). In de serie
„Deutsche Literatur. Sammlung literar. Kunst- und Kulturdenkmaler in Entwicklungsreihen" gaf hij, in de 13e Reihe b
(Barock), uit : I Das schlesische Kunstdrama (1930) • II Das Ordensdrama (1930) • III Das Schauspiel der Wanderbiihne
(1931) • IV Die deutsche BarockkomOdie, terwijl een 5e band, die uit zal komen, nog niet verschenen is. Verder publiceerde
hi' verschillende artikelen in tijdschriften als : Zeitschr. f. Deutschkunde, Euphorion, Deutsche Vierteljahrsschrift f. Lit.
Wiss. u. Geistesgesch., Neophilologus, Zeitschr. f. Aesthetik u. Kunstwiss. enz.

Josef FORSTER werd in April 1844 te Nonnenhorn aan het meer van Constant geboren. Hi studeerde te Munchen

eipzig, vooral onder leiding
van Pettenkofer en Voit
en promoveerde denMs
27en Juli 1868 in Munchen.. M officier
en
te
L
vangezondheid maakte hi' den veldtocht van 1870 en '71 mee. In '73 schreef hi' zijn „Habilitationsschrift" : „Versuche
fiber die Bedeutung der Aschenbestandtheile in der Nahrung" ; daarna trad hij, in '74, als privaat-docent in de Hygiene
aan de Universiteit van Miicnhen op, waar hi' tevens assistent van Pettenkofer was. Den 3en Sept. 1878 werd hij, toen
hoogleeraar aan de veeartsenijschool te Miinchen, benoemd tot hoogleeraar in de gezondheidsleer en de geneeskundige policie
Gesundheitslehre
G esun dh
'79 Meld
hi' zijn intreerede over „Das
der 17enre
aan de Universiteit Januari
van
Amsterdam
• Wesen
den
und deren Stellung an den Universitaten". Hier zette hi' het werk van Pettenkofer voort en werd de schepper mee van de

1 ) Zie het harde oordeel van Graevius bij Van Lennep, Memorabilia, 134.
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hygiene in haar tegenwoordige gedaante, een op experiment gebaseerde, werkelijke wetenschap. Hi' maakte vooral studie
van de volksvoeding, de melkvoeding in de eerste plaats, met als gevolg de invoering in Amsterdam en elders van de
ziektekiemvrije melk. Tengevolge van zijn benoeming tot hoogleeraar aan de Kaiser Wilhelm Universitat te Straatsburg
werd hem teen den len September 1896 eervol ontslag uit zijn Amsterdamsche betrekking verleend. In Straatsburg kreeg
hi' de directie over het nieuw-ingerichte hygienisch-bakteriologische Instituut, waar nu op groote schaal geexperimenteerd
h ddoor
werd. Tal van verhandelingen op het gebied van voedings- en woningshygiene verschenen van zijn hand, voorall inhet
Pettenkofer en Voit uitgegeven Zeitschrift far Biologie. Zeer bekend is zijn „Ernahrung and Nahrungsmittel" als eerste
band van Pettenkofer en Ziemssen's Handbuch der Hygiene in 1882 uitgekomen. Sedert 1883 was hi' mede-redacteur van
het „Archiv fur Hygiene", waarin hi' en zijn leerlingen een reeks van experimenteel-hygienische en bakteriologische studies
publiceerden.
Den 12en October 1910 is Forster te Straatsburg overleden.
Zie over hem : Biographisches Lexikon hervorragender Arzte des neunzehnten Jahrhunderts, hrsg. van J. Pagel, 529 ; M. W.
Pynappel in Al em. Handelsblad van 15 October 1910, Ochtendblad. Gemeenteblad van Amsterdam 1878, II, 448.
Johannes FONTEYN of de la Fontaine (Johannes Fontanus) werd in 1574 te Amsterdamgeboren als zoon van

Anthonis Fonteijn en Belie Plemp. Hi' studeerde en promoveerde in de medicijnen en oefende in zijn geboortestad
degeneeskundige practijk uit ; ook was hi' lijfarts van Prins Maurits. In 1621 volgde hi' Sebastiaan Egberts op als
praelector in de anatomie en chirurgie •; bij resolutie van den 27en November kenden Burgemeesteren hem daarvoor een
jaarlijksch honorarium van f 250 toe. Hi' gaf zijn lessen boven de kleine vleeschhal in de Nes. Den 8en of den 13en Augustus
1628 is hi'j overleden.
In 1641 zagen van hem het licht : Lessen betreffende de konst der Chirurgie. Vol ens Wagenaar, Amsterdam in zijne opkomst, aanwas enz. XI. stuk,p. 316 zou hi' verscheidene geneeskundige werken geschreven hebben, die opgegeven worden
in de Bibl. Belg. II, 909.
Ook op letterkundig gebied heeft hi' zich bewogen. Hi' schreef een drama : „'t Verloren Schaap" en is misschien president
geweest van de kamer „In liefde bloeyende". Vondel droeg hem zijn „Heiden Gods" op.
Zie over hem : Van der Aa, Biogr. wbk. der Nederl. s. v. Fontanus, waar nog eenige literatuur wordt opgegeven, die geen
verdere aanwijzingen geeft •; Van Lennep, Memorabilia 140 ; A. Gel in Nieuw Ned. biogr. wbk. I, 875 en de daar genoemde
literatuur.
Petrus FRANCIUS (de Frans) werd den 19en Augustus 1645 te Amsterdam geboren, waar zijn varier, Jacob de Frans,
directeur was van denpostwagen op 's Gravenhage. Hi' bezocht in zijn vaderstad de latijnsche school, waar vooral het
onderwijs van den rector Hadrianus Junius invloed op zijn vorming gehad heeft en hem den zin voor uiterlijke welsprekendheid, die hem later zoo sterk eigen was, sehijnt bijgebracht te hebben; Ovidius bovenal stelde hi' hem ten voorbeeld. Den
29en Aug. 1662 werd hi' ingeschreven als student aan de Leidsche hoogeschool 1 ). Na afloop van zijn studien daar bereisde
hi' En eland Italie en Frankrijk, werd te Angers bevorderd tot doctor in de beide rechten, en knoopte met vele geleerden
van naam vriendschapsbetrekkingen aan. In zijn vaderstad teruggekeerd hield hij, met goedvinden van Curatoren, den
14en Maart 1672 in het Athenaeum Illustre een rede„de studio Eloquentiae”, die hem, als de tijdsomstandigheden gunstiger
warengeweest, reeds toen een professoraat zou hebben bezorgd. Nu werd hem dat twee jaar later, den 22en Maart 1674,
opgedragen • in plaats van Faber, die naar de rechten overging, werd hi' met het even van onderwijs in de geschiedenis
en de welsprekendheid belast. Den 20en April hield hi' zijn inaugurale rede „de historiae utilitate". Bij resolutie van
26 Januari '86 kreeg hi' ook het Grieksch te onderrichten. In 1692 nam hi' een beroep naar Leiden aan, maar bedankte
onmiddellijk daarop onder mededeeling dat Burgemeesteren zijn wedde zoodanig verhoogd hadden, dat hi' het beter achtte
in Amsterdam te blijven. „Waerop" door Curatoren te Leiden „gedelibereert sijnde, is goedgevonden ende verstaen, dat
aengesien den voors. Professor Francius te quader trouwen in dit geval met de H. Curatoren ende Burgemeesters heeft
gehandelt, men een verdere gedagten omtrent sijn persoon sal laten gaen, maer die t' eene mael uyt den sinne stellen."
en In
een openbare redevoering bedankte hi' den 24en Maart de Amsterdamsche Curatoren voor hun waardeering. Hi' overleed
in zijn vaderstad den 19en Augustus 1704.
Francius had vooral naam als vloeiend en elegant dichter. Zoowel in de Latijnsch
e en Grieksche, als in de Nederlandsche
taal. En, mogelijk meer nog, als redenaar. Toen hij, na het sneuvelen van Admiraal De Ruyter, in de Nieuwe Kerk een herinneringsrede in latijnsche verzen zou houden, was de toeloop zoo groot, dat allen onmogelijk toegelaten konden worden
zijn vriend Broekhuizen, die het bevel over de wacht had, moest tot een schifting over aan : slechts wie zijn latijnsche vragen
in het latijn beantwoorden konden, mochten binnengaan. Geleerde zangers zongen zijn lof en koningen en vorsten be- en
omhingen hem met penningen en kettingen. Perizonius, Voorbroek , echter heeft het als Accinctus gewaagd hem aan tevallen
llen
op enkele van zijn latijnsche oraties in een brief „ad P. Francinum Barbarum" ; een twistgeschrijf was het gevolg van deze
critiek.
Zie over hem Van Lennep, Memorabilia 161 en het artikel bij Van der Aa, Biogr. wbk der Nederl. s. v., waar een uitvoerige
opgave voorkomt van zijn geschriften en een lane literatuurlijst. Voor de onderhandelingen met Leiden in 1692 cf. Maandblad Amstelodamum 8e jrg (1921) p. 7 kol. 1 ; voor den toeloop bij zijn lijkrede op De Ruyter: J. E. Sandys, A history of
classical scholarship II, 330 ; en voor zijn strijd met Perizonius : Nachricht van denen Streitschriften, so zwischen P. Francio
and Jac. Perizoniogewechselt worden, in Crusii, Vergniig. muss. Stund I, 26, genoemd in Petit's Repertorium, waar nog
een enkel artikel meer voorkomt. Cf. voor zijn geschriften : G. D. Bom H.Gzn., Het Hooger Onderw. te Amst. enz., 26 ;
en voor zijn beroep naar Leiden : P. C. Molhuysen, Bronnen t. d. Gesch. d. Leidsche Univ. IV, 95, 97, 98, 101.

1 ) Als 20-jarige •; is dit juist dan zou hi' in 1642 geboren moeten zijn.
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JohannJoseph Aloys Arnold FRANTZEN werd den 18en Juli 1853 te Kleef geboren. Zijn vader was een Rijnlander,

zijn moeder een francaise uit de Elsass : karakteristiek was in hem de men elfin van Germaansche en Romaansche geestelike eigenschappen en cultuur. In 1866 be of zijn vader, op uitnoodiging van Thorbecke, zich naar Nederland om als leeraar
verbonden te worden aan de H.B.S.„Willem II” te Tilburg ; de 'one Frantzen ging van de tertia van het Kleefsche Gymnasium over op de Tilburgsche H.B.S. met 5 j. c., waarvan hi' in '71 eindexamen deed. Reeds spoedig trad hi' op als onderwijzer aan verschillende instituten, waartoe hi' in '73 de bevoegdheid kreeg ; in hetzelfde jaar haalde hi' de acte M.O. voor
Duitsch. In '75 werd hi' daarop leeraar aan het Gymnasium en de Kweekschool te Leiden •; hier kreeg hi' om an met Cosijn
en Kern. Hi' volgde de colleges van den eerste en bezocht met bijzonder root genoegen de privatissima van den laatste,
terwijl de rector Van der Me hem hielp bij de studie van de oude talen. In de jaarvergadering van den 20en Juni 1878 1)
werd hi' als opvolger van Verdam en Rogge tot secretaris-bibliothecaris van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
benoemd. Van '81 af was hi' lid van de Middelbare-examencommissie voor Duitsch ; ook was hi' mede-oprichter en tot '83
redacteur van het tijdschrift „Taalstudie". In '82 behaalde hi' nog de acte Fransch M.O. ; zijn betrekking aan de Kweekschool had hi' laten varen voor een benoeming in deze taal ook aan het Gymnasium. In „Taalstudie" en in „De drie Talen"
verschenen in dezen tijd verschillende uitnemende artikelen van zijn hand, en ook „De Gids" nam er weldra een op ; begrijpelijk dat hi' het Leidsch gymnasium verwisselen kon voor dat van Amsterdam •; bij Raadsbesluit van den 17en Dec. 1885
werd hi' er als leeraar aan verbonden. Den 9en Mei '92 promoveerde hi' in Straatsburg op een dissertatie, getiteld : „Kritische
Bemerkungen zu Fischarts Ubersetzung von Rabelais' Gargantua". In het volgende jaar werd hi toegelaten als privaatdocent aan de Universiteit van Amsterdam • zijn openbare les, die ongedrukt is gebleven, was een pleidooi voor het goed
recht der modernephilologie naast de classieke, en „zoo hoog voerde hi' het peil van zijn onderwijs op, dat daardoor de
grondslag is gelegd voor den leerstoel in de Duitsche taal- en letterkunde, die hier in 1912 is opgericht". Hi' be on zich in
dezen tijd ook toe te le en op het Oud en Modern Noorsch en op de studie van het Deensch, en bleef, in kleine verhandelingen, publiceeren. In 1908 werd hij, als opvolger van Gall6e, benoemd tot hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht
om onderwijs te even in de Oudgermaansche en in de Duitsche taal- en letterkunde •; den 22en Sept. 1908 hield hi' zijn
intreerede over de„Ontwikkelingsgang der erotische lyriek bij de Germaansche volken”. Een groeiend getal opstellen en
Salverda
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recensies verscheen nu van zijn hand, meest in „Neophilologus", het tijdschrift dat hi' met Scholte, Swaen en
Grave had opgericht. Ook gaf hi' met Hulshof nit „Drei KOlner Schwankbiicher aus dem XVen Jahrhundert" (1920).
In 1912, bij de oprichting van de leerstoelen voor de moderne talen in Amsterdam, werd hem die voor het Duitsch aan eboden ; hi' bedankte. In '16 heeft de Amsterdamsche Universiteit zijn groote verdiensten geeerd door hem het eeredoctoraat
in de Nederlandsche letteren te verleenen. In den oorlogstijd, toen Gustave Cohen werd weggeroepen om dienst te doen
aan het front, heeft hi' Kier nog een aantal colleges gegeven over het oud-fransch, meer speciaal over Chrestien de Troyes.
In den laatsten tijd ging hi' zwaar gebukt onder het oorlogswee en onder de kwaal, die hem het spreken en daarmee het
college even steeds moeilijker maakte. Toen hi' in '23, we ens het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens, af moest treden,
heeft De Vooys zijn afscheidsles, den 17en Juli, in zijn plaats voor moeten lezen. Kort daarop, den 15en November, is hi'
overleden.
Ook in het algemeen heeft hij, vooral in zijn Utrechtschen tijd, een groote belangstelling voor het onderwijs getoond •; hi'
was Curator van het Gymnasium, Voorzitter van de School-commissie en Voorzitter van Volksonderwijs.
Duitscher van origine, heeft hi' zich in de oorlogsjaren laten naturaliseeren.
Den 10en Mei 1883 was hi'j gehuwd met Emma Emilia Loba.
Zie voor zijn leven, zijn persoon en de waardeering van zijn in vele opzichten zoo oorspronkelijk werk de verhandelingen
van. H. Scholte in de Levensberichten van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde 1923—'24, 65 en van R. C. Boer in
hetJaarboek van de Kon. Akad. van Wetenschappen, 27. Aan het slot van het eerst genoemde levensbericht wordt een
list zijner geschriften gegeven.
Robert FRUIN werd den 22en November 1857 te Dordrechtgeboren. Hi' bezocht de H.B.S. van zijn geboortestad
en het Erasmiaansch Gymnasium te Rotterdam, studeerde te Leiden in de rechtswetenschap, en promoveerde daar den
2en October 1886 op een proefschrift, getiteld : „Overzicht der Staatsgeschiedenis van het landschap Westerwolde tot op
zijne vereeniging met de XVII Nederlanden". Van 1888 tot '94 was hi' commies-chartermeester aan het Rijksarchief te
Utrecht, van 1894 tot 1910 Rijksarchivaris in de provincie Zeeland. Den Ten September van laatstgenoemd jaar werd hij
benoemd tot hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam, om onderwijs te even in de encyclopaedie der rechtswetenschap en in het oud-vaderlandsche recht en zijne geschiedenis ; den 14en November Meld hi' zijn inaugurale rede over :
„De studie van het oud-vaderlandsche recht en de archieven". Teen den len April 1912 vroeg en verkreeg hij eervol ontslag
var
uit zijn hoogleeraarsambt, ten gevolge van zijn benoeming tot Algemeen Rijksarchiis.
Behalve de reeds genoemde dissertatie en inaugurale rede verschenen van zijn hand een root aantal studies, catalogi van
archieven enz., waarvan men een opgave vindt in Nijhoff's „Wie is dat ?" s. v. Verder publiceerde hi' vele artikelen, inventarissen en boekbesprekingen in periodieken als •: Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven • Nederlandsch Archievenblad ;
Verslagen en Mededeelingen der Vereeniging tot uitgave van Oude Vaderlandsche Rechtsbronnen •; het Museum ; Bijdragen
voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde ; De Nederl. Spectator ; Bijdragen en mededeelingen van het Historisch
Genootschap te Utrecht •; Tijdschrift voor Rechtsgesclaiedenis c.a.

Herman FRIJDA werd den 22en Juli 1887 te Amsterdam geboren. Hi' bezocht de H.B.S. 5 j. c. te 's Gravenhage, le
daarna het Staatsexamen af ter toelating tot de Universiteit, studeerde te Leiden, promoveerde daar den 23en Maart 1911
tot doctor in de rechtswetenschap en den 16en Juni 1914 tot doctor in de staatswetenschappen op een proefschrift over :
„De Theorie van het geld en het Nederlandsche geldwezen". Van 1915 tot '16 was hi' werkzaam bij de gemeentelijke woningdienst in Amsterdam, van 1917 tot '21 bij de Bank-Associatie aldaar, ten slotte, van 1920 tot '21, als onder-directeur. Van

1 ) In het Levensbericht van de Kon. Akad. v. Wetenschappen ten onrechte 1877.
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1916 tot '19 trad hi' als privaat-docent op aan de Universiteit te Leiden ; den 23en October van eerstgenoemd jaar opende
hi' zijn colleges met een openbare les over : „Realisme en theoretische economic". Den Zen December 1921 werd hi' benoemd
totgewoon hoogleeraar in de faculteit der handelswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam om on.derwijs te geven
in de Staathuishoudkunde en de Statistiek ; den 23enJanuari 1922 hield hi' zijn inaugurale oratie over : „De vorming van
den wisselprijs".
Van zijn hand verschenen verschillende praeadviezen : in 1917 een in de Handelingen van de Nederl. Juristenvereeniging,
in 1922 een voor het Ned. Instituut van accountants, in 1928 een voor de Vereeniging voor gemeentefinancien, in 1931 een
voor de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek. Verder publiceerde hi' artikelen in verschillende tijdschriften als : De economist, Economisch statistische berichten enz.
Max FU(H)RBRINGER werd den 30en Januari 1846 te Wittenberg geboren. Hi' bezocht het Gymnasium te Gera,
studeerde van 1865 tot '73 teJena en te Berlin in de natuurwetenschappen en de medicijnen onder Gegenbaur, Hackel
en Peters, promoveerde in '69 tot Dr.phil. en in '74, in welk jaar hi' ook het artsexamen deed, tot Doctor medicinae. In '76
werd hi' privaat-docent te Heidelberg en als prosector toegevoegd aan Gegenbaur ; 2 jaar later werd hi' er tevens tot buitengewoon hoogleeraar benoemd. Bij raadsbesluit van 6 Maart 1879 volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar in de ontleedkunde aan de Universiteit van Amsterdam ; den 1 len October hield hi' zijn intreerede over „Die Anatomie als Wissenschaft and Universitats-disciplin". In zijn onderwijs toonde hi' zich een uitgesproken vertegenwoordiger van Gegenbaur's
richting in de wetenschappelijke anatomie. Den 1 len Juli 1888 werd hem op zijn verzoek, met in an van den len October,
eervol ontslag verleend •; toen vertrok hi' naar Jena, dat hi' in 1901 met Heidelberg verwisselde.
fiirbringer heeft deelgenomen aan den veldtocht teen Frankrijk in 1870-'71. In '78 was hi' gehuwd met Fanny Bassermann.
Zie voor hem„Wer ist's?”, waar ook een opgave voorkomt van zijn geschriften ; en: Biographisches Lexikon hervorragender
Arzte des 19en Jahrhunderts hrsg. v. Prager s. v.

Willem Van der GAAF werd den 12en Augustus 1867 te Oostwold (gemeente Leek, Groningen) geboren. Hij bezocht

de Rijksnormaalschool te Grijpskerk, volgde van 1893 of colleges aan de Universiteit van Amsterdam, behaalde in 1894
de acte Middelbaar-Onderwijs Engelsch B en promoveerde den 22en December 1903 te Heidelberg tot doctor philosophiae
op een proefschrift over : „The transition from the Impersonal to the Personal construction in middle English". Van 1886
tot 1892 was hi'j werkzaam bijethlager onderwijs
tereenvolgens
ach
te Alkmaar, te Hilversum en aan de Hernhutterschool
te Zeist. Na een verblijf in En eland werd hi' in 1893 benoemd aan de H.B.S. met 3 j. c. te Amsterdam, in '94 aan die met
5 j. cursus, in '98 aan de Handelsschool, waaraan hi' tot 1925 althans eenige uren les is blijven even. In 1905 werd hi'
toegelaten als privaatdocent aan de Amsterdamsche Universiteit •; hi' opende zijn colleges met een openbare les, getiteld :
„Het karakter van de Engelsche taal". Den 13en Juni 1917 tot lector in de Engelsche taal en letterkunde benoemd, gaf hi'
als zoodanig den 17en October een openbare les over : „The study of historical phonology". Den 9en April 1930 volgde zijn
benoeming tot buitengewoon hoogleeraar •; den 26en Mei hield hi' zijn inaugurale rede, getiteld : „Van dialect tot schrijftaal".
Van zijn hand verschenen nog tal van artikelen in tijdschriften als : de Drie Talen, Englische Studien, Neophilologus, English
Studies enz.
GALENUS, zie : Galenus (Gelijn) ABRAHAMSZ.

Karel Rudolph GALLAS werd den 17en April 1868 te Amsterdam geboren. Hi' bezocht daar de H.B.S. met 5 j. c. en
de Kweekschool voor Onderwijzers. In 1890 behaalde hi' de Akte voor Fransch M.O., A, in 1895 de Akte-B. Van 1886 tot
1896 was hi' werkzaam bij het lager onderwijs te Amsterdam. Daarop was hij, van 1896 tot 1900, leeraar aan het Gymnasium
te Kampen, van 1900 tot 1907 aan de Cadettenschool te Alkmaar, van 1907 tot 1920 bij het Middelbaar Onderwijs te Amsterdam. Bij besluit van B. en W. van 27 November 1914 werd hi' als tijdelijk lector belast met de waarneming van de colleges
van Prof. Gustave Cohen • hi' be on zijn lessen na de Kerstvacantie, in het begin van 1915. De waarneming duurde tot
1917 ; beginnende met September van dat jaar trad hi' opnieuw op bij het Middelbaar Onderwijs te Amsterdam. Toegelaten
alsprivaat-docent aan de Universiteit aldaar, opende hi' zijn colleges den 22en April 1918 met een openbare les, getiteld :
„Quelques observations sur la littêrature francaise a partir de 1880." Den 28en Juli 1920 werd hi' benoemd tot lector in
de Fransche taal- en letterkunde. Den 9en April 1930 volgde zijn benoeming tot buitengewoon hoogleeraar ; zijn inaugle
ura
rede hield hi' op den 29en September over „Rhythmisch proza in de Moderne Fransche Letterkunde".
Van zijn hand verscheen een „Fransch Woordenboek" (2 din ; 1904—'07 ; 3e dr. 1917—'19) en een „Schoolwoordenboek"
(1916 ; 3e dr. 1929). Verderpubliceerde hi' tal van artikelen in tijdschriften als : Neophilologus, het Museum, Amstelodamum,
Revue de litterature comparee, Annales Rousseau, English Studies, het Weekblad voor Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs, Berichten en Mededelingen van de Vereniging van leraren in de levende talen.

Arnold Heinrich Paul GERTH werd den 16en Juni 1884 te Frankfurt a. M.geboren. Hi' bezocht daar het WOhlerreal-gymnasium en studeerde aan de Universiteiten van Heidelberg, Miinchen, Berlijn, Freiburg i. B. en Bonn, waar hi'
den 12en Augustus 1908 tot doctor philosophiae promoveerde op een proefschrift, getiteld : „Beitrage zur Phylogenie der
Tubocorallier". Van 1909 tot 1921 was hi' als privaat-docent verbonden aan de Universiteit van Bonn, waaraan hi' in het
laatstgenoemde jaar buitengewoon hoogleeraar werd zonder verplichting tot het geven. van colleges. Van 1920 of beyond hi'
zich met verlof in Holland • hi' was er tot 1929 conservator bij het Rijks-geologisch-mineralogisch Museum te Leiden, maar vertoefde in 1928—'29 te Bandoeng, als palaeontoloog bij den dienst van den mijnbouw. Den 20en Maart van '29 werd hi' benoemd
tot buitengewoon hoogleeraar in de stratigraphische geologie en de palaeontologie aan de Universiteit van Amsterdam ; den
20en Januari 1930 hield hi' zijn inaugurale rede over : „De beteekenis der palaeontologie voor de biologie en de geologie".
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Van zijn hand verschenen nog : Die Anthozoen der Dyas von Timor (1920) en : Die Spongien aus dem Perm von Timor
; Anthozoa (1921)
en : Echinoidea
bee in
(1929) beide in : Palaeontologie
van
Timor(1922),
beide
: Die Fossilien von Java.
(Samml. desgeol. Reichsmuseums in Leiden) ; Die Anthozoenfauna des Jungtertiars van Borneo (1923) (Samml. des geol.
Reichsmuseums in Leiden); Estratigrafia y distribution de los sedimentos mesozoicos en los Andes Argentinos (1925) • La
fauna neocomiana de la Cordillera Argentina (1925). Verder publiceerde hi' artikelen in verschillende tijdscluiften.
Jan Van GEUNS werd den 5en Juli 1808 te Amsterdamgeboren als noon van Jakob van Geuns, directeur der Associatie-Cassa, vroeger geneesheer te Groningen en R. C. Voombergh. Zijn moeder is vroeg gestorven •; zijn vader en zijn oom
Jan, predikant eerst te Leiden, toen te Amsterdam, leidden zijn opvoeding. Hij bezocht het Gymnasium van zijn geboortestad en werd in 1825 student in de medicijnen aan het Athenaeum Illustre. Hier waren de humaniora beter vertegenwoordigd
dan de natuurwetenschappen •; hi' hoorde litteratoren en ging met litteratoren vooral om. In November '27 deed hi' zijn
propaedeutisch examen •; den 29en van die maand werd hi' te Leiden ingeschreven. In December '29 deed hi' het candidaats, in '31 het doctoraal. Hi' werkte nu verder in Amsterdam voor zijn dissertatie en promoveerde den 17en Juni '33 te
ron observatur".
Leiden op een „dissertatio psychologico-medica de animi habitu, qualis in variis morbis chronicis
Nu volgde een reis van twee jaar door Duitschland en Italie, Zwitserland, Frankrijk en En eland •; hi' volgde er colleges,
bezocht er hospitalen en maakte er kennis met allerlei mannen van wetenschappelijken naam. Na zijn terugkeer in Nederland vestigde hi' zich als geneesheer in Amsterdam, maar hi' toonde zich tegelijk een ijverig publicist, schreef in Heye's
„Wenken en meeningen" en in „De Gids", trad op in den strijd om de droogmaking van de Haarlemmermeer, maakte pro paganda voor de vaccinatie, toonde zich een kampioen voor de verbetering van de geneeskundige staatsregeling en stichtte
daartoe met eenige anderen zelfs een tijdschrift, de blauwe „Bijdragen tot de geneeskundige staatsregeling in Nederland".
verkl
Zoo kon hij in '46 in aanmerking komen voor de sedert 3 jaar onbezet gebleven plaats van Van der Breggen. Hi' verklaarde
zich echter slechts bereid het buitengewoon hoogleeraarschap te aanvaarden op voorwaarde dat hi' tegelijk tot geneesheer
aan het Binnengasthuis benoemd zou worden en dat het hem vrij zou staan consultatieve praktijk uit te oefenen. Die voorwaarden zijn ten slotte ingewilligd • in November volgde de benoeming voor Medicina forensis en pathologia en den 28en
Januari '47 hield hi' zijn inaugurale oratie over „De geneeskunde als eene zelfstandige natuurwetenschap." Hi' werd begroet
als een soort banierdrager van de natuurwetenschappelijke methode in de geneeskunde, waartoe niet zijn studie in Leiden,
maar zijn verblijf in Frankrijk en Duitschland, waar men verder was dan hier, hem voorbeschikt scheen te hebben. Exact,
objectief ziekenonderzoek in plaats van deductie en dogmatiek, bevordering van de studie der pathologische anatomie,
der physiologische chemie en der histologie en profiteeren van haar resultaten, dat stond op het programma der nieuwe
richting. En ofschoon Van Geuns niet geheel beantwoord schijnt te hebben aan het ideaal, dat hi' zich zelf stelde, hi' is
een stuwkracht van beteekenis geweest. Vooral zijn klinische lessen werden zeer gewaardeerd •; hi' was de eerste, die zijn
leerlingen met de physische onderzoekingsmethoden, percussie, auscultatie enz. vertrouwd zocht te maken. In '48 werd
den Minister van Binnenlandsche Zaken een door hem ontworpen plan tot reorganisatie der Klinische school aangeboden •;
daarbij werd ook aangedrongen op de stichting van nieuwe laboratoria om physiologie, histologie, pathologische anatomie,
chemisch en mikroskopisch onderzoek meer tot hun recht te doen komen. Zoo in eens ging het niet •; maar een vertrek in
het ziekenhuis, omgevormd tot een wetenschappelijke werkplaats, werd toch het uitgangspunt voor het in '55 gestichte
Physiologisch-pathologisch laboratorium.
In Juni 1857 werd het extra-ordinariaat omgezet in een gewoon hoogleeraarschap ; gerechtelijke geneeskunde en ziekteleer
bleven hem opgedragen. Maar in November '73 vroeg hi' eervol ontslag •; hi' kon zich met den toen steeds meer veldwinnenden geest van utilisme onder de studenten kwalijk vereenigen. Den 26en is het hem verleend met in an van den len
December.
Hij bleef intusschen een groote, consultatieve praktijk houden en zich interesseeren voor de vele wetenschappelijke genootschappen, waarvan hi' lid was. Hi' had een werkzaam aandeel gehad in de in '48 benoemde staatscommissie voor de geneeskundige staatsregeling en behartigde later met ijver de belangen van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der
geneeskunst, die mede uit het optreden dier commissie geboren was. Met dien van Schneevoogt is zijn naam verbonden
aan de oprichting van het gesticht Meerenberg. Groote verdienste heeft hij verder ten opzichte van het Instituut tot onderwijs aan blinden, en sterk heeft hi geijverd voor een inrichting voor half-blinden, voor onderwijs aan doofstommen te
Amsterdam, voor eengasthuis voor ooglijders.
Hi'j overleed te Amsterdam, den 5en December 1880.
Hij was gehuwd met M. P. G. Biichler, die hem na vier jaar door den dood ontviel.
Zie voor hem B. J. Stokvis in Jaarboek van de Kon. Akad. van Wetensch. 1882, 15, gevolgd door een lijst van zijn geschriften, en het artikel van P. H. Simon Thomas in het Nieuw Ned. biogr. wbk IV, 651. Cf. Van Athenaeum tot Universiteit, 65.
Jan van GILSE werd den 19en October 1810 te Zaandam geboren, als zoon van Jacob van Gilse, eigenaar van een
houtzagerij, en Jannetje van Neck. Hi was, als oudste, bestemd zijn vader op te volgen, maar de toenmalige doopsgezinde
predikant van de gemeente Zaandam-Oostzijde, Ds. I. E. Wieling, wist te bewerken dat hi' voor het predikambt werd opgelead. Zijn beschermer belastte zich zelf met de vooropleiding, en, ofschoon hi' in den beginne aan de gekoesterde verwachtingen
metvoldeed, in 1828 slaagde hi voor het toelatingsexamen voor het Doopsgezinde Seminarium te Amsterdam. Hier volgde
hij de lessen van S. Muller en Cnoop Koopmans en aan het Athenaeum vooral die van Van Lennep en Roorda •; ook werd
hij bevriend met R. C. Bakhuizen Van den Brink. In 1831 verkreeg hi' een accessit voor de beantwoording van een prijsvraag over de profetie van Obadja, uitgeschreven door de Leidsche Universiteit, in 1832 een gouden eerepenning voor een
„Expositio doctrinae fonds libri Sapientiae Jesu Sirachidis, et comparatio libri cum Proverbiis Salomonis", antwoord op
een door de Groningsche Universiteit uitgeschreven prijsvraag. Daarna studeerde hi nog een jaar te Leiden, waar hi' den
7en Februari 1833 werd ingeschreven en een „Expositio et censura principiorum praeceptorumque moralium, quae scriptis Patrum Apostolicorum continentur", als antwoord op een prijsvraag der Leidsche Academie, eveneens met goud bekroond
zag. Den 25en Juni 1834 werd hi tot proponent bevorderd en in datzelfde jaar ontving hi' een beroep als tweede predikant
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van Koog en Zaandijk ; den 14en December werd hi' er door Prof. Muller bevestigd. Den 10en Juni 1836 promoveerde hi'
te Leiden tot doctor theologiae op een proefschrift, getiteld : „Specimen exegeticum et criticum, exhibens commentarium
in Cap. XVII vaticiniorum Ezechielis. In ditzelfde jaar werd hi' naar Amsterdam beroepen ; den 7en April 1837 deed hij
er zijn intrede. Den 23en Mei 1849 volgde zijn benoeming tot hoogleeraar aan het Doopsgezinde Seminarium te Amsterdam
d munus sacrum omnino necesden 9en October Meld hi zijn inaugura le rede „de Theologiae disciplina, ad bene gerenum
m bekleed.
saria". Tot zijn dood, in den nacht van 23 op 24 Mei 1859, heeft hi' dit hoogleeraarsabt
fh
an Gilse was een krachtig man, een so heftig strider voor wat hi' de waarheid achtte. Die zin voor „vrijheid, onaankeVan
lijkheid en onbekrompenheid, uit he de tot waarheid gesproten", was ook kenmerkend voor zijn onderwijs. Als theoloog
was hi modern, met een conservatieven inslag •; een tamelijk heftige polemiek heeft hi' gevoerd met Da Costa, maar ook
de Groninger School heeft hi' op verschillende punten bestreden.
Uitgebreide werken zijn er van zijn hand niet verschenen. Wel verschillende artikelen in godgeleerde tijdschriften en vooral
in De Gids, waarvan hi sands 1852 redacteur is geweest. Na zijn dood gaf P. J. Veth alle reeds verschenen en enkele onuitgegeven geschriften van zijn hand uit als : Verspreide en nagelaten Schriften van Dr. J. van Gilse (5 dln. 1860—'61).
Ook op maatschappelijk gebied heeft hi' zich bewogen. Een tijdlang was hi' secretaris voor de Oost-Indische zaken bij het
Nederlandsch Bijbelgenootschap, hi' is hoofdbestuurder geweest van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen en bestuurslid van de Vereeniging tot Ziekenverpleging te Amsterdam.
Van Gilse is tweemaal gehuwd geweest. Eerst met Jeannette Brester, die 26 December 1838 overleed • daarna, den 27en
, die hem overlee
Augustus 1840, met Alexandrina Geertruida Craandijkoverleefde.
Een opgave van zijn voornaamste geschriften en artikelen en een uitvoerige literatuurlijst komen voor in het artikel, aan
hem gewijd in het Biogr. Wbk. v. Prot. God el. in Nederl. van de Bie en Looses III, 254 • daarin worth ook verwezen
naar het korte levensbericht van H. J. Koenen in het Jaarboek der Kon. Akad. v. Wetensch. voor 1859, naar dat van S.
Muller in de Handel. v. d. Maatsch. d. Ned. Letterk. van 1859, 217 en van C. Sepp in de Godgeleerde Bijdragen XXIII,
alsmede naar het artikel van P. C. Molhuysen in het Nieuw Ned. biogr. wbk IV, 657. P. J. Veth doet de Verspreide Geschriften, boven genoemd, voorafgaan door een zeer uitvoerige levensschets.
Bruno GIRAUD is geboren te Dompierre, in het Fransche departement Mayenne, + 1768 1 ). Hi' was een bekwaam
heelmeester, 2e chirurgijn, „plaatsvervanger van den Opper Heelmeester" van het Hotel Dieu te Paris. Hi' zal met Lodewijk
Napoleon naar Holland gekomen zijn ; althans hi' was als le churirgijn in zijn dienst en is tot de inlijving in 1810 in die
Athenaeum
aan het
Ath
h
de heede
functie gebleven. Bij Kon. Besluit van den 26en Juni 2) 1809 werd hi' tot hoogleeraar in heelkunde
Illustre te Amsterdam benoemd om den bejaarden Andreas Bonn ter zijde te staan. In 1810 is hi' naar Frankrijk teruggekeerd
en den 15en Januari 1811 te Parij s overleden.
Zie voor hem : Van der Aa, Biogr. wbk. der Nederl. s. v. • ; Biographie universelle s. v. •; Algemeene Konst- en Letterbode
1811, No. 9, 130.

Everhardus Cornelis GODEE MOLSBERGEN werd den 18en September 1875 te Utrecht geboren. Hi' bezocht het ErasJuli
miaansch Gymnasium te Rotterdam , studeerde te Leiden in de Nederlandsche Letteren en promoveerde daar den 9en Ju
1902 op een proefschrift over „Frankrijk en de Republiek der Vereenigde Nederlanden, 1648-1662". Den 25en Februari
1905 verleende de Universiteit van Kaap de Goede Hoop hem het eeredoctoraat in dezelfde wetenschap. Van 1901 tot 1903
was hi' Directeur van de Chr. H.B.S. met 5 j. c. te Rotterdam, van 1903 tot '10 Hoogleeraar te Stellenbosch. In 1913 werd
hi' toegelaten als privaat-docent voor de Koloniale en Zuid-Afrikaansche geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam
den 20enJanuari opende hi' zijn colleges met een openbare les over „Stambelangen en Universitair Onderwijs". In hetzelfde
jaar nog volgde zijn benoeming tot lector, terwij1 hi' bovendien van 1914 tot '16 belast was met het geven van de lessen
van Prof. Heeres te Leiden. Van 1916, toen hi' den 20en September, op zijn verzoek, eervol ontslagen werd uit zijn Amsterdamsche functie, tot 1918, was hi' gewoon hoogleeraar aan de Universiteit te Gent; den 12en Juni 1917 hield hi' hier zijn
inaugurale rede over : „De Kaukasische Bond en de neutraliseering der Kolonien". In 1919 vertrok hi' als ambtenaar bij
het Departement van Onderwijs naar Nederlandsch Oost-Indie, waar hi' sedert 1922 fungeert als Landsarchivaris te Batavia.
vanRiebeeck,
eec 1618—
ica
(1910) • Jan
Van zijn hand verschenen nog : Geschiedenis van Zuid-Afrika (History of South-Africa
1677, de stichter van Hollands Zuid-Afrika (1912) ; Zuid-Afrika's Geschiedenis in Beeld (Platen-atlas, samen met Joh.
Visscher • 1913) ; Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd (4 dln.; 1916, 1916, 1922, 1932 in Werken uitgeg. door de
Linschoten Vereeniging) ; Geschiedenis van de Nederl. Oost-Indische Compagnie en Nederlandsch Indie (1925) ; Geschiedenis
van de Minahassa tot 1829 (1928). Verder tal van artikelen in tijdschriften en dagbladen als Jaarb. der Vereeniging voor
Ned. Luthersche Kerkgesch., Onze Eeuw enz.

George Lodewijk GONGGRIP) werd den 17en October 1885 te Njalindoeng (West-Java) geboren. Hi' bezocht de H.B.S.
met 5 j . c. te Delft en studeerde te Leiden,
waar hi't in 1908 he eindexamen voor den Indischen Administratieven dienst
aflegde. Dadelijk hierna vertrok hi' naar Nederlandsch Indie ; van 1909 tot '19 was hi' er ambtenaar bij het Binnenlandsch
Bestuur. In 1916 echter vertrok hi' met verlof naar Nederland, waar hi' eerst een jaar colleges volgde aan de Universiteit
te Leiden en de Handelshoogeschool te Rotterdam en daarna, van 1917 tot '19, lessen aan de Ned. Indische Bestuursacademie
md tot lector in de koloniale economie aan de Nederlandsche
werd hi' benoe
te 's Gravenhage. In het laatstgenoemde jaar
Handelshoogeschool te Rotterdam, waarom hi eervol ontslag verkreeg nit den Indischen Staatsdienst. Zijn colleges opende

1 ) Zoo bij Van der Aa, Biogr. wbk. der Nederlanden s. v. De Biographie Universelle, sub voce, heeft + 1760. Dit zal wel
onjuist zijn daar hi'lgens
vo een bericht in de Algemeene Konst- en Letterbode den 15en Januari 1811 stierf in den ouderdom
van 43 jaar.
9 ) Zoo Van Lennep in zijn Memorabilia 283 ; v. d. Aa heeft 27 Juni.
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hij den 12en November met een Openbare les over : „Koloniale en theoretische economie". Den 8en Februari 1922 werd
hi' in hetzelfde yak tevens lector aan de Amsterdamsche Universiteit ; zijn openbare les Meld hi' hier den 5en Mei over :
„Het crediet in de Indische Volkshuishouding". In 1926 volgde zijn benoeming tot buitengewoon hoogleeraar in de koloniale
economie aan de Rotterdamsche Handelshoogeschool •; hi' aanvaardde dit ambt den 29en April met een rede over : „Bruikbaarheid en betekenis van enkele rente-theorieen voor de koloniale ekonomie". Bovendien werd hij, den 26en Juni 1930,
ook te Amsterdam tot buitengewoon hoogleeraar benoemd •; den 24en November Meld hi' hier zijn inaugurale oratie : „Over
de invloed van het Westersegrootbedrijf op de inheemsche samenleving in Nederlands-Indie".
Van zijn hand verschenen nog : Acoka (Drama in vier bedrijven) (1921) ; Winstdeeling bij de suikerindustrie op Java (1921)
Het arbeidsvraagstuk in Ned. Indie (1925) •; Schets eener economische geschiedenis van Ned. Indie (1928) •; Repartition
des activites economiques entre les colonies et les mêtropoles (Praeadvies, uitgebracht in 1931 voor het Institut Colonial
International). Verder kwamen tooneelwerk en verzen van hem uit in De Gids en De Beweging en artikelen in het Koloniaal Tijdschrift, de Economisch-Statistische Berichten en De Economist.
Marinus Willem Clemens GORI isgeboren te Amsterdam den Ten September 1834. Hi' studeerde aan de school
voor militaire artsen te Utrecht, werd in 1855 of '56 tot militair dokter benoemd enpromoveerde den len Maart 1869 te
Utrecht ook tot doctor in de medicijnen op een proefschrift, getiteld : „Eene bijdrage voor nieuwere hospitaalhygiene".
Nadat hij in 1870 ontslag uit den militairen dienst had genomen, vestigde hi' zich als oogarts in Amsterdam, waar hi' in
1874 alsprivaat-docent toegelaten werd aan het Athenaeum Illustre. Bij de omzetting van het Athenaeum in een Universiteit werd hij, den 15en October '77, tot lector benoemd. Ter voorkoming van misverstand, zeggen B. en W. in hun voordracht, wenschten zij een nadere omschrijving te even van het leervak, aan hem op te dragen ; zij wilden dit doen luiden :
„de militaire genees- en heelkunde (toepassing van gezondheidsleer, genees- en heelkunde op het leven van den soldaat,
Militair-Sanitatswesen)". Dr. Tilanus zou met degewone militaire heelkunde belast worden. Zoo is besloten en tot 1890
is Gori onderwijs overeenkomstig deze leeropdracht blijven even. Den 26en December van dit jaar is hi' overleden. Zijn
publicaties liggen geheel in de lijn van de praktische militaire hygiene.
Zie voor hem het artikel van C. E. Daniels in „Biographisches Lexikon der hervorragenden A- rzte des 19en Jahrhunderts"
s. v. waar ook de list zijner geschriften wordt gegeven en het artikel van P. H. Simon Thomas in Nieuw Ned. biogr. wbk.
V, 210, eveneens met een opgave van geschriften.

Jean Jacques Salverda de GRAVE, zie : Jean Jacques SALVERDA DE GRAVE.

Herman Usbrand GROENEWEGEN is den len Januari 1862 te Amsterdamgeboren. Hi' bezocht het gymnasium van
zijn geboortestad en deed uit de vierde klasse admissie-examen voor de Universiteit. In 1879—'80 studeerde hi' in de theologie
te Amsterdam • toenging hi' over naar Leiden, waar hi' aan de Universiteit en het Seminarium der Remonstranten zijn studie
voortzette. Den 15enJuni '89 promoveerde hi' er op een proefschrift, getiteld : „Paulus van Hemert als godgeleerde en
wijsgeer". Hi' was nu achtereenvolgens predikant bij de Remonstrantsche gemeenten te Doesburg, Dokkum, Utrecht en
Rotterdam, tot hij, in 1902, werd benoemd tot hoogleeraar aan het Remonstrantsch Seminarie te Leiden •; hi' aanvaardde
dit ambt met het uitspreken van een rede over „De metaphysica in de wijsbegeerte van den godsdienst." Zijn studie had
zich tot nu toe in hoofdzaak op de wijsbegeerte van den godsdienst gericht, en, ofschoon hi' door deze benoeming gedwongen
was zich in de eersteplaats met de kerkgeschiedenis en de practische onderwijsvakken bezig te houden, hi' bleef zich daarnaast op het terrein van zijn eerste liefde bewegen. Zoo volgde in 1916 zijn benoeming, als gedeeltelijk opvolger van de Bussy,
totgewoon hoogleeraar voor godsdienstwijsbegeerte en ethiek aan de Universiteit van Amsterdam ; den 25en September
Meld hi' zijn intreerede over „De theologie der Universiteit en hare wijsgeerige vakken. "
En alsgeleerde, en als prediker heeft Groenewegen zich naam gemaakt. Men hoorde hem graag. Tallooze cursussen en populair-wetenschappelijke lezingen heeft hi' gehouden, zoo voor de Volksuniversiteiten te Amsterdam, Den Haag en Amersfoort
tallooze redevoeringen ook uitgesproken op de internationale congressen van Vrije Religie te Amsterdam, Geneve, Boston,
Berlin en Parijs en in de Kant-Gesellschaft te Halle. Hi' was eerelid van de Kiinigsbergsche Kantgesellschaft en voorzitter
van de Nederlandsche. Al vroeg ook werd hi' lid van het Curatorium van het Remonstrantsche Seminarium, waarvan hi'
na Tiele's dood in 1902 de leider werd.
Prof.
Een
Kuene (1893), E
Pf. A. K
Velepublicaties zijn er van zijn hand verschenen , o.a. Het onderwijs in de zedekunde van
godsdienstig y olk (1897), Preeken (1899), Kanselwerk (1901), De Theologie en hare wijsbegeerte (1904), De evolutieleer in
hetgodsdienstig leven (1909), De Remonstrantie (1910), De student en de godsdienst (1915). Verder deed hi' nog tal van
theologische en andere artikelen verschijnen in verschillende tijdschriften als het Theol. Tijdschr. (Leiden) en het Nieuw
Theol. Tijdschr., van welke beide periodieken hij lid der redactie was, Ned. Archief v. Kerkgesch., De Gids, De Hervorming,
Tijdschr. v. Wijsbegeerte, Uit de Rem. Broederschap enz.
Den 9en April 1930 is hij, na een kortstondige ziekte, te Huis ter Heide overleden.
zen
eihMui
Zie over hem een uitvoerig artikel in het avondblad van het Algemeen Handelsblad van 10 April 1930 ; H. W.
in Amst. Studentenalmanak voor 1931 •; Nieuw Theol. Tijdschr. XIX (1930), 199 •; N. Blokker in : Uit de Rem. Broederschap XLI (1930), 188.

Johannes Temminck GROLL, zie : Johannes TEMMINCK GROLL.

Albert Willem de GROOT werd den 13 en Januari 1892 te Groningen geboren. Hi' bezocht daar het gymnasium,

studeerde aan de Universiteit van zijn vaderstad, te Munster i. W. en te Bazel in de klassieke letteren en promoveerde te
Groningen den len Februari 1919 op een dissertatie : „De numero oratorio latino". Hi' was eenigen tijd leeraar aan het
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gymnasUniversiteitsbibliotheek
ium te Winschoten en was van 1916 tot '18 assistent, van '18 tot '21 conservator aan de Universiteitsbibli
te Groningen. Den 27en Juli van het laatstgenoemde jaar werd hi' benoemd tot hoogleeraar in de Latijnsche taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam ; den 10en October hield hi' zijn intreerede over „Verouderde denkwijzen en
nieuweproblemen in de Latijnsche taalwetenschap".
Van zijn hand verschenen verder, behalve opstellen in tijdschriften als Groot Nederland, Rheinisches Museum, Bulletin
de la Societe linguistique enz., de volgende werken : Untersuchungen zum byzantinischen Prosarhythmus (1918) • A Handbook of Antique Prose Rhythm I (1919) •; Der antike Prosarhythmus I (1921) ; Die Anaptyxe im Lateinischen (1921) ; La
rose metrique des anciens (1926).
P
joannes Theodorus Vincentius de GROOT, 0. P., werd den 4en Juli 1848 te Schiedamgeboren. Hi' ontving zijn

eerste onderricht op de school daar van meester Combê. In 1862 ging hi' naar het Sint-Dominicus-College te Nijmegen.
Hi' dacht er over te Leuven in de wijsbegeerte en de theologie te promoveeren alvorens in de orde te treden, maar werd
door den leider van het College, pater Koors, van dit denkbeeld afgebracht. In September '66 werd hi' opgenomen in het
klooster te Huissen en nam nu den kloosternaam Vincentius aan ; in '67 le de hi' de kloostergeloften af. Hi' le de zich nu
toe op de studie der filosofie en theologie en werd leeraar in de humaniora aan het St. Dominicus-college te Nijmegen. In
'72 verscheen zijn boek : „De pausen" en van toen of trad hi' ook op als medewerker aan Alberdingk Thijms Dietsche Warande,
waarvoor hi' uitnemende artikelen schreef. In Augustus '73 ontving hi' te Utrecht de priesterwijding en vijf jaar later, in '78,
le de hi' te Huissen het examen of voor het Lectoraat, „zooals het doctoraat in de wijsbegeerte en theologie van ouds in
de Dominikaner-ordegenoemd wordt". In „Onze Wachter", het tijdschrift van Dr. Schaepman, verschenen artikelen van
zijn hand en zijn leeraarstaak te Nijmegen werd uitgebreid met Apologetiek en Godsdienstgeschiedenis ; uit dit onderwijs
is zijn handboek „Summa Apologetica" gesproten. Bovendien leidde hi' een wetenschappelijke krans van 'one Nijmegenaars en hield Zondagavond-conferenties voor een grooteren kring in de Broerskerk. Novicenmeester is hi' in dezen tijd
geweest en tweemaal werd hi' tot bij-prior of kloosteroverste gekozen. In 1885 maakte hi' een reis naar Rome ; voor den
hoogsten studieraad der Dominikanerorde le de hi' daar het „examen ad gradus magisterii" af, waardoor hij, na nog enkele
jaren doceeren, den titel kreeg van „Magister in de H. Godgeleerdheid". In 1882 was intusschen zijn „Leven van den
H. Thomas van Aquino" uitgekomen, waardoor het Neo-Thomisme, door Leo XIII gepropageerd, ook hier in an vond.
Den 12en Juli 1894 werd hi' door het doorluchtig Nederlandsch Episkopaat aangewezen voor een bizonderen leerstoel in
de Thomistische Wijsbegeerte aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam ; den len October hield hi' zijn inaugurale
rede over „De H. Thomas van Aquino als wijsgeer".
Gematigd als hi' was, wars van heftige polemiek, vond Pater de Groot in breeden kring waardeering. Vooral zijn privatissima werdengraag bezocht en door zijn optreden in de studentenvereeniging en als leider van retraites oefende hi' ook buiten
de colleges grooten invloed uit op zijn katholieke leerlingen. Hi' stond, zegt Molkenboer, vooraan in de rij „van de thomisden moedvan
en de onzen
kennis hadden
h 13en eeuwtischgemodelleerde, modern geOrienteerde, die
denkers
tijd om
hun
schen Doctor communis opnieuw te plaatsen in het brandpunt der filosofische belangstelling." Bekend is nog zijn boek
„Denkers over Ziel en Leven".
0 ok in de orde heeft hi' posten van gewicht bekleed. Zoo heeft de Ordegeneraal hem opgenomen in een commissie tot herziening van de studien der orde, waarvoor hi' eenige reizen naar het buitenland, speciaal naar Rome, heeft ondernomen.
Den 26en Februari 1 ) 1922 is hi'j overleden.
Zie over hem B. H. Molkenboer, 0. P., in Levensberichten van de Maatsch. der Ned. Letterk. 1924—'25, 1, en, uitvoeriger :
„Pater de Groot, Herdenking en Hulde, samengesteld door Dr. B. H. Molkenboer en Dr. A. H. M. J. van Rooy. Verder Dr.
Al. Slijpen S. J. in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1923. Dan nog de artikelen genoemd in Petit's Repertorium, voorkomende in de Kath. Ill., 't 12e jaarverslag van de Violier, de Beiaard (Gerard Brom) enz.
Romano GUARNIERI werd den 20en November 1883 te Adria in Italiegeboren. Zijn gymnasiale opleiding ontving
hi' te Florence en te Adria ; verder le de hi' zich toe op de studie van taal en letteren. In 1907 kwam hi' in Nederlandd waar
hi' zich bezig hield met het even van privaatlessen •; in 1910 le de hi' te 's Gravenhage het Middelbaar
lb aar examenof in de
Italiaansche taal- en letterkunde. Van 1915 tot '18 was hi' in militairen dienst. In 1921 trad hi' op als privaat-docent aan
de Amsterdamsche Universiteit. Daarop volgde, in den loop van den cursus 1924—'25, zijn benoeming tot bijzonder lector
in de Italiaansche taal- en letterkunde aan diezelfde Universiteit vanwege de Vereeniging tot het stichten van een lectoraat
in het Italiaansch, nadat hi' er in '24 tot doctorandus was bevorderd •; den 30en Maart '25 opende hi' als lector zijn colleges
met een openbare les over : Giosue Carducci, „Italic° Vate". Den Ten December van dit jaar werd hi' bovendien benoemd
tot leeraar in de Ital. taal- en letterkunde aan de 2e Openbare Handelsschool. Den 26en Januari 1928 volgde zijn benoeming
totgewoon lector, terwijl hi' in 1929 tevens optrad als privaat-docent te Utrecht.
Van zijn hand verschenen nog : Dante Alighieri : Studio Critico (in Eigen Haard, 1921) en : Pensiero e Azione nell' evoluzione letteraria e civile d'Italia (1922). Met Dirk Coster, Paul Colin, F. M. Huebner en Douglas Goldring gaf hi' uit : De
nieuwe Europeesche geest in kunst en letteren (1920).

Etienne Charles GUILHOU werd den 12en Februari 1896 te Parijs geboren, Hi' bezocht de lycea Buffon en Louis
le Grand in zijn geboortestad en studeerde daar aan de Sorbonne, waar hi' den graad van Licencie es Lettres en dien van
Agrege des Lettres verwierf. Vervolgens was hi' als leeraar werkzaam aan de lycea St. Louis te Parijs en Gambetta te Cahors.
In het najaar van 1925 werd hi' benoemd tot bijzonder lector in de Fransche taal- en letterkunde vanwege het Genootschap
Nederland-Frankrijk • den 3en December opende hi` zijn colleges met een openbare les : „Quelques tendances du theatre
d'apres-guerre en France".

1 ) Het Jaarboek van de Universiteit 1921—'22, 165, noemt 2 Maart, den dag der begrafenis.
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Van zijn hand verscheen nog : Vital de Blois : Geta, texte etabli et traduit, avec une introduction et des notes (2 dln, 1931,
in : La comédie latine en France dans la seconde moitie du XIIe-siecle). In verschillende tijdschriften publiceerde hi' artikelen, zoo in de Revue de Cours et Conferences, Neophilologus, Het Fransche Boek, Bulletin de 1'Alliance Francaise en
Hollande.
Jan Willem GUNNING werd den 22en September 1827 te Vlaardingen geboren, als noon van Johannes Hermanus

Gunning, predikant aldaar en Anna Elizabeth van Cam en. In 1832 ging zijn vader naar Hoorn, in 1835 naar Leeuwarden;
hi' bezocht daar het gymnasium en deed den 15en Augustus 1845 het toelatingsexamen voor de Universiteit. Den
18en September van dat jaar werd hi' te Utrecht ingeschreven •; hi' studeerde er aanvankelijk in de medicijnen, maar
werd door Gerrit Jan Mulder voor de chemiegewonnen. Den 20en Juni 1853 promoveerde hi' bij hem op een dissertatie,
getiteld : „Disquisitio chymica de aquis nonnullis neerlandicis (Onderzoek naar den oorsprong en de scheikundige natuur
van eenige Nederlandsche wateren)".
Reeds vroeger als assistent van Mulder werkzaam, nam hi' kort na zijn promotie als lector tijdelijk diens colleges over ;
maar, tengevolge van onaangenaamheden met zijn leermeester, gaf hi' in November '57 zijn positie op. In '58 werd hi'
benoemd tot docent aan de Technische School te Utrecht, in '62 tot „Rijks-adviseur" voor natuurwetenschappelijke vraagstukken, en in '65 volgde zijn benoeming, als opvolger van Von Baumhauer, tot hoogleeraar in de Scheikunde en de Pharmacie aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam • den 3en April hield hi' zijn inaugurale rede : „Een eisch van het natuuronderzoek toegelicht uit de geschiedenis der Scheikunde".
van
in dienst
ontwikk
Tot op dien tijd had aan het Athenaeum de studie der natuurwetenschappen zich in hoofdzaak ontwikkeld
degeneeskunde. Gunning was het, die den stoot gaf tot het ontstaan, in 1874, van een zelfstandige natuurkundige sectie
in het „Genootschap voor genees- en heelkunde". En een algeheele emancipatie volgde toen in 1877, bij de omzetting van
het Athenaeum in een Universiteit, een zelfstandige Wis- en Natuurkundige facuiteit werd ingericht. Gunnings bemoeiingen
d
had weten te ddoen
gingen nu vooral uit naar de pharmacie, waarvoor hi' in de nieuwe wet op het H.O. een nnieuw doctoraat
opnemen, en waarvan hi' de studie op een breeden, chemischen grondslag gebaseerd wilde zien. Bij de zooeven bedoelde
reorganisatie van het Athenaeum werd Van 't Hoff tot lector benoemd •; deze doceerde van nu of de „algemeene" chemie,
ter i'1 de „speciale", aangepast aan de behoeften der toekomstige medici, door Gunning gegeven werd. Door zijn toedoen
vooral wierp het chemisch laboratorium root practisch nut af, voor de organisatie bijv. van den gemeentelijken gezondheidsdienst, bij de oprichting der rijkslandbou-wproefstations, bij de inrichting der rijkssuikerlaboratoria.
Door de uitbreiding, die het onderwijs in de Chemie onderging vooral sedert het optreden van Van 't Hoff, werd het oude
laboratorium aan den Groenburgwal geheel onvoldoende. In 1889 werd met den bouw van een nieuw aan de Nieuwe Prinsengracht begonnen, dat in '91 gereed kwam. In September van dat jaar werd het door Gunning met een rede geopend. Maar
minder
id werdmind
een ouden boom moet men niet verplaatsen, zou hi' herhaaldelijk in dezen tijd verzucht hebben. Zijn gezondhed
een verlof volgde, dat hi' doorbracht op zijn landgoed „Groot Zande" te Hoog-Keppel bij Doetinchem, en in 1896, nog voor
hi de wettelijke leeftijdsgrens had bereikt, vroeg hi' eervol ontslag. Bij Raadsbesluit van den 20en Mei werd het hem te
den 16en September verleend. Hi' overleed den Ten Januari 1900 op zijn buitengoed.
De beoefening van de natuurwetenschap heeft aan de streng christelijke overtuiging, waarin hi' was opgevoed en waaraan
hij trouw is gebleven, een afbreuk gedaan •; „slechts een misbruik van die natuurwetenschap", meende hij, „kon Naar tot
voorwendsel ter bestriding van het geloof doen worden".
Den 20en October '58, kort na zijn aanstelling aan de Technische School te Utrecht, was hi' gehuwd met Mejuffrouw Petronella
Adriana Pierson.
voor
dahStudentenalmanak
Studlk
Zie voor hem • J. H. Van 't Hoff, „In Memoriam Jan Willem Gunning" in den Amsterdamschen
1901, 43 • verder : W. P. Jorissen en L. Th. Reicher, J. H. Van 't Hoff's Amsterdamer Periode 1877-1895, p. 24. In dit
werk is ook het zoo juist genoemde In Memoriam weer afgedrukt, nu in het Duitsch. Cf. ook Algemeen Handelsblad van
10Januari 1900, Avondblad.
Johannes Hermanus GUNNING (Jr. tot den dood van zijn vader, 28 Februari 1889) werd den 20en Mei 1829 te

Vlaardingen geboren. Hi bezocht het Gymnasium te Leeuwarden, dat hi' met een rede : „De comoedia attica" verliet.
Den 13en Augustus 1846 werd hij te Utrecht als student in de theologie ingeschreven •; hi' volgde hier vooral de lessen van
de hoogleeraren Royaards, Vinke, Karsten, Opzoomer en Ackersdijk. Den Ben Augustus 1851 werd hi' tot proponent bevorderd. Hi gaf nu eerst eenigen tijd les, voornamelijk in de geschiedenis, aan de kostschool van den heer Kapteyn te
nog in hetzelfde jaar, op als hulpprediker van Ds. Stockfeld te Antwerpen en in 1852 als hulpBarneveld, daarna trad hi no
prediker te Heusden. Toen volgde een beroep naar Blauwkapel • ; den 26en December 1853 nam hi' afscheid van de gemeente
te Heusden, den 22en Januari werd hi' door zijn vader in zijn nieuwe standplaats bevestigd. Hi' bleef hier tot 1857, toen
hi een beroep naar Hilversum aannam • 't was zijn schoonvader, Ds. I. M. J. Hoog, die hem bier den len Maart van dit
jaar als predikant bevestigde. In 1861 vertrok hi' naar Den Haag, waar hi' den 1 len Augustus bevestigd werd en den 14en
d.o.v. zijnintrede deed. In 1878, na de reorganisatie van het Hooger Onderwijs, werd hem te Utrecht een leerstoel vanwege
de Nederlandsch Hervormde Kerk aangeboden • hi' bedankte, maar nam in 1882 eenzelfde aanbod, hem voor Amsterdam
wetenid
gedaan, aan. Den 18en December hield hi' er zijn inaugurale rede over : „Het kruis van Christus, de waarhe
voor
schap en kerk". In 1889 vertrok hij naar Leiden, waar hij, als opvolger van Rauwenhoff, tot gewoon hoogleeraar in de theologie was benoemd • hij hield hier den 21 en September van het genoemde jaar zijn intreerede over : „De wijsbegeerte van.
den godsdienst uit het beginsel van het geloof der gemeente". Hi' doceerde de encyclopaedie der godgeleerdheid, de geschiedenis van de leer aangaande God en de wijsbegeerte van den godsdienst, later, in de plaats hiervan, ethiek en symboliek.
In 1899 moest hij, wegens het bereiken van den wettelijken leeftijdsgrens, aftreden; den 13en Juni gaf hi zijn afscheidscollege. Hi vests de zich nu in Arnhem, waar hi als ouderling lid werd van het kerkbestuur en waar hi' den 21en Februari
1905 overleed. De Utrechtsche Universiteit had hem in 1877, op voorstel van Prof. Opzoomer, het eere-doctoraat in de
wijsbegeerte verleend.
Gunning heeft op velen zijner leerlingen een die en indruk gemaakt • ; hi' schijnt iets van een profeet, ook in houding en
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verschijning, gehad te hebben. Als prediker heeft hi' weinig waardeering gevonden. In zijn godsdienstige overtuiging, als
aanhanger van de ethische richting, is hi' het meest verwant aan Chantepie de la Saussaye, al neemt hi' een beslist eigen
plaats in •; men leert hem in dit opzicht het best kennen uit zijn in 1884 verschenen boek : „Jezus Christus, de Middelaar
Gods en der menschen •;" zijn hoofdbeginsel was, volgens Semmelink, een „protest teen alle relativisme, een handhaven
van den absoluten eisch van het geweten en van het in Christus verwerkelijkte ideaal". Tegenover de historische critiek
bled hi' op conservatief standpunt staan, maar tegenover de dogmatiek was hi' tamelijk vrijzinnig.
Naast theoloog van invloed was Gunning een niet onverdienstelijk litterator.
Overstelpend groot is het aantal van zijn geschriften. Daaronder zijn maar weinig boeken van eenigen omvang • veelal zijn
het vlugschriften. En ook tijdschriftartikelen heeft hi' vele gepubliceerd, al vroeg in het Pantheon, in de Vaderlandsche
Letteroefeningen, in Ernst en Vrede en in De Referent voor de theologische wetenschap, waarvan hi' in 1857 als redacteur
optrad, maar dat slechts een jaargang beleefde.
In zijn Barneveldschen tijd had Gunning Johanna Jacoba Hoog, een dochter van den plaatselijken predikant, leeren kennen.
Hi' huwde haar den ben Januari 1854 •; korten tijd voor hem is zij overleden.
Zie over hem het 5-deelige werk van zijn zoon J. H. Gunning J.Hzn. : J. H. Gunning, Leven en werken (1923-1925); in
het slotdeel heeft A. Brom Jr. een zoo volledig mogelijke list van zijn geschriften gegeven. Een opgave van de afzonderlijk
, die toengetrokken
nog enkel in handschrift
voor
in h uitverschenen werken en werkjes,
nit bestond,
dezekomt
list
het
voerige artikel in het Biogr. Wbk. v. Prot. God el. in Nederl. van de Bie en Loosjes, s.v., waar, aan het slot, ook een lange
literatuurlijst wordt gegeven. Verder zij nog gewezen op de dissertatie van J. H. Semmelink : Prof. Dr. J. H. Gunning, zijn
ontwikkelingsgang en zijne beginselen (1926). Steunende op een en ander gaf F. S. Knipscheer een kort artikel over hem
in het Nieuw Ned. biogr. wbk. VII, 507.
het Gymnasium te Leeuwarden, deed
bezoc
Willem Marius GUNNING werd den 15enJuli 1834 te Hoorn geboren. Hi'ht
den 9en Augustus 1850 het toelatingsexamen voor de Universiteit en werd den 13en Maart 1851 te Utrecht ingesch reven
als student in de medicijnen. Hi' behoorde tot de oudste leerlingen van Donders, onder wiens leiding hi' zich aan het Nederlandschegasthuis voor ooglijders voor oogheelkunde bekwaamde en wiens assistent hi' een tijdlang geweest is. Den lien
September '57 promoveerde hi' aan de Utrechtsche Universiteit op een dissertatie, getiteld : „Onderzoekingen over bloedsbeweging en stasis". In 1859 werd hij, samen met Snellen, door den Minister belast met een onderzoek naar den aard en
de uitgebreidheid van de in de gestichten Veenhuizen en Ommerschans heerschende oogziekten. Den 29en Januari '68
werd hi' lector in de oogheelkunde aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam ; hi' stond toen tevens aan het hoofd van
de in '53 door Tilanusgestichte polikliniek voor ooglijders, een functie, die hi' tot '85 heeft bekleed. Om tegemoet te komen
aan de onvoldoendegelegenheid tot verpleging van oogzieken, die deze kliniek bood, stichtte hi' in 1874 de Inrichting voor
ooglijders aan de Spinozastraat •; 25 jaar lang was hi' geneesheer-directeur van deze inrichting ; in Mei '99 pas le de hi' die
betrekking neer. Bij de stichting der Amsterdamsche Universiteit in 1877 werd hij, den 15en October, benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de oogheelkunde •; den 16en Juli '84 volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar. Teen den
16en September 1894 werd hem, op zijn verzoek, eervol ontslag uit deze betrekking verleend. Na zijn aftreden ook als
directeur van het Spinozahuis vestigde hi' zich in 's-Gravenhage, maar de laatste jaren van zijn leven bracht hi' weer in
Amsterdam door. Hi' overleed den 4en Mei 1 ) 1912 te Delft, waar hi' tijdelijk vertoefde.
Gunning heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt door zijn onderzoekingen omtrent de trachoom, die in sommige wijken
van Amsterdam, vooral onder de mindergegoeden, hevig woedde. Ook buiten de stad van zijn inwoning echter werd hi'
gewaardeerd ; jaren lang is hi' voorzitter geweest van de Prins-Alexander-stichting te Bennekom en hoofdbestuurder van de
Vereeniging tot verbetering van het lot der blinden in Nederland en zijn Kolonien.
Geneeskunde 56 I B (1912),T
1485 ; en :
Zie : Muntendam, In Memoriam Prof. Dr. W. M. ,
Gunningi
in
Ned.
j dschrift voor
Algemeen Handelsblad van 6 Mei 1912, Avondblad.
Ambroise Arnold Guillaume GUYE werd den 17en Augustus 1839 te Maastricht geboren. Hi' ontving eerst privaat
onderwijs en bezocht daarna de twee hoogste klassen van het Amsterdamsch Gymnasium. In 1855 2 ) werd hi' student aan
het Athenaeum Illustre enpromoveerde den 23en Juni 1862 te Leiden op een proefschrift : „Over de Peyersche en Lieberkiihnsche klieren". Daarna vertoefde hi' geruimen tijd in Parijs en Berlin om er zich in de oorheelkunde te specialiseeren.
In 1865 vestigde hi' zich als oorarts te Amsterdam en promoveerde den 22en December van dat jaar te Leiden tot chirurgi ae
doctor. Na het vertrek van Heynsius, in '66, naar Leiden en tot de komst van diens opvolger Kiihne werd hem het geven
van onderwijs in de physiologie opgedragen.. Met Gunning en Ter Maten samen stichtte hi' een kliniek voor oog-, ooren keelziekten, en den 27en Febr. 1868 3 ) werd hi' toegelaten als privaatdocent in de oorheelkunde ; ook werd hi' den 16en Sept.
1885 hoofd der Stedelijke oorheelkundige polikliniek, die hi' tot zijn dood toe heeft geleid. Den Zen Juni 1886 volgde zijn
benoeming tot buitengewoon hoogleeraar in de oorheelkunde aan de Amsterdamsche Universiteit • den 4en October hield
hi' zijn inaugurale rede over : „De beteekenis der oorheelkunde in de geneeskundige wetenschap".
Burger, in zijn „In Memoriam" in het Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. noemt Guye „een medicus van den ouden stem el,
uit deftigen huize gesproten, klassiek gevormd en met een groote liefde voor kunst en fraaie letteren". Laborant en experimentator was hi' niet ; spreekkamer en polikliniek waren zijn werkplaatsen. Vooral als bestrijder van de adenoide-vegetaties
heeft hi' zich bekend gemaakt •; overtuigend heeft hi' de storingen aangewezen die deze in de hersenfuncties teweegbrengen.
En ook op de pathologie van het statisch zintuig was zijn belangstelling voortdurend gericht.
In den engeren en ruimeren kring zijner vakgenooten was Guye een zeer geziene figuur. Als haar voorzitter nam hi' een
voornameplaats in in de Nederlandsche Keel-, neus- en oorheelkundige vereeniging. Ruim een jaar lang was hi' president
van het bureau van „Janus, Archives internationales pour l'histoire de la medicine et la geographie medicale". Hi' was

1 ) Zoo Muntendam en het Algemeen Handelsblad ; het Album Academicum 1913 heeft 5 Mei. ') Het Album Academicum
1913 geeft 1854, maar 16 jaar. 3 ) Vol ens eigen opgave op de listen in het archief der Universiteit. Het Nieuw Ned.
biogr. wbk heeft 1874.
38
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een ijverig medewerker van het Genootschap ter bevordering der natuur-, e pees- en heelkunde, en lap en tijd penningmeester daarvan. Sedert '73 was hij Hoofdbestuurder-secretaris van de Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
en van '84—'88 beheerde hi' het „Tijdschrift" als redacteur-gerant. Drie maal is hi' voorzitter geweest van den Amsterdamschen Geneeskundigen kring en sedert '95 presideerde hi' voortdurend zijn Raad van Toezicht ; die Raad werd door
hem „een raad van verzoening en collegiaal advies".
Guye was een trouw bezoeker van congressen, die er bijna altijd wat had te even ; van het 6e Internationaal Geneeskundig
Congres, dat in 1879 te Amsterdam werd gehouden, was hi' algemeen secretaris.
Hi'j is den 15en Januari 1905 te Amsterdam overleden.
. voor Geneeskunde 1905, I 121, en in den Amsterdamschen Studentenalmanak
Zie over hem H. Burger in het Nederl. Tijdsc
h
voor 1906, 45. Verder het in memoriam in Janus X(1905), 57 ; Onze hoogleeraren (1898), 251, waar een lane reeks van
tijdschriften wordt genoemd, waarin artikelen van hem verschenen •; dan nog het artikel van P. IL Simon Thomas in het
Nieuw Ned. biogr. wbk. IV, 685.
Galenus(Gelijn) Abrahamsz de HAAN, zie : Galenus (Gelijn) ABRAHAMSZ.

Heinrich Friedrich HACKMANN werd den 31en Augustus 1864 te Osnabruck geboren. Hi' bezocht het Ratsgymnasium in
zijn geboortestad, studeerde aan de Universiteiten van Leipzig en Goettingen en behaalde aan laatstgenoemde Universiteit
den 18en Februari 1893 dengraad van Licentiat der Theologie op een proefschrift, getiteld : „Die Zukunftserwartung des
Jesaia untersucht". Den Ten Februari 1914 verleende de Universiteit van Bazel hem het eeredoctoraat in degodgeleerdheid.
Van 1893—'94 was hi' privaatdocent te Gattingen, van 1894 tot 1901 predikant bij de Duitsche gemeente te Shanghai in
China en directeur van de Duitsche school aldaar. De volgende twee jaren maakte hi' reizen door China, Korea, Japan,
Thibet, Birma en Ceylon ; daarop was hij, van 1904—'13, als predikant werkzaam bij de Duitsche gemeente in CamberwellLonden • nogmaals maakte hi' in dezen tijd, van 1910 tot '12, studiereizen door Oost-Azie en Indie. Den Ben October 1913
werd hij benoemd tot gewoon hoogleeraar in de algemeene godsdienstgeschiedenis en de geschiedenis van den Israelietischen
godsdienst aan de Universiteit van Amsterdam •; den 15en December 1913 hield hi' zijn intreerede over : „Religionen und
heilige Schriften".
Als voornaamste werken verschenen nog van zijn hand : Chinesische Schriftzeichen (1900) • Vom Omi bis Bhamo (1905,
2e dr. 1907) • Der Buddhismus (1906 ; Engelsch 1910) ; Welt des Ostens (1912 ; Engelsch 1914) • A German Scholar in the
East(1914) ; Laienbuddhismus in China (1924) ; Chinesische Philosophie (1927) ; Der Zusammenhang zwischen Schrift und
Kultur in China (1928) • Chineesche Wijsgeeren (2 dln. ; 1930) ; De driehonderd geboden voor de monniken van het Chineesch Taoisme (in : Verh. v.d. Kon. Akad. v. Wetensch. 1931). Verder publiceerde hi' tal van artikelen in tijdschriften
als : Nieuw Theol. Tijdschr., waarvan hi' mede-redacteur is, Die Christliche Welt, Zeitschr. f. Theologie u. Kirche, Jahresber.
d. Geschichtswissensch., Chinese Recorder, Mitteil. des Orient. Seminars zu Berlin, Der Ostasiat. Lloyd, Der ferne Osten,
Zeitschr. f. Miss. u. Relig. Wissensch., Acta orientalia, Foung Pao, Mensch en Maatschappij, China enz. Eindelijk is hi'
nog medewerker aan Die Religion in Gesch. u. Gegenwart en aan Die Religionen der Erde.

Jacob van HALL werd den 14en April 1799 te Amsterdam geboren als noon van Maurits Cornelis van Hall en Elisabeth

Christina Klinkhamer. Een root deel van zijn jeugd bracht hi' door op het land, op het buitengoed van zijn vader te Heikop
bij Vianen ; die vader en zijn oom Mr. F. A. van Hall hebben vooral invloed op zijn vorming gehad. Hi ontving eerst
privaat-onderwijs en bezocht later de latijnsche school in de hoofdstad, toen onder leiding van Bosscha. Van 1816 tot '21
was hi student aan het Athenaeum Illustre •; Cras, Van Reenen en later nog Den Tex waren er zijn leermeesters in de rechtswetenschap, met wie hi' echter niet meeging in bun ingenomenheid met het natuurrecht ; reeds toen voelde hi' meer voor de
historische lijn en was zijn aandacht mogelijk al gevestigd op Von Savigny. Tweemaal had hi' in zijn studententijd succes
met de oplossing van een Utrechtsche prijsvraag • ; zijn eerste antwoord bezorgde hem een accessit, zijn tweede een bekroning
met goud. Den 3en Mei 1820 werd hi te Utrecht ingeschreven om er zijn candidaats te doen en den 13en November 18221)
verdedigde hi aan het Athenaeum onder presidium van Van Reenen het le gedeelte van zijn proefschrift : „De magistro
den 19en werd hij te Utrecht doctor in de beide rechten door de verdediging van het tweede. Hi' vestigde zich nu
naves;den
als advokaat te 's-Gravenhage, maar werd binnen het jaar reeds, als opvolger van Van Reenen, naar Amsterdam geroepen.
Den 20en Augustus '23 werd hij er benoemd tot professor in het Romeinsche en hedendaagsche recht ; den 12en April 2)
Meld hi zijn intreerede, kenmerkend voor zijn richting : „De meritis Bel arum in excolendo historico juris Romani studio
over de verdiensten der Nederlandsche Rechtsgeleerden omtrent de historische rechtsstudie". In 1848 werd hi' aan de
Utrechtsche Universiteit tot hoogleeraar benoemd, bij Raadsbesluit van den 12en Juli werd hem te Amsterdam eervol ontslag
verleend en den 14en September Meld hi' zijn intreerede in de bisschopsstad : „De tuenda colendaque his potissimum temporibus et in atria qua vivimus jurisprudentia ; over het handhaven en beoefenen der rechtsgeleerde studien in Nederland,
vooral in den tegenwoordigen tijd". Nog tien jaar ruim heeft hi' in Utrecht het universitaire onderwijs gediend •; den 19en Maart
1859 3) is hi'j overleden.
Met Den Tex is Van Hall de stichter van de „Bijdragen tot Regtsgeleerdheid en Wetgeving", waarvan het eerste nummer
den len April 1826 verscheen. Vervolgd, van '39 tot '51, als „Ned. Jaarboeken voor R. en W." met „Bijblad", en na '51
als „Nieuwe Bijdragen voor R. en W. bleef hi' er aan medewerken tot zijn dood ; bijna een nummer, dat niet iets van zijn
hand bevat. In 1851 kwam verder het eerste stuk uit van zijn „Handleiding tot de beoefening van het burgerlijk regt in
Nederland", dat in '52 en '56 nog door twee andere stukken gevolgd werd •; ook Merin de historische orienteering : ons recht
acht hi' niet te verklaren zonder toetsing aan het Romeinsche.
1 ) Het Album academicum 1913 heeft ten onrechte 1823. 2 ) De Konst- en Letterbode 1859, 107, heeft 21 April •; het
titelblad der oratie 12 April. 3 ) De Geer in zijn Herinnering aan Mr. J. van Hall in de N. Bijdr. v. R. en W. VIII,
451 vlgg heeft verkeerdelijk 14 Maart.
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Een route belangstelling had Van Hall ook voor landbouwzaken, voor landontginning vooral. Den zomer bracht hi veel
door op het grootendeels door hem aangelegde buitengoed „De Hoogstraat" bij Darthuizen. Ook bezat hi' met bloedverwanten samen route heide-ontginningen bij Putten op de Veluwe. Daarnaast interesseerde hi' zich voor onderwijszaken
in Amsterdam had hi zitting in verschillende onderwijscommissies, de armen-scholen in het bijzonder trokken zijn aandacht
en het Instituut van wijlen den Admiraal Van Kinsbergen te Elburg.
Van Hall was eerst gehuwd met Susanne Gerardina Vrolik. Slechts drie jaar heeft hi' haar als zijn vrouw bezeten. Daarna,
in
1832Marcella.
, is hi'
voor de tweede maal getrouwd met Maria Theresia M
Zie voor hem • H. J. Koenen in het Jaarboek van de Kon. Akad. v. Wetensch. voor 1859, 84 •; De Konst- Letterbode
en Lbode
van 1857, 107 • J. de Wal in de Handelingen van de Maatsch. der Ned. Letterkunde 1859, 161 •; J. G. Gleichman in den
Utrechtschen Studentenalmanak voor 1860, 163 •; B. J. L. De Geer in de Nieuwe Bijdragen tot Regtsgeleerdheid en Wetgeving VIII, 451 •; het artikel van J. van Kuyk in het Nieuw Ned. biogr. wbk. III, 531.
Gerard Anton Van HAMEL werd den 17en Januari 1842 te Haarlem geboren, waar zijn vader toen Waalsch predikant was.

Hij bezocht het stedelijk Gymnasium te Groningen en werd daar den 9en Juli 1860 ingeschreven als student in de rechten.
In 1863 ging hi' over naar Leiden, waar wij hem den 9en September ingeschreven vinden in het album studiosorum. Hi'
promoveerde er den 25en Februari 1865 op een proefschrift over „De nietigheid van den verkoop van eens anders goed".
G
In 1874 kwam hi' nit Heerenveen als Subsituut-Officier van Justitie naar Rotterdam, waar hi' met zijn broer , den „roningschen Van Hamel", toen Waalsch predikant aldaar, een plaats van beteekenis in de samenleving innam. In '78 vertrok
hi' naar Den Haag als rechtsgeleerd adviseur van het Departement van Oorlog. Den 16en Juni '80 volgde zijn benoeming
totgewoon hoogleeraar in het Strafrecht, de Strafvordering en de Wijsbegeerte van het recht aan de Universiteit van
Amsterdam •; den 24en September Meld hi' zijn intreerede over : „De grenzen der heerschappij van het Strafrecht". Dertig
jaar lang heeft hi' dit hoogleeraarsambt bekleed, in levendig en belangstellend verkeer met zijn leerlingen, zóó, dat het
Corps hem tot eerelid benoemde. In 1909 gekozen tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal werd hem, op zijn
verzoek, teen 1 September 1910 eervol ontslag verleend •; den 19en November gaf hi' een afscheidscollege, waarin hi' rekenschap gaf van de wijze, waarop hi' zijn taak als hoogleeraar en beoefenaar van het Strafrecht had opgevat. Hi' gaf zich nu
aan depolitiek en was van 1910—'16 ook lid van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Hi' behoorde tot de liberale
partij en is hoofdbestuurslid en voorzitter van de Liberale Unie geweest. Een Ministersportefeuille, die hem werd aangeboden,
heeft hi'j geweigerd te aanvaarden.
Van Hamel was een bewonderaar van Cesare Lombroso en Enrico Ferri, een aanhanger van de positieve Italiaansche school.
De wetenschap van het Strafrecht was voor hem zoowel een anthropologische als een sociale wetenschap, niet materialistisch,
maar realistisch, in tegenstelling met dogmatisch en formalistisch. De straf achtte hi' een noodzakelijk middel ter handhaving van de rechtsorde, vergelding behoorde niet haar grondslag maar enkel haar gevolg te zijn. Zoo heeft hi' herhaaldelijk
gepleit voor de voorwaardelijke veroordeeling en gestreden voor de vrijheid van den rechter in de toepassing van zuzulke
maatregelen als zich het dichtst aansluiten aan de individualiteit van den delinquent en hem de grootste kans geven om
zijn plaats in de samenleving te herwinnen.
Van Hamel was een wetenschappelijk man,
begiftigd met een root redenaarstalent, maar ook en vooral een man van de
daad. Hi' was mede-oprichter van het van 1886 of verschijnende Tijdschrift voor Strafrecht. Uit zijn Gidsartikel van '70
over : „De DuitscheJuristendag" werd in hetzelfde jaar de Nederlandsche Juristenvereeniging geboren, waarvan hi' tot zijn
geweest. Hi' was
de stichter en leider
van „Pro Juventute",
ontstaan naar aanleiding
van een Gidsopl
dood
toe
de
ziel
isste
van zijn hand van 1895. Hi' was de schepper van het Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap te Amsterdam en stichtte, in '88,
met Prins en Von Liszt de Internationale Strafrechterlijke Vereeniging. Hi' was lid van de Gezondheidscommissie en bestuurder van de Spaarbank in de hoofdstad. Bovendien heeft hi' medegewerkt in verschillende Staatscommissies ter voorbereiding van ontwerpen van wetgeving en deelgenomen aan tal van internationale bijeenkomsten, waarin hi' gewoonlijk
een leidende rol speelde.
ndhais zijneiding
: „Inltot de studie van het Nederlandsche Strafrecht", dat meerdere
Het meestgelezen werk van zijn
malen herdrukt werd en waarmede hi' de nieuwere, door hem hier ingeleide strafrechtstheorieen, propageerde. De meeste
van zijn over verschillende tijdschriften verspreide studien zijn samengebracht in den tweedeeligen bundel, die hem bij
gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag, in 1912, door vrienden en vereerders is aangeboden.
Van Hamel was ook dichter, maar meer nog voordrachtkunstenaar •; Shakespeare en vooral Vondel hadden zijn liefde. Van
de stichting of was hi' eerelid van de Amsterdamsche Studenten-Tooneelvereeniging, en veel heeft de Tooneelschool aan
zijn voorlichting en zijn leiding te danken.
Den len Maart 1917 is hi'j onverwacht overleden.
Zie voor hem de vele artikelen,
genoemd in het Repertorium Petit-Ruys, vooral dat van B. C. J. Loder in den Amsterdamschen
Studentenalmanak voor 1918, 67, dat van De V(ries) F(eyens), Id. voor 1911, 199, en dat van Fr. Dahl in het Tijdschrift
voor Strafrecht XXIX (1918), 60, waar verschillende van zijn geschriften -uitvoerig besproken worden.
Joost Adriaan Van HAMEL werd den 8en October 1880 te Amsterdamgeboren. Hi' bezocht daar een H.B.S. met 5-j. c.,

deed het Staatsexamen ter toelating tot de Universiteit, studeerde in zijn geboortestad in de Rechtswetenschap en promoveerde er den 3en December 1902 op een proefschrift over : „De Leer der Nulliteiten in het Burgerlijk Recht". Hi' vestigde
zich nu als advokaat eerst te Rotterdam, daarna te Amsterdam, werd Secretaris van den Voogdijraad en werd den 7en September 1910 tot hoogleeraar in het Strafrecht en de Strafvordering aan de Amsterdamsche Universiteit benoemd ; den
28en November hield hi' zijn inaugurale rede over : „De Taak der Strafrechtspleging". Den lien Juli 1917 verkreeg hij,
we ens zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, eervol ontslag • den 10en November d.o.v. gaf
hi' zijn afscheidscollege over : „De macht der persoonlijkheid". In 1918 werd hi' benoemd tot directeur der juridische afdeeling van het Secretariaat van den Volkenbond te Geneve, in 1925 tot Hooge Commissaris van den Volkenbond te Dantzig,
welke functie hi'j tot 1929 bekleedde.
Van zijn hand verschenen nog : Handleiding bij de Practijk der Kinderwetten (1905) •; Staats- and Verwaltungsrecht des
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Kiinigreichs der Niederlande (1910) ; Uit het Zuid-Afrikaansche Gemeenebest (1913) ; Nederland tusschen de Mogendheden.
De hoofdtrekken van het buitenlandsch beleid en de diplomatieke geschiedenis van ons vaderland sinds deszelfs onafhankelijk
volksbestaan onderzocht (1918). Verderpubliceerde hi' artikelen in verschillende tijdschriften als : Tijdschr. v. Strafrecht
Handelingen van de Ned. Juristenvereeniging, de Tijdspiegel, Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde • Mededeelingen van de Nederlandsche Vereeniging voor internationaal recht • Mannen en Vrouwen van beteekenis, enz.

Dirk van HAREN NO MAN is den 18en Juli 1854 te Bataviageboren. Hi' bezocht de H.B.S. te Roermond, deed een jaar na zijn
eindexamen het aanvullende admissie-examen voor de Universiteit en werd den 26en September 1873 te Leiden ingeschreven als student in de philosophische faculteit. In '76 deed hi' zijn candidaats, maar ging toen, om redenen buiten
de wetenschap om, naar de medische faculteit over. Waar in dezen tijd zijn liefde lag bewijst het feit, dat hi' als een der
eersten in '76 onderzoekingen kwam doen aan het nieuw opgerichte ZoOlogische station te Vlissingen, in '77 zijn bezoek
herhaalde, in dat jaar deel nam aan een wetenschappelijken kruistocht op de Noordzee, naar aanleiding daarvan een bewerkeng van de gevonden weekdieren gaf in het Tijdschrift der Nederlandsche dierkundige vereeniging en in het Niederl.
Archiv fur ZoOlogie een opstel plaatste over de exemplaren, die op den tweeden pooltocht van de „Willem Barents" verzameld waren. Tijdens zijn verdere medische studie werd hi' assistent van Prof. Mac Gillavry voor de pathologische anatomie en microscopie. Den 16en Juni 1881 promoveerde hi' tot doctor in de medicijnen op een dissertatie : „Over de ontleedkundige veranderingen na immobilisatie van gewrichten". Bij zijn over an naar de medische faculteit had hi' zich verbonden
voor den militairengeneeskundigen dienst in Indie. Door tusschenkomst van Mac Gillavry werd die verbintenis gelost
en hi' vestigde zich nu te Leiden als praktizeerend geneesheer, bleef assistent en repeteerde met studenten. Bij een overgrooten toeloop van patienten al gauw, be on hi' tegenzin teen zijn yak te krijgen •; uiterst nauwgezet van geweten, had
hi' het gevoel dat hi' aan zijn zieken niet die zorg kon besteden, die hi' wenschelijk achtte. Zoo accepteerde hi' in 1883 een
lectoraat in de anatomie te Utrecht • tijdens de ziekte van Prof. Koster nam hi' hier ook diens colleges waar. Hi' be on zich
nu toe te le en op de studie der huidziekten, maakte daarvoor een reis naar Weenen, opende ook een college in de histologie
en riep met Deutz en Huysman een weldra veel bezochte kliniek in het leven. Bij raadsbesluit van den 28en October 1885
werd hi'j benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de huidziekten aan de Universiteit van Amsterdam ; den 4en Februari
'86 hield hi' zijn inaugurale rede over : „Het ziektebegrip in de leer der huidziekten". Slechts 10 jaar is hi' in zijn nieuwe
functie werkzaamgeweest ; den Ben Maart 1896 reeds is hi' overleden.
Van Haren Noman was een man met een bijzonder scherp intellect en van een groote arbeidskracht. De microscopische
techniek beheerschte hi' volkomen en ook in de bacteriologie had hi' zich geheel ingewerkt. In zijn tijd was hi' de erkende
meester in Nederland op het gebied der dermatologie. Hi' wist de studie der hem opgedragen vakken hoog op te voeren
en zijn colleges waren, zonder examen-noodzaak, sterk bevolkt. „De druk bezochte polikliniek en de kliniek in het Binnengasthuis waren, met het goed ingerichte laboratorium, even zoovele werkplaatsen voor hem zelf en diegenen zijner leerlingen, die als assistent met hem mochten samenwerken".
Voor de Amsterdamsche afdeeling der Ned. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde, en voor het Genootschap tot
bevordering der heelkunde heeft Noman vele voordrachten gehouden. Van het laatstgenoemde Genootschap is hi' algemeen
secretarisgeweest ; in die kwaliteit publiceerde hi' de „Volledige list en inhoud der verhandelingen en werken door het
Genootschap gedurende de eerste eeuw (1790-1890) uitgegeven (Amst. 1896).
Van 'ons of was Noman zeer bedreven in het fotografeeren. Zoo is in den loop der jaren in zijn kliniek een prachtige verzameling van dermatologische fotografieen ontstaan. Hiermee hangt samen het succes van wat Burger zijn standaardwerk
noemt, de 10 afleveringen van zijn : „Casuistique et diagnostic photographique des maladies de la peau (1889-1900).
Zie over hem H. Burger in Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 1896, I 425 ; J. Spr. L. in den Amsterdamschen Studentenalmanak
voor 1897 ; P. H. Simon Thomas in het Nieuw Ned. biogr. wbk., IV, 1030, waarin ook zijn meest belangrijke publicaties
wordengenoemd.

Arnold Hendrik de HARTOG werd den 1 len Apri11869 te Rotterdam geboren. Hi' was eerst werkzaam in den boekhandel,
daarna in den effectenhandel, deed als extraneus eindexamen aan hetgymnasium te Arnhem, studeerde te Amsterdam
aan de Vrije Universiteit en vervolgens aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, waar hi' den 12en Juni 1903 promoveerde tot
doctor in de theologie op een proefschrift over : „Het Probleem der wilsvrijheid naar Schopenhauer". Hi' was daarna
predikant bij de Nederlandsch Hervormde Gemeenten te Ommeren, Heemstede, Haarlem en Amsterdam. In 1926 werd
hi' vanwege de Dr. A. H. de Hartog-stichting benoemd tot bijzonder hoogleeraar in de Apologie van het Christendom aan
de Universiteit te Utrecht ; den 18en October hield hi' zijn intreerede over : „Grondbeginselen van het Christendom".
Den ben November 1930 volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar in de Wijsbegeerte van den godsdienst en de Zedekunde aan de Universiteit van Amsterdam • hi' aanvaardde dit ambt den 2en Februari 1931 met een rede over : „De Theologie
en hareplaats in het kader der wetenschappen".
Onder hetpseudoniem Batavus schreef hi' : „Plukselblaadjes" (3 din ; 1888—'92); verder verschenen nog van zijn hand :
De Heilsfeiten (1906) • De redelijkheid der religie (1907 ; 2e dr. 1919) ; Groote Denkers (1908—'09) ; Drie wijsgeeren onzer
dagen (1910) ; Verzoening (1910) ; Noodzakelijke Aanvullingen tot Calvijn's Institutie (3 dln. •; 1911—'12) •; Philosophie
der Religie in grondlijnen (1913—'16) ; Groote Dogmatici (1916—'17) •; Het wezen der muziek (1918) ; Grondbeginselen
der dogmatiek (z.j.) ; Christendom (1922) • De Zin van ons Leven (1925) ; Zekerheid (1929) ; De Zin van den Dood (1930).
Bovendien publiceerde hi' tal van artikelen,
vooral in „Nieuwe Banen", en ook in de Verhandelingen der Kon. Akad.
v. Wetenschappen.

Hendrik de HARTOG werd + 1750 te Amsterdam geboren. Al vroeg toonde hi' aanleg voor de Wiskunde ; zich zelf bekwaamde
hi in dit vak, zooals hij ook zich zelf de kennis van Latin en Grieksch, waarover hi' later beschikte, eigen maakte. Te Groningen
le de hi een examen in de Mathesis en de Landmeetkunde af. Later werd hi' benoemd tot examinator van de zee-officieren
van de Oost-Indische Compagnie ter kamer van Amsterdam. Op voordracht van Curatoren werd hi' den 31en October 1793
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door Regeerende- en Oud-Burgemeesteren van de hoofdstad aangesteld tot lector in de Wis-, Sterre- en Zeevaartkunde
aan het Athenaeum Illustre, in deplaats van P. Nieuwland, die toen als hoogleeraar naar Leiden vertrok ; den 26en November hield hi' zijn intreerede, die niet in druk verschenen is. Zijn geschriften hebben meest betrekking op practische zeeOb 1838.
dend21en October
leed
vaartkunde en toegepaste werktuigkunde, op ophaalbruggen , molenwieken enz. Hi' overleed
Zie voor hem Van der Aa, Biogr. wbk. der Nederl. s.v., waar ook de list zijner geschriften voorkomt, evenals in de bij Van
der Aa aangehaalde literatuur.

Levi de HARTOG werd den 6en November 1835 te Gorinchemgeboren. Hi' bezocht eerst een bijzondere Fransche school,
later het Gymnasium te Leiden. Den 16en September 1852 werd hi' daar als student in de rechten en in de letteren ingeschreven. Den 27en September 1859 promoveerde hi' er tot doctor juris op een dissertatie, getiteld : „Ad regulam juris :
nemo sibi causampossessionis mutare potest". In de letteren le de hi' het candidaats- en het doctoraal examen af, en studer middeleeuwen
on
gedenis
d middeld
onder
deerde, na zijn candidaats, gedurende drie jaar Oostersche talen, vooral Arabisch , eneschi
de bijzondere leiding van Dozy.
Van '59 tot 1 Januari '65 bleef de Hartog als advokaat en zeer gewild repetitor te Leiden gevestigd. Daarna was hi' tot den
len Augustus 1 ) '66 leeraar aan de H.B.S. te Haarlem, en vervolgens, tot den 15en October '77, aan de R.H.B.S. te Utrecht.
Bij de omvorming van het Athenaeum tot Universiteit, werd hij, teen den laatst genoemden datum, benoemd tot gewoon
hoogleeraar in het Staats-, Administratief- en Volkenrecht en in de Encyclopaedie •; den 5en November hield hi' zijn inaugurale
rede over : „Staatsleer en Staatsleven". Bij zijn behandeling van het Staatsrecht stond het algemeene en historische op den
voorgrond ; hi' trachtte in zijn colleges een beeld te even van den wordingsgang van den Nederlandschen Staat. Als een
echte liberaalging hi' daarbij uit van het jaar 1798 •; slechts terloops werd aan den tijd van de Republiek aandacht geschonken. Geroemd wordt zijn groote humaniteit, die o.a. ook bij de examens aan het licht kwam.
Behalve een boekje over de gronden onzer staatsinrichting, dat langen tijd op bijna alle middelbare scholen in gebruik is
geweest, en „Das Staatsrecht des KOnigreichs der Niederlande" in Marquardsen's Oeffentliches Recht der Gegenwart,
is van Staats-,
schreef hi' tal van artikelen in verschillende tijdschriften als De Gids, de Tijdspiegel , Bijdragen tot de kennis
Provinciaal- en Gemeentebestuur, en Themis.
In 1906 vroeg hij, we ens het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens, eervol ontslag, dat hem teen den len September
werd verleend. In de laatste jaren heeft de toenemende zwakte zijner oogen hem buiten het openbare leven gehouden. Hi'
overleed den 10en November 1918, en werd den 13en te Muiderberg be raven.
Zie over hem : D. E. Lioni in den Amsterdamschen Studenten-almanak voor 1907, 65 ; J. A. van Hamel, Id. voor 1919, 63 ;
Jitta in de (Groene) Amsterdammer van 16 November 1918.
dezelfde in Propria Cures van 20 Juni 1906 •; D. Jose

Derkje HAZEWINKEL-SURINGA werd den 25en Maart 1889 te Groningen geboren. Zij bezocht daar de la ere
school en hetgymnasium en deed in 1907 te Utrecht het toelatingsexamen tot de Universiteit. In 1921 werd zij ingeschreven
als studente in de rechtsgeleerde faculteit van de Universiteit van Amsterdam; zij promoveerde den 19en Juni 1931 op een
dissertatie,getiteld : „Mancipatio en Traditio. Bijdrage tot de kennis van de eigendomsoverdracht in het Romeinsche
Recht". Van 1923 tot '25 was zij assistente aan deze Universiteit voor Romeinsch Recht, van 1926 tot '30 voor Burgerlijk
Recht en Burgerlijke Rechtsvordering, van 1929--'30 leerares in Staatsinrichting aan het Lyceum te Haarlem. Den 20en
Januari 1932 volgde haar benoeming tot gewoon hoogleeraar in het Strafrecht en de Strafvordering aan de Amsterdamsche
Universiteit ; den 21en Maart opende zij haar colleges met een rede over : „De straf en haar achtergrond".
In 1910 huwde zij met den heer C. Hazewinkel.

Paulus van HEMERT werd in 1756 te Amsterdamgeboren, bezocht daar het Athenaeum Illustre, werd vervolgens, den 15en Juli
1774, te Leiden als student in de theologie ingeschreven en studeerde ook nog te Utrecht. In October 1780 werd hi' bevorderd
totproponent. Den 14en December van dit jaar werd hi' beroepen als adjunct-predikant te Baarn en Eembrug, waar hi' den
len April 1781 bevestigd werd. Maar reeds den 25en November d.o.v. nam hi' afscheid van deze gemeente om den 16en December te Wijk-bij-Duurstede bevestigd te worden. Reeds had hi' in Mei 1784 een beroep naar Naarden aangenomen, toen
hi'j den kerkeraad berichtte eenige bezwaren teen
g
de leer der Publieke Kerk te hebben. Die bleken voor de classis van z456
verre strekking dat hi' onbevoegd werd verklaard het predikambt verder uit te oefenen. Een openbare briefwisseling met zijn
vroegeren Utrechtschen leermeester Bonnet volgde, die vele pennen in beweging bracht in deze strijd over de al of nietverdorvenheid der menschelijke rede en haar gezag in godsdienstzaken. Van Hemert kwam daarbij van critiek op de dogmata tot critiek op de Schrift en de daarop gebaseerde Godsvoorstelling „totdat ten slotte Kants wijsbegeerte voor hem de
samenvatting werd van al zijne negatieve en positieve resultaten". Zoo bereidde hi' hier de komst voor van een „vrije godsdienstwetenschap en onafhankelijke wijsbegeerte".
Van Hemert, ambteloos sedert zijn uitbanning, had zich gevestigd te Rotterdam, waar hi' zich bij de Remonstranten aansloot.
In 1788 werd hi' benoemd tot lid van de groote vergadering der Broederschap, waarbij hem de facultas docendi werd verleend.
In 1789ging hi' naar Amsterdam, waar hi' les gaf in de Godgeleerdheid en in het Hebreeuwsch. In Augustus van het volgende
jaar werd hi' benoemd tot hoogleeraar in de Fraaie Letteren en de Wijsbegeerte aan het Remonstrantsche Seminarium
den 24en November hield hi' zijn intreerede : „de prudenti Christi apostolorumque et Evangelistarum consilio sermones et
scripta ad captum atque intellectum vulgi quantum illud fieri potuit accommodantium", een feitelijken aanval op het gezag
van de Schrift, die veel beroering wekte. Ook de rede, die hi' den 19en Juni 1792 in de Remonstrantsche kerk hield ter nagedachtenis van Prof. A. A. van der Meersch, deed een stroom van pamfletten losbreken.
Den 30en Maart 1796 nam Van Hemert, afkeerig van staatkundige woelingen, ontslag als hoogleeraar ; het daartoe strekkend
besluit van Curatoren werd den 10en Juni door degroote vergadering bekrachtigd. Hi' woonde nu een tijdlang op zijn land-

1 ) Vol ens zijn eigen opgave in de listen in het Archief der Universiteit ; „Onze Hoogleeraren" geeft Juli.
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goed Reckenburg bij Emmerik, maar keerde in 1798, na den dood van zijn tweede vrouw, naar Amsterdam terug, waar hij
zicher
geheel wijdde aan de studie der kritische wijsbegeerte. Reeds te Emmerik had hi' zijn boek over de „Begils
nze der
Kantiaansche Wijsbegeerte" voltooid (4 dln. ; 1796—'98) •; nu gaf hi' het „Magazijn voor de critische wijsbegeerte" uit,
dat in 1804 vervangen werd door „Lectuur bij het ontbijt en de theetafel", populair kantianisme. Weer volgde, met Prof.
J. Heringa en anderen, een vinnig twistgeschrijf, dat voortduurde tot 1815 toe. Daarna, naar 's-Gravenhage vertrokken, gaf
hi' zich geheel aan de belangen van de in 1818 gestichte Maatschappij van Weldadigheid, waarvan hi' dadelijk lid der permanente commissie en secretaris werd. Den 10en Februari 1825 is hi'j overleden.
Men zie over hem de dissertatie van H. Y. Groenewegen, Paulus van Hemert als godgeleerde en als wijsgeer, het Biogr. wbk.
v.
Prot.
G
het
odgel. in Nederl.
III, 660, met een lane list van geschriften
en een uitvoerige
literatuuropgave ; h artikel van
F. S. Knipscheer in het Nieuwe Ned. biogr. wbk. VII, 548 en de daar ook nog opgegeven literatuur.

Tiberius HEMSTERHUIS werd omstreeks 16841 ) te Groningen geboren als zoon van Franciscus Hemsterhuis uit Sneek en
Maria Gronwols of Groenewout. Hi' bezocht de Latijnsche school van zijn vaderstad, werd er den 25en Augustus 1698 ingeschreven als student en volgde er colleges in Wiskunde, Oude talen, Hebreeuwsch en Theologie. In 1701 maakte hi' met zijn
vader een reis door Holland en Zeeland en deed toen reeds verschillendegeleerden, met wie hi' in aanraking kwam, verbaasd staan over zijn vroege ontwikkeling ; een Resolutie der Staten van Stad en Lande van den 24en Juni van dat jaar
getuigt in denzelfden geest : „De Stad is van advis dat alle jaaren 100 daalder behoorde gegeven te worden aan de zoon
van Dr. Hemsterhuis tot voortsettinge sijner studien, als maar 16 jaaren oud sijnde alle Oosterse taalen al is verstaande
de Ommelanden neemen tselve over". In 1702 werd hi'j naar Leiden geroepen om er de Oostersche handschriften na te zien
en te collationneeren • hi' werd er den 30en September 2 ) als theoloog ingeschreven, maar le de zich onder Gronovius en
Perizonius weldra vooral op de studie der klassieke philologie toe. Hier, in Leiden, werd hem al opgedragen de Pollux-editie
van J. H. Lederlin te voltooien. Den 20en December 1704 werd hi' daarop benoemd tot hoogleeraar in de philosophie en de
mathesis aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam ; misschien ook in de fraaie letteren als opvolger van Johannes de Raey.
Waarschijnlijk nog voor hi' zijn inaugurale rede Meld, verleende Harderwijk, den 26en Januari 3 ) 1705, hem het eeredoctoraat in dephilosophie. In 1717, den 28en Augustus 4 ), volgde zijn benoeming tot hoogleeraar in het Grieksch te Franeker,
als opvolger van L. Bos ; pas den 6en Maart 1720 hield hi' er zijn inaugurale rede : „de Graecae Linguae praestantia ex ingenio
Graecorum et moribusprobata". In '38 werd hem ook het onderwijs in de Vaderlandsche geschiedenis opgedragen. Twee
jaar later, in 1740, vertrok hi' naar Leiden als hoogleeraar in de Grieksche taal en Vaderlandsche Geschiedenis • den 25en November Meld hi' er zijn intreerede : „de Literarum humaniorum studiis ad morum emendationem et virtutis cultum conferendis" ; den 29en Juni 1747 hield hi' als Rector Magnificus een oratie bij ontvangst van den Prins van Oran'. Den len Februari 1757 werd„in consideratie van desselfs hoogen ouderdom” David Ruhnkenius tot lector in de Grieksche taal naast
hem benoemd ; den 18en October 1765 kreeg hi' zijn emeritaat •; zijn leerling L. C. Valckenaer werd zijn opvolger. Hi' overleed
den 7en April 1766.
Hemsterhuis was in October 5) 1716gehuwd met Cornelia Maria de Wilde, dochter van Jacob de Wilde, den bezitter van een
bekendpenningkabinet. Zij overleefde hem slechts enkele dagen en stierf den 13en April '66.
Degroote verdienste van Hemsterhuis ligt vooral in wat hi' gedaan heeft voor de bevordering van de kennis van het Grieksch.
Het onderwijs in die taal heeft hi' losgemaakt van dat in de Oostersche talen. „The honour of reviving the study of Greek
in the Netherlands" — zegt Sandys — „belongs tot Tiberius Hemsterhuys". En Slijpen, in zijn artikel in het Nieuw Ned.
het
die
van h
beid zich voor de studie
biogr. Wbk. , laat zich in gelijken zin uit : „zoo heeft Hemsterhuis door zijn methodischenarbeid
g
Grieksch in Holland een naam verworven, die met dien van Scalier
vergeleken wordt".
Zie over hem het artikel van E. Slijper in het Nieuw Ned. biogr. wbk. I, 1068 en de daar aangehaalde literatuur. In dit
artikel komt ook voor een opsomrning van zijn geschriften met korte opmerkingen hier en daar. Zie daarnaast ook Van der Aa,
Biogr. wbk., der Ned. s.v., met een lane literatuurlijst. Verder : Sandys, History of classical Scholarship II, 447 ; H.
Bouman, Gesch. der Geldersche Hoogeschool, II, 194—'96, 324 en 332; Boeles, Frieslands Hoogeschool II, 391 • Groningsche Volksalmanak voor 1903, 54. Vgl. voor zijn geschriften : G. D. Born H.Gzn., Het Hooger Onderwijs te Amsterdam
enz., 28, en voor zijn verblijf te Leiden P. C. Molhuysen, Bronnen t. d. Geschiedenis der Leidsche Universiteit IV, 192,198,
199, V, 205, 206, 208, 284, 415, VI, 8, 10.

Wessel Albertus Van HENGEL werd den 12en November 1779 6 ) geboren te Leiden als zoon van Jacobus Van Hen el
en Margaretha van Groen. Zijn vader was hoofdgaarder van het gemaal. Hi' bezocht de Fransche school en later de Latijnsche.
Den 18en September 1792 en nog eens den 14en September 1795 werd hi' in zijn geboortestad ingeschreven als student.
Vooral de hoogleeraar Johannes Van Voorst heeft een rooters invloed op zijn vorming gehad. In 1802 had hi' zijn studie
voleindigd en in het volgende jaar werd hi' predikant te Kalslagen. Hi' werkte er hard en verzamelde er 's Zaterdags, naar
den trant dier dagen, enkele schoolmeesters om zich heen, met wie hi' sprak over taalkunde, natuurkunde, aardrijkskunde
en andere vakken. Den 15en September 1805 Meld hi' zijn intreepreek in Driehuizen en Zuid-Schermer in Noord-Holland,
den 6en Mei 1810 in Grootebroek. Intusschen was hi' een ijverig publicist geworden, verbonden aan het tijdschrift „Bibliotheek van Theologische Letterkunde", later medewerker aan de „Bijdragen tot de beoefening en geschiedenis der Godgeleerde
Wetenschappen"; verschillende van zijn geschriften waren bekroond door het Haagsche Genootschap, Teyler's Godgeleerd

1 ) Boelesgeeft als doopdag 18 Januari (o. s. 8 Jan.) 1685. Ruhnkenius' mededeeling, dat hi' den len Febr. '85 geboren zou
zijn, kan dan niet juist zijn. Van der Aa heeft : teen of in het begin van '85, het Nieuw Ned. biogr. wbk : 1685, voor
8Januari. In Groningen werd hi' ingeschreven den 25en Aug. '98, 14 jaar oud ; dan moet dus zijn geboortedag vallen tusschen 26 Aug. '83 en 25 Aug. '84. De opteekening in het Leidsche Album, dat hi' den 30en Sept. 1702 twintig jaar zou
zijn, zal wel onjuist wezen. 2 ) Zoo volgens het Album Studiosorum ; het Nieuw Ned. biogr. wbk heeft, evenals Boeles en
Crane, De familie Hemsterhuys, 21 September. 3 ) Zoo volgens Bouman, Gesch. der Geld. Hoogeschool. Boeles op grond
van Crane, en het Nieuw Ned. biogr. wbk op grond van Boeles hebben 24 Januari. 4) Vol ens Boeles •; het Nieuw Ned. biogr.
wbk. heeft 26 Aug. 5 ) V. d. Aa •: 18 Oct. ; Nieuw Ned. biogr. wbk • 1 Oct. 6 ) Het Album academicum 1913 heeft 1784.
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Genootschap en andere. Bij Koninklijk Besluit van 16 October 1815 werd hi' benoemd tot hoogleeraar in de godgeleerdheid
te Franeker; den 28en December hield hi' er zijn inaugurale rede : „de elementis disciplinae theologicae bene ac diligenter
pertractandis". In 1818 volgde zijn benoeming, als opvolger van Van Nuys Klinkenberg, tot hoogleeraar in de godgeleerdheid en de kerkelijke geschiedenis aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam; hi' Meld er den Ben Juni zijn intreerede :
een „Oratio de religious christianae disciplina verae ac nativae eloquentiae uberrima nutrice". Tevens werd hi' tot prediker
van het Athenaeum aangesteld; meerdere bundels van leerredenen heeft hi' in het licht gegeven. Hi` toonde zich een man
vangroote bedrijvigheid, gaf colleges over hermeneutiek, theologia naturalis, kerkgeschiedenis, leerstellige godgeleerdheid,
exegese Nieuwe Testament, christelijke zedekunde, predikkunde, encyclopaedie en methodologie, bemoeide zich met de
vorming van godsdienstonderwijzers, was mede-oprichter en hoofd der redactie van het Christelijk Maandschrift voor
den beschaafden stand, schreef opstellen en recensies,
hield lezingen in Doctrina et Amicitia en in Felix Meritis, was lid van
het hoofdbestuur van het Nederlandsch Bijbelgenootschap. In '19 werd hi' te Leiden honoris causa doctor in de theologie.
In '22 bedankte hi' voor een leerstoel in Utrecht, maar in '27 nam hi' een benoeming te Leiden, als opvolger van Van Voorst
aan; den 22en September hield hi' er zijn inaugurale rede.
Hi' gaf er critiek en exegese van het Nieuwe Testament en nu en dan andere onderdeelen, b.v. predikkunde en practische
godgeleerdheid. Ook hier weer toonde hi' een groote activiteit •; hi' was nu en dan praeadviseerend lid der Synode, was
mede-bestuurder, later secretaris, van het Haagsche Genootschap tot verdediging van den christelijken godsdienst, lid der
Commissie tot de zaken der Oost- en West-Indische Kerk en werd in '43 Curator van het Stolpiaansch legaat. Daarbij bleef
hi' een ijverig publicist. Van 1831 tot '44 verscheen, in 4 deelen, zijn „Geschiedenis der zedelijke godsdienstige beschaving
van het hedendaagsch Europa", waarvan in 1847 een 2e uitgave en van 1862 tot '66 een nieuwe in drie deelen verscheen
door de zorg van E. J. Diest Lorgion. In '39 verschenen van hem in het Maandschrift voor Christenen van den beschaafden
stand : „Vijf brieven over Das Leben Jesu van D. F. Strauss". Bovendien schreef hi' opstellen op uitlegkundig gebied in
verschillende tijdschriften, en stelde zich met zijn betoog „Over de Godgeleerdheid in het algemeen en hare betrekking
tot het onderwijs op 's lands hoogescholen in het bijzonder" (1850) op de bres voor het behoud der theologische faculteiten.
Ook heeft hi' een belangrijk aandeel gehad aan de nieuwe Bijbelvertaling.
De beteekenis van Van Hen el ligt vooral op exegetisch gebied. Hi' was daarin een leerling uit de school van Van Voorst,
maar een leerling, die zijn eigen we ging. Zijn methode was de grammatisch-historische. Zijn hoofdwerk, de van 1855—'59
verschenen „Interpretatio epistolae Pauli ad Romanos, primum in lectionibus academicis proposita, nunc novis curis ad
editionemparata" lit ook op dit gebied.
In 1850 werd hem, op grond van het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens, eervol ontslag verleend. Nog heel wat jaren
heeft hi' van zijn otium genoten want pas den 6en Februari 1871 is hi' overleden.
Den 8en Augustus 1808 was Van Hen el gehuwd met Anna Maria Hu i* weduwe van den genees- en heelmeester Biesterbos
te Amsterdam.
Zie over hem : J. J. Prins in de Levensberichten van de Maatschappi j der Nederlandsche Letterkunde te Leiden van 1871,
175, en de daargenoemde levensschetsen van Kuenen in de Ned. Spectator, van Nippold in de Protestantische Kirchenzeitung
en van Van Gorkom in Los en Vast. Achter het levensbericht van Prins isgevoegd een list der stukken, geplaatst in het
Christelijk maandschrift voor den beschaafden stand. Zie verder het artikel van J. Herderschee in het Nieuw Ned. biogr.
wbk. III, 575.

Gerard Carel HERINGA werd den 19en April 1890 te Fort de Kock geboren. Hi' bezocht het Gymnasium te Leiden, studeerde daar in degeneeskunde, werd er den 30en October 1914 tot arts bevorderd en promoveerde er den 17en Mei 1916
op een proefschrift over : „De ontwikkeling der lichaampjes van Grandry en Herbst". Van 1914 tot '19 was hi' er prosector
bij de anatomie, van '19 tot '26 conservator voor de histiologie aan de Universiteit te Utrecht. In 1923 vestigde hi' zich
daar ook als huidarts. Den 21en Juli 1926 werd hi' benoemd tot gewoon hoogleeraar in de histiologie aan de Universiteit
van Amsterdam ; den 1 len October hield hi' er zijn inaugurale rede over : „Bewegelijk Evenwicht".
Van zijn hand verschenen nog verschillende bijdragen in de Verhandel. v. d. Kon. Akad. v. Wetensch. en artikelen in tijdschriften als het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde, de Arch. neerl. d. sciences exactes et naturelles enz.

Leon HERRMANN werd den 14en Februari 1889 te Reimsgeboren. Zijn voorbereidend onderwijs ontving hi' hier en in
Parijs, waar hi' ook studeerde aan de Ecole Normale superieure en aan de Sorbonne. Aan de Sorbonne promoveerde hi' in
1924 tot docteur es lettres op een tweetal proefschriften, getiteld : „Le theatre de Seneque" en „Octavie. Tragedie prêtexte".
Van 1913 tot '14 was hi' leeraar aan het lyceum te Troyes (Aube), van 1914 tot '19 was hi' gemobiliseerd ten gevolge van
den wereldoorlog, van '19 tot '23 als leeraar werkzaam aan het lyceum Henri Poincare te Nancy (Meurthe et Moselle). Daarop
werd hi' benoemd tot bijzonder lector in de Fransche taal- en letterkunde vanwege het Genootschap Nederland-Frankrijk
aan de Universiteit van Amsterdam ; den 4en Februari 1924 opende hi' zijn colleges met een openbare les over : „Le proverbe
dramatique en France" (gepubliceerd in : Revue intern. de l'enseignement XLV (1925)). In October van hetzelfde jaar nog
volgde zijn benoeming tot „charge de tours" te Brussel •; zijn openingscollege Meld hi' hier den 5en November over : „L'elegie
latine"(uitgeg. in de Revue de l'Universite de Bruxelles van Febr.--April 1927, No. 3). Sedert October 1927 is hij gewoon
hoogleeraar in de latijns
che taal- en letterkunde aan de Brusselsche Universiteit.
Van zijn hand verschenen nog : Seneque. Tragedies (tekst en vertaling ; 2 din •; 1924 en '26 ; Editions-Bu de) ; Antiquites
Judaiques, livres XVI-XX (1929 •; samen met G. Mathieu •; Oeuvres completes de Flavius Josephe, traduites en francais,
sous la dir. de Theod. Reinach, IV) ; Les Masques et les Visages dans les Bucoliques de Virile (1930). Verder verschillende
artikelen o.a. in de Mercure de France.

Heinrich Daniel Johann Joachim HERTZ werd den 20enJanuari 1832 te Greifswald in Pommerengeboren.
Hi' toonde al vroeg een zekere voorliefde voor de . studie der kunstgeschiedenis en aanverwante vakken, zoodat hij aanvankelijk voor den wetenschappelijken boekhandel zou worden opgeleid. Sympathie voor de kunstenaarswereld, ook voor
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het tooneel, is hem uit dezen tijd altijd bijgebleven. Hi' studeerde in zijn geboorteplaats, later in Wfirzburg in de medicijnen
bier sloot hi' vriendschap met Rudolf Virchow. Ook is hi' assistent geweest van den beroemden klinicus Felix van Niemeyer.
Den 28en Juli 1860promoveerde hi' te Greifswald op een proefschrift getiteld : „fiber das Vorkommen von Xanthin and
Hypoxanthin im Gehirn". Van 1861 tot '68 was hi' pier privaat-docent aan de Universiteit •; in dezen tijd schreef hi' verschillende verhandelingen op pathologisch-anatomisch gebied. Op aanbeveling van Virchow werd hi' 18 Dec. 1867 benoemd
tot hoogleeraar in de pathologische anatomie aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam ; bovendien gaf hij, op aandrag
van zijn leerlingen, ook eenige klinische lessen aan het Binnengasthuis. Bij de reorganisatie van 1877 werd hem het onderwijs
in de bijzondere pathologie en therapie opgedragen ; bovendien kreeg hi' de leiding van de geneeskundige kliniek. Tijdelijk
heeft hi' ook colleges gegeven in de psychiatrie. Hi' was een goed docent en een uitnemend diagnosticus, verdienstelijk voor
de verbreiding van de toepassing der nieuwere methoden van klinisch onderzoek. Als consulteerend geneesheer was hi' bijzonder in tel. Omgezondheidsredenen vroeg hi` in 1896 eervol ontslag ; het werd hem den 20en Mei met in an van den
16en September verleend. Hi' is toen naar Duitschland teruggekeerd en heeft zich ten slotte metterwoon in Weimar gevestigd.
De„alte Geheimrat” is er tot zijn eerste liefde, tot zijn jeugdstudien teruggekeerd, waaraan hi' zich nog tot 1915 heeft
kunnen widen. Den 6en Juni van dat jaar is hi' er overleden.
Cf. het „In memoriam" van P. K. Pel in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1916, 75 ; dez. in het Nederl. Tijdschrift voor Geneeskunde • Biographisches Lexikon hervorragender Arzte hrsg. von J. Pagel, s. v.

Gerrit Jakob HESSELINK 1 ) werd den 23en October 1755 te Groningen geboren als noon van Jakob Hesselink en
Jeltje Derks. Den Ben Juli 1773 werd hi' er als student ingeschreven. Hi' le de zich eerst toe op de studie der Latijnsche,
Grieksche en Oostersche letteren, daarna op die der philosophic; in Linen volgde hi' toen het onderwijs van den afgezetten
Groningschen hoogleeraar F. A. van der Marck ; eindelijk naar zijn geboortestad teruggekeerd, werd hi' daar den 22en September 1777 opnieuw ingeschreven en promoveerde er den 20en Mei 1778 tot A. L. M. en Phil. Doctor op een proefschrift
„de montibus ignivomis ac terrae motibus, eorumque cognatione". Het laatste jaar te Groningen le de hi' zich toe op de
studie der theologie en werd daarna leerling van het Doopsgezinde Seminarium te Amsterdam, waar hi' o.a. de colleges
volgde van den Remonstrantschen hoogleeraar Van der Meersch. Verschillende malen werd hij voor de oplossing van prijsvragen, uitgeschreven door Teylers Genootschap en door het Haagsch Genootschap tot verdediging van den Christelijken
Godsdienst met zilver bekroond.
In 1781 werd hi' predikant bij de doopsgezinde gemeente te Bolsward. Toen in 1786 de hoogleeraar aan de Doopsgezinde
Kweekschool te Amsterdam H. Oosterbaan alspredikant naar Harlingen was vertrokken, werd hij, na een paar vergeefsche
benoemingen, tot diens opvolger gekozen •; den 9en October hield hi' zijn inaugurale oratie „caussas exponens, cur doctrina
Evangelica, praestantia lone eminens, luculentissimisque miraculis munita, a plurimis quidem licet protinus recepta, a
multis tamen, tam ex Judaeisquam gentibus, rejecta fuerit". Eenvoud en beknoptheid kenmerkte zijn colleges in dogmatiek,
zedekunde en exegese van het Nieuwe Testament, waarbij hi' zelfstandig de grammatisch-historische methode volgde en
zich vooral naam maakte door zijn Uitlegkundig Woordenboek des N. Verbonds, dat intusschen ook heel wat bestrijding
vond om het tamelijk radicale standpunt, dat hi' daarin innam. Hi' behoorde tot de Lamistische, de meer vrijzinnige richting
Doopsgezinden. Als kind vande
zijn tijd kweekte hi'
bij zijn leerlingen l aan voor wiskunde en natuurkunde, die
onder
lust
zich in vele„natuurpreeken” openbaarde. Zelf nam hi' in 1800 het onderwijs van Van Swinden in mathesis, logica, metaphycica en physica over en gaf dat met bijzonderen ijver •; ook heeft hij, tijdens de afwezigheid van Konijnenburg in 1797
Lenitz
en Wolff
en '98 diens co lleges voor de Remonstrantsche studenten waargenomen. Opgeleid in de wijsbegeerte vanLeibnitz
toonde hi' later meer sympathie voor Kant's philosophie.
taal- en etter
un; en , als honoVeelzijdig als hi' was, heeft hi' zich ook sterk bewogen op het gebied der Nederlandsche
l- lkde
rair lid van de Hollandsche Maatschappij van fraaije Kunsten en Wetenschappen en van Felix Meritis heeft hi' veel tot
den bloei dier instellingen bijgedragen.
In 1809 had hi' zitting in de commissie, door Lodewijk Napoleon gevormd tot regeling van de zaken der Doopsgezinden ;
eveneens in die, in 1811 door den hertog van Plaisance samengeroepen tot organisatie van alle christelijke kerken in Nederland.
Hesselink is den Ten November 1811 overleden. Den len Mei 1782 was hi' gehuwd met Janke Heslinga, die den 28en September 1800 overleed. Later hertrouwde hi' met Cornelia Elisabeth Arkenbout, weduwe van Jakob Penninck-Hoofd ; zij stierf
den 22en September 1810.
Zie over hem Rinse Koopmans, Hulde aan Gerrit Hesselink (1812), en de verdere literatuur, aangegeven in het artikel over
hem in het Biogr. wbk v. Prot. God el. in Nederl. van de Bie en Looses III, 780, waar ook een list van zijn geschriften
voorkomt. In het Nieuw Ned. biogr. wbk., III, 582, geeft J. Herderschee een kort artikel over hem.

Adriaan HEYNSIUS isgeboren te Moordrecht, den Ben April 1831, als zoon van den gemeente-secretaris Cornelis
Heynsius en van Catharina Aletta Houbolt. Zijn vader stierf toen hi' nog maar ruim een jaar oud was ; zijn moeder verhuisde
toen naar Amsterdam. Van 1843 tot '48 bezocht hi' de bekende kostschool van Kapteijn te Barneveld ; den 30en Augustus
van het laatstgenoemde jaar deed hi' het toelatingsexamen tot de Universiteit en den 25en September werd hi' te Utrecht
ingeschreven. Hi studeerde er in de geneeskunde en in de natuurwetenschappen onder Donders, Schroeder van der Kolk
en Mulder • Mulder was het die hem zijn voorliefde bijbracht voor de physiologische chemie. Den Ten October '53 promoveerde hi' tot doctor in de wis- en natuurkunde op een dissertatie „de corporibus albuminosis", een „geschiedkundig onderzoek naar de kennis der eiwitachtige ligchamen", en den 16en October '54 volgde zijn promotie tot doctor in de medicijnen
op een proefschrift „de susurrorum vascularium explicatione physica". Hi' vestigde zich nu als praktizeerend geneesheer
laboratorium
borator
een lai
te Amsterdam.Juist in dezen tijd ijverden Vrolik , Van Geuns en Von Baumhauer voor de stichting van
voorphysiologie en pathologie • 11 Juli '55 besloot de Raad er jaarlijks een som voor uit te doen trekken op de begrooting

sjes
G
Zi De Bie en Looses
Zie'
1 ) Zoo (Gerhardus Jacobus) tot driemaal toe in het Album Stud. Gron.; overal elders alleen Gerrit.
III, 780 noot 2.
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ter salarieering van een directeur en voor hulpmiddelen voor het onderwijs, en de Provinciale Commissie van Geneeskundig
Onderzoek en Toezicht stelde een paar lokaliteiten in het gebouw van de Klinische School in het Binnengasthuis voor de
inrichting beschikbaar. Heynsius nu werd in '56 tot directeur van dit laboratorium benoemd. Schitterend ondergebracht
was hi' er niet •; „voor velen onzer lezers", schrijft Huet, „zal het overbodig zijn te herinneren hoe hi' met de gebrekkigste
hulpmiddelen, in een armoedig keukentje, tot een. zoogenaamd pathologisch laboratorium ingericht, zijn tijd en kennis
wijdde aan gewichtige onderzoekingen. "
Twee jaar later, den 14en Juli 1858, volgde Heynsius' benoeming tot gewoon hoogleeraar in de physiologie en histiologie ;
de Raad toonde zich royaal, want Curatoren hadden voor hem een extraordinariaat bestemd. Den 4en October hield hi' zijn
inaugurale rede over : „De vertering van weelde in de dierlijke huishouding". Naast zijn colleges hield hi' nog voordrachten
over zijn leervakken voor Amsterdamsche geneeskundigen en ijverig werd gewerkt in het kleine laboratorium waar Stokvis
en Guye o.a. zijn assistenten. waren. In '66 echter werd hi' naar Leiden geroepen •; de belofte van een nieuw laboratorium
daar deed hem voor de verzoeking bezwijken en teen 1 April werd hem bij Raadsbesluit van 7 Februari eervol ontslag
verleend. Den Ten Maart hield hi' te Leiden zijn intreerede : „Over het tegenwoordig standpunt der physiologie en haar
verband met de geneeskunde". Hier, als in Amsterdam, heeft hi' de physiologie als zelfstandig leervak gevestigd en tot haar
vooral
l
recht do en komen •; onder zijn leiding verrees er het nieuwe laboratorium. Bij zijn onderzoekingen werd zijn aandacht
getrokken door de chemie der dierlijke eiwitstoffen, de samenstelling der lichaamsvochten en eenige verschijnselen van den
bloedsomloop.
Naast zijn wetenschappelijk werk had Heynsius in Leiden nog allerlei andere bemoeiingen, met de Vereeniging tot verbetering der volksgezondheid b.v., de Leidsche Bouwvereeniging, het Roode Kruis, het Weduwenfonds, de schoolcommissie,
de kiesvereeniging „Het Algemeen Belang".
Den 9en Juni '58 was hi'j getrouwd met Elisabeth Paulina du Rieu.
Hi' overleed, na een lang en pijnlijk keellijden, den 4en October 1885.
De vrucht van zijn wetenschappelijken arbeid is grootendeels neergelegd in de Onderzoekingen van het physiologisch
Laboratorium te Amsterdam en van dat te Leiden en in het Nederl. Tijdschrift voor Geneeskunde.
Zie over hem het artikel van E. C. v. Leersum in het Nieuw Ned. biogr. wbk. I, 1107, de daar aangehaalde literatuur, de
in Petit's Repertorium genoemde artikelen en : Van Athenaeum tot Universiteit 66 en 81.

Sytze HOEKSTRA, zoon van Benedictus Hoekstra, werd geboren den 20en Augustus 1 ) 1822 in de Wieringerwaard, waar
zijn vader doopsgezind predikant was. Hi' bezocht de latijnsche school te Hoorn en studeerde van 1840 tot '45 aan het Seminarie der Societeit en het Athenaeum Illustre te Amsterdam. Daarna werd hi' predikant achtereenvolgens te Akkru m (1845)
en te Rotterdam (1852). In '56 werd hi' tot opvolger van Professor Samuel Muller benoemd aan het Doopsgezinde Seminarie • den 3en Februari '57 verleende de Leidsche Senaat hem het doctoraat h. c. in de theologie en den 17en van die maand
hield hi' te Amsterdam zijn intreerede over : „De we der wetenschap op Godgeleerd en wijsgeerig gebied". In 1876 gaf hij,
gedurende een vacature, tijdelijk college in bespiegelende wijsbegeerte aan het Athenaeum Illustre ; in het volgende jaar,
bij de groote reorganisatie, werd hi' den 15en October benoemd tot gewoon hoogleeraar aan de Universiteit om onderwijs
tegeven in de geschiedenis der leer van God, de wijsbegeerte van den godsdienst en de zedekunde.
volbloed
idealist • tusschen weten
Hoekstra staat als een der corypheeen van de moderne richting bekend. Hi'nwas
ee
engeloof liep, naar zijn meening, een scherpe grenslijn. Niet in wereldkennis, maar in zielservaringen lit het zwaartepunt
van wat totgelooven dringt • naar Fechners psychisch monisme schijnt hi' min of meer over te hellen. Zijn „Ik" is niet de
Ik die denkt, maar de Ik die wil, die voorkeur schenkt. Zoo is hi' een indeterminist, die opkomt teen de evolutieleer van
Buckle en Spencer, die gelooft aan de kracht van het genie in het wereldgebeuren. Op zijn studenten heeft hi' zoo goed als
uitsluitend door zijn colleges invloed geoefend •; persoonlijken omgang heeft hi' weinig met hen gehad.
Veel heeft Hoekstragepolemiseerd, teen Scholten, Opzoomer, Kuenen, Tiele, Kern en Van der Wyck b.v., maar hi' deed
dat metgematigdheid, zonder onnoodige scherpte.
Teen den 20en Maart 1892 werd hem, we ens het bereiken van den zeventigjarigen leeftijd, eervol ontslag verleend. Den
laatsten tijd van zijn Leven bracht hij, onder een voortdurend lijden, op zijn landgoed in Ellekom bij Dieren door. Daar is
hi' den 12en Juni 2 ) 1898 overleden.
In 1873 was hi'j getrouwd met Rebecca Van Geuns.
Zijn beste geschriften zijn zijn oudere werken : „Het Geloof des Harten volgens het Evangelic" (1857), deB „ronnenen
grondslagen van het godsdienstig geloof" (1864) en „De Hoop der onsterfelijkheid" (1867) • vooral het laatste wordt door
Van der Wick geprezen. Tijdens zijn emeritaat zijn nog 9 lijvige boekdeelen over zedenleer, geschiedenis der zedenleer,
christelijke geloofsleer en wijsgeerige godsdienstleer uitgekomen •; zij zijn niet meer op de hoogte van den tijd, wijdloopig
soms en niet altijd even goed gestileerd.
Zie over hem B. H. C. K. Van der Wick in het Jaarboek van de Kon. Acad. van Wetensch. 1901, 3 • I. Molenaar in Mannen
van beteekenis 1897, 311 en de in Petit's Repertorium genoemde artikelen van S. Cramer, B. H. C. K. van der Wijck, A.
Binnerts Szn. Verder het artikel van S. Cramer in het Nieuw Ned. biogr. wbk. I, 1122.

Abraham des Amorie van der HOEVEN, zie : Abraham des AMORIE VAN DER HOEVEN.

Martinus des Amorie van der HOEVEN, zie : Martinus des AMORIE VAN DER HOEVEN.

1 ) Zoo volgens eigen opgave in de listen in het Universiteitsarchief en in het Album academicum 1913. Van der Wick in
Jaarb. v. d. Kon. Acad. v. W. 1901 heeft 22 Aug. 2 ) Zoo volgens de advertentie van zijn overlijden. Het Album academicum
1913 geeft 13 Juni.
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Jacobus Henricus Van 't HOFF werd den 30en Augustus 1852 te Rotterdam 1) geboren als noon van Jacobus Henricus
Van 't Hoff, arts eerst te Sommelsdijk, dan in de Maasstad, en Alida Jacoba Kolff. Zijn eerste onderricht ontving hij in de
privaat-school van den heer Delfos, waar hi' zich reeds tot de studie der natuur voelde aangetrokken en zich met chemische
experimenten bezig Meld. Daarna bezocht hi' de 4e en 5e klasse van de H.B.S., van 1867 tot '69 •; in het laatstejaar le de
hi' met schitterend resultaat het eindexamen af. Hi' studeerde nu aan de Polytechnische school te Delft, le de zich ook daar
ijverig op de experimenteele chemie toe en behaalde na twee jaar, in '71, het technologisch-ingenieursdiploma. Ook de
bellettrie echter trok hem • Byron werd hier zijn afgod voor heel zijn leven, en ijverig las hi' Burns en Heine. Van Thorbecke
kreeg hi' vrijstelling van het aanvullingsexamen in Latin en Grieksch en den 6en October '71 werd hij als student in de
Wis- en Natuurkunde aan de Leidsche Universiteit ingeschreven ; den 21en Juni '72 al deed hi' zijn candidaatsexamen. Al
spoedig echter trad de oude liefde voor de chemie weer op den voorgrond, maar daar hi' in de lessen van Van der Boon
Meschgeen bevrediging vond, trok hi' naar Bonn, waar hi' in het laboratorium van Kekule werkte. Den 22en December '73
deed hi' in Utrecht het doctoraalexamen. Daarop be of hi' zich naar Parijs, waar hi' bij Wiirtz arbeidde. Reeds tijdens
zijn verblijf in Bonn was een artikel van zijn hand in de „Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft" verschenen.
Meerdere volgden en den 22en December '74 promoveerde hi' te Utrecht op een proefschrift, getiteld : „Bijdrage tot de
kennis van cyanazijnzuur en malonzuur." Even vroeger had hi' zijn eerste stereochemische studie gepubliceerd, die echter
niet dadelijk de aandacht trok, die zij verdiende. Na eenige vergeefsche pogingen om als leeraar aan een H.B.S. benoemd
te worden, volgde zijn aanstelling als docent aan de Veeartsenijschool te Utrecht.
Intusschen Meld Jan Willem Gunning te Amsterdam de Van 't Hoff-Le Belsche theorie der scheikunde in de ruimte voor
meer dan „Phantasiespielereien". Bij de inrichting van de nieuwe Universiteit in 1877 werd, op zijn voordracht, Van 't
Hoff tot lector in de scheikunde, degeologie en de mineralogie benoemd. Hi' be on zijn colleges den 2en November met
een openbare les „Over het belang der theorie in de wetenschapp". Het volgende jaar al werd hi' als gewoon hoogleeraar
aangesteld •; den lien October hield hi' zijn intreerede over : „De verbeeldingskracht in de wetenschap", een pleidooi voor
zijn theorie teen de aanvallen, die daarop gericht waren. Met Gunning verdeelde hi' den arbeid zóó, dat hi' de „algemeene",
Gunning de „speciale" scheikunde gaf. Wat hi' op deze colleges voordroeg vindt men in de verschillende Hefte zijner „or
lesungen iiber theoretische and physikalische Chemie", want in Berlin gaf hi' in hoofdzaak, wat hi' reeds in Amsterdam
gegeven had. Bovendien werd hard gewerkt in het oude laboratorium en nog tijd gevonden voor het schrijven van groote
werken, als zijn „Etudes de dynamique chimique" naast tal van kleinere verhandelingen.
Van 't Hoff's optreden en het sterke toenemen van het aantal studenten in de chemie als gevolg daarvan, deed al gauw het
oude laboratorium veel te klein worden. In '78—'79 werd het iets ver root. Maar toen in '87 een zeer verleidelijk aanbod
uit Leipzig tot hem kwam om daar den vrij gekomen leerstoel van Wiedemann te bezetten, werd hem een geheel nieuw gebouw
in het vooruitzichtgesteld ; in '89 be was
was het in '91 voltooid en kon in September van dat jaar door Gunning ingewijd worden. Tijd voor eigen arbeid had hi' nu niet heel veel meer, maar „Anregung" gaf hi' aan velen, aan Hollanders
en aan talri'ke,
lrijke, van overal toestroomende vreemdelingen. In '93 werd de leerstoel voor scheikunde in Groningen hem aangeboden ; in '94 die voor natuurkunde te Berlin. Voor beide bedankte hij. Maar het aanbod, dat in '95 uit Berlin
k
kwam
was te verleidelijk : een professoraat enkel voor wetenschappelijk onderzoek met een uur college per week als hi' llust en
tijd daartoe zou hebben, en zonder examens en tentamina. Een rekest, door Lorentz en Van Bemmelen namens de gezamenlijke professoren in Schei- en Natuurkunde den Minister van Binnenlandsche zaken aangeboden, om hem hier een arbeidsgelegenheid te openen als Berlin hem bood, had een resultaat. Hi' vroeg derhalve eervol ontslag, dat hem teen den len
Juni werd verleend. Van Zwitserland uit zette hi' de onderhandelingen met Berlin voort ; zij leidden in den winter tot een
positief resultaat, en in het voorjaar van '96 verhuisde hi' naar Duitschlands hoofdstad.
Het zou te vergaan hier over zijn Berlijnschen tijd nog uitvoerige mededeelingen te doen. Het was een periode van rusteloozen arbeid en voortdurende onderzoekingen, afgebroken nu en dan door wetenschappelijke reizen, tot tweemaal toe zelfs
naar Amerika. Van allerlei zijden werden zijn groote verdiensten erkend ; in 1901 verwierf hi' den nobelprijs voor scheikunde. Nog eenmaal heeft Nederland een poging gedaan hem te herwinnen • in Februari 1902 bereikte hem uit Utrecht
de vraag of hi' den daar nieuw te stichten leerstoel voor physische chemie bezetten wilde. Ongewoon gunstige voorwaarden,
die hem ruim tijd voor eigen arbeid zouden laten, werden hem daarbij in uitzicht gesteld. Maar zijn Berlijnsche werkkring
beviel hem zoozeer, dat hij, onder betuiging zijner erkentelijkheid voor de betoonde welwillendheid, bedankte. Men heeft
het er hem niet euvelgeduid •; toen het „Van 't Hoff laboratorium" er den l6en Mei 1904 geopend werd, heeft men hem het
eere-doctoraat aangeboden.
Teen het eind van 1910 begonnen zijn krachten merkbaar of te nemen. Zware slagen hadden hem den laatsten tijd getroffen. Zijn ouders waren gestorven, zijn jongste broer en zijn schoonzoon. Den 15en December werd hi' bedlegerig • den
len Maart 1911 2) is hij overleden, den 5en had de crematie in het Ohlsdorfer Krematorium plaats.
Voor degeweldige wetenschappelijke beteekenis van Van 't Hoff zij verwezen naar de literatuur, die volgt, meer speciaal
naar Ostwald's rede, gedrukt in de „Berichte der deutschen chemischen Gesellschafft" 44 (1911), 2218. Hi' was de man der
groote ideeen, zelden door hem zelf tot in details doorgevoerd, maar algemeen geaccepteerd en als basis aangenomen voor
verdere onderzoekingen en ontdekkingen.
Men zie voor zijn Amsterdamschen tijd : W. P. Jorissen en L. Th. Reicher, J. H. Van 't Hoff's Amsterdamer Periode (1877—
1895), gevolgd door de bibliografie van zijn boeken, brochures en verhandelingen, door de list der dissertaties, in het
orator um voort
Amsterdamsche laboratorium bewerkt, door de opgave der verdere publicaties uit den arbeid in dit laboratorium
gekomen en door de opsomming der biografieen en beschouwingen over Van 't Hoff en zijn werk. En dan vooral de meer
,
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dan 600 bladzij den omvattende studie van Ernst Cohen : Jacobus Henricus Van 't Hoff sein
van de reeks : Grosse Manner, uitgegeven door Wilhelm Ostwald). Dit werk behandelt zeer uitvoerig zoowel de levensbijzonderheden, als de geschriften en de wetenschappelijke beteekenis van den grooten chemicus, en wordt evenzeer gevolgd
door een volledige bibliografie van geschriften van en over hem en onder zijn invloed tot stand gekomen ; bovendien door
een list van genootschappen, waarvan hi' lid was en van onderscheidingen, hem te deel gevallen.
1 ) Het Album academicum 1913 heeft verkeerdelijk : te Groote-Lindt, de plaats bij Zwijndrecht, waar „Het Hof", het voorvaderlijk huis, stond. 2 ) Zoo in een brief van zijn broeder, gedrukt in Cohen's Jacobus Henricus Van 't Hoff. Het Album
academicum 1913 heeft ten onrechte 3 Maart.
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Gerrit Paulus Johannes HOGEWEG werd den 22en October 1879 te Dorstengeboren. Hij bezocht een H.B.S.

met 5j. c. te Amsterdam, ontwikkelde zich verder op het gebied der handelswetenschappen en in de richting van accountancy en werd lid van de burgerlijke maatschap Frese en Ho ewe accountants, te Amsterdam. Den 18en Juli 1929 werd
hi' benoemd tot lector in de toegepaste bedrijfshuishoudkunde en administratieve statistiek en contrOleleer • den 13en December opende hi' zijn colleges met een openbare les over : „De ontwikkeling der contrOle-leer".
Van zijn hand verscheen nog : Beginselen van Handelskennis (1909 ; 5 dr. 1931). Verder publiceerde hi' verschillende artikelen in tijdschriften als het Maandbl. v. Accountancy en bedrijfshuishoudkunde, Accountancy enz.
Arnold Frederik HOLLEMAN werd den 28en Augustus 1859 te Oisterwijk in Noord-Brabant geboren. Hi' bezocht
de H.B.S. en het Gymnasium te 's Hertogenbosch, studeerde te Leiden, te Heidelberg en te Munchen in de chemie en
promoveerde in eerstgenoemde stad op een dissertatie, getiteld : „Onderzoekingen over het zoogenaamde fl-nitrocymol".
De Universiteiten van St. Andrews (Schotland) en van Leeds verleenden hem eeredoctoraten. Van 1887 tot '88 was hi' in
het chemisch laboratorium der Amsterdamsche Universiteit werkzaam als assistent van Prof. Van 't Hoff. Vervolgens was hi'
een korten tijd leeraar aan de H.B.S. te Breda, daarna, van 1889 tot 1893, Directeur van het Rijkslandbouwproefstation
te Groningen. In het laatstgenoemde jaar werd hi' benoemd tot hoogleeraar in de scheikunde aan de Rijksuniversiteit aldaar ;
den 21en October hield hi' zijn inaugurale rede over „Twee richtingen der scheikunde met elkander vergeleken". Den 30en
November 1904 volgde zijn benoeming tot hoogleeraar in de chemie aan de Universiteit te Amsterdam • den 27en Februari
1905 aanvaardde hi' dat ambt met een rede „Over de beteekenis der physisch-chemische methoden voor de organische
chemie". In 1925 benoemd tot Secretaris van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen, werd hi' den 4en Juni
van dat jaar met in an van den len October eervol uit zijn Amsterdamsche betrekking ontslagen.
In 1896 en '98 kwamen successievelijk uit zijn Leerboek der organische en der anorganische chemie. Zij werden vertaald in
8 talen en beleefden te zamen tot nu toe 55 drukken. Verder verschenen van zijn hand : Die direkte Einfiihrung von Substituenten in den Benzolkern (1910) en Recherches refractometriques de feu J. F. Eykman (1919 ; in Natuurk. Verh. der
Hon. Mij v. Wetensch. 3e Verz. VIII). Bovendien schreef hi' talrijke verhandelingen in het Recueil des travaux chimiques
des Pays-Bas, het Jaarb. d. Kon. Akad. v. Wetensch., het Chemisch Weekblad, het Pharmaceutisch Weekblad enz.

Gerrit HONDIUS BOLDINGH werd den Ten September 1865 te Hoorn geboren. Hi' bezocht daar de H.B.S. met

3 j. c. en de hoogste twee klassen van de H.B.S. met 5 j. c. te Amersfoort, studeerde te Amsterdam in de pharmacie
en in de wis- en natuurkunde enpromoveerde aldaar den 14en December 1893 in de wis- en natuur- en in de scheikunde
op een proefschrift over : „De afwijkingen van de wetten voor verdunde oplossingen". Een tijdlang was hi' assistent van
Prof. Gunning. In 1892 richtte hi' het Laboratorium voor analytisch onderzoek op (Boldingh en Van der Heide) en in '93
stichtte hi' de school voor suikerindustrie (met Van der Heide en Proost), waarvan hi' als directeur optrad. Ook was hi'
directeur van verschillende Naamlooze-Vennootschappen. Van November 1897 tot Mei 1899 trad hi' op als privaatdocent
aan de Universiteit van Amsterdam, waaraan hi' den 10en Februari 1909 tot buitengewoon hoogleeraar in de analytische
enpharmaceutische scheikunde, de microchemie en de toxicologie werd benoemd •; den 15en Maart hield hi' zijn inaugurale
eikunde”.
Het door hem beheerde laboratorium
rede over :„De maatschappelijk
e waarde van ons Hooger Onderwijs
in sch
kreeg later, ter onderscheiding van dat op den Kloveniersburgwal, den naam van het Laboratorium voor toe ante scheikunde ; sedert noemde hi' ook zijn leervak zoo, omdat de officieele opdracht door dien naam. geheel gedekt werd. Bij Raadsbesluit van den 22en November 1929 werd hem, op zijn verzoek, met in an van 15 September d.o.v. eervol ontslag uit
zijn hoogleeraarsambt verleend.
Jacob Gijsbert De HOOP SCHEFFER werd den 28en September 1819 te 's Gravenhage geboren als zoon van Johannes

Scheffer, ambtenaar bij het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, en van Agatha Carbasius. Hi' was nog een vier jaar
oud toen zijn vader stierf ; zijn peetoom Jacob De Hoop, een vermogend doopsgezind koopman te Amsterdam, die zijn vrijen
tijd besteedde aan letterkundige studien, voedde hem nu op en gaf hem het eerste onderricht. Met zijn 7e jaar kwam hi' op
de school van den heer G. Engelberts Gerrits, auteur van verschillende boeken, terwijl De Hoop zelf zijn letterkundige
hi' een
--nieverschenen — historischen roman in 2 deelen. In 1833
vorming bleef leiden ; reeds als schreef
'on en
t in druk
verliet hi' de school om van Dr. J. S. Lutgert privaat-onderwijs in de oude talen te ontvangen, en toen zijn oom zich op
„Broekhuyzen" bij Leersum vestigde, kwam hi' ook bij zijn leermeester in huis. In 1837 werd hi' toegelaten tot het Seminarie der Doopsgezinden en het Athenaeum Illustre te Amsterdam. Hi' volgde de propaedeutische colleges van Roorda,
Van Lennep en Van Kampen en voelde zich op het Seminarium het meest aangetrokken tot Muller's lessen over de geschiedenis der doopsgezinden. Hi' maakte zich tal van vrienden in de studentenwereld, waarin hi' een groote rol speelde ; hi' was
een ijverig lid van de genootschappen E.T.E.B.O.N. en N.E.K., in '41 voorzitter van den Senaat van het Doopsgezinde
en Remonstrantsche corps „Studia nos jungunt". In '38 deed hi' te Leiden, waar hi' den 14en Juli werd ingeschreven, het
groot-mathesis-examen, in Nov. 42 1 ) daar het propaedeutisch, ruim een maand later in Utrecht, waar hi' den 14en October
'42 ingeschreven werd, het candidaats. Den cursus '42—'43 bracht hi' aan de Universiteit daar ter stede door, waar hi' vôôr
Paschen van het laatstgenoemde jaar zijn doctoraal examen deed. Toen volgde, den 28en Juni '43, het proponents ten overstaan van Curatoren der Algemeene Doopsgezinde Societeit te Amsterdam. Tweemaal be on hi' aan een dissertatie, eerst
over Pans Adriaan VI, later over den invloed der Rederijkers op de hervorming • beide bleven in de pen. Den 3en December
'43 deed hi' zijn intrede als predikant te Hoorn, den 6en Dec. '46 te Groningen, den 1 len November '49 te Amsterdam.
Hi' was een uitnemend prediker, „een tweede Oosterzee". In 1859 werd hij, als opvolger van Dr. J. van Gilse en naast Hoekstra,
benoemd tot hoogleeraar aan het Doopsgezinde Seminarium om onderwijs te even in de exegese van het Oude en het Nieuwe
Testament, de kerkgeschiedenis en de predikkunde •; den 18en Januari '60 hield hi' zijn inaugurale rede : „de providentia
1 ) Zoo Winkler Prins ; Rogge heeft '41.
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divina Teleiobaptistos Neerlandicos ab exitio vindicante". In 1877, bij de inrichting van de Amsterdamsche Universiteit,
werd hi' ook aan deze tot gewoon hoogleeraar benoemd met een leer-opdracht voor de Oud-Christelijke letterkunde
etter un en de
uitlegging van het Oude Testament. Zijn colleges waren niet bezielend, maar leerzaam ; zijn doel was vooral degelijke predikanten te vormen, niet zoozeer zelfstandige beoefenaars van de theologie. Teen het einde van den cursus 1889—'90 vroeg
en verkreeg hij, we ens het bereiken van den 70-jarigen leeftijd, zijn emeritaat. Den 31en December 1)1893 is hi' overleden.
Lan en tijd is De Hoop Scheffer in hoofdzaak litterator geweest. In Utrecht al vormde hi' met J. J. L. Ten Kate, D. H.
Van Leeuwen en J. Tideman een kleinen kring tot beoefening van het Deensch. Met Tideman gaf hi' een bloemlezing uit
van een 100-tal 17e en 18e eeuwsche minneliedjes o. d. t. „Cupido". Met Vermeulen, Tideman en De Vries was hi' de oprichter van de„Vereeniging tot bevordering der Oude Nederlandsche Letterkunde”. Met Leendertz be on hi' een volledige
uitgave voor te bereiden van Hooft's gedichten en van nabij was hi' betrokken in de verschijning van „Braga", waarvan
hi' den Zen jaargang in hoofdzaak alleen redigeerde. Van '56 tot '59 was hi' hoofdredacteur van de „Navorscher". Ook dichtte
hij, wijdde zijn zorg aan een nieuw gezangboek voor de doopsgezinden en hield zich bezig met een verbeterde psalmberijming.
Toen hi' echter zijn kerkelijke bediening had aanvaard is de godgeleerdheid zijn eigenlijke studievak geworden. Vooral de
kerkgeschiedenis trok hem aan. Hi' was bijzonder thuis in de literatuur over de oudste martelaren. In tal van tijdschriften
zijn vele bijdragen van zijn hand verschenen als cartons voor een omvangrijkere kerkgeschiedenis. Van '70 tot zijn dood
toe was hi' redacteur van de „Doopsgezinde Bijdragen" •; van '66 tot '80 redigeerde hi' met W. Moll de „Studien en Bijdragen op het gebied der historische theologie" en 25 jaar lang verzorgde hi' de Volksalmanak van de Maatschappij tot
Nut van het Algemeen. Zijn hoofdwerk echter is zijn „Geschiedenis der Kerkhervorming in Nederland van haar ontstaan
tot 1531", in 1873 afzonderlijk uitgegeven, in '86 in het Duitsch vertaald, door Nippold „epochemachend" genoemd. Ook
op bibliografisch gebied heeft hi' zich bewogen met zijn Inventaris van het archief der Vereenigde Doopsgezinde gemeente
van Amsterdam (2 din) en zijn Catalogus van de boekerij dier gemeente.
Van tal vangenootschappen was hi' lid of bestuurslid. Zoo zat hi' zes jaar in het hoofdbestuur van het Ned. Bijbelgenootschap,
was lid van Teyler's godgeleerd Genootschap, bestuurslid van het Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen,
mede-oprichter van de Vereeniging in het belang van Weezenverpleging en van het Kon. Oudheidkundig Genootschap,
van '54 tot '80 bijna onafgebroken lid van het hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen.
De Hoop Scheffer was gehuwd met Anna Petronella Russel Boerlage, die hem overieefde.
Zie over hem : H. C. Rogge in het Jaarboek v. d. Kon. Akad. van Wetensch. 1894, 47 ; A. Winkler Prins in Levensberichten
van de Maatsch. der Ned. Letterk. 1893—'94, 369 • H. Brugmans in Nieuw Ned. bin r. wbk. III, 1129 en de daar aan ehaalde literatuur ; de artikelengenoemd in Petit's Repertorium, waaronder dat van Jo. de Vries in Eigen Haard 1894,
25 vooral handelt over zijn karaktereigenschappen.

Cornelis Pijnacker HORDIJK, zie : Cornelis PIJNACKER HORDIJK.

Martinus HORTENSIUS (Maarten Van den Hove) werd in 1605 te Delftgeboren. Hi' wordt een leerling genoemd
sche school te Rotterdam bezocht, waaraan Beeckman van 1621
van Isaac Beeckman en heeft dus waarschijnlij k de latijn
tot '27 verbonden was, tenzij hi' later nog, in Dordrecht, waarheen zijn leermeester toen als rector vertrok, diens disci el
isgeweest. Van 1625 tot '27 hield Hortensius zich geregeld met astronomische observaties te Leiden bezig. Door Beeckman
is hi' waarschijnlijk in aanraking gebracht met Lansbergen, van wien hi' een verhandeling in het Latin vertaalde. In zijn
voorrede toont hi' zich een krachtig tegenstander van Tycho Brahe. Kepler protesteerde en werd op zijn beurt door Hortensius beantwoord, die het met Copernicus en de oudere astronomen hield. Door een en ander maakte hi' zich naam. In October
'27 deed hi' waarnemingen in de buurt van Goes. Den 13en Maart 1628 werd hi' te Leiden ingeschreven als student in de
mathesis. Vlak daarop is er sprake van een rein naar Frankrijk en Italie, die door Moes echter dicht voor zijn benoeming in
Amsterdam geplaatst wordt, door anderen ganschelijk in twijfel wordt getrokken. Den Ten Mei 1630 2 ) treft men hem nog
eens in het Leidsche album aan, nu ingeschreven voor mathesis en theologie. Met tal van manners van naam, met Descartes en Pater Mersenne, Gassend, Jos. Gaultier, Galilei, Nicolaas Fabri de Peiresc en Elia Diodati, Schickard en Blaeu
knoopte hi' relaties aan, en teen het einde van 1633 vestigde hi' zich, op aansporing van Vossius en Barlaeus, te Amsterdam.
Den 9en Maart '34 werd hem door de vroedschap vergund gedurende eenige maanden op proef wiskunde te doceeren aan het
Athenaeum Illustre ; hi' be on zijn lessen den 8en Mei 3 ) met een oratie „de dignitate et utilitate matheseos" ; hi' gaf ook
astronomie, waarin hij, zooals te verwachten was, „niet onduidelijk Copernicus volgde". In ditzelfde jaar deed hi' een vertaling van Blaeu's „Tweevoudigh onderwijs" het licht zien. Al zeer spoedig volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar,
en het volgende jaar, 1635, opende hi' een college in de optica met een oratie : „De oculo ejusque praestantia", den Zen
Juli uitgesproken. Maar er was slechts een zeer geringe belangstelling voor dit onderwijs, volgens Vossius door zijn herhaalde
fdh
reizen naar Delft, naar Leiden en den Haag, naar Van Lennep's meening omdat de wiskunde een eigenaardige begaaeid
eischt, die maar weinigen bezitten, volgens hem zelf omdat de studenten meer dan de studie „Bacchum diligunt ac Cererem";
„famam", zegt hij, „habet haec civitas quasi ut studia et viri docti in aliquo sint pretio, sed famam tantum ; nihilminus
quam rem". Hi' opende nu een cursus in de zeevaartkunde en had daarmee heel wat meer succes. Al spoedig werd hi' betrokin een commissie van onderzoek van een door dezen
werd
ben
ken inpogingen om Galilei naar hier te krijgen.
Hi'oemd
aan de Staten-Generaal aangeboden methode van de bepaling der lengten op zee door middel van de Jupitersatellieten.
Mondelinge onderhandelingen werden nuttig geoordeeld en gelden werden door de Staten toegestaan voor een reis, door
Hortensius daartoe naar Italie te maken. In het voorjaar van '39 zou hi' gaan, maar toen werd hi' naar Leiden geroepen
ter vervulling van een leeropdracht als in Amsterdam, waar hi' begin Augustus zijn lessen staakte. Pas echter in Leiden
aangekomen overleed hi' er den 17en Augustus '39 ; zijn beide ouders waren vroeg aan tuberculose gestorven ; ook hem
heeft die kwaal, reeds op 34-jarigen leeftijd, weggerukt.

1 ) Het Album Academicum 1913 heeft ten onrechte 3 September. 2 ) Moes geeft verkeerdelijk 22 Maart en 7 Mei '28 voor
de inschrijvingen in Leiden. 3 ) Moes heeft verkeerdelijk 1 Mei.
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Over de verdiensten van Hortensius is zeer verschillend geoordeeld ; tegenover het ongunstige judicium van Descartes staan
m.eergunstige van anderen.
Zie over hem het uitvoerige artikel van C. De Waard in het Nieuw Ned. biogr. wbk. I, 1160 en de daar aangehaalde literatuur, vooral het opstel van E. W. Moen in Oud-Holland III (1885), 209. Cf. voor zijn geschriften : G. D. Born H.Gzn.,
Het Hooger Onderw. te Amst. enz., 89.

Petrus HOTTON werd den 18en Juni 1648 te Amsterdam geboren als noon van den Waalschen predikant Godefroy
Hotton. Hi studeerde te Leiden in de medicijnen, promoveerde er den 30en Juni 1672 tot doctor medicinae, op „Positiones
quaedam medicae", legde zich in zijn geboortestad toe op de geneeskundige practijk en werd daar, na den dood van Joan
Commelin, in 1692 naast Prof. Ruysch aangesteld tot botanicus van den Hortus Medicus, nadat hi' te Leiden in 1679 en
'80 met den titel van „Ordinarius Medicinae et Botanices Professor" voor Professor Paulus Hermans, die zich ten tide
van zijn benoeming voor studiedoeleinden op Ceilon be yond, de colleges had waargenomen. Ongeveer 3 jaar bleef hi' in
zijn Amsterdamsche functie •; den 28en Februari l ) 1695 werd hij, als opvolger van Hermans, tot Medicinae et Botanices professor
te Leiden benoemd, nadat op het voornemen daartoe van Curatoren en Bur de goedkeuring van den Stadhouderer
Koning was verkregen. Den 9en Mei d.o.v. hield hi' zijn inaugurale oratie, een „Sermo academicus quo rei herbariae
historia
et fata adumbrantur". Den 10en Januari 1709 is hij, door een beroerte getroffen, overleden. Geschriften van zijn hand zijn
er, behalve zij n oratie, niet verschenen.
Zie over hem : V. d. Aa, Biogr. wbk der Nederlanden s. v. en de daar aangehaalde literatuur ; verder P. C. Molhuysen,
Bronnen t. d. Gesch. d. Leidsche Univ. III, 345, 348, 354, 316* ; IV, 125, 127, 131-135, 235.

Johannes Fredericus HOUWING werd den 17en April 1857 te Blokzijl geboren als zoon van Wesselius Marcus Houwing,
predikant aldaar en Berendina Annette Margaretha Lampe. Spoedig na zijn geboorte verhuisden zijn ouders naar Havelte.
Hi bezocht het Gymnas ium te Assen en werd den Zen October 1876 als student in de classieke letteren te Leiden ingetuar
schreven •; hi' promoveerde daarin den 23en Juni 1883 op een dissertatie „de Romanorum legibus sumpiis".
Daarna
studeerde hi` in de rechten en werd den 23en Juni 1888 doctor juris op een proefschrift over „Dwaling bij overeenkomsten
naar Nederlandsch recht". Van 1888 tot '91 was hi' advokaat, repetitor en arrondissementsschoolopziener te Leiden ; van
'91 tot '93 ambtenaar van het Openbaar ministerie aan het kantongerecht te Hoorn en schoolopziener in het arrondissement
Medemblik •; van '93 tot '95 rechter in de arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Bij raadsbesluit van 10 Juli van laatstgenoemd jaar werd hi' tot hoogleeraar in het burgerlijk recht en de burgerlijke rechtsvordering aan de Universiteit van Amsterdam benoemd, terwijl hij, met in an van 15 December '97 zijn schoolopzienerschap te Medemblik verwisselde met dat te
Zaandam. Zijn colleges opende hi' den 14en Oct. met een rede over „Wet en rechter".
In de eerste jaren van zijn hoogleeraarschap had hi' ook buiten het onderwijs nog velerlei bemoeiingen. Hi' is toen Voorzittergeweest van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland, van den
Raad van Toezicht op de Rijkspostspaarbank, van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs. Maar om een hardnekkige keelaandoening heeft hi' veel moeten laten varen.
Den 29enJuni 1910 werd hem, om gezondheidsredenen, teen den len September eervol ontslag verleend. Hi' vestigde
zich toen in Doom. Daar is hi'j den 10en Maart 1921 overleden.
Alsgevolg van zijn gezondheidstoestand en van de hooge eischen die hi' zich zelf als jurist en leeraar stelde, zijn een groote
werken van zijn hand verschenen. Hi' was in de eerste plaats docent ; Scholten acht hem als zoodanig door een zijner tijdgenooten overtroffen. Wie nader met hem in aanraking kwamen, zijn promovendi vooral — en hi' had er vele — waardeerden
hem hoogelijk ; voor anderen was hij, „hoekig tot stugheid toe, en van een oprechtheid, die cru kon zijn", moeilijk genaakbaar.
in
au
1921
door
zj in
d Paul
Verschillende tijdschriftartikelen zijn intusschen van zijn hand verschenen. De belangrijkste daarvan
Scholten uitgegeven in een verzameling „Rechtskundige opstellen". Zij zijn veelal op de practijk gericht en hebben daardoor
in de rechterlijke wereld veel waardeering gevonden.
Zie over hem : E. M. Meyers in Levensberichten van de Maatschappij der Ned. Letterkunde 1921—'22, 135 en Paul Scholten
in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1911, 193 • verder de korte, redactioneele artikelen in Rechtsgeleerd Ma a281--'82 en Weekbl. v. h. Recht 1921, No. 10688, 8.
zijn 1921,

Maarten Van den HOVE, zie : Martinus HORTENSIUS.

Frederik Johan Albert HUART werd den 16en April 1896 te Delft geboren. Hi' ontving lager onderwijs in zijn geboortestad en in Den Haag, bezocht hier het eerste stedelijk gymnasium en studeerde aan de Leidsche Universiteit, eerst in de
classieke letteren, later in de rechtswetenschap. Na het candidaatsexamen in de oude talen, dat hi' in 1918 aflegde, was
hi' eenigen tijd als tijdelijk leeraar verbonden aan het Gymnasium te Delft. Den 30en April 1925 promoveerde hi' te Leiden
in de rechtsgeleerdheid op een proefschrift over : „Grondwetsherziening 1917 en 1922". Van 1 Maart 1924 tot 31 Mei 1927
was hi' hoofdcommies, en van 1 Juni 1927 tot 31 October 1930 referendaris ter provinciale griffie van Friesland. Den 10en
September van laatstgenoemd rjaa werd hi'emd
benotot hoogleeraar in het Staats- en administratief recht van Nederland
den 10en November hield hi' zijn inaugurale rede over „Taak en methode bij de beoefening van het administratief recht."
Van zijn hand verschenen nog verschillende artikelen over staats- en administratiefrechtelijke onderwerpen in Gemeentebestuur, De Gids, Rechtsgeleerd Magazijn, Jahrbuch des Offentlichen Rechts, Staatsrechtelijke opstellen aangeboden aan
Prof. Mr. H. Krabbe.

1 ) Zie Molhuysen IV, 131 ; Siegenbeek, Gesch. der Leidsche Hoogesehool, 79 heeft ten onrechte 9 Mei, den dag, waarop
hi' waarsehijnlijk zijn oratie hield.
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Ferrand Whaley HUDIG werd den 25en Juni 1883 te Rotterdam geboren. Hi' bezocht daar het Erasmiaansch Gym.nasium en was vervolgens een jaar lang leerling van het Evangelisch Paclagogium in Godesberg a. R. In 1901 werd hi' aangesteld bij de firma Hudig en Blokhuyzen te Rotterdam, in 1905 trad hi' in functie bij de firma Ryley en Co. in Londen,
in 1907 werd hi' procuratiehouder van de firma Hudig, Veder en Co. te Amsterdam. In 1913 besloot hi' zich te widen aan
de studie der kunstgeschiedenis •; vier semesters vertoefde hi' aan de Universiteit van Berlin en van den zomer van 1915
of studeerde hi' aan die van Zurich, waar hi' den 17en November 1923 promoveerde tot doctor philosophiae op een proefschrift, getiteld : „Das Glas, mit besonderer BerUcksichtigung der Sammlung im Nederlandsch Museum voor Geschiedenis
en Kunst in Amsterdam" • den 16en Maart 1918 was hi' tot onder-directeur van dit museum benoemd. In 1924 werd hi' toegelaten als privaat-docent aan de Universiteit van Amsterdam om onderwijs te even in de Italiaansche kunstgeschiedenis
hi' opende zijn colleges den 17en October met een openbare les over : „Kunstgeschiedenis als deel der beschavingsgeschiedenis". Den 4en Mei 1928 volgde zijn benoeming tot buitengewoon hoogleeraar in de kunstgeschiedenis der Middeleeuwen en
van den nieuweren tijd ; hi' Meld den len October zijn intreerede over : „Frederik Hendrik en de kunst van zijn tijd".
Als verderegeschriften verschenen nog van zijn hand : Engelsch aardewerk en porselein (1922) •; An Essay on Dutch Glass
Engravers (1926) •; Delfter Fayence (in Bibl. fur Kunst- u. Antiquitaten Sammler •; 1929). Daarnaast publiceerde hi' verschil.
lende artikelen in tijdschriften als : De Gids, Oud-Holland, Tijdschr
v. Geschiedenis, Elseviers Maandschrift, Bulletin van
den Ned. Oudheidk. Bond enz.

Albertus HULTHENUS, zie onder : Stephanus CURCELLAEUS.

Isaac Henri H I J MANS werd den 16en Augustus 1869 te Arnhem geboren. Hi' bezocht het Gymnasium van zijn geboortestad,
en studeerde te Leiden, te Berlin en te Leipzig in de rechtswetenschap. Den Ben April 1892 promoveerde hi' te Leiden op een
proefschrift over : „Het vervallen der zakelijke rechten tengevolge van langdurige niet-uitoefening (De non-usus)" (De
verjaringsinstituten I, Algemeene Inleiding I). Hi' vestigde zich nu als advokaat te Leiden, in '93 als advokaat en procureur
te 's Gravenhage. Van '97 tot 1900 was hi' vervolgens substituut-griffier bij de Arrondissements-rechtbank te Groningen.
In 1901 vestigde hi' zich opnieuw als advokaat en procureur in Den Haag, waarna hi' van 1904 tot 1910 als rechter optrad
in de Arrondissements-rechtbank te Amsterdam. Den Ten September 1910 volgde zijn benoeming tot hoogleeraar in het
burgerlijk recht, de burgerlijke rechtsvordering, het Romeinsche recht en zijn geschiedenis •; den 31en October Meld hi' zijn
intreerede over :„Het recht der werkelijkheid”. Zijn leeropdracht is later gewijzigd ; nu doceert hi' het Romeinsch recht en
zijn geschiedenis en het Internationaal Privaatrecht.
Van zijn hand verschenen nog : Romeinsch Zakenrecht (1917 ; 2e dr. 1926) ; Romeinsch Verbintenissenrecht (1917 ; 2e dr.
1927) ; De opleiding van den jurist (1919 •; ook Themis 1900—'03) •; een praeadvies voor de Nederlandsche Juristen-Viging over de aansprakelijkheid van hem, die door zijn niet onrechtmatig handelen gevaar voor schade doet ontstaan (1913)
een id. over de aan beslissingen in burgerijke en handelszaken van den buitenlandschen rechter toe te kennen kracht
(1929.) Verderpubliceerde hi' meerdere verhandelingen in tijdschriften als : Themis, Rechtsgeleerd Magazijn enz.

Johan Egbert Willem IHLE werd den 7en Augustus 1879 te Amsterdam geboren. Hij bezocht het Gymnasium te Amers-

foort, studeerde te Amsterdam in deplant- en dierkunde en promoveerde daar den lien December 1906 op een proefschrift,
getiteld : „Bijdragen tot de kennis van de morphologie en systematiek der Appendicularien". Van begin 1906 tot 15 September
1907 was hi' assistent bij de ZoOlogie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, van 1907 tot 1910 aan de gemeentelijke Universiteit
te Amsterdam, van 1910 tot 1918 leeraar aan de Rijksveeartsenijschool te Utrecht en van 1918 tot 1925 hoogleeraar aan de
Veeartsenijkundige Hoogeschool aldaar. Den 23en Juli van het laatstgenoemde jaar werd hi' benoemd tot gewoon hoogleeraar
in de Zotilogie aan de Universiteit van Amsterdam •; den 26en October hield hi' zijn inaugurale rede over : „De Nematoden
en de hedendaagsche zoiilogie".
Van zijn hand verschenen verder : Die Appendicularien der Siboga-Expedition (1908 ; Siboga-Exp. LVIc) ; Die Thaliaceen
der Siboga-Expedition (1910 •; Siboga-Exp. LVId); Die Decapoda brachyura der Siboga-Expedition (1913, '16, '18 3 dln.
onvoltooid ; Siboga-Exp. XXXIXb, bl en b2) ; Desmomyaria (1912 ; Das Tierreich, 32. Lief.); Adult Strongylids inhabiting
the large intestine of the horse (Report ; 1922) ; De dierlijke parasieten van den mensch en van onze huisdieren (3e dr.
de ontleedkunde van de Vertebraten
1922 ; samen met C. Th. Sluiter, N. H. Swellinggrebel) ; Leerboek der vergelijken
(2 dln. 1924 ; samen met P. N. van Kampen, H. F. Nierstrasz en J. Versluys) ; Leerboek der bijzondere dierkunde, onder
redactie van Ihle en Nierstrasz (1928) ; Leerboek der algemeene dierkunde, onder redactie van Ihle en Nierstrasz (1929).
Voortspubliceerde hi' verhandelingen in verschillende tijdschriften als Tijdschrift voor Veeartsenijkunde, Tijdschrift
voor Diergeneeskunde, Tijdschrift der Ned. Dierk. Vereeniging enz.
wasin effecten.
commissionair
comraissiir
Abraham Harto g ISRAELS werd den 27en Maart 1822 te Groningen geboren, waar zijn vader
Hi bezocht de bekende school van H. Brugsma en werd den 26en Maart 1839 1) aan de Universiteit van zijn vaderstad
ingeschreven als student in de medicijnen. In zijn studententijd had hi' dagelijks omgang met Dr. Ali Cohen, die zich toen
juist gevestigd had. Met hem en eenige andere jongelui richtte hi' een joodsch-letterkundige vereeniging op, waarin hij
verschillende voordrachten hield. Ook met bibliografie hield hi' zich toen reeds bezig. Den 15en Maart 1845 promoveerde
hi' op een „dissertatio historico-medica inauguralis exhibens collectanea gynaecologica ex Talmude Babylonico". Hi' vestigde
zich nu als arts te Amsterdam, maar bleefpubliceeren o.a. : „Beitrage zur Talmudische Medizin" (in Henschel's Janus)
in de inleiding daarvan breekt hi' een laps voor het goed recht van de beoefening van de geschiedenis der geneeskunde, die
hij als een onderdeel van de cultuurgeschiedenis beschouwd en behandeld wil zien. Hi' reorganiseerde in dezen tijd het medisch
1 ) Daniels (Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 1884 (XX), 881 vlgg.) heeft verkeerdelijk 1840.
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leesmuseum, dat nu een uitgangspunt werd van verlangens naar vernieuwing, uitgedrukt o.a. door hem in „Pia desideria" in het Nieuw Statistisch Geneeskundig Jaarboekje voor 1847. Kort daarop verscheen de Geneeskundige Courant,
waarvan hi merle-redacteur was, en toen men het in de redactie oneens werd over den nieuwen koers, kwam op 1 Januari
'51 het Nederlandsch Weekblad voor Geneeskundigen uit, in hoofdzaak onder zijn leiding. Zoo werd hij, in October '49, in
de eerste algemeene vergadering van de in '48 te Zutphen opgerichte Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst
lid van de Commissie voor de geschiedenis der geneeskunde in Nederland. Intusschen ging hi' voort te schrijven en te
ift voor
recenseeren in het Weekblad voor Geneeskundigen en toen dit in '57 werd opgelost in het Nederlandsch Tijdschr
Geneeskunde, tevens or aan der „Maatschappij", ging ook hi' naar de redactie van dit tijdschrift over • ; aan hem werd opgedragen de verzorging van de geschiedenis der geneeskunde, de medische geografie, de hygiene, de diaetetica, en een jaar
later ook nog de epidemiologie.
In 1866 werd hi lid van de Commissie, blast met het afnemen van de geneeskundige examens, zooals die ingevoerd was
ten gevolge van de nieuwe geneeskundige staatsregeling. Mede in verband met die regeling, die drong tot uitbreiding van
het medisch onderwijs, werd hi' den 18en December '67 benoemd tot lector in de encyclopedie, de hodegetiek, de hygiene
en de geschiedenis der geneeskunde. Ook over hygienische onderwerpen had hi' reeds veel gepubliceerd • ; in 1874 stichtte hij
„Hygieia, Weekblad voor de Gezondheidsleer in Nederland", dat tot '76 bestond, waarvan hi' de eenige redacteur was en
waarin hi tal van artikelen op dit gebied deed verschijnen. In hetzelfde jaar werd hi' benoemd tot leeraar in de gezondheidsleer aan de Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen.
In 1877, bij de inrichting van de Universiteit, volgde, op den 15en October, zijn benoeming tot buitengewoon hoogleeraar
in de geschiedenis der geneeskunde ; voorloopig, totdat een geschikte docent daarvoor gevonden zou zijn, zou hi' ook nog
de hygiene blijven even. De historie echter had zijn groote liefde ; op haar gebied liggen zijn omvangrijkste werken, zijn
bewerking o.a. van 'laser's Lehrbuch der Geschichte der Medizin ('55—'59), en de beste van zijn vele studien. In dit yak
gaf hi' bij voorkeur en met geestdrift les.
In 1865 was Israels getrouwd met Johanna van Biema nit Leer. Zij overleed den len October '82. Dien slag is hi' niet te
boven gekomen en al spoedig be on hij zelf te sukkelen. Een occult verloopen pleuritis eindigde den 27en Januari '831)
met zijn dood.
Israels was, het lit voor de hand, een buitengewoon boekenliefhebber en boekenkenner, een goed bibliograaf. Herhaaldelijk
heeft hi' naar een bibliothecariaat gedongen, in '58 te Leiden, in '77 te Amsterdam. Telkens is hem zijn poging mislukt.
Ten slotte schijnt hi' de hoop te hebben gekoesterd althans aan het hoofd van de medische afdeeling van de Amsterdamsche
bibliotheekgeplaatst te zullen worden, maar ook die hoop is niet in vervulling gegaan. Wel is hi' tot bibliothecaris van de
Maatschappij van Geneeskunst gekozen en een tweetal supplementen op den catalogus van de boekerij dier Maatschappij
heeft hi' op verdienstelijke wijze bewerkt. Ook gaf hi' voorlichting bij de catalogiseering van medische collecties als van
Rive, Van Geuns, Lehman en Heynsius aan de Universiteitsbibliotheek.
Niet dan natuurlijk is het, dat Israels benoemd werd tot lid der plaatselijke gezondheidscommissie ('68) en van den Geneeskundigen Raad ('68 plaatsvervangend, '70 gewoon). Bovendien was hi' van 1876 of geneesheer van het Nederlandsch
Israelietisch Weeshuis Magadle Jethomim, in '66 choleradokter en in '71 lid van de Commissie tot bestrijding van de cholera.
Zie over hem het uitvoerige artikel van C. E. Daniels in het Ned. Tijdschr.
v. eneesk. 1884 (XX), 881 en 913. Verder het
G
artikel van. Zwarts in het Nieuw Ned. biogr. wbk VI, 840 en de daar aangehaalde literatuur. Het artikel van Daniels
wordtgevolgd door een bibliografie van zijn geschriften.
Barend Coenraad Petrus JANSEN werd den len April 1884 te Zwolle geboren. Hi' bezocht daar de H.B.S. en le de later
het Staatsexamen of ter toelating tot de Universiteit. Hi' studeerde in Amsterdam en in Utrecht en promoveerde den
10enJuli 1912 aan de Universiteit van eerstgenoemde stad tot doctor in de Scheikunde op een proefschrift, getiteld : „Bijdrage tot de kennis van het Cholzuur". Van 1909 tot 1916 was hi' assistent voor physiologische chemie aan de Amsterdamsche
Universiteit ; sedert 1913 ookprivaat-docent ; zijn colleges als zoodanig opende hi' den 18en October met een Openbare les
over : „Fermentwerking en levensprocessen". Van 1917 tot '28 was hi' chemicus aan het geneeskundig laboratorium te Weltevreden, in '27 en '28 buitengewoon hoogleeraar in de Scheikunde aan de Hoogeschool aldaar. Den 8en Maart van het laatstgenoemde jaar werd hi' benoemd tot gewoon hoogleeraar in de physiologische chemie aan de Universiteit van Amsterdam
den llen Februari 1929 hield hi' zijn intreerede over : „De ontwikkeling van de leer der voeding in de laatste kwarteeuw".
In 1916gaf hi' nog, samen met G. van Rijnberk, uit een : Leidraad voor het physiologisch practicum (2 dln.). Verder publiceerde hi' verschillende tijdschriftartikelen, voornamelijk in de Archives de Physiologie en de Mededeelingen van den
Geneeskundigen Dienst in Nederlandsch Indie.

Daniel Josephus JITTA, zie : Daniel JOSEPHUS JITTA.

Thomas Theodorus Hendrikus JORISSEN werd den 23en Februari 1833 te Utrechtgeboren als noon van Samuel Gerhard

Jorissen en Maria Elisabeth Petronella van Benthem van den Bergh. Hi' bezocht het gymnasium van zijn geboortestad,
deed den yen Augustus 1851 toelatingsexamen tot de Universiteit en werd den len September van dat jaar te Utrecht ook
ingeschreven als student in de theologie. In Mei '58 deed hi' zijn proponents en twee jaar later, in 1860, werd hi' benoemd
tot leeraar aan hetgymnasium te Gouda. In dezen tijd had de Maatschappij tot Nut van het Algemeen het plan opgevat
voor haar verschillende departementen lezingen te doen houden van algemeen ontwikkelenden aard. Toen nu de voor
Gouda aangewezen spreker ziek werd, hood Jorissen aan hem te vervangen. Hi' deed dat met veel succes, en zijn voordrachten over de omwenteling van 1813 werden door de Maatschappij uitgegeven (1862, bij Fred. Muller te Amsterdam).
De studie, voor deze lezingen gemaakt, had den historicus in hem doen ontwaken. Hi' vatte het plan op om een uitgebreide
1 ) Vol ens het register van den burgerlijken stand v. Amsterdam.
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verhandeling over de jaren 1810 tot '15 het licht te doen zien en verzocht bij advertentie alien, die over dezen tijd bescheiden
in hun bezit hadden, die voor hem beschikbaar te stellen. Hi' had daarmede slechts een matig resultaat en zoo verschenen,
inplaats van het voorgenomen groote werk, in '67 te Groningen in twee deelen zijn „Bijdragen tot de geschiedenis der omwenteling van 1813", die Frain in zijn „Gijsbert Karel van Hogendorp in November 1813" (1868) teen hem in het
harnas joegen. Intusschen was hi' in '64 benoemd tot leeraar aan de H.B.S. te Haarlem, en, den 31en Maart '65, als opvolger van Hugo Beyerman en Engelbregt tot gewoon hoogleeraar in de Nederlandsche taal- en letterkunde en de geschiedenis
des Vaderlands aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam. Den 25en September hield hi' er zijn intreerede : „Over het
begrip van algemeene geschiedenis". Door de benoeming van Verdam in 1870 bleef alleen de historie, de algemeene nu ook,
voor hem over. Bij de reorganisatie van '77 werd die leeropdracht bevestigd; hi' kreeg te even de Algemeene (Middeleeuwsche
en nieuwe), Vaderlandsche en Staatkundige geschiedenis.
Voor zijn studenten was hij, „meer een ids dan een meester" •; voor de inrichting, waaraan hi' verbonden was, een krachtig
strider. IJverig heeft hi' meegewerkt aan de omzetting van het Athenaeum in een Universiteit. Hi' was haar feestredenaar,
toen zij in 1882 haar 250-'arc bestaan vierde. En toen na den dood van Dozij nit Leiden de uitnoodiging tot hem kwam
om diensplaats in te nemen, bedankte hi' voor de onderscheiding.
Een eigenlijk standaardwerk heeft Jorissen niet geschreven. Maar in een reeks van opstellen, waaronder zeer doorwrochte
als„De onder an van het Koninkrijk Holland” en „Lord Chesterfield en de Republiek der Vereenigde Nederlanden", heeft
hij, van 1813 of teruggaande, het begin der 19e en de 18e eeuw vooral fragmentarisch toch tamelijk wel geheel behandeld.
Studies van zijn hand zijn verschenen o.a. in „De Gids" en in de „Bijdragen voor Vaderl. Geschiedenis en Oudheidkunde".
Als„Historische bladen,” „Historische studien" en „Historische karakters" zijn de meeste zijner verhandelingen later in
bundels uitgegeven. Ook op het gebied der Nederlandsche letterkunde zijn publicaties van hem verschenen; zoo in '71 zji n
„Studien over Constantin Huygens", die veel critiek hebben uitgelokt, en, in '79, een studie over Vondel : „Palamedes en
Gijsbrecht van Aemstel", waarover hi' een heftigen strijd met Alberdingk Thym te voeren heeft gehad. Het Vondel-Museum
te Amsterdam bezit van hem een tweetal onuitgegeven studies over: „Vondels Leven" en „Vondels Dramaturgie". Dat hi' als
wetenschappelijk man gewaardeerd werd bewijst het feit, dat de Leidsche Universiteit hem in 1875 het eeredoctoraat verleende.Jorissen was een bijzonder goed stilist, een uitnemend voordrachtkunstenaar en een gewild feestredenaar vooral
voor het „Nut" heeft hi' talrijke lezingen gehouden.
Nooit echter is hi' een populair man geweest •; daarvoor was hi' te ernstig, te somber, volgens velen te stug. Wie hem anders
leerden kennen, schrijven zijn stroefheid en heftigheid toe aan zijn wankelen gezondheidstoestand. Op het laatst hebben
over
Rogge, Quack en Pierson een deel van zijn lessen waar moeten nemen. Den 4en April 1889 reeds is hi' overleden.
Hi' is in 1866 gehuwd met Clasina Hillegonda De Graaf, die in 1876 overleed. Den 22en Maart 1883 is hi' hertrouwd
met Welmoed Pauline Bok.
Zie over hem : A. P. G. Jorissen in Levensberichten van de Maatschappij der Ned. Letterkunde 1889, 417, waar ook de
lijst zijner geschriften voorkomt •; C. J. B. van der Duys in de Leeswijzer, VI (1889), 57, 73, 85, 101 •; Mari J. Ternooy Apel
in Het Leeskabinet van 1889, Mei, 79 •; verder het artikel van H. Brugmans in het Nieuw Ned. Biogr. wbk., VIII, 934 en
artikelen in de Nederl. Spectator van 1889, 113 •; Eigen Haard 1889, 216 •; Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1890,
179. Cf. voor zijn geschriften : G. D. Born H.Gzn., Het Hooger Onderwijs te Amsterdam, 69.
Daniel JOSEPHUS JITTA werd den 19en Juli 1854 te Amsterdam geboren. Zijn opvoeding genoot hi' voor een root gedeelte
in Bel e. Hij bezocht te Brussel een gemeenteschool en het Athenee royal, studeerde er aan de Universiteit onder Arntz,
Roussel en Rivier en behaalde er den 13den Augustus 1874 den graad van Docteur en droit. Daarna zette hi' zijn studie
voort te Leiderr en promoveerde bier den 15en April 1880 tot doctor in de rechtswetenschap op een dissertatie over : „Het
vonnis van faillietverklaring in het internationaal privaatrecht", waarin hi' reeds blijk gaf van zijn groote kennis van dit
recht. Hi vestigde zich nu als advokaat in Amsterdam en oefende daar tot 1894 de rechtspraktijk uit. Den 20en Decem ber
1893 werd hi met
met in an van den 15en Februari '94, als opvolger van Asser, benoemd tot gewoon hoogleeraar in het
handels- en internationaal privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam • ; den 5en Maart hield hi' zijn inaugurale rede
over • „De beteekenis van de nieuwe faillissementwet voor het nationale en het internationale recht". Zijn colleges waren
„klaar, helder, scherp en eenvoudig" •; hi' liet ons zien" — beet het in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1914 —
„het leven van den handel, van den handel in onze stad bovenal". Hoe hi' ze gaf, kan men zien nit zijn „Systeem van het
bijzonder deel der handels- en verkeersverbintenissen •; leidraad bij de colleges in het handelsrecht" , dat hi' na zijn afsche id
van de Universiteit, nog in 1913, uitgaf. Dat afscheid, teen September van het genoemde jaar, was gevolg van zijn benoeming
tot lid van den Raad van State, een functie, die hi j tot zijn dood, den 9en November 1925 1 ), heeft bekleed.
De werkzaamheid van Josephus Jitta lag vooral op het gebied van het internationale recht. „Hij nam bier een bijzondere
plaats in door zijn opvatting, dat het internationale recht is het recht bekeken van het standpunt eener gemeenschap, die
breeder is dan een staat". Die opvatting heeft hi' ontwikkeld in verschillende werken als : „La methode du droit international
privr (1890) ; „La substance des obligations dans le droit international rive" (2 dln. 1906—'07) ; „La codification du
droit international de la faillite" (1895) ; „De wederopbouw van het internationale recht" enz. (1919) en in zijn handboek
over het „Internationaal Privaatrecht" (1916). Meerdere geschriften nog in dien geest vindt men genoemd in het „In
Memoriam" in het Rechtsgeleerd Magazijn van 1925 •; van dit tijdschrift was hi' geregeld medewerker voor de bespreking
van geschriften over internationaal recht. Ook leidde hij als voorzitter de vergadering van de Vereeniging voor Internationaal
recht (International Law Association) in Den Haag in Augustus en September 1921, en was hi' lid van het Instituut voor
Internationaal recht. Op uitnoodiging van den Volkenbond bracht hi' in 1923 een belangrijk rapport uit over het vraagstuk
den wissel en het orderbiljet, en deed dit gepaard aan met een algemeen rapport,
van de unificatie der weebetreffende
bee
dat de meeningen over dit onderwerp weergaf van hem zelf, van Chalmers, Klein en Lyon-Caen. Zoo heeft hi' zich in binnenen buitenland een voorname plaats weten te verzekeren onder de corypheeen op het gebied van het internationaal privaatrecht.

1 ) In het „In Memoriam" in het Rechtsgeleerd Magazijn H. 44 wordt verkeerdelijk 14 Nov. gegeven. Evenzoo ten onrechte
n in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1927: 19 November.
g eeft van Zeggele,
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Naast dit recht had het handelsrecht zijn belangstelling •; behalve de reeds genoemde leidraad voor zijn colleges heeft hi'
verschillende artikelen daarovergeschreven voor het tijdschrift Themis.
Van 1902 tot 1906 had Jitta zitting in het bestuur van de Nederlandsche Juristenvereeniging • drie maal bracht hi' voor
haar een zeer belangrijk praeadvies uit.
Zie voor hem het „In memoriam" in het Rechtsgeleerd Magazijn 44 (1925) 571 •; C. H. van Zeggelen in den Amsterdamschen
Studentenalmanak voor 1914, 187 en 1927, 53; de (Groene) Amsterdammer van 14 November 1925 en het Algemeen Handelsblad van 10 November 1925, Avonblad.

Willem Henri JULIUS werd, den 4en Augustus 1860, te Zutfen geboren. Zijn vader verhuisde al gauw naar Elburg en daarna
naar Gouda. Hier bezocht hi' de la ere school en de R.H.B.S. met 3-jarigen cursus, waarvan zijn vader directeur was. Door
middel vanprivaatlessen bereidde hi' zich verder voor voor het toelatingsexamen tot de Universiteit, dat hi' in '79 met goed
resultaat aflegde. Den 27en September van dat jaar werd hi' te Utrecht ingeschreven als student in de philosophische faculteit. Buys Ballot werd nu vooral zijn leermeester •; in '82 werd hi' bij hem assistent, later bij zijn oom V. A. Julius. Den
promoveerde
hi' op een dissertatie over : „Het warmtespectrum'88ecu
en de trillingsperioden der moleculen
10en
Februari
van eenige gassen". Teen October daarop werd hi' benoemd tot leeraar aan de Burgeravondschool in Utrecht, maar reeds
den 29en Oct. 1890 volgde zijn benoeming tot buitengewoon hoogleeraar in de natuurkunde aan de Universiteit van
Amsterdam ; den Zen Februari '91 hield hi'j zijn inaugurale rede over : „De methoden van onderzoek in de natuurkunde".
Den 6en Augustus 1896 al hoogleeraar naar Utrecht geroepen, werd hem tegen den 16en October van dat jaar eervol
ontslag te Amsterdam verleend. Hi' aanvaardde zijn nieuw ambt den 17en met een rede over : „Krek
iti in de natuurkunde".
In deze functie is hi' gebleven tot een jarenlange, langzame achteruitgang van zijn gezondheid den 15en April 1925 eindigde
met zijn dood.
Julius was eengeboren experimentator. Reeds zijn proefschrift had dat bewezen ; hi' toonde het opnieuw in zijn methode
van trilvrije opstelling, die daarna in tal van laboratoria is toegepast, en meer nog misschien bij de inrichting van het instrumentarium voor het onderzoek der zon te Utrecht. Talrijke bijdragen heeft hi' geleverd tot de kennis van de verschijnselen,
die men op de zon kan waarnemen •; daarbij deed hi' verrassende nieuwe ontdekkingen. Voor onderzoekingen van dien aard
maakte hi' een reis naar Mount-Wilson, bespiedde hi' de zonsverduisteringen op Sumatra in 1901, te Burgos in 1905 en te
Maastricht in 1912. „Men ma g verwachten dat de denkbeelden van Julius, zoowel rechtstreeks als door de onderzoekingen,
waartoe zij aanleiding geven, in de verdere ontwikkeling van de physica van de zon een belangrijke rol zullen spelen".
Julius heeft veel tegenspoed ondervonden ; naast de wetenschap is de muziek hem daarin een troost geweest.
Het bovenstaande is zoogoed als geheel ontleend aan het Verslag van de Kon. Akad. van Wetenschappen, afdeeling Natuurkunde, over 1925, 356. Cf. „Onze Hoogleeraren" (1898), 183. In Poggendorff's
literar
biographisch-ischbh
es H an d wO rter uc
fur Mathematiker etc. V (1904-1922), 601 komt de volledige list voor van zijn tot en met 1922 verschenen publicaties.

Louise KAISER werd den 15en October 1891 te Medemblikgeboren. Zij bezocht de H.B.S. met 5-j. c. te Hoorn, studeerde
te Amsterdam in degeneeskunde, werd er den 13en Februari 1918 tot arts bevorderd en promoveerde er den 14en Mei 1924
op een proefschrift over : „De segmentale innervatie van de huid bij de duif". Van 1918 tot '19 was zij assistente bij de
Physiologie te Utrecht, van 1919 tot '26 te Amsterdam. Den 21en Januari van laatstgenoemd jaar werd zij benoemd tot
lector in de experimenteele phonetica aan de Amsterdamsche Universiteit ; den 23en April opende zij haar colleges met
een openbare les, getiteld : Proefondervindelijk onderzoek van betrekkingsklanken.
Van haar hand verschenen nog verschillende tijdschriftartikelen, meerendeels in de Archives neerlandaises de Physiologie
en de Archives neerlandaises de Phonêtique Experimentale.

Nicolaas Godfried van KAMPEN werd den 15en Mei 1776geboren even buiten Haarlem, waar zijn vader samen met een
broer eigenaars waren van de bloemisterij van Nicolaas van Kampen en Zonen aan den Wagenweg. Hi' was een zoon van
Willem van Kampen, een zeer ontwikkeld autodidact, en van Maria Stetius, geboortig uit Crefeld. Zijn eerste onderwijs
ontving hi' op de school van een zekeren Barbieres te Haarlem. Maar reeds in '83 stierf zijn vader en ten gevolge van een
tweede, ongelukkig huwelijk van zijn moeder werd hi' naar Crefeld gezonden, waar hi' onder toezicht kwam van zijn oom
Stetius. Hi' bezocht hier eerst nog de la ere school en kwam daarna op een Instituut, dat voornamelijk bestemd was voor
de opleiding van kooplieden en fabrikanten •; hi' oefende er zich vooral in rekenen, de nieuwe talen, geschiedenis en aardrijkskunde, maar nam ook deel aan het onderwijs in de oude talen. Reeds toen onderscheidde hi' zich door een groote leeslust,
die hem steeds is bijgebleven. In 1788 ging hi' naar Miihlheim aan den Rijn, naar een inrichting, die speciaal opleidde voor
den handel ; hi' las er echter ook classieke schrijvers, Caesar, Livius en Plutarchus vooral. In 1792 keerde hi' naar Haarlem
terug en arbeidde daar in de bloemisterij der familie. De zaken in en echter minder goed en in 1794 in en zijn voogden,
zeer teen zijn zin, tot liquidatie over. Met zijn voile instemming werd nu besloten, dat hi' zijn geluk in den boekhandel
zou beproeven, en van '95 of was hi' leerling van de gebroeders Murray te Leiden. In 1799 volgde hi' een korten tijd de
lessen van Wijttenbach en Siegenbeek en in 1801 werd hi' ook opgenomen in de redactie van de Leidsche Courant. In het
volgende jaar verbond hi' zich als compagnon nader aan de zaak der Murray's, maar in 1805 trok hi' zich om den druk
der tijden uit den boekhandel terug. In hetzelfde jaar trad hi' in het huwelijk met Jacoba van Duuren en hi' trachtte nu in
hun beider onderhoud te voorzien door hetgeven van privaatlessen, in Duitsch en Engelsch vooral, en door het maken
van vertalingen van litteraire producten. In 1810 ging hi' in op het voorstel van een tweetal fortuinzoekers om in Al hen
een Staatkundig Nieuwsblad te redigeeren ; de zaak lie mis en reeds in April 1811 was hi' in Leiden terug, Weer verbond
hi' zich aan de Leidsche Courant, vertaalde en gaf privaatles •; bovendien werd hi' bibliothecaris van de Bibliotheca Thysiana,
waardoor hi' althans in het bezit kwam van een vrije woning. Hi' dacht er in dezen tijd ernstig over onderwijzer aan de
Haagsche Nutsschool te worden, maar, door zijn familie daarvan afgehouden, gaf hi' dit plan ten slotte op. In 1815 werd
hi' benoemd tot lector in de Duitsche taal aan de Leidsche Universiteit. Intusschen publiceerde hi' ijverig, in de Mnemosyne
b.v., door hem en den hoogleeraar Tydeman bezorgd, in het Magazijn voor wetensehappen, kunsten en letteren, door hem
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alleen uitgegeven en in de Letteroefeningen. Ook werkte hi' mee aan de Boekzaal der geleerde wereld en aan den Vriend
des Vaderlands. Verschillendegroote, meest historische werken verschenen van zijn hand en van October 1823 tot October'29
doceerde hi' aan het Instituut van den heer P. de Raadt te Noordthey bij Leiden •; hi' gaf er les in vaderlandsche geschiedenis
en letterkunde aan de meestgevorderden. De Ten October 1829 werd hij, als opvolger van Ca ells benoemd tot hoogleeraar in de Nederduitsche taal- en letterkunde en Vaderlandsche Geschiedenis aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam
den 30en November Meld hi' zijn inaugurale rede „over den geest der Nederlandsche letterkunde vergeleken met die van andere
volken". In dit ambt is hi'j gebleven tot zijn
d den 15en Maart 1839.
ood,
Als docent was Van Kampen niet bijzonder in trek. Dat schijnt vooral aan het minder aangename van zijn voordracht gelegen
te hebben, mogelijk ook aan het minder streng wetenschappelijke karakter van zijn colleges. Linguist was hi' in het geheel
niet. Meergewaardeerd waren zijn privatissima, waar zijn geestdrift zich aan een kleineren kring mee kon deelen.
Ook na zijn benoeming tot hoogleeraar bleef een stroom van, ten deele zeer omvangrijke werken, van zijn hand verschijnen.
Zij la en op historisch, op geografisch en op letterkunde gebied. Blijvende waarde hadden zij niet. Hi' las en werkte te vlug
en miste hetgeduld voor gezeten, eigen onderzoek. Het is meer populariseering dan bevordering van wetenschap, gevolg
gedeeltelijk van zijn aanleg en zijn opleiding, gedeeltelijk van de omstandigheden, die hem van jongs af aan tot veel schrijven
gedwongen hebben. De autodidact is zich steeds in hem blijven verraden.
Zie over hem : S. Muller, Levens- en karakterschets van Nicolaas Godfried van Kampen, waaraan het bovenstaande grootendeels ontleend is. Verder : H. Brugmans in Nieuw Ned. biogr. wbk. III, 660 en de daar nog aangehaalde literatuur. In de
schets van Muller worden zijn zelfstandige werken kort besproken. Een opgave van zijn geschriften komt ook voor in Van
der Aa, Biogr: wbk. der Nederlanden s.v., waar zij meer dan 5 bladzijden beslaat, en in : G. D. Bom H.Gzn., Het Hooger
Onderwijs te Amsterdam enz., 50.

Pieter Nicolaas Van KAMPEN werd den 30en Juni 1878 te Amsterdamgeboren. Hi' bezocht daar het gymnasium,
studeerde er in deplant- en dierkunde en promoveerde er den llen October 1904 op een proefschrift over : „De Tympanaalstreek van den zoogdierschedel" •; ook was hi' er assistent van Prof. Max Weber. Van 1905 tot 1911 was hi' eerst assistent
en daarna adjunct-afdeelingschef van het Departement van Landbouw in Nederlandsch Indie, belast met het onderzoek
der visscherij, chef van de visscherij in Nederlandsch-Indie. In het laatstgenoemde jaar trad hi' opnieuw op als assistent en
bovendien, bij het begin van den cursus 1912—'13, als privaatdocent aan de Amsterdamsche Universiteit. Den 6en September
1916 werd hi' er benoemd tot lector in de zoOlogie, welke functie hi' bekleedde tot 1917, toen hij, den 24en Januari, in verband met zijn benoeming tot hoogleeraar in de zoOlogie, de vergelijkende anatomie en de physiologie te Leiden, op zijn verzoek eervol ontslag verkreeg. Den 14en Februari 1917 Meld hi' hier zijn inaugurale rede over : „Het individu in het dierenrijk".
In het voorjaar van 1931 zag hi' zich door gezondheidsredenen gedwongen eervol ontslag uit zijn hoogleeraarsambt te vragen.
Van zijn hand verschenen nog als voornaamste werken : De hulpmiddelen der zeevisscherij op Java en Madoera in gebruik
(1909 ; Mededeelingen uitgaande van het Departement van Landbouw No. 9) ; Visscherij en vischteelt in Ned. Indie (1922
2e deeltje van : Onze Koloniale dierenteelt) •; The Amphibia of the Indo-Australian Archipelago (1923) • Leerboek der vergelijkende ontleedkunde van de vertebrates (1924 •; samen met J. E. W. Ihle, H. F. Nierstrasz en J. Versluys) •; Die
Rhizocephalen der Siboga Expedition (1925 •; samen met H. Boschma in afl. 99 van de Siboga-Expeditie) ; Fauna van Nederland afl. 3 : Amphibia (1928 •; samen met J. Heimans) •; De geographische verspreiding der dieren (1929).

Cornelis Marius ]) KAN werd den 18en Maart 1837 te Groningen geboren, waar zijn vader conrector van het gymnasium
was. Hi' bezocht er eerst een la ere en een Fransche school, daarna het gymnasium, en werd er den 12en September 1856
als student in de letteren ingeschreven. Hi' volgde vooral de lessen van Francken en Hecker en promoveerde den 19en November 1862 op een proefschrift „de Euhemero". Van 1858 tot '62 was hi' conrector aan het gymnasium te Winschoten,
van '62 tot '66 aan dat te Middelburg en van '66 tot '77 leeraar in de aardrijkskunde en de geschiedenis aan de R.H.B.S.
te Utrecht. In 1873 was hi' een der oprichters van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, secretaris van het begin
van en trouw
af, van '84 af onder-voorzitter en ten slotte, na het aftreden van Versteeg, voorzitter. Ook is hi'e-stichter
med
mede-werker aan het„Tijdschrift” van dit Genootschap geweest. Toen het, vooral door de bemoeiingen van het Genootschap,
gelukte om aan de nieuwe Universiteit van Amsterdam een afzonderlijken leerstoel voor de Aardrijkskunde verbonden
te krijgen, werd Kan, bij Raadsbesluit van den 27en September 1877, met in an van 15 October d.o.v. benoemd tot hoogleeraar in dephysische en politieke aardrijkskunde en de land- en volkenkunde van Oost- en West-Indie • den len November 2)
be on hi' zijn lessen met een rede over : „De aardrijkskunde als yak van hooger onderwijs". Zoo werd hi' de eerste, en tot
zijn aftreden toe de eenige hoogleeraar in de geografie in Nederland. Zijn colleges waren vooral ingericht voor toekomstige
leeraren • hi' heeft er tallooze gekweekt die, door hem bezield met liefde voor hun vak, het onderwijs in de aardrijkskunde
aan onze middelbare scholen op aanmerkelijk hooger peil hebben gebracht. Ook heeft hi' ijverig gewerkt voor de uitbreiding
en splitsing van het aardrijkskundig hooger onderwijs ; hi' heeft bereikt, dat na zijn aftreden een deeling plaats had in
physiogeografie en sociogeografie.
Reeds voor zijn benoeming te Amsterdam waren van hem verschenen „Nederland en de kust van Guinea" (1870) en „De
ontdekkingsreizen van den nieuweren tijd, I : Afrika" (1871). Talrijk zijn de bijdragen, die hi' vooral voor het Tijdschrift
van het Aardrijkskundig Genootschap leverde, en van '85 tot '87, toen het al weer ophield te bestaan, was hi' mede-redacteur
van de„Revue coloniale internationale”. Met P. J. Veth gaf hi' uit een bibliografie van Nederlandsche boeken, brochures,
kaarten enz. over Afrika en met Posthumus een Atlas der natuurkundige aardrijkskunde. Zijn strengst wetenschappelijke
werken zijn na zijn aftreden als hoogleeraar verschenen : „Het Afrika-vraagstuk" (1909) en vooral zijn : „Handleiding bij
de beoefening der Economische Aardrijkskunde of Vergelijking der landen als staten op aardrijkskundigen grondslag"
(1912), dat algemeen als zijn hoofdwerk wordt beschouwd.
1 ) Zoo op het titelblad van zijn dissertatie, en overal elders •; het Album Academicum 1913 heeft Marinus. 2 ) Zoo volgens
de lijsten in het archief der Universiteit en den Amsterdamschen Studentenalmanak van 1878. Het„ Nieuws van den
Dag" heeft 3 Nov. • het Jaarboek der Universiteit 25 October.
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Op tal van congressen en Duitsche Geographentage heeft Kan het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap vertegenwoordigd.
Ook was hi voortdurend lid van de examen-commissie voor de middelbare acte voor aardrijkskunde en werd hem in 1895
het even van onderwijs in de Geografie aan rinses Wilhelmina opgedragen.
Tegen September 1907 werd hem, wegens het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens, eervol ontslag uit zijn hoogleeraarsambt verleend. Hij vests de zich toen eerst in Maarsen, daarna te Utrecht, waar hi' den 22en Maart 1919 overleed.
Hi' was gehuwd met Mejuffrouw J. A. C. Verwey.
Zie over hem J. AE. C. A. Timmerman in het Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap 2e Serie XXXVI (1919),
264, gevolgd door de complete bibliografie van zijn geschriften •; Idem XXXIV, (1917), 168 •; Karl Oestreich in Petermanns
Mitteilungen 65 (1919), 149 • J. F. Hoekstra in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1908, 53 •; H. J. Lulofs, ibid.
1920, 61 en J. F. Niermeijer in De (groene) Amsterdammer van 29 Maart 1919. Cf. voor zijn geschriften nog : G. D. Bom
H.Gzn., Het Hooger Onderwijs te Amsterdam, enz., 81.
Cornelius Ubbo Ariens KAPPERS, zie : Cornelius Ubbo ARIENS KAPPERS.

Nicolaas Jacob Bernard KAPPEYNE VAN DE CO werd den 24en October 1818 in Zwolle 1 ) geboren, waar zijn
vader toen rector van het Gymnasium was. In het volgende jaar werd deze benoemd tot rector van het Haagsche gymnaslum • de familie verhuisde dus naar de residentie. In 1832 echter overleed hi' • de 'one Nicolaas kwam toen in huis bij zijn
opvolger, Dr. Bax, waar hi' bleef tot zijn studententijd. Groen van Prinsterer heeft, als voogd, in dezen tijd mede invloed
op zijn vorming gehad. Den 30en Juli 1835 werd hi' te Leiden ingeschreven voor de letteren •; Bake, wiens dochter hi' later
huwde, was vooral zijn leermeester, en ook met Geel, bij wien hi' eenige jaren in huis vertoefde, werd hi' bevriend. Hi' promoveerde den 20en November 1841 op een „dissertatio litteraria inauguralis continens observationes in Xenophontis dialogum Hieronem". Pas 2 jaar later werd hi' praeceptor aan het gymnasium te Nijmegen, in 1850 rector van dat te Gouda
en den 13en Januari '58 conrector aan het Amsterdamsche, waarvan hij drie jaar later, den 27en Februari 1861, tot rector
werd benoemd.
criticae in
auctores veteros
Intusschen waren reeds een ige publicaties van zijn hand verschenen : in 1850 Observations cr
graecos" en in '58 „Miscellanea critica" in het programma van het Amsterdamsch Gymnasium. Nog volgden een uit
van Aristophanes' Plutus ('67) en een tweetal tijdschriftartikelen. Daarna niet meer. Maar bij de inrichting der Universiteit
in '77 werd hi' bij Raadsbesluit van 27 September, met in an van 15 October, benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in
de paedagogiek, terwijl hem later ook het onderwijs in de Grieksche oudheden werd opgedragen. Den Ten November 2) hield
hi' zijn intreerede : „De historie der paedagogiek een hoofdelement van de geschiedenis der beschaving". Onaangenaamheden
in het rectoraat, gevolg van zijn eigenaardige persoonlijkheid en zijn vrijheidszin, die veel critiek uitlokten, en een toenemend
lichamelijk lijden, deden hem to en April 1882 ontslag aanvragen uit zijn gymnasiale positie om zich geheel aan zijn academisch ambt te wijden. Maar hi' is aan dit otium niet toegekomen •; den 29en Januari 3) al is hi' overleden.
Kappeyne, die de liefde van zijn leerlingen wist te winnen, heeft als rector vooral invloed gehad. Als professor in de paedagogiek had hi' aan het gymnasium avondlessen ingericht, waar leerlingen van de laagste drie klassen, die achter waren,
van candidaten in de letteren en in de wis- en natuurkunde onder zijn toezicht herhalingsonderwijs konden ontvangen.
Naast deze „exercitationespaedagogicae" gaf hi' dan vender een college over de geschiedenis der paedagogiek. Op karaktervorming meer dan op het bijbrengen van kennis was hi' uit.
Zie over hem:. Wolter in Bursian's Jahresber., Biogr. Jahrb. V, 8, en : J. H. Gunning W. in den Amsterdamschen studentenalmanak voor 1883, 241 • cf. voor zijn geschriften : G. D. Born H.Gzn., Het Hooger Onderw. te Amst. enz., 83.

ader,
v Simon Karsten, sedert
Herman Thomas KARSTEN werd den 9en Mei 1839 te Amersfoortgeboren, waar zijn
1840 hoogleeraar te Utrecht, toen rector van het gymnasium was. Hi' bezocht te Utrecht de Nutsschool en het gymnasium
en werd er den 15en September '56 4) ingeschreven als student in de letteren. Hi' volgde vooral de colleges van zijn vader,
van Rovers en van Opzoomer, en promoveerde den 9en Februari 1864 op een „Commentatio critica de Platonis quae feruntur Epistolis praecipue tertia septima et octava". Den 3en September 1862 was hi' tot praeceptor benoemd aan het Gymnasium te Amsterdam. Hi' bleef in die functie tot 1873 •; daarna was hij, van '73 tot '82, conrector van het Erasmiaansch
gymnasium te Rotterdam. Door zijn proefschrift en door een in '68 5 ) verschenen studie : „De P. Corn. Taciti fide in VI prioribus annalium libris" had hi' zijn naam gevestigd in de geleerde wereld, en in zijn Rotterdamschen tijd had hi' nog conjecturen op Cicero's redevoeringen en een paar studies over Seneca doen verschijnen. Zoo werd hij, bij Raadsbesluit van den
un aan de U
niverlen Maart 1882, met in an van September, benoemd tot hoogleeraar in de Latijnsche taal- en letterkunde
siteit van Amsterdam, als opvolger van Boot. Den 25en October 6 ) hield hi' zijn intreerede : „de studiorum Latinorum ambitu". Hi' bleef in dit ambt tot hi' teen het einde van den cursus 1908—'09, we ens het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens, eervol ontslagen werd. Reeds vroeger had hi' Italie bezocht ; na het verkrijgen van zijn emeritaat maakte hij nogmaals een reis naar dit land en bracht nu ook een bezoek aan Noord-Afrika. In Mei 1910 was hi' terug, maar, na de voltooiing van zijn Donatus-uitgave in 1913 is hi' nogmaals naar het Zuiden getogen, nu voornamelijk naar Sicilie. Niet zoo
heel lang na zijn terugkomst, den 13en Juli 1915, is hi' overleden.
In den eersten tijd van zijn professoraat heeft Karsten zich vooral bezig gehouden met oud-Latijn en met de Italische dialecten, „blijkbaar wilde hi' toen een poging wagen om de academische lessen in het Latin eens op nieuwe banen te leiden."
1 ) Zoo volgens Wolter • Gunning laat hem in Den Haag geboren worden en ook in het Leidsche Album is hi' ingeschreven
als Ha anus. 2 ) Het A l em. Handelsblad van 7 Nov. spreekt van „hedenmorgen". De listen in het Archief der Universiteit
en de Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1878 hebben 6 Nov. • het Jaarboek 5 Nov. 3 ) Vol ens Wolter en een bericht
in het Al em. Handelsblad. Gunning heeft 19 Jan. en het Album Academicum 1913 : 9 Januari. 4) Hartman heeft ten
onrechte '57. 5 ) Hartman heeft ten onrechte '69. 6 ) Zoo volgens het titelblad. Het Jaarboek der Universiteit geeft 25 September.
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(Hartman). Twee verhandelingen van taalkundig-historischen aard zijn er van zijn hand verschenen : een Mnemosyneartikel van 1890 en het vrij lijvige boekdeel over de uitspraak van het Latin in '93. Maar hi' was niet in de eerste plants
eengrammaticus en een conjecturist •; zijn liefde lag op het litterair-historisch terrein. „Het algemeen gevoelen der
studenten van onzen tijd" — laat Hartman Pater Slijpen zeggen — „was dat het eigenlijk-philologische in onze studie bij
hem op den achtergrond was geraakt en zijn belangstelling bijna uitsluitend op de letterkundige schoonheid en de philosophie
bleefgericht." Om den inhoud was het hem bij zijn schrijvers te doen •; met Wolter heeft hi' in Nederland een krachtige
stootgegeven aan de historische richting in de beoefening der philologie. Vooral de Latijnsche poezie der Gouden Eeuw
trok hem aan ; over Vergilius, Tibullus, Statius en Propertius heeft hi' studies in het licht gegeven en Horatius behaagde
hem boven al. Maar ook Plautus heeft hemgetrokken ; deze schrijver was het, die hem zijn belangstelling inboezemde voor
het oud-latijn. Zijn laatste, afzonderlijk verschenen werk is : „Augustinus, Over het Godsrijk. Beschrijving van den inhoud
der 22 boeken, met inl. en aant." (1914).
In 1873 werd Karsten redacteur van de„Mnemosyne” •; in dit tijdschrift zijn de meeste van zijn publicaties verschenen.
En ook was hi' de stichter van de Societas Graeca, waarvan hi' een trouw bezoeker is gebleven.
Zie over hem J. J. Hartman in het Jaarboek van de Kon. Akad. van Wetenschappen van 1916, 13 ; J. W. Beck in den
Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1910, 171 • Id. in Eigen Haard 1915, 577 ; Id. in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1916, 63. Cf. voor zijn geschriften : G. D. Bom H.Gzn., Het Hooger Onderw. te Amst. enz., 86.
Wolfgang KAYSER werd den 24en December 1906 te Berlin geboren. Hi' bezocht daar het Realgymnasium, studeerde
er enpromoveerde er den 15en Febr. 1932 tot doctor in de letteren op een proefschrift, getiteld : „Die Klangmalerei bei HarsdOrffer". In 1930 werd hi' vanwege de Vereeniging Nederland-Duitschland benoemd tot bijzonder lector in de Duitsche
taal- en letterkunde aan de Universiteit te Amsterdam • den 4en November opende hi' zijn colleges met een openbare les
over „Renaissance um 1800 in Deutschland".
Van zijn hand verscheen : „Die Klangmalerei bei Harsdiirffer. Ein Beitrag zur Geschichte der Literatur, Poetik and Sprachtheorie der Barockzeit" (1932); verderpubliceerde hi' verschillende artikelen in Euphorion, Archiv f. d. Studium der neueren
ies in Hetboek.
H Duitsche b
Sprachen , Zeitschr. f. deutsche Bildung, Jahresber. f. neuere deutsche Literaturgesch., en recensies
Joan Melchior KEMPER werd den 26en April 1776.te Amsterdam geboren als noon van Jan Hendrik Kemper en Elielkaar na
over
en
eled.
zabeth Becker. O p negenjarigen leeftijd reeds werd hi' wees, doordat zijn beide ouders weinige maanden
Hij werd nu opgevoed door zijn grootmoeder van moederszijde, de Weduwe Gemmer, die te Haarlem woonde. Hi' bezocht
de Latijnsche school te Amsterdam 1 ), die hi' in 1791 verwisselde met het Athenaeum Illustre. Hi' volgde er de colleges
van Van Swinden en Wijttenbach, maar vooral Cras heeft grooten invloed op zijn vorming gehad. Mathijs Siegenbeek, Jan
Ten Brink, David van Lennep, Anton Reinhardt Falck, Jonas Daniel Meyer en de gebroeders Abraham en Jeronimo de
Vries telde hi' er onder zijn vrienden. Hi' hield voordrachten voor verschillende genootschappen, volgde en besprak met zijn
vrienden met groote belangstelling de gebeurtenissen van dezen woeligen tijd en hield in het najaar van '95 in een openbare vergadering van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen een rede over „De Vaderlandsliefde". Zijn gematigdheid
heeft hij, ton luitenant van de schutterij, met een oogenblik gevangenschap moeten boeten. Den 10en October '96 verdedigde
onder Cras een disputatio „de Juris Consultorum Romanorum principio : quod contra bonos mores fiat, id jure ratum esse
ho
non oportere" •; eenige dagen later, den 17en October, verwierf hij te Leiden den doctorstitel met Pestel als promotor 2).
Hij vestigde zich nu als advokaat te Amsterdam, waar hi' zich een uitnemend pleitredenaar toonde. Maar lang heeft hi'
de advocatuur niet uitgeoefend ; den 28en Juli 1798, kort na de staatsgreep, die de matiging weer aan het bewind bracht en
Curatoren in staat stelde eengewijzigde nominatie dienovereenkomstig in te dienen, werd hi' bij resolutie van den agent
der nationale opvoeding benoemd tot professor juris civilis et naturae aan de Bataafsche Academie te Harderwijk op aanbeveling vooral van Cras. Den 16en Juni 1799 hield hi' er zijn inaugurale rede : „De jure naturae, immutabili et aeterno".
Gelukkig en vruchtbaar was zijn Harderwijksche tijd. Redevoeringen en wetenschappelijke verhandelingen avers hem grooten
roem. In 1800 werd hij te Utrecht op de nominatie geplaatst en tweemaal deed Franeker moeite hem aan zijn hoogeschool
te verbinden. Hier, te Harderwijk, heeft hi' zich ook voor het eerst openlijk over den politieken toestand van Nederland
uitgesproken in het geruchtmakende viertal „Brieven over de in omloop zijnde geruchten omtrent eene nadere Vereeniging
van de Bataafsche Republiek met Frankrijk" (1806) ; vruchteloos heeft Napoleon getracht den naam van den schrijver
te weten te komen. In Januari van dit jaar 1806 werd hi' op verzoek van Cras tot diens hulp aangesteld als professor juris
civilis aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam met belofte van opvolging bij diens overlijden ; in Juni hield hij zijn afscheidsrede te Harderwijk, en den 3en November zijn inaugurale oratie in de hoofdstad : „de legibus populorum, optimis
increscentis vel decrescentis humanitatis indiciis". Drie jaar duurde zijn Amsterdamsche periode •; tegen het einde verscheen het „Crimineel Wetboek van het Koningrijk Holland met eene inleiding en aanmerkingen door J. M. Kemper." Ook
werd hi bij de oprichting van het Koninklijk Instituut in 1808 lid daarvan der derde klasse. In dit jaar intusschen werd
hi door koning Lodewijk als opvolger van Pestel te Leiden benoemd ; den 13en Mei 1809 3 ) hield hi' er zijn intreerede „de
moralium disciplinarum dignitate ad caeteras disciplinas comparata". Hi' doceerde en publiceerde en, ofschoon uitgesproken
nationalist, bleef hi' met de autoriteiten op goeden voet.
Bekend is de groote rol, die hi bij de bevrijding in 1813 te Leiden en te Amsterdam, hier samen met Fannius Scholten als
commissaris-generaal van het Voorloopig Bestuur, gespeeld heeft. Daarna keerde hij, overeenkomstig zijn wensch, „tot
zijnen vroegeren stand terug" . Hij werd echter onmiddellijk, in de lasts van Brugmans, tot Rector Ma ificus van de
Leidsche Universiteit benoemd en bleef in dit ambt tot in Februari 1816. Andere functies aanvaardde hi' alleen dan, als
Joh.van
Naber
Amsterdam.
') titelblad der dissertatie
Haarlem,
Het
1 ) Stassart, in Themis (Parijs) VII, 341 vlgg, noemt die
vermeldt de verdediging onder Cras op 10 Oct. '96. Het verdere ontleend aan Joh. Naber. Alle andere bronnen stellen,
blijkbaar verkeerdelijk, de promotie te Leiden op 10 Oct. Cf. P. C. Molhuysen, Bronnen t. d. Gesch. d. Leidsche Univ. VII, 108*.
3 )Zoo : Molhuysen, Bronnen t. d. Gesch. d. Leidsche Univ. VII, 345, Boekzaal d. Gel. Wereld, Mei 1809, en Alg. Konsten Letterb. v. 19 Mei 1809 ; het titelblad echter heeft 6 Mei.
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ze vereenigbaar waren met het professoraat, waarin hij, ook door zoo verschillend ingestelde leerlingen als Thorbecke en
Groen van Prinsterer, hoogelijk werd gewaardeerd. Zoo liet hi' zich een benoeming tot Staatsraad in buitengewonen dienst
welgevallen. Zoo accepteerde hi' het lidmaatschap der Commissie, die de bevoegdheden der stedelijke besturen had te omschrijven en dat eener commissie tot herziening der bepalingen omtrent het openbaar onderwijs. Ook heeft hi' krachtig
medegewerkt aan de nieuwe regeling der kerkelijke aangelegenheden en veel bijgedragen tot de stichting van het Luthersche
Seminarie te Amsterdam, waarvan hi' Curator werd en tot zijn dood toe bleef.
Onder de posten, door hem aanvaard, was ook die van het presidentschap der commissie, belast met het ontwerpen eener
nationale wetgeving. oral ter verdediging van het ontwerp voor een burgerlijk wetboek, onder zijn invloed, na veel strijd,
in nationalen in tot stand gekomen, werd hij, onder druk van boven af, in 1817 door de Staten van Zuid-Holland tot lid
van de Tweede Kamer gekozen ; maar voor een benoeming tot gewoon lid van den Raad van State, die hem gedwongen
zou hebben zijn hoogleeraarsambt te laten varen, bedankte hi' in 1818. In de Tweede Kamer heeft hi' geijverd voor de
trouwe naleving, ook naar den geest, van de grondwet van 1815 ; zijn welsprekende redevoeringen, zoowel in het Fransch
als in het Nederlandsch, werden er zeer bewonderd. Met kracht kwam hi' er op voor het beginsel van den vrijhandel, al
deed hi' nu en dan concessies aan de Regeering. Intusschen, de behandeling van de ontwerpen van een burgerlijk wetboek,
te welker verdediging hi' het kamerlidmaatschap vooral had aanvaard, zijn voor hem een doorloopende teleurstelling geweest
door de heftige bestrijding die zij, vooral van Belgische zijde, ondervonden. Er bleef niets van over in zijn geest en met groote
moeite liet hi' zich in '23 door den koning overhalen zijn kamerlidmaatschap niet neer te le en. Maar de druk van zooveel
arbeid en zorg is blijkbaar te zwaar geweest ; voor zijn tijd was Kemper oud en den 20en Juli '24 1 ) is hij aan een beroerte
gestorven.
In 1815, toen de adelstand herleefde, is hi'j met Van Hogendorp door Willem I in dien stand verheven.
Den 18en Maart 1798 is hi' gehuwd met Christina de Vries •; zijn vele afwezigheid in staatszaken heeft op het geluk van
dit huwelijk bij wijlen zwaar gedrukt.
In vele tijdschriften heeft Kemper verhandelingen gepubliceerd, zoo in het Vaderlandsch Magazijn van Wetenschap, Kunst
en Smaak, in de Verhandelingen van Teylers Genootschap en in de Konst- en Letterbode. Zijn zoon, J. de Bosch Kemper,
heeft in 1835—'36 in 3 deelen zijn Verhandelingen, Redevoeringen en Staatkundige Geschriften uitgegeven.
Zie over hem in de eersteplaats het boek van Johanna W. A. Naber : Joan Melchior Kemper, 1776-1824. Verder de
redevoeringen en artikelen, genoemd in Petit's Repertorium ; V. d. Aa, Biogr. wbk. d. Nederl. s.v., en het artikel van
J. Van Kuyk in het Nieuw Ned. biogr. wbk. II, 658 met opgave van geschriften en literatuur ; voor zijn benoeming te
Leiden P. C. Molhuysen, Bronnen t. d. Gesch. d. Leidsche Univ. VII, 342, 343, 345. Eindelijk, voor zijn benoeming tot assistent van Cras : Van Athenaeum tot Universiteit, 15.

Jeronimo(Hieronymus) de Bosch KEMPER, zie : Jeronimo (Hieronymus) de BOSCH KEMPER.

Coenraad KERBERT werd den 24en Januari 1849 te Monnikendamgeboren. Hi' bezocht te Leiden de la ere school,
daarna te Amsterdam de„Fransche School” van den beer Patoir en het gymnasium. Hi' studeerde vervolgens aan het Athenaeum Illustre van Amsterdam en aan de Universiteit te Leipzig onder Prof. Leuckart, waar hi' in 1876 tot doctor in de
lthiere De
D universiteit
vers
van
va
ZoOlogie promoveerde op een dissertatie : „Ober die Haut der Reptilien and anderer Wirbe".
Upsala verleende hem later nog een eeredoctoraat. In 1877 werd hi' assistent van Prof. Berlin aan het Zoiilogisch laboratorium in de hoofdstad, in '78 leeraar in deplant- en dierkunde aan de gemeentelijke kweekschool voor Onderwijzers en
Onderwijzeressen, in '82 hoofdconservator aan het Aquarium van het Genootschap „Natura Artis Magistra". Voor de in.richting daarvan maakte hi' studiereizen naar het buitenland en in het Feestnummer der „Bijdragen" door het Genootschap bij gelegenheid van zijn 50-jarig bestaan in '88 uitgegeven schreef hi' een verhandeling, die hem tot de vraagbaak
maakte bij de inrichting van Aquaria, zoo b.v. bij dat te Berlin. In '83 werd hi' toegelaten als privaatdocent aan de Universiteit, en den 10enJuni '85 2 ) benoemd tot lector in de zoiilogie aan deze instelling ; desgevorderd zou hi' ook de geologie
moetengeven. Den Zen Juni 1890 werd hi' gekozen tot directeur van het Genootschap als opvolger van Dr. G. F. Westerman • zijn leeraarschap en zijn lectoraat heeft hi' toen neergelegd.
Worstelend vaak met allerlei moeilijkheden, heeft hi' voor de inrichting van Artis groote verdiensten gehad. Heimans
en Thijsse hebben bij bun optreden van hem veel steun ondervonden en zoo werd Artis het middelpunt van de beweging
voor depopularisatie van de Natuurlijke Historie. Ook aan het Museum heeft hi' zijn zorgen gewijd. Onder zijn directoraat
kwam een overeenkomst tot stand, waarbij de zoOlogische musea van Genootschap en Gemeente vereenigd werden, terwijl
voor het zoiilogisch onderwijs der Universiteit een goede huisvesting op het terrein van het Genootschap verkregen werd.
Bij zijn vele beslommeringen heeft hi' nog tijd gevonden tot het publiceeren van eenige werken en verschillende artikelen,
die Max Weber noemt in de opdracht van het Feestnummer der „Bijdragen", dat hem, bij gelegenheid van zijn 70sten
verjaardag, aangeboden werd.
In 1901 werd hi' mede-oprichter en bestuurslid van de Nederlandsche ornithologische Vereeniging ; tot zijn dood toe is hi'
in het bestuurgebleven en 16 jaar lang was hi' penningmeester der vereeniging. Nu en dan heeft hi' ook nog bestuursfuncties waargenomen in de Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging, de Dierkundige Vereeniging en het Natuuren Geneeskundig congres. Ook voor de Heimans-stichting heeft hi' veel gedaan.
Hi' overleed te Amsterdam den 8en September 1927, en is gehuwd geweest met Mejuffrouw A. Visscher.
Zie over hem, behalve de genoemde opdracht van Max Weber, een „In Memoriam" van dezen in het Vakblad voor biologen,
Oct. 1927, en een artikel van Jac. Thijsse in de (Groene) Amsterdammer van 17 September 1927 ; verder : Ardea VIII (1919)
93 ; Algemeen Handelsblad van 9 September 1927, Ochtendblad, waar vroegere artikelen, in deze courant verschenen,
worden aangehaald ; A. L. J. Sunier in Zeitschr. f. Saugetierkunde II, 197.

1 ) Het Album academicum 1913 heeft verkeerdelijk 20 Augustus. 2 Vol ens het Gemeenteblad van Amsterdam.
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Gerhard Wilhelm KERNKAMP werd den 20en November 1864 te Hoorngeboren. Hi' bezocht achtereenvolgens van

1877 tot '78 de H.B.S. te Hoorn, van '78 tot '81 hetgymnasium te Haarlem en van '81 tot '82 dat te Utrecht. Te Utrecht
studeerde hij in de Nederlandsche letteren en promoveerde den 19en Juni 1890 op een proefschrift, getiteld : „De sleutels
van de Sont (Het aandeel van de Republiek in den Deensch-Zweedschen oorlog 1644—'45)". Van Januari 1886 tot 1 Sept.
1901 was hij leeraar aan het Stedelijk Gymnasium te Utrecht, van September 1893 tot September 1901 bovendien aan
de H.B.S. voor meisjes aldaar. Den 12en Juni van laatstgenoemd jaar werd hij benoemd tot hoogleeraar in de geschiedenis
aan de Universiteit van Amsterdam • den 30en September hield hij zijn inaugurale rede : „Over de materialistische opvatting van de geschiedenis". Ten gevolge van zijn benoeming tot hoogleeraar in de algemeene en vaderlandsche geschiedenis van den nieuwen tijd aan de Rijksuniversiteit te Utrecht verkreeg hij, op zijn daartoe strekkend verzoek, den 23en September 1903 eervol ontslag uit zijn Amsterdamsch ambt •; den 19en October hield hij te Utrecht zijn intreerede, getiteld : „Van
Wagenaar tot Fruin".
Amsterdam
genoemde, verschenen als voornaamste
werken van zijn
hand : Bontemantel, Re eerie van
Amda
Behalve
de
reedsm
(2 dln., 1897); Re eerie en Historie (1897 • in : Amsterdam in de 17e eeuw); Over Robert Fruin (1901); Algemeene Geschiedenis (4 dln. • in samenwerking met H. Brugmans •; 1902—'08 ; 2e dr. 1919—'27); Verslag van een onderzoek in Zweden,
Noorwegen en Denemarken naar Archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland (1903) •; De Europeesche oorlog
(2 dln., 1919); Van Menschen en Tijden, le bundel (1931). Verder gaf hij uit : Brieven van Johan de Witt, le dl. (1906; bewerkt
door Rob. Fruin en uitgeg. door G. W. Kernkamp, de latere deelen door N. Japikse); Zweedsche archivalia (1908 •; Bijdr.
en Med. v. h. Hist. Genootsch. te Utr. XXIX) en Baltische Archivalia (1909 • in 's Rijks Geschiedkundige Publication, Kleine
Serie IV). Tal van artikelenpubliceerde hij in tijdschriften en vervolgwerken als de Bijdragen en Mededeelingen van het
Hist. Genootschap te Utrecht, de Vragen des Tijds, van welks redactie hij sedert 1901 lid en van 1905 tot 1930 secretaris
was, de (Groene) Amsterdammer, waarvan hij van 1920 tot 1929 hoofdredacteur was, enz.
Robertus KEUCHENIUS (C(e)uchenius) is, naar zijn eigen ze en 1 ), den 10en Augustus 1636 2) te Arnhem geboren,
als noon van Samuel Keuchenius en kleinzoon van Robertus Keuchenius, die magistraat was van Wezel en lijfarts van
den keurvorst van Brandenburg. Hi' is een leerling geweest van Io. Frid. Gronovius in Deventer of in Leiden, waar hij
in de rechtsgeleerdheid promoveerde. Kort daarop was hij in Arnhem, mogelijk als advokaat. Bekend door eenige geschriften
engeholpen, meer nog misschien, door de opdracht van een daarvan aan een Curator van het Athenaeum Illustre te Amsterdam, werd hem den lien November 1661 toegestaan lessen aan die onderwijsinrichting te even. Hi' opende ze den 30en
November met een „oratio de fato Eloquentiae Romanae". Na nog wat gunstbejag vroeg hij om verbetering van positie ;
hij deed het met succes, want bij besluit van Burgemeesteren van den 27en October 1662 werd hij in zijn extra-ordinariaat
bevestigd en hem een vast honorarium toegekend. Maar toen in '64 hij en Blasius op verhooging van salaris aandrongen,
zagen zij beiden hun verzoek met een weigering beantwoord. Twee jaar later echter benoemden Burgemeesteren uit eigen
beweging Blasius tot gewoon hoogleeraar en vergrootten zijn inkomen, terwij1 van Keuchenius een notitie werd genomen.
Ton is hij in Amsterdam van het tooneel verdwenen •; teen het einde van '68 komt hij op de list der professoren niet
meer voor. Hi' be of zich naar Frankrijk en de Palts om er door vleiende gedichten en opdrachten de gunst van Lodewijk
XIV en den keurvorst te verwerven. Maar ook pier wilde het niet lukken en in '70 was hij weer in Arnhem terug, waar
hij den 19en September 1673 overleed. De laatste drie jaren — vermeldt van der Aa — leefde hij op het landgoed van Johannes Fontanus, bekend als Fontanus' Spijker, gelegen in de buurt der stad en hem bij erfenis toegevallen.
De waardeering van zijn geschriften is over het algemeen niet veel rooter dan die van zijn persoon.
Zie over hem • Van der Aa, Biogr. wbk. der Nederlanden en de daar aangehaalde literatuur •; cf. voor zijn geschriften :
G. D. Bom H.Gzn., Het Hooger Onderw. te Amst., 23.

Philip KLEINTJES werd den 26en September 1867 te Tokio geboren. Hi' bezocht het Erasmiaansch gymnasium te
Rotterdam en werd in 1885 als student in de faculteit der rechtsgeleerdheid te Leiden ingeschreven. In 1888 en '89 studeerde
Universiteit
Univers
hij aan de Kiin. Friedrich Wilhelmsuniversitat te Berlin. Den 17en Juni 1890 promoveerde hij aan de Leidsche
op een proefschrift over •: „Het faillissement in het internationaal privaatrecht" tot doctor in de rechtswetenschap. Na het
afleggen van het examen bedoeld bij art. 141 lid 2 (oud) der Hoogeronderwijswet (het zg. faculteitsexamen) werd hij in
1891 werkzaam gesteld aan het Departement van Justitie te Batavia. In 1895 werd hij op zijn verzoek eervol uit den Indischen dienst ontslagen. Vier jaar oefende hij nu in Amsterdam de advocatuur uit en was daarna, tot 1907, in het buitenland
werkzaam als hoofd van instellingen, die borgtochten stelden voor rijks-, provinciale en gemeente-ambtenaren in Hongarije,
Oostenrijk en Frankrijk • hij was achtereenvolgens woonachtig te Budapest, Weenen en Parijs. Van 1907 tot 1908 trad hij
als tijdelijk lector op aan de Rijksuniversiteit te Leiden •; in 1907 ook werd hij benoemd tot leeraar in de rechtswetenschap aan
de Nederlandsch-Indische Bestuursacademie in Den Haag. Deze functie bekleedde hij tot, den 14en December 1912, zijn
benoeming volgde tot gewoon hoogleeraar in het Staats- en volkenrecht aan de Rijksuniversiteit te Groningen ; den 10en
Maart 1913 Meld hij zijn inaugurale rede over : „Verband en verschil tusschen rijks- en koloniaal staatsrecht". Dit ambt
verwisselde hij in 1921 met dat van gewoon hoogleeraar in het volkenrecht, koloniaal staatsrecht en administratief recht
van Nederland aan de Universiteit van Amsterdam, waartoe hij den 26en Januari van dat jaar benoemd werd •; den 9en Mei
hield hij zijn intreerede over : „Volkenbond en staat".
Zijn bekendste work is : Het staatsrecht van Nederlandsch Indio (1903 ; 5e dr. 1927—'29 o. d. t. : Staatsinstellingen van
Nederlandsch Indie). Een volledige lijst zijner geschriften treft men aan in de List van geschriften van leden der Vereeniging tot het bevorderen van de beoefening der wetenschap onder de Katholieken in Nederland", Supplement 1930,
blz. 24 e.v.

1 ) Cf. Van Lennep, Memorabilia, 154. 2 ) Het Album academicum 1913 heeft 1634.
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Johannes Pieter KLEIWEG DE ZWAAN werd den 4en Juli 1875 te 's Gravenhage geboren. Hi' bezocht het gymnasium
van zijn geboortestad, studeerde vervolgens te Leiden en te Amsterdam in de medicijnen, en was voor studiedoeleinden
ook eenigen tijd in Parijs en Berlin ; in 1904 werd hi' bevorderd tot arts, den 18en December 1908 promoveerde hi' aan
de Amsterdamsche Universiteit op een proefschrift : „Bijdrage tot de Anthropologie der Menangkabau-Maleiers". Daarvoor
en daarna was hi' als assistent verbonden aan de professoren Pel en Ruitinga. Tot privaat-docent in de medische cultuurgeschiedenis toegelaten, begon hi' zijn colleges in den cursus 1909—'10, nadat hij, van 1906 tot '08, een studiereis in Nederlandsch Oost-Indie had gemaakt, van 1910 tot '11 nu door een tweede gevolgd. In 1919 werd hi' benoemd tot bijzonder
hoogleeraar vanwege het Kon. Koloniaal Instituut •; den 5en Mei hield hi' zijn inaugurale rede over : „De mensch in zijn
omgeving." Den 10en Juli 1924 volgde zijn benoeming tot buitengewoon hoogleeraar, den 30en Maart 1932 die tot
gewoon hoogleeraar in de Anthropologie en de Praehistorie.
Van zijn hand verschenen verder nog als voornaamste geschriften : De geneeskunde der Menangkabau-Maleiers (1910)
Di Insel Nias bei Sumatra (3 dln. ; 1913—'15) ; VolkerDurch Zentral-Sumatra (samen met A. Maass • 2 dln. • 1910—'11) • Die
kundliches and Geschichtliches iiber die Heilkunde der Chinesen and Japaner (1917) ; De Rassen van den Indischen Archipel
(1925) •; Palaeolithische kunst in Europa (1929—'30). Daarnaast talrijke publicaties in verschillende seriewerken en tijdschriften, als : Publicaties v. d. I. C. 0.-commissie v. d. K. Akad. v. Wetensch., Onze kolonien, Koloniaal Tijdschr., Tijdschr. v. h. Kon. Ned. Aardr. Genootsch., Bijdr. tot de Taal, Land- en Volkenkunde v. Ned. Indie, de Indische Gids, Nederl.
Tijdschr. v. Geneesk., Medisch Weekblad, Janus, Geneesk. Courant, Nat. Verh. v. d. Holl. Maatsch. d. Wetensch., L'Anthropologie, Intern. Archiv f. Ethnographie enz.

Johannes KLENCK (Clenck, Clinck, Clincq, Cling) werd ongeveer 1618 te Amsterdam geboren. Den Ten Mei 1638
werd hi' te Leiden als student in de theologie ingeschreven. Den 21en September 1641 stond de Senaat daar hem toe
; den 1 len Juli 1642
den 15en October een disputatie te houden tot het verkrijgen van den graad van Ma inter Artium
promoveerde hi' er tot doctor in de philosophie en den Zen Juli 1644 werd hi' door Curatoren en Burgemeesteren aangewezen „exercitiis disputationum publice habendis". Bij resolutie van den 3en Maart 1648 benoemden Burgemeesteren
van Amsterdam hem naast Senkward(Senguerdius) tot professor philosophiae aan het Athenaeum Illustre. Hi' schijnt
zich intusschen meer voor staatsrecht dan voor wijsbegeerte geinteresseerd te hebben ; Van Lennep noemt een tweetal door
hemgesuggereerde of vervaardigde dissertaties, die onder zijn praesidium verdedigd werden en zijn hoofdwerk: „Institutiones Iuris Naturalis, Gentium et Publici ex Hug. Grotii libris" (1665), ligt op dit gebied. In 1669 heeft hi' plotseling Amsterdam verlaten. Hetgerucht ging dat hi' zich in een of andere Fransche geestelijke stichting had be even •; hi' is echter in
1670 op een Engelsch schip buiten dienst der 0. I. C. te Bantam gearriveerd en op zijn verzoek door den Raad van Indie
tot notarisgeadmitteerd.
Zie over hem v. d. Aa, Biogr. wbk. d. Nederl. s. v. en de daar aangegeven literatuur ; Daghregister Casteel Batavia 1670—
'71 en '72 ; P. C. Molhuysen, Bronnen t. d. Gesch. d. Leidsche Univ. II, 254, 261, 264, en voor zijn geschriften G. D. Bom
H.Gzn., Het Hooger Onderw. te Amsterd., 19.

Jacob(us) Van Nuys KLINKENBERG, zie : Jacob(us) Van NUYS KLINKENBERG.

Jan KNAPPERT werd den lien Februari 1836 te Schiedamgeboren als noon van Dr. L. Knappert Jzn, geneesheer
aldaar, en Emilie Charlotte Huyser. Op zesjarigen leeftijd reeds verloor hi' zijn vader. Hi' bezocht het gymnasium van
zijn geboortestad, voorbereid door een oudere zuster, en studeerde te Leiden in de theologie ; tegelijk le de hi' zich toe op
wis-, natuur- en sterrekunde, waarvoor, wat de laatste betreft, de belangstelling werd opgewekt door den bekenden Professor Kaiser. Op theologisch gebied hebben vooral Scholten en Kuenen invloed op hem uitgeoefend. Op een prijsvraag, door
deed het dl- en
in 1858
de theologische faculteit te Groningen uitgeschreven , verwierf hi' een accessit, hi'doctoraal-examen
werd hi' tot proponent bevorderd. Den 3en Juli 1859 werd hi' predikant te Grosthuizen, vier jaar later te Harlingen, in 1866,
nadat hi' voor Arnhem had bedankt, te Deventer en in 1868 te Leiden. De Universiteit bier verleende hem in 1875 het eeredoctoraat in de theologie. In 1882 volgde zijn benoeming tot kerkelijk hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam.
Tot zijn dood toe heeft hi dit ambt bekleed. Hi overleed onverwacht den 29en September 1 ) 1893.
Knappert was een zeer gewild prediker, die ook gedurende zijn hoogleeraarschap in tal van gemeenten nog is opgetreden.
Modern wat zijn godsdienstige overtuiging betreft, is hi' jarenlang voorzitter geweest van den Nederlandschen Protestantenbond, ook van de Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen, waarvoor hi' een bijzonder warme belangstelling
had. Hi' gaf den stoot tot de oprichting van de Zondagsschool van den Protestantenbond te Leiden en is secretaris geweest
van het Haagsch Genootschap. Een innemend man, die ook tegenstanders trachtte te begrijpen, en bemind was bij zijn
studenten.
In het Theologisch Tijdschrift zijn verschillende artikelen van zijn hand verschenen. Met Koopmans van Boekeren, Hagen
en Scheffer, later met Chavannes, gaf hi' catechisatieboeken uit en, alleen, een Handleiding bij het godsdienstonderwijs
voor meer ontwikkelden, waarvan drie deelen : over de voorchristelijke godsdiensten behalve dien van Israel, over den
godsdienst van Israel, en over den oorsprong van den christelijken godsdienst, het licht zagen, en de twee die nog volgen
moesten : over degeschiedenis van het christendom en over het christelijk leven, in de pen gebleven zijn. Een „leven van
Jezus" en een „goed recht van den godsdienst", in manuscript gereed, zijn evenmin uitgegeven.
Knappert was gehuwd met Emilie Charlotte Van Gogh.
Zie over hem C. G. Chavannes in de Levensberichten van de Maatsch. d. Nederl. Letterk. 1894, bijlage tot de Handelinen over 1893—'94, 261 en het daarop gebaseerde artikel van J. Herderschee in het Nieuw Ned. biogr. wbk. III, 702.
Ook den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1894, 79.

1 ) Vol ens annonce in het Al em. Handelsbl. van 3 Oct., Avondbl. De Amst. Studentenalmanak heeft ten onrechte 27 October.
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Philipp Abraham KOHNSTAMM werd den 17en Juni 1875 te Bonn geboren. Hi' ontving zijn voorbereidend onderwijs op de Holl.-Duitsche school van den heer Streubel te Amsterdam en op een drie- en vijfjarige H.B.S. aldaar, deed vervolgens het staatsexamen ter toelating tot de Universiteit, studeerde in de hoofdstad in de wis- en natuurkunde, en promoveerde daar den 20en December 1901 op een proefschrift over : „Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van
de theorie van Van der Waals. Het P. T. X.-vlak. Voorstudies en methoden". Van 1900 tot 1908 was hi'j assistent aan
het Natuurkundig Laboratorium te Amsterdam. In 1907 trad hi' op als privaat-docent in de logica ; hi' be on zijn colleges
den 21en Januari met een openbare les over: „Transcendenteel Idealisme". In 1908, den len September, volgde zijn benoeming tot buitengewoon hoogleeraar in de Thermodynamica ; den 26en October hield hi' zijn inaugurale rede over : „Determinisme en Natuurwetenschap". In 1919 werd hi' bovendien bijzonder hoogleeraar in de paedagogiek vanwege de Maatschappij tot Nut van het Algemeen •; zijn intreerede als zoodanig Meld hi' den 3en Februari over : „Staatspaedagogiek of
persoonlijkheidspaedagogiek". Den 4en April 1928 werd hi' op zijn verzoek met in an van den 16en September d.o.v. eervol uit zijn buitengewoon hoogleeraarsambt ontslagen. Den Zen April 1932 werd hi' benoemd tot buitengewoon hoogleeraar
in depaedagogiek te Utrecht.
Als voornaamste werken verschenen van zijn hand : J. D. Van der Waals, Lehrbuch der Thermodynamik in ihrer Anwendung auf das Gleichgewicht von Systemen in gasfOrmig-fliissigen Phasen. Nach Vorlesungen bearbeitet van Ph. Kohnstamm (2 Tle ; 1908-1912) • Warmteleer (1915) ; Bijbel en Jeugd (1923) •; Schepper en Schepping (3 dln. ; 1926-1931)
Lehrbuch der Thermostatik u.s.w. Nach Vorlesungen von weil. Prof. Dr. J. D. v. d. Waals bearb. von Prof. Dr. Ph.
Kohnstamm (2 dln. ; 1927); Individu en Gemeenschap (1929) ; Modern-psychologische opvattingen omtrent godsdienst
en religie (1931). Verder kwamen van hem verschillende verhandelingen uit in de serie-werken : Verdieping en belijning,
De Jeugd, Synthese en Mededeelingen van het Nutsseminarium voor paedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam.
En danpubliceerde hi' nog artikelen in tijdschriften als: Paedagogische Studien, Volksontwikkeling, Tijdschr. v. Wijsbegeerte,
Onze Eeuw, De Schakel enz.

Jan KONIJNENBURG werd den 8en December 1757 te Leidengeboren. In 1773 werd hi'tudent
als s aan het Seminarium

der Remonstranten te Amsterdam aangenomen en in 1778 tot proponent bevorderd. Spoedig daarop tegelijk te Woerden
en te Hazerswoude beroepen, koos hi' het laatste (1779). In 1783 werd hi' predikant te Leiden, in '86 te Utrecht 1 ). Den
31en October 1790 nam hi' afscheid van deze laatste gemeente, daar hi' den 5en Augustus d.a.v., als opvolger van Van
der Meersch, benoemd was tot hoogleeraar in de godgeleerdheid en de kerkgeschiedenis aan het Remonstrantsche
em Sina
Hum in de hoofdstad ; hi' aanvaardde dit ambt den 23en November met een „Laudatio Simonis Episcopii", kort daarop
ook in het Nederlandsch uitgegeven. Als ijverig patriot nam hi' levendig aandeel in de gebeurtenissen van 1795 en volgende
jaren : in 1797 had hij zitting in de 2e Nationale Vergadering ; het professoraat werd toen waargenomen door den hoogleeraar Hesselink. Het volgende jaar echter reeds keerde hi' weer tot zijn gewone ambtsbezigheden terug. Hi' bleef die nu
een lane reeks van jaren vervullen ; in 1826 vroeg hi' om een ambtgenoot •; den 20en Januari '27 kreeg hi' eervol zijn
emeritaat. Hi' leefde nog tot in het begin van 1831 ; den 8en Januari van dat jaar is hi' overleden.
Eenige antwoorden van hem op prijsvragen, door Teyler's genootschap en de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
uitgegeven, werden met goud of met zilver bekroond. Veel heeft hi' echter voor de wetenschap niet beteekend. Zijn geschriften op litterair, historisch, kunsthistorisch en ethisch gebied, zijn in hoofdzaak populair, evenals de „Bijdragen tot
het Menschelijk geluk", een Maandschrift, door hem in 1788 op touw gezet, waarvan 6 deelen zijn verschenen. Zijn „Overzetting van de H. Schriften des N. Verbonds", een zijner laatste werken, lokte veel critiek uit, waartegen hi' zich in een
„Brief betreffende de recentien dier overzetting" zocht te verdedigen.
Zie over hem : Glasius. God el. Nederland II, 292 met literatuuropgave •; V. d. Aa, Biogr. wbk. der Nederl., s. v., waar ook
de list van zijn geschriften voorkomt en een literatuuropgave •; Kobus en de Rivecourt, Bekn. biogr. wbk., s. v. ; J. Tideman, De Remonstrantsche broederschap, 2e dr., 18 en de verdere plaatsen van het register •; A. Des Amorie Van der Hoeven,
Het tweede eeuwfeest v. h. Seminarium der Remonstranten, 200 ; Algemeene Konst- en Letter-bode voor 1831, 18.
Willem KOOLHAAS (Coolhaes) werd den lien November 1709 te Deventergeboren. Hi' bezocht er de la ere school

en ook het Athenaeum. Te Utrecht zette hi' zijn studie voort ; hi' beoefende er de Oostersche talen onder prof. Mil, het
Grieksch en het Latijn, de philosophie en de theologie, en verdedigde er, den 6en December 1733, een „Diatriben de
usu et diversa constructione vocum mons, atoms, mammy in Novo Testamento". Den 4en April '35 2 ) deed hi' zijn
proponents. Hi' trad nu op als predikant te Langerak bezuiden de Lek, waar hi' den len December 1737 bevestigd werd.
Hi' bleef hier langen tijd, want pas den 4en November '53 nam hi afscheid van deze geineente ten gevolge van zijn benoeming, bij resolutie van den 25en September van dat jaar , tot hoogleeraar in de Oostersche talen en oudheden aan hhet
reerede
Athenaeum Illustre te Amsterdam. Hier Meld hi'j den 14en Januari 1754 zijn
int : „de Grammatica sacra omni vero
Theologo summo studio et axetflEtce excolenda, eaque a variis sordibus et naevis, quibus adhucdum conspurcata est,
repurganda et defaecanda". Kort daarop, in het begin van '55, werd hi' beroepen om met Curtenius ieder een halven predikdienst waar te nemen ; hi' werd de 30e predikant onder voorwaarde „dat, bij 't eerste afsterven van enen der andere
predikanten een ander in de plaats zou beroepen worden om alzo 't getal daarvan wederom op 29 te brengen" ; den Zen
Maart is hi' bevestigd. Nog bijna 20 jaar eft hij Amsterdam in zijn dubbele functie gediend •; hi' overfeed den 30en Mei 3)
1773 en werd den 4en Juni in de Oude Kerk be raven.
Den 6en April '56 was Koolhaas gehuwd met Maria Margaretha Makreel.

1 ) Bij deze opgaven is gevolgd J. Tideman, De Rem. Broederschap, 2e dr. p. 18. Bij Glasius, v. d. Aa, Kobus en de Rivecourt, Des Amorie van der Hoeven komen afwijkingen, ook weer onderling, voor. 2 ) Zoo Chalmot, en naar hem V. d. Aa
in de Boekzaal dergeleerde wereld 1773, pp. 713 vlgg., wordt 16 Dec. 1733 gegeven, en op 4 April '35 het beroep naar
Boekzaal der Gel.
Langerak geplaatst waar hi' intusschen pas 1 Dec. '37 bevestigd werd. 3 ) Van Lennep in Memorabilia, B
wereld 1773, Chalmot en Van der Aa. Het Album academicum 1913 heeft verkeerdelijk 6 Juni.
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In zijn onderwijs toonde hi' zich een volgeling van de studieopvatting van Schultens. Nat, in zijn proefschrift over de studie
der Oostersche talen in de Nederlanden, acht hem (anders dan Van Lennep in de Memorabilia) van meer beteekenis dan
zijn voorganger Vonk ; onder de vier geschriften op dit gebied, die hi' van hem noemt, vindt hi' „niet onverdienstelijk werk
over de Hebreeuwsche syntaxis".
Zie over hem vooral het artikel in „De Boekzaal der geleerde wereld" van 1773 (Jan.—Juni), 713 ; verder Van der Aa, Biogr.
wbk. der Nederl. s. v. en de daar aangehaalde literatuur, Saxe, Chalmot etc. •; P. C. Molhuysen in Nieuw Ned. biogr. wbk.
IV, 451 met literatuur • eindelijk J. Nat, De Studie van de Oostersche talen in de Nederlanden in de 18e en 19e eeuw, 88.

Rinse Klaasses KOOPMANS werd den 6en Maart 1770 te Grouw in Frieslandgeboren als noon van Klaas Koopmans,
handelaar in boter, en eerst Liefdeprediker of Vermaner te Grouw, daarna vast leeraar te Leeuwarden zonder eigenlijke
theologische opleiding. Zijn moeder, die bij zijn geboorte overleed, was Jikke de Vries. Rinse bezocht te Leeuwarden de Latijnsche school, waarvan Valentin Slothouwer toen rector was. Zijn verdere opleiding kreeg hij, rinds September 1789, aan
het Doopsgezinde Seminarium te Amsterdam ; Wijttenbach volgde hi' voor de Oude letteren, Van Swinden voor wis- en.
natuurkunde, Walraven voor Oostersche talen en Hebreeuwsch, Van Hemert voor wijsbegeerte, Konijnenburg voor kerkgeschiedenis, maar vooral Hesselink voor godgeleerdheid. In Februari 1794 werd hi' tot proponent bevorderd. In April
d.o.v. werd hi' beroepen te Kleef, in Mei te Blokzijl ; het laatste beroep nam hij aan en den g len September deed hi' pier
zijn intrede. Den 22en Maart 1795 reeds hield hi' er zijn afscheidsrede •; hi' vertrok naar Dokkum, waar hi' den 5en April
zijn intreepreek hield. Teen het einde van ditzelfde jaar nog volgde een beroep naar Amsterdam ; den 3en Januari 1796
nam hi' afscheid van de Dokkumer gemeente en den 14en Februari deed hi' zijn intrede in die der hoofdstad als opvolger
van Allart Hulshoff. Tot 1814 is hi' voorganger van de Amsterdamsche gemeente gebleven.
hi' door verschillende geschriftenmaakte
en redevoeringen zich naam, en zoodood
werd hem na den doo van HesseIntusschen
link in 1811 door Curatoren van het Doopsgezinde Seminarium opgedragen diens colleges waar te nemen. In een buitengewone vergadering der Societeit, den 24en Juni 1812 gehouden, volgde zijn benoeming tot hoogleeraar in de godgeleerdheid. Doordat Napoleon's goedkeuring op die benoeming, in verband met zijn tocht naar Rusland en wat daarop volgde,
uitbleef, heeft hi' ook zijn predikambt nog waargenomen. Pas na de bevrijding, den 8en Juni 1814, hield hi' zijn inaugurale
oratie: „pro tuenda doctrinae revelatae auctoritate Divina, adversus eos, qui, dum rationem humanam, doctrinaeque Evangelicae praestantiam et Jesu Christi sapientiam moresque laudibus extollunt, ipsam revelationem atque inprimis Jesu
Christi auctoritatem Divinam subvertunt". Even te voren, den 24en April, had hi' afscheid van zijn gemeente genomen.
Tot 1826 heeft hi' zijn hoogleeraarsambt bekleed. Toen hij, reeds lijdende aan „zekere doofheid en dofheid", als gewoonlijk
de zomervacantie weer doorbracht op zijn buiten „Bovenburen" bij Koudum in Friesland, werd hi' daar door een hevige
koorts overvallen, waaraan hi' den 5en September van het genoemde jaar overleed.
Koopmans was een man van gematigdheid, een eclecticus, beminnelijk in den omgang, gewild bij zijn studenten met wie
hi' veel werkte.
Omvangrijke afzonderlijke werken zijn er van zijn hand niet verschenen. Door Teyler's Godgeleerd Genootschap werd met
goud bekroond zijn. Vergelijking der zoenofferande van Christus met de offeranden des Ouden Verbonds in antwoord op
deprijsvraag : van welken aard waren de zoenoffers onder het Oude Verbond ? Als lid van de 3e klasse van het Kon. Ned.
Instituut hield hi' een betoog „Over de geschiedenis, den aard en het doel van de scholen der profeten". Als student al
die
er
Meld hij lezingen voor het „Nut,
hi' schreef opstellen in de Letteroefeningen en vele verhandelingen
eeens
nu afzond"i
lijk, dan gebundeld in het licht kwamen. De redevoeringen, die hi' over wijsgeerige en litteraire onderwerpen voor Felix
Meritis hield, zijn als „Redevoeringen en verhandelingen" van 1819 tot '20 in 2 deelen uitgekomen.
Den len Januari 1792 was hi'j gehuwd met Janke Cnoop, die den 2en Mei 1823 overleed.
Zie over hem: S. Muller en J. de Vries, Hulde aan Rinse Koopmans (1827) •; S. Blau of ten Cate, Gesch. der Doopsgez.
in Holland etc. II, 22, 111, 128, 130, 182 ; Glasius, God el. Nederl. s. v. • Kobus en de Rivecourt, Bekn. biogr. handwbk.
s. v. ; Van der Aa, Biogr. wbk. d. Nederl. s. v., waar veel literatuur wordt opgegeven.

Wopko Cnoop KOOPMANS, zie : Wopko CNOOP KOOPMANS.

Diederik Johannes KORTEWEG werd den 31en Maart 1848 te 's Hertogenbosch geboren. Hi' bezocht daar de Nutsschool en departiculiere school van den Heer Berman •; zijn opleiding voltooide hi' door privaatlessen. Hi' studeerde aan
de Polytechnische School te Delft, deed in 1876 het toelatingsexamen tot ,de
hetUniversiteit
volgende jaarhet
h candidaatsexamen in de wis- en natuurkunde aan de Universiteit te Utrecht enpromoveerde te Amsterdam, den 12en Juli 1878, op
eenproefschrift „Over voortplantingssnelheid van golven in elastische buizen". Van 1869 tot 1873 was hi' leeraar aan de
H.B.S. te Tilburg, van '73 tot '81 aan die te Breda. In het laatstgenoemde jaar werd hi' benoemd tot gewoon hoogleeraar
in de wiskunde, de mechanica en de sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam • den 10en October hield hi' zijn
inaugurale oratie over: „De wiskunde als hulpwetenschap". Den 23en Juli 1913 werd hi' op zijn verzoek eervol uit dit ambt
ontslagen en tegelijk benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de wis- en sterrenkunde; teen 16 September 1918 kreeg
hi' zijn emeritaat.
Talrijke artikelen over wiskunde, mechanica en mathematische physica zijn van zijn hand verschenen in verschillende
binnen- en buitenlandsche tijdschriften, o.a. in de Verhandelingen, Verslagen en Mededeelingen en Proceedings van de Kon.
Akad. v. Wetenschappen, Archief voor Wiskunde, Maandblad voor Natuurwetenschappen, Nieuw Archief voor Wiskunde,
Archives N6erlandaises, Journal des Actuaires francais, Zeitschr. f. Mathematik u. Physik, Annalen der Physik u. Chemie,
Journal f. die reine u. angewandte Mathematik, Comptes rendus de l'Académie des sciences de Paris, Sitzungsberichte d.
Kais. Akad. d. Wissensch. in Wien, Philosophical Magazine, Revue de l'Instruction publique en Belgique, Mathem. Annalen,
Revue de metaphysique et de morale, Rendiconti del circolo matematico di Palermo, Bibl. mathematica, Intern. Wochenschr. f. Wissensch., Kunst u. Technik. Bovendien had hi' de hoofdleiding van de uitgave der werken van Christiaan Huygens onder de auspicia van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
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Johannes Adrianus KORTEWEG werdgeboren den 13en Augustus 1851 te 's Hertogenbosch, als noon van Mr. A. J.

Korteweg. Hi' bezocht in zijn geboortestad de Nutsschool en de Opleidingsschool voor Breda en Willemsoord van den heer
Berman. Daar hi' alleen voor de genie in aanmerking wilde komen, kon hij, na zijn toelatingsexamen voor de Militaire Academie te Breda, nietgeplaatst worden. Hi' nam nu verder privaatles en deed in 1868 met succes het toelatingsexamen voor
de Universiteit. Naar de meening van zijn vader nog te jong voor de academie volgde hi' nog een jaar eenige lessen aan het
Bossche Gymnasium en, als eenige leerling, die der 4e klasse der H.B.S. Den 10en October 1868 werd hi' te Leiden ingeschreven als student in de natuur-philosophie • in '75 deed hi' zijn artsexamen en den 17en Mei '77 promoveerde hi' op een
proefschrift: „Over de oorzaken der breukbeklemming". Van '75 tot '79 was hi' assistent aan de heelkundige afdeeling van
het ziekenhuis te Leiden. Toen in het laatstgenoemde jaar Prof. Polano stierf nam hi' diens lessen over en fungeerde als
no. 2 op de voordracht voor zijn opvolger. In '79 nog werd hi' toen benoemd tot geneesheer-directeur van het Nederlandsch
Israelietisch Ziekenhuis te Amsterdam • verder werd hi' als heelkundige verbonden aan het Kinderziekenhuis daar, terwijl
hi' ook privatim de geneeskundige praktijk uitoefende. In 1887 volgde zijn benoeming tot hoogleeraar in de heelkunde
lkun aan
de Rijksuniversiteit te Groningen • den 24en Maart hield hi' zijn inaugurale rede, met als titel : „Heeunde
eene wetenlk
schap ?" Twee jaar later, in '89, werd hi' te Amsterdam benoemd tot professor in hetzelfde yak •; hi' oreerde er den 19en
October over:„De grenzen der heelkunde”. In 1901 vertrok hi' als hoogleeraar in de chirurgie naar Leiden • den 10en Juli
hield hi' bier zijn intreerede over : „Het goed geluk van den heelkundige".
Omgezondheidsredenen vroeg en verkreeg hi' in 1914 eervol ontslag. Hi' werd nu als adviseur toegevoegd aan de Rijksverzekeringbank. Hi' zette zich hier aan het bewerken van statistieken over de behandeling van beenbreuken, waarvoor
hi' veel materiaal vond in de ziektegeschiedenissen der bank. Eenige keeren werden groote rapporten van zijn hand gepubliceerd. Hi' kreeg echter meeningsverschil met het Bestuur over de opvatting van zijn taak, bleef tot 1922 gehandhaafd,
maar vroeg toen ontslag. Daarna trad hi' nog op als medisch adviseur bij het „Centraal Bureau".
Door zijn vele geschriften heeft Korteweg de Nederlandsche heelkunde ook in de achting van het buitenland aanmerkelijk
doen stijgen. Hi' is de schrijver van een uitnemend, meermalen herdrukt leerboek, dat ook stilistisch bijzonder goed verzorgd is. Ms man van een bijzonder root verantwoordelijkheidsgevoel gaf hi' zich met zijn geheele persoonlijkheid aan studenten enpatienten, en was hi' zeer zorgvuldig in zijn conclusies •; alle argumenten voor en teen liet hi' de revue passeeren
voor hi' ingreep, zoodat hi' soms den indruk van aarzeling wekte.
Ook in sociaal-geneeskundige zaken toonde hi' groote belangstelling • hi' was lid van het hoofdbestuur der Maatschappij
voor Geneeskunde en voorzitter van den Leidschen afdeelingsraad.
ik
In 1900 nam hi' als consulteerend heelkundige der Roode Kruis-ambulance deel aan den oorlog in Zuid-Afrika.
Hi' overleed den 13en Maart 1930 te Bergen in Noord-Holland.
Zie over hem: C. F. A. Koch in het Nederlandsch Tij dschrift voor Geneeskunde 56, I, A (1912), 793, en 56, I, B (1912),
1016 • Jaarboekje der Rijksuniversiteit te Leiden 1930 •; Algemeen Handelsblad van 14 Maart 1930 (Avondblad) en van
15 Maart 1930 (Ochtendblad) ; „Onze Hoogleeraren" (1898), 267 • „Wie is dat ?" (1902) s. v., waar ook zijn voornaamste
werkengenoemd worden.
Martin (Maarten ) jansz. KOSTER, zie : Martin (Maarten ) Jansz. COSTER.

Roelof KRANENBURG werd den 8en September 1880 te Groningen geboren. Hi' bezocht daar de H.B.S. en het Gymnasium,
studeerde er in de rechtswetenschap en promoveerde er den len Juli 1903 tot Mr. in de rechten. Daarna studeerde hi' in de
staatswetenschap te Leiden, waar hi' den Ten Mei 1909 den doctorstitel verwierf op een proefschrift over : „De tegenstelling
tusschenpubliek- en privaatrecht en de ontwerpen tot regeling der administratieve rechtspraak". Van 1904 tot 1910 oefende
hi' als advokaat en procureur de rechtsgeleerde praktijk nit te Amsterdam en te Groningen en van 1910 tot '14 was hi'
achtereenvolgens rechter in de arrondissementsrechtbanken te Tiel en te Utrecht. Den 28en October van het laatstgenoemde
jaar werd hi' benoemd tot hoogleeraar in het Staatsrecht, het Administratief recht, het Volkenrecht en de Rechtsphilosophie
aan de Universiteit van Amsterdam • den 18enJanuari 1915 hield hi' zijn inaugurale rede over: „De beteekenis der Rechtsvergelijking voor de Rechtsphilosophie". In 1927 werd hi' benoemd tot hoogleeraar in het Staatsrecht enz. aan de Universiteit
te Leiden, waarop hem den 13en Juli van dit jaar, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn Amsterdamsch ambt werd verleend.
Het Leidsche aanvaardde hi' den 5en October met een rede over: „Staatsrechtwetenschap, Sociologie en RechtsphiloG
so hie". Sedert 1929 is hi' lid van de Eerste Kamer der Staten-eneraal.
Van zijn hand verschenen nog: Positief Recht en Rechtsbewustzijn (1912); Studien over Recht en Staat (1919); Het Nederlandsch Staatsrecht (2 dln • 1924—'25, 3e dr. 1928—'30) • Het Nederlandsch Provinciaal Recht (1931) • Praeadvies voor
de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts over : De juridische uitleggingsmethoden en hare grondslagen (1930). Van de
Verzameling van Ned. Staatsregelingen en grondwetten uitgegeven door W. J. C. van Hasselt werden de 10e en lie druk
door hem herzien en vermeerderd. Verder publiceerde hi' verschillende artikelen in tijdschriften als : De Opbouw, Vragen
des Tijds, Tijdschrift voor Wijsbegeerte enz.

Jacobus KRIGHOUT werd in 1703 te Rotterdamgeboren. Op 17-jarigen leeftijd werd hi' als student aan het Remonstrant-

sche Seminarium te Amsterdam ingeschreven •; in de Handelingen der Curatoren wordt zijn naam het eerst vermeld op den
30en April 1720, den dag waarop hij, na eenige proeven van zijn vorderingen in Latin en Grieksch gegeven te hebben, tot
de lessen van Prof. Clericus werd toegelaten. Hi' woonde ook de colleges van Prof. Cattenburgh bij en werd den 16en Juli
1726 tot proponent bevorderd. In 1729 werd hi' predikant te Boskoop, in 1732 te Zevenhuizen. Den 23en December 1738
volgde een beroep naar Utrecht, dat hi' aannam •; den 12en Augustus '39 reeds een naar Leiden, waarop hi eveneens in in ;
den 25en October deed hij er zijn intrede. Toen in 1746, door het overlijden van Joannes Drieberge, de leerstoel in de god-.
geleerdheid aan het Remonstrantsche Seminarium was opengevallen, werd hij den 13en Juli van dit jaar door de Groote Vergadering der Broederschap tot diens opvolger benoemd •; den 4en September nam hi' afscheid van zijn Leidsche gemeente
en in Januari 1747 aanvaardde hij te Amsterdam zijn hoogleeraarsambt. In 1756, na het overlijden van Wettstein, gaf
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hi' ook een tijdlang letterkundig en wijsgeerig onderwijs. In 1766 voelde hi' zich, ten gevolge van zijn slechte gezondheidstoestand, genoopt eervol ontslag te vragen. Een commissie uit de Groote Vergadering, die zich naar zijn buitenverblijf te
Lisse, waar hi zich toen beyond, be of wist hem op dit besluit terug te doen komen •; zijn colleges werden voorloopig door
Van der Meersch waargenomen. Het volgend jaar echter zag hi' zich verplicht zijn verzoek te herhalen, dat nu werd in ewilligd. 1 ) Den 22en Januari 1770 is hi' te Lisse overleden.
Geschriften van wetenschappelijke beteekenis zijn er van zijn hand niet verschenen. Echter heeft hi' de Broederschap zeer
aan zich verplicht door de schenking van zijn pamfletten-verzameling, een rijke collectie tractaten betreffende de kerkgeschillen in Nederland, aan haar bibliotheek met een som van f 2000 tot onderhoud dezer boekerij • en meer nog door haar
bijna zijn geheele vermogen, tot een bedrag van f 118.823, te legateeren onder bepaling dat ten minste 2/3 der rente zou
moeten strekken tot verbetering der tractementen van hoogleeraren en predikanten.
Zie over hem : A. Des Amorie van der Hoeven, Het tweede Eeuwfeest van het Seminarium der Remonstranten, 183 • J.
Tideman, De Remonstrantsche Broederschap, 2e dr., 17 en de andere, in het register aangegeven plaatsen ; Glasius, Godgeleerd Nederland s.v. •; Van Lennep, Memorabilia, 292 •; V. d. Aa, Biogr. wbk. der Nederl. s.v., waar ook een opgave voor, evenals
bij H. C. Rogge, Bibl. d. Rem. G, 60.
komt van zijn.
geschriftenGeschriften
••

Wilhelmus Johannes KUHLER werd den 8en December 1874 te Amsterdamgeboren, bezocht het gymnasium van zijn getheologie
en promoveerde er den 3en December
1908 op
een proefschr
boortestad,
studeerde
er in
de
ift over : „Johannes
Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen". Van 1897 tot 1902 was hi' doopsgezind predikant op Terschelling, van 1902
tot '05 te Me el en te Assen, van 1905 tot '12 te Leiden. In dit jaar werd hij, den len September, hoogleeraar bij de Al ehet
van h
Gedenis
Geschiedenis
meene Doopsgezinde Societeit, en werd hij, den 18en December , benoemd tot hoogleeraar in de
Christendom sedert Karel den Groote aan degemeentelijke Universiteit van Amsterdam ; den 10en Februari 1913 hield
hi' zijn intreerede over : „De beteekenis van de dissenters in de kerkgeschiedenis van Nederland".
Van zijn hand verschenen ,
behalve de genoemde dissertatie en rede : Het Socinianisme in Nederland (1912) • Geschiedenis
der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw (1932) •; verschillende tekstuitgaven en bijdragen betrekkelijk
de„moderne devotie” en de geschiedenis der Doopsgezinden in : Doopsgezinde Bijdragen, Ned. Archief v. Kerkgesch.,
Teyler's Theol. Tijdschrift, De Gids enz.
••

Willy KUHNE 2) werd den 28en Maart 1837 te Hamburg geboren. Hi be on zijn academische studie in 1854 te Gottingen,
waar WOhler een blijvenden invloed op hem oefende en hem den drang bijbracht om de stofwisseling in het lichaam met
exacte, chemische methoden na tegaan. Op 19-jarigen leeftijd promoveerde hi' hier op een dissertatie over kunstmatig te
voorschijn geroepen. diabetes bij kikvorschen. Van Gottingen vertrok hi' naar Jena, vandaar naar Berlijn, waar hi' werkte
onder Du Bois-Reymond, bekend om zijn onderzoekingen op het gebied van zenuw- en spierphysiologie. Daarna werd hi'
door de ontdekkingen van Cl. Bernard naar Parijs gelokt •; van dezen uitnemenden experimentator kreeg hi' zijn vaardigheid
in de experimenteele physiologie. Ook in Weenen heeft hi' nog een korten. tijd gearbeid onder Ernst Briicke en Karl Ludwig.
In 1860 3 ) verschafte Virchow hem een assistentsplaats aan het pathologisch Instituut te Berlijn, waar hi' met de leiding
van de chemische afdeeling werd belast •; die afdeeling werd door hem tot een physiologisch instituut, waarin velerlei gewichtige
microscopische, chemische en experimenteele onderzoekingen plaats vonden. Intusschen had hi' al heel wat, vooral op
hetgebied van zenuw- en spierenphysiologie, gepubliceerd en van '66 tot '68 zijn colleges tot een „Lehrbuch der physiologischen Chemie" verwerkt, dat van een gansch nieuwen geest doortrokken was, waar „de bioloog aan het woord was,
die ook eengoed chemicus is" (Stokvis). En juist in dezen tijd, in 1867, had aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam
een reorganisatie plaats gevonden, die wel is waar van weinig diepgaanden aard was, maar toch eenige uitbreiding van het
natuur- engeneeskundig on.derwijs mogelijk maakte. Toen Donders voor een hem aangeboden leerstoel bedankte, trok
de Curator Dr. H. van Beeck Vollenhoven op informatie uit naar Berlijn, en op aanbeveling van Virchow werd in het genoemde jaar, den 18en December, Kiihne benoemd tot hoogleeraar in de physiologie en de histologie aan het Athenaeum.
Hi' bleek een uitstekend docent te zijn, al vond de buitenwacht dat zijn colleges wat te weinig voeling hielden met de behoeften van de medischepraktijk. In 1869 kon hi' het nieuwe physiologische laboratorium aan het Jonas Daniel Meyerplein
ingebruik nemen ; een inaugurale oratie had hi' niet gehouden, maar deze instelling opende hi' met een rede in „de Keizerskroon" aan den Sin el die gedrukt is in de Revue des cours scientifiques van 14 Mei 1870. Van dit nieuwe laboratorium
en zijn directeur ging een groote aantrekkingskracht uit, ook op buitenlandsche jonge geleerden ; Stokvis noemt er verscheidene,
die hier in dezen tijd gewerkt hebben. Maar in Amsterdam kon Kiihne toch niet recht wennen en reeds in 1871 nam hi' een
aanbod vanuit Heidelberg om daar als opvolger van Hermann Von Helmholtz op te treden, met graagte aan. Daar heeft
hi' nog 30 jaar ongeveer gewerkt, van '75 of in het nieuwe instituut, dat geheel overeenkomstig zijn wenschen was ingericht.
Het was een middelpunt van een levendig wetenschappelijk verkeer, niet het minst door zijn eigen, zoo gewichtige onderzoekingen op het gebied der enz men der lichamelijke eiwitstoffen, van het „Sehpurpur" enz. Naast zijn „Lehrbuch"
schreef hi' samen met A. Fick, en E. Hering voor L. Hermann's Handbuch der Physiologie de „Psychologie des Gesichtssinns" • verder tal van verhandelingen, die verschenen in de Untersuchungen aus dem physiol og ischen Institut zu Heidelberg (4 dln.), in Mueller's Archiv, in Virchow's Archiv, in Schultze's Archiv en andere
iften tijdschr. In 1899
moest
hi' om gezondheidsredenen bedanken en den 10en Juni 1900 is hi' te Heidelberg overleden.
Kiihne wasgetrouwd met een dochter van den Heidelbergschen mineraloog Blum.
Zie over hem Theodor Leber in : Heidelberger Professoren aus dem 19. Jahrhundert II, 209 • B. J. Stokvis in het weekblad
van het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde van 23 Juni 1900 (No. 25) •; Biographisches Lexikon der hervorragenden

1 ) Omtrent het tijdstip dier inwilliging verschillen de bronnen. V. d. Aa geeft 17 Juni 1767, den dag waarop, volgens Tideman, Van der Meersch tot zijn. opvolger werd benoemd. Des Amorie Van der Hoeven, p. 185, schijnt eveneens 1767 te bedoelen. Tideman, p. 18, heeft 17 Juli 1769 ; Glasius alleen 1769. 2 ) In het Biogr. Lexikon der hervorragenden Arzte aller
Zeiten ti. Volker hrsg. v. Hirsch : Wilhelm K. Kiihne. 3 ) Zoo Leber in Heidelberger Professoren ; het Lexikon van Hirsch heeft 1861.
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Arzte aller Zeiten und Volker hrsg. v. Hirsch (1930) s.v., waar ook zijn gewichtigste werken worden genoemd en meer literatuur wordt opgegeven.
Willem Abraham KUENEN werd den 23en Februari
te Leidenm
geboren.1873
Hi' bezocht
daar het
mnas
gyiu, studeerde
er in de medicijnen, werd er den 26en November 1897 tot arts bevorderd en promoveerde er den 9en Juli 1901 op een proefschrift over : „Haemolyse en haematogene pigmentvorming" • hi' was er 4 jaar assistent bij de Pathologische Anatomie en
2 jaar aan de Interne Kliniek. In 1902 vertrok hi' naar Nederlandsch Oost-Indie, waar hi' als geneesheer optrad bij de
Senembah Maatschappij te Deli op Sumatra •; in 1906 werd hi' benoemd tot Directeur van het Pathologisch Laboratorium
te Medan • in 1914 keerde hi' met verlof naar Holland terug. Den 10en Februari 1915 werd hi' benoemd tot lector in de
tropische geneeskunde aan de Universiteit te Amsterdam, den 15en Mei 1918 tot buitengewoon hoogleeraar in hetzelfde
yak; den 30en September hield hi' zijn inaugurale rede over : „De ontwikkeling der tropische ziekteleer". In 1923 werd hij,
als opvolger van Van Lo hem bovendien directeur van het Instituut voor tropische hygiene. Naar aanleiding van zijn
benoeming tot hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden verkreeg hi' den 9en Juli 1924 eervol ontslag uit zijn Amsterdamsche functie ; den 17en September van dit jaar aanvaardde hi' het Leidsche professoraat met een cede over : „De leer
der vitaminen".
Samen met W. Schiiffnergaf hi' uit : De gezondheidstoestand van de arbeiders, verbonden aan de Senembah-Maatschappij
op Sumatra, gedurende de jaren 1897 tot 1907 (1910 •; oorspronkelijk in het Duitsch in : Zeitschr. f. Hygiene und Infektionskrankheiten). In den „Feestbundel door vrienden en vereerders opgedragen aan Hector Treub" (1912) gaf hi' een
opstel over : Het gevaar voor pest in Deli. Verder verschenen van zijn hand tal van verhandelingen in de Meded. v. h. Pathol.
Lab. te Medan, Archiv f. Schiffs- und Tropenhygiene, Janus, Geneesk. Tijdschr. v. Ned. Indie, Verslagen der vergaderingen
van het Indisch Genootschap, Tijdschr. v. vergel. geneesk., Ned. Tijdschr. v. geneesk., Zeitschr. f. Hygiene u. Infektionskrankheiten, Centralblatt f. Bakteriologie, Nederl. Maandschr. v. Geneeskunde.

Casper Hendrik KUHN werd den 27en October 1848 geboren te Amsterdam, waar zijn vader, L. H. Kuhn, de advocatuur
uitoefende. Het voorbereidend onderwijs ontving hi' in zijn geboortestad, waar hi' ook, in September '66, als student in de
ace
Pf. Place
geneeskunde aan het Athenaeum Illustre werd ingeschreven. In '71 , als candidaat, werd hi' assistent vanProf.
26 September '73 werd hi' tot arts bevorderd en in het volgende jaar trad hi' op als assistent van Prof. Stokvis. Hi' promoveerde den 3en Juli 1875 te Utrecht op een dissertatie „Over de respiratieschommelingen der slagaderlijke bloedsdrukking". Na zijn promotie werkte hi' bij Virchow en bij Von Recklinghausen. Den Ben Maart '76 werd hi' benoemd tot lector
in degerechtelijke geneeskunde aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam en in het volgende jaar, bij de oprichting van
de Universiteit, met in an van 15 October, tot gewoon hoogleeraar in dat yak en in de pathologische anatomie •; den 2en November opende hi' zijn lessen met een rede „Over wording en toekomst der pathologische anatomie". VOOr het bereiken
van de wettelijke leeftijdsgrens, teen 20 September 1909 al, vroeg en verkreeg hi' eervol ontslag • een mondoperatie was
oorzaak dat zijn spraak belemmerd werd. Zijn ongesteldheid was van ernstigen aard, maar door herhaaldelijke operatieve
behandeling van Kocher te Bern, gelukte het Naar tot staan te brengen. In '25 brak hi' echter een dijhals : een langdurig
ziekbed volgde • op reis naar Zwitserland, waar hi' been getrokken was om er algeheel herstel te zoeken , werd hi' opn ieuw
ziek en den 19en Augustus 1926 overleed hi' er in de hoofdstad.
Betrekkelijk weinig verhandelingen zijn er van de hand van Kuhn uitgekomen. Hi' was een universeel medicus, een man
met omvangrijke kennis, van een scherp kritisch vermogen en van groote nauwkeurigheid ; deze laatste was mede-oorzaak
van zijn betrekkelijke onvruchtbaarheid naar buiten, daar hi' zijn werk zelden als of beschouwde. Ms leermeester was hi'
veeleischend, als docent uitnemend, schoon nu en dan wat uitvoerig van betoog.
Eenplaquette in het nieuwe laboratorium houdt de herinnering aan hem levendig als eersten hoogleeraar in de pathologische
anatomie aan de Universiteit van Amsterdam.
Zie de artikelen van W. M. de Vries in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1910, 167 en 1927, 59 • „Onze Hoog„Wie is dat ?" (1902)(1898),
s.v. •; Al em. Handelsblad van 269
21 Augustus 1926;d)
(Avondbla.
leeraren"

Jan KUIPER werd den 28enJuli 1862 in Den Helder geboren. Hi' bezocht Kier een school voor M. U. Lager Onderwijs en

ontving privaatonderwijs in Latin en Grieksch van Ds. G. E. Bron. Als militair-medisch student studeerde hi' te Amsterdam,
werd daar den llenJuni 1886 tot arts bevorderd en promoveerde er den 23en April 1890 op een proefschrift „Over het
gevoel voor koude en voor warmte". Van 1883 tot 1885 was hi' assistent bij de physiologie te Amsterdam, van 1886 tot
1893 Officier van Gezondheid bier te lande, van 15Januari tot November 1893 Geneesheer-directeur van het Buiten-Gasthuis,
daama, tot 30 April 1929, van het Wilhelmina-Gasthuis in de hoofdstad. Van 14 Februari 1919 af nam hi' voor Professor
P. K. Pel het onderwijs waar in de leer der acute infectie-ziekten, tot, den 4en Juni van dit jaar, zijn benoeming volgde
tot lector in de leer der infectie-ziekten.
Verschillende artikelen over acute infectie-ziekten, speciaal over pokken, verschenen van zijn hand in het Ned. Tijdschrift
voor Geneeskunde • verder in : „Het Ziekenhuis" en in het „Tijdschrift voor Ziekenverpleging", waarvan hi' sedert 1913
beheerend redacteur is. Ook schreef hi' verhandelingen over bouw en inrichting van ziekenhuizen en over ziekenverpleging.
Koenraad KUIPER is den 8en Maart 1854 te Zaandam geboren als zoon van Taco Kuiper, toen predikant daar bij de
Doopsgezinde gemeente, en Elisabeth Hovens Greve. In 1859 nam zijn vader een beroep aan naar Zwolle •; daar bezocht
Koenraad de Nutsschool. In '62 werd het Zwolsche predikambt verwisseld met een in Amsterdam. De 'one Kuiper ontving
nu onderwijs op de Spieghelschool van den beer G. Vos Azn. en kwam, door zijn zwakke gezondheid zoo laat pas, met zijn
14e jaar op het Gymnasium. Aan deze onderwijsinrichting vooral en aan de sfeer in het ouderlijke huis heeft hi' veel te
danken gehad voor zijn verdere ontwikkeling ; Karsten entte op hem zijn groote litteraire belangstelling en Hofdijk bracht
hem zijn zin bij voor stijl en historie. In 1873 werd hi' ingeschreven als student in de letteren aan het Athenaeum Illustre.
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Naber en ook Jorissen hebben hier invloed op zijn vorming gehad. Hi' is er mede-oprichter geweest van het gezelschap
0.D.I.G.I.O.S. In '75 ging hi' naar Leiden om daar het candidaatsexamen of te le en ; hi' bleef er als leerling van Cobet
en Pluygers, die echter een invloed van beteekenis op hem uitgeoefend hebben, al waren de Variae lectiones van den eerste
en zijn Mnemosyneartikels mede oorzaak van zijn verhuizing geweest. Zijn Leidsche tijd was er een van veel lezen en veel
us die Cobet minachtte.
stu deeren •; Von Wilamowitz-Miillendorf trok hem en classieke schrijvers als Pindarus en Callimachus,
Ook hier bleef hi' volbloed Amsterdammer en verkeerde bij voorkeur in den kleinen, vrij afgesloten kring van vroegere
stadgenooten, waarvan Lely, Boissevain, J. W. Muller en Kalff, leden waren. Den 14en Februari 1) 1880 is hi' gepromoveerd
op een „Commentatio de vita Niciae". Een half jaar vroeger was hi' benoemd tot leeraar in de klassieke talen aan het Gymnasium te Zwolle •; in '83 ging hi' in eenzelfde positie over naar Haarlem. Na een paar schooluitgaven van Grieksche tragedies
schreef hi bier zijn „Wijsbegeerte en godsdienst in het drama van Euripides. Bijdrage tot de kennis van het godsdienstig
leven der Atheners ten tide van Perikles" (1888), dat de richting aan of waarin hi' zich verder zou bewegen. En 8 jaar later
begon zijn tweede groote werk te verschijnen, de „Studia Callimachea" (1896—'98) •; het getuigde, als het eerste, van een
die doordringen in het Helleensche geestesleven. Zoo werd hi' bij Raadsbesluit van den 14en Juli 1898, als opvolger van
Naber, benoemd tot hoogleeraar in de Grieksche taal en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam • den 17en October
aanvaardde hi' zijn ambt met een rede over : „De beteekenis en de grenzen van het classicisme in de Grieksche litteratuur
en hare beoefening". Na den dood van Valeton in 1911, werd hem ook het onderwijs in de Grieksche antiquiteiten opgedragen.
Uitgerust met een groote kennis, vol geestdrift en van groote welsprekendheid was hi' een uitnemend docent die vooral
op zijn college voor studenten van alle faculteiten een buitengewoon root gehoor had, en ook buiten de collegezaal om an
zocht met zijn studenten, vooral in de „Philologische studieclub", waarin hi' op zijn kamer oud-leerlingen in de eerste plaats
om zich verzamelde. Maar niet tot de Universiteit alleen beperkte zich zijn propaganda voor liefde tot de oudheid • tal van
voordrachten heeft hi' gehouden, ook buiten Amsterdam, te Arnhem bijv. en elders.
Het was Kuiper te doen om het beleven van de historie, om het doordringen tot den geest en de cultuur van het oude
Griekendom in hun heelen omvang. Daarmee in verband staan ook de vele reizen, die hi' ondernomen heeft ; meermalen
was hi' in Italie, in 1905 in Griekenland, en met de musea van Parijs, Londen en Berlin was hi' volkomen vertrouwd. De
aanschouwing gaf jets zeer directs en pakkends aan zijn geschriften en de keurige stijl maakt het lezen tot een genot. Behalve de boven reedsgenoemde zijn de bekendste : Grieksche landschappen, philologische herinneringen aan een archaeologische rein •; Het Hellenisme, de voortzetting van Pierson's „Geestelijke voorouders" ; Atheensch jongensleven • De ontwikkelingsgang der Grieksche letterkunde •; Helleensche cultuur •; Vier voordrachten over Plato ; de Atheensche vrouw, alle
titels, die de aangegeven richting duidelijk uitdrukken. Daarnaast schreef hi' tal van artikelen in verschillende tijdschriften,
in de Mededeelingen van de Kon. Akademie van Wetenschappen bijv., in de Mnemosyne, in Onze Eeuw, waarvan hi' mederedacteur was • in het laatstgenoemde tijdschrift en in het Museum bovendien vele recensies, ook over werken op het gebied
der moderne letterkunde.
Metgroote bekommering heeft Kuiper de verminderende algemeene belangstelling voor het Grieksch waargenomen •; teen
esteg.
ld
Naber heeft hi' zich voor het behoud dier taal op het leerplan der gymnasia op de ores
Meerdere maatschappelijke functies heeft hi' bekleed, in verschillende Curatoria en Commissies zitting gehad.
De wettelijke leeftijdsgrens heeft hi' niet bereikt ; den Ten Februari 1922 is hi' onverwachts aan een hartverlamming overleden.
Den 21enJuli 1880 was Kuiper te Zwolle getrouwd met Johanna Margaretha Tjeenk Willink, een dochter van den bekenden
uitgever.
Zie over hem : M. Ph. Boissevain in hetJaarboek van de Kon. Akad. v. Wetensch. 1923—'24, 63 •; D. C. Hesseling in „Onze
Eeuw", XXII, 1, 265 • I. I. Hartman in de Praefatio van zijn „De Euripidis Supplicibus" in Mnemosyne, Nova Series LI
(1923), 102 • H. Brugmans in De (groene) Amsterdammer van 18 Februari 1922 (No. 2330) • L. S. in den Amsterdamschen
studenten-almanak voor 1923 • „Onze hoogleeraren” (1898) 271.

Wolter Everard Johan KUIPER werd den 22en Februari 1883 te Zwollegeboren. Hi' bezocht het gymnasium te Haarlem
en te Amsterdam, studeerde aan de Universiteit van laatstgenoemde stad en aan die te Berlin in de classieke letteren en
promoveerde den 27en October 1909 te Amsterdam op een proefschrift : „De Lysidis dialogi origine, tempore, consilio." Van
1910 tot '13 was hi' leeraar aan het gymnasium te Zwolle, van '13 tot '19 aan dat te Hilversum, van '19 tot '23 conrector
van dat te 's Hertogenbosch. Den 21en December 1922 werd hi' benoemd tot hoogleeraar in de Grieksche taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam • den 16en April '23 hield hi' zijn intreerede over : „Litteraire kritiek bij de
Grieken".
Van zijn hand verscheen nog : Menander, Het scheidsgerecht (Epitrepontes), van bijschriften en aanteekeningen voorzien
(1929). Verderpubliceerde hi' verschillende artikelen in het Tijdschrift voor Wijsbegeerte, Groot-Nederland, de Nieuwe
Gids, Neophilologus enz.

Johannes acobus van LAAR werd den lien Juli 1860 te 's Gravenhage geboren. Hi'ezocht
b
de eerste vier klassen van
de H.B.S. met 5-j.c. te Haarlem en daarna het Kon. Instituut voor de Marine te Willemsoord. Van 1879 tot '81 was hi'
Marine-officier. Daarna studeerde hij, van '81 tot '84, aan de Amsterdamsche Universiteit in de Scheikunde • de Universiteit
te Groningen verleende hem den len Juli 1914 het eeredoctoraat. Van 1884 tot '95 was hi' leeraar aan de R.H.B.S. met
5-j. c. te Middelburg, van '95 tot '97 aan die te Utrecht. Van 1898 tot 1908 doceerde hi' als privaat-docent in de mathematische chemie aan de Universiteit van Amsterdam ; tevens was hi'j van 1903 tot 1907 assistent van Prof. Bakhuis
Roozeboom. Den 10en Juni 1908 volgde zijn benoeming tot lector ; van den 16en September 1908 tot den 31en Januari
1912, toen hem omgezondheidsredenen eervol ontslag werd verleend, heeft hi' dit ambt bekleed. Sedert is hi' wetenschappelijk werkzaam gebleven.
Als voornaamste werken verschenen nog van zijn
and : Die Thermodynamik in der Chemie (1893) • Lehrbuch der mathem.
h

1 ) Boissevain, in het Levensbericht voor de Kon. Akademie geeft verkeerdelijk 16 Febr.
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Chemie (1901) • Sechs Vortrage iiber das thermodynam. Potential und seine Anwendungen auf chem. und physikal. Gleichgewichtsprobleme (1906) •; Lehrbuch der theoretischen Elektrochemie auf thermodynamischer Grundlage (1907) ; Die
Zustandsgleichung von Gasen und Fliissigkeiten, mit besonderer Beriicksichtigung der Veranderlichkeit der Werte von
a und b des kritischen Zustandes und der Theorie der Dampfspannungskurven. (1924). Bovendien publiceerde hi' een groot
getal van verhandelingen in binnen- en buitenlandsche tijdschriften, o.a. in het Chemisch Weekblad en in de Verslagen
van de Kon. Akad. v. Wetenschappen ; de volledige list dezer publicaties vindt men in het Chemisch Weekblad van 12 Juli
1930, 424.

Johannes de LA FONTAINE, zie : Johannes FONTEIN (Fonteyn).

Jan Pieter Nicolaas LAND is den 23en April 1834 te Delft geboren. Zijn vader, Axel Lourentz, was daar sinds zijn huwelijk
in 1830 alsgeneesheer gevestigd ; zijn moeder, van wie hi' zijn muzikaal gehoor en zijn zin voor schoonheid had, was Catharina
Elisabeth Hulsbeek, een stiefdochter van den Delftschen Lutherschenpredikant G. G. Land. In November '34 trok de familie
naar Leeuwarden ; daar bezocht hi' de la ere school. In 1841 stierf zin vader ; zijn moeder verhuisde toen naar Dokkum
waar haar schoonmoeder woonde. Ook hier kwam hi' op de dagschool, maar de 'one „rationalist", „greep naar allerlei
lectuur, die beter ware uitgesteld" en zoo werd in '43 besloten hem op de school der Hernhutters te Neuwied te doen. Hi'
bleef er tot '46 zonder dat het veranderde toezichtgrooten invloed op zijn neigingen had. In het laatstgenoemde jaar werd
hi' leerling der 4e klasse van de Latijnsche school te Leeuwarden, waarheen zijn moeder inmiddels verhuisd was. Aan den
rector Boot dankte hi' zijn groote kennis van Latin en Grieksch, en in de vrije uren botaniseerde hi' er met W. F. R. Suringar,
met wren hi bevriend bleef. In Augustus '49 werd hi' bevorderd tot de academische lessen l ), maar tot Mei '50 bleef hi' zich
nog met de Latijnsche en Grieksche schrijvers bezig houden. Toen trok zijn moeder naar de omgeving van Leiden en den
17en September werd hij daar ingeschreven als student in de letteren •; twee jaar later echter ging hi' over tot de theologie2).
Hi' volgde er ook colleges van Dozij, speciaal over het arabisch, en leerde er veel van Juynbol, maar ook van Kuenen en
van den bekenden astronoom Kaiser. Hi' bleef botaniseeren en le de zich toe op wijsbegeerte en muziek •; Fichte, Schelling
en Hegel vooral hielden hem bezig. Den y en October '57 promoveerde hi' op een proefschrift „De carmine Jacobi Gen. XLIX".
Hetgrootste gedeelte van het jaar '58 bracht hi' in Londen door, ten gevolge van een subsidie, hem verleend voor het doen
van nasporingen omtrent Syrische handschriften in het Britsch Museum ; hi' copieerde er een 7-tal, die hi' later uitgaf als
„Anecdota Syriaca". In 1859 werd hi' algemeen secretaris van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, waardoor hi' zich naar
Amsterdam verplaatste. Intusschen waren reeds zijn boek in het Duitsch over Joannes, Bischof von Ephesos, en verschillende artikelen van zijn hand over Wijsbegeerte, Syrische literatuur, exegese Oude-Testament en geschiedenis der godsdiensten verschenen of kwamen in de eerste jaren na zijn vestiging in Amsterdam in het licht. Zoo werd hi' den 27en Juli 1864,
als opvolger van Veth, benoemd tot gewoon hoogleeraar in de Oostersche taal- en letterkunde en de bespiegelende wijsbegeerte aan het Athenaeum Illustre ; den 10en October 3 ) hield hi' zijn inaugurale rede : „Over den zamenhang tusschen
weten en gelooven". In den beginne viel hi' niet bijster in den smaak : „zijn hoorders klaagden over zijn hooge eischen, de
duisterheid van zijn voordracht, de schoolsche wijze, waarop hi' hen bejegende". Later werd dat anders en was de verhouding uitstekend.
Acht jaar heeft hi' in Amsterdam het professoraat bekleed. Toen werd hij, in 1872, als opvolger van Stuffken, naar Leiden
beroepen, waar hij in '77, bij de invoering van de wet op het H.O., belast werd met het onderwijs in de metaphysica, de
redeneerkunde, de zielkunde en de geschiedenis der wijsbegeerte. Den 18en November '72 Yield hi' er zijn intreerede over :
„De eenheid van den geest". Zijn colleges over wijsbegeerte trokken maar weinig hoorders, anders dan ten slotte in Amsterdam. Maar hi' bleef ook studenten helpen, die zich in het Syrisch bekwamen wilden.
Land is een zeer vruchtbaar publicist geweest op zeer verschillende terreinen. Vooreerst als wijsgeer. Zijn hoofdwerk op
dat gebied is zijn in '89 verschenen „Inleiding tot de Wijsbegeerte". Hi' was begonnen als een bewonderaar van J. J. Wagner,
een Duitsch natuurphilosoof nit het begin van de 19e eeuw ; in '63 en '64 had hi' Opzoomer bestreden in diens wijsbegeerte
der ervaring ; Kant heeft hem bekoord en toch niet veroverd. Bij een systeem heeft hi' zich aangesloten. Hi' is eclecticist,
meent Spruyt, maar z•56 dat wat hi' kiest, zijn eigen overtuiging is geworden. En Ovink meent zijn standpunt het best te
kunnen omschrijven als een „vaag rationalisme met pantheistische strekking".
Een tweede terrein, waarop hi' zich heeft bewogen, is dat van de geschiedenis der philosophie : met Van Vloten bewerkte
hij een uitgave van Spinoza C82—'83) ; in '77 schreef hi' een brochure ter nagedachtenis van dezen wijsgeer •; van '91 tot
'93 publiceerde hij „Arnoldi Geulincx Opera philosophica", in '95 „Arnold Geulincx und seine Philosophie".
Op het gebied der taalphilosophie heeft hij zich be even ; in 1870 schreef hi' een brochure : „Over uitspraak en spelling,
voornamelijk in de Nederlandsche taal", een pleidooi voor de levende taal, waarvan hi' de studie in het rijk der physiologie
gesteld wil zien. En het terrein van het Staatsrecht heeft hi' als wijsgeer even betreden in een tweetal gidsartikelen, „Kritische Zedeleer" (1874) en „Overtuiging" (1875), waarin hi' de teleurgestelde liberale partij vermaant aan haar be inset
het rationalisme, stevig vast te houden.
Van zin groote kennis van het Hebreeuwsch en het Syrisch getuigen vooral zijn Hebreeuwsche grammatica (1869) en zijn
reeds genoemde Anecdota Syriaca (1862—'75). In de eerste let hij, in navolging van Justus Olshausen, den nadruk
op begrip en historisch verband.
Ten slotte was hi nog een vruchtbaar beoefenaar van de wetenschap en de geschiedenis der muziek. Hi' publiceerde Rhches sur l'histoire de la gamme Arabe", (1884), gaf met Jonckbloet uit de „Correspondance et oeuvre musicale de Constantin
Huygens" (1882), was redacteur van het Tijdschrift der Vereeniging voor Noord-Nederlands muziekgeschiedenis, waarin
vele artikelen van zijn hand voorkomen o.a. „Het Luitboek van Thysius beschreven en toegelicht", dat later ook afzonderlijk
is verschenen (1889).
1 ) Zoo volgens Spruyt in zijn Levensbericht voor de Kon. Akademie van Wetensch. Ovink, in zijn Levensbericht voor de
Maatschappij der Ned. Letterkunde, zegt dat hij in '50 staatsexamen deed. 2 ) Vol ens Spruyt ; Ovink laat hem ten onrechte dadelijk ingeschreven worden voor de theologie. 3 ) Spruyt heeft ten onrechte 10 Aug.
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In den zomer van 1895 kreeg Land een aanval van apoplexie. Hi vroeg en verkreeg ontslag en vestigde zich in Arnhem.
In het voorjaar van 1897 volgde een tweede aanval, die na een paar dagen, den 30en April, een einde aan zijn leven maakte.
over
Den Ten Juli '70 was hij getrouwd met Wilhelmina Cremer , die hem overleefde.
Zie over hem C. B. Spruyt, Jaarboek van de Kon. Akad. van Wetenschappen 1898, 3 •; B. J. H. Ovink in de Levensberichten
van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde 1897—'98, J. Nat, De studie van de Oostersche talen in de Ned. in de
18e en de 19e eeuw, 156 en 162 • M. J. de Goeje in de Nederl. Spectator 1897, 147 • ; Jaarb. Univ. Leiden, studiejaar 1900-1901,
bij lage 29.
Jacobus LAN DT werd den ben Januari 1796 te Rotterdam geboren. Hi' ontving daar zijn voorbereidend onderwijs, en werd
den 3en November 1814 1 ) te Leiden ingeschreven als student in de geneeskunde. Toen reeds voelde hi' zich meer in het
bijzonder tot de anatomic aangetrokken, en hi volgde met groote belangstelling de lessen van Prof. Brugmans in de vergelijkende ontleedkunde. In 1815 onderbrak hij zijn studie voor een korten tijd om de wapenen op te nemen in den vernieuwden strijd to en Napoleon. Tweemaal, in 1818 en 1819, werd hi' daarop met goud bekroond voor de beantwoording van prijsvragen, door de medische faculteit te Leiden uitgeschreven, de eerste betreffende de leer der aanwijzingen, de tweede betreffende die der gezonde en zieke slagaderen. In het laatstgenoemde jaar promoveerde hi' tot doctor medicinae op een „Specimen
medicum inaugurale de aetate puerili". Daarna vests de hi' zich als geneesheer in zijn geboortestad, waar hi' al gauw een
zeer uitgebreide praktijk had. Toen in 1828 te Rotterdam de geneeskundige school werd opgericht werd hi' daaraan tot
lector in de ontleed- en natuurkunde van den mensch benoemd, een functie, die hi' in September met een Openbare les
aanvaardde. Twee jaar later, in den zomer van 1830, werd hi' door den Minister van Binnenlandsche Zaken benoemd tot
b
Hoogleeraar in de geneeskunde aan de Gene es- , heel- en verloskundige school te Amsterdam. Den len Se temerbenoemd
tot honorair hoogleeraar aan het Athenaeum Illustre zou hi' den len November zijn inaugurale rede houden : „Over de
rechtmatige uitoefening der geneeskunde, een rijke bron van geluk", nadat hi' een viertal weken te voren zijn lessen aan
het Binnengasthuis was begonnen, toen een ernstige ziekte hem overviel, waaraan hi' den 31en October 2 ) overleed.
Zie over hem G. J. Mulder, Herinneringen omtrent Jacobus Landt •; P. II. Simon Thomas in Nieuw Ned. biogr. wbk. III,
737 • Algemeene Konst- en Letterbode voor het jaar 1830, 18 en 290.

Cornelia Catharina de LANGE werd den 24en Juni 1871 te Alkmaar geboren. Zij bezocht de R.H.B.S. met 5-j.c. in
haar geboortestad, deed daarna het Staatsexamen ter toelating tot de Universiteit, studeerde te Amsterdam in de medicijnen,
werd er den 12 en Juni 1897 tot arts bevorderd en promoveerde er den len December van dat jaar op een proefschrift, getiteld :
„Vergelijkende Aschanalyses". In Januari daarop vests de zij zich als geneeskundige in de hoofdstad, waar zij eenige jaren
later eenpolikliniek voor kinderziekten oprichtte. Van 1907 tot '27 was zij geneeskundige aan het Emma-Kinderziekenhuis,
van '09 tot '27plaatsvervangster van den Geneesheer-directeur. Den len Juni 1927 werd zij benoemd tot hoogleeraar in
de kinderziekten aan de Universiteit van Amsterdam • den 3en October hield zij haar inaugurale rede over „Het werk,
dat ons wacht".
Van haar hand verschenen tal van artikelen, voornamelijk op het gebied der kindergeneeskunde en van het pathologischanatomisch onderzoek van het centrale zenuwstelsel, in tij dschriften als : Het Nederl. Maandschrift voor Geneeskunde ;
Het Nederl. Tijdschrift voor Geneeskunde ; Archiv f. Kinderheilkunde; Jahrb. fur Kinderheilk; Monatsc r. f. Kinderheilk •
h
Deutsche
Dhe Zeitschr. f. NZeitschr. f. Kinderheilk.Psychiatric;
; Actaerven
heilk. ; Virchow's Archiv f.pathol. Anatomie; Folia haematologica •; American journal of diseases of children; The journal
of mental and nervous diseases.

Otto LANZ werd den 14en October 1865 te Steffisburg bij Thun geboren. Hi' bezocht het progymnasium te Thun en het
gymnasium te Bern. Hi' studeerde aan de Universiteiten te Bern, Geneve, Bazel, Miinchen, Leipzig, Berlijn en Londen
in de medicijnen. Gedurende dien studietijd was hi' in 1886 een tijdlang prosector aan het anatomisch instituut te Bazel
(Prof. Kollnaann) en in 1888 assistent aan de interne kliniek (Prof. Lichtheim) te Bern. Napels bezocht hi' voor kankeronderzoek, Parijs voor blaas-, Londen voor hersenonderzoek. Zijn examens deed hi' te Bern, waar hi' in 1889 tot arts werd
bevorderd en den 17en Juni 1891promoveerde op een proefschrift : „Die Kehlkopf-exstirpationen an der chirurgischen Klinik
zu Bern", dat in 1892 in druk verscheen. In 1926 werd hem door de Universiteit te Keulen het eeredoctoraat verleend.
Van 1890 tot '97 was hij assistent van Prof. Kocher aan de Chirurgische Kliniek te Bern en al gauw hoofd der kliniek.
Hi' leidde er een operatiecursus en trad er in 1893 op als privaatdocent na het schrijven van een Habilitationsschrift :
„Der Genius Epidemicus"; zijn colleges opende hi' met een openbare les : „Bacillus coli communis and chirurgie". Om een
eigen werkplaats te hebben, opende hi' in het jaar 1897 de kliniek „Lindenhof ". Tot 1902 was hi' leider van deze
kliniek. Den 9enJanuari van dit jaar werd hi' benoemd tot hoogleeraar in de Heelkunde aan de Universiteit van
Amsterdam „Lindenhof" droeg hi' toen over aan het Roode Kruis te Bern. Den 20en October hield hi' te Amsterdam
zijn inaugurale rede over : „Die praventive Chirurgie". Door krop- en blindedarmoperaties vooral heeft hij zich een
grooten naam gemaakt.
Van zijn hand verschenen nog : het gedeelte over „Darmkrankheiten" in het Lehrbuch der Chirurgie hrsg. von Wullstein and
Wilms (1908—'09); Zu der Schilddriisenfrage (1894; Samml. Klin. Vortrage van R. N. Volkmann, N. F. 98, Chir. 27);
De indicatie der operatieve behandeling van appendicitis (1907; Ned. Natuur- en Geneeskundig congres); De Kropkliniek
(1927 • Ned. Natuur- en Geneeskundig congres). Verder schreef hi' tal van verhandelingen over algemeene heelkunde :
asepsis, wondbehandeling, b a
' cteriologie, transplantaties etc. en over speciale heelkunde : herniologie, urologie, ileus, een
reeks vanpublicaties over appendicitis, prostaathypertrophie etc., en over physiologie en pathologic der schildklier in tijd-

1 ) Vol ens het Leidsche Album Studiosorum •;e Muld r laat hem reeds in 1812 te Leiden aankomen. 2 ) Het album academicum
1913 heeft ten onrechte 30 October.
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schriften als : Beitrage f. Chirurgie, Deutsche Zeitschr. f. Chirurgie, Deutsche mediz. Wochenschr., Miinchener Klinische
Wochenschr., Journal de Chirurgie, Ned. Tijd
schr. v. Geneesk., Geneesk. Bladen enz.
Ernst LAQUEUR werd den Ten Augustus 1880 te Obernigk in Silezie geboren. Hi' bezocht het Gymnasium te Breslau
en studeerde aan de Universiteiten van Breslau en Heidelberg in de geneeskunde en daarnaast in de physische chemie, de
physiologie, de organische chemie en de pharmacologie. In Juli 1904 werd hi' te Heidelberg tot arts bevorderd en in
Februari 1905promoveerde hi' te Breslau op een dissertatie : „Ober das Kasein als Satire and seine Unterschiede gegen das
durch Lab veranderte (Parakasein). Theorie der Labgerinnung". Van 1905 tot '06 werkte hi' als laborant in Heidelberg
bij Prof. Kossel in de physiologie en bij Prof. Gottlieb in de pharmacologie. Van 1906 tot '07 was hi' assistent voor de physiologie te Kiinigsberg. In het laatstgenoemde jaar was hi' een tijd lang vervangend hoofd-assistent voor ontwikkelingsmechanisme te Halle, waarop hi' als assistent naar Kiinigsberg terugkeerde, waar hi' nu bovendien optrad als privaatdocent; den 26en Juli '07 opende hi' zijn colleges met een openbare les „Ober das entwicklungsmechanische Vermtigen
der ersten Furchungszellen des Eies". In 1910 vertrok hi' als le assistent opnieuw naar Halle en doceerde er eveneens als
privaat-docent •; den 20en October gaf hi' er zijn openbare les over de : „Bedeutung der Entwicklungsmechanik fur die
Physiologie (uitgeg. 1911). In 1912 werd hi' assistent voor de physiologie te Groningen en in '14 lector in de biologie; den
26en Mei opende hi' bier zijn colleges met een openbare les „Over algemeene biologie en vergelijkende physiologie". Bij
het uitbreken van den wereldoorlog trad hi' op als off icier van gezondheid, tot hi' in 1919 gedemobiliseerd werd. Maar intusschen was hi' in 1917 benoemd tot hoogleeraar in de pharmacologie en de physiologie aan de Vlaamsche Universiteit te
Gent. Tot 1918 bleef hi' deze functie bekleeden. Toen be of hi' zich naar Amsterdam, waar hi' le assistent werd van Prof.
Snapper aan het laboratorium voor algemeene pathologie en pharmacologie. Den 3en November 1920 werd hi' benoemd
tot hoogleeraar in de geneesmiddelleer aan de Amsterdamsche Universiteit ; den 29en van die maand hield hi' zijn inaugurale
rede„Over de beteekenis van de pharmacologie voor het medisch onderwijs en de wetenschap”.
rnAk idi
Van zijn hand verschenen nog : Die neueren chemotherapeutischen Praparate aus der Chininreihe und aus der
reihe (1923; te samen met Grevenstuk, Sluyters en Wolff); Insulin, seine Darstellung, physiologische and pharmakologische Wirkung mit besonderer Beriicksichtigung seiner Wertbestimmung (1925; te samen met Grevenstuk); De Cocaine
en hare vervangmiddelen als oppervlakteanaesthetica (1929; te samen met Van Gilse, Steenhauer en Wolff). Verder
is hi' redacteur der Acta brevia Neerlandica de Physiologia, Pharmacologia, Microbiologia etc. en medewerker aan het
Archiv f. exp. Pathologie and Pharmacologie en aan de Biochemische Zeitschrift. Bovendien verschenen van zijn hand
verhandelingen in tal van tijdschriften als de Deutsche med. Wochenschr.; Klinische Wochenschr.; Pfliiger's Archly; Hofmeier's Beitrage, Zeitschr. f. d. ges. Biochemie; Zeitschr. f. d. ges. experimentell Medizin; Arch. f. Entwicklungsmechanik;
Ned. Tijdschr. v. Geneesk.; Naturwissenschaften; Versl. v. d. Kon. Akad. v. Wetensch.; Jahresber. fiber die ges. Physiologie; Am. Journ. of Physiology; Lancet ; Monatschr. f. Geburtshilfe; Journ. of the Am. med. Association; Nature; Arch. f.
Klin. Medizin; Arch. f. Gynakologie.

Jean LE CLERC(Q) (Joannes Clericus) werd den 29en Maart 1657 te Geneve geboren als zoon van Etienne le Clerc, eerst

geneesheer, later hoogleeraar in de Grieksche taal en lid van den Raad, en Anna Galatin (Gallatine). Aan de hoogeschool
van zijn vaderstad le de hi zich toe op de studie der Wijsbegeerte, van de oude talen en het Hebreeuwsch en van de godgeleerdheid. Al vroeg voelde hi' zich aangetrokken tot de meer „rekkelijke", remonstrantsche richting, zooals die te Saumur
verdedigd werd. Op twintigjarigen leeftijd vertrok hi' naar Grenoble, om daar den jongsten zoon van den edelman Saracin
te onderwijzen. Met zijn disci el na een verblijf van 16 maanden te Grenoble, naar Geneve teruggekeerd, werd hi' in 1680
tot de bediening in de kerk toegelaten. Tijdens een verblijf, kort daarop, te Saumur, werd hi' in zijn vrijzinnige gevoelens
zeer versterkt, en haalde zich zelfs het verwijt op den hals dat hi' tot het Socinianisme overhelde. Van een optreden als
predikant in Frankrijk of Zwitserland kon onder die omstandigheden nets komen en na nog een bezoek aan Grenoble en
Geneve trok hi' in 1682 naar En eland maakte, op de terugreis, in 1683, in Amsterdam kennis met den hoogleeraar a Limborch en met de Remonstrantsche Broederschap aldaar en besloot, na van zijn familie te Geneve afscheid genomen te hebben,
zich voorgoed in Amsterdam te vestigen. In 1684 1 ) hier aangekomen, Meld bij eenige preeken in de Fransche taal in het
Remonstrantsche kerkgebouw, maar door den Raad werd hem, op aandringen der Waalsche predikanten, het zwijgen opgeled. De „Groote Vergadering", echter, der Remonstranten besloot den 20en April van het genoemde jaar met hem te
, zooals
Curatoren
zouden goedvinden. Van K
onderhandelen, om van hempartij te trekken
voor
het SeminariumKerstmis
1684 tot Paschen 1686predikte hi' nu toch iedere week in het Fransch in de Amsterdamsche kerk, en weldra trad hij, vooral
door het toedoen van a Limborch, ook als hoogleeraar in de oude letteren, het Hebreeuwsch en de Wijsbegeerte aan het
Seminarium op. Opvolger van a Limborch als hoogleeraar in de godgeleerdheid, werd hij, steeds verdacht van Socinianisme,
echter niet ; Van Cattenburgh werd daartoe gekozen. Zijn tractement echter werd met dat van dezen op dezelfde hoogte
gebracht, en hem werd ook nog het onderwijs in de Kerkgeschiedenis opgedragen; den VIII. Idus van September 1712
aanvaardde hi' dit gedeelte van zijn taak met een oratie : „De praestantia et utilitate historiae ecclesiasticae". In 1728,
Ofschoonherstel
verloor. Ofsch
h
tijdens een college, werd hi' door een beroerte getroffen , waardoor hi' het gebruik van zijn stem veroor
intrad, verkreeg hi' den y en Juni 1731 zijn emeritaat. In 1732 beroofde een nieuwe attaque hem weer van zijn stem en
bracht hem in een toestand van kindschheid, waaruit hi'j den 8en Januari 1735 door den dood verlost werd.
Le Clerc is een zeer vruchtbaar auteur geweest op elk gebied van wetenschap, dat hi' beoefend en gedoceerd heeft. Zeer
verdienstelijk heeft hi' zich gemaakt als uitgever van tijdschriften in de Fransche taal, als de Bibliotheque universelle et
historique (samen met Jean Cornandde de la Croze; 1686—'93; 25 din. de Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la
Bibliotheque universelle (1703—'13; 28 dln.), de Bibliotheque ancienne et moderne, pour servir de suite aux Bibliotheques
Universelles et choisies (1714—'27 •; 29 din.; verschenen na den dood van den uitgever), waardoor hi' de vrucht van het

1 ) Of reeds in den herfst van '83, volgens de biografie in •:
Mannen en Vrouwen IV, 143 (Amst. 1777).
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wetenschappelijk onderzoek in breederen kring zocht te verbreiden. Als litterator wordt hij rooter geacht dan als theoloog,
maarSenebier in zijn Histoire litteraire de Geneve, getuigt dat zijn werken „forment une bibliotheque pour le théologien,
lephilosophe, l'historien et le litterateur", dat men nog een schrijver gezien had „aussi universel, aussi judicieux, aussi
infatigable". Dogmaticus was hi' niet, en gevolg van zijn ongelooflijke vruchtbaarheid was oppervlakkigheid nu en dan.
Hi' was een man, naar het oordeel van Van Lennep in de Memorabilia, „multae lectionis, multaeque, sed non semper accuratae industriae". Als theoloog stond hi' een practisch, ondogmatisch christendom voor. Als critisch uit ever van teksten
heeft hi' niet onverdienstelijk werk gedaan al kleven ook dezen kant van zijn omvangrijken arbeid ernstige fouten aan.
gehuwd metwas
Maria Leti, dochter
van den bekenden
geschiedschrijver Gregori Leti.
In 1691
Le
ClercLeti
Een omvangrijk artikel over hem, met een tamelijk uitvoerige bespreking van zijn werken en een uitvoerige literatuur-opgave
vindt men in het Biographisch Woordenboek van Protestantsche godgeleerden in Nederland, onder red. van J. P. De Bie
en. Loosjes, II, 83-104, waar onder zooveel meer ook verwezen wordt naar het lane artikel over hem bij V. d. Aa, Biogr.
wbk. d. Nederl., s.v. Met de hier opgegeven literatuurlijst vergelijke men die aan het slot van het aan Le Clerc gewijde
artikel van Th. Dokkum in het Nieuw Ned. Biogr. wbk., IV, 430—'34. Veel is geput uit de door J. J. Wetstein (Wetstenius)
in 1736gehouden Oratio funebris, terwijl voor zijn waardeering als litterator en wijsgeer vooral in aanmerking komt : A. des
Amorie van der Hoeven, DeJoanne Clerico litterarum humaniorum et philosophiae cultore dissertatio. Amst. 1843.
•
Izaak Jan LE COS VINO DE BUSSY werd den l3en September 1846 te Utrecht "geboren als noon van Louis Philibert
Le Cosquino de Buss en Constantia Elisabeth Wenink. Hi' bezocht het Gymnasium in zijn geboortestad en studeerde van
1865 tot '70 aan het Seminarie der Doopsgezinden te Amsterdam. Van '70 tot '72 was hi' predikant te Edam, van '72 tot
Hi''78
was een
man '84
van strenge
die zichlf
ze zeer
'78 te Wormerveer en van
tot
te plichtsbetrachting,
Amsterdam.
ambt
hem te zwaar ; stem en zenuwen lieten hem in den steek.
hooge eischen stelde; zoo viel de uitoefening van zijn
predik
In '84 le de hi' daarom zijn betrekking neer; een tiental preeken, uit even ter wine van zijn vrienden, bewaart de herinnering aan deze periode van zijn leven. Hi' vestigde zich nu op een buiten in de buurt van Deventer, be on zich toe te
le en op de studie der geschiedenis en verkreeg de bevoegdheid om les te even in dat vak. In 1889 werd hi' benoemd tot
archivaris van Deventer en in '91 ook tot bibliothecaris van de Athenaeumbibliotheek aldaar. Mr. S. Muller Fzn. heeft in
een „In Memoriam" in het Nederlandsch Archievenblad van 1920-'21 in herinnering gebracht met hoe echt wetenschappelijken
zin hi' ook deze taak heeft opgevat.
Intusschen waren reeds verschillende zelfstandige geschriften en tijdschriftartikelen op het gebied van de godsdienstphilosophie van zijn hand verschenen. Dat zij in de wetenschappelijke wereld gewaardeerd werden, bewijst het feit, dat hi' den
20en April 1892 benoemd werd tot gewoon hoogleeraar in de wijsbegeerte van den godsdienst en de zedekunde en hare
geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam; terzelfder tijd werd hi' door de Algemeene Doopsgezinde Societeit aangesteld
tot kerkelijk hoogleeraar aan het Seminarium der Doopsgezinden aldaar. Den 30en September hield hi' zijn inaugurale
rede over :„Wijsgeerige wetenschap en persoonlijke overtuiging”. Tot 1916 heeft hi' zijn hoogleeraarsambt bekleed. Toen
trad hi' of we ens het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens. Hi' vestigde zich nu in Hilversum en is daar, den 9en October
1920, overleden.
Een korten tijd aanhanger van de ethische richting, heeft hi' al spoedig daarmee gebroken; de verspreiding van zijn eerste
werk„Ethisch Idealisme” (1875) heeft hi' later, toen hi' tot andere inzichten was gekomen, zooveel mogelijk tegengegaan
en het in 1880 verschenengeschrift : „Over de waarde en den inhoud der godsdienstige voorstellingen" bevatte — de ondertitel drukt het reeds uit — „beschouwingen naar aanleiding en ter beoordeeling van de jongste geschriften der „Ethische"
richting". In 1889 verscheen zijn boek „De maatstaf van het zedelijk oordeel , en het voorwerp van het godsdienstig geloof,
"
dat „beschouwingen" behelsde „naar aanleiding van
, Wijsbegeerte
L. W. E.
vanRauwenhoffleidend
den godsdienst". Zijn le
beginsel was geworden dat van de scheiding tusschen wereldverklaring en godsdienstig geloof; het bewijs voor de waarheid
vangodsdienstige voorstellingen lag voor hem nu „in de waarde van dat eigenaardige gemoedsleven, dat door zulke godsdienstige voorstellingen wordt gewekt" (De Ho11). In artikelen in verschillende periodieken, in Teylers Theologisch tijdschrift, waarvan hi' eenige jaren lid van de redactie was, en in „de Gids", zette hi' verder zijn theologische inzichten uiteen.
Op het gebied der Ethiek gaf hi' in 1898 een „Inleiding tot de Zedekunde" uit, in 1915 gevolgd door het le gedeelte van „Het
zedelijk beoordeelen"; het 2e stuk van dit le gedeelte is kort na zijn dood, in 1920 nog, verschenen. Aan het Tijdschrift voor
Zedekunde heeft hi' medegewerkt en zijn Amsterdamsche rectoraatsrede : „De Koopman uit een zedekundig oogpunt"
ligt op dit terrein ; zij werd zooveel gelezen, dat zij herdrukt is moeten worden.
De Bussy was den 5en October 1871 gehuwd met Johanna Jacomina van Cleef, die hem reeds den 20en Maart 1 873 ontviel.
Den Ten Juni 1877ging hi' een tweede huwelijk aan met Grietje Elisabeth Laan.
Men zie voor hem K. Vos, In memoriam I. J. de Buss y in : Vragen van den Dag XXXV (1920), 840 en : F. J. De Holl,
Jets aangaande Prof. de Buss 's denkbeelden over den godsdienst, in : Doopsgezind Jaarboekje 1922, 46, in welke beide verhandelingen besprekingen voorkomen van zijn voornaamste werken. Verder : A. V. Prof. I. J. de Bussy, in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1917, 89 • en artikelen, na zijn overlijden, in tal van couranten en weekbladen als het
Algemeen Handelsblad, de Nieuwe Rotterdammer Courant, de Nieuwe Courant (12 Oct. 1920, Avondblad), De Hervorming
(23 Oct. 1920), De Zondagsbode (24 Oct. 1920), De Kerkbode (16 Oct. 1920). Eindelijk, voor zijn archiefperiode: S. Muller Fzn.,
In memoriam Izaak Jan Le Cosquino de Bussy, in : Nederl. Archievenblad XXIX (1920—'21), 23.

Gerbrand van LEEUWEN werd den 9en September 1643 te Boskoop geboren, waar zijn vader, Cornelis van Leeuwen,
predikant was. Zijn eerste opleiding kreeg hi' van dien vader; daarna werd hij, den Zen Februari 1661, als alumnus van
het Statencollege te Leiden ingeschreven als student in de theologie • hi' volgde er de colleges van Heidanus, Coccejus en
Hoornbeek. In Juli 1665 ontving hi' een beroep naar Velzen, dat hi' aannam; in September werd hi' in deze gemeente bevestigd. In '71 1 ) vertrok hi' naar Amersfoort, in '78 naar Haarlem en in '81 ten slotte naar Amsterdam, waar hi' den 2en Maart

1 Zoo in de Boekzaal dergeleerde wereld en bijsius
Gla • V. d. Aa heeft '75.

to
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in zijn predikambt bevestigd werd. In 1686 werd hi' benoemd tot hoogleeraar in de theologie; hij was de eerste die dit ambt
aan het Athenaeum Illustre bekleedde. Tegelijk bleef hi' als predikant de gemeente dienen. Zijn colleges opende hij den
24en Februari met een„Oratio de perpetuo ecclesiae doctore Mose”. Een tweetal exegetische werken, over den brief van
Paulus aan de Romeinen en over de Handelingen der apostelen. zijn er van zijn hand verschenen ; het laatste schijnt eenige
vermaardheid te hebben verworven, althans het werd ook in het Duitsch vertaald. Den 27en October 1712 1 ) kreeg hi zijn
emeritaat en den lien Mei 1721 is hi' overleden. Als prediker heeft hi' een zekere bekendheid gehad.
Zie voor hem : de Boekzaal dergeleerde wereld van Juli 1721 (XIII), 128 •; Levensbeschrijving van beroemde en geleerde
mannen, 2e stuk VIII(Amst. 1730), 397; Van der Aa, Biogr. wbk. der Ned. s.v.; Glasius, Biogr. wbk. v. Ned. godgeleerden
s.v., Bij alle ook een opgave van zijn geschriften.

Leopold LEHMANN werd in 1817 te Hildesheim geboren. Hi' studeerde van 1835 tot '40 aan het Athenaeum te Amsterdam,
deed zijn examens te Leiden, waar hi' den Ten September '36, en te Utrecht, waar hi' den 14en November '38 en den
29en Mei 1840 werd ingeschreven en promoveerde den 22en Maart 1841 in laatstgenoemde plaats op een : „Dissertatio
Pathologico-Medica de abscessibus hepatis", nadat hi' reeds eenigen tijd als assistent van Prof. Tilanus aan de klinische
school verbonden wasgeweest. In 1849 2 ) werd hi' benoemd tot docent aan deze school, belast met het practisch onderwijs
in de verloskunde en met de leiding der kraamzaal. Den 24en Augustus 1861 volgde zijn benoeming tot directeur van de
nieuw-opgerichte Rijkskweekschool voor vroedvrouwen. De Groningsche hoogeschool verleende hem den 10 en September
1864 het eeredoctoraat en den 29en van die maand werd hij, van den Ten of reeds honorair professor aan het Athenaeum,
aangesteld tot gewoon hoogleeraar aan de klinische school; hi' opende zijn lessen den 21en November met een „Inwijdingsrede over de trapsgewijze ontwikkeling der verloskunde, als zelfstandige wetenschap voornamelijk in Nederland". Bij
de opheffing der klinische school in '67 ging hij, bij raadsbesluit van 3 Sept., tegelijk met Tilanus en Suringar naar het Athenaeum over waardoor hi' zijn positie aan de Rijkskweekschool voor vroedvrouwen op moest even. Later, bij de inrichting
der Universiteit in 1877, werd hem, met in an van den 15en October, als gewoon hoogleeraar, het onderwijs opgedragen
in de verloskunde en de leer der vrouwenziekten. Nog ruim tien jaar heeft hi' dit ambt bekleed; den 19en Juli 1880 is hij
overleden. Om zijn nagedachtenis te eeren heeft zijn broeder Rudolf Lehmann 40.000 ter beschikking gesteld van Curatoren
voor de stichting van een Aula in het Universiteitsgebouw.
Lehmann had alsgynaecoloog en verloskundige een goeden naam al ging hi' niet altijd mee met de nieuwere richtingen
op het gebied zijner wetenschap; zoo verwierp hi' de antiseptische behandeling van kraamvrouwen als overbodig. Als publicist
is hi' zeer vruchtbaar geweest.
Zie over hem het artikel van P. H. Simon Thomas in het Nieuw Ned. biogr. wbk. II, 804, en het Biogr. Lexikon hervorragender Arzte aller Zeiten and Viilker, hrsg. von Hirsch (1886), waar een lane lijst van geschriften van zijn hand wordt
gegeven.
David Jacob van LENNEP werd den 15enJuli 1774 te Amsterdam geboren als noon van Mr. Cornelis van Lennep en
Cornelia Henriette van de Poll. Tot de omwenteling van 1787 was zijn vader schepen van de hoofdstad. Van zijn vijfde
tot zijn tiende jaar bezocht hi' de Fransche, daarna tot zijn 16e de Latijnsche school, waar hi' vooral van den rector, Richeus
Van Ommeren, veel leerde. Den zomer bracht hi' gewoonlijk door op het buitengoed der familie, het Man ad bij Haarlem.
In dezen tijd reeds maakte hi' niet onverdienstelijke Latijnsche gedichten. In 1790 werd hi' student aan het Amsterdamsche
Amster
Athenaeum. Van zijn leermeesters had Wijttenbach weinig invloed op hem •; liever hoorde hi' Van Swinden, maar vooral
Cras bewonderde hij. Voor hij, in 1793, naar Leiden ging verdedigde hij, den 6en Mei, onder dezen een „Disputatio juris
sive ethico-juridica de loco Ciceronis qui est de finibus bonorum et malorum". In Leiden promoveerde hi' den 3en December
'96 tot doctor in de beide rechten op „Exercitationes juris", acht in getal. Hi' vestigde zich nu als advokaat in Amsterdam
en toen Wijttenbach in 1798 naar de sleutelstad in werd
werd hi' als zijn opvolger benoemd tot hoogleeraar in de Latijnsche
en Grieksche letteren en oudheden, de welsprekendheid, de poezie en de vaderlandsche geschiedenis •; den 1 len November
'99 Meld hi' zijn inaugurale rede „de praeclaris vitae praesidiis contra adversam fortunam quibus veterum auctorum scripta
abundant". Sedert is Van Lennep aan Amsterdam trouw gebleven; toen in 1820 van Leiden uit getracht werd hem als opvolger van Borger daarheen te krijgen, bedankte hi' en toen in den inlijvingstijd het Athenaeum in zijn voortbestaan zwaar
bedreigd werd, stelde ook hi' zich voor zijn belangen op de bres. Als professor was hi' niet de stichter van een school, geen
man van markante, eigen opvattingen, die zich ook in zijn leerlingen weerspiegelden. Hi' heeft er tallooze gehad, en daaronder zeer bekende, Bosscha bijv., Da Costa, Geel, Van Heusde, Bakhuizen van den Brink, Moll, Thorbecke, Vrolik ; zij
hebben hem allengewaardeerd en van hem meegekregen een zekeren zin voor elegantie van vorm, maar ieder van hen is
zijn eigen we gegaan. Schoon deftig en van een haast spreekwoordelijke beleefdheid, ging hi' graag vertrouwelijk met zijn
l van
studenten om, vooral op het „Dinsdagsch gezelschap", waartoe men placht uitgenoodigd te worden te gen het verlaten
zijn lessen. Ook in zijn emeritaat nog bleef hi' enkele colleges aan meer gevorderden even. En van Lodewijk Napoleon is
hi' een oogenblik leermeester voor het Nederlandsch geweest, waarvoor hi' eenigen tijd op het Loo vertoefde. Onder de
vakken, die hi' doceerde, hebben de antiquiteiten nooit zijn liefde gehad •; het dictaat, dat hi' daarvoor Breed had gemaakt,
heeft zelden een verandering ondergaan. Aesthetisch in de eerste plaats was zijn onderwijs georienteerd.
Van Ltnnep was voor alles dichter; op den bundel nit zijn gymnasialen tijd volgde in den Leidschen de „Rusticatio
Manpadia". En dan was hi' redenaar, die met een zeldzame virtuositeit het Latin zoo goed als het Nederlandsch hanteerde.
Den lien October 1820 herdacht hi' in het root auditorium den overleden professor Cras in een oratio funebris in Latijnschen
dichtvorm en den 8en Januari 1832 Meld hi' ter gelegenheid van de viering van het 200-'are bestaan van het Athenaeum
een Latijnsche oratie in de Oude Luthersche kerk; van talrijke en uitvoerige aanteekeningen voorzien en vereenigd met de
eveneens
door
hemmste
logeannoteerde rede, die d'Orville
honderd jaar vroeger uitsprak,
is zij uitgegeven als „Illustris A
damensium Athenaei Memorabilia".

1 ) V. d. Aa all een heeft 1702. 2 ) Het biogr. Lexikon hervorragender Ártzte heeft '48.
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Als wetenschappelijk auteur heeft Van Lennep uitgaven van enkele classieke schrijvers bezorgd ; de werken van Hesiodus
heeft hi' in het licht gegeven, Terentianus Maurus en de Heroides van Ovidius. Zooals in zijn gansche houding, was hi' ook
in deze uitgaven zeer conservatief.
Vele zijn de maatschappelijke functies, door Van Lennep bekleed. In 1813 is hi' lid geweest van het provisioneel bestuur
van Amsterdam; dagelijks placht Kemper in dien tijd met hem te confereeren. In 1814 maakte hi' deel uit van de Staats; hi'
b daarin de
commissie, in het levengeroepen tot het ontwerpen van een organisatie van het Hooger Onderwijs
bewerkte
afdeeling Latijnsche scholen. In 1815 werd hi' lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland, en in '38, toen hi' ontslag
nam als hoogleeraar, lid van Gedeputeerde Staten, een functie, die hi' tot '48 is blijven bekleeden. In '41 werd hem, op
persoonlijk verlangen van Koning Willem II, het burgemeesterschap van Amsterdam aangeboden, waarvoor hi' echter
bedankte. Van 1804 af, tot zijn dood toe, was hi' Curator van de Stads-armenscholen, in 1825 werd hi' secretaris van het
Nederl. Bijbelgenootschap, in 1814 Commissaris van de Kweekschool voor de Zeevaart, in hetzelfde jaar Commissaris van den
Schouwburg,
in 1822 lid van de Kon. Academie van beeldende kunsten, in '36 lid der Commissie voor den landbouw in
Noord-Holland. Ook heeft hi' mede den stoot gegeven tot de oprichting van de Maatschappij van Weldadigheid. En in den
inlijvingstijd is hi' belast geweest met de beoordeeling en de herziening van het Fransche Wetboek voor den landelijken
stand, het code rural, dat Napoleon, voor de invoering hier, naar de gewestelijke behoeften wilde wijzigen.
Ook het ambt van bibliothecaris van de Stedelijke bibliotheek heeft Van Lennep bekleed.
Na zijn ontslag als hoogleeraar, dat hem op zijn verzoek den 3en October 1838 eervol werd verleend, is hi' nog 15 jaar bezig
geweest in verschillende dezer functies •; den 10en Februari l ) 1853 is hi' overleden.
Den 30enSeptember 1800 is hi' gehuwd met Cornelia Christina Van Orsoy, die 22 October 1816 2 ) overleed; den 28en April
1819 is hi'j hertrouwd met Anna Catharina Van de Poll, die hem overleefde.
Zie over hem : J. van Lennep, Het leven van Mr. D. J. van Lennep (2 dln.); H. J. Koenen, Lijkrede op D. J. van Lennep,
in Annales Acad. 1852—'53, 211 ; Siegenbeek in de Handelingen v. d. Maatsch. der Ned. Letterk. 1853, 108; Het Nederlandsch
Athenaeum 1853, 61 ; Is. da Costa in het Album voor Schoone Kunst 1853 ; Bakhuizen van den Brink in de Kunstkroniek
1854, 45 (herdrukt in zijn Studien IV, 363); Van Athenaeum tot Universiteit, 14, 27, 28, 35, 47, 49, 60. Cf. voor zijn persoonlijkheid : H. Brugmans, Het nieuwe Amsterdam, 198. In Siegenbeeks artikel worden zijn uitgaven en verhandelingen
genoemd en besproken. Zie ook het artikel van M. F. van Lennep in het Nieuw Ned. biog. wbk. I, 1265. Cf. voor zijn
geschriften : G. D. Bom H.Gzn., Het Hooger Onderwijs te Amsterdam, 42.

Gregorius LETI werd den 29en Mei 1630 te Milaan geboren, als zoon van Jeronimus Leti, die uit een aanzienlijk geslacht

te Bologna stamde. Hi' bezocht van zijn 12en tot zijn 14en jaar het college der Jezuieten te Cosence. Toen werd hi' door
een oom, die een kerkelijke waardigheid bekleedde, naar Rome geroepen; hi' zou voor rechtsgeleerde, later voor de kerk opgeleid worden. Daar dit niet met zijn neigingen strookte, be of hi' zich naar bloedverwanten van zijn moeder te Milaan,
zich in den
waar hi' twee jaar vertoefde. Toen keerde hi' weer naar zijn oom in Rome terug, die hem te vergeefs drop zich
geestelijken stand te be even en hem ten slotte, om zijn ongeregeld leven, zijn huis ontzegde. Hi' be of zich nu, in 1657, naar
Geneve en van daar naar Lausanne; hierging hi' tot het calvinisme over en huwde hi' de dochter van zijn gastheer, den
geneesheer Jean Antoine Guerin. In 1660 vestigde hi' zich opnieuw in Geneve, waar hi' nu 20 jaar bleef, in drukke correspondentie met allerlei geleerden, vooral Italiaansche. Ten slotte kreeg hi' onaangenaamheden met den stadssyndicus, be of
zich in '79 naar Frankrijk en vandaar in het volgende jaar naar En eland waar hi' door Karel II vriendelijk werd ontvangen
en tot historiograaf benoemd. Toen echter zijn historische arbeid het hof mishaagde, kreeg hi' bevel het rijk te verlaten.
Zoo kwam hi' in 1682 te Amsterdam, waar hi' tot stadsgeschiedschrijver werd aangesteld. Drie jaar later, den 16en October
'85, volgde zijn benoeming tot lector historiae politicae et linguae Italianae aan het Athenaeum Illustre. Wellicht heeft
hi' tot zijn plotselingen dood, den 9en Juni 1701, dit ambt bekleed. Bij resolutie van 28 Juli d.o.v. werd „het ambt van
stadshistoricusgemortificeerd".
Leti was eengeweldig veelschrijver; „schier 100 boekdeelen" — heet het bij Van der Aa — „heeft hi' samengesteld; zij
zijn meest alle zeer verward, onnauwkeurig, zonder genoegzame kennis en oordeel geschreven". Vele zijn in het Nederlandsch
vertaald.
Zie over hem Chaufepie, Nouveau dictionnaire historique et critique (1753), III, 61, dat de zeer lane lijst van zijn geschriftengeeft, en waarop het artikel bij Van der Aa, Biogr. wbk. der Nederlanden, s.v., geheel steunt, ondanks de vele,
daargenoemde andere plaatsen, waar van hem sprake is.

Marius Gustaaf LEVENBACH werd den 12enJuni 1896 te Amsterdam geboren. Hi' bezocht daar de 3e H.B.S. met 5-j.c.
en deed vervolgens het Staatsexamen ter toelating tot de Universiteit. Aan de Amsterdamsche Universiteit studeerde hi'
in de rechtswetenschap en promoveerde hi' den 28en November 1923 op een proefschrift, getiteld : „lets over de spanning
van de kontraktsband bij verandering in de omstandigheden". Van 1919 tot 1921 was hi' assistent voor burgerlijk recht
en burgerlijke rechtsvordering aan de Universiteit van Amsterdam, sinds 1920 is hi' docent aan de school voor maatschappelijk
werk aldaar. In 1924 maakte hi' gedurende 9 maanden een studiereis in En eland en in de Vereenigde Staten van NoordAmerika, en van November 1925 tot aan het voltooien van het Rapport in 1929 was hi' toegevoegd aan het secretariaat
van degemeentelijke „Tuinstadcommissie" te Amsterdam. Den 22en September 1926 werd hi' benoemd tot lector in het
Arbeidsrecht aan de Universiteit der hoofdstad; den 15en December opende hi' zijn colleges met een openbare les over :
„Arbeidsrecht als deel van het recht".
Van zijn hand verschenen nog : Arbeid in Amerika (De sociale beweging in de V.S. (1926); Het nieuwe arbeidsrecht
(1929);
id
De Vakvereenigingen in het Nederlandsche Recht (1929); verschillende artikelen in tijdschriften als : Weekbl. v. Privaatrecht, Notarisambt en Registratie •; ensch en Maatschappijze
Eeuw; Maandblad v. h. Centraal Bureau v. d. Statistiek enz.
• On
M

1 ) Het Nieuw Ned. biogr. wbk. heeft ten onrechte 11 Februari. 2 ) Siegenbeek heeft 1817.
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Philippus van LIMBORCH werd den 19en Juni 1633 1 ) te Amsterdam geboren, als noon van Francois van Limborcn,
die zich eerst op den handel had toegelegd op raad van zijn schoonvader, maar later in de rechten was gaan studeeren en
in de hoofdstad met succes de rechtsgeleerde practijk toen uitoefende, en Geertruida Bisschop, een dochter van Rem Egbertszoon Bisschop, broeder van den hoogleeraar Episcopius. In 1647 werd hi' toegelaten als student aan het Athenaeum Illustre,
waar hi' de lessen volgde van Barlaeus, Vossius en Senguerdius, terwijl hi' daarna, aan het Remonstrantsche Seminarium,
de theologische colleges van Curcellaeus bijwoonde. Vervolgens be of hi' zich naar Utrecht om er o.a. Voetius te hooren.
Ongeveer Mei 1654 keerde hi naar Amsterdam tern waar hi' het volgende jaar 2 ) tot proponent bevorderd werd. Hi' predikte
nu eerst te Haarlem, bedankte nog in 1655 voor een beroep naar Alkmaar, maar nam er in 1657 een naar Gouda aan. Hier
bleef hi ongeveer 10 jaar •; in 1667 naar Amsterdam beroepen, nam hi' daar het predikambt op zich. Maar toen, in hetzelfde
jaar, Pontanus voor het professoraat bedankte en tot het leeraarschap terugkeerde, werd hem, den 7en Augustus, vooronderwijs opgedragen, waarop den 19en April 1668 zijn benoeming tot hoogleeraar aan het Seminarium volgde.
loopig the so
Tot zijn dood, den 30en April 1712, is hi' dit ambt blijven bekleeden.
Voor de Remonstrantsche Broederschap en voor het Remonstrantisme in het algemeen, ook voor zijn geschiedenis, is Van
Limborch een man van groote beteekenis geweest. Als proponent al bezorgde hi' de uitgave van Episcopius' leerredenen
over het 5e hoofdstuk van Matthaeus, in 1665 gaf hi' het 2e deel nit van de werken van Episcopius, waarvan Curcellaeus
het eerste had doen verschijnen. Van Curcellaeus ook deed hi' de theologische werken het licht zien. Zijn „Theo to is christiana
ad praxin pietatis ac promotionem pacis christianae unite directa" is een volledig Remonstrantsch systema van de 17e eeuw.
Zijn „Praestantium ac eruditorum virorum epistolae ecclesiasticae et theologicae varii argumenti", samen met Hartzoeker uitgegeven, zijn „Historia vitae S. Episcopii", zijn „Historia inquisitionis" zijn voor de kerk- en godsdienstgeschiedenis
van groote waarde zijn „Commentarius in Acta apostolorum et in Epistolas ad Romanos et ad Hebraeos" doen hem als
een goed exegeet, zijn „De veritate religionis christianae" als een ijverig apologeet van het Christendom kennen. Als vruchtbaar auteur, die succes had met zijn werken, doet hem zijn bibliografie in H. C. Rogge's Bibliotheek der Remonstrantsche
geschriften kennen. Stellig heeft een man van zooveel talent invloed ook op zijn leerlingen gehad.
Van Limborch is tweemaal gehuwd geweest. In 1660 trouwde hi' Elisabeth van Zorgen, dochter van den advokaat Nicolaas
van Zorgen, die al spoedig overleed. Daarna is hij, in 1674, hertrouwd met Cornelia van der Kerk.
6en Mei 1712 door
Joannes Clericusden
gehouden
Zie over hem de Oratio
funebris,
• ; A. Des Amorie van der Hoeven, De
Philippo a Limborch, theologo, dissertatio historico-theologica; J. Tideman, De Remonstrantsche Broederschap, 2e dr.,
16 en verder de andere in het register aangegeven plaatsen •; Glasius, Godgeleerd Nederland s.v., waar nog een enkele literatuuraanwijzing weer voorkomt Van der Aa, Biogr. wbk. d. Nederl. met een uitgebreide literatuur-opgave •; Van Lennep,
Memorabilia, 291.

Theodore LI MPERG werd den 21en December 1879 te Amsterdam geboren. Hi' bezocht daar de Middelbare Handelsschool
(11.13.S. met 5-j.c. A) en ontving verder zijn opleiding voor het accountantsdiploma bij het Nederlandsch Instituut van
en
Accountants. Zijn leertijd, voorafgaande aan de accountantspraktijk, bracht hij, van 1897 tot 1902 , door in verschillde
bedrijven • in het laatstgenoemde jaar vestigde hi' met anderen een accountants-kantoor, uit weiks leiding hi' zich bij zijn
benoeming tot hoogleeraar in de bedrijfshuishoudkunde aan de Universiteit van Amsterdam terugtrok. Die benoeming
geschiedde den Ben Februari 1922 den 8en Mei Meld hi' zijn inaugurale oratie, getiteld „Eenige beschouwingen over kostprijs en prijsvorming als bedrijfshuishoudkundig probleem".
, o.a. in „Accountancy" .
i
an zijn hand verschenen verder nog referaten in verschillende tjdschriften
Van

Wilhelm Adriaan Cort van der LINDEN, zie : Pieter Wilhelm Adriaan CORT VAN DER LINDEN.
Pieter

Cornelis Adriaan LORRY VAN TROOSTENBURG DE BRUYN werd den len Januari 1857 te Leeuwarden geboren als noon
van Nicolaas Lobry van Troostenburg de Bruyn en Maria Agneta Isabella Bergsma. Zijn vader was er praktiseerend geneesheer. Al vroeg echter verliet hi de ouderlijke woning om in het huis van zijn grootouders Bergsma, Friesma-State, te
Idaard, opgevoed te worden. Hier bezocht hi de dorpsschool. Naar Leeuwarden teruggekeerd, kwam hi' op een bijzondere,
deed in '74 eindexamen en een jaar later einddaarna op de openbare la ere school, werd in 1869 leerling van deR.,
H.B.S.
examen van het Gymnasium. In September 1875 werd hij als student te Leiden ingeschreven •; hi' studeerde er chemie onder
Van Be en Franchimont en voelde zich vooral tot de organische scheikunde aangetrokken •; van '81 tot '83 was hij
laboratorium-assistent van Franchimont. Den 13en October 1883 promoveerde hi' op een proefschrift over : „De verhouding
der drie dinitrobenzolen tegenover cyaankalium in alcoholische oplossingen". Na zijn promotie be of hi' zich naar Parijs
en we daar in de laboratoria van Wiirtz en Friedel. Toen hij, in '84, terug kwam, herkreeg hi' zijn assistentsplaats,
maar reeds in het volgende jaar werd hi aangesteld tot scheikundige bij de marine, eerst in Den Helder, later te Amsterdam.
De bedoeling van den Minister was, een chemicus te hebben voor de keuring van schietkatoen voor den torpedodienst;
hij heeft zijn taak echter zeer ruim opgevat en een heelen dienst van onderzoek van allerlei materialen voor de marine en
de kolonien georganiseerd. Daarnaast echter zette hi zijn wetenschappelijk werk ijverig voort. Zoo kreeg hi' naam onder
als opvolger van J. W. Gunning, benoemd tot hoogleeraar in de Organische
de them en den 5en Augustus 1896 werd hi als
Scheikunde en de Pharmaceutische Chemie aan de Universiteit van Amsterdam; den Zen November hield hi' zijn intreerede
over : „de organisch-chemische synthese, haar macht en haar toekomst". „Zijn colleges" — getuigt Bakhuis Roozeboom —
„waren modellers van zakelijke voordrachten, in uitnemende orde gerangschikt en voorbeeldig experimenteel toegelicht".
Zijn positie werd aanmerkelijk veraangenaamd toen het aftreden, in 1901, van den buitengewonen hoogleeraar voor dpharmacie, Stoeder, de gelegenheid hood om aan Dr. Schoorl, nu tot lector benoemd, de opleiding en het examineeren der

1 )Zoo Glasius, Clericus, Des Amorie v. d. Hoeven, het Onomasticon v. Saxe •; Tideman, p. 16, heeft 1632. 2 ) Zoo Clericus,
Des Amorie van der Hoeven en Glasius •; Tideman heeft pp. 16 en 446 : 1656 en p. 93 : 1657.
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pharmaceuten over te late Lobry kon zich nu alleen aan de scheikunde widen. Voor uitnoodigingen uit Weenen (1901)
en Utrecht (1902) om daar een leerstoel te bezetten, bedankte hi';; hij bleef Amsterdam trouw, maar is daar al spoedig,
den 23en Juli 1904, overleden.
Lobry de Bruyn is een onvermoeid arbeider en een buitengewoon vruchtbaar schrijver geweest. In den marinetijd zette
hij zijn onderzoekingen voort in de richting van zijn dissertatie, maar zette daarnaast breede, vergelijkende studies op, die
hem brachten op physisch-chemisch terrein; ook be on de chemie der suikers reeds toen zijn aandacht te trekken. Door
meer dan 50 verhandelingen verwierf hi' zich in deze periode van zijn leven bekendheid als geroutineerd organicus en anal
ticus. Later wierp hi' zich op het gebied der zoogenaamde atoomverschuivingen, hield zich bezig met studies over reactiesnelheden en zette zich tot diepgaande onderzoekingen op het terrein der colloidale stoffen. Vele van zijn publicaties zijn
verschenen in het „Recueil des Travaux chimiques des Pays-Bas et de la Belgique" en in de Verslagen der Kon. Akad.
van Wetenschappen te Amsterdam.
Dat Lobry de Brun ook buiten de Universitaire kring een rol van beteekenis speelde, blijkt wel uit het feit, dat hi' Adviseur
voor wis-, natuur- en scheikundige zaken was aan het Departement van Financien en dat hi' eenige jaren voorzitter is
geweest van de natuurkundige sectie van het Amsterdamsch Genootschap van Natuur-, Genees- en Heelkunde.
In 1884 verloofde Lobry zich met Maria Simon Thomas, een dochter van den Leidschen hoogleeraar in de gynaecologie
eenpaar jaar later is het huwelijk gesloten.
Een uitvoerige biografie en bespreking van zijn werken, gevolgd door een volledige bibliografie komt, van de hand van
E. Cohen en J. J. Blanksma, voor in het Chemisch Weekblad I (1904), 971. In hetzelfde deel van hetzelfde tijdschrift, 957,
staat de herdenkingsrede afgedrukt, die Bakhuis Roozeboom hield bij de hervatting van zijn colleges op 26 September 1904;
ook deze bevat een korte biografie en verder een kenschetsing van den aard en de beteekenis van Lobry's wetenschappelijk
werk. Een uittreksel, min of meer, uit deze rede is het „in memoriam" door Bakhuis Roozeboom in den Amsterdamschen
Studentenalmanak voor 1905, 55,geschreven.

Johannes acobus van LOGHEM werd den 10en April 1878 te Amsterdam geboren. Hi' bezocht daar het gymnasium,
studeerde er in degeneeskunde, werd er den 29en November 1902 tot arts bevorderd en promoveerde er den 1 len Juni 1903
op een proefschrift : „Over het Colon en Mesocolon der Primaten". Van 1904 tot '07 was hi' werkzaam als assistent aan
depathologische kliniek van de Universiteit van Amsterdam, van 1907 tot '08 als assistent voor de bacteriologie. In het
eerstgenoemde jaar werd hi' bovendien toegelaten als privaat-docent; den 13en Juni be on hi' zijn colleges met een openbare
les. Van 1908 tot '09 was hi' waarnemend directeur van het pathologisch laboratorium te Medan, in 1911 leider van de
pestbestrijding te Malang, van '12 tot '23 directeur van de afdeeling tropische hygiene van het Koloniaal Instituut te
Amsterdam. Den 17enJuli 1916 werd hi' vanwege dit Instituut benoemd tot bijzonder hoogleeraar in de tropische hygiene;
den 6en November hield hi' zijn intreerede over : „Klimaat en Ziekte". In 1919 werd hi' bovendien buitengewoon hoogleeraar in de tropische hygiene aan de Landbouwhoogeschool te Wageningen; hi' aanvaardde dit ambt den 16en Januari
met een rede, getiteld : „Ziekte en parasitisme". Eindelijk volgde, den 25en Juli 1923, zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar in de Gezondheidsleer en de Medische Politie aan de Amsterdamsche Universiteit.
In de Mededeelingen van het Koloniaal Instituut te Amsterdam verschenen van zijn hand : Verslag van een Hygienische
Informatiereis naar Egypte enz. (1914) en : Vraagstukken der Indische Hygiene (1920). Verder publiceerde hi' tal van
mededeelingen over experimenteele jicht, bacterien van pest, cholera, dysenterie, typhus, paratyphus enz., epidemiologie
eccar
Bivanpest, gele koorts, bacillaire dysenterie en cholera , theorie der bacterieele veranderlijkheid, commensals infectie,
Geneesk.,
el. Genees
stelsel enz. in tijdschriften als : Geneesk. bladen, Ned. Tijdschr. v. Geneesk., Indische Mercuur , Tijdschr. voor verg'.
Geneesk. Tijdschr. v. Ned. Indie, Maandbl. voor Ziekenverpleging, Sociale Hygiene, Janus, Jaarboek Landbouw H. S.
Wageningen enz.

Abraham Dirk LOMAN werd den 16en September 1823 in Den Haag geboren als noon van den Lutherschen predikant Jan
Christiaan Loman en van Catharina Maria Stoop. Hi' bezocht hier de school van den onderwijzer Neuman. In 1834 werd zijn
vaderpredikant te Amsterdam; hi' kwam daar nu op de Nutsschool, die toen een bijzonder goeden naam had. Op 14-jarigen
leeftijd ging hi' naar Arnhem, in huis bij den Lutherschen dominee A. J. SchrOder, die zich met zijn verdere opleiding belastte.
Hi' bleef er drie jaar en werd in den herfst van '40 student aan het Athenaeum te Amsterdam. Veel heeft hi' hier te danken
gehad aan T. Roorda, die de Oostersche talen doceerde en aan PlUschke, hoogleeraar aan het Evangelisch Luthersch Seminarie ; ook heeft hi' veel met Hoekstra samengewerkt, met wien hi' steeds bevriend bleef. Zijn examens deed hi' te Leiden
en in October '45 werd hi' proponent. Daar voor had hij een refs van een drietal maanden door Zuid-Duitschland en Zwitserlandgemaakt ; in Heidelberg hield hi' zich op, bezocht David Friedrich Strauss in Heilbronn, en vertoefde in Tubingen, waar
hi' o.a. Baur volgde en den grondslag le de voor zijn latere bewondering voor dezen theoloog. Na zijn proponents werd hi'
hulp- en later vast predikant te Maastricht. In '49 verhuisde hi' in die functie naar Deventer, waar hi' tot 1856 gevestigd
bleef. In dit jaar volgde zijn benoeming tot hoogleeraar aan het Evangelisch Luthersch Seminarie te Amsterdam als opvolger van Prof. Millies; den 27en October hield hi' zijn intreerede: „de germani theologi humanitate". Bijna alle vakken heeft
hi' onderwezen, exegese van het Oude en het Nieuwe Testament, theologia naturalis, theologia biblica, encyclopaedie, geschiedenis van den canon, dogmengeschiedenis en geschiedenis van het Lutheranisme, practische theologie. Zijn optreden
was epoque-makend •; met hem hield de moderne richting haar intocht in de Evangelisch Luthersche Kerk. In '71 echter
be on het ooglijden, dat na eenigen tijd het verlies van 66n oog ten gevolge had en in '74 op volslagen blindheid uitliep.
Maar verwonderlijk heeft hi' zich aan den nieuwen toestand aangepast ; zijn arbeid is er eer door verdiept dan vervlakt,
en bij de omvorming van het Athenaeum tot een Universiteit werd hij, teen den 15en October '77, ook aan deze instelling
benoemd tot hoogleeraar in de encyclopaedie der godgeleerdheid en de geschiedenis der leerstellingen van den Christelijken
godsdienst. Tot September 1893 heeft hi' aan het universitaire onderwijs zijn talent en zijn krachten gewijd; toen vroeg en
verkreeg hij, we ens het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens, eervol ontslag. Vier jaar nog heeft hi' van zijn otium
mogen genieten; den 17en April 1897 is hi' overleden.
Loman, hoe vrijzinnig ook, was een door en door godsdienstig man. Drie groote verhandelingen in de Gids van '76, '78 en
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'79 over „het onuitsprekelijke" zijn als 't ware zijn belijdenis ten opzichte van wetenschap, kunst en godsdienst : „deze
drie" zijn het noodige, dock de meeste van deze is de godsdienst". Tolerant in hooge mate, gaat verbroedering, humaniteit
hem boven alles • in 1853, tijdens de Aprilbeweging, waarschuwde hi' teen verbreeding van de kloof tusschen protestanten
en katholieken. Aan hem vooral is het te danken, dat de leervrijheid in de Luthersche kerk werd gehandhaafd toen de Synode
onder voorzitterschap van Ds. A. J. Schr8der, zijn Arnhemschen pleegvader, een ernstigen aanslag daarop in den zin had.
Hi' heeft verder gestreden voor het behoud der theologie in den kring der Universitaire wetenschappen toen de theologische
faculteiten bij het aanhangig worden van de nieuwe wet op het H. 0. opgeheven dreigden te worden. En hi' won het pleit.
Maar ook daarna bleef hi' ijveren voor een universeele strekking van het academisch-theologisch onderwijs, voor een volkomen
saecularisatie en vruchtbaarmaking van dat onderwijs voor de maatschappij. Als wetenschappelijk onderzoeker was hi' in
de eersteplaats een beoefenaar van de oud-christelijke literatuur als bron voor de geschiedenis van het oudste christendom.
De„hypothese-Loman”, de „symbolische opvatting", zooals die vooral tot uiting kwam in zijn „Quaestiones Paulinae"
(Theol. Tijdschr. '82, '83, '86), en in zijn gidsartikel van '88 over „de oorsprong van het geloof aan de opstanding van Jezus"
heeft veel stof opgejaagd. De Paulinische brieven, ook die welke Baur nog gehandhaafd had, achtte hi' alle onecht, en de
Christusfiguur symbolisch, echter zonder ontkenning van de mogelijkheid van historische momenten. Een school, intusschen,
heeft hi' net gesticht zooals Scholten en Hoekstra dat deden; hi' had betrekkelijk weinig succes bij het groote publiek,
ook bij het theologisch geschoolde. Groote, afzonderlijk uitgegeven werken, heeft hi' niet doen verschijnen; te noemen is
alleen : „Hetgetuigenis aangaande Johannes in het fragment van Muratori" (1865; le stuk van : „Bijdragen ter inleiding
op de JohanneTsche Schriften des Nieuwen Testaments"). Maar tal van tijdschriftartikelen zijn er van zijn hand verschenen,
in de Gids, de Godgeleerde Bijdragen, de Evangeliespiegel, Nieuw en Oud. Ook in het Theologisch Tijdschrift, waarvan
het ontstaan in '67 aan hem en Hoekstra te danken is; de reeks der opstellen, die hi' hiervoor leverde, beslaat anderhalve
bladzijde van het register. Dat hi' al vroeg als wetenschappelijk man in hoog aanzien stond bewijst het feit, dat de Leidsche
Universiteit hem al spoedig na zijn komst in Amsterdam het eeredoctoraat verleende.
En evengroot als theoloog was Loman als beoefenaar van muziek en muziekgeschiedenis. Reeds in Den Haag bezocht hi' de
Koninklijke Muziekschool en in Amsterdam werd het muziekonderwijs voortgezet •; hi' speelde cel, or el en piano. Zijn leven lang
heeft hi' geijverd voor de verbetering van het kerkgezang en het zijne daartoe bijgedragen. Na zijn benoeming tot hoogleeraar
in Amsterdam trad hi' met Verhulst en met Dr. Heye in nauwe relatie. Als oprichter, als leider of als medewerker was hi'
verbonden aan de Maatschappij tot bevordering der toonkunst, aan de Vereeniging voor Noord-Nederlands muziekgeschiedenis, aan de Koraalvereeniging en de Koorvereeniging. Door zijn bemoeiingen met de Bach-vereeniging, die van '67 tot '70
in Amsterdam bestond, heeft hij den stoot gegeven tot de uitvoeringen van de Matthaus-Passion, de Johannes-Passion enz.,
die later zooveel waardeering hebben gevonden. Als kunstcriticus trad hi' op, en door bewerking van het overgeleverde
en door eigen composities heeft hi' de kerkelijke en de profane muziek verrijkt; vele van die composities, vaak met zelf
gemaakten tekst, zijn in de gezangbundels van de Luthersche kerk en van den Protestantenbond overgegaan. Valerius' „Gedenck-clanck" en „Twaalf Geuzeliedjes" gaf hi' uit met een toelichting en met aanteekeningen, die van een groote muziekhistorische kenos en van een scherp kritischen zin getuigen.
Ook voor het onderwijs in het algemeen heeft Loman zich sterk geinteresseerd. Hi' is een vurig voorvechter geweest voor
het middelbaar onderwijs in Amsterdam en later heeft hi' met eenzelfde geestdrift geijverd voor de oprichting van een
H.B.S. voor meisjes.
, in laterhuwde
1860, h
Den 27en April 1855 was hi' getrouwd met Anna Maria Willet. Zij is in '57 al overleden. Drie jaar
hi'j Ida Augusta Kerkhoven, uit Deventer, die hem overleefde.
Zie over hem : D. E.J. VOlter in het Jaarboek van de Kon. Akad. van Wetenschappen 1899, 3; en : H. U. Me boom in
Levensberichten van de Maatschappij der Ned. Letterkunde 1897—'98, 26. Beide uitvoerige berichten worden gevolgd door
een list van geschriften, het eerste bovendien door een opgave van wat toen reeds over Loman geschreven was. Zie verder :
J. A. BOhringer in Eigen Haard 1897, 308; H. U. Me boom in het Theologisch Tijdschrift 1897, 345 en in De Gids 1898,
II, 80; J. A. Sillem in het Tijdschrift der Vereeniging voor Noord-Nederlands muziekgeschiedenis VI (1900), 1; J. Herderschee
in Nieuw Ned. biogr. wbk. IV, 927.

Jakob LOOSES werd den 17enJanuari 1874 te Amsterdam geboren. Hi bezocht daar het gymnasium en studeerde er van
1892 tot 1895 in de Nederlandsche letteren. Na het candidaatsexamen ging hi' over tot de studie der rechtswetenschap,
waarop hi zich van 1895 tot 1901 toelegde; den 12en Juni van laatstgenoemd jaar promoveerde hi' op een proefschrift,
getiteld : „De algemeene waterschapsreglementen onderling vergeleken". Van 1902 tot '04 was hi' adjunct-commies aan het
Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Daarop studeerde hi' van 1904 tot '09 aan het Doopsgezind Semirium en aan de Universiteit te Amsterdam in de theologie. Van 1909 tot '14 was hi' predikant bij de Doopsgezinde gemeente
te Hollum op Ameland, van '14 tot '18, na een colloquium doctum, bij de Evangelisch-Luthersche gemeente te Tiel, van
'18 tot '25 bij die te Naarden—Bussum. Bovendien was hi' sinds 1920 leeraar in de geschiedenis aan het Lyceum te Bussum.
Den Ben Juni 1925 werd hij benoemd tot hoogleeraar aan het Evangelisch-Luthersch Seminarium te Amsterdam; den
8en Februari 1926 Meld hij zijn intreerede over : „Lutherschen en Remonstranten in den tijd van de Dordtsche Synode".
Ame
Van zijn hand verschenen nog : Waterstaatswetgeving voor 1813 (1903); De Gereformeerde kerk
vananld, 1611-1816
(1912); Geschiedenis der Luthersche kerk in de Nederlanden (1921); Luthersche Weldadigheid (1924); Naamlijst van
predikanten, hoogleeraren en proponenten der Luth. kerk in Nederland (1925). Samen met de Bie redigeert hi' het „Biographisch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland", waarvoor hi' de letters F, G, I, J en een gedeelte
van H bewerkte. Bovendien publiceerde hij tal van artikelen in Tijdschriften als : Stemmen voor Waarheid en Vrede, Nederl.
Arch of v. Kerkgesch., de Wartburg, Tijdschrift voor geschiedenis land- en volkenkunde, Uit de remonstr. broederschap,
terwij1 hi in de Levensberichten van de Mij. der Ned. Letterkunde een biografie gaf van W. J, Leendertz.

Pieter Antonie Jacobus LOSECAAT VERMEER werd den 1 len Mei 1888 te Winschoten geboren. Hi bezocht het
Gymnasium te Haarlem, studeerde te Leiden in de Rechtswetenschap en promoveerde daar den 24en September 1913 op
een proefschrift over : „Wil en verklaring bij overeenkomsten". Van 1913 tot '14 oefende hi' als advokaat en procureur
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de rechtsgeleerde praktijk uit te Haarlem. Van 1914 tot '19 was hi' Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de Kantongerechten in het Arrondissement Almelo en van '19 tot begin '22 Rechter in de Arrondissements-rechtbank te Tiel; van
2Juli 1928 of is hi' Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Amsterdam. Den Zen December 1921 werd hi' benoemd
tot hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam om onderwijs te even in de Inleiding tot de rechtswetenschap en de
beginselen van het burgerlijk recht, het handelsrecht en het faillissementsrecht; den 6en Februari 1922 hield hi' zijn inaugurale
oratie, getiteld : „Opmerkingen over 's Rechters taak met betrekking tot tenuitvoerlegging van overeenkomsten".
Van zijn hand verschenen nog een bewerking van den Zen druk van Land's Verklaring van het Burgerlijk Wetboek, deel
V (1921 e.v.) en een Praeadvies voor de Nederlandsche Juristen Vereeniging over de regeling van het pandrecht (1928).
Ook is hi' Redacteur van de „Nederlandsche Jurisprudentie". Bovendien publiceerde hi' opstellen in verschillende rechtskundige tijdschriften als het Weekblad van het recht, het Nederl. Juristenblad, het Weekblad voor privaatrecht, notariseditie
Schuurman
uurm
ee
Sch
ambt en re gistratie. Eindelijk zijn onder zijn toezicht verschillende van de jongste ddrukken van wetten in de
enJordens uitgegeven, als het Wetboek van Koophandel (1925), de Wet op de regterlijke organisatie en het beleid der
justitie (1927), het Burgerlijk Wetboek (1927), het Wetboek van Strafvordering (1930).
Jan de LOUTER werd den 3en Augustus 1847 te Amersfoort geboren. Hi' bezocht daar de Nutsschool, de Fransche
Kostschool en de Latijnsche school, studeerde te Utrecht in de Rechtswetenschap en promoveerde bier den 21en Juni 1869
tot doctor utriusque juris op een proefschrift over : „De beperkingen der Rechtsbevoegdheid ten gevolge van vermindering
der burgerlijke eer". Ook bezocht hi' de Indische instelling te Leiden. Van 1872 tot '77 was hi' leeraar aan het Gymnasium.
Willem III te Batavia. Den 12en September van laatstgenoemd jaar werd hi' benoemd tot hoogleeraar in het Mohammedaansche recht enz. aan de Universiteit van Amsterdam; den 17en November hield hi'j zijn inaugurale rede : „Over het
Mahomedaansch recht in Nederlandsch-Indie". In 1879 volgde zijn benoeming tot hoogleeraar in het Nederlandsch Staatsrecht, de Rechtsphilosophie en het Volkenrecht te Utrecht; hi' hield er den 18en October zijn intreerede over : „Het verband
der Staatswetenschappen". Van 1897 tot 1901 was hi' leeraar van H. M. de Koningin in Nederlandsch en NederlandschIndisch Staatsrecht en verwante vakken, van 1905 tot '20 leeraar aan de Hoogere Krijgsschool te 's Gravenhage in de Indische
Staatsinrichting. In 1912 kreeg hi' teen 1 Oct. eervol ontslag als gewoon hoogleeraar; hi' werd toen belast met het onderwijs
in het Volkenrecht en op 22 Maart 1913 benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in dit yak; den 23en April hield hi' zijn
inaugurale oratie over : „Volkenrecht en Statensouvereiniteit". Dit ambt bekleedde hi' tot 1919, toen hem, op zijn verzoek,
eervol ontslag werd verleend.1).
Van zijn hand verschenen nog : Handleiding tot de kennis van het Staats- en Administratief recht van Nederlandsch-Indie
(1875; 6e dr. 1914); Het stellig Volkenrecht (2 din. ; 1910 ; Le droit international positif, 2 tom. 1920 in : Publications de la
Dotation Carnegie pour la paix internationale); Introduction to C. van Bijnkershoek, Quaestionum juris publici libri
duo, in : Publications of the Carnegie endowment for international peace (1930). Verder deed hi' verschillende brochures
het licht zien enpubliceerde hi' bijdragen en artikelen in de Verslagen en Mededeelingen van de Kon. Akad. van Wetensch.
en tijdschriften als : Onze Eeuw, De Gids, Intern. Christendom, Grotius ann., Rechtsgeleerd magazijn enz.
Pieter Jacob van MAANEN werd den 2en November 1770 te 's Gravenhage geboren als noon van Mr. Johannes
Van Maanen, Raadsheer in het Hof van Holland en van Maria van Overzee. Hi' bezocht de latijnsche school van zijn geboortestad en woonde daar ook de lessen in de natuurkunde bij ,
die in de fundatie van de Vrouwe van Renswoude door
den lector Baart de la Faille voor kweekelingen dier inrichting gegeven werden. Hi' verliet de latijnsche school na het houden
van een„Oratio de Hippocrate” en werd den 19en Augustus 1788 2 ) te Leiden ingeschreven als student in de medicijnen.
Van de lessen van Sandifort, Du Pui en Brugmans vooral heeft hi'elvegeprofiteerd; van het samenwerken met den laatste
had hi' de handigheid in het maken van physiologische en anatomische praeparaten waarvan het door hem nagelaten kabinet
getuigt. Als candidaat maakte hi' een studiereis naar En eland bezocht de groote hospitalen in Londen en le de zich daar
op de practische heelkunde en op de verloskunde toe. Den 14en Juni 3 ) '94 promoveerde hi' te Leiden op een dissertatie
„de absorptione solidorum". Vlak daarop, den 19en Juni, werd hi' door de regeering van Kampen tot tweede stadsdokter
en lector in de ontleed-, heel- en verloskunde benoemd • een korten tijd was hi' bovendien nog geneesheer van het militaire
hospitaal. In dezen tijd ook werd hi' door het Bataafsch Genootschap van proefondervindelijke wijsbegeerte bekroond voor
een latijnsche verhandeling „over het recht gebruik van brillen en andere oogglazen". Begin December '95 werd hem door
Curatoren van de Hoogeschool te Harderwijk een leerstoel voor theoretische genees-, ontleed-, heel- en verloskunde aangeboden; hi' bedankte eerst, maar nam aan toen den 26en Januari '96 het aanbod op zeer voordeelige voorwaarden werd
hernieuwd. Teen den 21en Maart kreeg hij te Kampen eervol ontslag en den 15en Juni hield hij in Harderwijk zijn intreerede :„De studio chirurgiae nostra in atria melius excolendo et illustrando”, een krachtig pleidooi voor de meer wetenschappelijke beoefening van de heelkunde. Hi' had veel hoorders en meerdere proefschriften zijn onder hem verdedigd.
Na den dood van Schacht, in Januari 1800, werd hem ook nog het toezicht op den academischen Kruidtuin en het onderwijs
in dephilosophia botanica opgedragen. In October 1806 werd hi' door Curatoren der Groningsche Universiteit uitgenoodigd
als opvolger van Munniks op te treden. Hi' gaf aan die uitnoodiging gehoor, maar door verschillende omstandigheden zag
hi' zich genoodzaakt zijn vertrek uit te stellen; zoo konden de Harderwijksche autoriteiten aan Lodewijk Napoleon het
besluit van den 27en Mei 1807 ontlokken, dat hemgebood de Geldersche hoogeschool trouw te blijven. Hi' protesteerde
te vergeefs, maar zag zijn salaris verhoogd en zich tot consulteerend geneesheer van den koning benoemd. In October 1808
volgde zijn benoeming tot Commissaris-generaal van den geneeskundigen dienst en gewoon lijfarts van Lodewijk Napoleon;
den 29en dier maand nam hi' plechtig afscheid van de Universiteit, en hi' le de ook zijn betrekking van president der de partementale commissie „vangeneeskundig onderzoek en toeverzigt" neer. Hi' vestigde zich in Amsterdam, waar hi' bij het
Ministerie van Binnenlandsche Zaken in zijn nieuwe betrekking werkzaam was. Ook had hi' den koning nu veel te bezoeken
1 ) Hi' overleed den Ben Maart 1932, terwijl dit levensbericht ter perse was. 2 ) Met de bijvoeging 18 j., wat, als zijn geboortedatumgoed wordt opgegeven, niet juist kan zijn. 3 ) Bouman, Gesch. v. d. Geld. Hoogeschool, p. 516, heeft ten
onrechte 20 Juni.
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en hem te vergezellen op zijn binnen- en buitenlandsche reizen. Zoo leefde hi' tot 1810; toen werd, bij de inlijving, de post
waarmee hi' bekleed was, opgeheven. Maar op voorstel van Curatoren van het Athenaeum werd hi' bij besluit van den 31en
December 1 ) van dat jaar door den hertog van Plaisance als opvolger van prof. Giraud tot gewoon hoogleeraar in de heelkunde aan die onderwijsinrichting benoemd. Den Ben April 1811 hield hi' zijn inaugurale rede : „de audacia chirurgica vere
nobili, maxime salutifera". Maar men liet hem zonder behoorlijke hulpmiddelen en nadat hi' tevergeefs op verbetering
van den toestand had aangedrongen vroeg hi'ntslag
o
,
dat
hem den 13en Februari 1813 eervol werd verleend. Van nu of
wijdde hi' zich geheel aan de uitoefening der geneeskundige praktijk. Hi' bedankte voor de benoeming tot Medecin des
epidemies van het Departement van de Zuiderzee, voor een leerstoel in Leiden en tweemaal voor een in Utrecht en verzocht ontslag als lid der Commissie tot het examineeren van veeartsen. Tot '52 echter bleef hi' secretaris van het te Amsterdamgevestigde Genootschap ter bevordering van genees- en heelkunde. In '48 le de hi' ook zijn geneeskundige praktijk neer.
Nog 6 jaar heeft hi' daarna van zijn otium genoten; den 17en November 2 ) 1854 is hi' over
led.
en
Den 15en Juni '98 was hi' getrouwd met Antonia Jacoba Forsten, dochter van zijn Harderwijkschen collega Rudolf Forsten.
Zij overleed den 4en April 1806. Den 20en Juli 1820 hertrouwde hi' met Maria Elise Helene Van der Ley, weduwe Slicher.
Van Maanen is lidgeweest van de notabelen-vergadering voor de grondwet van 1814; lid, later voorzitter van de Departementale Commissie vangeneeskundig onderzoek en toeverzicht; voorzitter van de algemeene vergadering van de presidenten
dier departementale commissies in Aug. 1809 samengekomen om te onderzoeken in hoeverre de geneeskundige wetten veranderd zouden moeten worden.
Zie over hem : A. Van der Boon Czn. in de Handelingen van de Maatschappij der Ned. Letterkunde 1855, 40; Algemeene
Konst- en Letterbode van 25 Nov. 1854 (No. 47); Amsterdammer Courant van 21 Nov. 1854; Bouman, Gesch. v. d. Geldersche Hoogeschool, 516; Van Athenaeum tot Universiteit, 15 en 25 ; V. d. Aa, Biogr. wbk. der Nederl. s. v. Cf. voor zijn
geschriften : G. D. Born H.Gzn., Het Hooger Onderw. te Amst. enz., 138.
Gerrit MANNOURY werd den 17en Mei 1867 te Wormerveergeboren. Hi' bezocht de H.B.S. 5 j. c. te Amsterdam,
behaalde, nadat hi' in 1885 het eindexamen had afgelegd, nog in hetzelfde jaar de onderwijzersakte, in '87 de akte-wiskunde
M.O. (K I), in '90 de hoofdakte, in '93 de akte-boekhouden M.O. in '95 die voor mechanica (K II), in 1902 die voor wiskunde (K V); in 1907 deed hi' het Staatsexamen ter toelating tot de Universiteit. Van 1886 tot 1888 was hi' werkzaam bij
het Openbaar Lager Onderwijs te Amsterdam, van 1891 tot '93 als leeraar in de wiskunde bij het Bijzonder en Openbaar
Onderwijs, van 1893 tot 1902 als gouverneur, van 1902 tot '05 als onderwijzer aan de school der Bloemendaalsche Schoolvereeniging, van 1906 tot '10 als leeraar in de wiskunde aan de R.H.B.S. met 3 j. c. te Helmond, van 1910 tot '17 als leeraar
in wiskunde en boekhouden aan de Openbare Handelsschool te Vlissingen en van '13 tot '17 tegelijk als leider van de Handelsherhalingsschool aldaar. Van 1902 of hield hi' zich ook bezig met de accountantspraktijk. In 1903 werd hi' toegelaten als
privaat-docent aan de Universiteit van Amsterdam om onderwijs te even in de logische grondslagen der wiskunde; den
21en Januari o pende hi' zijn colleges met een openbare les : „Over de beteekenis der wiskundige logica voor de philosophie;"
tot 1910 bleef hi' zijn lessen vervolgen. Den 21en Maart 1917 benoemde de Raad van Amsterdam hem tot buitengewoon
hoogleeraar in de wiskunde •; hi' aanvaardde dit ambt den 8en October met een rede : „Over de sociale betekenis van de wiskundige denkvorm". Den 15en Mei 1918 volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar in de meetkunde, de werktuigkunde
en de wijsbegeerte der wiskunde.
M eth
odoloVan zijn hand verschenen o.a. nog : Methodologisches and Philosophisches zur Elementarmathematik (1909);
giese Aantekeningen over het Dubbel Boekhouden (1910); Mathesis en Mystiek. Een signifiese studie van kommunisties
standpunt (1925); Woord en Gedachte. Een inleiding tot de Signifika (1930). Bovendien publiceerde hi' een aantal dagblad- en tijdschriftartikelen over significa, communisme en bedrijfseconomie o.a. in de Communistische Gids, Accountancy,
Tijdschr. v. Wijsbegeerte, De Beweging, De Bedrijfseconoom, Mededeelingen van het Internationaal Instituut van Wijsbegeerte te Amsterdam enz.
Johan Gerard Diederik MARTENSwerd den 29en November 3 ) 1833 te Amsterdam geboren. Van 1851 tot '56 4)
studeerde hi' daar in de theologie; zijn examens deed hi' te Leiden, waar hi' 15 Januari 1852 (het Album Acad. 1913 geeft
verkeerdelijk '51) en 13 Juni '56 ingeschreven werd. In het laatstgenoemde jaar deed hi' zijn proponents. Hi' trad nu op
als hulpprediker, eerst in zijn vaderstad, daarna in Deventer. Van 1859 tot '63 was hi' predikant in Den Helder, van '63
tot '70 te Vlissingen. Bij Koninklijk Besluit van den 17en November '69 werd hi' benoemd tot hoogleeraar aan het Luthersch
Seminarie te Amsterdam als opvolger van F. J. Domela Nieuwenhuis; den 25en April 1870 hield hi' zijn inaugurale rede
over : „Het geloof aan Gods openbaring, het levensbeginsel der godgeleerdheid". Bij de omzetting van het Athenaeum volgde,
met in an van 15 October 1877, ook zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar in de exegese van het Nieuwe Testament aan
de jonge Universiteit. In het volgend jaar, den 8en Februari, verleende de Senaat der Utrechtsche Universiteit hem het doctoraat
honoris causa. Niet heel lang is hi' in zijn nieuwe functie werkzaam gebleven; den 25en Augustus 1885 reeds overleed hij.
Martens was een zeer matig kanselredenaar, maar zijn rustig oordeel en de helderheid van zijn betoog maakten hem tot
eengoed academisch docent. Zijn eenvoud en zijn bescheidenheid worden geroemd, ook zijn verdraagzaamheid 'e ens anders
denkenden. Steeds meergeprononceerd helde hi' naar het confessioneel Luthersch standpunt over; verschillende voorgangers der moderne richting heeft hi' bestreden, maar zonder felheid of bitterheid. Een tweetal wetenschappelijke werken
zijn er van zijn hand verschenen : in '71 „Geloof en werken naar den brief van Jacobus", en in '75 : „Papias als exegeet
van Lois des Heeren". Meer populair gesteld is zijn „Godsdienst naar de behoeften van dezen tijd" ('77). Ten slotte heeft
hi' in een brochure nog ontwikkeld „De hoofdtrekken van Luthers theologie" (1883). Daarnaast heeft hi' verschillende
artikelengepubliceerd in de „Stemmen voor waarheid en vrede" b.v. en in „Een vaste burg is onze God", het tijdschrift van
het Nederlandsch Luthersch Genootschap voor In- en Uitwendige zending, waarvan hi' hoofdbestuurslid was.
1 ) V. d. Aa heeft 10 Dec. ; de in den tekst genoemde datum is ontleend aan de gegevens van het Gemeente-archief
van Amsterdam. 2 ) De A l em. Konst- en Letterbode heeft ten onrechte 16 Nov. 3 ) Het Album Acad. 1913 geeft verkeerdelijk 29 Oct. 4) Het Album Acad. 1913 geeft 1851—'54.
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Le over hem : H. Ernst Jr. in Stemmen voor Waarheid en Vrede 1886, 175; J. L. F. de M. in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1886, 229; K. Scharten in Een vaste burg is onze God, III, 1885, 73.

Martinus MARTENS werd omstreeks 1706 geboren. Den 26en April 1743 werd hi' benoemd tot lector in de wis-,
sterren- en zeevaartkunde aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam „mits hi' gehouden zal zijn twee maal ter weeke publique lessen in het Illustre School in het Nederduits te geeven en tot welcke lessen hi' sal moeten gebruyken zijn eyge instrumenten in het Athenaeum, waarvoor hem jaarlijks werdt toegeleyt twee hondert guldens; mits hi' ook zig sal laaten
employeeren in stadswerken en saaken dewelke deze wetenschappen zijn betreffende"; den 17en Mei hield hi' in het Nederlandsch zijn intreerede • „over eenige voorname nuttigheden der wis- en sterrenkunde". Hi' was ook „Inspecteur-generaal
der projecten van Finantien" van de Staten van Holland en West-Friesland. Den 1 len October 1762 is hi' overleden. Een
tweetal verhandelingen over windmolens zijn van hem bekend.
Zie over hem : V. d. Aa, Biogr. wbk. der Nederl. s. v.; Van Lennep, Memorabilia, 271.

Carel Johannes MATTHES werd den 3en Maart 1811 te Amsterdam geboren als zoon van Hendrik Justus Matthes,
toen hoofd van het handelshuis Carel Loth en Zoon, vroeger Luthersch predikant te Zutphen, en Wilhelmina Maria Elisabeth
Hoyer. Hi bezocht in zijn vaderstad de scholen van Van Doorn en Boutmy . In 1824 vestigde zijn vader zich op het landd samen met Ds. J. C. Liernur
goed de Ehze tusschen Zutphen en Lochem. Hi' nam nu zelf de opleiding van zijn zoon ter hand
te Zutphen, die hem zijn voorkeur voor de wiskunde schijnt bijgebracht te hebben. In '26 liet de vader zich opnieuw tot
um tot in Juli van het
predikant bij de Luthersche gemeente te Zutphen benoemen; de zoon bezocht hier nu het gymnasi
jaar '28, toen de familie naar Leiden verhuisde, vanwaar een beroep gekomen was dat werd aangenomen. Den 4en Sept. '28
werd CarelJohannes daar ingeschreven als student in de philosophie en de letteren. Hi' hoorde er met bijzondere graagte
De Gelder en Uylenbroek, deed 17 Juni '31 zijn candidaats, 29 April '33 zijn doctoraal en werd in dien tusschentijd twee
maal voor de oplossing van een prijsvraag bekroond. Den 9en Januari '37 promoveerde hi' op een dissertatie : „de invenienda
aequatione causticarum". Reeds eenige jaren vroeger, in Juli '34, was hi' door de Maatschappij Felix Meritis naar Amsterdam geroepen om daar teen November bij het Departement Natuurkunde als lector op te treden en openvallende spreekbeurten te vervullen; bovendien werd hi' teen den len Mei '38 tot lector benoemd bij de Inrichting tot Volksonderwijs
van de Amsterdamsche departementen van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. In het voorjaar van laatstgenoemd
jaar, den Zen April, werd hem bij K.B. een toelage verleend voor een wetenschappelijke reis naar Engeland; in Londen
kwam hi' in aanraking met verschillende geleerden, met Faraday o.a. en Wheatstone. Zoo werd hi' den 17en Februari '42,
als opvolger van Vorsselman, benoemd tot hoogleeraar aan het Athenaeum te Deventer voor wis- en natuurkunde en logica;
den 17enJuni hield hi' er zijn inaugurale oratie : „de conjuncto physicorum labore temporibus accommodato" etc. Voor
het Natuur- en Scheikundig Genootschap hield hi' hier vele voordrachten, die bij de ontwikkelde burgerij de belangstelling
voor die vakken in hooge mate gaande maakten. Den len September '47 1 ) volgde zijn benoeming tot hoogleeraar in de
wis- en natuurkunde aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam ; reeds den 20en van die maand hield hi' zijn intreerede :
„over de in onze dagen dri p end geworden noodzakelijkheid eener ernstige beoefening der wis- en natuurkunde". Als gedeeltelijk opvolger van Swart gaf hi' onderwijs in de mathesis, de physica, de mechanica en de astronomie; in '77 ging de
natuurkunde en een deel der wiskunde op een derden hoogleeraar over. In het voorjaar van '81 be on zijn gezondheidstoestand
in die mate te verminderen, dat hi' slechts met moeite de colleges tot zijn emeritaat, dat hem teen den 27en April werd
verleend, voortzette. Tot herstel be of hi' zich toen naar Wiesbaden, keerde teen den herfst in ietwat betere conditie terug,
voelde zich algauw weer minder worden ,
zocht nog eens in Wiesbaden heil, maar overleed daar den Ben Februari 1882.
Werken vangroote wetenschappelijke beteekenis heeft Matthes niet geschreven. Hi' was een goed stilist en hield zich ook
met degeschiedenis van zijn yak graag onledig; zoo zijn er enkele lezenswaardige biografieen van zijn hand verschenen.
Matthes is lidgeweest van de schoolcommissie in Amsterdam, curator der stads-armenscholen, commissaris van de kweekschool voor de zeevaart, curator van het gymnasium, bestuurder van het Instituut tot onderwijs aan blinden, lid, bestuurder,
en langen tijd secretaris van het wiskundig genootschap : „Een onvermoeide arbeid komt alles te boven".
Zie over hem : D. Bierens De Haan inJaarboek v. d. Kon. Akad. v. Wetensch. 1882, 1; het daarop grootendeels steunende
artikel van C. De Waard in het Nieuw Ned. biogr. wbk. II, 883; D. van Lankeren Matthes in Eigen Haard 1882, 149.

Jan Carel MATTHES werd den 29en Juli 1836geboren. te Noordeloos, waar zijn vader, H. A. Matthes, predikant
was. Hi' bezocht het Gymnasium te Zutphen en werd den 12en Mei 1853 te Leiden ingeschreven als student in de theologie 2).
Den Ben Juni 1859promoveerde hi' hier op een dissertatie : „de pseudoprofetismo Hebraeorum". Het volgend jaar werd hi'
predikant te Houtrijk en Polanen, in 1863 te Bergambacht. In 1868 gaf hi' het predikambt op en werd hi' leeraar aan de
H.B.S. te Groningen. Hier werd hem in '75 het doctoraat honoris causa in de letteren verleend. Bij de inrichting van de
Universiteit in Amsterdam in 1877 werd hij, bij besluit van den 12en September, met in an van 15 October, benoemd tot
g
ewoon hoogleeraar in de Hebreeuwsche taal- en letterkunde, de taal- en letterkunde der Semietische volken, de Israelietische
oudheden en degeschiedenis van den Israelietischen godsdienst. Den 29en October hield hi' zijn inaugurale rede over : „de
wetenschappelijke beoefening des Ouden Testaments". We ens het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens vroeg en kreeg
hi' teen September 1906 eervol ontslag • den ben Juni gaf hi' zijn afscheidscollege. In 1914 be of hi' zich naar Zurich in
Zwitserland waar hi' den 19en Februari 1917 overleed.
Een viertal afzonderlijke werken zijn er van zijn hand verschenen : een vertaling en verklaring van „Het boek Job" (1865),
„De Israelietische Profeten"(1905), „De Israelietische Wizen" (1911), en „De Nieuwe Richting" (1866). Ook is hi' een
tijdlang medewerker geweest aan de Leidsche vertaling van het Oude Testament, „het belangrijkste product van de moderne
historisch-critische richting". In tal van tijdschriften heeft hi' verder artikelen doen verschijnen, in het Leidsch Theolo-

1 ) Vol ens de gegevens van het Gemeente-Archief te Amsterdam. 2 ) Met de toevoeging: 12 jaar.
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gisch Tijdschrift, in de Gids, de Tijdspiegel, Teyler's Theologisch Tijdschrift, het Nieuw Theologisch Tijdschrift en in Stude's
Zeitschrift fur die alttestamentliche Wissenschaft.
Matthes was ook een uitstekend beoefenaar van de Nederlandsche letteren, zooals blijkt nit zijn uitgaven van Reinout
van Montalbaen en van den Roman der Lorreinen in de Bibliotheek van Middelnederlandsche letterkunde.
Hi' was de stichter van de Amsterdamsche Universiteitsvereeniging. Nog lang na zijn aftreden als hoogleeraar is hi' er voorzitter vangebleven; pas in 1914, bij zijn vertrek naar Zwitserland, heeft hi' die functie neergelegd.
Zie over hem : H. J. Elhorst in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1907 en voor 1918 ; denzelfden in „De (groene)
Amsterdammer" van 3 Maart 1917 ; J. Nat, De Studie v. d. Oostersche talen in Nederl. in de 18e en de 19e e., 160;
Nieuw Theol. Tijdschr. VI (1917), 107; „Onze Hoogleeraren" (1898), 275.
Abraham Arent van der MEERSCH werd den 22en Februari 1720 te Amersfoortgeboren als noon van Arent van

der Meersch en Petronella Heuvelingh. Hi'bezocht de latijnsc
he scholen te Amersfoort en te Amsterdam. In 1735 werd
hi' als student aan het Remonstrantsche Seminarium ingeschreven en als alumnus aangenomen, nadat hi' in 1734 door Amsterdam met f 200 wasgesteund om zijn buitengewonen aanleg. Hi' volgde de lessen van Wettstein en d'Orville, le de zich
ook toe op de studie van de moderne talen en van de wiskunde en werd in 1737, na deze breede propaedeusis, toegelaten
tot de theologische studien, waarbij hi' vooral den invloed van Joannes Drieberge onderging. In 1740 werd hi' bevorderd
totproponent. Hi' predikte nu eerst op verschillende plaatsen, werd in 1741 beroepen naar Hazerswoude en deed daar den
10en Januari 1742 zijn intrede. Den 26en April 1750 volgde een beroep naar Delft, dat hi' aannam; den 25en October nam
hi' afscheid van zijn gemeente te Hazerswoude. Nadat Krighout, na het overlijden van Wettstein, een jaar lang in diens
lessen had voorzien, werd in 1756
hoogleeraar
Van in
der
de letteren
Meersch
en wijsbegeerte
tot aan
het
h Seminarium
benoemd; den 10en November Meld hi' zijn inaugurale rede : „De mentis humani libertate". In 1766 nam hi' voor den
ziekelijken Krighout ook het onderwijs in de godgeleerdheid op zich en den 17en Juni van het volgende jaar werd hi' tot
diens opvolger benoemd; 1) tot 1771, toen Daniel Wijttenbach optrad, bleef hi' echter ook de letteren doceeren, en in '79, bij
Wijttenbach's vertrek naar Leiden, be on hi' weer eenige litterarische colleges te even. Bovendien vervulde hi' te Amsterdam ook nog een deel der predikbeurten. Den 15en Juni 1790 werd hi' eervol nit zijn professoraat ontslagen, den 8en Juli
d.o.v. ook van denpredikdienst ontheven. Hi' overleed den 13en April 2 ) 1792.
Als theoloog was Van der Meersch zeer vrijzinnig, een krachtig verdediger van de vrijheid. Hi' betoonde zich dit o.a. in den
strijd over den Belisarius van Marmontel in een viertal anonieme brieven en in zijn opdracht aan den bisschop van Gloucester voor het 2e stuk van het 5e deel van zijn vertaling van Warburton, die een publicatie van de Staten van Holland
uitlokte van den len Mei 1773 teen geschriften, waarin over de hervormde kerk en haar leer op verachtelijke wijze gesproken werd.
Hi
Reeds
hi' met vertalingen van
vroeHistorie
Sharp, Warburton, Lardner e.a. Hi werkte mee aan de Al
g be
van Cornelis Westerbaan engaf een vertaling met aanteekeningen van Eusebius' Kerkelijke geschiedenissen. In 1774 gaf
hi' een herdruk van de door Drieberge uitgegeven verhandelingen van Nood, Locke en Barbeyracq over de verdraagzaamheid met een eigen vertoog over de vrijheid van den godsdienst in den burgerstaat. Verder gaf hi' o.a. nog bijdragen in de
„Algemeene Bibliotheek" en bewerkte een root deel van de Geschiedenis der Remonstranten van J. Regenboog.
In 1761 was hi' gehuwd met Adriana Limborch, weduwe van Joan Van der Craght.
Zie over hem : Paul Van Hemert's Oratio funebris, den 19en Juni 1792gehouden; Glasius, Godgeleerd Nederland s. v. en de
daar opgegeven literatuur, waarvan vooral in aanmerking komt J. Tideman, De Remonstrantsche Broederschap; V. d. Aa,
Biogr. wbk. d. Nederl. s.v. met opgave van geschriften en literatuur-opgave; en voor zijn bibliografie H. C. Rogge's Bibliotheek der Remonstrantsche Geschriften, 61.
Marcus MEIBOOM werd in 1630 3 ) te Pinning in Sleeswijk-Holstein geboren. Hi' verwierf zich een zekere vermaardheid door een werk over de muziek der ouden, „Antiquae musicae scriptores septem Graeci et Latini", dat hi' aan Koningin
Christina van Zweden opdroeg. Hi' werd aan Naar hof ontboden, maar toen hij, bij een muziekuitvoering met door hem
ontworpen „classieke" instrumenten, die de lachlust van de omgeving wekte, zich aan Christina's gunsteling Bourdelot
vergreep, zag hi' zich tot vertrekken genoodzaakt. Hi' be of zich naar Denemarken, werd hoogleeraar te Sora, daarna
Koninklijke Raad en bibliothecaris te Kopenhagen, ten slotte opzichter van den tol te Elseneur, maar werd om de wijze,
waarop hi' zijn taak vervulde, afgezet. Hi' be of zich nu naar Amsterdam en be yond zich daar toen Burgemeesteren zochten
naar een tweedengeleerde, naast Van Rae aan het Athenaeum te benoemen. Te vergeefs hadden zij een beroep gedaan
op Graevius en Gronovius. Zij klampten nu twee vreemdelingen aan, die zich toevallig in de Republiek bevonden, MarQ Gude zonder resultaat, Meiboom met succes. De bezwarende voorwaarden van het benoemingsdecreet van 29 Decemberg ) 1668, door voorzichtigheid ingegeven, liet hi' zich welgevallen : een proefjaar en een gering salaris, met het vooruitzicht echter op een vaste aanstelling en vermeerdering van inkomsten. Zoo werd hi' Professor historiae, litterarum et
eloquentiae aan het Athenaeum Illustre. Bij resolutie van den 30en Januari 1669 werd zijn honorarium verhoogd op
voorwaarde dat hi' zich in. de omgeving van het Athenaeum zou vestigen. Was er toen al van slordigheid ook in de uitoefening van dit ambt sprake ? Zeker is, dat hi' bij besluit van Burgemeesteren van 2 Januari 1670 ontslagen werd ; de
geruchten omtrent de reden van dit ontslag zijn verschillend : ongeschiktheid voor de hem opgedragen taak, of de weigering
omprivaatlessen, zelfs aan burgemeesterszonen, te even als zijnde beneden zijn waardigheid. Hi' be of zich nu in '74 naar
En land waar de voorgenomen uitgave van een geschrift mislukte, vandaar naar Frankrijk en ten slotte terug naar Am-

1 ) Zie Tideman, De Remonstrantsche Broederschap p. 18 •; ook elders vond ik dezen datum. Krighout kreeg echter
pas den 17en Juli '69 zijn ontslag volgens Tideman, eveneens p. 18 •; elders vond ik daarvoor ook we! 1767. Cf. Krighout.
2 )Zoo volgens de Oratio funebris van Van Hemert •; Glasius heeft 13 Mei. 3) Zoo v. d. Aa •; het Album Academicum
1913 heeft 1621. 4 ) Volgens Resol. Oud-Raad Gemeente-archief v. Amsterdam. Van Lennep, Memorabilia 158, heeft
29 November.
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sterdam. Hier wordt hij in eenige volgende jaren gesignaleerd, in bekrompen omstandigheden, gedwongen zelfs tot pogingen
om zijn bibliotheek te verkoopen. Hi' overleed er in 1710 1 ) of 1711 2).
Een root geleerde met „vreemde stellingen" en van een lastig humeur heet hi' bij Van der Aa. En Van Lennep, als hi' een
staaltje van hem verteld heeft, dat naar hoogmoedswaanzin zweemt, concludeert : „itaque mirus semper homo turn baud
multum aberat ab insania". Intusschen zou hij, volgens ocher in zijn Gelehrtenlexicon, ook nog naar Leiden beroepen
zij n, maar voor dit aanbod hebben bedankt.
Zie over hem : V. Aa, Biogr. wbk. der Nederl. en de daar genoemde literatuur. Hier, bij V. d. Aa, vindt men ook de
list van zijn geschriften. Verder Van Lennep, Memorabilia, 157. Cf. nog voor zijn publicaties : G. D. Born H.Gzn., Het
Hooger Onderw. te Amsterd. enz., 24.
ezocht
de H.B.S. met
b
Marinus Anthonie van MELLE werd den 25en Maart 1872 te Wissekerkegeboren. Hi'
3-jarigen cursus te Bergen-op-Zoom en ging, nadat hi' in '88 het einddiploma dier inrichting had behaald, over naar de
4e klasse van het Gymnasium te Doetinchem; twee jaar later deed hij, vanuit de 5e klasse, eindexamen. Den 17en Sept. 1890
werd hi' te Groningen ingeschreven als student in de Medicijnen, maar door He mans' colleges werd hi' getrokken tot de
wijsbegeerte. In '93 deed hi' het candidaats in de medicijnen, het volgende jaar het aanvullingsexamen-A en nog een jaar
later het candidaats in dephilosophie; toen ook, in '95, werd hi' met goud bekroond voor de oplossing van een Utrechtsche
prijsvraag „Over het geheugen", naar aanleiding der onderzoekingen van Wundt, Ribot, Ebbinghaus e.a. In '98 deed hi'
beide, zijn arts- en zijn doctoraal-examen in de wijsbegeerte. Hi' werkte nu voor zijn promotie onder Winkler te Amsterdam
en onder Roux te Paris; den 15en Mei 1900 behaalde hi' in de hoofdstad den doctorstitel op een proefschrift over ,A hasie". Hi' werd nu benoemd tot tweede geneesheer aan het krankzinnigengesticht te Utrecht, maar ziekte dwong hem al
gauw tot een verblijf in de Zwitsersche bergen. Echter werd hi' in 1901 als opvolger van Bellaar Spruyt benoemd tot gewoon
hoogleeraar in de wijsbegeerte en de zielkunde aan de Universiteit van Amsterdam; den 14en October held hi' zijn inaugurale oratie over :„David Hume en zijne leer over het kenvermogen”.
Vroom als hi was trok Plato vooral hem aan, gezien met het oog van hen, die later aan hem voortgearbeid hebben. Maar
ook de experimenteele psychologie was hi' van plan te geven, een voornemen, waaraan hi' door zijn gezondheidstoestand
led.
en
geen gevolg heeft kunnen even. Vruchtbaar, maar kort is zijn werktijd geweest ; den 27en Februari 1906 reeds is hi' over
Zie over hem K. Kuiper in den Amsterdamschen studentenalmanak voor 1907, 45.
hier de H.B.S. met
Samuel MENDES DA COSTA werd den 27enJuli 1862 te Amsterdam geboren. Hi'ht
bezoc
5 j. c., studeerde er in de medicijnen en werd er den 1 len Mei 1889 tot arts bevorderd. Van 1889 tot 1890 was hi' er inwonend klinisch assistent van Prof. P. K. Pel, van '90 tot '91 inwonend klinisch assistent van Prof. D. van Haren Noman.
Den len Augustus van laatstgenoemd jaar vestigde hi' zich als huidarts te Amsterdam, terwiji hi' van 16 Juli 1891 tot
8 Maart 1896 tegelijk als poliklinisch assistent van Prof. Van Haren Noman bleef optreden. Met in an van den laatstgenoemden datum werd hi' belast met het toezicht over de afdeeling en de polikliniek der huid- en geslachtsziekten en den
22enJuni d.o.v. benoemd tot tijdelijk waarnemend hoofd der polikliniek voor huidziekten en syphilis. Den 28en April 1897
werd hi' toegelaten als privaat-docent voor huidziekten en urologie aan de Universiteit van Amsterdam. Den 9en Maart
1898 volgde zijn benoeming tot buitengewoon hoogleeraar in de huidziekten; den 23en Mei hield hi' zijn inaugurale rede,
getiteld : „Het een en ander over bestrijding van dermatosen", nadat de Raad hem den ben April benoemd had tot hoofd
der speciale kliniek voor huidziekten en syphilis. Bij Raadsbesluit van 26 Februari 1919 werd het extra-ordinariaat vervan en door een gewoon hoogleeraarschap. Den 22en November 1929 werd hem op zijn daartoe strekkend verzoek met
in an van 15 September 1930 eervol ontslag uit dit ambt verleend.
Van zijn hand verschenen Leerboek der dermatologie (1897-1901; te zamen met A. N. van Praag). Leerboek van de
huidziekten (1910; 2e dr. 1923); Leerboek der venerische ziekten (1914; 3e dr. 1929, evenals de 2e dr. o. d. t. : Leerboek
dergeslachtsziekten. Verder publiceerde hi' verhandelingen in verschillende tijdschriften als : Monatshefte f. prakt. Dermatologie (later : Dermatologische Wochenschrift); Ned. Tijdschr. v. Geneesk.; Tijdschr. v. sociale hygiene; Acta dermatovenereologica.
Hendrik Carel van der Boon MESCH, zie : Hendrik Carel van der BOON MESCH.

Gerrit Hendrik van der MEY werd den 27enJanuari 1851 te Amsterdam geboren als zoon van G. H. Van der Mey,
heel- en vroedmeester daar terplaatse. Hi' bezocht de la ere school in zijn geboortestad en ging op 13-jarigen leeftijd over
naar die van den heer Westbroek te Schoonhoven om opgeleid te worden tot cadet aan de Militaire Academie te Breda.
We ens zijn sterke bijziendheid werd van dit plan afgezien, hi' keerde terug naar Amsterdam en werd daar leerling van
depas opgerichte H.B.S. met 5-jarigen cursus. In '67 deed hi' eindexamen, in het volgende jaar het admissie-examen voor
de Universiteit. Hi' liet zich nu inschrijven aan het Athenaeum Illustre en was een. vroolijk en ijverig student, bestuurslid
in verschillende functies van het corps. In '74 werd hi' te Utrecht met goud bekroond voor de oplossing van een prijsvraag,
en als assistent is hi' werkzaam geweest bij de professoren Stokvis en Lehmann. Den 16en Juni '76 promoveerde hi' te
Utrecht op een proefschrift over „De leer der ademhaling, historisch-critisch toegelicht". Hi' be of zich nu naar Weenen,
voornamelijk om er de lessen in chirurgie en verloskunde te volgen van Billroth, Salzer, Braun en Bandl. Terug in Amsterdam vestigde hi' zich daar — de eerste in de stad — als specialist voor verloskunde en vrouwenziekten. Al spoedig werd
hi' als privaat-docent aan de Universiteit toegelaten en al gauw ook benoemd tot verloskundige bij het Nederlandsch Israelie-

1 ) Van Lennep in zijn Memorabilia. 2 ) Saxe, Onomasticon •; V. d. Aa s. v. en de andere daar
aald literatuur
aan ;
Album Academicum 1913. De Nouvelle Biografie generale laat hem in Utrecht sterven.
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tisch armbestuur en tot leeraar aan de Rijks-Kweekschool voor vroedvrouwen. Nadat Prof. Zweifel had bedankt volgde,
onder veel tegenkanting, bij raadsbesluit van den 16en Februari 1881 zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar in de verloskunde en de leer der vrouwenziekten aan de Universiteit van Amsterdam als opvolger van Prof. Lehmann. Al voor zijn intreeredegaf hi' colleges; die rede hield hi' den 3en October, over „Het bestaan van een kraaminrichting, eene levensvoorwaarde
voor verloskundig onderwijs". Om de schrikbarende sterfte aan kraamvrouwenkoorts daar was er nl. ernstig sprake van die
inrichting op te heffen. Zijn oratie was een pleidooi voor het behoud onder belofte van verbetering van het kwaad door
antisepsis, waarvan Lehmann, hoe bekwaam als obstetricus overt ens niet had willen weten als een overbodig novum.
En zijn belofte heeft hi' gestand gedaan.
Door Van der Mey pas heeft de gynaecologie aan de Amsterdamsche Universiteit beteekenis gekregen. Op zijn initiatief
is de Nederlandschegynaecologische Vereeniging opgericht tot welker bloei hi' in verschillende functies veel heeft bijgedragen en die hi' tot zijn dood toe een warm hart is blijven toedragen. Maar ook op verloskundig gebied heeft hi' veel tot
standgebracht door aan zijn kliniek de aseptische behandeling mogelijk te maken. Voortdurend is hi' blijven ijveren voor
een kraaminrichting, de Amsterdamsche Universiteit waardig, maar van de vervulling van zijn wenschen heeft hi' alleen
de belofte beleefd. Hi' overleed den 16en December 1895 ten gevolge van een bloedvergiftiging.
Van der Mey was in de eerste plaats een man van de praktijk; heel veel heeft hi' niet gepubliceerd. Hi' be on een leerboek
voor verloskunde, dat door zijn opvolger, Hector Treub, is voltooid. Studies van zijn hand zijn verschenen in het Nederl.
M voordrachten
Maar
voor rac
ift voorGGeneeskunde.
Ti' rift voor verloskunde en gynaecologie en in het Nederl. Tijdschr
heeft
hi' veel gehouden en veel mededeelingen gedaan in de vergaderingen van het Genootschap ter bevordering der NatuurGenees- en Heelkunde te Amsterdam en in de Amsterdamsche afdeeling van de Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde. Ook verschillende maatschappelijke functies heeft hi' bekleed; zoo was hi' lid van de Commissie van Toezicht op
den gemeentelijken geneeskundigen dienst en secretaris van de Commissie van Toezicht en Beheer op de Rijkskweekschool
voor vroedvrouwen.
Den 15 en Augustus 1878 was Van der Me te Lunteren gehuwd met Francoise Agathe Lydia Geraerds Thesingh.
Zie over hem C. N. Poll in Nederl. Tijdschr. voor Verloskunde en Gynaecologie VII (1896), 1, waar ook een opgave voorkomt van zijn geschriften en voordrachten; M. . Pijnappe
l in Elzevier XI, 201; Amsterdamschen Studentenalmanak voor
W
1897, 101; H. Treub in Weekblad van het Ned. Tijdschr. voor Geneeskunde van 21 Dec. 1895; het artikel van P. H. Simon
Thomas in het Nieuw Ned. biogr. wbk I, 1331.
Johannes Cornelis Hendrik de MEYERE werd den len April 1866 te Deventer geboren. Hi' bezocht het Gym-

nasium te Amsterdam, studeerde aan de Universiteit aldaar in de ZoOlogie en promoveerde er den 23en Februari 1893 op
een proefschrift „Over de haren der zoogdieren; in 't bijzonder over hunne wijze van rangschikking". Van 1891 tot '96
was hi assistent aan het ZoOlogisch laboratorium te Amsterdam, van September '94 tot September '96 bovendien tijdelijk
leeraar aan een H.B.S. met 5-j.c., van 1896 tot 1921 conservator van de Insectenverzameling van het Koninklijk ZoOlogisch
Genootschap Natura Artis Magistra. In 1906 werd hi' toegelaten als privaatdocent in de leer der Arthropoden; hi' be on
zijn colleges den 9en Februari met een openbare les : „Over het belang van academisch onderwijs in de entomologie". Den
9en October 1907 werd hi benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de technische zoOlogie; den 27en Januari 1908 hield
hi zijn inaugurale oratie over •: „De studie der insectenbiologie". Den 27en Juli 1921 volgde zijn benoeming tot gewoon
hoogleeraar in de technische zo8logie en de erflijkheidsleer.
Van zijn hand verschenen nog • Nieuwe naamlijst van Nederlandsche Diptera (1898; samen met F. M. van der Wu1p, als :
Bijvoegsel voor het Tijdschrift voor Entomologie, met 4 Supplementen in 1907, 1916, 1919 en 1928); Die Echinoidea der
Siboga-Expedition (1904, Siboga-expeditie Mon. XLIII) en verschillende artikelen in het Tijdschrift voor Entomologie,
Entomol. Berichten, Zeitschr. f. indukt. Abstamm. u. Vererb. Lehre, Handelingen v. h. 13e Ned. Natuur- en Geneeskundig
Congres.
Antonius Mathias Johannes Friedrich MICHELS werd den 31en December 1889 te Amsterdam geboren. Hi'

bezocht daar het R.K. Gymnasium van het St. Ignatiuscollege, behaalde in 1909 de acte voor onderwijzer en de acte
voor wiskunde lager onderwijs, studeerde aan de Universiteit van Amsterdam in de wis- en natuur- en in de scheikunde
en promoveerde daar den 26en November 1924 op een dissertatie over : „Het nauwkeurig meten van Isothermen". Van
1913 tot '14 was hij leeraar aan het R.K. Gymnasium van het St. Ignatiuscollege, van 1914 tot '18 reserve-officier in militairen dienst, van 1918 tot '28 weer leeraar aan het zooeven genoemde gymnasium. Na zijn dl examen in de wisen natuurkunde in 1919 werd hi assistent aan het natuurkundig laboratorium van de Amsterdamsche Universiteit, waar
hi van 1927 tot '29 de colleges waarnam voor Prof. Kohnstamm. Den 8en Mei van het laatstgenoemde jaar werd hi' benoemd
tot lector in de experimenteele warmteleer en een deel der medische propaedeuse; den 30en Mei opende hi' zijn colleges met
een openbare les over : „De ontwikkeling der warmteleer door middel van hooge drukken".
Van zijn hand verschenen tab van artikelen en mededeelingen, hoofdzakelijk op het gebied van hoogen druk, in : de Verslagen en de Proceedings van de Kon. Akad. van Wetenschappen, de Annalen der Physik, het Zeitschr. des Vereins deutScher Ingenieure, de Proceedings of the royal society of London, de Archives Neerlandaises, Physica enz.
••

Hendrik Christiaan MILLIES werd den 15en October 1810 te 's-Gravenhage geboren, als noon van Jacobus Millies,

toen Conservator van het kunst-kabinet aan 's-Rijks-bibliotheek, en van Anne Bornet. Hi' verloor zijn vader toen hi' twee
jaar oud was. Hi volgde het onderwijs op de departementale school van zijn geboorteplaats en werd toen op het kantoor
van een procureur geplaatst. Toen hij in den arbeid hier zeer weinig lust toonde, werd hij, in 1823, bij een bloedverwant,
Joh. Christ. Steuerwald, Luthersch predikant en rector te Bergen-op-Zoom, in huis opgenomen. Deze bereidde hem voor
voor het academisch onderwijs en in September 1827 kon hi als student aan het Luthersch Seminarium te Amsterdam
worden ingeschreven. Ook volgde hi de colleges van D. J. van Lennep, J. P. van Cappelle en anderen aan het Athenaeum
Illustre, vooral die van den pas benoemden Taco Roorda, die zijn belangstelling in de richting der Oostersche talen leidde.
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Den
19en October 1832 werd hi' tot proponent
bevorderd. Den 30en April 1837 werd hi' te Kuilenburg beroepen, waar hi'
D
i
den 16 en Juli zijn intrede deed. Den 21en April 1839 Dam hi' afscheid van deze gemeente ten gevolge van een beroep naar
Haarlem, waar hij van den y en Mei d.o.v. tot den 23en November 1845 arbeidde. Toen volgde, den 17en September van dat
jaar, een beroep naar Utrecht, waar hi' werkzaam was van den 14en December d.o.v. tot den 10en Mei 1847. Bij Kon.
Besluit toch van 15 Januari '47 was hij, als opvolger van Prof. Pliischke, benoemd tot gewoon hoogleeraar aan het Evangelisch Luthersch Seminarium te Amsterdam. Een lichaamskwaal en een zwakke gezondheid waren oorzaak, dat het predikambt hem vaak zwaar gevallen was; aan deze physieke gesteldheid is het te wijten dat hij, hoewel hi' reeds in Mei '47
be on zijn colleges te geven, pas den 6en November 1848 zijn inaugurale oratie hield „de exterarum religionum comparatione,
theologo Christian valde commendanda". Bij Kon. Besluit van 16 November 1855 volgde zijn benoeming tot hoogleeraar in de Oostersche letteren te Utrecht; hi' hield hier den 22en September 1856 zijn intreerede : „de literarum Orientalium cum theologia Christiana necessitudine". Den 26en November 1868 is hi' overleden.
Vooral de talen van de Oost-Indische Archipel hebben zijn groote belangstelling gehad; hi' bestudeerde het Maleisch, het
Javaansch, maar ook de taal der Alfoeren, voor welker kennis de om an met Lambertus Mangindaan, die ter opleiding
tot onderwijzer en zendeling van 1854 tot '58 te Amsterdam vertoefde, hem van root nut was; die der Bataks, waarbij
Willem Iskander, voor eenzelfde doel eenige jaren in Nederland vertoevende, hem hielp • die van andere stammen nog.
Met kracht drong hi' aan op de verkondiging en verspreiding van het Christendom in Indie en levendige belangstelling
toonde hi' in het Zendelinggenootschap en het Nederlandsche Bijbelgenootschap. Wat het laatste betreft, daarin dateerde
zijn invloed reeds van 1845 hi' heeft het initiatief genomen tot de Haarlemsche voorstellen om de door Duitsche zendeCelebes
linen
begonnen vertaling van het Nieuwe Testament in het Dajaksch
voort te
zetten, om ieman te zenden
g
dnaar
ter voorbereiding van een bijbelvertaling in het Makassaarsch en Boegineesch en iemand naar Sumatra voor een in het
Bataksch. Alle drie voorstellen hadden succes ; de zending van B. F. Matthes naar Makassar en van H. Neubronner van
der Tuuk naar Sumatra zijn er gevolg van geweest. Van 1848 tot '56 was hi' lid, van '56 of honorair lid van het hoofdbestuur van het Genootschap. Ook op de zending van Dr. Engelmann in 1863 naar de Preanger-regentschappen en op die
van Dr. Van der Tuuk naar Bali heeft hi' grooten invloed geoefend. Het verschijnen van Hardeland's Dajaksch-Deutsches
WOrterbuch en Grammatik der dajakschen Sprachen, door 't Genootschap uitgegeven, is aan hem grootendeels te danken.
Krachtig heeft hi' gestreden voor de afschaffing van de slavernij; meer dan eens heeft hi' daarvoor de pen opgevat.
Millies was verder nog een numismaticus van beteekenis, kenner vooral van de munten van de Oost-Indische Archipel.
Verschillendegeschriften getuigen daarvan, vooral het na zijn dood, in 1871, verschenen werk : „Recherches sus les monnaies
des indigenes de l'Archipel Indien et de la Peninsule Malaie".
Wat zijn godsdienstig standpunt betreft is Millies langzamerhand gekomen tot een positieve en orthodoxe bijbelverklaring.
Men zie over hem het levensbericht van H. C. G. Boot in het Jaarboek v. d. Kon. Akad. van Wetenschappen voor 1868,
104, gevolgd door een list van gedrukte geschriften. Verder zijn nekrologie van P. J. Veth in het Tijdschrift voor NedIndie, 3e Serie, III 1, 304; P. DeJong in de Ned. Spectator 1868, No. 52, 410; J. Loosjes, Naamlijst van Pred., Hoogl.
en Prop. der Luth. Kerk in Nederland, 209, waar ook een opgave van zijn geschriften voorkomt; J. Loosjes, Geschiedenis
der Luthersche Kerk in Nederl., 221; J. C. E. Bartelds in Nieuw Ned. biogr. wbk. VIII, 1157.

Friedrich Anton Wilhelm MIQUEL werd den 24en October 1811 te Neuenhaus in het Bentheimsche geboren,
waar zijn vader landphysicus, hofmedicus en burgemeester was. Het eerste onderricht ontving hi' van dezen vader, met
h laatstaanvulling door privaatonderwijs. Een jaar, den cursus 1828—'29, bezocht hi het Gymnasium gen.
te LinIn
het
genoemde jaar, den 30en September, werd hi' te Groningen ingeschreven. Hi' was er heen gegaan om er in de letteren te
studeeren, maar weldraging hi' tot de medicijnen over; vooral de botanie trok hem aan. Twee antwoorden op prijsvragen, een door Groningen en een door Leiden uitgeschreven, werden bekroond, en door Van Hall werd hem en een zijner
tentr
Sepilis.
ona
mede-studenten toen reeds toevertrouwd de voortzetting van zijn Flora Bel ii
Den 15en Mei 1833promoveerde hi' op een dissertatie over „Veterum de iecore merita" tot doctor in de geneeskunde; later,
den 24en Mei '50, werd hem door den Groningschen Senaat ook nog het eeredoctoraat in de Natuurwetenschappen verleend.
Een jaar na zijn promotie, in 1834, werd hi' benoemd tot arts aan het Buitengasthuis te Amsterdam. Nog weer een jaar
later, in '35, volgde hi' De Vriese op als lector in de kennis der geneesmiddelen en de kruidkunde aan de Klinische school
te Rotterdam, waar hi' ook een overzicht over de Natuurlijke Historie had te even. Hi' vestigde zich nu in de Maasstad
tegelijk als geneesheer en kreeg er tevens aandeel in de algemeene armenpraktijk. Den 19en September 1839 werd hi' beroe en tot hoogleeraar in de botanie en de chemie aan het Athenaeum te Deventer, maar hi' bedankte, omdat hij meende
een hortus voor zijn onderwijs niet te kunnen missen. Hier, te Rotterdam, schreef hi' in '36 zijn „Tentamen Florae Homericae" en in '38 zijn „Leerboek tot de kennis der artsenij-gewassen" enz. Meerdere werken volgden al gauw; zij werden,
ook in Duitschland, bijzonder goed ontvangen. Zoo werd hi' in 1846 tot professor medicinae et botanicae aan het Athenaeum
Illustre te Amsterdam benoemd. Hi' aanvaardde zijn ambt den Zen Maart met het uitspreken van een „Oratio de re no
vegetabili in telluris superficie mutanda efficaci".
De inhoud van zijn lessen wordt geroemd, de voordracht had iets eentonigs. Vol ens het jaarverslag van Curatoren over
1847 werd het botanisch college bijgewoond „door eenige jong
elieden, niet-studenten, die zich voor een tuinbouw wilden
bekwamen, en door eenige fabrikanten". Voor die „tuinbouw-studenten" werd in 1857 aan den Hortus een afzonderlijke
theoretische enpractische opleiding met driejarigen cursus ingericht. Meer belangstelling ondervond zijn geologisch college;
„behalve zes studenten der Klinische school, twee studenten van het Remonstrantsch Seminarium, een hoogleeraar en een
particulier, volgden" — alweer volgens het verslag van 1847 — „ook andere studenten als auditores dit onderwijs". Een
bontgezelschap ! Veel zorg besteedde Miguel aan den Amsterdamschen hortus ; hi' bracht er allerlei hervormingen in aan
en breidde hem aanmerkelijk uit.
In 1859 verliet Miguel Amsterdam ten gevolge van zijn benoeming tot hoogleeraar te Utrecht. In 1862 werd hem het diteurschap van 's-Rijks herbarium te Leiden aangeboden met een professoraat in de plantkunde daar. Het eerste nam hi' aan,
voor het tweede bedankte hij; hi' bleef dus als hoogleeraar aan de Utrechtsche Universiteit verbonden tot zijn dood, den
23en Januari 1871, tengevolge van een leverziekte.
Miguel was een man met een stalen geheugen, die voor zijn lessen een voorbereiding behoefde en midden uit ander werk
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zich naar de co llegezaal placht te begeven. Hi' be zich vooral tot beschrijving der planten en bewoog zich niet op hhet
gebied der physiologie. Om zijn groote verdiensten als systematicus ontving hi' nog voor zijn vertrek naar Amsterdam een
uitnoodiging van Von Martius om aan diens Flora Brasiliensis mede te werden; hi' voldeed aan het verzoek, zoodat enkele
deelen van zijn hand zijn. Met de voorwereldlijke flora en de geografische verspreiding der planten Meld hi' zich bij voorkeur bezig; zijn „Disquisitio geographico-botanica de plantarum regni Batavi distributions" „gehOren zu dem Ersten an
Besten, womit sich der Europaische Continent an Wattson's Vortritt anschlosz". Bekend zijn verder zijn Flora van Nederlandsch-Indie in 4 deelen en zijn opstel over de verwantschap der flora van Japan met Azle en Noord-Amerika, een voorbeeld van vergelijkende plantengeografie. Ook de vier folio-banden van de Annales Musei Botanici Lugduno-Batavi zijn
voor een deel door hem zelfgeschreven.
Veel bemoeiingen heeft Miguel gehad met de kina-cultuur in Indie, Bien na den dood van Jun Kuhn onder wien deze zaak
ressorteerde en die van zij n inmenging niet gediend was, met succes bekroond werden.
Geoloog was hij, ondanks zijn geslaagde colleges in Amsterdam, niet. Het lidmaatschap van de hoofdcommissie van drie
voor de vervaardiging en beschrijving van een geologische kaart van Nederland heeft hem veel verdriet bezorgd; in '55
is de commissie ontbonden en de voltooiing aan Staring opgedragen. Van tal van andere commissies heeft hi' deel uitgemaakt ; zoo is hi' lid en voorzitter geweest van die tot herziening van de pharmacopoea van Nederland.
met tal van botanici uit alle landen der aarde heeft hi' een drukke corresponMiguel was een man van wereld-re
dentie onderhouden.
Tijdens zijn Rotterdamsch verblijf huwde hi' met Catharina Elisabeth Madry, dochter van een bankier daar te stede.
Zie over hem C.J. Matthes in Jaarboek v. d. Kon. Akad. voor Wetenschappen 1872, 29; G. J. Mulder in den Utrechtschen
Studentenalmanak voor 1872, 157; Van Kobell in Sitzungsberichte der Bayer. Akad. Ph s. Cl. 1871, 151; het artikel
van M.J. Sirks in Nieuw Ned. biogr. wbk. IV, 986, waar een opgave van zijn geschriften voorkomt, evenals in de Botanische
Zeitung van 9 Juni 1871 van de hand van Rauwenhoff. Cf. verder Van Athenaeum tot Universiteit, 52.
Anton Ewoud Jan MODDERMAN werd den 27en September 1838 te Winschoten geboren als noon van Hendrik
Jacob Herman Modderman, toen procureur aldaar, en Adriana Sibilla Catharina Emmen. In '40 werd zijn vader lid van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal, in '47 lid van den Hoogen Raad. De familie verhuisde toen naar Den Haag. Hi bezocht daar de school van den heer Burnier en kwam er in September 1850 op het Gymnasium. Den 15en September 1856
werd hi' te Leiden als student in de rechten ingeschreven. Reeds toen ging zijn belangstelling, begrijpelijk gezien het
milieu waaruit hi' gesproten was, vooral naar het strafrecht uit. Hi' maakte kennis met de leer van Krause, zooals die
door Ahrens uitgewerkt was; recht was voor hem alleen dat wat de menschheid zedelijk verheft, en die overtuiging is
hem bijgebleven. En voor de bepaling van den norm dier zedelijkheid is Scholten zijn ids geweest, Scholten, die een die en
indruk op hem gemaakt schijnt te hebben. Ook publiceerde hi' al in zijn studententijd; stukken van zijn hand verschenen
in„Die Zeit”, te Frankfort a.M. uitkomende, in het Vaderland, in de Middelburgsche en in de Tielsche Courant; bovendien
was hij lid van de redactie van den Studentenalmanak. Den 19en December 1856 deed hi' zijn mathesis, 6 Juni '57 zijn
propaedeutisch, 18 Mei '59 zijn candidaatsexamen en den 13en Juni '63 promoveerde hi' op een proefschrift over : „De
hervorming onzer Strafwetgeving, kritische beschouwing der wet van 29 Juni 1854 (Staatsblad No. 102), houdende eenige
veranderingen in de straffen op misdrijven gesteld". Na zijn promotie vestigde hi' zich als advocaat in Den Haag. Maar
reeds den 27en Juli '641 ) volgde zijn benoeming tot hoogleeraar in de Rechtsgeleerdheid en de Staatswetenschap aan het
Athenaeum Illustre van Amsterdam; den 24en October Meld hi' zijn inaugurale rede, getiteld : „Straf een kwaad". Zij
een d
ging uit van de veronderstelling, dat 's menschen wezen au fond goed is, en betoogde, dat straf wel een leed maarkwaad
most wezen. Tegen de doodstraf, tegen onteerende veroordeelingen, to en opsluiting in gemeenschap was hi' gekant. Idealist
toonde hij zich hier en is hi gebleven tot het laatst toe. Zijn leer noemde hi' de „harmonistische"; ook bij Scholten stond
de harmonie in het middelpunt van zijn wereldbeschouwing.
Zijn professoraat was voor hem „een apostolaat voor recht en menschelijkheid". Over groote zeggingskracht beschikte hi'
met, eve als over bijzondere paedagogische talenten. Zijn voordracht was vermoeiend,_ maar zijn colleges waren van
uitnemend gehalte. Hi was een docent van het „overtuigde type", dat eigen inzicht graag op anderen overplantte. Buiten
de Universiteit trad hi' in de „Vrijdagsche Vereeniging" herhaaldelijk op als spreker ter verdediging van stellingen.
Nog in zijn Amsterdamschen tijd werd hi benoemd tot lid der Staatscommissie, den 28en September 1870 ingesteld, voor de
memorie
herziening van het strafrecht, die has rapport had uit te brengen in den vorm van wetten met bijbehoorende
van toelichting. Aan de werkzaamheden dier Commissie heeft hi' een root aandeel gehad.
In November 1870 volgde zijn benoeming tot hoogleeraar te Leiden; den 18en Maart '71 hield hi' er zijn intreerede : „Over
Met zijn rectorale rede van 8 Februari 1879 „over de eenheid der wetenschap en het
de methods van het strafrecht .Met
recht van het ideaal" en zijn Amsterdamsche inaugurale rede vormt zij als een criminalistische trilogie, die zijn onveranderlike gezindheid tot humaniseering van het strafrecht naar buiten kond doet.
Intusschen was de commissie tot herziening van het strafrecht met haar arbeid gereedgekomen. Mr. Smidt had onder
Kappeyne het ontwerp-strafwetboek ingediend, maar niet meer kunnen verdedigen. Reeds eenige malen had Modderman
een ministersportefeuille, hem aangeboden, geweigerd. Nu nam hi' aan en den 18en Augustus '79 werd hi in het kabinet
Van Lynden van Sandenburg tot minister van justitie benoemd. In het eerst had hi' bij zijn optreden veel succes; tal van
overwinningen behaalde hi in de Kamer. Na een tijd van slapheid kwam er weer iets tot stand. Ook het nieilwe Wetboek
van strafrecht wist hi' in behouden haven te brengen en toen in April 1883 het Kabinet aftrad, waren bijna alle ontwerpen
voor de uitvoering reeds gereed. Hoezeer zijn arbeid gewaardeerd werd, blijkt nit zijn benoeming, den 29en April '83, tot
Minister van Staat. Maar intusschen had hi den laatsten tijd in de Kamer veel tegenwerking ondervonden, en, te impressionabel voor de politiek, was hi' snel oud geworden. In den zomer van het genoemde jaar, in Wiesbaden, be on een
ernstige ziekte zich te openbaren. Operaties volgden. In het begin van '84 was er een schijn van beterschap; in April keerde
hij naar het vaderland terug. Voor een benoeming in Gro ingen als opvolger van Gratama, bedankte hi' echter. Een in-
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zinking volgde en weer een operatie. Den 29en Mei '85 werd hi' benoemd tot lid van den Hoogen Raad. Maar hi' heeft
over
geen zitting meer genomen; den Ten Augustus is hi' overleden.
Ook in het maatschappelijk levee heeft Modderman zich sterk bewogen. In Amsterdam was hi' lid der Commissie van
administratie over degevangenissen, hoofdbestuurslid van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, Voorzitter van de
plaatselijke afdeeling van het anti-dagbladzegelverbond, lid van het bestuur van de kiesvereeniging Burgerplicht, van
de Gezondheidscommissie, van het bestuur van de Vereeniging tot verbetering van de kinderbewaarplaatsen. In Leiden
zat hi' in het bestuur van het plaatselijk departement van de Maatschappij van Toonkunst; hi' werd er tot gemeenteraadslidgekozen, maar bedankte voor een mandaat. In Den Haag werd hi' Curator van het Gymnasium. Ook is hi' eerelid geworden van den Volksbond, vereeniging teen drankmisbruik en in '81 benoemd tot regent van de Koninklijke school te
Apeldoorn.
VOOr zijn vertrek naar Amsterdam was Modderman getrouwd met Elizabeth Anna Louise de Vos van Nederveen Ca el.
Zie over hem : C.J. Sickesz in Levensberichten van de Maatschappij der Ned. Letterkunde 1887, 56; W. van der Vlugt
in de Gids 1885, IV, 116; Themis 1885, 586, van welk tijdschrift hi' medewerker was; Leidschen Studentenalmanak voor
1886, 347, en de andere artikelen, genoemd in het Repertorium van Petit-Ruys. Sickesz' levensbericht wordt gevolgd door
een list van zijn geschriften en redevoeringen. Cf. J. M. van Bemmelen in het Nieuw Ned. biogr. wbk. VIII, 1158.

Gustaaf Adolf Frederik MOLENGRAAFF werd den 27en Februari 1860 te Nijmegen geboren. Van 1872 tot
'76 bezocht hi' het Gymnasium met 4-jarigen cursus van zijn vaderstad; de volgende twee jaren, 1876 en '77, woonde hi'
daar als toehoorder lessen bij aan de H.B.S. Van 1877 tot '82 studeerde hi' te Leiden, van '82 tot '86 te Utrecht, waar hi'
den lien November van laatstgenoemd jaar promoveerde in de Aard- en Delfstofkunde op een dissertatie over „De geologie
van het eiland St. Eustatius" en denzelfden dag, op stellingen, in de Plant- en Dierkunde. Van 1889—'91 trad hi' op als
privaat-docent aan de Universiteit van Amsterdam en den 1 len Maart '91 werd hij er benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de Geologic, Palaeontologie en Kristallographie; den 13en Juni hield hi' zijn inaugurale rede over : „Eenige
nieuwegezichtspunten omtrent de leer van de bewegingen der aardschors". Den 12en November 1897 verzocht hi' eervol
ontslag ; den y en Januari '98 werd het hem, met in an van den len Januari daaraan voorafgaande, toegestaan. Deze aanvrage van ontslag was gevolg van zijn benoeming tot Staatsgeoloog der Zuid-Afrikaansche Republiek, welke functie hi'
tot 1902 bekleedde, en toen verwisselde met die van consulteerendgeoloog te Johannesburg. In dit ambt bleef hi' tot 1905.
Daarna benoemd tot hoogleeraar in de geologie enz. aan de Technische Hoogeschool te Delft, hield hi' hier zijn intreerede
den 30en April 1906 over „Geologisch onderwijs aan mijnbouwkundigen". Aan de Delftsche Hoogeschool bleef hi' verder
werkzaam, tot hem, tengevolge van het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens, teen het einde van den cursus 1929—'30
op zijn verzoek eervol ontslag werd verleend.
Van zijn hand verschenen nog de volgende werken : Borneo-expeditie. Geolog. verkenningstochten in Centraal-Borneo,
1893—'94 (1900); Geology of the Transvaal (1904); [Geologie der] Niederlande (samen met Van Waterschoot van der
Gracht ; Handbuch der regionalen Geologie I 3; 1913); Nederlandsche Timor-ex (met
medk;
ewerers
I—III
III,
1915—'22); Geologie (in : De Zeeen van Nederlandsch Oost-Indie; 1922). Verder vele artikelen in de werken van de Kon.
Akad. v. Wetenschappen en in verschillende binnen- en buitenlandsche tijdschriften als : Versl. Indisch Gen., Verh. geol.
mijnbouwk. Genootschap ; Jaarboek geologisch mijnbouwkundig Genootschap, Tijdschrift Kon. Ned. Aardrijksk. Genootschap, Jaarboek mijnwezen Ned. Indie enz.

Willem MOLL werd den 28en Februari 1812 te Dordrechtgeboren als noon van Jan Willem Moll en Johanna Van der
Koogh. Hi' was hun eenige zoon en werd bestemd voor de zaak van zijn vader. Invloed van Ds. E. Kist te Dordt en vooral
van Ds. A. P. van Groningen te Bleskensgraaf, bracht verandering in het plan. Op zijn 15e jaar kwam hi' op de Latijnsche
school, waar vooral depraeceptor J. W. Grimm veel tot zijn vorming heeft bijgedragen; aan dezen heeft hi' zijn eerste wetenschappelijke werk opgedragen. Den 30en November 1830 werd hi' te Leiden als student ingeschreven, maar pas een klein
jaar later heeft hi' er zich gevestigd. In dien tusschentijd is hij, in verband met den Belgischen opstand, met Dordtsche
schutterij een korten tijd gelegerd geweest te Gorinchem, te Woudrichem, op Loevestein en te Breda. Hi' onderging hier
sterk den invloed van zijn stadgenoot en mede-schutter, den schilder C. L. W. Dreibholtz, die zijn kunstliefde wekte en hem
kunstkennis bijbracht. Teen het einde van '32 deed hi' zijn propaedeutisch examen en daarop be on de studie der theologie.
Veel kwam hi' bij Van der Palm en bij Van Hen el aan huffs; met Clarisse werden vriendschapsbanden aangeknoopt; Kist,
voor wiens onderwijs hi' zeer dankbaar was, heeft hem pas later recht begrepen en gewaardeerd. Voor het antwoord op
een door Clarisse uitgeschreven prijsvraag werd hi' bekroond : „de Musica Sacra in Ecclesia Protestantium ad exemplum
veterum Christianorum emendenda". Zij lag in zijn lijn, want ook op muziek, op piano en zang le de hi' zich toe in zijn
studententijd en hi' componeerde liederen en cantaten. Den 3en Augustus '36 deed hi' het proponentsexamen voor het
provinciaal kerkbestuur van Noord-Holland. Daarop werkte hi' aan een dissertatie, die echter niet voltooid werd ; den
8en Mei '47 is hem het doctoraat honoris causa verleend. In Mei '37 1 ) volgde een beroep naar de Lage-Vuursche; hi' nam
het aan en werd er den 3en September bevestigd. Al spoedig echter be on zijn stem hem te begeven; voor keeltering werd
gevreesd. Hi' ging nu naar Dordt en van daar naar Heidelberg, waar hi' herstel zocht en vond. Hi' las hier veel Engelsch en
vertaaldegeschriften van Lamb, en Scott's The lay of the last minstral. In September '39 kon hi' naar de Vuursche terugkeeren en zijn werk weer opvatten. Hi' zette zich nu aan de studie en van '44 2 ) tot '46 verscheen zijn „Geschiedenis van
het kerkelijke leven der Christenen gedurende de zes eerste eeuwen", een stuk kerkelijk leven in plaats van kerkelijke
archaeologie of kerkelijke antiquiteiten. Teen het einde van '44 werd hi' naar Arnhem beroepen; in het begin van Mei '45
hield hi' er zijn intreepreek. Maar zeer kort is hi' hier geweest. Den 9en Januari '46 overleed Prof. Rooyens te Amsterdam;
den 4en Maart werd Moll, als no. 3 van de voordracht, met 7 stemmen meerderheid tot zijn opvolger gekozen. Den lien
len Juni
hield hi' zijn inaugurale rede „de iis, quae nostra aetate in futuris ecclesiae antistitibus informandis minime negligenda

1 ) Vol ens Rogge den 19en, volgens Acquoy den 22en. 2 ) Acquoy heeft ten onrechte '42.
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sint". Hi' had een zware taak. Zijn opdracht luidde : theologie en kerkgeschiedenis ; hi' was dus belast met het geheele
onderwijs in de theologische vakken en de opleiding der Ned. Hervormde theologische studenten was, voor zoover de theoretische vakken betreft, uitsluitend aan zijn zorg toevertrouwd. „Op zijn schouders rustte" — worth in den Studentenalmanak van 1856gezegd „wat bij de Rijksuniversiteiten aan drie hoogleeraren was opgedragen". Bovendien was
hi' ex officio nog concionator Athenaei, en vervulde die taak zóó, dat de kerken overvol waren als hi' optrad.
Van een vertrouwelijke verhouding tot zijn studenten getuigt het „Vader Moll", waarmee deze van hem plachten te spreken.
In 1853 richtte hi' met zijn leerlingen een „Vereeniging tot de beoefening van de geschiedenis der Christelijke kerk in Nedland" op, die 15 jaar lang bleef bestaan. Tot op zijn tijd had de beoefening van de Kerkgeschiedenis A
nOch
d,
msterinam
nOch elders in het land, bijster getrokken. De richting was te antiquarisch, te dood. Door Moll werd het een studie van het
godsdienstig leven der voorvaderen, dat als vanzelf de belangstelling had. Amsterdam werd de kweekplaats voor de
Vaderlandsche Kerkgeschiedenis; tal van dissertaties zijn er uit Moll's school en kring voortgekomen.
Moll is een ijverig strider voor de belangen van de Amsterdamsche hooger-onderwijsinrichting geweest. Een oogenblik
dreigde hi' voor de hoofdstad verloren te gaan, toen hij, in 1860, als opvolger van Kist naar Leiden beroepen werd. Hi'
bedankte echter toen men daar aan de door hemgestelde voorwaarden niet wilde voldoen. In '74, bij het begin van den
nieuwen cursus, Meld hi' een rede over „De idee der Universiteit in hare historische ontwikkeling", een pleidooi al voor de
omzetting van het Athenaeum. En toen die in '77 een feit geworden was, was hij, den 15en October, op den dag der inwijding van de nieuwe Universiteit, de aangewezen feestredenaar.
Moll's standaardwerk is de van 1864 tot '69 verschenen :„Kerkgeschiedenis van Nederland voor de hervorming”, door
Pi' er genoemd „een der allerbelangrijkste voortbrengselen der Nederlandsche historische letterkunde, waarvan de wedergade bij ons te lande niet bestaat en ook in het buitenland met moeite gevonden zal worden, een boek dat Prof. Nippold
aan de Duitsche historici ten voorbeeld heeftgesteld". Daarnaast zij nog genoemd zijn „Angelus Merula", zijn „Johannes
Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de 15e eeuw", zijn „Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland
samen met Ter Haar. Verder heeft hi' in een root aantal tijdschriften wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke
opstellen geplaatst en, als opvolger van Royaards, met Kist de uitgave van het „Kerkhistorisch Archief" verzorgd.
Ook voor de kunst in al haar uitingen, speciaal voor de muziek, is hi' zich blijven interesseeren. Hi' behoorde tot de oprichters van de Vereeniging voor Noord Nederlands Muziekgeschiedenis en was bestuurslid en meermalen voorzitter van
de Maatschappij tot bevordering van
toonkunst.
toonk.
Een hartkwaal, die reeds lang zijn krachten ondermijnde, heeft ten slotte, in den vroegen morgen van den 16en Augustus
1879 een einde aan zijn leven gemaakt; den 19en werd hi' te Muiderberg be raven.
Den 28en Juni '37 was Mollgetrouwd met Elisabeth van Brakel; zij is 11 Februari '48 overleden. Twee jaar later, den
12en Juli '50 hertrouwde hi'j met Anna Elisabeth Henriette Theodora Voet, die hem overleefde.
Zie over hem J. G. R. Acquoy in Jaarboek van de Kon. Akad. van Wetenschappen 1879, 66, gevolgd door de list van zijn
werken en opstellen; H. C. Rogge in Mannen van beteekenis 1880 (XI), 1; F. Pi' er in Nederl. Archief voor Kerkgeschiedenis
N. S. IV (1907), 287 ; A. Eekhof in id. N. S. XII (1916), 271; F. Pi' er in id. XI (1914), 1 (Autobiografie); H. C. Rogge
in Ned. Spectator 1879, 286; verder nog : Eigen Haard 1877, 333; Studien en Bijdragen IV, 476; Geloof en Vrijheid 1894,
359 (Zelfde autobiografie als in 1914 door Pi' er uitgegeven); H. Brugmans in Nieuw Ned. biogr. wbk. VIII, 1162.
Cf. ook nog : Van Athenaeum tot Universiteit, 80.

Everhardus Cornelis Godee MOLSBERGEN, zie : Everhardus Cornelis GODEE MOLSBERGEN.

Frederik Adi iaan MOLSTER werd den 30enJanuari 1865 te Amsterdam geboren. Hi' bezocht daar het Gymnasium,
studeerde er in de rechtswetenschap en promoveerde er den 27en Maart 1888 op een dissertatie over : „Opzettelijke stranding in het averij-grosrecht". Hi' vestigde zich nu als advokaat en procureur in zijn geboorteplaats en was er van 1896 tot
1901plaatsvervangend kantonrechter in het 3e kanton. Den 22en April 1914 werd hi' benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in het Handelsrecht en het Faillissementrecht aan de Amsterdamsche Universiteit; den 30en November hield hi'
zijn inaugurale rede over : „Oorlog en handelsovereenkomst". Den 26en Maart 1930 werd hij, op zijn verzoek, met afloop
van den cursus 1929—'30 eervol uit dit ambt ontslagen.
Van zijn hand verschenen nog : De eigendom der gemeene Heiden en Weiden van Gooiland (1888). In 1889 richtte hi' met
C. D. AsserJr. het Magazijn van handelsrecht weer op, dat in 1859 door zijn vader J. A. Molster was gesticht te zamen
met A. de Vries, en dat in 1877 wasgestaakt. Het verscheen nu onder den naam van Nieuw Magazijn van handelsrecht
en werd voortgezet tot 1920. In dit tijdschrift verschenen verschillende opstellen van zijn hand. Bovendien in het Advocatenblad en in het Rechtsgeleerd Magazijn.

Jacob Pieter MOLTZER werdgeboren te Amsterdam den 4en Maart 1850, bezocht daar het Gymnasium, studeerde
te Leiden, waar hi den len Mei 1868 als student in de letteren werd ingeschreven en promoveerde er 1 ) den 22en November
1876 tot doctor in de rechten op een proefschrift over : „
De overeenkomst ten behoeve van derden". Van 1 Januari tot
1 April 1875 was hi' tijdelijk werkzaam als leeraar in Staathuishoudkunde, Staatsinstellingen en Handelsrecht aan de H.B.S.
te Leiden. Na zijn promotie vestigde hi' zich als advocaat te Amsterdam. Den 13en Juni 1881 werd hi` benoemd tot hoogleeraar in het Burgerlijk Recht en de Burgerlijke Rechtsvordering aan de Universiteit der hoofdstad ; den 17en October
hield hi' zijn inaugurale rede, getiteld : „Door het recht tot den reel". Teen den 16en April 1895 werd hem op zijn verzoek eervol ontslag uit het hoogleeraarsambt verleend, we ens zijn benoeming tot lid van den Raad van State. Hi' had
witting in de staatscommissie, die belast was met de voorbereiding van de herziening der eerste 6 titels van het 4e boek

') Weekblad v. h. Recht 1907, No. 8581, p. 4 heeft ten onrechte Amsterdam.
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van het wetsontwerp, dat de Commissie
van het Burgerlijk Wetboek en heeft als zoodanig invloed gehad op de same
in 1901 aan H. M. de Koningin heeft aangeboden. Hi' overleed den 26en September 1907 te Doom.
Als voornaamste werken verschenen van zijn hand : „Nederlandsch-Indisch landbouwcrediet. Het oogstverband" enz.
(1896, eerst in Themis, daarna afzonderlijk); „Landbouw en kapitaalbelegging. Eene studie over den privaatrechtelijken
grondslag van ons landbouwbedrijf" (1892); „Van bewijs in het algemeen en van schriftelijk bewijs. Eene beoordeeling der
ontworpen eerste twee titels van ons toekomstig burgerlijk bewijsrecht" (1904). Lan en tijd was hi' mede-arbeider en van
1884—'89 mede-redacteur van „Themis".
Moltzer was gehuwd met Peggy Nicoline Kappeyne Van de Coppello.
Zie over hem • P. van Heynsbergen, Gesch. d. rechtswetenschap in Nederland, 201; Weekblad v. h. Recht 1907, No. 8581,
4 en No. 8582,
4; Themis 1908, na 195.

Etienne MORIN (Stephanus Morinus) is in 1624 1 ) of 1625 te Caen geboren. Hi' was daar predikant en hookleeraar in de Oostersche talen. In 1685 week hi' voor de geloofsvervolging onder Lodewijk XIV naar Holland uit en verte Leiden. Het volgende jaar werd hij, nadat hi' den 18en Januari te Leiden honoris causa tot doctor
toefde Beni en tide
theologiae bevorderd was, op aanbeveling van den waalschen predikant Louis Wolzogen, benoemd tot hoogleeraar in de
Oostersche talen aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam; hi' aanvaardde zijn ambt met een „Oratio de utilitate linguarum orientalium ad intelligentiam S. Scripturae". Twee jaar later, in '88, beriep de Waalsche gemeente hem ook tot haar
leeraar; den 17en Augustus werd hij bevestigd. Den 24en Juli 1699 kreeg hi' zijn emeritaat; kort daarop, den Ten Mei 1700,
is hi'j overleden.
Zie Van der Aa, Biogr. wbk. der Nederlanden s.v., en de daar genoemde literatuur. Hier worden ook enkele werken genoemd. Besprekingen daarvan komen voor in de Boekzaal der geleerde wereld 1694, I en 1699, II. Cf. over zijn doctoraat
honoris causa : P. C. Molhuysen, Bronnen t. d. Gesch. d. Leidsche Univ. IV, 197*.

Alexander MORUS werd den 25en September 1616 te Castres in Languedoc geboren. Zijn eerste opleiding heeft hi'
gehad aan het protestantsche college daar, waarvan zijn vader hoofd was. Toen hi' 20 jaar was vertrok hi' naar Geneve
om daar in de theologie te studeeren. Al spoedig werd hem daar het onderwijs in het Grieksch opgedragen en in 1642 werd
hi er, als opvolger van Frederik Spanheim, die naar Leiden geroepen was, tot hoogleeraar in de godgeleerdheid en tot
predikant bij de gemeente benoemd. Zijn welsprekendheid uit afgunst, en zijn lichtzinnig gedrag en vermeende heterodoxie
uit ergernis, bezorgden hem vele vijanden, zoodat hi' ten slotte uitweek naar Holland. Zijn beschermer Claudius Salmasius
zocht hem nu een professoraat in Harderwijk te bezorgen. Dit pogen mislukte, vooral, naar het schijnt, door de bemoeiingen
van Spanheim, met wien hi' in Geneve op gespannen voet was geraakt en die hem nu, door tusschenkomst van Joannes
Smetius, bij Curatoren van de Geldersche Hoogeschool in een zee kwaad daglicht stelde. Echter werd hij, in 1648 2 ) of '49 3),
tot predikant bij de Waalsche gemeente en hoogleeraar in de godgeleerdheid aan het Athenaeum te Middelburg benoemd.
Ook werd hem, na den dood van Vossius in den zomer van '49, diens opvolging in Amsterdam aangeboden; hi' weigerde om
zijn verplichtingen ten opzichte van Middelburg. Intusschen werd zijn orthodoxie meer en meer in twijfel getrokken en
bleef zijn levenswandel aanstoot geven, zoodat, toen er in 1652 sprake van was hem voor een theologischen leerstoel te
Leiden in aanmerking te doers komen, de classis Dordt een vertoog teen die voorgenomen benoeming bij de Staten van
Holland in diende.Echter werd hi' in hetzelfde jaar '53, naar Bale zegt, omdat men hoorde dat hem een professoraat in
Frankrijk was aangeboden, naast Blondel aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam tot hoogleeraar in de kerkgeschiedenis
benoemd. Hi' raakte hier spoedig in een heftigen twist gewikkeld met den Engelschen dichter Milton, die, vurig aanhanger
van deparlementspartij, hem er van verdacht de schrijver te zijn van den „Clamor re ii sanguinis ad coelum adversus paricidas Anglicanos"; blijkens een resolutie van Burgemeesteren van 8 Juli 1654 ontkende Moms het boek te hebben geschreven ;
Curatorengaven hem daarop gunstige getuigschriften waarop hi' in '56 zijn „Alexandri Mori fides publica" baseerde. Bij
resolutie van 20 Dec. '54 werd hem 4 maanden verlof verleend voor een reis naar Italie. Meer dan een jaar bleef hi' weg,
en reeds werd over vervanging gedacht, toen hi' in het begin van '56 terugkeerde. Hi' was, zoo excuseerde hi' zich, lang opgehouden, o.a. te Charanton waar hem verzocht werdpredikbeurten waar te nemen, daar beide predikanten ziek waren. De
Fransche Ambassadeur had op zich genomen zijn lang wegblijven te verontschuldigen. Hi' werd dan ook weer in genade
aangenomen, echter met korting van een half jaar salaris. Toen de gemeente te Charanton herhaaldelijk trachtte hem als
predikant aan zich te verbinden wend bij resolutie van 12 Januari 1658 zijn salamis aanmerkelijk verhoogd. Lang is hi' intusschen niet meer in Amsterdamgebleven. Door het Waalsche consistorie en door de Synode werd een scherper onderzoek
naar zijn zeden en zijn godsdienstige overtuiging ingesteld. Door den Franschen gezant Du Thou liet hi' zich een geheime
lastgeving verstrekken en in '58 4 ) schreef hi' van Middelburg uit dat hi' zich op grond van die opdracht naar Frankrijk begaf.
Nadat de synode van Loudun hem had vrijgesproken van de teen hem ingebrachte beschuldigingen, wist hi' zich een predikantsplaats in Parijs te veroveren. Daar bleef hi' werkzaam tot zijn dood, den 28en September 1670 ten huize van zijn beschermster de hertogin van Rohan.
Baleelders
yle noemt hem „un des plus rands predicateurs de son siecle dans le parti reforme." „Mr. Morus" — zegt hi' e —
„a beaucoup d'erudition et d'esprit, pen de religion et de jugement. Il est malpropre, ambitieux, inquiet, changeant, hardi,
presomptueux et irresolu. Il scait le latin, le grec, rhebreu, l'arabe et ne scait pas vivre". En d'Orville getuigt van hem :
„fuere in hoc viro multae et elegantes literae, vena poetae non proletarii, facundia admirabilis."
Zie over hem het uitvoerige artikel in Bale's Dictionnaire historique et critique s.v., waar ook de list van zijn geschriften
voorkomt. Vgl. Van Lennep, Memorabilia, 150; Nouvelle biografie generale s.v.; V. d. Aa, Biogr. wbk. der Nederl. s.v.,
en de daar aangehaalde literatuur; P. C. Molhuysen, Bronnen t. d. Gesch. d. Leidsche Univ. III, 68. Zie vender de resoluties van den Ouden Raad op het Gemeente-archief te Amsterdam. Cf. voor zijn geschriften : G. D. Born H.Gzn., Het Hooger
Onderw. te Amsterd. enz.,
22.
1 ) Kobus en de Rivecourt, Glasius, V. d. Aa •; het album Academicum 1913 heeft 1625. 2 ) V. d. Aa. 3 ) Bayle. 4 ) Vol ens
Resoluties Oud-Raad, Gemeente-Archief Amsterdam • zoo ook Van Lennep, Memorabilia.
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Frederik MULLER jzn. werd den 26en Februari
1883
te Haarlemiden
geboren.
Hi' bezocht
het gymnasium te Le.
Hi' studeerde te Groningen, Utrecht, Halle, Berlijn, Leipzig en Parijs in de classieke letteren en promoveerde te Utrecht
den 22en April 1910 op een proefschrift : „De veterum, imprimis Romanorum studiis etymologicis, Pars I." Hi was eerst,
1909—'10, leeraar aan het Gymnasium te Zwolle, daarna, van 1910 tot '13, aan dat te Utrecht; van 1913 tot '19 was hi'
corrector van het Nederlandsch Lyceum te 's Gravenhage. Den 12en Februari van het laatstgenoemde jaar werd hi' benoemd tot hoogleeraar in de Latijnsche taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam •; den 12en Mei hield hi'
zijn inaugurale rede over : „Cicero in zijn blijvende beteekenis". In 1921 volgde zijn benoeming te Leiden tot hoogleeraar
in de Latijnsche taal- en letterkunde en de Romeinsche Oudheden; hier hield hi' den yen October van het genoemde jaar
zijn intreerede over : „De Confessiones van Augustinus".
Verder deed hi' nog verschijnen : Grieksch woordenboek (1920); Grieksche Kunstgeschiedenis (1921); Altitalisches WOrterverkhdebuck (1926); Beknopt Latijnsch-Nederlandsch Woordenboek (1929; samen met
en E. H. Rkema).
Ook
an
kwamen
linen van hem uit in de Meded. en in de Verhandel. v. d. Kon. Akad. v. Wetenschappen, afd. Letterk., o.a. Latijnsche
woordverklaringen op Semantisch-taalhistorischen grondslag, en in Mnemosyne (Nova Series), Museum, Hermeneus, Philoto us Zeitschr. f. vergleichende Sprachforschung, Indogerm. Forschungen, Glotta, Hermes, Revue des Etudes Latines.
Van het Latijnsche Woordenboek van J. van Wageningen bewerkte hi' den 3en druk (1921).

Pieter Johannes MULLER werd den 10en Maart 1854 te 's Gravenhage geboren. Hi'ezocht
b
daar de H.B.S. en het
Gymnasium en werd den 20en October 1874 te Groningen ingeschreven als student in de theologie. Den 27en Juni 1881
promoveerde hi' er tot doctor theologiae op een proefschrift over : „De Godsleer van Calvijn, nit religieus oogpunt beschouwd
engewaardeerd." Van 1879 tot '82 was hi' predikant te Steenwijkerwold, van 1882 tot '84 te Wolsum, van '84 tot '88 te
Nijmegen en van '88 tot '90 te Rotterdam. In het laatstgenoemde jaar werd hi' benoemd tot kerkelijk hoogleeraar aan de
Universiteit van Amsterdam; den 21en April Meld hi' zijn inaugurale rede, getiteld : „Denken en dichten, een woord over
leerstellige Godgeleerdheid". Toen de Raad der gemeente Amsterdam den 28en October 1893 het voorstel-Heineken aannam
om op de begrooting voor 1894 den post voor kerkelijke hoogleeraren te schrappen werd hij, met in an van den len Januari
van dit jaar, op wachtgeld gesteld. Hi' keerde terug tot den predikdienst en was van 1896 tot 1902 predikant bij de Waalschegemeente te Haarlem. Daarna vestigde hi' zich in Den Haag. Toen na den dood van Professor Lamers, die hem graag
als zijn opvolger had gezien, Dr. Hugo Visscher als zoodanig werd benoemd, nam hi' in 1904 een beroep aan van de Ned.
Herv.gemeente te Pretoria, waaraan hi' tot 1909 verbonden bleef. Naar Den Haag teruggekeerd, wijdde hi' zich verder
aan wetenschappelijke studie en aan velerlei practischen arbeid. Jaren lang was hi' lid van het Hoofdbestuur van het Ned.
Zend. Genootschap en lien jaar voorzitter van de Christelijke Vereeniging van Jonge Mannen, waarvan hi' later eere-voorzitter werd. Ook was hi' voorzitter van het Hoofdbestuur der Ned. Vereeniging ter bevordering van Zondagsrust. Veel
bewoog hi' zich op sociaal terrein, o.a. als bestuurslid van den Christelijken Volksbond.
Hi' overleed te Voorburg, den 28en September 1922.
Behalve eenige tijdschriftartikelen in Stemmen voor waarheid en vrede b.v., in het Kerkelijk Weekblad en in Vragen van
den dag, verschenen nog van zijn hand : De Godsleer van Zwingli en Calvin (Eene vergelijkende studie) (1884); Handboek
der dogmatiek, ten dienste der Ned. Herv. kerk (1895); De Godsleer der Middeleeuwsche joden (Bijdrage tot de geschiedenis
der leer aangaande God) (1898); Het Christendom en de christelijke kerk (1913; In : Kerk en secte VIe serie No. 5); Willem
van Oranje (1914; In : Onze groote mannen, le serie No. 7); De Europeesche oorlogsbrand I (1914) '15.
Zie over hem : De Nieuwe Rotterdamsche Courant van 30 September 1922, ochtendblad; het Algemeen Handelsblad van
29 September 1922, ochtendblad; Stemmen voor Waarheid en Vrede LIX (1922), 921.

Samuel MULLER werd den 18enJanuari 1785 te Crefeld geboren. Daar kreeg hij, min of meer gebrekkig, zijn vooropleiding. Daar hi' predikant bij de doopsgezinde gemeente wilde worden, be of hi' zich, 16 jaar oud, naar Amsterdam. Hi'
slaagde voor het toelatingsexamen voor het Seminarium. Aan het Athenaeum werd hi' vooral geboeid door de colleges van
D. J. van Lennep, die hem zijn liefde voor Latin en Grieksch bijbracht. Aan de Kweekschool was prof. G. Hesselink meer
in het bijzonder zijn leermeester. In 1806 deed hi' zijn proponentsexamen. Hi' bedankte voor beroepen naar West- en OostGrafdijk en naar Uithuizen, maar be on den 9en December 1806 zijn werkzaamheid als predikant te Zutphen. Nijmegen
deed te vergeefs een beroep op hem; den 24en Januari 1809 echter aanvaardde hi' het predikambt te Zaandam-Oostzijde.
Hier bleef hi' tot 1814. Toen vertrok hi' naar Amsterdam, waar hi' den yen Juni zijn intrede deed.
Na den dood van Rinse Koopmans werd door hem de aandacht gevestigd op diens zoon W. C. Koopmans; hi' werd echter
zelf den 24en April 1827 tot Rinse's opvolger benoemd. Hi' verklaarde zich bereid, die benoeming aan te nemen voor leerstellige godgeleerdheid, predikkunde, herdersambt, en geschiedenis en kenmerkende gevoelens der Nederlandsche Doopsgezinden, mits hem een ambtgenoot toegevoegd zou worden voor exegese, kerkgeschiedenis en zedekunde en zij beiden
de evangeliebediening zouden mogen waarnemen bij de gemeente te Amsterdam. Men ging op deze voorwaarden in en
door Muller's toedoen werd W. C. Koopmans naast hem geplaatst. Den Ten October 1828 hield hi' toen zijn inaugurale
oratie : „de muneris sacri ratione recte aestimanda".
Tot 1836 heeft hij beide ambten, dat van predikant en dat van hoogleeraar, bekleed; toen werden Koopmans en hi' ontheven van den predikdienst. In 1856, meer dan 70 jaar oud, nam hi' ook ontslag als hoogleeraar. Nog bijna twintig jaar
heeft hi' daarna geleefd: den 25en Februari 1875 is hi' overleden.
Van zijn colleges, die zeer leerzaam worden genoemd, worden vooral die in de homiletiek geprezen. Hier schijnt zijn kracht
gelegen te hebben, zooals hi in het algemeen er vooral op uit was, practisch bruikbare dienaren te kweeken. In 1836 zijn
een 12-tal leerredenen van hem uitgekomen.
In 1811 behoorde hij tot de stichters van de Algemeene Doopsgezinde Societeit. Over de geschiedenis der Doopsgezinden
in Nederland zijn verschillende studies van zijn hand verschenen in het door hem geredigeerde Jaarboekje voor doopsgezinde
gemeenten (1837, '38, '39 en '50), ook in een paar jaargangen der Doopsgezinde Bijdragen, en in 1861 verscheen van zijn
esc id en
Societeit
hand • „Geschiedenis van hec ontstaan en de vestiging der Algemeene Doopsgezinde
Socit uitechte
hte bescheiden."
Muller, die toch als vreemdeling hier kwam, heeft zich een merkwaardige kennis van het Nederlandsch eigen gemaakt. Voor
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oefening vertaalde hi als predikant, reisbeschrijvingen, romans en geschiedkundige werken uit vreemde talen. Die gezeten
studie gaf hem een zeker rigorisme ten opzichte van taal en stijl en gaf hem blijkbaar op dit gebied eenige autoriteit : hi'
zag de kopij door van M. C. Van Hall's Leven van Kinsbergen en verbeterde in dit opzicht den Zen druk van Bosscha'sLeven
van Koning Willem I. In de Handelingen van de Maatschappij der Ned. Letterkunde van 1862 publiceerde hi' taal,Elkundig zondenregister".
In verschillende tijdschriften heeft hi' verhandelingen in het licht gegeven, zoo in Van Kam en's Magazijn voor Wetenschappen, Kunsten en Letteren, in de Vaderlandsche Letteroefeningen, later, deels anoniem, ook in De Gids. Ook aan de
uitgave van de eerste jaargangen van de Evangelische Kerkbode heeft hi' deel gehad. Veelal zijn die verhandelingen het
gevolg van voordrachten, door hem gehouden voor de Hollandsche Maatschappij van fraaije Kunsten en Wetenschappen,
Felix Meritis, of de Maatschappij
N tot ut van het Algerneen. In de Jaarboeken van het Kon. Nederl. Instituut vindt men
de beknopte verslagen van wat hi' daar heeft voorgedragen. Een zekeren naam had hi' als biograaf; hi' heeft levensberichten
gegeven voor het Kon. Ned. Instituut; voor de Maatschappij der Nederl. Letterkunde gaf hi' biografieen van Wopko Cnoop
Koopmans, Matthijs Siegenbeek en Jan van Gilse, en in 1840 verscheen zijn „Levens- en karakterschets van Nicolaas Godfried Van Kamen."
P
Een rol van beteekenis heeft Muller gespeeld in de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Van 1817 tot 1857 was hi' lid
van het Hoofdbestuur, en viermaal heeft hi' als Voorzitter de Algemeene Vergadering gepresideerd. Ook was hi' bestuurslid
van het Nederlandsch Bijbelgenootschap en lid van Teyler's Godgeleerd Genootschap.
Dat hi' als wetenschappelijk man gewaardeerd werd blijkt nit het feit dat de Universiteit van Leiden hem in 1827 het eeredoctoraat in de letteren, in 1836 dat in de theologie verleende.
frouw F. G. Mahe, weduwe van den heer Loder.
Muller wasgehuwd met Mejuf
Zie over hem : C. Sepp in Levensberichten van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde, Bijlage tot de Handelingen van
1876, 33; J. G. Frederiks en F. Jos. Van den Branden, Biogr. wbk. der Noord- en Zuidnederl. Letterkunde s.v.

Theodorus MUY(C)KENS werd den 27en Augustus 1665 te Amsterdam geboren als zoon van Arnold Muyckens en
Adriana van Adrichem. Hi' bezocht de latijnsche school van zijn vaderstad, studeerde in Leiden, waar hi' den 29en Maart
1687 werd ingeschreven in de geneeskunde en promoveerde den 21en April 1691 tot doctor in de medicijnen op „positiones
de corporum statu et mutation physico-medicae". Hi' vestigde zich daarop in Amsterdam, oefende er de geneeskundige
praktijk uit en bleef tegelijk de wetenschap beoefenen; in 1692 schonken Curatoren en Burgemeesteren hem voor de opdracht van zijn „Collectanea Ch mica Leidensia contracta" een medaille met toepasselijk inschrift. In 1700 werd hi' benoemd tot lector medicinae aan het Athenaeum Illustre 1 ) en den 8enJuni 1706 opende hi' zijn lessen aan de Groningsche
hoogeschool als hoogleeraar in de ontleed-, schei- en plantenkunde. Hi' maakte zich hier naam door zijn demonstraties op
cadavers, diegrooten toeloop hadden, en door zijn chemische experimenten; den 9en Augustus 1710 verleende men er hem
den titel van doctorphilosophiae. Den 8en Februari 1721 is hi' er overleden.
Zie : W. B. S. Boeles, Levensschetsen der Groninger Hoogleeraren, achter Jonckbloet's Gedenkboek der Hoogeschool te
Groningen, 60. Cf. de daarop steunende artikelen in V. d. Aa, Biogr. wbk. der Ned. s.v. en van C. E. Daniels in het Biogr.
Lexikon hervorragender Arzte aller Zeiten u. Volker hrsg. v. Hirsch; en voor promotie en vereering : P. C. Molhuysen,
Bronnen t. d. Gesch. d. Leidsche Univ. IV, 206* en 109.

Samuel Adrianus MASER werd den 16enJuli 1828 te 's Gravenhage geboren als zoon van Johan Willem Anton
Naber, ambtenaar, later referendaris aan het Ministerie van oorlog, chef der afdeeling Geneeskundige dienst, en Elizabeth
Catharina 2 ) Meerburg; zijn tweede moeder was Carolina Verwoert. Van 1834 tot '39 bezocht hi' de fransche school van
den heer C. H. Roggen aan de Paviljoensgracht. Van 1839 tot '45 was hi' leerling van het Haagsche gymnasium; veel heeft
hi' bier geprofiteerd van de lessen van den lateren rector L. R. Beynen. Vol ens den wensch van zijn tweede moeder zou
hi' opgeleid worden voor Waalsch predikant. Echter werd hi' den 23en Augustus 1845 te Leiden ingeschreven als student
in de letteren. Maar meer dan Bake of Peerlkamp trokken hem in den beginne de colleges van den astronoom Kaiser en
van denphysicus Rijke. Het was vooral zijn vriend E. J. Kiehl, die hem tot de studie der classieke philologie bracht, en
beslissend was, in '46, depersoonlijke kennismaking met Cobet. Ook Peerlkamp met zijn Horatius-kritiek, Bake en Geel
kregen nu vat op hem. Hi' toonde zich intusschen ook toen nog een student van universeele belangstelling, die de lessen
van Thorbecke en die van Rutgers in het Sanskrit volgde en Tasso en Camoens las. Den 12en December 1850 promoveerde
hi' op een dissertatie : „de fide Andocidis orationis de Mysteriis". Na zijn promotie werd hi' leeraar aan het Rijswijksche
Instituut-Schoonoord van den heer Hensing, maar reeds den len Augustus '51 volgde zijn benoeming tot conrector te
Haarlem, welkepositie hi' den 12en April '58 verwisselde met die van rector als opvolger van Jacobus Venhuizen Peerlkamp. Hier in Haarlem maakte hi' zich los uit zijn vroegere teruggetrokkenheid; een gezellige tafel, de om an met Busken
Huet, Buys, Bergsma e.a. en de in '53 op initiatief van Buys gestichte Debating Society hebben daar het hunne toe bijgebracht. In '51 3 ) of '52 4 ) maakte hi' met Kiehl een handschriftenstudie op de bibliotheek te Parijs, en op vacantiereizen
en door lectuur maakte hi' kennis met de Duitsche grootmeesters van de „Altertumswissenschaft". Hi' is echter, ofschoon
met een sterk eigen inslag, een echte Cobetiaan gebleven en zijn waardeering van de Duitsche wetenschap is later aanmerkelijk bekoeld. In zijn Haarlemschen tijd zijn tal van artikelen van zijn hand verschenen in de in '51 door hem met Kiehl
en Mehlergestichte Mnemosyne, in de Gids en in de Tijdspiegel, artikelen van epigraphisch-historischen, van historischjuridischen, van zuiver philologischen, van algemeenen of paedagogischen aard. In 1860 vroeg en verkreeg hi' zijn demissie
om te Batavia als rector en organisator van het Gymnasium Willem III op te treden. In Augustus '61 echter reeds kreeg
hij, onder toekenning van wachtgeld, „een in eervolle bewoordingen vervat ontslag, dat hem zeer griefde". In het vaderland teruggekeerd nam hi' belangeloos eenige maanden lessen waar aan het Leidsche gymnasium, maakte van April tot

1 ) J8cher in zijn Gelehrtenlexicon laat hem ten onrechte in 1691 professor medicinae in zijn geboorteplaats worden. 2 ) Zoo
Kuiper •; Van Hille heeft Catharina Elizabeth. 3 ) V. Hille. 4 ) Kuiper.
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Juli '63 een reis naar Italie, werd in '64 tot prorector en in '69, als opvolger van C. H. Thiebout, tot rector van het gymnasium te Zwolle benoemd. Ook bier ontwikkelde hi' een intensieven en veelzijdigen arbeid ; naast tal van artikelen verschenen van zijn hand twee groote werken, de uitgaven van Photius en van Fronto. Zoo volgde den 14en September 1870
zijn benoeming tot hoogleeraar in de Grieksche en Romeinsche letteren en oudheden; den Ten Januari '71 hi hi j zijn
inaugurale rede : „de stud its propaedeuticis". In '77, bij de inricbting der Universiteit, werd zijn opdracht beperkt tot de
Grieksche taal- en letterkunde en de Romeinsche antiquiteiten, die later ook nog afvielen.
In zijn colleges bleef Naber Cobetiaan; hi' gaf er zich maar van een kant, dien der philologische textcritiek. Zijn lessen muntten
uit door helderheid en voor zijn studenten toonde hi' zich zeer toegankelijk. In zijn geschriften echter bleef hi zijn groote
universaliteit tonen. In een eindelooze reeks van artikelen, veelal in de in '73 herrezen Mnemosyne verschenen, gaf hij bewijs
van zijn hoogst scherpzinnig kritisch talent. Zijn groote kennis van Nieuw-Testamentisch Grieksch deed hi' blijken in de
„Verisimilia", vrucht van zijn vriendschap met Allard Pierson, die om hun radicale bijbelcritiek zooveel opzien hebben
gebaard. Essayist toonde hi' zich in tal van gidsartikelen en in den algemeenen ondermijsstrijd men de hi' zich met opstellen in ditzelfde tijdschrift en met een brochure „Middelbaar onderwijs en paedagogiek" ('65), waarin hi' de rationalistische richting in het Middelbaar onderwijs en den knieval voor de exacte wetenschappen bestrijdt en betreurt en den spot
drift met de veelheid van vakken, die „beschaving" zullen brengen. Hi' heeft later zijn meening eenigszins herzien, maar
is tot het laatst toe voor het Gymnasium het monopolie van opleiding voor de _Universiteit blijven opeischen. Echter kon
hi' zich, ten gevolge van zijn strenge verstandelijkheid, ermee vereenigen het Grieksch als eisch van toelating te laten vervallen. Dan nog was Naber een uitstekend verteller, zoo in zijn anoniem verschenen „Tafelkout", zijn „Vier Tijdgenooten"
(Busken Huet, Kiehl, Buys, Cobet), zijn „Pierson herdacht", zijn levenshericht van Polak voor de Koninklijke Akademie.
En eindelijk komen daar nog bij zijn latere afzonderlijke wetenschappelijke werken, de „Quaestiones Homericae", in '77
door de Kon. Akademie uitgegeven en zijn uitgave van Flavius Josephus, van '88 tot '96 tot stand gekomen. De Atheensche
Universiteit verleende hem in 1912 het eeredoctoraat.
We ens het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens vroeg Naber in 1898 eervol ontslag; het werd hem teen den 16en September verleend, nadat hi' in Juni zijn afscheidscollege had gegeven. Ook in zijn otium is hi' onvermoeid blijven doorwerken
tot den 30en Mei 1913 de dood een einde aan zijn vruchtbaar leven maakte.
Op politiek gebied was Naber de echte liberaal van 1848; nog in 1903 schreef hi' : „op ieder gebied ben ik vrijwel Thorbeckiaanschgebleven"; zoo behoorde hi' later tot de vrij-liberale partij. Op godsdienstig terrein was hij, door zijn tweede moeder
min of meer onder den invloed van het reveil, modern met orthodoxe sympathieen.
Den 4enJuli '54 1 ) was hi' te Haarlem getrouwd met Anna Elisabeth l'Honore, gesproten nit een geslacht van refugies.
Zie over hem : K. Kuiper in Jaarboek van de Kon. Akad. van Wetensch. 1914, 78 en G. E. W. Van Hille,Levensberichten
van de Maatschappij der Ned. Letterk. 1914—'15, 1, beide gevolgd door een opgave van zijn werken en het laatste bovendien
door een list van onder hem verdedigde dissertaties. Verder : J. Viirtheim in de Gids 77 (1913), III, 168 ; Alb. Poutsma in
Eigen Haard 1913, 401; P. V. Nikitin in Bull. de l'Acad. de St. Petersbourg, J. v. L. en J. J. H. in Mnemosyne N. S. XLI
(1913), I; K. Kuiper in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1914, 179. Cf. voor zijn geschriften : G. D. Born
H.Gzn., Het Hooger Onderw. te Amst. enz., 71.

Carolus NIELLIUS, zie : Stephanus CURCELLAEUS.

Ferdinand Jacobus Domela NIEUWENHUIS, zie : Ferdinand Jacobus DOMELA NIEUWENHUIS.

Tjerk NIEUWENHUIS werd den 5en November 1708 te Harlingen geboren als zoon van Fedderik Tjerks Nieuwenhuis en Gertje Everts Oosterbaan. Zijn vader heeft hi' vroeg verloren. Zijn vooropleiding ontving hi' in zijn geboortestad.
Eerst voor den handel bestemd, werd hi' echter den 20en Mei 1726 2) te Franeker als student ingeschreven. Hi' le de zich
hier op letterkundige en wijsgeerige studien toe, beoefende de Oude talen, de geschiedenis, de oudheidkunde, de wis- en
natuurkunde. In 1731 vertrok hi' naar Amsterdam om er de lessen van den hoogleeraar Cattenburgh te volgen. Hi' onderscheidde zich hier in die mate dat hem tijdens de ziekte van Clericus verzocht werd aan sommige leerlingen lessen in de
logica te even. Toen nu in dezen tijd bij de Doopsgezinden de behoefte aan een eigen opleiding van hun voorgangers steeds
drip ender gevoeld werd, richtten zich de drie leeraren van de gemeente bij het Lam den 23en April 1733 tot den Amsterdamschen kerkeraad om op Nieuwenhuis de aandacht te vestigen. Uit doopsgezinde ouders geboren, nu nog aarzelende tusschen
Remonstranten en Doopsgezinden, kwam hi' hun als de meest geschikte professor voor als hi' zich met de doopsgezinde
opvattingen zou kunnen vereenigen. Men besloot Nieuwenhuis het nieuwe ambt van hoogleeraar in de theologie en philoso hie aan te bieden op een tractement van f 2000, en „indien hi' verkiezen mot zich voor eenigen tijd naar En eland te
be even om ook aldaar zijn studien te vervolgen, hem daartoe met een present van f 1000 te encourageren." 3 ) Nieuwenhuis
nam dit aanbod aan, be of zich weer naar Franeker waar hi' op een dissertatie „De innumerabilibus mundis" tot doctor
werd daar in hetzelfde jaar tot proponent bij de doopsphilosophiae promoveerde, keerde in 1734 naar Amsterdam tern werd
gezinde gemeente bevorderd, be of zich toen op reis naar En eland en naar Frankrijk waar hi' met vele vooraanstaande
mannen op het gebied der wetenschap kennis maakte en vele bibliotheken bezocht, en aanvaardde, van zijn reis terug, den
28en November 1735 zijn hoogleeraarsambt aan de nieuwe doopsgezinde kweekschool met een oratie : „de utilitate philosophiae in theologia et de praestantia religionis revelatae". In dit ambt is hi' gebleven tot zijn dood, den 9en Augustus 1759.
Blijkbaar was Nieuwenhuis een man der „verlichting" : een „geloof of toestemming afeisschen" — zoo leeraarde hi' —
„voor dat men, door kragt van redenen, zijn verstand ten volle verlicht hebbe", en : „alle kennis doen dienen tot het leiden
van eengodsdienstig leeven". Hi' schijnt een goed docent te zijn geweest, die zijn gedachten helder en voor ieder verstaanbaar wist voor te dragen.
1 ) Van Hille • Kuiper heeft alleen '55. 2 ) Zie C. Sepp, Joh. Stinstra en zijn tijd I, 58 ; op 17-jarigen leeftijd dus en niet
op 18-jarigen, als K. De Vries, p. 11, geeft. 3 ) C. Sepp, Joh. Stinstra en zijn tijd I, 208.
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Behalve zijn dissertatie zijn er een geschriften van hem in druk verschenen.
Zie over hem de Lijk-rede, door Klaas de Vries den 1 len November 1759 uitgesproken; S. Muller, Gesch. v. h. Onderwijs
in de Theologie bij de Nederl. Doopsgezinden, in : Jaarboekje voor de doopsgezinde gemeenten in de Nederlanden, 1850,
99; Glasius, Godgeleerd Nederland s. v., met korte literatuur-opgave; V. d. Aa, Biogr. wbk. der Nederl. s. v., waar ook nog
eenige literatuur wordt opgegeven.

Petrus NIEUWLAND werd den 5en November 1764 te Diemermeergeboren als noon van den timmerman Barend
d wiskunde
Nieuwland en Marretje Klinkert. Het eerste onderwijs ontving hi' van zijn vader , die hem ook in de be nse der
onderrichtte. Zeer vroeg reeds toonde hi' een dichterlijken aanleg; in '75 lieten eenige Amsterdamsche heeren verzen van
hem drukken. De mathematicus Aeneae hood aan hem lessen in de mathesis te geven, waarvoor hi' eenige malen in de
week naar Amsterdamging. Teen het einde van '75 echter nam, met goedvinden van zijn ouders, Bernard de Bosch hem
bij zich in huis en belastte zich, samen met zijn vrouw Catharina de Vries, met zijn opvoeding; Jeronimo de Bosch onderwees hem in de oude talen. In '77 werd hi' student aan het Athenaeum Illustre; hi' volgde er de lessen van Tollius en
Wijttenbach en le de zich ook toe op de studie van verschillende moderne talen, terwijl hi' van 1783 tot '84 zich ophield
van het l
ten huize van de Graeff, heer van Zuid-Polsbroek, alsgouverneur van diens kinderen. Den 12enSep
Pestel
enaer en alckl
h
genoemde jaar werd hi' te Leiden ingeschreven als student in de philosophie; maar
ook Valckenaer
Runkenius,
volgde hij. Langzamerhand echter ging hi' meer gedecideerd den kant der exacte wetenschappen uit en toen hi' in '85
naar Amsterdam terugkeerde werd Van Swinden meer in het bijzonder zijn leermeester. Den 21en September '86 komt hi'
nogmaals voor in het Leidsche album studiosorum •; de Konst- en Letterbode spreekt van een candidaats-examen in dezen tijd.1)
Reeds was Nieuwland eenige malen genoemd in verband met hoogleeraarsvacaturen te Franeker, zoo in '84 na den dood
van Schrader en in den loop der volgende jaren bij het vertrek van Van Swinden en dat van S. J. Brugmans. Toen in het
voorjaar van '87 Hennert in Utrecht zich in verband met de tijdsomstandigheden uit zijn ambt terugtrok werd hi' voor
hem in deplaats als hoogleeraar in de Wijsbegeerte, de Wis- en de Sterrenkunde naar de bisschopsstad beroepen. Zijn
oratie :„de insignibus Astronomiae incrementis novissime captis et etiamnum sperandis” had hi' reeds gereed, toen bij de
tegenomwenteling Hennert op zijn post terugkeerde. Intusschen was door de komst van Van Swinden de studie der zeevaartkunde te Amsterdam weer meer naar vorengebracht, en in April '87 was Nieuwland lid geworden van de Commissie
tot het bepalen van de lengte op zee en de verbetering der ars navigandi. Een root aandeel had hi' aan de sedert door deze
commissie uitgegeven zeekaarten en aan de samenstelling der zeemansalmanakken van 1788 tot '96 door Van Swinden
en hem bezorgd. Zoo werd hi' den 29en April 1789 door de Regeering van Amsterdam, in plaats van P. Steenstra, die overleden was, benoemd tot lector in de Wis-, Sterren- en Zeevaartkunde aan het Athenaeum Illustre, waarbi j hem tevens werd
opgedragen „zich te laten emploieeren in stadswerken en zaken, welke deeze wetenschappen zijn betreffende"; den 23en November 2 ) hield hi' zijn openings-„redevoering over het nut dat de uitbreiding van de zeevaart aan de menschelijke maatschappij in het algemeen heeft toegebragt, en in het vervolg nog doet verwachten". De vrucht van zijn nautische studies
le de hi' neer in het eerste deel van een „Zeevaartkunde", die van zijn onderzoekingen op physisch en chemisch gebied
in later veelalgedrukte voordrachten voor het scheikundig genootschap van Bondt, Deiman, Pacts van Troostwijk en
Lauwerenburgh en voor het Genootschap Felix Meritis, dat hem tot honorair lid benoemde. In '92, na den dood van zijn
vrouw, maakte hi' een refs naar Duitschland; vooral in Gotha hield hi' zich op om er zich onder Zach nog verder in de
astronomie te bekwamen. Het volgende jaar, den len Juni, werd hi' als opvolger van C. H. Damen te Leiden benoemd
tot hoogleeraar in de natuurkunde, de hoogere wiskunde, de burgerlijke- en krijgsbouwkunde en de sterrenkunde •; hi' werd
er den 21en September honoris causa tot Artium liberalium magister ac philosophiae doctor gepromoveerd en hield er
den 28en September zijn intreerede : „de ratione disciplinarum physicarum, cum ratione elegantiorum, quae vocantur, literarum, comparata et ex utrarumque natura illustrata". Zeer kort maar is hi' in Leiden nog in functie geweest; reeds den
14en November 1794 is hij, 30 jaar dus maar oud, overleden. Overeenkomstig zijn verlangen werd hi' op het Kerkhof te
Diemen be raven.
Naast de wetenschap is Nieuwland de kunst blijven beoefenen; in 1788 had hi' zelf een dichtbundel het licht doen zien,
in '97 bezorgde A. De Vries een uitgave van zijn nagelaten gedichten.
Den 24en Juli 1791 was hi'j gehuwd met Anna Hartwigina Pruyssenaar, die reeds den 29en Maart 1792 overleed.
Zie over hem : S. I. B(ru.gmans) in de Alg. Konst- en Letterbode 1794, II, 178; J. Roos Bzn. in het Jaar- en zakboekje
der Kunst en Wetenschap bevorderende Maatschappij onder de zinspreuk V. W. 1823—'24, 98; de op hem gehouden lijkrede van J. H. van Swinden, J. P. Michell, J. W. van Sonsbeek en D. J. van Lennep, de laatste een Latijnsche elegie;
verder v. d. Aa, Biogr. wbk. der Ned. s. v. en de daar nog aangegeven literatuur, en P. C. Molhuysen, Bronnen t. d. Gesch.
d. Leidsche Univ. VI, 424, 425, 431, 140*.

Willem Hubert NOLENS werd den Ten September 1860 te Venlo geboren nit eenvoudige ouders. Hi' bezocht de
H.B.S. met 3-j. c. in zijn geboorteplaats, bezocht daarna, van 1874 af, het college te Weert en studeerde van 1879 tot
'80 in dephilosophie aan. het Klein Seminarie te Rolduc. Van 1880 tot '84 le de hi' zich te Utrecht toe op de studie
der Rechts- en Staatswetenschappen, daarop, tot '87, op die der Theologie aan het Groot-Seminarie te Roermond; den
25en Maart van het laatstgenoemde jaar werd hi' tot priester gewijd. Het volgende jaar, 1888, werd hi' leeraar te Rolduc;
hi' gaf er les in godsdienstleer, algemeene geschiedenis en staatswetenschap aan de H.B.S. en in moraal-filosofie en
sociologie aan het Seminarie. Tot 1909 bleef hi' het professoraat te Rolduc waarnemen. Hier werkte hi' de eerste jaren
ook voor zijn promotie, die den 12en Februari 1890 te Utrecht plaats had in de Rechtswetenschap op stellingen en in de
Staatswetenschap op een proefschrift over „De leer van den H. Thomas van Aquino over het recht".
Den 13en November 1896 deed hij, als afgevaardigde van het district Venlo, zijn intrede in de Tweede Kamer der Staten-

1 ) V. d. Aa heeft '88 daarvoor, maar in dat jaar wordt hi' in het album niet aangetroffen. 2 ) V. d. Aa heeft verkeerdelijk
1 September • het Album Academicum 1913 ten onrechte 1790.
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Generaal. Zijn bijzondere belangstelling, waaraan hi' in zijn maidenspeech reeds uitdrukking gaf, lag op het gebied der sociale
wetgeving. Zuid-Limburg vooral ging hem ter harte; hi' is de promotor geweest van de wet-Lely, een der grondleggers van
het Staatsmijnbedrijf, de eigenlijke oprichter van den katholieken mijnwerkersbond, waarvan hi' tot 1909 adviseur was.
In 1918 werd hem de kabinetsformatie opgedragen, maar hi' wilde in een ministerie zitting nemen.
In 1909 werd hi' benoemd tot buitengewoon hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam; den Hen October hield hi'
zijn inaugurale rede over : „Beteekenis en omvang van de arbeidswetgeving". Hi` gaf colleges over die arbeidswetgeving
in verband met het administratief recht en de staathuishoudkunde. Van beteekenis waren die colleges vooral omdat hi' er
zijn rijke practische ervaring dienstbaar kon waken aan de illustratie der theorie, waarin hi' volkomen thuis was. Druk
bezocht werden ze niet, omdat ze alleen noodig waren voor hen, die doctoraal in de Staatswetenschap wilden doen. In
1925 zag hi' zich, we ens overstelpende drukte, genoodzaakt voor het hoogleeraarsambt te bedanken; bij Raadsbesluit
van den Zen September van dat jaar werd hem eervol ontslag verleend.
Als onvermoeid strider voor „sociale gerechtigheid", spreekt het vanzelf dat een man van zijn talent en van zijn karakter,
ook door tegenstanders gewaardeerd, een vooraanstaande plaats innam in alle organen op het gebied van arbeiderszorg en
wat daarmee samenhangt. Hi' was voorzitter van den mijnraad, van de Commissie van advies voor de werkloosheidsverzekering, van den werkloosheidsraad, van den Hoogen Raad van Arbeid en langen tijd ook van de Centrale Commissie voor
de Statistiek. Maar ook in de internationale sociale beweging heeft hi' een zeer groote rol gespeeld. Hi' bezocht het eerste
internationale congres voor sociale wetenschappen in 1897 te Zurich en richtte na het congres te Parijs in 1900 met Mr.
Verdijs, Dr. Talma en de heeren Struwe en Tak een Nationale vereeniging tot wettelijke bescherming van de arbeiders op,
waarvan hi' dadelijk bestuurslid en sinds 1905 voorzitter was. Hi' stichtte mee de Internationale Vereeniging tot wettelijke
bescherming der arbeiders, in 1901 te Bazel opgericht; steeds fungeerde hi' als afgevaardigde en, sedert 1906, als vertegenwoordiger der Regeering, op de congressen dezer vereeniging. In 1907, '08, '09 en '10 nam hi' deel aan de congressen
teen de werkloosheid, te Parijs gehouden. Hi' was een der baanbrekers van het Comite voor Sociale verzekering. En
later, na den oorlog, was hi' Regeeringsgedelegeerde op de eerste Arbeidsconferentie te Washington in 1918, voorzitter van
de 8e in 1926 te Geneve. Den 6en Juni van dit jaar was hi' een der sprekers bij de inwijding van het gebouw voor het
Internationaal Arbeidsbureau, op welks conferenties hi' root gezag had.
Dat hi' ook in de Kerk, waartoe hi' behoorde, een figuur van beteekenis was, is niet dan natuurlijk. Sinds 1909 eervol ontslagen van de geestelijke bediening, werd hi' den 23en Augustus 1916 benoemd tot protonotarius apostolicus.
Van algemeene waardeering spreekt zijn benoeming tot Curator van de Technische Hoogeschool te Delft, en vooral die,
den 22en Augustus 1923, tot Minister van Staat.
In 1931 kwam aan dit vruchtbare leven een einde ; den 27en Augustus van dat jaar is hi' overleden.
Zie over hem de artikelen in de Maasbode van 28 Augustus 1931, Ochtendblad, waaronder een van Lambert Janssens over
Nolens als Professor, die in „Het Volk" van 28 Augustus 1931, Ochtendblad, en in het Algemeen Handelsblad van denzelfden datum, Avondblad, waar ook een stuk van C. J. P. Zaalberg : Dr. Nolens als internationale figuur. Verder : P. L.
J. M. A. Muller in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1926 ; A. M. Joekes in De Opbouw XIV, 131; P. H. Ritter
in Elsevier's Geill. Maandschrift 1931, 2e halfjaar, 244; J. A. Veraart in : Roe in 1931, 767; S. van Schaik in id. 1931,
803; Eigen Haard 1931, 790.
Willem NOORDENBOS werd den 10en Juni 1875geboren te Hallum in Friesland (Ferwerderadeel). Hi' bezocht het
Gymnasium te Leeuwarden, studeerde aan de Rijksuniversiteit te Groningen in de Medicijnen, werd daar den 17en Maart
1904 tot arts bevorderd enpromoveerde er den Ben Juli van hetzelfde jaar op een proefschrift : „Over de ontwikkeling
van het chondrocranium van zoogdieren". Van 1905 tot '07 trad hi' op als privaatdocent te Groningen, van 1908 tot '13
als lector in de operatieve chirurgie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht; hi' opende zijn colleges den len Februari 1908 met
enh aan
een openbare les, getiteld : „Iets over orgaan-transplantatie". Van 1913 tot 1920 was hi' chirurg aan het ziekenhuis
den Coolsingel te Rotterdam, ook docent aan den artsencursus aldaar. Den 14en April van het laatstgenoemde jaar volgde
zijn benoeming tot hoogleeraar in de chirurgie aan de Universiteit van Amsterdam; zijn intreerede hield hi' den 28en Juni;
zij is getiteld : „Maatstaf in het Ziekenhuiswezen".
ift voor Geneeskde,
un Geneesk. Bladen,
Verschillende artikelen van zijn hand verschenen in tijdschriften als : Ned. Tijdschr
Het Ziekenhuis enz.
Jacob(us) Van NUYS KLINKENBERG werd den 20en Februari 1744 te West-Graftdijk geboren, waar zijn vader,
HenricusJansen Klinkenberg, predikant was; zijn moeder was Magdalena Van Nuys. Hi' was oorspronkelijk bestemd
voor den handel, maar toonde meer lust voor de wetenschap, bezocht de Latijnsche school te Haarlem, verliet die den
10en December 1760 en zette, van 12Januari '61 af, zijn voorbereidende studie voort aan de Hoogeschool te Harderwijk.
Vooral de exacte wetenschappen trokken hem aan in dezen tijd. Echter liet hi' zich, den 13en September 1763, te Leiden
inschrijven als student in de Theologie, maar promoveerde den Zen November 1764 op een „Dissertatio physico-philosophica
de aere ejusque proprietatibus et usu" tot artium liberalium magister et philosophiae doctor. Hi' zette nu zijn theologische
studie voort, deed den 23en Juni '65 zijn proponents, werd 13 April '66 bevestigd als predikant te Eemnes-Buiten en hield
10 October '73 zijn intreerede te Overschie. Den 28en Mei '75 volgde zijn bevestiging te Oudewater, den 24en Maart '76
die te Deventer en den 14enJuni '78 die te Amsterdam. In November 1783 bedankte hij, op aandrang van zijn gemeente,
voor een benoeming tot hoogleeraar in de Theologie aan de Leidsche Universiteit; uit erkentelijkheid voor de zoo getoonde
gehechtheid aan de stad, werd hij, nog in hetzelfde jaar, den 20en November, benoemd tot professor in de Godgeleerdheid
e Geschiedenis aan het Athenaeum Illustre. Den 10en Maart '84 werd hem te Leiden het eeredoctoraat in
n de Kerkelijk
e
de Theologie verleend en den 29en van die maand Meld hi' te Amsterdam zijn inaugurale rede : „de machinationibus incredulorum reipublicae admodum perniciosis". Hi' bleef tevens dienst doen als predikant en na den dood van Curtenius
in 1789 werd hem het geheele onderwijs in de godgeleerdheid opgedragen. Ten gevolge van de omwenteling van 1795 werd
hij in zijn ambten geschorst omdat hij, aan het hoofd van vijftien predikanten, weigerde den bij decreet van 5 April '96
gevorderden eed van „eerbiediging der Rechten van den Mensch en den Burger" en van trouw aan de vertegenwoordigers
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van het „oppermachtige Volk van Holland" af te leggen. Pas in 1804 is hij in zijn professoraat hersteld. Den laatsten ti'
Teed hij telkens aan attaques, waarvan er een den 14en September 1817 1 ) een einde maakte aan zijn leven.
Hi was een godgeleerde van coccejaansche, rekkelijke richting. Toen hi' te Amsterdam benoemd werd was de studie der
theologie daar min of meer in verval. Hi heeft Naar weer tot meerderen bloei gebracht. Zijn colleges muntten uit door helderheld en waren op de hoogte van den ti d. Echter heeft het feit, dat hi' minder goed Latin sprak, „te Amsterdam, waar
toen de oude letterkunde zeer bloeide, eene lange wijle zijn roe m beneveld". Vooral ter populariseering van de bijbelkennis
heeft hi veel gedaan; daartoe gaf hi uit „De Bijbel, door beknopte uitbreidingen en ophelderende aenmerkingen verklaerd"
( 27 dln.; 1780—'95), de eerste drie deelen samen met G. J. Nahuys. Daarnaast is hi' een ijverig verdediger van den godsdienst geweest ; hi stelde zich voor hem op de b y es in het weekblad „De Christen", dat hij van '72 tot '78 deed verschijnen,
in zijn boek : „De voordeelen van den godsdienst in tegenstelling van de dwaesheid, onvoorzichtigheid, gevaarlijkheid en
schaedelijkheid van 't hedendaegsch ongeloov" (1767—'76), in zijn • : „Onderwijs in den godsdienst", dat in 11 deelen van
1780—'94 verscheen, en in zijn • „Waerschouwing in de allerbelangrijkste zaek aen mingeoeffenden en 'one lieden", een
en ook wel gratis werd verspreid en in korten tijd elf drukken beleefde.
boekje dat voor geringen risen
Als kanselredenaar muntte Klinkenberg metuit en nieuwe denkbeelden op theologisch gebied zijn van hem niet uitgegaan.
In Eemnes was hi' gehuwd met Mejuffrouw Maria Merkman.
Zie voor hem : Van der Aa, Biogr. wbk. der Nederlanden s.v. en de daar aangehaalde literatuur. Verder : Christelijk Maandschrift voor den beschaafden stand, 1822, 89 en voor zijn schorsing : Van Athenaeum tot Universiteit, 14.

Herman Theodorus OBBINK werd den 23en Januari 1869 te Aalten geboren. Hi' bezocht het gymnasium te Doetinchem,
studeerde aan de Universiteit te Utrecht in de theologie en promoveerde daar den 2en December 1901 op een proefschrift
over • „De heilige oorlog volgens den Koran". In 1897 werd hi' predikant bij de Nederl. Hervormde gemeente te Hoogersmilde, in 1900 bij die te Kamperveen, in 1903 bij die te Middelburg en in 1906 hij die te 's Gravenhage, waar hi' tevens
optrad als leeraar in het Hebreeuwsch aan het Steele Gymnasium. Den 29en Juni 1910 werd hi' benoemd tot gewoon
hoogleeraar in de Algemeene Godsdienstgeschiedenis en de Geschiedenis van den Israelietischen godsdienst; den 17en October Meld hi zijn inaugurale rede over • „De beteekenis van Egypte en Bab lone in de oude religieuze denkwereld". Den
Hen Juni 1913 werd hij, op zijn verzoek, eervol uit dit ambt ontslagen tengevolge van zijn benoeming tot hoogleeraar in
de Geschiedenis der leer aangaande God en de Geschiedenis der godsdiensten in het algemeen te Utrecht; hier hield hij
den 22en September van het genoemde jaar zijn intreerede • „Over oud-aegyptische voorstellingen aangaande dood en leven".
Sedert 1929 is hi' Hofprediker van H. M. de Koningin.
Van zijn hand verschenen nog • Oostersch Leven (2 dln.; 1915); Het Bijbelsch paradijsverhaal (1917); Godsdienstwetenschap
(1920; dl. IV van het bijbelsch-kerkelijk woordenboek, afd. Godsdienstwetenschap); De Bijbel vertaald (Oude Testament;
1921—'24); Op bijbelschen bodem (1924); Inleiding tot den Bijbel (1928; samen met A. M. Brouwer). Verder publiceerde
hi' verhandelingen in tijdschriften als : Eltheto, Stemmen voor Waarheid en Vrede, Theologisch tijdschrift, Tijdschrift
voor Geschiedenis. Hi is redacteur van „Practisch Christendom", vroeger met P. J. Molenaar, nu met J. F. Beerens.

Hendrik OORT werd den 27en December 1836 te Eemnes geboren, waar zijn vader, Henricus Lucas Oort, toen
predikant was. Zijn moeder was Dina Maria Blom. Hij bezocht de Nutsschool te Delft en later, toen zijn vader
predikant in Den Haag was geworden, het gymnasium daar ter stede. Den 28en Aug. 1854 werd hi' te Leiden ingeschreven als student in de theologie. Hij volgde er de lessen van Bake en Cobet voor de oude talen, van Juynboll voor
het Hebreeuwsch en de Oostersche talen, van Matthias de Vries voor het Nederlandsch en voor de theologie die van
Kist, Prins, Rutgers, Scholten en Kuenen •; vooral de beide laatsten hebben die en indruk op hem gemaakt. Zijn
beantwoording van een Utrechtsche prijsvraag in dezen tijd, werd met een accessit beloond. Den len October 1860
besloot hi zijn studententijd met de promotie tot doctor theologiae op een proefschrift „de pericopo Num. 22 : 2-24
historiam Bileami continente". Zes jaar was hi' nu predikant te Santpoort •; daar had de openlijke over an naar het
moderns standpunt plaats. Daarop was hi' van '67 tot '73 predikant te Harlingen, waar het een oogenblik botste met
den kerkeraad en waar zijn sociaal gevoel gewekt werd in dezen vooral voor Friesland maatschappelijk zoo sterk
bewogen tijd • hij behoorde tot de eerste lezers van de „Blijd e Wereld" en nam ijverig deel aan de geheelonthoudersun
beweging. Den 4en December 1872 volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar in de Oostersche taal- en letterkunde
en de bespiegelende wijsbegeerte aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam; hi' aanvaardde zijn ambt den 31en Maart
met het uitspreken van een rede over • „De tegenwoordige to stand der Israelietische Oudheidkunde". Nog voor hi' goed
ingewerkt was, reeds in '75, werd hij naar Leiden roe en waar hi' den 10en December zijn intreerede hield, getiteld :
„Israel, het yolk van den godsdienst". Hi' gaf bier eerst ook nog exegese van het Oude Testament, maar na '77 alleen
Hebreeuwsche taal en oudheden. Dat is hi' blijven doen tot zijn emeritaat in 1906. Daarna heeft hi' nu en dan nog colleges
gegeven ter vervanging van andere hoogleeraren, tot hij, in zeer hoogen ouderdom, den 13en December 1927 is overleden, werkzaam tot de allerlaatste weken voor zijn dood.
Hooykaas, in zijn levensbericht voor de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde, noemt Oort „den grootsten van de
tweeds generatie van de moderne richting en dus den eersten uit het tijdvak van Naar epigonen". Een nieuwe periode in de
theologische wetenschap heeft hi' niet ingeluid. Hi' verwerkte en populariseerde vooral wat voorgangers gevonden hadden,
wasen bleef in de eerste plaats dominee, die ook in zijn hoogleeraarstijd nog graag uit preeken ging. Talrijk zijn dan
ook zijn stichtelijke geschriften, preeken, evangelische overpeinzingen, catechetische werken, opstellen op paedagogisch,
ethisch en sociaal terrein. Hi' voelde voor Zondagschoolonderwijs en werd Eerevoorzitter van de Vereeniging voor Zondagscholen, hi' voelde voor University-extension. Later heeft zich dit alles geconcentreerd in zijn ijver voor de Kweekschool
van het Haagsch Genootschap, die in 1910 geopend werd.
Zijn speciaal studieterrein waren de Talmudica en het Jodendom in de eeuwen rondom het begin onzer jaartelling. Vele

1 ) V. d. Aa heeft ten onrechte 1814.
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opstellen in het Theologisch Tijdschrift en tallooze boekbesprekingen handelen over aard, herkomst en samenstelling van
de boeken van het Oude Testament, over onderwerpen uit de Joodsche oudheid, vooral uit de Joodsche samenleving van
den Hellenistischen tijd. In 1877 en '78 verschenen de twee deelen van zijn „De laatste Eeuwen van Israels yolksbestaan", in 1915 nog eens bijgewerkt en herdrukt. In dit verband zij herinnerd aan zijn pennestrijd met de Rabbijnen
Tal en Wagenaar, en later met Vredenburg over de zedelijke waarde van den Talmud. vergeleken met die van het Evangelie,
waartoe een bijschrift van Oort bij de plaat „Een moeilijke plaats in den Talmud" in het nieuwjaarsnummer van
Eigen Haard van 1880 de aanleiding gaf.
Het
meest
ver
. Van 1871 tot '73
dienstelijke werk
van Oort ligt op het gebied der Bijbelverklaring
en Bijbelvertaling
verscheen „De Bijbel voor Jongelieden", waarvan deel I tot IV, het Oude Testament, van zijn hand zijn. Een maal is het
werk in het Fransch, twee maal in het Engelsch vertaald; studenten gebruiken het voor hun propaedeutisch, predikanten
voor hun catechisaties, Zondagschoolonderwijzers voor onderricht aan de jeugd. En van 1897 tot 1900 kwam „Het Oude
O
Testament" uit, „opnieuw uit den grondtekst overgezet en van inleiding en aanteekeningen voorzien", door hem alleen
ten eindegebracht, nadat Dyserinck en Matthes zich teruggetrokken hadden en Kuenen, Hooykaas en Kosters overleden
waren. In 1912 werd hetgevolgd door het Nieuwe Testament, geheel zijn eigen werk met voorlichting alleen van Hesseling.
Met moeite er toe overgehaald zijn goedkeuring te hechten aan een uitgave van de vertaling zonder commentaar schreef
hi' ten slotte toch nog een algemeene inleiding ook voor deze „Leidsche Bijbelvertaling".
Den 28en November 1860 was Oortgehuwd met Elisabeth Wilhelmina de Goeje, die in October 1906 overleed.
Zie over hem : C. E. Hooykaas in Levensberichten van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde 1928—'29, 77, gevolgd
door de lane list van zijn geschriften; W. Mackenzie in „De (groene) Amsterdammer" van Zaterdag 1 Januari 1927;
Jaarboek der Rijksuniversiteit te Leiden 1928, 124; Almanak van het Leidsche Studentencorps voor 1929, 190 ; J. Nat,
De studie van de Oostersche talen in Nederland enz., 160 „Onze Hoogleeraren" (1898), 69.
Heere OOSTERBAAN werd den 3en Januari 1736 te Harlingen geboren, als zoon van den koopman Evert Oosterbaan
en van Grietje Simons Stinstra. Zijn eerste opleiding kreeg hi' van zijn ooms, den bekenden predikant Johannes Stinstra
en dengeneesheer Gooitjen Stinstra ; hi' bezocht daarna de latijnsche school te Franker en studeerde er aan de
hoogeschool. Daarna be of hi' zich naar Amsterdam om er zijn opleiding aan de Doopsgezinde Kweekschool te voltooien;
hi' volgde hier vooral de colleges van Tjerk Nieuwenhuis en van de Remonstrantsche hoogleeraren Krighout en Van
der Meersch. In 1759 werd hi' tot proponent bevorderd; in Januari '60 aanvaardde hi' het predikambt te Makkum in
h
benoemd;
bd;
Friesland. Reeds in het volgende jaar werd hi' tot opvolger van den in 1759 gestorven Professor Nieuwenhuis
l
habere
l
locum
hab
den 4en November hield hi' zijn inaugurale oratie „de evidentiae gradu , qui in religione olim revelata
potest". Het onderwijs in de logica, de wis- en de natuurkunde werd toen opgedragen aan den predikant Klaas de
Vries, maar toen deze in 1766 stierf nam Oosterbaan ook deze taak op zich.
Tot 1786 heeft hi' het professoraat bekleed. Mede om den gezondheidstoestand van zijn vrouw, die naar Friesland tern
verlangde, le de hi' in het genoemde jaar het hoogleeraarschap neer om in Harlingen zijn oom, Johannes Stinstra, als
predikant op te volgen. In die functie is hi' gebleven tot zijn dood, den 18en September 1807. In deze laatste periode
heeft hi' krachtig meegewerkt aan de oprichting van het weduwenfonds voor friesche doopsgezinde leeraars en was hi'
herhaaldelijk op gewichtige vergaderingen een der gecommitteerden van de friesche Societeit, een enkele maal voorzitter.
S. Muller heeft in zijn Geschiedenis van het onderwijs in de Theologie bij de Nederlandsche Doopsgezinden uit dictaten
zijn godsdienstige opvattingen zoeken vast te stellen. „Over 't geheel" — dat is de conclusie, waartoe hi' komt — „is
het degodgeleerdheid van de meer vrijzinnige en gematigde theologen zoowel onder de oudere en nieuwere Remonstranten, als onder de engelsche dissenters, van eenen Doddridge, Farmer en anderen, waaraan hi' zich het naast aansluit".
Van bekendheid met theologische geschriften van Duitschers is in die dictaten een spoor te vinden.
Een vruchtbaar auteur is hi' net geweest; 't best is zijn bericht, in 1769, aan de uitgevers van den Dictionnaire Encyclopaedique d'Yverdun" naar aanleiding van een artikel over „Anabaptistes" in deze encyclopaedie, dat zeer verkeerde
voorstellingen bevatte, en zijn brief, in 1771, aan N. Barkey, over de Amsterdamsche doopsgezinden en hun leer, door
dezen ook opgenomen in zijn Bibliotheca Hagana.
Tijdens zijn verblijf in Makkum is Oosterbaan gehuwd met Aa 'e Douwes Hanekuik.
Zie over hem : F. Hoekstra, Lijkrede op H. Oosterbaan (1807); Glasius, Godgeleerd Nederland s.v., en de daar verder
aangehaalde literatuur; S. Muller, Gesch. v. h. Onderwijs in de Theol. bij de Nederl. Doopsgez., in Jaarboekje voor de
Doopsgezinde gemeenten 1850, 113; K. Vos in Nieuw Ned. biogr. wbk. II, 1025.
Jacob Philips d'ORVILLE werd den 28en Juli 1690 1 ) te Amsterdam geboren als zoon van Jean d'Orville en
Catharina Neyse. Zijn vader was ter wille van den handel uit Hamburg hierheen verhuisd. Hi' heeft blijkbaar goede zaken
gedaan, want zijn zoon heeft zijn leven lang in onbekrompen omstandigheden geleefd. Deze was oorspronkelijk ook
bestemd voor den handel, maar zijn vader stemde er ten slotte in toe dat hi' de latijnsche school zou bezoeken. Hi'
heeft daar veelgeleerd van den conrector David van Hoogstraten. Aan het Athenaeum van zijn geboorteplaats was
hi' leerling o.a. van Tiberius Hemsterhuys. In 1715 ging hi' naar Leiden, waar hi' den 24en Augustus voor de theologie
Oostersche
Schaaf
werd ingeschreven. Hi' hoorde er Burman en Gronovius, volgde er de lessen van Heyman
en Schf in
de Ohe
talen, ten slotte ook die van de juristen Schulting en Noodt; den 3en Februari 1721 promoveerde hi' tot doctor in de
beide rechten op een dissertatie „de acquirendo rerum domino". Hi' vestigde zich nu als advokaat in den Haag, maar
de door Burman vooralgewekte zin voor de studie der oudheid was hem bijgebleven. Reeds in zijn Leidschen tijd
had hi' een korte reis naar En eland gemaakt (1718); tusschen '23 en '28 was hi' voortdurend ambulant, aldoor op
wetenschappelijk onderzoek uit, met tweemaal slechts een kort en afwisselend verblijf in verschillende steden van het
vaderland. Hi' bezocht Belgie, Frankrijk, En eland Italie en Sicilie, Oostenrijk en Duitschland, bezig in bibliotheken
1 ) Zoo V. d. Aa en het Nieuw Ned. biogr. wbk. Het Album Academicum 1913 heeft 1696 evenals Chaufepie.
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en musea met handschriften-collatie en archaeologische studies, en betrekkingen aanknoopend met tallooze geleerden.
Na zijn terugkeer voor goed dacht hi' zich in Utrecht te vestigen, toen het beroep uit Amsterdam tot hem kwam, waar
men hem noodig had om het Athenaeum uit zijn toestand van verval op te beuren. Hi' het zich vinden en werd er
den 7en April 1730 benoemd tot „professor in de literaturen" 1 ) aan het Athenaeum Illustre; den 22en Mei 2 ) hield hi' zijn
intreerede „de Mercurii cum Musis felici contubernio".
Aan de verwachtingen, die men van hem koesterde, heeft d'Orville ten volle voldaan ; in de Oratio funebris, die Petrus
Burmannus Secundus den 22en October 1751 in de overvolle Nieuwe Kerk hield, heeft deze daarvangetuigd. Hi' was
eengeziene figuur, die den 8en Januari 1732 de feestrede hield, waarmee het 100-jarig bestaan van het Athenaeum werd
gevierd; Van Lennep heeft haar in zijn Memorabilia uitgegeven, met een uitvoerigen commentaar verrijkt. Den Ten Juni 1742
verkreeg hi' op zijn verzoek zijn emeritaat; vermogend als hi' was, schijnt hi' vrijwillig plaats gemaakt te hebben voor
Burmannus Secundus, die, overeenkomstig zijn wensch, tot zijn opvolger werd benoemd. Hi' vestigde zich nu op zijn
buiten „Groenendaal" bij Haarlem, een „illustris Maecenas, optimus Musarum pater", Maecenas vooral ook in de wijze,
waarop hi' zijn geweldig wetenschappelijk apparaat ter beschikking placht te stellen van allen, die er gebruik van
konden maken.
D'Orville was meer archaeoloog en graecus dan latinist; de invloed van Hemsterhuys sehijnt hier
ewernag
bb en
kt tehebben.
Tal van artikelen heeft hi' gepubliceerd in de „Miscellaneae Observationes Criticae", die hi' van 1731 tot '39 redigeerde
met Burmannus Sr. en van '40 tot '51 alleen als„Miscellaneae Observationes Criticae novae”. Verder gaf hi' een gecommentarieerde uitgave van den erotischen roman van Chariton : Chaerea en Calirrhoe (1750). Zijn standaardwerk is de „Sicula"
of „Iter Siculum", in '64, na zijn dood, uitgegeven door Petrus Burmannus secundus. Een Anthologia
G
Graeca
en een
uitgave van Theocritus, gebaseerd op de collatie van een 30-tal handschriften, zijn niet tot stand kunnen komen. Een list
van de door hemgecollationneerde manuscripten komt voor in den catalogus der Bibliotheca Bodleiana te Oxford.
Met tal vangeleerden heeft d'Orville een drukke correspondentie onderhouden ; brieven van en aan hem, waarvan er vele
zij n uitgegeven, bevinden zich o.a. te Leiden en te Amsterdam.
Zoo arbeidende heeft hi' nog geleefd tot in September 3 ) 1751, toen hi' op zijn buitengoed bij Haarlem overleed.
D'Orville was den 26en Februari 1730gehuwd met Elizabeth Maria van Rijn.
Zie over hem : Chaufepie, Dictionnaire historique et critique, s.v., waar in een der noten ook zijn geschriften worden
genoemd; Van Lennep, Memorabilia 243, die ook nog eenige literatuur geeft; V. d. Aa, Biogr. wbk. der Nederl. s.v. met
opgave van geschriften; verder het artikel van Th. Dokkum in het Nieuw Ned. biogr. wbk. IV, 1043 en de daar nog aangehaalde literatuur •; en voor zijn beteekenis als philoloog : Sandys, A History of classical Scholarship, II, 388. Cf. voor zijn
geschriften : G. D. Bom H.Gzn, Het Hooger Onderw. te Amsterd. enz., '31.

Corneille Antoine Jean Abram OUDEMANS werd den 7en December 1825 te Amsterdamgeboren als noon van Antonie
Cornelis Oudemans, Instituteur aldaar, en Jacoba Adriana Hammecker. Toen hi' 9 jaar 4 ) was, vertrok de familie naar Indie,
waar zijn vader benoemd was tot hoofd van de le gouvernementsschool te Weltevreden. Hi' ontving hier zijn eerste
onderwijs, maar werd op 14-jarigen leeftijd naar Nederland teruggestuurd, om er voor het toelatingsexamen voor de
Universiteitgereed gemaakt te worden. Hi' kwam in Amsterdam in huis bij den heel- en vroedmeester De Haan, leerde
Latin en Grieksch van den proponent Meyer, wiskunde van den beer Jonkhert, behaalde in '41 het verlangde diploma
en werd den 1 len September van dit jaar te Leiden ingeschreven als student in de Medicijnen. Hi' deed de medische
examens op tijd, den 9en Juni '43 het propaedeutisch, 24 November '45 het candidaats, Juni '47 het doctoraal; hi'
promoveerde den 5en November van laatstgenoemd jaar tot doctor medicinae op een proefschrift „de fluxu menstruo";
maar van meet of aan had hi' zijn hart aan de botanie verpand. Met graagte volgde hi' de lessen van Reinwardt in
dit vak en wat Molkenboer en Dozy met hun speeiaal-studie van mossen en zwammen in dezen tijd voor hem beteekend hebben, heeft Suringar in het aan hem gewijde Eigen-Haardartikel van 1895 wel zeer duidelijk gemaakt.
Na zijn promotie ging hi' naar Parijs en Weenen om daar aan de bekende klinieken te arbeiden en te leeren, maar tengevolge van Februari- en Maartrevolutie heeft die reis voor hem maar zeer weinig nut afgeworpen. Den 18en Juni 5 ) 1848
was hi' terug in Leiden, waar zijn ouders zich bij hun terugkeer uit Indie in '45 gevestigd hadden. Al spoedig, den
9en Augustus van dit jaar, volgde nu zijn benoeming tot lector in de botanie, de materies medica en de historia naturalis
aan de Klinische school te Rotterdam; hi'j hield er den 19en September zijn
intr Druk was die Rotterdamsche
eerede.
tijd : veel lessen in velerlei vakken, lezingen, een groeiende geneeskundige praktijk en een tijdlang ook nog het leiderschap
van een hospitaal voor cholera-patienten. Toch vond hi' gelegenheid voor wetenschappelijken arbeid; hi' publiceerde
artikelen in het Tijdschrift voor Wetenschappelijke Pharmacie en in de Algemeene Konst- en Letterbode, vertaalde
een leerboek van Seubert,gaf van '54 tot '56 zijn „Aanteekeningen" uit „op het systematische en pharmacognostischbotanischegedeelte der Pharmacopoea Neerlandica", met een atlas van 37 platen, waarin voor het eerst de plantenanatomie en de microscopische waarneming stelselmatig op het geheele gebied der pharmacognosie werden toegepast. Toen
nu in 1859 de Amsterdamsche hoogleeraar Miguel naar Utrecht vertrok werd hem het professoraat in de Genees- en
Kruidkunde aan het Athenaeum Illustre aangeboden; hi' accepteerde en hield den 21 en November zijn inaugurale
•
rede :
„Over deplantkunde, beschouwd in hare trapsgewijze ontwikkeling van de vroegste tijden tot op heden". In '77, bij de
inrichting van de Universiteit, werd hem het onderwijs opgedragen in de botanie en de pharmacognosie ; Hugo de Vries
nam dephysiologie en de anatomie over. Een paar maal is er nog kans geweest, dat Amsterdam Oudemans zou verliezen;
in '71 werd hi' voor Groningen gevraagd en het Directoraat van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg is hem aangeboden.
Hi' is de hoofdstad echter trouw gebleven tot zijn emeritaat, dat hem den 26en Februari 1896 met ingang van 16 September werd verleend. Hi' vestigde zich nu in Arnhem en bracht den zomer aanvankelijk nog in Apeldoorn door, waar
1 ) Vol ens de Vroedschaps- en burgemeestersresolutie op 't Gem. Archief te Amsterdam. 2 ) Van Lennep heeft in zijn
Memorabilia ten onrechte 27 Mei. 3 ) De sterfdag wordt verschillend gegeven : Chaufepie heeft den nacht van 13 op 14
Sept.; Van Lennep 14 Sept.; het Nieuw Ned. biogr. wbk. 4 Sept.; het Album Academicum 1913 : 13 Sept. 4 ) Zoo Moll
in het Levensbericht van de Kon. Akad. v. Wetensch., Suringar in Eigen Hoard 1895 heeft 7 jaar. 5 ) Vol ens Moll ; Suringar
heeftJuli, zonder dag.
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hi' al vroeger eigenaar van een villa was geworden. Nog tien jaar heeft hi' zoo geleefd; den 29en Augustus 1906 is
hi'j overleden.
Oudemans was een vlot en duidelijk spreker, een goed docent, een ijverig publicist. Van huis uit was hi' een classificeerend
systematicus; hi' is in hoofdzaak beschrijver gebleven. De nieuwe physiologische richting trok hem niet, al stond hi' er
niet vijandig tegenover. Hi' had meer oog voor het bijzondere dan voor het algemeene. Verzamelen, ordenen en beschrijven
van materiaal was zijn fort. Verschillende op zich zelf staande werken zijn er van zijn hand verschenen, van 1859 tot '62
zijn „Flora van Nederland", van '72 tot '74 herdrukt; in '65 zijn „Handleiding tot de pharmacognosie van het Plantenen Dierenrijk"; van '66 tot '70 zijn „Leerboek der plantenkunde"; in '68 zijn „Eerste beginselen der Plantenkunde",
voor een breederen kring bestemd, dat verscheidene drukken beleefde. Daarnaast zijn talrijke bijdragen van hem
verschenen in tijdschriften, zoo in de werken van de Kon. Akademie van Wetenschappen, in de Archives Neerlandaises,
uitgegeven door de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem en in het Nederlandsch Kruidkundig Archief.
In zijn lateren tijd heeft Oudemans zich vooral bezig gehouden met de studie der Fungi. In 1904 verscheen van hem de
„Catalogue raisonne des Champignons des Pays-Bas", waarin er 4400 met literatuuraanwijzing voorkomen. Vijf en twintig
jaar is hi' bezig geweest met een werk dat alle in geheel Europa voorkomende, op andere planten parasiteerende fungi
zou bevatten; het manuscript berust nu in het botanisch laboratorium te Groningen en is onder leiding vanProf.
Pf. J.J W. Moll
onder den titel : „Enumeratio Systematica Fungorum" voleindigd en uitgegeven door R. de Boer, L. Vuyck en J. J. Paerels
(1919--1924). Daar worden ook teekeningen van hem en een zeer uitgebreid herbarium van fungi bewaard. Het was
de Groningsche Universiteit, die hem in 1875 het doctoraat honoris causa in de wis- en natuurkunde had verleend.
Van Regeeringswege werd aan Oudemans het lidmaatschap en het secretariaat opgedragen van de commissie, die de tweede
uitgave van de Pharmacopoea Neerlandica in 1871, en het voorzitterschap van die, welke de derde uitgave in 1889 bezorgde.
Aan het openbare leven nam Oudemans weinig deel. Toch is hi' eenigen tijd lid geweest van het Hoofdbestuur van de
Maatschappij tot Nut van het Algemeen en van '65 tot '69 secretaris, van '70 tot '81 bijna onafgebroken voorzitter van de
Nederlandsche Botanische Vereeniging.
Den 4en April 1860 was hi' gehuwd met Christina Maria Speenhoff nit Rotterdam.
Zie over hem : J. W. Moll in Jaarboek v. d. Kon. Akad. v. Wetensch. van 1909, 57 ; W. F. R. Suringar in Eigen Haard
1895, 773 ; E. Verschaffelt in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1907, 53, en de artikelen verdergenoemd
in Petit's Repertorium. Ten slotte : J. P. Lots in het Nieuw Ned. biogr. wbk. I, 1396.
Juda Lion PALACHE werd den 26en October 1886 te Amsterdamgeboren. Hi' bezocht daar het Portugeesch Israelietisch

Seminarium en studeerde er, na met succes het Staatsexamen ter toelating tot de Universiteit te hebben afgelegd, in
de klassieke letteren, terwijl hi' zich daarna in Leiden toelegde op de studie der Semietische letteren; bier promoveerde
hi' den 19en Januari 1920 op een proefschrift, getiteld : „Het heiligdom in de voorstelling der semietische volken".
Van 1910 tot 1916 was hi' als docent in het Hebreeuwsch en in de klassieke talen verbonden aan het Portugeesch
Israelietisch Seminarium te Amsterdam, van 1911 tot '25 als leeraar in het Hebreeuwsch aan het stedelijk gymnasium
aldaar, van 1920 tot '24 als leeraar in de klassieke talen aan dat te 's Gravenhage. Den 15en October van laatstgenoemd
jaar werd hi'
enoemd
b
tot gewoon hoogleeraar in de taal en letterkunde der Semietische volken, de Israelietische
oudheden en de uitlegging van het Oude Testament; den 26en Januari 1925 Meld hi' zijn intreerede over „Het karakter
van het Oud-Testamentische verhaal".
In 1922 verscheen nog van zijn hand : Inleiding in den Talmoed. Verder publiceerde hi' verschillende artikelen in
tijdschriften als : het Museum, Zeitschrift d. Deutschen Morgenl. Gesellschaft, Nieuw Theologisch Tijdschrift enz.
Antonie PANNEKOEK werd den 2en Januari 1873 te Vaassengeboren. Hi' bezocht de H.B.S. met 5-j.c. te Apeldoorn,

studeerde te Leiden in de wis- en sterrenkunde enpromoveerde daar den Hen Juli 1902 op een proefschrift, getiteld :
„Untersuchungen fiber den Lichtwechsel Algols". Van 1896 tot '99 hield hi' zich bezig met het doen van astronomisch-geodetische metro en in dienst van de Rijks-commissie voor graadmeting, van 1899 tot 1906 was hi' observator
aan de sterrenwacht te Leiden, van 1906 tot 1914 was hi' te Berlin en te Bremen in dienst van de sociaal-democraleeraar aan de H.B.S. te Helmond, te Hoorn
tischepartijvan Duitschland ,
van 1915 tot '19 was hi' als
werkzaam
hi
aan de
escgedenis
der sterrenkunde
en te Bussum. Intusschen werd hi' in 1916 toegelaten als privaatdocent in de
Universiteit te Leiden ; den 25en October opende hi' zijn colleges met een openbare les over „De astrologie en hare
beteekenis voor de ontwikkeling der sterrekunde". In 1918 verwisselde hi' dit privaatdocentschap met een lectoraat in
evole van het
h heelal". D
Den
evolutie
de astronomie aan de Universiteit van Amsterdam; zijn openbare les handelde over „De
Ten October 1925 werd hi' daar benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de sterrenkunde; den 2en November hield hi'
zijn inaugurale oratie : „De astrophysica en hare moderne ontwikkeling". Ten slotte volgde, den len September 1931,
zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar, met in an van den len Januari 1932.
Van zijn hand verschenen nog : Ethik and Sozialismus (1906) en verscheidene andere brochures op het gebied van het
socialisme; De wonderbouw der wereld (1915; 3e dr. 1924); Sterrenatlas, tengebruike bij het onderwijs en voor eigen
studie (1916); Kosmografie. Leerboek ten dienste van hoogere burgerscholen, gymnasia enz. (1917); Die nOrdliche
Milchstrasse (1920; in : Annalen v. d. Sterrenwacht te Leiden); De bouw en de ontwikkeling der sterren (1927); Die
siidliche Milchstrasse (c. 1928 ; Annalen v. d. Bosscha-sterrenwacht, Lembang (Java)). Verder gaf hi' uit 2 deelen
„Publications of the Astronomical Institute of the University of Amsterdam" en verschillende opstellen o.a. in de Verh.
der Kon. Akad. v. Wetensch.
ader
v een bekend
Pieter Klazes (Klaaszes) PEL werd den 22en Februari 1852 te Drachtengeboren, waar zijn
geneesheer was. Hi' bezocht het gymnasium te Sneek en werd den 2en October 1869 te Leiden ingeschreven als student
in de medicijnen. In September 1875 deed hi' zijn artsexamen en promoveerde den 29en September 1876 op een dissertatie over„de koortsverwekkende werking van digitaline”. Een jaar bleef hi' daarna nog werkzaam als assistent
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van Prof. Rosenstein; daarna bezocht hij de belangrijkste klinieken van Berlijn, Parijs en Weenen. In deze laatste
plaats heeft hi' zich vooral toegelegd op de laryngologie, toen pas in opkomst. Hier ook ontmoette hi' den lateren
Amsterdamschen hoogleeraar Van der Mey. Door diens tusschenkomst kreeg hi' in '77 een assistentsplaats bij Prof. Stokvis,
die hem als hoofd van zijn kliniek een groote mate van vrijheid liet. In het volgende jaar, '78 1 ), den 13en November
met in an van 1 Januari '79, werd hi' benoemd tot lector in de geneeskunde. En toen in '83 Stokvis optrad als hoogleeraar
in depharmacodynamie volgde Pel hem op als professor in de ziektekunde en geneeskunde met physische diagnostiek
en kliniek der infectieziekten; den 21en Maart benoemd, aanvaardde hi'j dit ambt den 25en Juni met een rede over „de
beteekenis van het onderwijs aan het ziekbed". In hetzelfde jaar werd hi' aangesteld tot tijdelijk directeur-geneeskundige
van het Binnengasthuis.
Zijn levendige, suggestieve lessen, met het voorzichtige „primum non nocere" en het opgewekte „cito, tuto et jocunde"
werden door een groote schare van auditores graag gevolgd. En ook de interessante klinische demonstraties, die hi' hield
voor de 2e sectie van het Genootschap ter bevordering van Natuur-, genees- en heelkunde, waarvan hi' 28 jaar lang
voorzitter isgeweest, wekten groote belangstelling. Hi' stond open voor alle nieuwe methoden, en nieuwe geneesmiddelen,
al stond hi' er dikwijls sceptisch tegenover, werden, met de noodige voorzichtigheid, toch geprobeerd. Kort na zijn benoeming
tot hoogleeraar heeft hi' een root aandeel gehad aan de reorganisatie van de verpleging in de gasthuizen en, in afwachting
van de benoeming van een nieuwen directeur-geneeskundige, is hi' zelfs tijdelijk als directeur opgetreden.
Tal van verhandelingen zijn er van zijn hand verschenen in het Nederlandsch Tijdschrift voor geneeskunde, de Berliner
Klinische Wochenschrift, Deutsches Archiv fur Klinische Medicin, Zeitschrift fur diatetische undphysikalische
Therapie. Maar van meer algemeen belang nog zijn zijn leerboeken over maagziekten, over de ziekten der lever, der
galwegen en van het poortaderstelsel, en over de nierziekten, die meerdere drukken beleefden. Met zijn assistenten
Snapper en Einthoven had hi' er een over de ziekten van het hart en het vaatstelsel ontworpen, toen een plotselinge,
ernstige hartaandoening hem zelf noopte in het begin van 1919 ontslag te vragen en kort daarop, den 15en Februari 2 ) al,
oorzaak werd van zijn dood.
Tweemaal is Pel voorzittergeweest van de Nederl. Maatsch. tot bevordering der geneeskunde en eenige malen van het
Nederl. Natuur- en Geneeskundig Congres. Dan was hi' lid van het dagelijksch bestuur van de Nederl. Centrale Vereeniging
tot bestrijding der tuberculose, mede-oprichter van het Sanatorium te Hoog-Laren en van het Kindersanatorium HoogBlaricum. En ook heeft hi' zich sterk geinteresseerd voor de Nederl. Vereeniging teen de epilepsie.
Zie over hem C. C. Del rat in het Nederl. Tijdschr. voor Geneeskunde 63, I A (1919), 569; W. Vetter in Eigen Haard
1919, 102; Ibid 1908, 372; I. Snapper in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1920, 57, en de verdere artikelen
genoemd in het Repertorium Petit-Ruys.

Johannes PELLIUS, John Pell, werd den lii, en Maart 161°/,, te Southwick in Essex geboren, als noon van John
Pell, volgens sommigen predikant, en Mary Holland, van Halden in Kent, „een Nederduitsche vrouw" — heet het
in den „Schouburg van in- en uitlandsche letter- en huishoudkunde van 1805 —, waarom hi' van jongs af het
Nederduitschgoed zou verstaan hebben. Zijn eerste onderricht kreeg hi' op de „free school" van Steyning in Sussex toen
hi' zijn beide ouders reeds verloren had. Op zijn 13e jaar werd hi' toegelaten op Trinity College te Cambridge; in 1628
werd hi' bachelor, in '30 magister of arts. Toen reeds stond hi' met verschillende geleerden in relatie en gaf hi' schriftelijke
bewijzen van zijn mathematische en astronomische kennis. In 1631 werd hi' verbonden aan de hoogeschool te Oxford,
waar hi' zich een groote reputatie verwierf door zijn vertrouwdheid met de oude en tal van moderne talen en zijn
mathematischen aanleg. Meerdere astronomische en wiskunstige geschriften volgden en bij resolutie van Burgemeesteren
van den 27en April 1644 3 ) werd hij, toen in Amsterdam vertoevende, op aanbeveling van den Engelschen resident in
Den Haag William Boswell, als opvolger van Hortensius tot Professor matheseos aan het Athenaeum Illustre, voorloopig
voor een jaar benoemd. Hi' schijnt zich van zijn task op loffelijke wijze gekweten te hebben; althans, zijn honorarium
onorar um werd
eenige malen verhoogd en Vossius betoonde zich zeer ingenomen met hem en woonde lessen van hem bij. In dezen tijd valt
ook zijn twistgeschrijf met Longomontanus over de quadratuur van den cirkel. Hi' is echter slechts twee jaar aan het
Athenaeum verbondengeweest ; in '46 werd hi' door Frederik Hendrik tot hoogleeraar benoemd aan het pas opgerichte
Athenaeum te Breda. In 1650, na den dood van Ravensperg , bedankte
voor een leerstoel in Utrecht, maar hi'
in '52 keerde
hi' naar En eland tern waar
waar hi' door Cromwell belast werd met het houden van lezingen op wiskundig gebied. In '54 zond
de Protector hem als resident naar Zurich met de opdracht om pogingen te doen de kantons van Frankrijk af te trekken.
In '58 kwam hi' in Londen terug en wist zich ook na de restauratie te handhaven en, tot den geestelijken stand overgegaan,
zich eenpositie in de Anglikaansche kerk te veroveren. Een machtig beschermer vond hi' daar in Gilbert Sheldon, eerst
bisschop van Londen, later aartsbisschop van Canterbury. In '63. bij of kort na de oprichting van dit genootschap, werd
hi' lid van de Royal Society. Schulden echter brachten hem in moeilijkheden; hi' moest de gastvrij heid van vrienden inroe en, vond in 1682 een toevlucht in het „college of physicians", moest dat om zijn gezondheidstoestand weer
l,
aten
werd toen door zijn kleinkinderen in Westminster opgenomen, vond ten slotte een onderdak in de woning van den voorlezer van de kerk van St. Gillis en overleed daar den 12en December 1685.
Slechts weinige werken van Pell zijn gedrukt. Des te meer heeft hi' in handschrift nagelaten. Het Britsch Museum bezit
40 deelen manuscript, nog een 14-tal met losse papieren en een 3-tal met correspondentie. De rapporten, nit Zwitserland
door hem overgezonden, zijn niet zonder beteekenis voor de geschiedenis van dien tijd. In het algemeen echter wordt zijn
groote roem door zijn praestaties niet gerechtvaardigd ; blijvend resultaat heeft hi' met zijn aanduiding van nieuwe methoden
nietgehad. Met de vergelijking ax e ± 1 = y2, tot welker oplossing Fermat in 1657 alle mathematici uitdaagde, en die
met zijn naam in verband wordt gebracht, heeft hi' niets te maken.
Zie over hem het uitvoerige artikel in de Dictionnary of national biography s.v. •; Chaufepie, Dictionnaire historique et critique s.v. • Van Lennep, Memorabilia, 115; Schouburg van in- en uitlandsche letter- en huishoudkunde 1805, I, 5, 89-92;
1 ) In het Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. 63, I A (1919), 569 volgg. ten onrechte 1880. 2 ) Zoo de advertentie in het Al em.
Handelsblad. Het Jaarboek der Universiteit 1918—'19, p. 7. heeft 16 Febr. 3 ) Zoo bij Van Lennep in de Memorabilia; elders
December 1643.
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het artikel van C. de Waard in het Nieuw Ned. biogr. wbk. III, 961 en de daar verder nog aangehaalde literatuur. Veel
bronnengeeft nog het genoemde artikel in de Diet. of nat. biography. Cf. voor zijn geschriften : G. D. Born H.Gzn., Het
Hooger Onderwijs te Amsterdam enz., 90.
Adrianus Jacobus VAN PESCH werd den 4en October 1837 te Amsterdamgeboren. Zijn vooropleiding ontving hi'
aan het instituut van zijn vader te Hazerswoude, waaraan hi' ook, voor hi' naar Delft in reeds
reeds werkzaam was,
evenals aan de school van den heer Kapteyn te Sassenheim. In 1859 werd hi' student aan de Koninklijke Akademie te
Delft. Hier toonde hi' zich een ijverig strider voor de vrijheid van studie, die bij den over an der Akademie tot Polytechnische school ernstig in het gedrang dreigde te komen. In 1863 behaalde hi' het diploma van civiel-ingenieur en in het
volgende jaar werd hi' benoemd tot leeraar aan de H.B.S. te Deventer; hi' gaf er koopmansrekenen, wiskundige aardrijkskunde en lijnteekenen. De Deventer H.B.S. had toen een zesjarigen cursus, zij gaf ook voortgezet onderwijs vooral bedoeld
als opleiding voor middelbare examens; haar werd daarorn den naam van Athenaeum gegeven en twee der leeraren, onder
wie Van Pesch, kregen den titel van hoogleeraar. Hier, in Deventer, heeft hi' heel wat beroering verwekt door zijn openlijk
partijkiezen voor zijn vriend J. van Vloten toen die, naar aanleiding van een door hem uitgesproken rectoraatsrede, ernstig
werd berispt en ten slotte werd ontslagen. Uit dezen tijd dateert ook zijn eerste studie over sterftestatistiek, een verhandeling
in 1867gedrukt als aanhangsel bij het programma der Deventer H.B.S. : „Iets over sterftetafels". In 1871 1 ) volgde zijn
benoeming tot hoogleeraar aan de Polytechnische School te Delft, den 30en Januari '78 die tot gewoon hoogleeraar in de
mbt
a den 17en Mei met een rede,
Wiskunde en Mechanica aan de Universiteit van Amsterdam. Hi'j aanvaardde bier zijn
getiteld : „Eenige punten uit de geschiedenis der waarschijnlijkheidsrekening".
De verdiensten van Van Pesch liggen vooral op het gebied van de theorie en de toepassing der levensverzekering. Van groot
belang zijn zijn „Sterftetafels voor Nederland", eerst van 1870 tot '80 en dan bij decennien vervolgd tot 1910, uitgekomen
in de Bijdragen van het Statistisch Instituut. Ook gaf hi' in dit verband in 1886 een boekje uit : „Sur la methode rationelle
de construire des tables de mortalite". En zijn „Samengestelde tafel" en „Tweede samengestelde tafel" zijn van groote
beteekenis als bases van afsluiten van lijfrente-verzekeringen. In 1883 heeft hi' dan ook met Van Reesema en Van Idsinga
uit van een Staatscommissie tot voorlichting van
de Regeering omtrent
een wettelijke regeling van h levensdeel
u
het
verzekeringbedrijf.
Vlak voor zijn over an naar Amsterdam, in Januari 1878, werd hi' benoemd tot lid van de Staatscommissie, die in opdracht
kreeg een regeling te ontwerpen voor het pensioneeren van weduwen en weezen van Rijksambtenaren. In Januari '81 volgde
zijn benoeming in de tweede Staatscommissie voor dit doel onder voorzitterschap van den oud-minister Gleichman ingesteld,
ambtenaren had uit te
die haar onderzoek ook over den toestand van het bestaande fonds voor de eigen pensioenen der rijks
strekken. Door zijn nauwgezette onderzoekingen bleek een zoo root overschot in dit fonds te bestaan, dat de oprichting
van het weduwen- en weezenfondsgeen moeilijkheden meer opleverde. In 1888 diende Godin de Beaufort de ontwerpen in
waarbij de weduwen- en weezenpensioenen werden ingesteld. Oud-weduwen en weezen waren daarbij echter uitgesloten.
Door het ijveren van Van Pesch werd intusschen het voorstel door de Kamer zoo geamendeerd, dat ook zij werden opgenomen
en dus ook weduwen en weezen van reeds overleden ambtenaren in hetgenot van pensioen werden gesteld. Toen het ontwerp was aangenomen, bood, in 1890, de Leidsche Universiteit hem het eeredoctoraat aan en ook werd hi' benoemd tot
Commissaris van het op 1 Januari '91 in werking tredende Pensioenfonds voor weduwen en weezen van burgerlijke ambtenaren.
In '78—'79 was Van Pesch een der oprichters van de Onderlinge Levensverzekering Maatschappij van Eigen Hulp, waaraan
hi' als adviseur verbonden bleef. Hi' verleende zijn steun aan de Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen,
heth Neder
waarvan hi' eveneens adviseur werd. Hi' was verder Commissaris van de Levensverzekering Maatschappij van
landsch Onderwijzersgenootschap, adviseur van het Nederlandsche Werkliedenfonds, van de Weduwen- en weezenkas van
de officieren van de landmacht en van het Pensioenfonds van het personeel der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Tal van kleine maatschappijen hebben van zijn adviezen geprofiteerd.
beid
en slotte zij nog vermeld dat Van Pesch een ijverig lid was van het Wiskundig Genootschap : „Een onvermoeidearbeid
Ten
komt alles te boven".
Tegen September 1906 had hij, om gezondheidsredenen, eervol ontslag gevraagd uit zijn professoraal ambt. Hi' vestigde
zich daarna te Bussum, waar hi' den 5en April 1916 is overleden.
Zie over hem • D. C. in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1907, 69; D. J. Korteweg, id. voor 1917, 63; A. E.
Rahusen in Eigen Haard 1916, 377 en de overige artikelen genoemd in het Repertorium Petit-Ruys.
Allard PIER ON werd den 8en April 1831 te Amsterdam geboren als zoon van Jan Lodewijk Gregory Pierson, koopman aldaar, en Ida Oijens. Hi roe de op te midden van de mannen en vrouwen van het Reveil. Zijn vader was het, die
met 0. G. Heldring van 1845 tot '54 op den Zen Woensdag na Paschen en den Zen Woensdag van October in het „Wapen
van Amsterdam" op Rusland de bekende vergaderingen belegde der „Christelijke Vrienden". Hun eerlijke vroomheid heeft
op zijn jong gemoed een diepen en blijvenden indruk gemaakt en vooral de omgang met Da Costa is in dezen tijd van grooten
invloed op hem geweest. Zijn eerste onderwijs ontving hi' op de school van den heer G. Scheepmaker • ; daarna bezocht hij
de Latnsche school en kwam daar het 2e jaar onder de leiding van Dr. P. Epkema, die jets van zijn vurig enthousiasme
voor de oudheid in hem overstortte. Toen deze bij de omzetting van de Latijnsche school in een Gymnasium, waarbij
de Dude talen lets van haar sterk overwegende positie inboetten, zijn functie neerlegde en een eigen opleidingsinrichting
opende, bleef de jonge Pierson hem trouw. Zoo kreeg hi' den 13en Augustus 1849 het toelatingsdiploma tot de Universiteit
en den 19en September van dat jaar werd hi te Utrecht ingeschreven als student in de theologie. Aarzelend hadden zijn
ouders hem laten gaan, bang voor den invloed van Opzoomer. Niet dadelijk heeft deze hem gepakt. Maar wel heeft hi' zich
op zijn raad ook in de natuurwetenschappen eenigszins zoeken in te werken en heeft hi' Donders gevolgd voor anthropologie,
Van Rees voor physica en Mulder voor chemie. Zoo was de we g naar de empirie betreden; Opzoomers nobele persoonlijkheid

1 ) In den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1917 ten onrechte : 1873.
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en zijn idealisme, mogelijk bij zijn dualistisch standpunt, hebben het overige gedaan om den 'on en impressionabelen student
ganschelijk voor hem te winnen. Uit de sfeer der mystiek is hi' hier overgebracht in die van denken en onderzoek. Zijn
laatste studiejaar, 1853, bracht hi' in Leiden door om er Scholten te hooren en er zijn dissertatie of te werken, die hi'
den 8en Februari 1854 te Utrecht verdedigde, een „Disquisitio historico-dogmatica de Realismo et Nominalismo". Al even
vroeger, in September '53, was een beroep van de Evangelische gemeente te Leuven, voor welke hi' als student reeds een
paar maal gepreekt had, tot hem gekomen en door hem aangenomen; na promotie, huwelijk en huwelijksreis deed hi' er zijn
intree en drie jaar is hi' haar trouw gebleven en heeft hi' haar ijverig gediend. De herinnering aan dezen tijd is bewaard
in„Eene pastory in den vreemde”, later door hem omgewerkt tot „Intimis". Met de katholieke wereld heeft hi' hier van
nabij kennis gemaakt, ontdekkend pro en contra; zijn boek van ruim 10 jaar later over de Geschiedenis van de RoomschCatholieke kerk tot op het Concilie van Trente had hi' zonder deze intieme kennismaking niet z64:5 kunnen schrijven.
Van 1857 tot '65 was hi' predikant bij de Waalsche gemeente te Rotterdam, naar buiten een gelukkige tijd van veel waardeering, waarin hi' in '63 zelfs bedankte voor een benoeming tot hoogleeraar in de Wijsbegeerte te Groningen, naar binnen
een uiterst moeilijke. Opzoomer had naast de zinnelijke waarneming de innerlijke in haar waarde gelaten; bij Pierson rijst
twijfel of hi' het recht had, dat te doen. Zoo komt hi' tot een consequent empirisme, tot een positivisme, dat het hem
onmogelijk maakt nog langer prediker te zijn, dienaar van de kerk, „die het gerealiseerde supranaturalisme is". Dus
vroeg hi' ontslag en nam den 17en April '65 afscheid van zijn gemeente. Hi' be of zich nu naar Rohrbach bij Heidelberg,
waar hi' zich vooral op letterkundigen arbeid toelegde, lezingen hield en veel studeerde. Er zijn reeds sporen van een verder
wegglijden, bij de erkenning van de ontoereikendheid ook van de empirie, naar zijn later agnosticisme, maar sterker is er
een herovering van het verleden met geweld, een nee in tot de ethische richting, die het hem mogelijk maakte in Heidelberg
weer den kansel te bestijgen, in '69 een privaat-docentschap aan te vragen en in '70 een extra-ordinariaat in de theologie
te aanvaarden; ook om in verschillende Hollandsche steden zi j n lezingen over Alexander Vinet te houden. Een Gidsartikel
van '71: „Een keerpunt in de wijsgeerige ontwikkeling" tracht de verklaring te even. Maar die stemming is voorbijgegaan
en de Duitschers van 1870 en daarna begonnen hem teen te staan. Zoo is hi' in 1874 naar het Vaderland teruggekeerd,
abstentionist, zich bewust dat zijn toekomstig standpunt zou zijn dat van „het van kunstzin doortrokken agnosticisme".
Hi' vests de zich in Utrecht, enkel levend voor zijn studie, tot dat in 1877, bij de inrichting van de Amsterdamsche Universiteit, zijn benoeming volgde tot hoogleeraar in de modern talen en haar letterkunde, de aesthetiek en de kunstgeschiedenis;
den 25en October hield hi' zijn intreerede over : „de taak en methode der kunstwetenschap".
Nog pas had Pierson in zijn boek : „Eene Levensbeschouwing" (1875) de slotsom, waartoe hi' gekomen was, uiteengezet :
een breken met iederepoging om een theodicee te geven, maar de wil tot handelen in dienst van idealen, die de menschheid rijker en gelukkiger zouden kunnen maken. En in '82, in zijn „Wijsgeerig onderzoek" richt hi' zich teen Kant. Agnost
dus, maar van een „agnosticisme gekleurd door een heilig enthousiasme". Zoo kon hij, die elke richting geproefd had en haar
betrekkelijk recht kon doen wedervaren, gemoedsmensch allereerst, een leider van beteekenis voor zijn studenten worden.
Bij zijn relativisme kon er van een kanonieke kunst, van een normatieve smaak bij hem een sprake zijn; de historische
aesthetika stond voorop. Maar met een voorganger van zijn fantasie en van zijn aanschouwing, ook op zooveel reizen, konden
zijn leerlingen wel zeer die doordringen in den geest van het verleden, van de oudheid in de eerste plaats. Hoe hi' er zelf
in thuis was, bewijzen de van 1887 tot '93 verschenen gedeelten van zijn „Geestelijke Voorouders, studien over onze beschaving".
Geen wonder dat het aanvankelijk geringe getal van hoorders uitdijde tot „een dichte schare". En rooter nog was de toeloop op zijn colleges over Fransche, Duitsche en vooral Engelsche letterkunde toen de zalen te klein werden, en „velen,
zeer velen, die niet tot de cives academicigerekend konden worden" die hielpen vullen.
Ongelooflijk is Pierson's publicistische vruchtbaarheid geweest ; niemand heeft in de 19e eeuw in Nederland zooveel geschreven. En, uitnemend stilist en door en door dichterlijke natuur, werd leesbaar en belangrijk wat hi' schreef. „In Allard
Pierson" — zegt J. C. Matthes in zijn In memoriam in Eigen Haard — „heeft Nederland schier een halve eeuw lang een
groot talent en een genialen geest bezeten". Een eigen godsdienstfilosofie echter heeft hi' niet weten te scheppen; hi' heeft
berust in de overtuiging dat zekerheid voor den mensch niet is te vinden.
In den winter van 1894—'95 zocht hi' in het Zuiden herstel van een ernstig nierlijden, dat zijn krachten meer en meer be on
te ondermijnen. In Augustus keerde hij, zonder afdoend resultaat, terug en teen den 16en September vroeg en verkreeg
hi' eervol ontslag. Hi' vests de zich toen op het buitengoed Velhorst bij Zutphen. Daar is hi' den 27en Mei 1896 overleden.
over
Door de stichting, in 1929, van het Archaeologisch Instituut Allard Pierson heeft zijn zoon J. L. Pierson een monument,
zijner waardig, voor hem opgericht.
Pierson was den 23en Februari 1854 te Amsterdamgetrouwd met Pauline Hermina Elisabeth Gildemeester.
Zie over hem in de eersteplaats het uitnemende proefschrift van K. H. Boersema, Allard Pierson, eene cultuur-historische
studie ;• verder S. A. Naber
,
Allard Pierson herdacht; Id. in Jaarboek van de Kon. Akad. v. Wetensch. 1897, 1 B. H. C. K.
van der Wick in Mannen en Vrouwen van Beteekenis XXIX (1898), 231; Joh. Dyserinck in De Tijdspiegel van 1897, III,
241; W. W. van der Meulen in de Nederl. Spectator van 13 Juni 1896; J. C. Matthes in Eigen Haard van 11 Juni 1896;
C. G. N. de Vooys in De Beweging van 1909, I, 40, 158; P. D. Chantepie de la Saussaye in Onze Eeuw II (1902) IV,
580 op welke alle het bovenstaande steunt. Verder de overige artikelen opgegeven in Petit's Repertorium en in de list van
geschriften over hem in Boersema's dissertatie; ook A. G. van Hamel, Biografen van A. Pierson in De Gids van 1897, IV,
488. Uitvoerige opgaven van zijn geschriften komen voor in Boersema's proefschrift en in de beide, boven genoemde verhandelen en van Naber. Vgl. verder nog het artikel van P. J. Blok in het Nieuw Ned. biogr. wbk. III, 972; en voor zijn
geschriften : G. D. Bom H.Gzn., Het Hooger Onderwijs te Amst. enz., 73.

Nicolaas Gerard PIERSON, een 'on ere broer van Allard, werd den Ten Februari 1839, als zoon dus van Jan Lodewijk
Gregory Pierson en Ida Oyens, te Amsterdam op den Sin el bij de Romeins-armsteeg geboren. Ook op hem heeft de
geest van het Reveil, die in de ouderlijke woning heerschte, een blijvenden invloed geoefend; hi' heeft er zijn gemoedelijke
vroomheid en zijn medegevoel met anderer iced aan te danken gehad. Hi' bezocht in zijn geboortestad de Fransche school
van S. M. C. van der Plas, daarna een Engelsche school te Brussel. In Amsterdam kwam hi' toen op het kantoor van een
katoenhandel; groote reizen heeft hi' gemaakt voor deze zaak, naar En eland Amerika, Duitschland en Zwitserland. In
'61 be on hi' zelf een katoenhandel, samen met H. B. Wiardi Beckman. Erg vlot ging het niet en bij het uitbreken van
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den burgeroorlog in de Vereenigde Staten werd hi' omgezet in een algemeene handelszaak. In dezen tijd bestond in Amsterdam een staathuishoudkundige vereeniging, die zich ten doel had gesteld het doen houden van voordrachten over economische onderwerpen; in '61 hield Pierson voor haar een lezing over de logica der Staathuishoudkunde, waarin hi' zich aansloot bij Stuart Mill's „System of Logic" tegenover de Fransche school, die toen bier de heerschende was : de deductieve
methode, maar steunende op ervaringskennis achtte hi' de eenig juiste, en aan dit inzicht en deze Engelsche orienteering
is hi' steeds trouw gebleven. Ook verschenen al spoedig van hem een reeks van Gidsartikelen, sterk polemisch tegenover
oudere en nieuwere schrijvers, maar op menig revolutionnair denkbeeld, bier ontwikkeld, is hi' later teruggekomen. Als
medewerker van de Brun Kos aan de Economist trad hi' op en in verband met de oprichting van de le Handelsschool
haalde hij, „beter in het yak thuis dan de examinator" (Buys volgens Verrijn Stuart), den 20en Juni '64, de Middelbare
acte voor Staathuishoudkunde; vangenoemd jaar tot '68 was hi' als leeraar aan de instelling verbonden. In 1864 werd hij,
vooral door Sarphati's bemoeiing, directeur van de Surinaamsche bank. Hi' le de nu zijn eigen zaken neer en verhuisde
van de Keizers- naar de Heerengracht, naar een grootere woning, omdat hi' zijn kantoor bij zich aan huis moest houden.
Met G. M. Boissevain en anderen richtte hi' in '65 de kasvereeniging op, waarvan hi' tot '85 commissaris bleef. Hi' was een
ijverig deelnemer aan de zoogenaamde Vrijdagsche avonden, een medewerker, al sinds '62, aan de Bosch Kemper's Vereeniging voor de Statistiek. In dezen tijd maakte hi' toevallig kennis met Mr. W. C. Mees. Door diens bemoeiing werd hi'
in '68, bij het aftreden van R. D. Wolterbeek, candidaat gesteld voor een directeursplaats aan de Nederlandsche bank.
Maar hi' was nog zeer jong en bovendien, hi' had juist even te voren in Felix Meritis een zestal lezingen gehouden over
het cultuurstelsel, later uitgegeven onder den titel : „Koloniale politiek", waarin hi' de zijde der liberalen had gekozen;
ook was hi' bevriend geraakt met Fransen van de Putte. Toch werd hi' met groote meerderheid gekozen. Hi' trad nu uit
de directie van de Surinaamsche bank, verhuisde naar het Frederiksplein, gaf zijn leeraarschap op en bedankte voor het hem
aangeboden lidmaatschap van de Staten van Noord-Holland. In geschrifte behandelde hi' niet alleen vragen van bankpolitiek •; hi' men de zich ook in de kwestie van den gouden- of zilveren standaard en hield zich reeds met de zaak der
belastinghervorming bezig. Bovendien verschenen in '75—'76 zijn : „Grondbeginselen der Staathuishoudkunde". Zoo bood
in '75 de Leidsche Universiteit hem het eeredoctoraat in de rechtswetenschap aan. Toen nu in '77 de nieuwe Amsterdamsche
Universiteit werdgesticht, stelde hi'chzibelangeloos beschikbaar om den leerstoel voor de Staathuishoudkunde en de
Statistiek in te nemen. Menging graag op dit voorstel in en, den 3en October benoemd, Meld hi' den 27en zijn inaugurale
oratie :„Een terugblik op de geschiedenis der Staathuishoudkunde sedert Adam Smith”. Acht jaar heeft hi' dit ambt bekleed;
teen den 21en Januari '85 vroeg en verkreeg hi` eervol ontslag, in verband met zijn benoeming tot president van de Nedlandsche bank. Tal van verhandelingen waren intusschen weer van zijn hand verschenen, vooral in De Gids en de Economist. Reeds vier maal was hem deportefeuille van Finantien aangeboden, toen hi' die eindelijk, in '91, onder Van Tienhoven
accepteerde. Hi' was de hervormer in het kabinet; onder de lens : „belasting naar welstand" wist hi' de bedrijfs- en de
vermogensbelasting erdoor te krijgen en de afschaffing van enkele drukkende accijnsen. In '94 trad hij, naar aanleiding
van de kieswetherziening, met het geheele ministerie af. Weer zette hi' zich tot studie en tot het schrijven van een reeks
opstellen en in '96 kwam onder zijn leiding de nieuwe vereeniging „Het vrije Ruilverkeer" tot stand. In het volgende jaar
trad hi' op als kabinetsformateur aan het hoofd van het laatste krachtige liberale ministerie dat Nederland tot dus ver heeft
gehad. Zes belangrijke wetten zijn er onder dit bewind tot stand gekomen : de leerplichtwet, de kinderwetten, de herziening
van de militiewet met invoering van den persoonlijken dienstplicht, de regeling van den gezondheidsdienst, de woningwet
en de ongevallenwet. Meer en meer was hi een voorstander geworden van staatshulp ter tegemoetkoming in de nooden
van de minvermogende klassen. Daarvoor echter was geld noodig, vandaar een wetsvoorstel met protectionistische strekking, dat zelfs een deel van zijn partijgenooten van hem vervreemdde. Toen het echter werd ingediend, waren de verkiezingen
van 1901 aanstaande, die de kerkelijke partijen aan het bewind brachten. Na zijn aftreden too hi' weer aan de studie,
tot hi' in 1905 gekozen werd tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Bij een bepaalde partij sloot hi' zich niet
aan; het dichtst stond hi' bij de Liberale Unie. Den 20en Mei 1908 Meld hi' zijn laatste redevoering. Hi' be of zich toen naar
Valmont bij Montreux en bracht de wintermaanden van 1908 op '09 in een villa te Hilversum door. Zijn 70ste verjaardag,
den Ten Februari van laatstgenoemd jaar, gaf aanleiding tot de stichting van het Piersonfonds tot het uitreiken van eerbewijzen aan Nederlandsche schrijvers over economie. Den laatsten tijd bracht hi' door op een buitenplaats van zijn zwager
H. F. Waller te Heemstede ; daar is hi' den 24en December 1909 overleden.
Koopman, bankier, staatsman, bestuurder, wet ever beoefenaar der wetenschap is Pierson geweest; in alles uitstekend.
esc
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Zijn veelgebruikt „Leerboek der Staathuishoudkunde" en zijn „Verspree
k
geschiedenis van Nederland van een halve eeuw. De roode draad, die als grondgedachte door al zijn werken
economischeen
heen loot is deze dat de productieve krachten versterkt, kapitaalvorming bevorderd en kapitaalvernietiging tegengegaan
moet worden tot leniging van sociale nooden.
Van tal van colleges en commissies is Pierson lid geweest. Zoo was hi' o.a. voorzitter van het woningcollege, ingesteld bij de
invoering van de Woningwet in 1901 ; President-Curator van de Nederlandsch-Indische Bestuursakademie ; President van
het Indisch Genootschap • Voorzitter, van 1905—'07, van de Centrale Commissie voor de Statistiek, door zijn bemoeiingen
vooral in het levengeroepen.
Den 30en October 1862 was Piersongetrouwd met Catharina Rut era Waller.
Zie over hem: J. d'Aulnis de Bourouill in het Jaarboek van de Kon. Akad. v. Wetensch. 1911, 15 en C. A. Verrijn Stuart
in Levensberichten der Maatsch. d. Ned. Letterk. 1910—'11, op welke beide het bovenstaande vooral steunt, en die beide
gevolgd worden door een list van zijn geschriften. Cf. verder D. van Blom in Mannen en Vrouwen van beteekenis XL
(1910) N°. 12 en de artikelen, bovendien nog opgegeven in Petit's Repertorium. Vgl. ook het artikel van D. van Blom in het
Nieuw Ned. biogr. wbk. V, 506.

Thomas PLACE werd den 13en December 1842 te Zeist, 1 ) waar zijn vader dokter was, geboren. Hi' bezocht het
Gymnasium te Utrecht en werd daar den 13en September 1860 ingeschreven als student in de medicijnen. Vooral Donders
1 ) In den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1910, 163 en in het Album Academicum 1913 : Leiden. De door hem zelf
in gevulde lijst in het archief der Universiteit, de courantenberichten en het Utrechtsche Album Studiosorum hebben Zeist.
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is zijn leidsman geweest ; een tijdlang was hij diens assistent en bij hem is hij den 29en Juni 1867 gepromoveerd op een
dissertatie over : „de contractiegolf der willekeurige spieren". Daarna was hi' nog eenige jaren assistant van Heynsius te
Leiden en gaf, gedurende diens ziekte, eenige weken zijn colleges. In 1871 1 ) werd hi' als opvolger van Kiihne, die naar
Heidelberg vertrok, benoemd tot hoogleeraar in de physiologie en de histiologie aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam;
den Zen October hield hi zijn intreerede over : „de descendentie-leer". Vol ens Rijnberk in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1910 behoorde hi „tot die ultra-classici, naar Ostwald's onderscheiding in classici en romantics, die in het
besef van het onvolmaakte van hun werk tot een bijna volledige onthouding van mededeeling van hun scheppende qualiteiten gebracht worden". Slechts een drietal publicaties van hem verschenen in de : „Onderzoekingen van het physiologisch
laboratorium te Leiden", met Prof. Van Geuns en Dr. Zeeman gaf hi' een „rapport" nit „over den invloed van de droogmaking van het zuidelijk gedeelte van de Zuiderzee", en eindelijk leverde hi' nog een bijdrage voor Donders' Feestbundel
1888. Hi werkte vooral voor den kring van zijn leerlingen; daar had hi' invloed door zijn woord en velen zijn bij hem
gepromoveerd.
Ook in het openbare leven trad hi niet naar voren al was hij lid van enkele commissies als van die voor het toezicht
op het Middelbaar onderwijs, hoofdbestuurslid van het Nederl. Bijbelgenootschap en van 1883 tot 1900 voorzitter van de
gasthuiscommissie.
Tegen September 1909 vroeg en verkreeg hij om gezondheidsredenen eervol ontslag. Den 22en. Augustus 1911 is hi' overleden.
Zie over hem: G. van Rijnberk in den Amsterdamschen St voor 1910, 163; C. A. Pekelharing in het Tijdschrift voor Geneeskunde, Weekblad, 26 Aug. 1911; Algemeen Handelsblad van 23 Aug. 1911 en van 24 Augustus, Avondblad • „Onze Hoogleeraren” (1898), 283.

Daniel PLOOY werd den 14en April 1877 te Schiedam geboren. Hi' bezocht het gymnasium aldaar, studeerde te
Leiden in de theologie en promoveerde er den 22en Mei 1902 op een proefschrift over : „De bronnen voor onze kennis van
de Essenen"; de Rutgers University (New Brunswick N. J.) verleende hem, den 9en Juni 1928, het eeredoctoraat in de
Theologie. Hi was eerst predikant bij de Nederl. Hervormde gemeente te Heeze N. Br.), van 1909 of bij de Evangelisatie
te Tiel, van 1913 of te Leiden weer bij de Nederl. Hervormde gemeente. Den 21en Januari 1926 werd hi' benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de uitlegging van het Nieuwe Testament en de Oud-Christelijke letterkunde; den len Maart hield
hi zijn intreerede over • „Tendentieuse varianten in den text der Evangelien". Den 10en Juli 1930 volgde zijn benoeming
tot gewoon hoogleeraar, in 1931 die tot hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, welk ambt hi' voorloopig met het
Amsterdamsche combineerde.
Van zijn hand verschenen nog • De Chronologie van het leven van Paulus (1918); Leyden documents relating to the Pilgrim
Fathers (1920; ed. with J. Rendel Harris); A primitive text of the Diatessaron (1923); A further study of the Liege
Diatessaron (1925); The Liege Diatessaron (1929, 1931; ed. with C. A. Phillips). Verder publiceerde hi' verschillende
verhandelingen in de Meded. en de Verh. v. d. Kon. Akad. v. Wetensch., en in tijdschriften als : Stemmen des Tijds,
Theol. Studien, Theol. Tijdschr., Onze Eeuw, Stemmen voor Waarheid en Vrede, Expository Times, Zeitschr. f. die neutestam.
Wissensch. enz.

Johann Gottlieb (Theophilus) PLUSCHKE werd den 20en 2 ) Augustus 1780 te Rohnstock in Silezie geboren. Hi
studeerde te Halle en vests de zich daarna te Leipzig, waar hij, leeraar aan het gymnasium, eerst als privaat-docent optrad
en later, in 1817, tot buitengewoon hoogleeraar in de letteren en wijsbegeerte werd benoemd; hi' gaf er o.a. colleges in
het Hebreeuwsch. Toen hi in 1818 gelijktijdig naar de Universiteit te Koningsbergen en naar het Evangelisch-Luthersch
Seminarium te Amsterdam werd geroepen, koos hi' het laatste; hi' aanvaardde er zijn hoogleeraarsambt den 19en April
1819 met een • „Oratio exponens quibus potissimum rationibus scriptura sacra, si recte in usum adhibeatur, magistra
generi humano divinitus data censeri debeat". Hi' heeft dit ambt bekleed tot zijn dood, den 19en Augustus 1846.
van anderen. De
iichten
Als theoloog was hi' vrijzinnig, eenigszins sceptisch misschien, en vol waardeering ook voor deinzichten
geschriften, die hi' nagelaten heeft, liggen vooral op het gebied van het Hebreeuwsch.
Zie over hem de hulde, bij zijn begrafenis aan zijn nagedachtenis gebracht door F. J. Domela Nieuwenhuis, in : Algemeene
ook
geschr
Konst- en Letterbode voor het jaar 1846, No. 36 (Vrijdag 28 Augustus), waar,, in
dezijn
noten
iftenworden
genoemd; v. d. Aa, Biogr. wbk. d. Nederl. s. v. en J. Loosjes, Naamlijst v. Pred., Hoogl. en Prop. der Luth. Kerk
in Nederl. s.v., beide met nog eenige opgave van literatuur; Glasius, God el. Nederl. s.v.

Arnoldus POELENBURG werd den 12en 3 ) September 1628 te Hoorn geboren, le de zich te Amsterdam, onder
Vossius, eerst op de studie der Oude Letteren toe, daarna, onder Curcellaeus vooral, op de theologie en werd, op diens aanbeveling, door de Remonstrantsche Broederschap in staat gesteld de Academien van Leiden, Utrecht en Franeker te bezoeken om er zich verder in de godgeleerdheid te bekwamen. In 1653 werd hi' tot proponent bij de Broederschap opgenomen,
in 1654 te Hoorn beroepen, waar hi' bleef tot 1658, toen, den Ten Mei, een beroep naar Rotterdam volgde. Voor een vroeger
beroep naar Gouda had hi' intusschen bedankt. Den 21en Maart 1659 werd hi' als opvolger van Curcellaeus tot hoogleeraar
in de theologie aan het Remonstrantsche Seminarium te Amsterdam gekozen; den 3en October nam hi' afscheid van zijn
Rotterdamsche gemeente. Lang heeft hi het hoogleeraarsambt nit bekleed; hi' overleed reeds den 30en October 16664).
Het schijnt, dat hi' van 1659—'66 te Amsterdam ook een gedeelte van den predikdienst heeft vervuld.
Alspredikant heeft Poelenburg zich bekend gemaakt door zijn verdediging van de Remonstranten teen Hoornbeek en
Spanheim; als hoogleeraar maakte hi' zich naam door zijn studien over de geschriften der Rabbijnen.
Zie over hem Van der Aa, Biogr. wbk. der Nederl. s.v. en de daar opgegeven literatuur.
1 ) Het Album academicum 1913 heeft ten onrechte 1872. 2 ) Zoo Domela Nieuwenhuis, Looses en Glasius; v. d. Aa heeft
28 Augustus. 3 ) Vol ens Cattenburgh in de Bibliotheca scriptorum remonstrantium p. 115. 4 ) J. Tideman, De Remonstrantsche
Broederschap, 2e dr., p. 15 heeft ten onrechte 30 Aug. 1688; trouwens, pag. 16 wordt die dood voor 16 Nov. 1666 verondersteld.
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JeanJoseph Marie Vincent POMMIER werd den lien December 1893 te Niort (Deux-Sevres) geboren. Zijn voor-

bereidend onderwijs ontving hi' aan het Lycee Fontanes in deze plaats en van 1910 tot '12 aan het Lye& Louis le Grand
te Paris. Hi' studeerde daar aan de Ecole Normale Superieure, behaalde in 1914 den graad van Licencie es Lettres en in
1919 lien van Agrege des Lettres. Van 1920 tot '22 was hi' pensionnaire de la Fondation Thiers. In het laatstgenoemde
als privaat-docent in de Fransche taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam ; den
jaar werd hi'oegelaten
t
9en October opende hi' zijn colleges met een openbare les over : „La methode et le but de l'histoire litteraire". Toen bij
Raadsbesluit van den 7en Februari 1923 het Genootschap Nederland-Frankrijk werd toegelaten tot het vestigen van een
bijzonderen stoel in de Fransche taal- en letterkunde, benoemde dit hem tot lector. In hetzelfde jaar echter nog volgde zijn
benoeming tot Maitre de Conferences aan de Universiteit van Straatsburg, in welke functie hi' sedert werkzaam is.
Van zijn hand verschenen nog : Les historiens de l'esprit humain: Michelet, Renan, Taine (1922; in : La tradition philosophi•francaise);Rena d'apresdesdocumentsinedits(1923);Lapense religeusedeRena (1925);Rena et
que et la pens&
Strasbourg (1926); Deux Etudes sur Jouffroy et son temps (1930). Voor de verschillende artikelen van zijn hand zie men
de Bibliographies annuelles in het Annuaire de la Fondation Thiers sedert 1921.
Johannes Wilhelm PONT werd den 31en Maart 1863 te Amsterdamgeboren, Hi' bezocht daar het gymnasium en

deed in 1881 het toelatingsexamen tot de Universiteit. Van '81 tot '87 studeerde hi' er in de theologie, terwijl hi' gedurende
het zomersemester van '85 colleges volgde aan de Universiteit te Berlin. Den 5en April 1887 promoveerde hi' te Amsterdam
op een dissertatie over : „Psalm 68, eene exegetisch-kritische studie". Van 1887 tot '89 was hi' predikant bij de Hersteld
Evangelisch Luthersche gemeente te Enkhuizen, van 1889 tot '91 bij de Evangelisch Luthersche gemeente te Tiel, van
'91 tot '95 bij die te Schiedam, van '95 tot 1902 bij die te Utrecht, van 1902 tot '18 bij de Hersteld Ev. Luth. gemeente
te Amsterdam. In 1903 werd hi'l hoog eeraar aan het Hersteld Evangelisch Luthersch Seminarie in de hoofdstad ; den 23en
Februari hield hi' zijn inaugurale rede over : „De hooge beteekenis der Bijbelsche theologie voor de praktijk der Evangeliebediening". Tot 1915, toen dit Seminarie naar Utrecht verplaatst werd, bleef hi' in deze functie; toen werd hi' daar van
dit kerkgenootschap tot hoogleeraar benoemd; den 20en October Meld hi' er zijn intreerede over : „Het eigen karakter
we edit
en beginsel van het Luthersch Protestantisme in Nederland".
n 1907 gaf hi' uit deel I van de „Nieuwe Bijdragen
tot kennis van de gesclaiedenis en h wezen van het Lutheranisme
In
het
in de Nederlanden", waarvan deel II—VIII verschenen o.d.t. „Jaarboek der Vereeniging voor Nederl. Luthersche kerkgeschiedenis", in haar naam uitgeg. door J. W. Pont (laatste deel 1920). Verder verschenen van zijn hand : „De Luthersche
kerk in Nederland" (1908; Kerk en Secte II, 7); De dissenters [in de 17e eeuw] (1911; Uit onzen bloeitijd III, 3); Geschiedenis
van het Lutheranisme in de Nederlanden tot 1618 (1911; door Teyler's Genootschap bekroond); De Luthersche Kerken
in Nederland I (1929). Bovendien publiceerde hij verschillende artikelen in tijdschriften als : Intern. Christendom, De Schatkamer, Stemmen des Tijds enz.
Isaacus PONTANUS werd in 1648 tot proponent bij de Remonstrantsche Broederschap bevorderd. In het volgende
jaarl ) werd hij predikant bij de gemeente te Frederikstad aan de Eider. In 1652 keerde hij .naar Nederland terug. Op een
schriftelijk verzoek, daartoe strekkende, werd hi' nu, den 30en Mei, door de Groote Vergadering te Brielle geplaatst en
later daar beroepen. Den 7en November 1653 volgde een beroep naar Amsterdam, waar hi' van 1654 of het predikambt
vervulde. In een buitengewone vergadering, na den dood van Poelenburg den 16en November 1666 gehouden, werd hij
tot hoogleeraar in de godgeleerdheid aan het Seminarium benoemd, met verlof zijn predikdienst daarbij te mogen blijven
waarnemen. Acht maanden later echter, den 12en Juli 1667, werd hij, op zijn verzoek, eervol uit zijn hoogleeraarsambt
ontslagen; hij beval daarbij Van Limborch als opvolger aan. Het was vooral de aandrang van de Amsterdamsche gemeente,
die hem ook met ten deele wilde missen, welke hem tot dit besluit heeft gebracht. In 1703 werd hem het emeritaat uit
zijn predikambt verleend en in 1711 is hi' overleden.
Vooral preeken hebben van hem het licht gezien; als predikant schijnt hi' een zeer grooten invloed op zijn gemeente en
ook in breederen kring uitgeoefend te hebben.
voor hem: A. Des Amorie Van der He,
Het tweede Eeuwfeest van het Seminarium der Remonstranten te Amsterdam,
oven
Zie
111; J. Tideman, De Remonstrantsche Broederschap, 15 en de verdere plaatsen, in het register aangewezen; V. d. Aa,
Biogr. wbk. der Nederl. s.v., met literatuur-opgave; en voor zijn geschriften : H. C. Rogge, Bibl. der Rem. Geschr., 51;
h Bibl. Script. remonstr., 117.
Cattenburg,

Nicolaas Wilhelmus POSTHUMUS werd den 26en Februari 1880 te Amsterdam geboren. Hi' bezocht daar het gymnasium, studeerde er in de rechtswetenschap en in de staatswetenschappen en promoveerde er in beide vakken, in het
laatste den 9en Juli 1908 op een proefschrift over • • „De Geschiedenis van de Leidsche Lakenindustrie, I : De Middeleeuwen".
Van 1907 tot 1913 was hi leeraar in de Staathuishoudkunde, de Staatsinrichting en het Handelsrecht aan de Openbare
Handelsschool te Amsterdam. Den Ben November van het laatstgenoemde jaar werd hi' benoemd tot hoogleeraar in de
economische geschiedenis aan de Handels-Hoogeschool te Rotterdam. Den Zen December 1921 volgde zijn benoeming tot
hoogleeraar in de politieke en economische geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam; den 16en Januari 1922 hield
hij zijn inaugurale rede over • „Het internationale element in de handelspolitiek van Nederland". Ook is hi' directeur en
secretaris van de vereeniging „Het Nederlandsch economisch-historisch archief".
Van 1911 tot 1922 gaf hi uit : Bronnen tot de Geschiedenis van de Leidsche Textielnijverheid (6 dln. van 's Rijks Geschiedk. Publicaties); verder : Bescheiden betreffende de provinciale organisatie der Hollandsche lakenbereiders (de zgn.
droogscheerderssynode) (1917; Werken uitgeg. door het Hist. Genootsch. te Utrecht III, 38); Documenten betreffende de
handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw (tot nu toe 6 din.; 1919-1931; Werken, uitgeg.
brute

1 ) Zoo Des Amorie Van der Hoeven, V. d. Aa en Tideman p. 15; op p. 402 heeft de laatste 1650.
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door de Vereen. Het Ned. econ. hist. archief), Recueil de documents internationaux relatifs a l'histoire economique de 1814
a 1924, I (1925); De nationale organisatie der lakenkoopers tijdens de Republiek (1927; Werken uitgeg. door het Hist.
Genootsch. te Utrecht III, 51). Bovendien schreef hi'j bijdragen en artikelen in het Economisch-Historisch Jaarboek, de
Versl. en Meded. v. d. Vereen. tot uitgaaf der bronnen v. h. Oud-Vaderl. recht, de Socialistische Gids enz., en is hi' redacteur
van de Economisch- en sociaal-historische onderzoekingen.

daar de H.B.S. met
b
Jonas Andries VAN PRAAG werd den 26en Februari 1895 te Amsterdamgeboren. Hi'ezocht
5-j. c. In 1918 behaalde hi' de Acte Middelbaar Onderwijs voor het Spaansch. Aan de Amsterdamsche Universiteit
studeerde hi' in de letteren, promoveerde hi' den 21en November 1922 op een dissertatie over : „La Comedia espagnole
aux Pays-Bas au XVIIe et au XVIIIe siecle", en deed hi' den 30en Maart 1926 het doctoraal examen in de rechtswetenschap. In 1927 werd hi' toegelaten als privaat-docent in de Spaansche taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam; den 3en December opende hi' zijn colleges met een openbare les, getiteld : „Enkele opmerkingen over Pio Baroja,
zijn leven en zijn werk". Ook aan de Leidsche Universiteit trad hi' op als privaat-docent; den 22en October 1928 gaf hij
hier zijn openbare les, die tot titel draagt : „Beschouwingen over Angel Ganivet". Den llen Juni 1930 volgde te Amsterdam
zijn benoeming tot lector in het vak, dat hi' doceerde; hi' aanvaardde deze nieuwe functie den 19en September met een
openbare les over : „Huidige opvattingen over den Cid der Historie".
Van zijn hand verschenen verder tal van artikelen, recensies en kritieken in het Tijdschr. v. Ned. Taal- en Letterk., de
Nieuwe Taal ids Neophilologus, Bulletin Hispanique, Boletin de la Academia Espariola, het Museum, Ned. Bibliographie
enz. Van Wolters' zestalig handelswoordenboek bewerkte hi' het Spaansche deel (1931).

Bartholomaeus PRAEVOSTIUS, zie : Stephanus CURCELLAEUS.

Jacob PRINSEN J.L.zn. werd den 9en Maart 1866 te 's Hertogenbosch geboren. Hi' bezocht daar de Rijkskweekschool voor
onderwijzers, deed te Delft eindexamen gymnasium, studeerde te Leiden in de Nederlandsche Letteren en promoveerde
daar den Ben Juli 1898 op een proefschrift over : „Gerardus Geldenhauer Noviomagus". Van 1885 tot '97 was hij onderwijzer
aan de Nutsschool te 's Gravenhage, van 1897 tot 1919 leeraar aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Nijmegen.
Den 30en Juli van het laatstgenoemde jaar werd hi'noemd
be
tot hoogleeraar in de Nederlandsche taal- en letterkunde
aan de Universiteit van Amsterdam; den 27en October hield hi' zijn inaugurale rede over : „De geschiedenis der Nederlandsche letterkunde aan de Universiteit".
Van zijn hand verschenen nog : Collectanea van Ger. Geldenhauer Noviomagus, gevolgd door den herdruk van eenige zijner
werken, uitgegeven en toegelicht (1901; Werken, uitgeg. d. h. Hist. Genootsch. te Utrecht III, 16); De Nederlandsche
Renaissance-dichter Jan van Hout (1907); Multatuli en de Romantiek (1909); Letterkundig leesboek (1913); Handboek
tot de Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis (1914—'16; 3e dr. 1928); Leesboek bij het onderwijs in de Nederlandsche
Letterkunde (2 dln. ; 1918); Gerbrand Adriaensz. Bredero (1919; Onze groote schrijvers I); De oude en nieuwe historische
roman in Nederland (1919; Nederl. kunst, onder red. van Joh. Vorrink I); Pieter Cornelisz. Hooft (1922; Elsevier's algemeene bibliotheek X); De Roman in de 18e eeuw in West-Europa (1925); Het Drama in de 18e eeuw (1931). Verder
publiceerde hi' verschillende artikelen in : De Beweging, Elsevier's Maandschrift, De Gids, Tijdschr. v. Ned. Taal en
Letterk., Oud-Holland enz.

Cornelis PIJNACKER HORDIJK werd den 13en April 1847 geboren te Drumpt in de gemeente Wadenooien bij Tiel.
Hi' was een zoon van Abraham Pijnacker Hordijk, praktizeerend geneesheer te Drumpt en van '52 of te Tiel, en van
Geertruida Johanna van Wijk. Hi' bezocht een jaar het Gymnasium te Deventer en een jaar dat te Zalt-Bommel, ontving
verderprivaat-onderwijs, deed in 1864 het toelatingsexamen voor de Universiteit en werd den 17en October van dat jaar
te Utrecht ingeschreven als student in de rechten. Den 28en November '73 promoveerde hi' er op stellingen. Dat hi' reeds
in zijn studietijd een vooraanstaande 'one man was, bewijst het feit, dat hi' tot rector van den corpssenaat werd gekozen.
Na zijn promotie vestigde hi' zich te Rotterdam om er de rechtskundige praktijk uit te oefenen. Toen in '74 van Curatoren
van het Athenaeum Illustre te Amsterdam de vraag tot hem kwam of hi' zich beschikbaar wilde stellen voor de bezetting
van den leerstoel voor Romeinsch en Staatsrechtging hi' in op dit verzoek, maar onder ontwikkeling van bezwaren teen
de combinatie en onder het uitspreken van de hoop, dat eerlang een splitsing plaats zou hebben en hem alleen het onderwijs
in het Romeinsche recht overgelaten zou worden. Daarop volgde den 4en Maart zijn benoeming; den 27en April hield hi' zijn
inaugurale rede over : „Nederlands behoefte aan meer dan g ene hoogeschool". Bij de reorganisatie van '77 werd hem het
onderwijs in het burgerlijk recht en in het oud-vaderlandsche recht en zijne geschiedenis opgedragen. Begrijpelijk, want
in de richting Bier geschiedenis lag zijn liefde : in '79 gaf hi' in de N. Bijdr. v. Rechtsgel. en Wetg. de oudste willekeuren
van Amsterdam uit en in '81 de„Rechtsbronnen der stad Zutphen”. Later volgde nog de „Narracio quaedam de
Groninghe, de Thrente, de Covordia" etc. en de zgn. „Auctor incertus" ('88). Den len Maart '81 werd hi' te Utrecht
benoemd tot hoogleeraar alleen voor het oud-vaderlandsche recht en zijne geschiedenis •; den 27en April werd hem, met
in an van 1 Sept.. te Amsterdam eervol ontslag verleend. Hi' be on zijn lessen te Utrecht den Ten October met een rede
over „De taak van den beoefenaar der Nederlandsche rechtsgeschiedenis". Maar zeer kort heeft hi' zijn Utrechtsch ambt
bekleed; den 10en Februari '82 werd hi' Minister van Binnenlandsche Zaken in het ministerie van Linden van Sandenburg.
Toen dit ministerie den 22en April '83 aftrad, heeft hi' eenige jaren ambteloos in Den Haag gewoond, tot hij, den 19en Juni
'85, tot Commissaris des Konings in de provincie Drente werd benoemd. Van 1 October '85 of was hi' bovendien lid van
het College van Curatoren van de Rijksuniversiteit te Groningen en van 1 Maart '87 of Voorzitter van het college van
regenten over de rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen. Den 19en Juni '88 volgde zijn benoeming tot Gouverneur-Generaal
van Nederlandsch Oost-Indie. Pacificeering van Atjeh, verbetering van het opium-stelsel, van de landbouwtoestanden en
het verkeer op Java en opening en exploitatie van de buitenbezittingen was het werk, dat hem wachtte, veel heeft hij niet
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kunnen bereiken en den 15en Juli 1893 werd hem, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend. Hi' vestigde zich nu in 's Gravenhage en later, in 1906, in Haarlem. Intusschen was hi' in 1894 door de Provinciale Staten van Zuid-Holland tot lid van de
Eerste Kamer der Staten-Generaalgekozen; hi' bleef daarin zitting houden tot 1902. Zijn studie van de oud-Nederlandsche
rechtsgeschiedenis zette hi' voort tot zijn dood; hi' werd lid van het bestuur der Vereeniging tot uitgave der bronnen van
het oude Vaderlandsche recht en van de Commissie voor de uitgave van 'sRijks geschiedkundige publicaties. Ook voor
Indie bleef hi' zich interesseeren; hi' is onder-voorzitter en voorzitter geweest van het Koninklijk Instituut voor de Taal-,
Land- en Volkenkunde van Ned. Indie en, van 1895 tot 1903, voorzitter van het Indisch Genootschap; ook was hi' een der
oprichters van het Institut Colonial International. Bovendien maakte hi' deel uit van allerlei Staatscommissies, hi' was
voorzitter van die voor de behandeling van krankzinnige misdadigers, voor de registratie, de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering en lid van de „Ineenschakelingscommissie". Eindelijk is hi' van 1902 of nog Curator geweest van de Leidsche
Universiteit.
Voor verschillende tijdschriften bleef hi' bijdragen leveren over rechtsgeleerdheid en Nederlandsche geschied- en oudheidkunde.
Den 18en December 1870 1 ) was hi' te Utrecht gehuwd met Theodora Esther Clasina Van Bijnkershoek van der Koog.
Hi'j overleed den 3en September 1908 te Haarlem.
Zie voor hem het artikel van W. Rooseboom in het Nieuw Ned. biogr. wbk. IV, 1102, de daar opgegeven literatuur en
nog enkele artikelen meer, genoemd in Petit's Repertorium. In M. A. van Rhede van der Kloot's „De Gouverneurs-generaal
en Commissarissen-generaal van Ned. Indie", 252-255, komt een uitvoerige kroniek voor van wat onder zijn bewind
in Indie isgebeurd.

Hendrik Peter Godfried QUACK werd den 2en Juli 1834geboren te Zetten in de Betuwe. Hi' bezocht het Gymnasium te Amsterdam en was daar van 1853 tot '57 student in de rechten aan het Athenaeum Illustre • zijn examens deed
hi' blijkbaar te Utrecht, waar hi' 30 Sept. 1853, 8 April '56, 27 Juni '58 en 12 December '59 (voor z'n promotie) ingeschreven werd. Martinus Des Amorie van der Hoeven, de jurist-philosoof, die zijn overtuiging, dat de mensch slechts tot
zijn schade losgerukt kan worden nit zijn natuurlijken gemeenschapsstaat, durfde plaatsen tegenover het toen algemeen
heerschende individualisme, heeft in dezen tijd zeer grooten invloed op hem geoefend. Op een privatissimum lazen Quack
en zijn vrienden dialogen van Plato met hem, en het levensbericht dat Quack in de Gids over hem schreef is in zulk een
mate door bezielende dankbaarheid en begrijpende liefde ingegeven, dat het door sommigen gerekend wordt onder het beste,
dat hi' ooit heeft voortgebracht. Ook De Bosch Kemper met zijn vroege sociologen-neigingen, hakende naar een in alien deele
harmonische samenleving, is voor zijn verdere vorming van groote beteekenis geweest. En de zoo gewekte gemeenschapszin, die het domineerende in zijn persoonlijkheid is geworden, werd dan merkbaar mystisch-religieus getint door eigen aanleg,
door herinneringen aan de sfeer van zijn jeugd en door zijn verkeer in „Unica" onder leiding van den lateren, jong gestorven,
Rotterdamschenpredikant Frans Rauwenhoff. Bij zijn afscheid van het Gymnasium had hi' reeds een lofrede op Bernard
van Clairvauxgehouden, een lofrede die in zijn dissertatie in echo's voor meerdere mystici nog voort zou rollen. Overigens
heeft hi' een rol van beteekenis gespeeld in zijn studententijd hi' is lid van de almanak-redactie geweest, bestuurder mede
van de Societeit N. I. A. rector van het corps. En ernstig gewerkt heeft hi' ook : in '57 werd hi' voor de oplossing van
een door Groningen uitgeschreven prijsvraag met goud bekroond en hi' schreef in deze jaren al voor Kemper's Volksblad.
Den 13en2 ) December 1859promoveerde hi' te Utrecht op een proefschrift, getiteld : „Het Staatswezen in de 14e eeuw".
Daarna is hi' ruim een jaar adjunct-commies aan de provinciale griffie in Haarlem geweest; hi' heeft er meegewerkt aan
Kruseman's Zondagsblad. Toen volgde zijn benoeming tot Secretaris van de Kamer van Koophandel te Amsterdam en al
in '62, toen de Bosch Kemper zich terugtrok, heeft deze getracht hem over te halen een gedeelte van zijn taak over te nemen.
Maar hi' wilde in het voile leven, dat hem steeds heeft aangetrokken, blijven en verklaarde zich alleen bereid als hi' die
nieuwe functie met zijn Secretariaat zou kunnen vereenigen. Zoo kwam er toen niets van een professoraat. In '63 werd hi'
benoemd tot Secretaris bij de Directie der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen. Maar in '68 was het weer
Kemper die hem bewoog, zich als opvolger van Otto van Rees te Utrecht tot hoogleeraar te laten benoemen. Den 23en October
G hie
en een econohield hi' er zijn inaugurale rede over : „Staat en Maatschappij". Hi' gaf er lessen in Staatkundige Geschiedenis
misch-statistisch college : „in Staatkundig opzicht belijdde ik mij tot de democratic; nit maatschappelijk oogpunt wenschte
ik het sociale element, de factor dergemeenschap, tot erkenning te helpen brengen". Het was de tijd van het opkomend
socialisme; de vraagstukken, die daarmee samenhingen, lieten hem een rust en zoo kwam hi' tot het plan voor zijn groote
werk :„De Socialisten; personen en stelsels”. In 1877, bij zijn benoeming tot Secretaris van de Nederlandsche bank, liet
hij zijn professoraat varen; nogmaals be of hi' zich in het voile leven maar met de bedoeling de geschiedschrijver te worden
van het socialisme. In 1885 volgde zijn benoeming tot directeur van de Nederlandsche Bank. Die betrekking liet hem.
meer vrijen tijd en door Mr. G. van Tienhoven, Burgemeester en President-Curator, liet hi' zich overhalen een extra-diriaat aan de Amsterdamsche Universiteit te aanvaarden om van Beaujon „in vrijeren, lossen vorm het sociologisch gedeelte
van diens taak, de leer der maatschappij in haar golvingen" voor zijn rekening te nemen. Den 29en September '85 hield hi'
zijn intreerede over : „Sociale Politiek". Hi' hield nu voordrachten in Brie richtingen, over auteurs over het socialisme,
over transformaties van staat en maatschappij tijdens en na de Fransche revolutie en over de begrippen omtrent sociale
politiek en arbeiderswetgeving in En eland Duitschland en Frankrijk. Maar zijn onderwijs paste niet in het gewone kader
der juridische studie, het werd door eerste-jaarsstudenten gevolgd en zijn yak was geen examenvak. Bovendien, in het
collegegeven en het vormen van leerlingen lag zijn kracht niet ; „mijn zoeken trof" — zegt hi' in zijn herinneringen — „in
die dagen hart en geest niet". Zoo vroeg en verkreeg hi' teen den 14en Juni 1894 eervol ontslag. Nog 23 jaar lang heeft
over en
hi' daarna ook wetenschappelijk gearbeid •; den 6en Januari 1917 is hi' overleden.
Quack'sgroote werk is zijn reeds genoemde boek : „De Socialisten; personen en stelsels", in 4 deelen van 1875 tot '97 verja gearbeid heeft. Het is een standaardwerk, dat ook in de buitenlandsche socialistische literatuur
schenen en waaraan hi'j 26 ar
zijn wedergade niet vindt. Rondom dit hoofdwerk groepeeren zich kleinere geschriften : Studien op sociaal gebied, Studien

1 ) Zoo volgens het N. Ned. biogr. wbk. Van Rhede van der Kloot geeft 1873. 2 ) Het Album Academicum 1913 heeft
verkeerdelijk 12 Dec.
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en schetsen, BeeHen en roe en Uit den Kring der gemeenschap. Door gidsartikelen vooral en door voorlezingen heeft
hi zijn denkbeelden gemeen goed zoeken te maken. Maar hi' is tamelijk wel een eenzame gebleven. Voor de liberalen, ook
de on ere ging hi te ver. En voor de arbeiders was hij, in den tijd van zijn voile kracht, ook niet de man; zij streden
toen nog in kleine roe en in hoofdzaak voor persoonlijke belangen; het solidariteitsgevoel moest uit de worsteling nog
opbloeien. Bovendien, er was een dubbelheid in Quack, die een glimlach afdwong, ook al trachtte hi' dien we te doezelen
door de voorstelling dat hi medewerkte aan de ontwikkeling der productie-factoren, die ook voor de socialistische maatschappij van beteekenis waren. Zijn gemeenschap was een ideeele en een practische werd gevorderd.
Zie voor hem in de eerste lasts zijn eigen „Herinneringen" en de besprekingen daarvan door Alb. Verweij in De Beweging X
(1914) I, 1; W. G. C. Bijvanck in de Gids 77 (1913) IV, 335; A. S. Talma in Stemmen des Tijds 3 (1914), 174; A. N.
J. Fabius in Vragen van den Dag XXIX (1914), 56; Van der Brugghen in Stemmen voor Waarheid en Vrede 51 (1914);
• Frans Coenen in Goot-Neerland
1916, I, 408. Verder G. A. van Hamel in den Amsterdamschen studentenalmanak voor
d
r
346
1917, 91 M. K(alff) in de Koloniale Studien I (1916—'17), 435 J. Kruseman in Eigen Haard 1917, 61, en vele opstellen,
ook overigens nog genoemd in het Repertorium Petit-Ruys.

Jo(h)annes DE RAEY (Raius) werd volgens het Album academicum 1913 in 1622 te Wageningen geboren. Hi' studeerde
te Utrecht onder Henricus Regius, een aanhanger van de leer van Cartesius, onder wiens presidium hi' den 17en April 1641
eenige theses Cartesianae verdedigde. Den 15en Juli 1647 behaalde hi' te Leiden den graad van Ma inter Artium liberalium
en den volgenden dag din van doctor in de medicijnen 1 ). Al spoedig daarop schijnt hi' hier lessen gegeven te hebben, althans
den 1 len Juni '48 besluiten Curatoren hem te doen mededeelen dat hi' zonder goedvinden van Rector en professoren der
afzonderlijke faculteiten een private colleges ma even en dat hi' zich van alle cartesiaansche filosofie te onthouden heeft.
Den 9en Februari 1651 vonden Curatoren intusschen, op een daartoe door hem gedaan verzoek, goed dat hi' de Problemata
Aristotelis zou behandelen op uitdrukkelijk beding dat hi' een nieuwigheden daaronder zou men en, maar zich zou houden
„binnen de palen van de Aristotelische philosophie, die alleen aan deze Universiteit is gerecipieert" en met de verklaring
dat men daarmee niet bedoelde hem eenige hoop te even op den titel van professor of op eenige belooning ten laste van
de Universiteit; alleen te zijner oefening zou hij die lessen mogen geven en ook nu en dan disputaties mogen presideeren;
den 22en Maart volgde het officieele verlof. Hi' schijnt zich naar behooren van z'n taak te hebben gekweten, althans in
het verslag van een extra-vergadering van Curatoren van den 16en Januari 1652, belegd om een onderzoek te doen naar
den toestand van de theologische en philosophische faculteiten, heet het van De Rae dat hi' een „groot off frequent auditorium heeft, naarstig is en in zijn disputen vermijdt alle aanstotelijkheden". Toch meent Van Lennep, en daar zal wel
een kern van waarheid in s-,.huilen, dat degroote Leidsche toeloop aan zijn cartesiaansche sympathieen toegeschreven moet
werd hi' ,
den l5en Mei, met Senguerdus te Amsterdam en Bornius te Breda door Curatoren
worden. Nog in hetzelfde jaa
r
' volgde zijn benoeming tot extra-ordinarius. Toen hi' het
voorgedragen tot professor in de philosophie; den 10en Juni 53'
volgende jaar om een verhooging van wedde en een ordinariaat vroeg, werd het eerste toegestaan, het laatste afgeslagen.
Hi' had toen zijn „Clavis philosophiae naturalis seu Introductio ad naturae contemplationem Aristotelico-Cartesiana""
geschreven en doen drukken 2 ) en aan Curatoren en Burgemeesteren opgedragen. In een eerste opwelling werd er hem f 100
voor vereerd, maar „bij resumptie in deliberatie geleyt wesende wat bij dese vergaderinge dient gedaen te werden ten aenlien van seecker bouck van Professor de Rae dat gedruckt ende geintituleert is „Clavis" etc. wert verstaen ende geresolveert
ors.
titel
dat in alle d'exemplaren van 't voors. bouck ,
die noch voorhanden sijn,
den
vo sal worden verandert ende den naem
van Cartesius daer uytgelaten ende dat gedaen synde, dat alsdan eene ordonnantie van 50 guldens ten behoeve van den
voorm. Professor de Raey sal werden verleent, sonder dat nochtans in deselve ordonnantie eenige mentie van 't voors. bouck
sal werdengemaeckt,
maer alleenlyck gestelt dat hi'voors.
mette somme om seeckere consideration, wert vereert". Den
16en November 1658 kreeg hi' verlof om ook de Institutiones medicinae te interpreteeren en disputaties daarover te presideeren. Daartegen rees protest van de zijde der medische professoren omdat de Rae professor was in de philosophie en „de
medicine niet op philosophische speculatien maer op d'ervarentheyt moet werden gefundeert". Hi' zou in de explicatie
„fondementen le en die de medicine schadelijk zijn". Voorloopig is er echter niets veranderd. Maar den Ben Februari
1661 werd hem op zijn verzoek de titel van Professor ordinarius philosophiae verleend en toen hi' nu te kennen gaf, de
lessen in de Institutiones medicinae niet meer te kunnengeven en dispensatie vroeg met verbetering van salaris of vergoeding
voor het reedsgepresteerde, werd hem die dispensatie verleend, het overige geweigerd.
Toen kwam in '68 op verleidelijke voorwaarden een beroep uit Amsterdam, dat hi' mede aan zijn vriendschap met burgemeester Hudde had te danken. Hi'j accepteerde, werd krachtens vroedschapsbesluit van 1 Nov. benoemd en den 12en van die
maand in Leiden eervol ontslagen; „sic Amstelodamenses" — citeert Van Lennep „professorem nactierant, propter quem,
sui saeculiprincipem philosophiae, Leida frequentabatur". Den 17en Januari 1669 hield hi' zijn inaugurale oratie „de
Sapientia Veterum". „En niet minder" — zegt weer Van Lennep — „maakte hi' door de studie der wijsbegeerte het Amsterdamsche Athenaeum beroemd als hi' het vroeger de Leidsche Academie had gedaan." Hoe gewild hi' was moge hieruit blijken
dat hi' in 1679 met een salaris van f 3000 boven aan staat; op hem volt Faber met f 1300. Nog 30 jaar ruim heeft hi'
het Athenaeumgediend; den 30en. November 1702 3 ) is hi' overleden.
Zie over hem : Van Lennep, Memorabilia, 123; V. d. Aa, Biogr. wbk. der Nederl. s. v. en daar aangehaalde literatuur;
P. C. Molhuysen, Bronnen tot de Gesch. der Leidsche Universiteit III, 2, 11, 49, 54, 60, 68, 71, 75, 91, 93, 107, 135,
139, 153 vgl.,
159,
161,
, 178, 220; Van
Athenaeum tot
Universiteit171
7. Cf. voor iften
zijn geschr : G. D. Rom H.Gzn.,
Het Hooger Onderwijs te Amsterdam enz., 25.

Johannes Arnoldi RAVENS, zie : Johannes Arnoldi CORVINUS.

1 ) Vol ens P. C. Molhuysen, Bronnen tot de Gesch. v. d. Leidsche Universiteit, III, p. 2. V. Lennep, Memorabilia p. 123 laat
hem te Utr.promoveeren. 2 ) Molhuysen 1. c. p. 93 en 107; Van Lennep en v. d. Aa laten het hem uitgeven in 1677. 3 ) Het
Album academicum 1913 heeft 1701, alle andere bronnen 1702.
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Christianus RAVIUS (Rau) werd den 25en Januari 1613 te Berlin geboren als noon van Johannes Ravius, diaken van de
kerk van St. Nicolaas en Margaretha Gerick. Zijn eerste opleiding kreeg hi' in zijn geboortestad. In 1630 ging hi' naar Wittenberg, waar hi' theologie en Oostersche talen studeerde, de laatste onder Martin Trostius. Hi' behaalde hier den graad van
Ma inter Artium, gaf er particuliere lessen en disputeerde er in het publiek. Ook bezocht hi' nog de Academies van Koningsberg, Leipzig en Rostock. In '36 be of hi' zich naar Upsala, vandaar naar Denemarken en leidde, gedurende een deel van
'37, de studie van den graaf van Rosencrantz te Sora. Toen be of hi' zich naar Amsterdam, waar hi' Vossius leerde kennen,
en naar Leiden om zich daar verder in de Oostersche talen te bekwamen. Zijn begeerte ging uit naar persoonlijke kennismaking met het Oosten en den 13en Juli 1638 besloot de Senaat der Universiteit hem een testimonium ter aanbeveling
aan de Staten-Generaal te verleenen. Deze voegden hem als Secretaris toe aan hun gezant bij de Porte, maar hi' vertrok
in deplaats daarvan naar En eland en reisde in '39 met een Engelsch koopman naar Smyrna, waar hi' Turksch, Perzisch,
Italiaansch, Spaansch en vulgair Grieksch leerde. Ook bezocht hi' Constantino el en doorkruiste Klein-Azie, overal handschriften, zooveel hi' kon, verzamelende. Nadat hi' zoo 3 jaar in het Oosten had doorgebracht, keerde hi' naar En eland
terug en be of zich vandaar, in Maart 1642, op uitnoodiging van zijn ouden vriend Cornelis Engelsman, naar Leiden. Daar
heeft hi' blijkbaar moeite gedaan aan de Universiteit verbonden te worden : „syn geexhibeert ende gelesen" — heet het in de
resoluties van Curatoren van den 20en Mei — „seeckere schriftelijcke memorie van D. Christianus Ravius, Berlinensis,
mitsgaders een catalogus manuscriptorum codicum variorum Graecorum, Ebraicorum, Turcicorum, bij hem uyt Orienten
medegebracht; ende wert goetgevonden den voorn. Ravio, naar dat hi' gehoort was, aan te se en door den pedel, dat
op morgen hem nader bescheyt sal werden gegeven". En dien volgenden dag werd hem medegedeeld, dat om de onvoltalligheid der vergadering op zijn verzoek niet kon worden gedisponeerd , zonder dat hi' daarom zou behoeven te verwaarloozen
verwaarl
eenige goede gelegenheid „die hem ondertusschen elders tot syn avancement soude moghen voorkomen". Hi' verklaarde
daarop nog wel wat te zullen wachten, mits hem ondertusschen mocht worden toegelaten om buiten kosten der Universiteit,
de Perzische taal te mogen onderwijzen. Hem werd daarop geantwoord dat de Universiteit voor alle goeden open stond, en dat
hi' die dus ook eruct mocht frequenteeren „sonder dat men verstaet hiermede eenige obligatie off engagement aen de
gemelte universiteyt te gheven, ofte eenige praejuditie aen hem te doen, sulx dat hi' middelertijdt oock geene Orientaelsche
talenprivatim off private collegien anderen alhier sal moghen leeren". Begrijpelijk dat hi' Leiden verliet. Hi' be of zich
naar Utrecht, hield bier den 15en Januari '44 een oratie „de scribendo Lexico Arabico", kreeg den 19en Februari verlof
om de Oostersche talen te doceeren, echter ongesalarieerd,
zag zich den 17en Juni met f 400, den 6en Januari '45 met f 150
en den 3en Maart d.o.v. met f 600 vereerd, maar toen tevens eervol ontslagen. Toen heeft hi' het in Amsterdam geprobeerd,
met een zelfde resultaat. Bij besluit van Burgemeesteren van den 3en Maart 1646 werd hem toegestaan lessen in de Oostersche
i
geven op plechtige belofte, dat hi' daarvoor een belooning zou vragen.
Begin '47, toen het goed ging naar zijn
talen
ten
meening, vroeg hi' om een aanstelling als ordinaries voor het Hebreeuwsch •; de magistraat stelde uit. Maar den 16en April
volgde een weigering met, als pleister op de wond, f 300 voor de reeds gegeven lessen. Er moet wel, meent Van Lennep,
hoegeleerd de man ook was, iets in hem geweest zijn, dat hem minder aanbevelenswaardig maakte en zoowel Utrecht als
Amsterdam ervoor deed terugdeinzen hem nader aan hun scholen te verbinden. Mogelijk was het zijn overdreven gevoel
van eigenwaarde, waarover Chaufepie spreekt.
Met Hollandgaf hi' het nu op. Daartoe uitgenoodigd trok hi' naar En eland waar hi' voor de geestelijken van het paleis
van den bisschop van Londen voorlezingen hield, en in Oxford doceerde en als bibliothecaris en archivaris fungeerde. Twee
en meer
jaar later werd hi' geroepen door Christina van Zweden , die hem in Upsala een professoraat in de Oostersche talen
speciaal in het Arabisch, verschafte. Karel Gustaaf liet hem naar Stockholm komen en vertrouwde hem de leiding toe
van zijn bibliotheek. Na eenige jaren keerde hi' naar Upsala terug om er zijn lessen te hervatten, kreeg er onaangenaamheden,
werd hoogleeraar te Kiel en ten slotte, in 1672, te Frankfort aan de Oder, waar hi' den 21en Juni 1677 de blijvende rust
vond, die hi' overal elders te vergeefs had gezocht.
In 1648gaf hi' nit zijn „Grammatica generalis hebraica, chaldaica, syriaca, arabica, samaritana". J. Nat, in zijn „De studie
v. d. Oostersche talen in Nederland in den 18e en 19e eeuw" noemt dit werk als een voorbeeld van een dier „harmonische"
spraakkunsten, die de verwantschap van verschillende Oostersche talen in het oog deden vallen en daardoor den we baanden
voor de vergelijkende Oostersche taalwetenschap.
In 1651 was Ravius in Zwedengetrouwd met Christina d'Andr6, een dochter van een burgemeester van Nork8ping.
Zie over hem : Chaufepiê, Dictionnaire historique et critique s.v., waarop het bovenstaande vooral steunt, en die in noot E
een list geeft van zijn geschriften; V. d. Aa, Biogr. wbk. der Ned. s.v., eveneens met een opgave van zijn werken; P.
C. Molhuysen, Bronnen t. d. Gesch. der Leidsche Univ. II, 269.

Jacob Hendrik VAN REENEN werd in 1783 te Amsterdam geboren, bezocht daar de latijnsche school en studeerde er aan het Athenaeum Illustre. In 1806, den 23en Juni, verdedigde hi' onder Van Lennep een „Disputatio de Quinti
Horatn Flacci Epistola ad Pisones." Den 6en April 1808 promoveerde hi' te Leiden tot doctor in de rechten op een proefschrift •: „de factorum contractibus promissorum praestatione" en reeds het volgende jaar werd hij, toen Kemper naar
Leiden vertrok, als Professor juris civilis toegevoegd aan den hoogbejaarden Cras. Bij diens dood, in 1820, werd hi' met
een gedeelte van zijn onderwijs, het Romeinsche en hedendaagsche burgerlijke recht, belast terwij1 naast hem Den Tex
werd benoemd voor het natuur- en volkenrecht. Hi' was praeses van de orde van Professoren bij de audientie van Willem I
te Amsterdam op den Zen December 1813. Om gezondheidsredenen vroeg en kreeg hi' teen den 5en Augustus 1823 eervol
ontslag. In het volgende jaar werd hi' gekozen tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waarin hi' tot 1838
zitting had.
In 1829 werd hi' benoemd tot Curator van het Athenaeum Illustre; ook is hi' Curator der latijnsche school geweest.
Hi' overleed den 3en Augustus 1845.
Zie over hem • V. d. Aa, Biogr. wbk. der Ned. s.v. en de daar genoemde literatuur; van Athenaeum tot Universiteit 25,
32 en 33 •; P. C. Molhuysen, Bronnen t. d. geschiedenis d. Leidsche Univ. VII, 129*.

Jacobus VAN REES werd geboren, den 16en April 1854, te Utrecht, waar zijn vader, Otto van Rees, de bekende
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economist, toen hoogleeraar in de rechtsgeleerde faculteit was. Hi' bezocht ruim drie jaar het Gymnasium van zijn geboortestad, deed Staatsexamen, en werd den 16en September 1871 ingeschreven als student in de philosophie. Engelman, Donders
en Harting waren vooral zijn leermeesters. In dezen tijd werd zijn antwoord op een door het Athenaeum Illustre te Amsterdam uitgeschreven prijsvraag bekroond en in het voorjaar van 1877 maakte hi' een studiereis naar Napels. Den 13en Juli '78
promoveerde hi' op een dissertatie : „Over luchtademing van Carcinus Moenas". Na zijn promotie werd hi' eerst assistent
voor de histologie aan het physisch laboratorium te Amsterdam; in het voorjaar van '81 werd hi' toegelaten als privaatdocent. Vervolgens vertoefde hi' van '83 tot '85 voor studiedoeleinden te Freiburg i. B. waar hi' leerling was van den beroemden Weismann. Den 22sten December '86 volgde zijn benoeming tot lector-eerste assistent bij het onderwijs in de
physiologie aan de Amsterdamsche Universiteit; hi' opende zijn lessen den 28en Januari '87 met een redevoering „Over
oorsprong en beteekenis der sexueele voortplanting en over den directen invloed van den voedingstoestand op de celdeeling".
Weer maakte hij, in '88 en '89, studiereizen naar het ZoOlogisch Station te Napels en den 27en Maart van het laatstgenoemde
jaar werd hi' gepromoveerd tot buitengewoon hoogleeraar in de weefselleer; hi' aanvaardde dit nieuwe ambt den 23en Juni
anatomieie enz.enals
met het uitspreken van een rede over „Het wezen der histologie en hare beteekenis voor physiologie,
zelfstandige wetenschap". We ens het bereiken van den 70-jarigen leeftijd vroeg en verkreeg hi' teen het einde van den
cursus 1923—'24 eervol ontslag ; den 5en Juni gaf hij in het physiologisch laboratorium aan het J. D. Meijerplein zijn afscheidscollege. Hi' overleed te Hilversum den 3en Januari 1928.
Vooral in zijn 'one jaren zijn door Van Rees belangrijke wetenschappelijke onderzoekingen verricht. Maar in den loop
der jaren is zijn belangstelling steeds meer getrokken door maatschappelijke vraagstukken, vooral onder den invloed van
degeschriften van Tolstoi. Hi' liet toen het wetenschappelijk onderzoek in het laboratorium grootendeels varen, al bleef
hi' als docent zijn taak plichtgetrouw vervullen. In 1899 was hi' mede-stichter van de Tolstoiaansche kolonie (Internationale
Broederschap) te Blaricum. Twee jaar te voren had hi' den Algemeenen Nederlandschen Geheel-Onthoudersbond helpen
vormen en later heeft hi' in Indie een kruistocht voor de idee der Geheelonthouding gemaakt, waarvan hi' in 1923 terugkeerde. In 1908 was hi' mede-oprichter van den Nederlandschen tak der Independent Order of good Templars. Ook voor
het vegetarisme heeft hi' zich in hooge mate geinteresseerd. In 1903 richtte hi' met anderen de humanitaire school te Blaricum op en in het volgende jaar nam hi' deel aan de Rein-levenbeweging. Het Religieus socialistenverbond had zijn belangstelling evenals de Bond van religieus anarcho-communisten. Op tal van anti-alcohol congressen trad hi' als gedelegeerde op.
Zie over hem P. Hugenholtz Jr. in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1925, 55 ; M. W. Woerdeman, id. voor
1929 ; Algemeen Handelsblad 12 April 1924, Avondbl. en 5 Januari 1928, Ochtendbl.; Vegetarische Bode, XXI (1928), 2;
De Wegwijzer XXIX (1928), 6.

Caspar Georg Carl REINWARDT werd den 3en Juni 1773 te Liittringhausen in Pruisen geboren als zoon van
Johann Georg Reinwardt en Catharina Goldenberg. Hi' ontving het eerste onderwijs van zijn vader en bezocht daarna
het Gymnasium te Lennep, waarheen zijn ouders kort na zijn geboorte verhuisd waren. Na den dood van zijn vader kwam
hi' onder de voogdij van een oom, die mede grooten invloed op zijn vorming heeft gehad. In 1787 vertrok hi' naar Amsterdam, waar een familielid een apotheek had en waarheen een broeder hem reeds was voorgegaan. In de apotheek van lien
broeder, Johann Christoph Matthias Reinwardt, en aan het Athenaeum Illustre, onder leiding vooral van G. Vrolik, le de
hi' zich nu op botanie en scheikunde toe. Op het punt om voor de voltooiing van zijn studie naar de GOttingsche Universiteit tegaan, werd hij, als opvolger van Schacht, tot hoogleeraar in de Schei- en Kruidkunde en de Natuurlijke Historie
aan de Harderwijksche Hoogeschool benoemd; den 10en Juni 1801 hield hi' hier zijn inaugurale rede : „de ardore quo
Historiae Naturalis, inprimis Botanices cultores, in sua studia feruntur". VOOr hi' het ambt aanvaardde had de Senaat
hem het eeredoctoraat in degeneeskunde en de natuur-philosophie verleend. Zeven jaar was hi' bier werkzaam. Toen in
1808 Lodewijk Napoleon een bezoek bracht aan Harderwijk werd hi' aangezocht voor het directoraat van diens Kabinet
van Natuurlijke Historie, voor de leiding bij het aanleggen van een plantentuin met diergaarde en de inrichting van een
natuurhistorisch museum. Zoo beheerde hij, eerst te Soestdijk, daarna te Haarlem en eindelijk te Amsterdam de vorstelijke
dierenverzameling en botanischen tuin. Toen de tijd van den afstand van Lodewijk Napoleon naderde, werd hi' ondergebracht aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam, waar het Stadsbestuur alle zeggenschap in zake de benoeming van
hoogleeraren verloren had. Van Rhin gaf toen de scheikunde, maar het was noodig, schreef de Minister, „dat deze naar
i kh
de nieuwe en verbeterde wijze gedoceerd werd". Een safaris van f 1500 moest hem toegelegd worden en om de onbilljeid
tegenover den fungeerenden ordinarius, die f 500 verdiende, te verminderen werd hi' bij decreet van 1 Juli 1810 tot gewoon
hoogleeraar in de Natuurlijke Historie en tot buitengewoon professor in de Chemie en de Pharmacie benoemd. Den 5en November hield hi' zijn intreerede : „de Chemiae et Historiae Naturalis studiis recte instituendis". Een bedrijvige tijd volgde :
hi' stelde adviezen op voor Napoleon en later voor Willem I, richtte het Tijdschrift voor Natuurkundige Wetenschappen
en Kunsten op, dat echter maar korten tijd bestond, gaf Trommsdorff's Leerboek der Scheikunde uit, was een ijverig lid
van het Kon. Instituut van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen en van Teyler's tweede genootschap. Den
29en October 1815 vertrok hij, met den titel van Directeur voor de zaken van landbouw, kunsten en wetenschappen op
Java en naburige eilanden, toegevoegd aan de Commissarissen-Generaal Elout, Van de Capelle en Buyskens, naar Indie;
zijn lessen te Amsterdam zouden tot zijn terugkomst waargenomen worden door Dr. Van Rossem. Allerlei plannen heeft
hi' in Indie den Commissarissen voorgelegd, o.a. dat van den kruidtuin waaruit „'s Lands Plantentuin" te Buitenzorg is
gegroeid, en andere op het gebied van landbouw en nijverheid, onderwijs en hygiene. Veel heeft hi' er ook gereisd en veel
op die reizen verzameld, dat overgezonden werd om over verschillende musea verdeeld te worden, maar waarvan een en
ander op reis verongelukte. In Juni 1822 pas scheepte hi' zich voor den terugtocht in. Intusschen was hi' den 27en October
1817, als opvolger van Van Rhijn, tot gewoon hoogleeraar in de Chemie en de Pharmacie en daarna in 1819, als opvolger
van S. J. Brugmans, te Leiden benoemd; den 3en Mei '23 aanvaardde hi' het Leidsche professoraat met een rede „de
augmentis quae historiae naturali ex Indiae investigatione accesserunt". Zelf heeft hi' intusschen tot die vermeerdering
van kennis niet bijgedragen in de mate als men dat van hem verwachtte. Wel heeft hi' in voordrachten voor het Kon. Ned.
Instituut over zijn Indische ervaringen mededeelingen gedaan, maar het groote werk, waarop men hoopte, is niet verschenen.
Pas na zijn dood heeft W. H. De Vriese het belangrijke dagboek van zijn laatste reis voor het K. Instituut van Taal-,
Land- en Volkenkunde van Nederl. Indie uitgegeven. De Vriese is het ook die de uitgave bezorgd heeft van Reinwardt's
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plantenverzamelingen, de „Plantae Indiae Batavae Orientalis, quas in itinere per insulas archipelagi indici Javam, AmC. G. C. Rei
annis 1815—'21 ex oravReinwardt".
alias
boinarn, Celebam , Ter
Intusschen heeft Reinwardt tot 1845 toe zich met ijver van de plichten van zijn hoogleeraarsambt gekweten. In dat jaar
trad hi' of en den 6en Maart 1854 is hi' overleden.
Kort na zijn terugkomst uit Indie was hi' in het huwelijk getreden met J. H. C. van IJsseldijk, weduwe van den heer
Calkoen.
Zie over hem : W. Vrolik in Verslagen en Meded. van de Kon. Akad. v. Wetensch., afd. Wis- en Natuurk. II (1854), 214;
J. Geel in Levensberichten van de Maatsch. der Ned. Letterk. 1854, 87; W. P. Jorissen in het Chem. Weekblad VIII
(1911), 501; Van Athenaeum tot Universiteit 14, 25; en vender het artikel van M. J. Sirks in het Nieuw Ned. biogr. wbk.
IV, 1135, de daar nog opgegeven literatuur en de artikelen, genoemd in Petit's Repertorium. Cf. voor zijn geschriften G.
D. Born H.Gzn., Het Hooger Onderwijs te Amsterdam, enz. 135.

Dirk van RHIJN werd in 1745 in Amsterdamgeboren. Als „Stads medicinae doctor van den Ed. Achtb. Gerechte en
van de Stads armen" werd hi' bij besluit van den 28en April 1785, met in an van den len Mei d.o.v., benoemd tot professor chemiae, pharmaciae et materiae medicinae aan het Athenaeum Illustre van zijn vaderstad, de eerste hoogleeraar
in de scheikunde te Amsterdam. „Dit leervak was ingevoerd als gevolg van een in 1784 tot de vroedschap gericht verzoek
van eenige belanghebbenden om, zoowel ten behoeve van de samenstelling en het onderzoek van artsenijen als in het belang
van den handel en het onderzoek van materialen, verfstoffen enz. een leerstoel voor de chemie en de pharmacie aan het
Athenaeum te vestigen. Hoewel de autoriteiten ongunstig adviseerden, wijl zij oordeelden, dat men beide vakken in de
practijk van de apotheek kon leeren en vreesden, dat, wanneer hierin aan niet-apothekers onderricht zou worden gegeven,
dezen en genen er zich op toe zouden le en artsenijen te bereiden en te verkoopen tot schade der apothekers, werd niettemin, nadat de adressanten. een bedrag van f 20.000 aan de Stad hadden aangeboden voor de stichting van dezen leerstoel,
deze toch door de Vroedschap ingesteld".
Den 10en October Meld hi' zijn inaugurale rede „de dogmatico Chemiae cultu a practico non separando, deque causis,
quibus vi principes ad utriusque impelli decet patrocinium". Andere publicaties zijn van hem niet bekend; alleen weet
men dat hi eenige malen een voordracht hield voor Felix Meritis. Waarschijnlijk heeft hi' zijn professoraat gecombineerd
met zijn geneeskundige praktijk, want zijn salaris bedroeg in 1810 nog slechts f 500. Ook was het aantal studenten maar
zeer gering. In het zooeven genoemde jaar werd C. G. C. Reinwardt hem toegevoegd als buitengewoon hoogleeraar, opdat
— als dit althans een voorwendsel is van den Minister — de scheikunde ook naar „de nieuwe en verbeterde wijze" gedoceerd zou worden. Een laboratorium had Van Rhin in den beginne niet tot zijn beschikking; bij gebreke daarvan heeft
hi gedurende den cursus 1803—'04 een onderwijs gegeven. Later heeft hi' bij zijn woonhuis, in de „Saayhal", een eenvoudig laboratorium kunnen inrichten, dat, naar de bevinding van G. J. Mulder in 1831, bestond nit : „een keuken en een
paar onbeduidende vertrekken". Hij overleed den 23en April 1 ) 1817.
Zie over hem • W. P. Jorissen in Chem. Weekblad VIII (1911), 503 en Id. en L. Th. Reicher, J. H. van 't Hoffs Amsterdarner Periode, 13. Verder het artikel van W. P. Jorissen in het Nieuw Ned. biogr. wbk. II, 1203; Van Athenaeum tot
Universiteit 10 (waaraan het boven voorkomende citaat is ontleend) en 14.
Jan RITZEMA BOS werd den 27en Juli 1850 te Groningen geboren. Hi' bezocht daar de Rijks-H.B.S., deed aanvullingsexamen voor Latijn en Grieksch, werd 18 October 1868 ingeschreven als student in de faculteit der Wis- en Natuurkunde en promoveerde den 19en December 1874 in de ZoOlogie op een proefschrift, getiteld : „Bijdrage tot de kennis van de
Crustacea hedriophthalmata van Nederland en zijne kusten". Van 1869—'71 was hi' leeraar in de Natuurlijke Historic
aan de Landhuishoudkundige school te Groningen, en, nadat deze was opgeheven, van '71—'73 aan de Landbouwschool
te Warffum. Reeds in dezen tijd maakte hi' studie van plantenziekten en schadelijke insecten en van de maatregelen, daarto en te nemen. In 1873 vertrok hi naar Wageningen als leeraar aan de H.B.S. met toegevoegden landbouwcursus; in '76
ath
gin hij over naar de Rijks-Landbouwschool daar. Van zoOloog werd hi' hier landbouw-zoOloog en vervolgens phytopoloo van alle zijden stroomden al spoedig vragen hem toe en er ontwikkelde zich iets als een bureau voor kostelooze inlichtingen dat, gedurende zijn leeraarschap, van '76—'95, bijstand verstrekte in de bestrijding van plantenziekten. Omvangrijke werken verschenen in dezen tijd van zijn hand en verschillende studien over schadelijke insecten.
In 1895 werd te Amsterdam, voornamelijk op initiatief van Prof. Hugo de Vries, het phytopathologisch laboratorium Willie
Commelin Scholten gesticht. Ritzema Bos werd tot directeur daarvan benoemd en, den 12en Juni, tegelijk tot buitengewoon
hoogleeraar in de phytopathologie; in Wageningen bleef hi' nog een dag per week les even in de kennis van schadelijke en
nuttige dieren. Den 29en November 1895 hield hi' zijn inaugurale rede over : „De ziektenleer der planten in haar beteekenis
voor de praktijk en voor de beoefening der biologische wetenschappen". Krachtig werd nu de strijd teen de plantenziekten
aangevat; in verschillende deelen van het land werden proefvelden daartoe ingericht. Ook als auteur van boeken en verhandelingen bleef hi vruchtbaar in 1895 was hij mede-oprichter en jarenlang bleef hi' mede-redacteur van het Tijdschrift
voor plantenziekten. Het doceeren echter schijnt niet zijn sterke zijde te zijn geweest. Toen de snelle verbreiding van bepaalde plantenziekten in Amerika prohibitieve invoermaatregelen daar uitlokte en onze drukke handel in boomkweekerijartikelen daardoor schade dreigde te lijden, ac het Rijk het wenschelijk, een eigen phytopathologischen dienst in te
richten. Ritzema Bos had reeds vroeger (1898) in regeeringsopdracht een refs naar Amerika gemaakt om er de ziekten te
bestudeeren en hem werd de organisatie van den dienst nu opgedragen. Zij leidde tot de stichting van het phytopathologisch
Instituut te Wageningen, waarvan hi in 1906 tot directeur werd benoemd; tengevolge daarvan nam hi' uit zijn Amsterdamsche functies ontslag; de Rijksregeering verleende hem den persoonlijken titel van hoogleeraar. In 1918, bij de oprichting
van de Landbouwhoogeschool, werd hi tot gewoon hoogleeraar in de phytopathologie aan die instelling benoemd. In 1920
trad hij of we ens het bereiken van den 70-jarigen leeftijd; den Ten April 1928 is hi' overleden.

1 ) Het Album Academicum 1913 heeft ten onrechte 24 April.
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Ook in zijn tweed Wageningsche periode zijn nog tal van publicaties van hem in binnen- en buitenlandsche tijdschriften
verschenen. Van hem is het initiatief uitgegaan tot de oprichting van de Nederlandsche ornithologische vereeniging (1901),
en een aandeel van beteekenis heeft hi' gehad in de totstandkoming van de Vogelwet van 1912.
Zie over hem : Onze hoogleeraren (1898), 287, waar zijn vele betrekkingen tot buitenlandsche genootschappen ook worden
gegeven, en : Wie is dat ? (1902), waar veel geschriften van zijn hand worden opgesomd; dan het tamelijk uitvoerige opstel
van H. Blink in Vragen van den Dag, XXXV (1920), 559, waarin evenzeer vele van zijn boeken en artikelen worden genoemd, en het korte bericht in Ardea IX (1920), 20. Eindelijk een anoniem stukje in den Amsterdamschen Studentenalmanak
voor 1907, 59.

der,
waar zijn
va Herman Alexander
Willem (Wilhelm) ROELL werd den 12en Februari 1700 te Franeker 1 ) geboren,
Roe11, toen hoogleeraar in de Theologie was. Zijn moeder heette Cornelia Bailly. Hi' studeerde aan de Hoogeschool van
zijn vaderstad in de medicijnen en verdedigde daar in 1721 onder Muysius een chemisch-physische „dissertatio de materia
luminis seu de ignis, caloris et lucis natura". Vier jaar later, in 1725, promoveerde hi' te Leiden tot doctor medicinae na
het verdedigen van een proefschrift „de ventriculi fabrica eiusque actione musculari". Hi' vestigde zich nu als geneesheer
in Amsterdam en werd den 28enJuli 1728 2 ) aan Frederik Ruysch, professor in de anatomie, als helper toegevoegd. In
1731, 3 ) bij den dood van Ruysch, werd hi' benoemd tot hoogleeraar in de ontleed- en heelkunde. Hi' ressorteerde nu onder
het Collegium Chirurgicum; maar den 23en Januari 1755 werd hi' benoemd aan het Athenaeum en den 1 len April nam hi'
zitting in de Orde der hoogleeraren. Zijn verzwakte gezondheid noopte hem echter in ditzelfde jaar 4 ) ontslag te vragen
salvo titulo et honore ; het werd hem in zooverre toegestaan, dat Petrus Camper naast hem werd benoemd.
Roe11 moet eengeziene figuur in Amsterdam zijn geweest, een man van positie en fortuin. Hi' kocht in '39 een huis voor
f 54.000 aan de Keizersgracht, dat hi' sedert bewoonde, en in '46 de hofstede „het Keukenhof" onder Lisse. Hi' was van
1742 of bewindhebber van de West-Indische Compagnie en bezat twee koffie-, cacao- en katoenplantages in de kolonie
Berbice. Hi' hield in 1742 zes dienstboden, een koets en vier paarden en werd toen geschat op een inkomen van f 12 a
f 14.000per jaar. Behalve hoogleeraar was hi' dokter van het gerecht, stadsvroedvrouwdokter, geauthoriseerde tot de
lessen der vroedvrouwen en Inspecteur van het Collegium Medicum. Voor al die functies, ook voor zijn professoraat, bedankte
hi' in 1762. Vier jaar 'later, in '66, vestigde hi' zich in Utrecht, waar hi' den 27en October 1775 overleed.
Litteraireproducten heeft hi' niet nagelaten.
Den Ten April 1733 was hi' te Amsterdam gehuwd met Elisabeth de Famars.
Zie over hem Van Lennep, Memorabilia 201, 255 ; V. d. Aa, Biogr. wbk. der Nederl. s.v., C. E. Daniels in Biogr. Lexikon
hervorragender Arzte aller Volker u. Zeiten s.v., Van Athenaeum tot Universiteit 9; Elias, De Vroedschap van Amsterdam, 744. Cf. voor zijn geschriften : G. D. Bom H.Gzn., Het Hooger Onderwijs te Amsterdam, enz., 104.

Nicolaas De ROEVER werd den 3en December 1850 te Amsterdamgeboren als zoon van Andries de Roever en
Anna Maria Louise Elisabeth Kluytenaar. Hi'b ezocht in zijn
ge
boortestad
de U.L.O.-school van den heer Nout en werkte
van 1867 tot December '69 op het kantoor van Notaris A. A. J. Schouten. Den 18en September '72 deed hi' het admissieexamen voor de Universiteit, nadat hi'j reeds den 25en September '71 als student in de rechten aan het Athenaeum Illustre
was ingeschreven. In Januari '73 deed hi' het klein-mathesis, in Juni daarop het propaedeutisch, beide te Leiden. Den
16en April '75 deed hi' het candidaats in de rechten te Utrecht, den 29en Juni '77 het doctoraal en den 4en Juli '78 promoveerde hi' tot doctor in de beide rechten op een dissertatie over : „De Amsterdamsche Weeskamer". In zijn studententijd was hi' lid van de redactie van den Studentenalmanak en in '76 en '77 rector van het corps. Den 28en September van
laatstgenoemd jaar werd hi' met in an van den len October d.o.v. benoemd tot adjunct-archivaris van de gemeente
Amsterdam; hi' bracht toen een bezoek aan de archieven van Brussel, Gent en Antwerpen. Na den dood van Dr. P. Scheltema
volgde den 4en Maart '85 zijn benoeming tot gemeente-archivaris. Als zoodanig ondernam hi' een reorganisatie van het
archief op den voet van reconstructie der oorspronkelijke archieven. Den 21en Maart '88 viel het Raadsbesluit, waarbij de
St. Anthoniswaag aan de Nieuwmarkt werd aangewezen tot depot voor het oud-archief; in '92 was hi' met de installatie
en de ordening Breed. Groote zorg heeft hi' vooral besteed aan den historisch-topografischen atlas van Amsterdam, aan
de bibliotheek en aan de collectie historie-penningen. Ook nam hi' het initiatief tot en werkte hi' krachtig mee aan de
oprichting der Vereeniging van archivarissen in Nederland; hi' was eerst penningmeester, later voorzitter dier vereeniging.
Aan de Universiteit werd De Roever verbonden door zijn benoeming, den len Februari 1882, tot lector in het Oud-Vaderlandsche recht en zijne geschiedenis; den 3en April opende hi' zijn colleges met een openbare les over „hetgeen de Vaderlandsche Rechtshistorie is en omvat, beoogt en belooft". Vooral het 17e eeuwsche Amsterdam trok hem aan; de onderwerpen van tal van kleinere en grootere opstellen en de door hem nagelaten aanteekeningen wizen in die richting. In 1883
richtte hi' met Mr. A. D. De Vries het tijdschrift „Oud-Holland" op, waarin zijn belangrijkste studies zijn verschenen.
Verdergaf hi' in het weekblad „De Amsterdammer" Oud-Amsterdamsche Verscheidenheden, die later in 4 bundels afzonderlijk zijn verschenen o.d.t. „Uit onze oude Amstelstad". En ook in het dagblad „De Amsterdammer" deed hij opstellen
verschijnen. Zijn naam is verder verbonden aan het omvangrijke werk : „Het leven van onze voor-ouders", dat door C. J.
Dozy werd voortgezet. En eindelijk is hi' nog de samensteller van het „Album academicum" van Amsterdam van 1882.
Ook op het gebied der munt- en penningkunde heeft De Roever zich bewogen. Hi' gaf met Dozy en Vorsterman van Oyen
een handboek uit voor het verzamelen van zegels en munten, voor de jeugd bewerkt, en was een der oprichters van het
Genootschap voor munt- en penningkunde. In kunst- en museum-aan had hi' een zekere autoriteit; hi' was
secretaris van de Vereeniging Rembrandt en lid van de Commissie van Toezicht op het Rijks-Museum; in 1892 maakte hij,
met het oog op de inrichting van het museum Suasso-Van Eeghen met den Stads-architect A. W. Weissman een refs naar
Frankfort, Mfinchen, Cassel en Weenen.

1 ) V. d. Aa en Daniels hebben ten onrechte Amsterdam. 2 ) Volgens Res. Oud-Raad Gem. Archief v. Amsterdam ; Van
Lennep heeft 1727. 3 ) V. d. Aa heeft ten onrechte 1751. 4 ) V. d. Aa heeft 1753; Van Lennep 1755.
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Op nog maar twee en veertigjarigen leeftijd maakte, den 1 len Maart 1893, een beroerte plotseling een erode aan zijn levers.
Zie over hem W. R. Veder in Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1893, 369, gevolgd door
een lane list van geschriften; A. Bredius in Oud-Holland 1893, 1; W. R. Veder in het Nieuw Ned. biogr. wbk. III, 1084
en de artikelen, verder opgegeven in Petit's Repertorium.
Hendrik Cornelius 1) ROGGE werd den 16en Februari 1831 2 ) te Amsterdamgeboren als noon van Usbrand Rogge,
apotheker aan den Haarlemmerdijk, als kleinzoon van Cornelius Rogge, predikant te Leiden, den geschiedschrijver van
de omwenteling van 1795. Van zijn 1 le tot zijn 14e jaar bezocht hi' een kostschool te Goor. Vier jaar ging hij vervolgens
op de latijnsche school in zijn geboortestad; daarna op den privaat-cursus van Dr. Epkema. In '50 deed hi met succes het
admissie-examen voor de Universiteit. Van dit jaar of tot '56 was hi' student in de theologie aan het Athenaeum Illustre,
waar hi' o.a. vriendschap sloot met Acquoy. Hi' behoorde tot de oprichters van het zeer ernstige dispuut U.n.i.c.a. en was
lid van „Eristicum", de stichting van de beide Des Amorie's Van der Hoeven, die in breeders kring zin voor wijsgeerige
studie wist te wekken. Ook leverde hi' bijdragen voor almanakken en alba en was oprichter en mede-redacteur van het
„Universiteitsblad", waarvan echter slechts 22 nummers van Februari 1854 tot 24 Januari '55 verschenen het blad bedoelde kunde en humaniteit onder de studenten aan te kweeken. Vooral tot Moll, meer nog dan tot Des Amorie Van der
Hoeven, zijn eigenlijken leermeester aan het Remonstrantsch Seminarium, voelde hi' zich aangetrokken; hi was een ijverig
lid van de door Mollgestichte Vereeniging tot beoefening van de geschiedenis der Christelijke kerk in Nederland daar
oefende hi' zich in de bronnenstudie. In '56, het jaar waarin het le deel van zijn „Caspar Jansz. Coolhaes, de voorlooper
van Arminius en der Remonstranten" verscheen, werd hi' proponent bij de Remonstrantsche Broederschap. Weldra werd
hi' nu predikant te Moordrecht—Nieuwpoort en kort daarop, in '58, verscheen het tweede deel van zijn „Coolhaes". In
'60ging hi' als predikant naar Delft, waar hi' de opvolger was van De Genestet. Hij behaalde intusschen de acten voor
Geschiedenis en Aardrijkskunde M.O. en werd nu, ongeveer 1864, benoemd tot leeraar aan het Gymnasium en de H.B.S.
te Leiden en in '67 bovendien tot bibliothecaris van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Ook was hi leer
als redacteur aan het Leidsche Da blad verbonden. Hi' schreef werkjes voor schoolgebruik, vertaalde historische romans
van Ebers enpubliceerde verschillende populair-wetenschappelijke artikelen. In '69, nadat hi' 5 jaar lang het leeraarschap
had bekleed, nam hi' opnieuw de toga aan. Als opvolger van Maronier werd hi' benoemd tot predikant bij de Leidsche
Remonstrantschegemeente; den 12en December Meld hi' zijn intreerede. In deze nieuwe functie is hi' 9 jaar gebleven en
in lien tijd gaf
hij,
van
tot
'75
ieven
, in 7 deelen
van de werken
van het'68
Historisch
Genootschap
te Utrecht
zijn „Br van
Johannes Wtenbogaert" nit en van '74 tot '76, in 3 dikke deelen, zijn „Johannes Wtenbogaert en zijn tijd". Zoo verleende
in 1875 de Leidsche Universiteit hem het eeredoctoraat in degodgeleerdheid. Maar een ziekte van de gelaatsbeenderen,
die ook op zijn spraakorganen inwerkte, noopte hem van werkkring te veranderen en in '78 werd hi' benoemd tot bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam. Reeds in zijn Delftschen tijd had hi' blijk even een
een goed bibliograaf te zijn, toen hij, van '62 tot '65, den „Beschrijvenden Catalogus der pamfletten-verzameling van de boekerij der Remonstrantsche Kerk te Amsterdam" had doen verschijnen, aansluitend aan P. A. Tiele's beschrijving van Muller's „Bibliotheek
van Nederlandsche Pamfletten". In Amsterdam wachtte hem de zware taak de oude stadsboekerij te reorganiseeren tot
een bruikbare Universiteitsbibliotheek. Hoe voortreffelijk hi' zich van die opdracht gekweten heeft, heeft C. P. Burger Jr.
in zijn opstel in het Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen 1906 : H. C. Rogge als bibliograaf en als bibliothecaris, helder
uiteengezet. Twaalf jaar is hi' in deze functie werkzaam geweest. Hi' schreef een „Geschiedenis der stedelijke boekerij van
Amsterdam" (1882) engaf o.a. in dezen tijd zijn voortreffelijke bibliografie van de werken van Grotius uit o.d.t. : „Bibliotheca Grotiana I (1883).
Intusschen werd hi' in 1883 toegelaten als privaat-docent voor geschiedenis en tijdens de ziekte van Jorissen nam hi' diens
college's waar. Zoo kon hi' bij Jorissen's dood ernstig voor de opvolging in aanmerking komen. Er is nog wat gekibbeld
over de al of niet wenschelijkheid van de vereeniging van professoraat en bibliothecariaat waarvan het denkbeeld ten slotte
werdprijsgegeven. Toen volgde den 27en Februari '90 zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar in de Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis ; den 18en April Meld hi' zijn inaugurale rede over : „De wetenschap der Geschiedenis en hare methode".
Vooral deprivatissima, die hi' placht te even naast zijn gewone colleges, werden door zijn leerlingen zeer gewaardeerd.
Ruim tien jaar nog is hi' als professor werkzaam geweest; we ens het bereiken van den 70-jarigen leeftijd vroeg en verkreeg
hi' teen September 1901 eervol ontslag. Hi' vestigde zich toen in Haarlem waar hi' den 30en Augustus 1905 overleed.
In tallooze tijdschriften — zelf spreekt hi' van 45 — zijn opstellen van Rogge's hand verschenen en als redacteur heeft hi'
medegewerkt aan het „Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis", dat hi' in '84 met Acquoy en Wybrands oprichtte
als voortzetting van het „Kerkhistorisch Archief" van Kist en Moll en van Moll en Scheffer's „Studien en Bijdragen".
Verdergaf hij, behalve de reeds genoemde grootere werken, met W. W. van der Meulen samen nog uit : „De Negentiende
Eeuw in woord en beeld" en, als monument voor den man die hem naast Wtenbogaert het meest aantrok, „Grotii operum
descriptio bibliographica".
Rogge had kunstgevoel, een neiging tot teekenen en schilderen, liefde vooral voor de muziek. Zoo is hi' een tijdlang secretarisgeweest van de Vereeniging voor Noord Nederlands Muziekgeschiedenis.
Hi' was gehuwd met Margaretha Stuart, een Amsterdamsche predikantsdochter.
Zie over hem : P. J. Blok in het Jaarboek van de Kon. Akad. v. Wetensch. 1906, 23; W. W. van der Meulen in Levensberichten van de Maatschappij der Ned. Letterkunde 1906—'07, 236; B. Tideman Jzn. in Uit de Remonstrantsche Broederschap XVII (1906), 65 en de artikelen die
verder genoemd worden in Petit's Repertorium. Het levensbericht van Van der
,
Meulen wordtgevolgd door een zeer uitvoerige bibliografie.

Louis Marie ROLLIN COUQUERQUE werd den 2en Augustus 1869 te Delft geboren. Hi' bezocht het Gymnasium te 's-Gravenhage, studeerde te Leiden en te Utrecht in de rechtswetenschap en promoveerde den 26en Mei 1893

1 ) Het Album Academicum 1913 heeft ten onrechte Cornelis. 2 ) V. d. Meulen heeft ten onrechte 13 Februari 1830.
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aan de Universiteit van laatstgenoemde plaats op een proefschrift over : „Tweeerlei dogma". Van 1894 tot 1901 was
hi' adjunct-commies, van 1901 tot 1903 commies aan het Departement van Oorlog; van Februari tot Augustus 1902
tevens waarnemend Advocaat-fiskaal voor Hr. Ms. Zee- en Landmacht. In 1903 werd hi' commies, in 1904 hoofdcommies,
in 1908 referendaris bij het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid. In September van het laatstgenoemde
jaar vertrok hi' als Gouvernements-secretaris van Suriname naar Paramaribo; van 1 tot 14 Juli 1911 fungeerde hi' als
waarnemend Gouverneur. In het begin van 1912 keerde hi' als referendaris bij het Departement van Waterstaat terug,
werd met in an van 1 April 1913 benoemd tot referendaris met den titulairen rang van administrateur bij het Departement
van Kolonien en met in an van 1 April 1914 tot administrateur aan dit Departement. Den 19en April 1916 werd hem een
tijdelijk lectoraat, voorloopig voor 3 jaar, in het militair straf- en procesrecht aan de Amsterdamsche Universiteit opgedragen;
colleges met een openbare les „Over de studie van het Nederlandsch Militair Strafrecht"
den 17en October opende hi'zijn
(opgenomen in het Militair-rechtelijk Tijdschrift XII, p. 220). Sedert 1919 werd dit lectoraat telkens voor den tijd van 2 jaar
verlengd en bij besluit van den 18en November 1927 veranderd in een vast lectoraat.
Van zijn hand verschenen nog : Het aasdoms- en schependomsrecht in Holland en Zeeland, in verband met het erfrecht der
naburige provincien (1898; bekroonde prijsvr. v. h. Prov. Utr. Gen.); La monnaie du roi Antoine de Portugal a Gorinchem
(Gorcum) 1583-1591 (1903; Fondation Pilaer); De Kortingwet,
Geschiedenis en beginselen van de wet van 24 Januari
1815 (Stbl. No. 5) (1905); Militair Strafprocesrecht. Uitgave van de regtspleging bij de landmagt, gecombineerd met de
justitieele voorschriften voor de landmacht, bezorgd en met aant. voorzien (1908); Rechtsbronnen der Stad Gouda (uitgeg.
samen met A. Meerkamp van Embden; 1917 ; Oud-Vaderl. rechtsbronnen II); Wetten en besluiten betreffende het militair
straf- en tuchtrecht bij de zee- en landmacht (1926). Verder nog : Justitieele voorschriften voor de landmacht (Kon. Besluit van 29 Juni 1907, Staatsbl. 154) • Onze koloniale autonomie voor honderd jaren (1914; in : Rechtshistorische opstellen aangeboden aan Mr. S. J. Fockema Andreae) en een Praeadvies voor de Nederl. Juristen Vereeniging betreffende
de vraag : Moet, voor tijd van vrede, eene afzonderlijke strafrechtspraak voor militairen worden behouden; zoo ja, binnen
welkegrenzen ? (1900). Dan ook publiceerde hi' nog verschillende artikelen in : Tijdschr. v. Strafrecht, Themis, Onze Eeuw.
Taco ROORDA werd den 19enJuli 1801 te Britsum geboren, waar zijn vader, Gerrit Roorda, predikant was. Tot aan

zijn komst aan de Academie ontving hi' zijn opleiding van dien vader alleen. Den 19en September 1818 werd hi' ingeschreven
als student in degodgeleerdheid aan de Universiteit te Groningen. Het was vooral Herman Muntinge, die hem hier trok;
hi' ook was het die hem de liefde voor de Oostersche talen bijbracht. In 1823 vertrok hi' naar Leiden om zich daar nader
op de studie dier Oostersche talen toe te leggen; den Hen October werd hi' er ingeschreven. In het volgende jaar keerde hi'
naar Groningen terug, waar hi' den 1 len October '24 promoveerde tot doctor in de godgeleerdheid op een dissertatie, getiteld : „Commentarii in aliquot Jeremiae loca". Den 7en Februari '25 verdedigde hi' in Leiden, onder Hamaker, een these :
„Abu 1-Abbasi Amedis, Tulonidarum primi, vita et res gestae", waarop de Leidsche Universiteit hem het eeredoctoraat
in de letteren verleende. Beide thesen verraden duidelijk de Leidsche school, de Cobetiaansche richting.
In 1825 werd Roordapredikant te Lutjegast in Groningen, in '27 te Bur werd in Friesland. Maar nog in hetzelfde jaar werd
hi' tot buitengewoon hoogleeraar voor de Oostersche talen en Oudheden en de exegese van het Oude Testament aan het
Athenaeum Illustre te Amsterdam benoemd • hi' aanvaardde dit ambt den 20en April '28 met een oratie „de Poetriis Hebraeis". In 1834 volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar in de wijsbegeerte en in '35, na Willmets dood, werd hem
vergunning gegeven ook voor de Oostersche letteren den titel van gewoon hoogleeraar te voeren. Voor een leerstoel in de
bespiegelende wijsbegeerte, die hem in 1840 te Groningen werd aangeboden, bedankte hij. Maar in 1842 nam hi' een benoeming aan aan de Akademie te Delft als hoogleeraar in de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-In bepaaldelijk belast met het onderwijs in de Javaansche taal. Zijn betrekking nl. tot het Nederlandsch Bijbelgenootschap had zijn
aandacht op Java gericht en sedert den dood van Willmet was hi' de ziel van de Commissie voor de Oost-Indische taken,
Zoo was hi' er toe gekomen zich op de studie van het Javaansch toe te le en. Toen in 1864 de Rijksinstelling van onderwijs
in Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indict te Leiden werd opgericht, was hi' 66n van de vier hoogleeraren, die daaraan
verbonden werden; hi' aanvaardde zijn nieuwe betrekking den 14en September van het genoemde jaar. Zijn leven hier in
Leiden werd echter verbitterd door de concurrentie van de te Delft opgerichte gemeentelijke opleiding voor Indische ambtenaren en door het vervallen van den eisch van de kennis van hetJavaansch voor allen die in Indict regeeringsfuncties wilden
bekleeden. Teen het einde van '73 be on zijn gezondheidstoestand minder gunstig te worden; hi werd bedlegerig en
overleed den 5en Mei 1874.
In 1831 verscheen het eerste deel van Roorda's Hebreeuwschegrammatica, in '33 het tweede. Zij verving de tot op lien
tijd algemeen gebruikte van Schroeder, die sedert de nieuwere onderzoekingen van Genesius e.a. verouderd was, en is van
waarde ook om de beschouwing der taal, die erin ontwikkeld wordt.
In 1840 beslotenJuynboll, Roorda en Weijers een soort seriewerk te beginnen voor wetenschappelijke bijdragen op het
gebied der Semietische letteren. Zij noemden het „Orientalia". Ook buitenlandsche geleerden als Dernburg en Wiistenfeld
hebben er opstellen in doen verschijnen. In '46 verscheen een 2e stuk; daarna is het echter niet verder voortgezet. In 1835
zag Roorda's „Grammatica Arabica " het licht, waarnaar J. J. de Gelder zijn beknopte Arabische grammatica bewerkte.
De wetenschappelijke beoefening van het Nieuw-Javaansch heeft in Roorda haar eerste groote vertegenwoordiger in Nederlandgevonden. Belangrijk werk heeft hi' verricht voor de Javaansche grammatica, lexicographic en tekstuitgave. De spraakkunst van Cornets de Groot, door Gericke in 1833 bezorgd, heeft hi' in 1843 opnieuw uitgegeven, vermeerderd met een leesboek. Maar in 1855 verscheen zijn eigen „Javaansche Grammatica", in 2 deelen, „het voortreffelijkste", volgens Kern,
„wat Roorda op het gebied van Javaansche taalstudie gewrocht heeft". Van Gericke's Javaansch-Nederduitsch Woordenboek bezorgde hi' in 1847 een uitgave, en in '62 gaf hij, samen met J. J. Meinsma, een supplement daarop uit. Van zijn
Javaansche tekstuitgaven zijn vooral de Wajangverhalen bekend. En ten slotte zij hier nog gewezen op zijn JavaanschNederlandsch Handwoordenboek, waarvan, dank zij zijn ontzaggelijke arbeidskracht tot bijna op het laatst van zijn leven,
althans vijf-zesde nog is gereed gekomen. De historische en vergelijkende taalstudie was ook bij de beoefening der Indische
talen zijn richting niet; vandaar dat hi' bij de nieuweren nog al bestrijding heeft gevonden.
Roorda was bovenalphilosoof. In zijn hoofdwerk op dit gebied, zijn „Zielkunde of beschouwing van den mensch als bezield wezen" (1849) en in verschillende Gidsartikelen heeft hi' zijn inzichten, vooral gekant tegen het determinisme, uit-
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eengezet. Hi' erkende de beteekenis der feiten, maar was niet voldaan als hi' niet het algemeene beginsel gevonden had,
waaruit zich de bijzondere verschijnselen laten verklaren. Ook op taalgebied. In 1852 gaf hi' uit „Over de deelen der rede
en de rede-ontleding of logische analyse der taal tot grondslag voor wetenschappelijke taalstudie", een standaardwerk.
Zijn verhandeling : „Over het onderscheid tusschen spreektaal en schrijftaal, inzonderheid in onze moedertaal" wikkelde
hem in eenpennestrijd met De Vries en Brill. Van zijn zin voor het algemeene getuigt ten slotte nog zijn studie : „Over
dichtmaat, voetmaat en versbouw inzonderheid in de Hollandsche, Duitsche, Fransche, Grieksche en Romeinsche, Arabische en Oud-Indischepoezie" (1863).
Roorda was een der opzichters en bestuursleden van het Instituut, spoedig Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en
Volkenkunde van Nederlandsch-Indie en werd in '59 eerelid van het Indisch Genootschap te 'sGravenhage.
Zie over hem : P. J. Veth in Jaarboek der Kon. Akad. v. Wetensch. 1874, 17 ; J. J. Meinsma in Bijdragen tot de Indische
Taal-, Land- en Volkenkunde, 3e serie IX, (1874), 320; H. Kern in De Nederl. Spectator 1874, 178; J. Nat, De studie
van de Oostersche talen in Nederland in de 18e en de 19e eeuw, 76, 138, 147, 155, 168; H. H. Juynboll in het Nieuw
Ned. biogr. wbk. II, 1230 en de daar aangehaalde literatuur; de artikelen, genoemd in Petit's Repertorium.

Adrianus Henricus MariaJosephus Van ROOY werd den 27en December 1880 te Rotterdam geboren. Hi' bezocht
de H.B.S. te Rolduc, studeerde te Amsterdam in degeneeskunde, werd daar den 25en November 1905 tot arts bevorderd enpromoveerde te Gent den 22en Juli 1911 op een dissertatie, getiteld : „Sur le vaginisme". Van 1908 tot '18 was
hi' als vrouwenarts gevestigd te Rotterdam, van '18 tot '20 was hi' directeur der vrouwenkliniek te Haarlem. Den 3en Notot hoogleeraar in de Verloskunde en de leer der Vrouwenziekten aan
vember van het laatstgenoemde jaar werd hi'noemd
be
de Universiteit van Amsterdam ; hi' aanvaardde dit ambt den 6en December met een rede, getiteld : „Een blik op heden en
toekomst dergynaecologie en verloskunde".
Van Treub's Leerboek der Verloskunde bewerkte hi' den Ten en Ben druk (1927, 1930). Verder verschenen van zijn hand
verschillende artikelen en voordrachten over kraamverpleging in : „Nederl. Maandschr. v. verlosk., vrouwenziekten en
kindergeneesk.; Medisch Weekblad; Nederl. Tijdschr. v. verloskunde en gynaecologie; Nederl. Maandschr. v. geneesk.;
l'Obstêtrique; Zentralblatt f. Gynaekologie; Monatschr. f. Geburtshilfe u. Gynaekologie enz.

GijsbertusJohannes ROOYENS werd den len Augustus 1785 te 's Hertogenbosch geboren als zoon van P. Roo ens,
godsdienstonderwijzer aldaar en D. W. Dix. Hi' bezocht de Latijnsche school in zijn geboortestad en werd den 19den September 1803 te Utrecht ingeschreven als student in de theologie. Rooyaards en Van Oordt waren vooral zijn leermeesters.
Na het voleindigen van zijn studie werd hi' in 1808 predikant te Pouderoyen, in '10 te Rumpt, in '11 te Leerdam, in '17
te Harlingen en in '18 te Amsterdam. Voile kerken trok hi' hier niet, gevolg van een „mingelukkig " or aan maar de inhoud
van zijn preeken schijnt door een geestelijke elite op prijs gesteld te zijn. Zoo werd hi' in 1827, bij het vertrek van Van
Hen el naar Leiden, tot diens opvolger benoemd als hoogleeraar in de theologie en de kerkgeschiedenis, terwijl hi' tevens
als concionator Athenaei denpredikdienst bleef waarnemen. Den 22en November hield hi' zijn inaugurale rede „de indole
Religionis Christianae in qualibet formae varietate perpetuo spectabili, neque unquam peritura". De Leidsche Universiteit
verleende hem in dezen tijd het eeredoctoraat in de godgeleerdheid. Hi' schijnt een goed docent te zijn geweest, bij wien
verschillende leerlingen promoveerden en, ofschoon hi' weinig gepubliceerd heeft, had hi' blijkbaar als geleerde een goede
reputatie : Groningen en Leiden hebben hem beide een leerstoel aangeboden; voor beide echter ook heeft hi' bedankt.
hi' op den derden dag van de viering van het tweehonderdjarig
van h Athenaeum in de
De dankrede,
die bestaan
het
Nieuwe Kerk uitsprak, zal hem nit het hart zijn geweld.
Roo ens was mede-oprichter en redacteur van de Evangelische Kerkbode en mede-arbeider aan het Maandblad voor Christenen van den beschaafden stand, uitgegeven door de Ringvergadering van Amsterdam. Hi' is medebestuurder geweest van
het Haagsche Genootschap ter verdediging van den Christelijken godsdienst en langen tijd vice-voorzitter van het Nederlandsch Bijbelgenootschap. Daarbij betoonde hi' zich zeer werkzaam in een Commissie van dit Genootschap, gevormd tot
het bezorgen van een uitgave van een gereviseerde Statenvertaling; hi' schijnt voor dit doel een omvangrijk kritisch en
exegetisch apparaat bijeen gebracht te hebben.
Door een borstkwaal gekweld heeft hi' de laatste jaren van zijn leven veel gesukkeld en het preeken op moeten geven; den
9en Januari 1846 in hi'j overleden.
In 1833 was hi' gehuwd met Anthonia Elias, die echter binnen het jaar reeds overleed.
Zie over hem Glasius, Godgeleerd Nederland s.v.; D. H. Wildschut in het Maandschr. v. Christenen v. d. beschaafden
stand 1846, 120; Van Lennep, Memorabilia 254; Van Athenaeum tot Universiteit,55; V. d. Aa, Biogr. wbk. der Nederl. s.v.

Hendrik Willem Bakhuis ROOZEBOOM, zie : Hendrik Willem BAKHUIS ROOZEBOOM.

Hans-Friedrich Christian ROSENFELD werd den 5en December 1899 te Halberstadtgeboren. Hi' bezocht het Kgl.
Friedrichs-Gymnasium te Frankfurt a. d. Oder en het Lessing-Gymnasium te Frankfurt a. Main, studeerde in deze plaats,
te Freiburg i. Br. en te Berlin in de letteren en promoveerde hier den 28en Februari 1924 op een proefschrift, getiteld :
„Mittelhochdeutsche Novellenstudien I. Der Hellerwertwitz. II. Der Schiller von Paris". (Palaestra 153). Van 1924 tot '25
was hij assistent aan het Germanische Seminar van de Universiteit te Berlijn, van 1925 tot '27 assistent voor het Duitsch
aan de Universiteit van Amsterdam. Den len Mei 1926 werd hi' bovendien benoemd tot bijzonder lector aan deze Universiteat vanwege de Nederlandsch-Duitsche Vereeniging; den 27en opende hi' zijn colleges met een openbare les „Zur Entstehung
Fontanescher Romane". In 1928 vertrok hi' als privaatdocent naar Berlijn, waar hi' den 20en April zijn colleges opende
met een openbare les over • „Die theoretischen Anschauungen Philips von Zesen". In het voorjaar van 1931 volgde zijn
benoeming tot gewoon hoogleeraar in de Germaansche Philologie aan de Zweedsche Universiteit te Abii in Finland en
tevens tot buitengewoon hoogleeraar aan de Universiteit te Berlin.
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Van zijn hand verschenen nog : Herzog Ernst D u. Ulrich van Eschenbach (1929; Palaestra 164) en : Heinrich von Bur us,
Der Seelenrat (ter perse; Deutsche Texte des Mittelalters). Verder publiceerde hi' verschillende opstellen in : Neuphil.
Mitteil., Festschr. f. X. Degering, Zeitschr. f. deutsches Altert. and deutsche Literatur, Beitrage zur Gesch. der deutschen
Sprache U. Literatur, leverde hi' bijdragen voor het Verfasserlexikon des deutschen Mittelalters, en werkt hi' mede aan het
Jahresbericht iiber die Erscheinungen der germanischen Philologie en aan het Deutsche Wiirterbuch (der Briider Grimm).

Hendrik Willem van ROSSEM werd den 21en October 1785 te Pijnacker geboren, waar zijn vader predikant was.
Hi' studeerde te Harderwijk en te Groningen, waar hi' den 4en October 1808 werd ingeschreven en den 18en Juni 1810 promoveerde tot doctor medicinae op een dissertatie „De aqua". Hi' vestigde zich als practiseerend geneesheer te Amsterdam,
waar hi' spoedig een root aanzien genoot; hi' werd regent van de St. Pietersgasthuizen en president van het Geneeskundig
toeverzicht. Toen in het begin van 1815 Reinwardt benoemd werd tot Directeur tot de zaken van landbouw, kunsten. en
wetenschappen op Java, verzochten Curatoren aan het uitvoerend stadsbewind hem diens lessen op te dragen. Bij missive
van den 15en September werd hun geantwoord, dat Van Rossem, „volgens alle information bijzonder geschikt (scheen)
te zijn om den heer Reinwardt te vervangen" en werd hun. verder meegedeeld, dat f 75 was toegestaan tot 1 Mei 1816 ter
bestrijding van de uitgaven voor een voorloopig leslokaal „zullende de heer Van Rossem inmiddels tragten om een woning
te huren, waarin een voldoend laboratorium chimicum zoude kunnen worden aangelegd". Reinwardt stelde zijn natuur- en
scheikundige bibliotheek, zijn werktuigen en zijn materialen Van Rossem ter beschikking en deze richtte een tuinhuis, dat
bij zijn woning behoorde en uit een vertrek bestond tot scheikundig laboratorium in. Den 23en April 1817 stied Van Rhin,
de ordinarius voor chemie. In de vergadering van Curatoren van den 12en Mei d.o.v. vroeg Van Rossem, die tegenwoordig
was, Reinwardt te bevorderen totgewoon hoogleeraar in de chemie, de pharmacie en de materia medica, als opvolger van
Van Rhijn, of anders de vacature niet te vervullen voor diens terugkomst •; verder vroeg hi' om de woning en het laboratorium
van den overledene, die eigendom van de stad waren, voor den nieuwen hoogleeraar te bewaren. Bij besluit van 27 October
1817 werd Reinwardt totgewoon hoogleeraar bevorderd. Toen deze langer in Indio bleef dan verwacht was en intusschen
een benoeming in Leiden aannam, verzocht hij, van Besoeki uit, den bestaanden toestand tot zijn terugkomst te laten
voortduren, opdat hi' aan de vervulling van de vacature zou kunnen medewerken. In 1822 in Amsterdam terug beval hi'
Van Rossem tot zijn. opvolger aan. Deze bedankte echter „uit hoofde van zijne uitgebreide praktijk als Med. Dr." Toen
werd den 5en Februari '23 Van der Boon Mesch benoemd. Van Rossem leefde nog tot 1850; den Ben Januari van dat jaar
is hi'j overleden.
Zie over hem: W. P. Jorissen in Chem. Weekblad VIII (1911), 509; Id. en L. Th. Reichner, J. H. van 't Hoff's Amsterdamer Periode, 17, 18; Van Lennep, Memorabilia, 281 ; W. P. Jorissen in Nieuw Ned. biogr. wbk. II, 1236.

Jakob ROTGANS werd den 2en Januari 1859 op Terschelling geboren. Zijn voorbereidend onderwijs ontving hi' in Den
Helder, waarna hi' te Amsterdam in de medicijnen studeerde; den 18en Mei 1884 werd hi' bier tot arts bevorderd. Hi'
zette nu zijn studie voort te Jena en te Berlin en promoveerde den 12en Maart 1886 te Amsterdam op een proefschrift,
getiteld : „Bijdrage tot de kennis van het halsgedeelte der laatste vier hersenzenuwen". Van 1880 tot '82 was hi' assistent
bij de anatomie te Amsterdam (Prof. Fiirbringer); in dezen tijd werd zijn antwoord op een door de geneeskundige faculteit
daar uitgeschreven prijsvraag met goud bekroond. Van 1884 tot '89 oefende hi' te Smilde de geneeskundige praktijk uit;
sunvers
daarna was hij, van het begin van 1890 tot October 1893 , assistent bij de heelkunde kliniek van de
Rijkiiteitte
Groningen (Prof. Koch), waaraan. hi' in het laatstgenoemde jaar bovendien optrad als privaat-docent in de heelkunde.
Den 23en Augustus 1893 werd hi' benoemd tot hoogleeraar in de heelkunde, de militaire heelkunde en voorloopig ook de
tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam ; den 30en October Meld hi' zijn inaugurale rede over : „Het onderwijs
in de chirurgie en de practijk van den arts". Om gezondheidsredenen vroeg hi' in 1920 eervol ontslag; het werd hem den
1 len Februari verleend. Sedert vestigde hi' zich te Baarn.
Van zijn hand verschenen o.a. nog : De chirurgie der buikorganen (1904) en : Gedenkschrift der Vereeniging Het Nedlandsch Kankerinstituut tergelegenheid der verplaatsing . . . op 25 September 1929. Verder publiceerde hi' bijdragen en
artikelen in: Handelingen v. h. 4e Ned. Natuur- en geneesk. congres; de handelingen van het le Congres de la Soc. intern.
de chirurgie; Militair geneesk. tijdschr.; Geneesk. Bladen; Ned. Tijdschr. v. Geneesk. enz.

Georg RUGS (Riige) werd den 19en Juni 1852 te Berlin geboren. Hi' studeerde in zijn vaderstad in de medicijnen en
promoveerde daar in 1875 op een dissertatie, getiteld : „Beitrage zum Wachsthum des menschlichen Unterkiefers". Daarna
was hi'j assistent van Gegenbauer te Heidelberg,
„habilitierte" er zich in 1879 en werd er in 1882 extra-ordinarius. Den
5en September 1888 werd hi' aan de Amsterdamsche Universiteit benoemd tot gewoon hoogleeraar in de ontleedkunde;
hi' aanvaardde dit ambt den 15en October met een rede : „Ober die enge Beziehung der Anatomie zu den medizinischen
Fachern, iiber die Anatomie als selbstandige Wissenschaft and iiber die Art die letztere zu lehren". In 1897 volgde zijn
benoerning tot professor in de Anatomie en directeur van het anatomisch instituut te Zurich; teen 16 October vroeg
en kreeg hi' eervol ontslag uit zijn Amsterdamsche betrekking. De rest van zijn leven is hi' in Zurich gebleven, waar hi'
den 21en Januari 1919 overleed.
Rue's hoofdwerken behandelen de anatomic en de ontwikkelingsgeschiedenis van het spierstelsel vooral bij den mensch
en de hoogere apensoorten.
Zie over hem : Sozialistische Monatshefte XXV (1919), 354; Miinchener Med. Wochenschr. 66, No. 5 (31Jan. 1919), 144;
Deutsches biogr. Jahrbuch, überleitungsband II (1917—'20), 732; Biogr. Lexikon hervorragender Arzte des 19. Jahrh.
J. Pagel), 1448.

Pieter RUITINGA werd den 15en November 1867 te Dantumawoudegeboren. Hi' bezocht het gymnasium te Amsterdam, studeerde daar in de medicijnen, werd er den 22en Februari 1896 tot arts bevorderd en promoveerde er den 5en Juli
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1901 op een proefschrift „Over agglutinatie van tuberkelbacillen ter herkenning van tuberculose". Als assistent was hij
werkzaam bij de Professoren Kuhn voor pathologische anatomie en Pel voor interne geneeskunde. Den 14en October 1903
werd hi' benoemd tot hoogleeraar in de propaedeutische kliniek, de algemeene pathologie en de pharmacodynamie ; den
14en December hield hi' zijn intreerede over : „De tuberculeuze infectie bij den mensch". Den 4en Juni 1919 werd deze
leeropdracht veranderd en hem het onderwijs in de inwendige geneeskunde opgedragen.
Van zijn hand verscheen nog : Laxantia (1923; bewerkt samen met U. G. Bijlsma, R. Magnus en P. van der Wielen; uitgave
van het Rijksinstituut voor Pharmacotherapeutisch Onderzoek). Verder publiceerde hi' verschillende artikelen in tijdschriften als : Ned. Tijdschr. voor Geneesk., Bulletin de la Societe medicale des hopitaux de Paris, Zeitschr. f. Tuberkulose enz.
Albertus (Ketwich) RUSIUS werd den 14en November 1 ) 1614 te Emmen2 ) geboren als zoon van Johannes Rusius en

Euphemia Ketwich. Zijn grootmoeder van moederszijde nam hem als kind in huis en voedde hem in weelde op •; sedert voerde
hi' mede den naam van zijn grootvader en in de alba van Groningen en Leiden staat hi' ingesch reven als Ketwich Rusius.
Hi' bezocht de hoogescholen van Deventer , Groningen (ingeschreven 15 December 1633), Franeker en Leiden (ingeschreven
25 Juni 1640) en be of zich daarna op reis naar En eland en Frankrijk, waar hi' den 4en Juli 1643 te Orleans promoveerde
tot doctor utriusque juris. In het begin van '44 le de hi' voor het Hof van Holland den eed of als advocaat en vestigde zich
in Amsterdam om er de rechtsgeleerde praktijk uit te oefenen. Reeds den 17en Maart 1645, kort na het ontslag van
Cabeljauw, werd hem bij burgemeesterlijk besluit toegestaan, lessen te even aan het Athenaeum Illustre, en, toen hi' succes
had, volgde in 1646 :-- ) zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar in het recht op het hooge salaris van f 1200, in '49 nog
vermeerderd tot f 1800. Rusius was het, die in dit jaar de lijkrede op Vossius hield. Tot '59 is hi' aan het Amsterdamsche
Athenaeum op zijn post gebleven. Den 1 len Maart van dat jaar besloten Curatoren en Burgemeesters te Leiden hem nit te
noodigen,
op een wedde van f 1000, den door den dood van Arnoldus Vinnius vacanten leerstoel in het recht te bezetten.
Hi' schijnt bezwaar te hebben gemaakt, althans den len April werd hem een extra-toelage van f 200 toegelegd. Den
" dankte voor het beroep en het extra-salaris maar wenschte het hooger met het oog
8en Augustus „stond hi' binnen,
op de profijten die hi' in Amsterdam had, wilde weten wat hi' voor die toelage te doceeren zou hebben, verlangde vergoeding voor het eventueele leegstaan van zijn huis in Amsterdam en restitutie van schade en verhuiskosten. Een verdere
verhooging van wedde werd geweigerd, over de vakken nader overleg in het vooruitzicht gesteld, vergoeding beloofd als er
van schade blijk zou zijn en f 120 voor transportkosten toegestaan. Rusius nam aan; den 3en September deelde de
Rector Magnificus den Senaat het besluit der benoeming mede en werd hi' tot de orde toegelaten; den 16en September
hield hi' zijn inaugurale rede „de jenuna quorundam et Barbara juris compendiaria", voor welke opdracht aan Curatoren
en burgemeesters hi' nog f 72 ontving. Ook in Leiden heeft hi' blijkbaar voldaan : een besluit van 8 November '67 bracht
er zijn salaris van f 1400 op f 1800, het bedrag dat hi' indertijd ook in Amsterdam had genoten. Ook is zijn taak omvangrijker geworden. Den 5en Mei '68 werd goedgevonden hem ook het lezen over de Pandecten aan te bevelen, „dewijle
de Pandecten Juris sijn een soo groote zee van rechten, dat deselve wel twee, jae veel meer professoren in de rechten konnen
wee over het feudale
besich houden", en den 8en Augustus van dat jaar werd hem in overweging gegeven twee maall in de week
recht te lezen. 4 ) Nog 10 jaar is hi' daarna werkzaam geweest aan de Leidsche Alma Mater; den 19en December 1678 is hi'
overleden 5 ).
Behalve zijn Leidsche oratie zijn een geschriften van hem in druk verschenen, een bewijs — meent BOckelmann, zijn
lijkredenaar — van zijn vredelievende inborst ! Want publiceeren is krakeelen in de republiek der geleerden.
Rusius is twee maalgetrouwd geweest. Den 22en Juli 1648 huwde hi' Maria Terbrug uit Groningen, die stierf kort na de
geboorte van haar eerste kind. Den 13en Juni 1653 be of hi' zich voor de tweede keer in het huwelijk, nu met Maria de
Vogelaer; zij overleed even voor Rusius zelf, den 28en October 1678.
Zie over hem :J. F. BOckelmann, Oratio in obitum viri clarissimi Alberti Rusii (uitgespr. 7 Maart 1679); Siegenbeek, Gesch.
der Leidsche Hoogeschool I, 177, II, 137 ; Van der Aa, Biogr. wbk. der Ned. s.v. • P. C. Molhuysen, Bronnen tot de Gesch.
der Leidsche Universiteit III, 143, 149, 151, 154, 212, 215, 217, 335 ; het artikel van J. van Kuyk in het Nieuw Ned.
biogr. wbk. II, 1243.
iFrederik RUYSCH werd den 23en Maart 1638 te 's Gravenhage geboren , als zoon van Hendrik Ruysch, die er een aanzen
like ambtelijke betrekking bekleedde, 6 ) en Anna van Berchem. Wdhrschijnlijk bezocht hi' de latijnsche school van zijn
vaderstad. Verder bracht hij „sijne jonckheid in de apothekerswinkel" door, als leerling van den apotheker Uylhoorn, deed
den 16en en 17en Juni 1661 het examen waardoor hi' meester „in de conste verklaert en tot confrater erkent en aengenomen"
werd, en opende nu zelf een apotheek. Echter hield hi' ook in dezen tijd zich reeds ernstig met de anatomie bezig, en le de
hi' zich op de studie der medicijnen toe; waarschijnlijk ging hi' daarvoor dagelijks naar Leiden. Het bericht, dat hi' ook te
Len den 28en Juli 1664,
Franekergestudeerd zou hebben, wordt door Scheltema betwijfeld , en zeker is het, dat hi' te Leiden
tot doctor medicinaepromoveerde op een dissertatie : „De pleuritide". In het volgende jaar gaf hi' een anatomische studie
nit :„Dislucidatio valvularum in vasis lymphaticis”. Toen nu in December 1666 te Amsterdam de praelector chirurgiae
et anatomicae. De man overleed, viel voor een opvolger de keuze van de overlieden van het Chirurgijnsgild en de Amsterdamsche overheid op hem; den 29en December werd hi' daartoe benoemd op een salaris dat den 28en Januari '67 werd vastgesteld, hooger dan dat van zijn voorgangers, en spoedig daarop nog aanmerkelijk verbeterd. Ook werd hem heel spoedig
al, in 1668, opgedragen, het examineeren, samen met de inspectores collegii medici, van de aanstaande vroedvrouwen,
terwijl hi' in 1672 nog benoemd werd tot „stads-vroedvaer", het onderwijs aan de vroedvrouwen en haar leerlingen hem
dus werd opgedragen. Eenmaal in de maand had hi' die lessen te even in het Theatrum Anatomicum, terwijl hi' bovendien
1 ) Het Album Academicum 1913 alleen heeft 1615. 2 ) Siegenbeek en v. d. Aa hebben Immen. 3 ) Het Album Academicum
id
Univ.
1913 laat hem ten onrechte reeds in '45 professor worden. 4) P. C. Molhuysen , Bronnen tot de Gesch. der Leidsche
III, 217. 't Nieuw Ned. biogr. wbk., en V. d. Aa zeggen ten onrechte dat hem die opdracht dadelijk bij zijn benoeming
werd gegeven. 5 ) Zie Molhuysen 1.c. 335; het Album academicum alleen heeft een afwijking : 28' Oct. 1679. 6 ) Zie voor
de verschillende meeningen omtrent die betrekking de dissertatie van P. Scheltema, p.1.
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ieder jaar nog vier demonstraties op vrouwenlijken te houden had; door verschillende resoluties hebben, op aandringen
zeker merle van Ruysch, Burgemeesteren getracht, de opleiding en de praktijk der vroedvrouwen te verbeteren.
In de heel- en ontleedkundegaf Ruysch voor leerlingen en Mr. Chirurgijns publieke lessen op de gildekamer van het Chirurgijnsgilde of in het Theatrum Anatomicum en private lessen bij zich aan huffs. Bovendien gaf hij, een of tweemaal 's-jaars,
demonstraties op het cadaver, die vooraf in de courant werden aangekondigd, en soms langer dan een week duurden. Ook
was hi' een der eersten, die bij zijn lessen anatomische praeparaten gebruikte en vivisecties verrichtte.
Den 22en Juli 1679 werd Ruyseh nog benoemd tot „doctor van 't ere te" en den 24en Maart 1685 tot Professor botaniae
aan het Athenaeum Illustre. In die laatste hoedanigheid had hi' van begin Mei tot eind Augustus in den Hortus Medicus
driemaalper week een uur les te geven, respectievelijk voor de chirurgijns, de apothekersknechts en de meesters-apotheker.
Sedert 1692 werd hi' daarin bijgestaan door Pieter Hotton, van 1700 of door Caspar Commelin, die de behandeling der
buitenlandscheplanten voor zijn rekening kreeg.
Den laatsten tijd van zijn leven werd hem ook bij het ontleed- en heelkundig onderwijs assistentie verleend, eerst door den
geneesheer Joan Sermes, daarna, van den 27en Augustus 1727 af, door den Medicinae doctor Guillielmus Roe11, dien dag
tot adjunct-professor anatomiae benoemd.
Blijkbaar heeft Ruysch ook nog een drukke medische praktijk gehad. Den 22en Februari 1731, toen hi' bijna 93 jaar oud
was, kwam aan dit werkzame leven een einde.
Ruysch had ook in het buitenland grooten imam; van vele geleerde genootschappen daar was hi' lid en tal van buitenlandsche studenten hebben zijn lessen gevolgd. Vooral door zijn vaatinjecties en zijn praeparaten was hi' beroemd; zijn
anatomisch
bezienswaardigheid
kabinet
in dien
was
tijd. In 1717
een
verkocht
het
hi' h voor f 30.000 aan Czaar Peter den
Groote van Rusland, die al tijdens zijn eerste verblijf in de Republiek Ruysch' lessen gevolgd had. Na 10 jaar was een
tweede verzameling gereed, waarvan, na zijn dood, een gedeelte gekocht werd door den Poolschen koning Johan Sobieski,
die het aan de Universiteit te Wittenberg schonk.
Niet alleen waardeering heeft Ruysch gevonden; ook aan, soms felle, kritiek heeft hi' blootgestaan. Vriendschappelijk heeft
hi' met Boerhave, die hem zeer waardeerde, van gedachten gewisseld, meer of minder heftig met verschillende anderen als
Rau, Bidloo, Vieussens, Malpighius, Boeckelman. Maar ongetwijfeld zijn verschillende van zijn onderzoekingen en ontdekkingen op het gebied van het vaatstelsel, van organen en zintuigen en van het beenstelsel van groote beteekenis voor de ontwikkeling der anatomic geweest.
Den 4en December 1661 was Ruysch getrouwd met Maria Post, een dochter van Petrus Post, „zeer beroemt bouwmeester
van syne Hoogheit den Prince van Orange en Nassau Fredrik Hendrik. "
Zie over hem het Leidscheproefschrift van P. Scheltema, Het Leven van Frederik Ruysch (1886), met opgave van literatuur
in de noten, engevolgd door een bibliographie van Ruysch' werken. Cf. het artikel van J. C. de Lint in het Nieuw Nederl.
biogr. wbk. III, 1108, waar ook veel literatuur wordt opgegeven. Cf. voor zijn geschriften : G. D. Bom H.Gzn., Het Hooger
Onderwijs te Amst. enz., 94.

Hendrik RUYSCH werd, waarschijnlijk in 1671, te Amsterdam geboren als noon van den bekenden Frederik Ruysch.
Hi' studeerde in de medicijnen, eerst in zijn geboortestad, waar hi' in 1694 onder praesidium van P. Bernage een „Specimen
de consultatione medicorum" verdedigde, en in Franeker, waar hi' in 1696 promoveerde op een : „Dissertatio de peripneumonia". Hi' vestigde zich daarna als arts te Amsterdam, waar hij, volgens zijn levensbeschrijver, als zoodanig zeer gezien
was, waar hi' „gliicklich" praktizeerde volgens JOcher. In 1712 werd hi' benoemd tot lector in de obstetrie, speciaal voor het
onderwijs aan vroedvrouwen. In hoofdzaak echter schijnt hi' zich met de botanie en de natuurlijke historie in het algemeen
bezig gehouden te hebben; volgens Richer was hi' „in der Anatomie, Botanie and gesamten natiirlichen Historie ungemein
geiibt". Van zijn voorliefde in deze richting spreekt zijn uitgave van Joh. Jonston's Theatrum animalium o.d.t. : H. Ruyschii
Theatrum universale omnium animalium etc. Intusschen schijnt hi' toch ook zijn vader een ijverig helper geweest te zijn
bij diens anatomische onderzoekingen en publicaties.
Zie over hem : Richer, Gelehrtenlexikon s.v. en C. E. Daniels in het Lexikon hervorragender Arzte s.v., beide steunende
op Schreiber, Vita Henr. Ruyschii.

Gerard Abraham Van RIJNBERK werd den 15en Augustus 1875 te Gouda geboren. Hi' bezocht het gymnasium te
Amsterdam en te San Remo, studeerde aan de Universiteit te Rome enpromoveerde daar in 1900 tot doctor in de gene eskunde op een proefschrift : „Sulla funzione dell' ipofisi cerebrale". Van 1900 tot 1901 was hi' volontair bij Prof. Winkler,
van 1901 tot 1902 assistent in degerechtelijke geneeskunde aan de Universiteit te Bologna, van 1903 tot '09 in de physiologie aan die te Rome. Sedert ongeveer 1906 trad hi' hier tevens op als privaat-docent met den titel van hoogleeraar.
Den 21en Juli 1909 werd hi' benoemd tot gewoon hoogleeraar in de physiologie aan de Universiteit van Amsterdam; den
len November hield hi' zijn inaugurale rede: „Over het begrip „Leven"."
Van zijn hand verschenen o.a. nog : Over functioneele localisatie in het cerebellum (1906; Nieuwe verh. v. h. Bataafsch
Genootsch. derproefonderv. wijsbegeerte, 2e reeks, VI, 2); Saggio di anatomia segmentale. La metameria somatica, nervosa, cutanea e muscolare dei vertebrate (1908; Reale Accademia dei Lincei, Serie 5a, Classe di scienze fis., matem., nat.
VII); Leidraad voor hetphysiologisch practicum (2 dln.; 1916—'20; 2e dr. 1929); Physiologische brieven (3 dln.; 1924—'2'7;
Volksuniversiteitsbibliotheek 27, 33, 37); Wenken over het samenstellen vanwetenschappelijke geschriften (1926). In
1925 verscheen de Catalogus der boekerij v. h. Ned. Tijdschr. v. Geneesk., met een inleiding van zijn hand. Verder
publiceerde hij een root aantal verhandelingen in de Folia neurobiologica, de Archives nëerl. de physiologie en
het Ned. Tijdschr. v. Geneesk., van welke periodieken hi' hoofdredacteur was of is, in het Archivio di fisiologia, de
Rendiconti della R. Accademia nazionale dei Lincei, de Verslagen der Kon. Akad. v. Wetensch., de Ergebnisse der
Physiologie, Petrus Camper enz.

Johan(nes) Karel August Wertheim SALOMONSON, zie : Johan(nes) Karel August WERTHEIM SALOMONSON.
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Rudolph Hendrik SALTET werd den 8en Maart 1853 te Amsterdam geboren als zoon van Gerard Hendrik Saltet,
geneesheer aldaar, en Marie Cornelie Bruinier. Hi' bezocht de Fransche school van de heeren Noordijk en Bellaart aan de
Prinsengracht en werd verder voor de Universiteit voorbereid op de cursussen van Dr. Epkema en van Dr. Van de Laar.
Den 29en September 1871 werd hi' te Leiden als student ingeschreven en verwierf daar in 1879 het arts-diploma. Als assistent
dat hi'1 den 8en December 1879 aan de Amsterdamsche
van Prof. Stokvis te Amsterdam bewerkte hi'j het proefschrift,
Universiteit verdedigde, een „Bijdrage tot de kennis van de werking van het arsenigzuur op den gezonden mensch". Na
zijn promotie maakte hij, van 1879 tot '81, een studiereis naar, waar
Weenen
hi' verschillende
en Munchen
hospital
en bezocht.
Den 4en April '81 vertrok hi' als Officier van Gezondheid 2e Masse naar Indie; de entomologie had van jongs of aan zijn
belangstelling gehad, en zijn liefde voor insecten, voor bloemen ook en planten, had hem tot die reis naar de tropen doen
besluiten. Ziek keerde hi' reeds het volgende jaar terug en be of zich toen naar Berlin om daar te werken onder den bekendenphysioloog Kronecker. Nog in '82 echter volgde zijn benoeming tot assistent van den Inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht (Dr. J. Pen), die hem terugriep naar het vaderland. In '83 1 ) werd hi' assistent van Prof. Forster,
hoogleeraar in de gezondheidsleer en de medische politie, en den 4en Juli '85 werd hi' toegelaten als privaat-docent aan de
Universiteit. Toen volgde, in '86, zijn aanstelling tot Adjunct-Ins van het Geneeskundig Staatstoezicht in NoordHolland, en, in hetzelfde jaar, een bezoek aan Parijs ter bestudeering van Pasteur's vinding : de inenting teen de hondsdolheid. De indrukken, bij dit bezoek opgedaan, gaf hi' weer in een aantal brieven aan „Het Nieuws van den Dag" en
in artikelen in verschillende tijdschriften.
Toen in 1891 de Gemeente Amsterdam besloot tot de inrichting van een Gezondheidsdienst, werd Saltet tot directeur
benoemd. Hi' organiseerde deze nieuwe tak van overheidszorg zóó, dat zij voorbeeldig werd ook voor het buitenland. De
in '92 dreigende cholera-epidemie wist hi' in zeer korten tijd te bezweren en tal van waardevolle adviezen bracht hi' nit
over allerlei voorgenomen technisch-hygienische maatregelen, over woningtoezicht, volkshuisvesting, drinkwatervoorziening,
ontsmetting enz.
In 1896 vertrok Forster als hoogleeraar naar Straatsburg en den 8en Juli van dat jaar werd Saltet tot zijn opvolger betot
VooralVl
noemd; den 19en October Meld hi' zijn intreerede over : „De bestrijding van epidemieen door de Overheid".
physiologisch-chemische vraagstukken voelde hij zich aangetrokken, stof- en krachtwisseling, voeding en warmteregeling.
De vorderingen van microbiologie en bacteriologie volgde hi' met belangstelling ; ook daarbij waren het in de eerste plaats
de vraagstukken van physiologischen aard, die hem boeiden. En de epidemiologie vond hem onder haar ijverigste beoefenaars.
Hi' verheugde zich over de ontdekkingen omtrent de verspreidingswijze van malaria, pest, gele koorts en vlektyphus
en vooral statistisch heeft hi' zelf op dit gebied uitnemend werk verricht. En daarbij bleven de technische vragen der hygiene
zijn aandacht gevangen houden, ook voor de tropen waarheen zijn belangstelling sterk uitging. Dat Saltet bovendien een
gezien docent en een voortreffelijk leidsman voor de studenten was, bewijst wel het feit, dat er niet minder dan een 40-tal
onder hemgepromoveerd zijn.
Van 1896 tot 1917 heeft hi' zich, ondanks alle pogingen om verbetering in den toestand te krijgen, moeten behelpen met
hetgebrekkige laboratorium op den Kloveniersburgwal. Kans op een afdoende wijziging ontstond toen de in 1910 opgerichte
Vereeniging „Het Koloniaal Instituut" besloot zich ook op medisch gebied de belangen van Indie aan te trekken. Zij dacht
over een ziekenhuis voor nit Indie teruggekeerde patienten. Saltet werd uitgenoodigd een memorie op te stellen over de
bevordering der hygiene in Indie. Hi' pleitte hierin met aandrang voor de stichting van een school, als onderdeel van het
Instituut, maar nauw verbonden met het hygienisch laboratorium der Universiteit, waarin de aanstaande tropendokter
zijn bacteriologische, serologische, protozoOlogische en epidemiologische opleiding zou kunnen genieten. Zijn plan verwierf
de instemming van Bestuur en Raad van Beheer van het Instituut en, na overleg met Burgemeester en Wethouders, besloot
ar
op hun voorstel de Gemeenteraad in October 1911 tot den bouw van een nieuw hygienisch laboratorium in het Oosterpk,
waarin ook aan de afdeeling Tropische Hygiene van het Instituut de noodige lokaliteiten zouden worden verschaft. Den
12en November 1917 kon het nieuwegebouw in gebruik genomen worden.
Nog 6 jaar heeft Saltet bier gewerkt. Teen het einde van den cursus 1922—'23 vroeg en verkreeg hij, we ens het bereiken
van de wettelijke leeftijdsgrens, eervol ontslag; den 9en Juni gaf hi' zijn afscheidscollege. Hi' vertrok toen naar Berlin en
vandaar in 1925 naar Montreux in Fransch-Zwitserland. Daar is hi' den 4en Mei 1927 overleden; den 12en werd hij op
„Zorgvliet" te Amsterdam in het familiegraf bijgezet.
Saltet was een vruchtbaar publicist. Ongeveer een 70-tal wetenschappelijke verhandelingen zijn er van hem alleen of van
brieven"
hem samen met zijn leerlingen in inn n- en buitenlandsche tijdschriften verschenen. Verder een reeks „Hygienische
br
in het „Nieuws van den Dag". En eindelijk zijn „Voordrachten over gezondheidsleer", die, in 1913 verschenen, in '19 reeds
een Zen druk beleefden.
Van tal van Genootschappen en Commissies was Saltet lid. Zoo van den Gezondheidsraad, de Centrale Commissie voor
de Statistiek, het Bureau van Statistiek der gemeente Amsterdam, het Bestuur van het Koloniaal Instituut, het Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees-, en Heelkunde. Van het Amsterdamsch Genootschap ter bevordering der
koepokinenting bij minvermogenden was hi' ondervoorzitter en honorair lid.
Zie over hem : het boekje van Jonkvrouwe M. van Riemsdijk, Rudolph Hendrik Saltet enz.; Dez. in den Amsterdamschen
oor Geneeskunde
LXVII (1923), le helft B, 2494,
Studentenalmanak voor 1924, 69; J. J. van Lo hem in Ned. Tijdschrift
v
gevolgd door een opgave van zijn geschriften; Dez. in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1928, 57; „Onze Hoogleeraren" (1898), 293.

Jean Jacques SALVERDA DE GRAVE werd den 19en Maart 1863 te Noordwijk-Binnen geboren. Hi' bezocht het
Gymnasium te 's Gravenhage, studeerde Romaansche letteren te Leiden, Groningen, Freiburg i. B. en Parijs en promoveerde den 10en November 1888 te Groningen op een proefschrift, getiteld : Introduction a une edition critique du Roman
d'Eneas. Later verleenden de Universiteiten van Parijs en Straatsburg hem het eeredoctoraat. Aan hem werd opgedragen
het
even van het onderwi js in het Fransch aan Prinses Wilhelmina, de toekomstige Koningin. Den 19en Februari 1895
et

1 ) Zoo volgens Mej. Van Riemsdijk e.a.; Van Lo hem in den Amst. Studentenalmanak heeft '85.
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trad hi op als privaat-docent, in 1901 als lector in de Fransche taal- en letterkunde aan de Universiteit te Leiden. In
1907 volgde zijn benoeming tot hoogleeraar te Groningen; den len Mei hield hi' zijn inaugurale rede : „Quelques observations
sur l'evolution de la philologie romane depuis 1884". Daarna, den 19en November 1919, werd hi' te Amsterdam tot hoogleeraar in de Fransche taal- en letterkunde benoemd •; den 16en Februari 1920 hield hi' hier zijn intreerede over : „Klank
en Italie's letterkunde".
s
engedachte in Frankrijk'
Van zijn hand verschenen nog : Eneas, texte critique (1891); Le troubadour Bertram d'Alamanon (1902); De Franse woorden
in het Nederlands (1907; in de Verh. v. d. Kon. Akad. v. Wetensch.); L'influence de la langue francaise en Hollande
d'apres les mots empruntes (1913); Uc de Saint-Circ. Poesies (in samenwerking met A. Jeanroy •; 1913); De troubadours
(1918); Eneas, roman du XIIe siecle (2 din.", 1925—'29); Uit hetgebied der Romaansche letteren (1928). Verder artikelen
in de Verslagen v. d. Kon. Akad. v. Wetensch., de Handelingen en Mededeelingen van de Maatsch. d. Nederl. Letterkunde,
de Bijdragen en Meded. van het Hist. Genootsch. te Utrecht, en in verschillende tijdschriften als : Neophilologus, De Gids,
Groot-Nederland, Eigen Haard, De nieuwe taal ids de Revue de Hollande, de Vragen des Tijds, het Tijdschrift voor Geschiedenis, Onze Eeuw, De Witte Mier.

Georg Frederik SARTORIUS werd, volgens Glasius, den Zen April 1775 1 ) te Amsterdam geboren. Hi' studeerde
aan het Athenaeum Illustre in zijn geboortestad,
daarna te Gottingen onder Staudlin, Eichhorn en Planck en werd in 1795
totproponent bevorderd. In 1797 werd hi' predikant bij de Evangelisch-Luthersche gemeente te Zwolle. Den 15en November
1799 werd hi' te Schiedam beroepen; hi' bekleedde er het predikambt van 7 April 1800 tot 24 Juli 1803. Toen ging hi' naar
Dordrecht, waar hi' bleef tot 1814; den 28en Februari van dit jaar volgde een beroep naar Amsterdam, aan welke gemeente
Seminarium
Semii
nar
hi' zich den 13en Mei verbond 2 ). In 1826 werd hi' tot buitengewoon hoogleeraar aan het Evan
aldaar benoemd ; hi' aanvaardde dit ambt den 3len October met een : „Oratio de multiplici fructu, quem diuturna in administrandis sacris exercitatio adfert ad juveries S. S. ministerii officia docendos". Hi' overleed zeer plotseling op
21 April 1845.
Sartorius stond bekend als een veelzijdig ontwikkeld, scherpzinnig man, een gemoedelijk prediker en voortreffelijk catecheet.
Sedert 1836 was hi' lid, sedert '38 Vice-president van de Evangelisch-Luthersche Synode en vele jaren is hi' Hoofdbestuurslid van het Nederlandsch Bijbelgenootschap geweest.
In 1823gaf hij, vertaald, nit : G. J. Planck, Het geschiedkundig bewijs voor de goddelijkheid des Christendoms. Verder verschenen eenige kleinere, afzonderlijke uitgaven van zijn hand en verschillende opstellen in het Magazijn voor Wetenschappen,
Kunsten en Letteren van Van Kampen.
Zie over hem : V. d. Aa, Biogr. wbk. der Nederl. s.v., Glasius, God el. Nederl. s.v. en J. Loosjes, Naaml. v. Pred., Hoogl.
en Prop. der Luth. Kerk in Nederl., s.v., alle met literatuur-opgave en opgave van iften
geschr;
J. Dla Nieuwenhuis
F F. Domela
Gesch. der Amsterd. Lutherschegemeente, 232; Algemeene Konst- en Letterbode voor het jaar 1845, 322 ; Boekzaal der
geleerde wereld voor 1845, 647; G. D. J. Schotel, Kerkelijk Dordrecht, 229.

Pierre Daniel Chantepie de la SAUSSAYE, zie : Pierre Daniel CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE.

Johannes Theodorus SCHALBRUGH (Schalbruch) werdgeboren te Duisburg en daar den 4en April 1665 gedoopt 3)
Hi' was een noon van Bernhardus Schalbruch en Catherina Finch. Den 29en November 1678 werd hi' als theologisch student
te Leiden ingeschreven. Later volgde hi' de lessen van den hoogleeraar Salomon van Til te Dordrecht. Den l7en April 1689
werd hi' rector van de Latijnsche school te Brielle en den 18en December van datzelfde jaar van de Illustre school te Dordt
als opvolger van Hermanus Neuspitzer; den 19en Maart '90 hield hi' er zijn intreerede. Den Zen October '89 huwde hi'
Catharina Corten, dochter van Isaac Corten, beurtschipper op Amsterdam, burger van deze stad •; daardoor kon hi' in
Amsterdam hetpoorterrecht verkrijgen. Den 22en September '90 werd hi' er in het poorterboek ingeschreven. In 1693 werd
hi' door den hoogleeraar Johannes Meyer gepolst voor het rectorschap en een extra-ordinariaat in de Grieksche en Latijnsche
talen te Harderwijk. Op verzoek van Curatoren en met verhooging van salaris bleef hi' echter te Dordt. Den 3en Augustus
'94 werd hi' door Burgemeesteren benoemd tot rector van de Latijnsche school van Amsterdam en den 20en December '97
bovendien tot hoogleeraar in de logica; voor hi' dit ambt aanvaardde verleende, den 10en Februari '98, de Harderwijksche
hoogeschool hem het eeredoctoraat in de Wijsbegeerte. In 1704, na den dood van Francius, hood hi' aan tweemaal in de
week ook nog gratis college in de geschiedenis en de welsprekendheid te even. D'Orville verwijt hem dit in zijn feestrede
bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Athenaeum bitter; hi' had zijn leermeester Tiberius Hemsterhuis
als opvolger van Francius willen zien optreden. Het Athenaeum, betoogt hij, was met deze benoeming van Schalbrugh
— want Burgemeesteren zijn blijkbaar op zijn voorstel ingegaan — slecht gediend, en Van Lennep, in zijn feestrede van
honderd jaar later sluit zich, ofschoon hi' een naam noemt, bij deze zienswijze aan. Teen die „slechte pers" heeft J. C.
Breen Schalbrugh in bescherming genomen; het verval begint pas later, betoogt hij, en nit de voorrede van de uitgave
van het Onomasticon van Pollux door Hemsterhuis in 1706 blijkt duidelijk dat de verhouding tusschen dezen, die in 1704
opvolger van Van Rae was geworden, en Schalbrugh niets te wenschen overliet. De plaats van Francius zou onvervuld
zijn gebleven; het Athenaeum, vonden burgemeesteren, was niet dan een propaedeuse voor de Academie. Dat Schalbrugh
in die omstandigheden aanbood althans een deel van Francius' onderwijs voor zijn rekening te nemen „mag hem" —meent
Breen — „niet ten kwadegeduid worden, maar strekt hem in tegendeel tot eer". Dat hi' zich niet onverdienstelijk kweet
van zijn taak, blijkt niet alleen uit de lof, die Tiberius Hemsterhuis hem toezwaait, maar ook uit het feit, dat burgemeesteren bij besluit van 30 October 1706 zijn salaris ten tweeden male verhoogden. Den 13en November 1722 verkreeg
' ) V. d. Aa, Domela Nieuwenhuis en Looses hebben 1773. Hi' overleed 21 April 1845, volgens de Algemeene Konst- en
Letterbode en de Boekzaal dergeleerde wereld op 70-jarigen leeftijd; dan zal dus 1775 zijn geboortejaar geweest moeten zijn.
2 ) Zoo Looses •; Schotel zegt dat hi' den 3en Mei naar Amsterdam ging; dit kan dus de datum van zijn afscheid te Dordt
zijn geweest. 3 ) Het Album Academicum 1913 geeft als geboortejaar 1655, wat dus wel onjuist zal zijn.
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hi' om gezondheidsredenen zijn emeritaat met behoud van zijn tractement van rector en hoogleeraar; in Juli 1723 is hij
overleden en den 20en van die maand in de Nieuwe-Zijds-Kapel be raven.
Van Schalbrugh zijn een geschriften bekend, behalve een uitgave, in 1691, van de werken van Johannes Clauberg.
Zie over hem : H. H. van Dam in het Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum XIX, 35 ; J. C. Breen, ibid., 43 :
„Schalbruch contra Hemsterhuis ?", Bouman, Gesch. v. d. voorm. Geldersche Hoogesch., 194; G. D. J. Schotel, De
Illustre School te Dordt, 92.
Jacob Gijsbert de Hoop SCHEFFER, zie : Jacob Gijsbert de HOOP SCHEFFER.

Foppe Gabbe SCHELTEMA werd den len December 1891 te Groningen geboren. Hi' bezocht er de H.B.S. met 5-j. c.
en deed daarna het Staatsexamen ter toelating tot de Universiteit. Te Groningen ook studeerde hi' in de rechtswetenschap
enpromoveerde hi' den Zen December 1916 op een proefschrift over : „Overheidszorg voor Waterstaatswerken". Van 1916
tot '17 was hi' Commies aan de provinciale griffie van Groningen, van 1917 tot '23 advocaat te Rotterdam. In het laatstgenoemde jaar werd hi' benoemd tot hoogleeraar in het handelsrecht en de burgerlijke rechtsvordering te Leiden ; den
21en Maart hield hi' er zijn intreerede, getiteld : „Beschouwingen omtrent de grondslagen van vereenigingsrecht". Den
14en Juli 1927 volgde zijn benoeming tot hoogleeraar in het Staatsrecht, het administratiefrecht van Nederland en de burger-,
like rechtsvordering aan de Universiteit van Amsterdam; den 14en November hield hi' zijn inaugurale rede over : „Werkelijkheid, recht en gerechtigheid". Den 27en Mei 1930 werd zijn leeropdracht veranderd in een voor handelsrecht, faillissementsrecht en burgerlijke rechtsvordering. Hi' is verder lid van de Staatscommissie voor de burgerlijke wetgeving en van die
voor de waterstaatswetgeving en rechter-plaatsvervanger in de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
Van zijn hand verschenen o.a. nog : Het vervoercontract in het nieuwe Zeerecht (1925); Praeadvies voor de Ned. Jur. Vereen.
betreffende verschillende kwesties aangaande administratieve rechtspraak (1925); Wisselrecht (1927— • in dl. 3 v. h.
Handb. v. h. Nederl. hand. en faill. recht van M. Polak); Praeadvies voor de Broedersch. v. Candidaatnotarissen over de
commandit. venn. op aandeelen (1928); Praeadv. voor de Broedersch. v. Notarissen over het grensgebied tusschen overeenk. en testam. beschikkingen (1930); La conference concernant la lettre de change et le billet a ordre de 1930 (1931).
In opdracht van de Regeering is hi' de vervaardiger van wetsontwerpen betreffende de Strandvonderij en in opdracht van
de Staatscommissie-Vissering van een aangaande de Wieringermeer. In verschillende tijdschriften als : Rechtsgel. Magazijn,
Weekbl. v.privaatrecht, notarisambt en registratie, Weekbl. v. h. Recht, Weekbl. v. burgerl. adm., Waterschapsbelangen
enz.publiceerde hi' artikelen.

Gustaaf Eduard Voorheim SCHNEEVOOGT, zie : Gustaaf Eduard VOORHELM SCHNEEVOOGT.

Jan Hendrik SCHOLTE werd den 27enJuni 1874 te Vlagtwedde geboren. Hi' ontving zijn opleiding aan de Rijks-

kweekschool voor onderwijzers te Groningen en studeerde daar aan de Rijksuniversiteit in de Duitsche taal- en letterkunde;
in 1896 behaalde hi' de acte middelbaar onderwijs A, in '99 de acte B, en in 1924 werd hem door de Universiteit van
Greifswald het eeredoctoraat verleend. Van 1899 tot 1902 was hi' leeraar aan het Gymnasium en de R.H.B.S. te Gouda,
van 1902 tot '09 aan de R.H.B.S. en de Hoogere Handelsschool te Groningen, van 1909 tot '12 aan de Eerste en de Derde
H.B.S. met 5-j.c. te Amsterdam. Den 3en Juli van het laatstgenoemde jaar werd hij benoemd tot hoogleeraar in de Duitsche
taal en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam; den 30en September hield hi' zijn inaugurale rede over : „Een
letterkundige overgangsvorm omstreeks 1700".
Van zijn hand verschenen nog : Probleme der Grimmelshausenforschung (1912); Zonagri Discurs von Waarsagern. Ein
Beitrag zu unserer Kenntnis von Grimmelshausens Arbeitsweise in seinem Ewigwahrenden Calender mit besonderer Beriicksichtigung des Eingangs des Abentheuerlichen Simplicissimus (1921); Grimmelshausens Courasche, Abdruck der altesten
Originalausgabe (1670) mit den Lesarten der beiden anderen zu Lebzeiten des Verfassers erschienenen Drucke (1923;
Gvon
Neudrucke deutscher Literaturwerke 246-248); Quellen and Forschungen zur Lebensgeschichte GrimmelshausensGustav
KOnnecke (2 dln.; 1926—'28); Grimmelshausens Springinsfeld (1928; Neudr. d. Literaturw. 249-252); Grimmelshausens
Wunderbarliches Vogelnest I (1931; Neudr. d. Literaturw. 288-291). Verder publiceerde hi' artikelen in Neophilologus,
v. esch., (Groene) Amsterdammer, Onze Eeuw,
ran hi'mede-redacteur is, het Museum, Het Duitsche Boek, Tijdschr.
waa
G
Oud-Holland, Jaarboek Amstelodamum, Groninger Volksalmanak, Propria Cures, Beitrage zur Gesch. d. deutschen Sprache
U. Lit., Zeitschr. f. deutsche Philologie, Euphorion, Deutsche Literaturzeitung, Zeitschr. f. Biicherfreunde, Die Ortenau
(Zeitschr. f. die Gesch. v. Mittel-Baden), Modern Language Notes.
Paulus SCHOLTEN werd den 26en Augustus 1875 te Amsterdam geboren. Hi' bezocht daar het gymnasium, studeerde er in de rechtswetenschap en promoveerde er den 25en Mei 1899 op een proefschrift, getiteld : „Schadevergoeding
buiten overeenkomst en onrechtmatige daad". Hi' oefende nu als advocaat-procureur de rechtsgeleerde praktijk uit, werd
in 1903 benoemd tot plaatsvervangend rechter in de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en den 26en September 1906
tot tijdelijk lector in het burgerlijk recht en de burgerlijke rechtsvordering aan de Universiteit aldaar. Den 26en Juni 1907
volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar in het Romeinsche recht; den 7en October hield hi' zijn inaugurale rede over :
„De waarde van het Romeinsche recht". Den 7en September 1910 werd hem ook het onderwijs in het burgerlijk recht en
de burgerlijke rechtsvordering opgedragen, waartoe zijn leeropdracht den 22en April 1914 werd beperkt. Den 28en October
van dat jaar werd hi tijdelijk belast met het eve van de encyclopaedie der rechtsgeleerdheid en het oud-vaderlandsche
recht, waarvan hi den 26en Januari 1921 werd ontheven evenals den 13en Juli 1927 van de burgerlijke rechtsvordering,
terwijl hem toen het onderwijs in de wijsbegeerte van het recht mede werd opgedragen.
In Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederl. Burgerlijke Recht bewerkte hi' : Algemeen deel (1931), Personen-

672

recht (in de 6e dr., 1929), Zakenrecht (in de 6e dr., 1927)..Verde verschenen van zijn hand : Recht en levensbeschouwing
(1915; Synthese II, 1); Recht en liefde (1917; Synthese III, 4); Beschouwingen over recht (1924) en voorts tal van ti'schriftartikelen in Weekbl. v. privaatrecht, notarisambt en registratie, Onze Eeuw enz.

Nicolaas SCHOORL werd den 19en Augustus 1872 te Zaandijk geboren. Hi' bezocht de H.B.S. te Zaandam, studeerde
te Amsterdam in de pharmacie, le de het Staatsexamen of ter toelating tot de Universiteit, studeerde daarop in de hoofdstad ook in de scheikunde en promoveerde er in dit yak den 23en October 1901 op een proefschrift over : „Verbindingen
van suikers met urea". Van 1892 tot 1902 was hi' assistent voor de pharmaceutische scheikunde bij Prof. J. W. Gunning
en Prof. C. A. Lobry de Brun. Den 9en April van het laatstgenoemde jaar werd hi' benoemd tot lector in de pharmaceutische en practische scheikunde en de microchemie aan de Universiteit van Amsterdam, terwijl hi' tevens werd toegevoegd als assistent aan den hoogleeraar in de schei- en artsenijbereidkunde. Den len April 1908 volgde zijn benoeming
tot buitengewoon hoogleeraar in de pharmaceutische en analytische scheikunde, de microchemie en de toxicologie; den
len Juni hield hi' zijn inaugurale rede over : „De plaats der analytische scheikunde in ooze samenleving". In hetzelfde jaar
de toxiconog vertrok hi' naar Utrecht tengevolge van zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar in dee artsenijbereidkun
logie, de analytische en de microchemie en de levensmiddelenleer aan de Rijksuniversite aldaar ; den Zen November
ovember hield
hi' er zijn intreerede over : „De verhouding van de pharmacie tot het hooger onderwijs".
Van zijn hand verschenen nog : Organische analyse (2 dln.; 1911-1921); Commentaar op de Nederl. Pharmacopee (3 dln.;
1927—'29; samen met W. C. de Graaff en P. van der Wielen) en verschillende artikelen in tijdschriften als : Chemisch
Weekblad, Pharmaceutisch Weekblad, Ned. Ti j dschr. v. Pharmacie enz.
Wilhelm August Paul SCHUFFNER werd den Zen Januari 1867 te Gernheim bij Minden geboren. Hij bezocht het Nicolaigymnasium te Leipzig, en studeerde aan de Universiteiten van Erlangen, Wiirzburg en Leipzig in de medicijnen. In Januari
1892 werd hi' in laatstgenoemde lasts tot arts bevorderd. VOOr zijn artsexamen was hi' een jaar werkzaam aan de Kinderpolikliniek van Prof. 0. Heubner, daarna als assistent aan de kliniek voor inwendige ziekten van Prof. H. Curschmann.
nog onder Prof. C. Thiersch, na diens dood in 1895 onder Prof.
,
Van dezeging hi'ver
o naar de chirurgische kliniek eerst
F. Trendelenburg. In Juli 1894 promoveerde hi' tot doctor medicinae op een proefschrift „r ber herpes zoster". In 1897
vertrok hi' naar Sumatra als chef-arts op de tabaksplantages van de Senembah Maatschappij in Deli; hi' trad hier op als
leider van een ziekenhuis voor koelies, waaraan een uitnemend ingericht laboratorium verbonden was. In 1916 werd hij
benoemd tot adviseerend arts van den burgerlijken geneeskundigen dienst in Nederlandsch Oost-Indie en in 1923 volgde
nder hoogleeraar vanwege het Kon. Koloniaal Instituut aan de Universiteit van Amsterdam in de
zij n benoeming tot bijzo
tropische hygiene; den 28en Januari 1924 hield hi' zijn inaugurale rede over : „De hygiene en hare toepassing bij de vrije
bevolking in Nederlandsch-Indie". In dit jaar, bij het vertrek van W. A. Kuenen naar Leiden, werd hi' bovendien directeur
van de afdeeling Instituut voor Tropische Hygiene van het Kon. Koloniaal Instituut.
De lane list van zijn talrijke artikelen over malaria, beri beri, anchylostomiasis, mytekoorts, gele koorts, bloedziekten,
Dengue fever, de ziekte van Weil, typhus, diphtherie e.a. vindt men aan het slot van zijn biografie in G. Olpp's Hervorragende Tropenarzte in Wort and Bild, bldz. 369 vlgg.

Henricus Albertus SCHULTENS werd den 25en Februari 1749 te Herborngeboren als noon van Jan Jacob Schultens
en Suzanna Amalia Schramm. Kort na zijn geboorte werd zijn
v hoogleeraar in de Oostersche talen, in Leiden benoemd
ader,
tot opvolger van diens vader, Albert Schultens. Henricus bezocht nu te Leiden en te Haarlem de Latijnsche school. Reeds
den l5en September 1758, en nog weer den 28en December '62 en den 14en September '76 werd hi' te Leiden ingeschreven
als student, respectievelijk in de Theologie en de Letteren; al zeer vroeg hield hi' zich hier met de studie der Oostersche
talen bezig. Toen Scheidius, die bij zijn vader ingewoond had, tot hoogleeraar te Harderwijk benoemd werd, ging de jonge
Schultens met hem mee, bleef er twee jaar, en keerde daarna naar Leiden terug.
In '72 en '73 maakte hi' een studiereis naar En eland waar hi' in Londen, Oxford en Cambridge vertoefde, vooral studie
maakte van Oostersche handschriften, uit Pococke's nagelaten papieren diens bewerking van Maidoni's Arabische spreekwoorden met vertaling copieerde en te Cambridge den catologus der Oostersche handschriften aanvulde en verbeterde;
den 4en Mei 1773 werd hi' te Oxford honoris causa tot Magister Artium bevorderd, een zeer zeldzame onderscheiding.
Den 18en Augustus van dit jaar werd hij, als opvolger van Willem Koolhaas, tot gewoon hoogleeraar in de Oostersche talen
en Oudheden aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam benoemd ; den 15en November hield hi' er zijn inaugurale rede
„de finibus literarum orientalium proferendis". Den 12en December '78 volgde hi' zijn vader te Leiden op als professor
linguarum orientalium et antiquitatum hebraicarum; hi' hield hier den len Maart l) 1779 zijn intreerede „de studio Bel arum
in literis Arabicis excolendis". Ook werd hi' tot Interpres legati Warneriani benoemd. In het roerige jaar 1787 was Schultens
Rector Magnificus; door voorzichtig beleid wist hi' ernstige botsingen te voorkomen. Ruim veertien jaar nog heeft hi' zijn
Leidschprofessoraat bekleed; den 12en Augustus 2 ) 1793 is hi' overleden.
Schultens schijnt voor een root deel geteerd te hebben op den roem van zijn vader en zijn grootvader. Daarnaast had hi'
zijn reputatie te danken aan het fejt, dat hi' zoo volkomen een man van zijn tijd was, elegant redenaar, zeer belezen in
Oostersche en moderne letteren, tolerant en verlicht. Veel heeft hi' niet geschreven, meer onafgewerkt nagelaten; in de
„Vaderlandsche Bibliotheek" wordt dat toegeschreven aan zijn ijver als docent en aan zijn uitgebreide correspondentie met
tal vangeleerden in geheel Europa. Tegenover het minder gunstige oordeel van A. J. Wensinck in het Nieuw Nedlandsch biografisch woordenboek, staat het waardeerende van J. Nat, in zijn proefschrift over de studie van de Oostersche
talen in Nederland in de 18e en de 19e eeuw (1929), dat intusschen voor eengedeelte de weerklank is van de lofredenen
1 ) Siegenbeek, Gesch. v. d. Leidsche Hoogeschool II, 223, heeft ten onrechte 1 Febr. Zie ook P. C. Molhuysen, Bronnen
tot de Gesch. der Leidsche Univ. VI, 197 en 215. 2 ) Het Album academicum 1913 heeft ver!_eerdeli ; k 19 A r gustus. De
bronnen hebben 12 Augustus. Dat hi' den 16en reeds overleden was blijkt ook uit P. C. Molina
1.c., 423.
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van zijn tijdgenooten. Echter, hi' moge dan al niet een baanbreker zijn geweest als zijn vader en vooral zijn grootvader,
ld
een' man van invloed was hi' ongetwijfe.
Schultens was den 10en April 1774 gehuwd met Catharina Elisabeth de Sitter.
Zie over hem, behalve het reedsgenoemde proefschrift, dat pp. 88 vlgg. uitvoerig handelt over zijn leven , zijn werken
k
en
zijn beteekenis, het evenzeer reeds geciteerde artikel van A. J. Wensinck in het Nieuw Ned. biogr. wbk. V, 711 en de daar
genoemde literatuur, vooral de „Lofreden op Hendrik Albert Schultens van Jacobus Kantelaar", gevolgd door uitvoerige
aanteekeningen, waarvan de le een overzicht over zijn Leven geeft. Verder het uitvoerige artikel bij Glasius, Godgeleerd
Nederland, s.v.; Vaderlandsche Bibliotheek van Wetensch., Kunst en Smaak V II , 547 ; Van Lennep, Memorabilia 263;
P. C. Molhuysen, Bronnen tot de Gesch. d. Leidsche Universiteit, VI, op de in het Register aangegeven plaatsen.

Arnoldus SENGUERDIUS (Senkward) werd in 1610 te Amsterdamgeboren, bezocht daar de Latijnsche school, studeerde eerst te Leiden, waar hi' den 22en Maart 1626 als student in de theologie werd ingeschreven, onder Burgersdijk in
de wijsbegeerte, behaalde in 1629 den graad van Philosophiae Magister en be of zich toen naar Franeker, waar hi' zich
onder Maccarius en Amesius op de studie der godgeleerdheid toelegde. In 1635 kreeg hi' van den Utrechtschen magistraat
verlof om lessen in de metaphysica te even. Daarop volgde in '38 zijn benoeming tot buitengewoon hoogleeraar, in het
volgende jaar die tot ordinarius in de physica en metaphysica, in '41, onder verhooging van salaris, die tot professor primariusphilosophiae. Een verzoek van Frederik Hendrik om een leerstoel te bezetten aan het door dezen gestichte Athenaeum
te Breda, sloeg hij af. Maar toen in 1648 de Amsterdamsche oud-burgemeester en curator Willem Backer hem kwam polsen
of hi' zich als eersten hoogleeraar in de wijsbegeerte beschikbaar wilde stellen voor den vacanten stoel van Barlaeus, vroeg
hi' wel een korten tijd van beraad maar besliste al spoedig in gunstigen zin. Zoo werd hi' benoemd aan het Athenaeum
Illustre te Amsterdam en hield er den 15en Mei 1648 zijn inaugurale rede „de vero philosopho". Afwisselend met Joannes
Klenckgaf hi' nu 20 jaar lang physica, metaphysica, logica, ethica en politica, naar den ouden trant, „volgende de philosophie van Aristoteles", behoudend maar verdraagzaarn. Verschillende wijsgeerige geschriften verschenen intusschen
van zijn hand en eenmaal maakte hi' met een „Osteologia corporis humani" een uitstapje op medisch gebied, dat door
Blasiusgeprezen werd. In 1650 werd hi' ook nog tot bibliothecaris benoemd en langen tijd heeft hi' als Curator van de
Latijnsche school gefungeerd. Den 8en Maart 1 ) 1667 is hi' overleden. Joannes Klenck sprak een lijkrede voor hem uit.
Senguerdius was gehuwd met Cornelia Webber.
Zie over hem en zijn geschriften : V. d. Aa, Biogr. wbk. der Nederlanden s.v., waar echter verschillende onjuistheden voorkomen; Van Lennep, Memorabilia, 118; Kobus en de Rivecourt s.v. •; Richers Gelehrtenlexikon s.v. ; Foppens' Bibliotheca
Belgica s.v. ; Wagenaar's Gesch. van Amsterdam III, 231; de literatuur, verder nog bij Van der Aa genoemd. Cf. voor zijn
geschriften : G. D. Born H.Gzn., Het Hooger Onderwijs te Amsterdam, enz. 20.

Otto Emil SEYDEL werd den 12enJuni 1863 in Berlin geboren. Sedert 1890 was hi' assistent van Prof. Rue aan het
anatomisch laboratorium te Amsterdam. Hi' promoveerde in 1891 in de medicijnen aan de Ruprecht-Carolinische Universiteit
te Heidelberg op een dissertatie : „über die Nasenhiihle der hitheren Saugethiere and des Menschen" ; in een nawoord bedankt
hi Gegenbaur, in wiens Instituut de studie gemaakt werd, voor diens ondersteuning en Rue voor de vriendelijke beschikbaarstelling van materiaal. In 1892 werd hi' toegelaten als privaat-docent in de ontleedkunde aan de Universiteit van
g
Amsterdam. In '94 diende Prof. Rue
bijC uratoren een voorstel in om hem tot lector in de anatomie te benoemen. Curatoren
ondersteunden dit voorstel, echter op voorwaarde, dat hij, op een jets hooger salaris, bepaaldelijk zou worden aangewezen
om met den hoogleeraar Rue samen te werken, zoodat er geen nieuwe assistent benoemd zou behoeven te worden. Den
25en Juli volgde de benoeming, met in an van 16 September d.o.v., op conditie dat hi' voor de nieuw aankomende studenten
colleges zou geven over de Osteologie en de Syndesmologie en verder over Topographische Anatomie en Ontwikkelingsgeschiedenis, terwijl hi' tevens belast zou worden met de leiding der practische oefeningen op het cadaver en de werkzaamheden
van assistent zou vervullen.
In het volgende jaar verscheen te Lei z ig een studie van zijn hand : „über die Nasenhiihle
en
and das Jacobsonsche Organ der Amphibien; eine vergleichend anatomische Untersuchung". In de maanden April, Mei,
Juni en Juli ook van '95 deed hi' onderzoekingen aan het ZoOlogisch Station te Napels, waarover hi' een verslag het licht
deed zien.
Toen Prof. Ruge, in 1897, naar Zurich vertrok is hi' ernstig voor een benoeming ter vervulling van de daardoor ontstane
Februari
vacature in aanmerking gekomen. In de Gemeenteraadszitting toch van den len
Febi 1898 werd een voorstel van
Curatoren behandeld om in de vacature, ontstaan door het eervol ontslag aan Dr. G. Rue verleend, te voorzien door als
zijn opvolger te benoemen of Dr. 0. Seydel, Lector in de ontleedkunde aan de Universiteit van Amsterdam of Dr. Eug.
Dubois te Leiden. Geen der be de voorgedragenen echter kon een gunstig votum van den Raad verwerven; den 23en Februari
werd Dr. L. Bolk benoemd. Onmiddellijk daarop vroeg Dr. Se del ontslag, dat hem den 9en Maart eervol werd verleend.
Hi is daarop nit Amsterdam vertrokken, door zijn studenten, die hem een huldeblijk aanboden, betreurd.
Zie over hem de lijsten in het Archief der Universiteit •; Gemeenteblad van 1890, 1894, 1898; Amsterdamschen Studalmanak voor 1899, 110.

Bartholomeus SIEBEN werd in 1726 te Harderwijk geboren als zoon van Cornelius Sieben, toen daar, later in Amsterdam
hoogleeraar. Den 15en November 1743 werd hij als student in de rechten te Leiden ingeschreven; hi' promoveerde er in
1750 op een dies..• „de libertorum patronorumque iure". Steunend op den naam van zijn vader en door warme voorspraak
van Petrus Burmannus Secundus werd hij in 1754, als of er van Vrijhovius 2), tot hoogleeraar in de rechten aan het
Athenaeum Illustre te Amsterdam benoemd. Den 18en September Meld hi' zijn inaugurale rede : „de felici Apollinis et
1 ) Zoo volgens v. Lennep, Foppens, Wagenaar; Richer heeft 18 Maart '67, het Album academicum 1913 : 10 Maart '67
V. d. Aa 8 Maart '68. 2 ) Zie Van Lennep, Memorabilia 249. Van der Aa maakt hem opvolger van zijn vader, die echter
reeds in 1743gestorven was.
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Themidos eonnubio".1 ) Algemeene instemming vond zijn benoeming niet; de vrienden van Ruhnkenius hadden het ambt
dezen Nevergegund. Het is dan ook ganschelijk niet meegevallen met hem; kwalijk heeft hi' aan de gestelde verwachtingen voldaan : zijn lessen vonden weinig bijval en werden weinig bezocht. Toen hi' dan ook in 1771 ontslag vroeg,
haastten Burgemeesteren zich hem dat bij besluit van 4 April te verleenen.
Behalve zijn inaugurale rede, zijn er van hem nog slechts enkele latijnsche gedichten bekend.
Zie over hem Van Lennep, Memorabilia, 249 Van der Aa, Biogr. wbk. der Nederlanden en de daar aangehaalde literatuur.
Cornelius SIEBEN werd den 23en October 1699 te Crefeld in het graafschap Meurs geboren als noon van Aegidius
Sieben, gezien en welgesteld koopman aldaar, en van Petronella Gressnich. Tengevolge van de langdurige ziekte van zijn
moeder bracht hi zijn jeugd voor een groot gedeelte door ten huize van een aangetrouwden oom van haar zijde te Duisburg.
Daar bezocht hi de Latijnsche school en later, van 1713 af, de Academie, om er zich toe te le en zoowel op de studie
van de letteren, de geschiedenis en de wijsbegeerte alsoop die van de rechten. Den 27en Augustus 1716 werd hi' te Leiden
als jurist ingeschreven, waar hi echter naast Noodt, Schultingh en Vitriarius ook Gronovius, Wittichius en Burmannus
Sen. volgde, Welke laatste vooral zeer met hem ingenomen was. Hi' be on hier te Leiden, met goedvinden van de Professoren der rechtsgeleerde faculteit, reeds privatim les te even aan studenten, toes hem, den 3en November 1722 2),
vooral door den invloed van Burman, te Harderwijk het door het vertrek van Rungius naar Franeker vaceerende professoraat
in de geschiedenis, de welsprekendheid en de Grieksche taal werd opgedragen. Den 10en November werd hij, zonder
verdediging van een proefschrift, tot doctor bevorderd en den 14en Juni 1723 aanvaardde hi' het Harderwijksche ambt met
een rede : „de studs historici utilitate in jurisprudentia". In het volgende jaar, den 27en September, opende hi' zijn colleges
met een oratie „de adulatoribus", waarover hi' met zijn collega Pagenstecher in een zóóhevigen twist geraakte, dat Curatoren
tusschenbeide moesten komen. Ook in zijn onderwijs toonde hi' zich een voorstander van de verbinding van de studie der
oude letteren en der geschiedenis met die der rechten. En nogmaals pleitte hi' daarvoor toen hij, den Ten April 3 ) 1730 tot
hoogleeraar in de rechten aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam benoemd, daar den 3en Juli 4) zijn intreerede hield :
„de studio graecae linguae cum jurisprudentia conjungendo". Weinig vruchtbaar als publicist, en in de schaduw van
d'Orville geraakt, is hij, naar de meening van Van Lennep, niet zoo gewaardeerd als hi' verdiende. Nog ruim 13 jaar heeft
hi' met zijn onderwijs het Amsterdamsche Lyceum gediend •; den 14en September 1743 is hi' overleden.
Den 15en Maart 1724 was hi te Harderwijk getrouwd met Maria de Moor, een dochter van Bartholomaeus de Moor, hoogleeraar aldaar.
Zie over hem de Oratio funebris, den 14en October 1743 door Petrus Burmannus Jr. gehouden. Verder Van Lennep, Memorabilia, 199, 242; Bouman, Gesch. der voormalige Geld. Hoogeschool, 97; V. d. Aa, Biogr. wbk. der Nederl. en de daar
nog opgegeven literatuur; P. C. Molhuysen, Bronnen t. d. gesch. d. Leidsche Univ. IV, 330 en 284*.

Remmelt SISSINGH werd den 3en Februari 1858 te Delfzijl geboren. Het lager onderwijs ontving hi' te Harlingen.

Daarna bezocht hi' de H.B.S. met 5-jarigen cursus te Rotterdam. Den Ten October 1876 werd hi' te Leiden ingeschreven
al s student in de Wis- en Natuurkunde; daar was hi' assistent eerst bij Rijke en later bij Kamerlingh Onnes, onder wien
hi den 20en Maart 1885 promoveerde op een dissertatie, getiteld : „Metingen over de elliptische polarisatie van het licht".
Van 1881 tot '90 was hi' leeraar aan de avondschool van het genootschap „Mathesis Scientiarum Genetrix" te Leiden, terwijl
hij nog tot '88 als assistent bij Kamerlingh Onnes bleef werken. In dit jaar werd hi' benoemd tot leeraar aan de H.B.S.
aar.Bovendien
School
Schl ald.
te Delft, een betrekking, die hi' in '90 verwisselde met die van docent aan de Polytechnische
werd hi' in 1887 toegelaten als privaat-docent aan de Leidsche Universiteit. Den Ten April 1897 volgde zijn benoeming tot
buitengewoon hoogleeraar in de natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam; hi' aanvaardde dit ambt den 31en Mei
met een oratie, bevattende „Beschouwingen over de ontwikkeling der natuurkunde". Hi' nam de experimenteele colleges
over, die Van der Waals zoo lang gegeven had en belastte zich, met Van der Waals en Zeeman samen, met de leiding van
depractische oefeningen. In 1921 breidde hi' zijn arbeid nog uit met een practicum voor medici en in 1922, ten gevolge
van het nieuwe Academische Statuut, met een voor biologen en pharmaceuten. Daar kwam dan ten slotte, in 1923, nog
bij het directoraat van het Natuurkundig laboratorium, toen Professor Zeeman het laboratorium „Physica" betrokken had.
Hetgrootste gedeelte van zijn tijd heeft Sissingh gegeven aan zijn onderwijs. Zijn lessen werden zeer gewaardeerd, vooral
om den overvloed van uitnemend voorbereideproeven. Op de practica was hi' steeds zelf aanwezig en ook op de drukst
bezochte colleges wist hi' persoonlijk contact met zijn leerlingen te krijgen. Belangrijke publicaties over het Kerr-effect,
over het optisch onderzoek van oppervlaktelagen van kwik en andere metalen, over den compensator van Babinet, over
het veld van den nicol kwamen onder zijn leiding tot stand of verschenen van zijn hand; zij zijn voornamelijk opgenomen
erslagen van de de
Kon. Akademie van Wetenschappen
en in het Zeitschrift
fur den physikalischen un chemischen
in
V
und
Unterricht. In den laatsten tijd hielden vooral de Riintgenspectra hem bezig, waarover eenige proefschriften onder hem
verdedigd werden. Voor het propaedeutisch practicum der medici schreef hi' een handleiding en voor Bosscha's Leerboek
der Natuurkunde schreef hi'j de beide deelen over het licht.
Van 1898 tot 1918 was hi' lid van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs; gedeeltelijk met Coelingh samen
schreef hi' een brochure teen de omzetting van de 5-jarige H.B.S. in een 6-jarige.
Even voor het bereiken van den 70-jarigen leeftijd, den 22en October 1927, is hi' overleden.
Zie over hem : N. H. Kolkmeyer in Physica II (1922), 129; Dez. in Physica VII (1927), 257; een artikel in het Algemeen
C. Lakeman
assi
assistenten
(Avondblad),
gebaseerd
een „In memoriam" van 1927eman
zijn beide
Handelsblad
van
24opOctober
en H. Watch; F. de Boer in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1928, 67; „Onze Hoogleeraren" (1898), 295.

1 ) Zoo volgens het titelblad. Van Lennep, en in navolging van hem Van der Aa, even als titel : „De poeseos studio cum
jurisprudentia conjungendo". 2 ) V. d. Aa, die hem trouwens zelf den 14en Juni 1723 laat oreeren, heeft verkeerdelijk 1723.
3 ) Vol ens de gegevens in het Gemeente-archief te Amsterdam. 4) Bouman heeft ten onrechte 3 Juni.
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Jan SIX werd den 2en Februari 1857 te Amsterdamgeboren als noon van Jhr. Jan Pieter Six en Jkvr. Catharina Teding
van Berkhout. Zijn eerste onderricht ontving hi' van een gouvernante en 's zomers, als de familie buiten woonde, op de
school van Hoogevorst te Hilversum. Daarna was hi' leerling van de kostschool Noorthey. In 1874 deed hi' toelatingsexamen voor de 5e ldasse van het Amsterdamsch Gymnasium; het volgende jaar werd hij ingeschreven als student in de
oude talen aan het Athenaeum Illustre van zij n vaderstad. Hi'eeft
h een rol gespeeld in de studentenwereld : lid van het
dispuut U. N. I. C. A. in '77 van de almanakredactie, '78 praeses van N. I. A. dan assessor van de I. S. S. A. '79-'80 rector
van het corps. Maar, ofschoon geboeid door Naber en Boot en de lessen van Bellaar Spruyt en Allard Pierson ook wel
waardeerend, hi' vond aan Athenaeum en Universiteit niet recht wat hi' behoefde. Zijn vader had hem blijvend richting
gegeven; zij wees naar de Akademie voor Beeldende Kunsten, waaraan hij zich nog in zijn studententijd liet inschrijven.
Hi' schilderde en hij boetseerde er, hi' volgde er de lessen van Allebe en van Alberdingk Thijm, hi' sloot er vriendschap met
Jan Veth, met Toorop en der Kinderen. Meer en meer voelde hi' zich aangetrokken tot de archaeologie, tot klassieke kunst
en kunstgeschiedenis. In '83 ging hi' naar Bonn , waar hi' zich onder de leiding stelde
e van R.. Kekule von Stradonitz
en
donitz
Franz Biicheler volgde voor afwisseling, waar hi' opgenomen werd in den „Bonner Kreis" en duurzame vriendschapsbanden
aanknoopte met Franz Winter, met Judeich en met Kalkmann. Hi' bleef er twee semesters; tusschen beide in bezocht hi'
Parijs, waar hi' Medusa-Koppen verzamelde voor een studie, die uit zou groeien tot zijn dissertatie. Hi' verdedigde haar
den 13en Maart 1885 onder Allard Pierson. In December '86ging hi' op reis naar Griekenland, over Parijs, de RhOnevlakte
door, zoo rijk aan archaeologische monumenten, langs Lyon, Orange, Nimes, Arles, Marseille naar Athene. Dag aan dag
werkte hi' in de Musea, hi' volgde cursussen, nam deel aan excursies, maar een ernstige ziekte van zijn moeder, met doodeliken afloop na zijn terugkomst, dwong hem voor het programma was afgewerkt, terug te keeren. In Februari '88 too
hi' er weer op uit, nu naar Italie en vandaar naar den Peloponnesus, naar Olympia. De tern refs maakte hi' over Sicilie
en in October was hij weer in het vaderland terug. Kort daarop publiceerde hi' in het Journal of Hellenic Studies een artikel
over de opstelling van de figuren in het Oostelijke gevelveld van den Zeustempel in Olympia, dat de bewondering van
Kekule wekte. Teen het laatst van '89, toen Allard Pierson we ens ziekte een langdurig verlof moest vragen, werd hi' toegelaten als privaatdocent aan de Amsterdamsche Universiteit en vlak daarop, als opvolger van Alberdingk Thijm, benoemd
tot hoogleeraar in de kunstgeschiedenis aan de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten; den l3en Februari 1890 be on hi'
zijn colleges met een Openbare les; later werd hem ook het onderwijs in de aesthetica opgedragen. In 1896 volgde zijn benoezning tot buitengewoon hoogleeraar in de aesthetiek en de kunstgeschiedenis aan de Universiteit als opvolger van Allard
Pierson ; den 28en September hield hij zijn inaugurale rede over „De geschiedenis der kunst van Grieken en Romeinen
en hareplaats onder de Akademische wetenschappen". Den 2en Mei 1917 werd hi' tot gewoon hoogleeraar benoemd; zijn
ambt aan de Kon. Akademie voor Beeldende Kunsten le de hi' toen neer. Nog acht jaar heeft hi' dit ordinariaat bekleed.
In 1923 moest hi' een operatie onder aan in '24 volgde een ligkuur als gevolg van een beenkwetsuur, in '26 nogmaals
twee maanden voor zijn 70en verjaardag, is hi' overleden.
een operatie; den 8en December van dat jaar,
•
Six wasgeen docent. Zijn worsteling met de taal gaf aan zijn voordracht een zekere matheid en moeizaamheid, waardoor
hij zijn gehoor kwalijk wist te boeien. Daar kwam bij, dat hi' in zijn lessen een gebruik van lichtbeelden maakte, waardoor
het vaak moeilijk was zijn uiteenzettingen te volgen. Meer werden zijn privatissima gewaardeerd, waarin hi' zich geheel
placht te even en meer persoonlijk contact met zijn leerlingen had.
Alspublicist is Six buitengewoon vruchtbaar geweest. Ongeveer 200 verhandelingen zijn er van zijn hand verschenen.
Het zijn moest detailstudies; meer samenvattend zijn de voordrachten die hi' Meld voor het Provinciaal Utrechtsch Genootschap, in Teyler's stichting, op het kunsthistorisch congres van 1898, op het 9e Philologencongres en bij de aanvaarding
van zijn onderwijsambten. Het persoonlijke vooral trok hem aan; zoo trachtte hi' in zijn opstellen over Grieksche en Nederlandsche schilders en beeldhouwers hun oeuvre te reconstrueeren en bewoog hi' zich graag op het gebied der ikonographie.
Verder heeft hi' belangrijke studies doen verschijnen over antieke ceramiek, over kerkschilderingen en over borduur- en
weefwerk. In 1920 maakte hi' een rein naar Egypte; een studie over den tempel van Mentuhetep, die geheel nieuwe gezichtspunten bood, was de vrucht daarvan. En sedert bleef hi' belangstelling houden voor de VOOr-Aziatische kunst en archaeologie,
waarvan verschillende opstellen in de „Revue archeologique", de „Acta Orientalia" en „Syria" getuigen zijn. Daar komen
dan nog bij tal van boekbesprekingen, vooral in het „Museum".
Met bijna alle Europeesche archaeologen, kunsthistorici en museumdirecteuren onderhield hi' een levendige en uitgebreide
correspondentie.
Rembrandt had, begrijpelijk, zijn bijzondere belangstelling. In 1898 werkte hi' mee aan de Rembrandt-tentoonstelling
bij gelegenheid van de kroningsfeesten. Als lid van de Rembrandt-commissie had hi' in 1906 een groot aandeel aan de
Rembrandtfeesten. Hi' schreef een inleiding op het Rembrandt-album en in 1920 en '21 gaf hi' het prachtwerk „Rembrandts
etswerk" uit. De Rembrandt-bijbel en het „Rembrandt-huis" hebben aan hem mede hun ontstaan te danken.
In het algemeen bood hi' gaarne hulp bij het organiseeren van tentoonstellingen en was hi' ijverig in het bevorderen van
aankoopen van kunstproducten om die voor Nederland te behouden, in het conserveeren ook van historische documenten.
Bij zijn dood waren nog een drietal groote ondernemingen, voor welker totstandkoming hi' een levendige en bedrijvige
interesse toonde, in bespreking of voorbereiding : een Nederlandsch Museum van Bouwkunst, een Corpus sigillorum Neerlandicorum Medii Aevi en een Nederlandsche afdeeling van het Corpus vasorum antiquorum.
Van tal van Commissies en Besturen was Six lid. Van '98 tot zijn dood toe fungeerde hi' beurtelings als Voorzitter en Ondervoorzitter van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. Hi' nam deel aan de stichting van het Philologische Studiefonds
teUtrecht. Hi' was bestuurslid, secretaris en voorzitter van de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling
van hedendaagsche kunst te Amsterdam, lid en secretaris van de Commissie van Toezicht en Advies over de schilderijen
der gemeente Amsterdam. Hi' was eerelid van Arti et Amicitiae en werd in '25 Voorzitter van het Nederlandsche Sichemcomite.

Een uitnemend gastheer, stelde hi' in zijn woning aan de Heerengracht en 's zomers en in de vacanties op zijn buiten „Jagtlust" te 's Graveland zijn kennis en zijn kunstbezit gaarne ter beschikking van anderen. Door de „Stichting-Six" onder
bestuur van zijn nakomelingen zorgde hi' ervoor, dat de familieportretten voor land en stad behouden bleven.
Den 20en Maart 1890 was Six gehuwd met Hieronyma Maria Antonia Fortunata Bosch Reitz.
Zie over hem • U. Ph. Boissevain in Jaarboek v. d. Kon. Akad. v. Wetensch. 1928—'29, p. 1 der Levensberichten ; G. van Hoorn,
Levensberichten v. d. Maatsch. d. Ned. Letterk. 1926—'27, 129; de artikelen, verder genoemd in het Repertorium van
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Petit-Ruys.
P
Het levensbericht van Boissevain wordt gevolgd door een list van zijn geschr,
iften van de recens ies, d
door h
hem
voor het„Museum” geschreven, en van de Voordrachten, door hem in het Kon. Oudheidkundig Genootschap gehouden.

Carel Philip SLUITER werd den 16en November 1854 te Amsterdam geboren. Hi' bezocht er de H.B.S. met 5-j.c.,
studeerde in zijn geboortestad, in Leiden en te Heidelberg (Gegenbaur, Pagenstecher) in de Zoiilogie en promoveerde den
15en Februari 1878 te Leiden op een dissertatie, getiteld : „Bijdrag
e tot den bouw der kieuwen van Lamellibranchiaten".
Van 1877 tot '78 was hi' leeraar aan de H.B.S. en het gymnasium te Leiden, van Mei tot October van het laatstgenoemde
jaar nam hi' als zotiloog deel aan den len tocht van de „Willem Barents" naar Nova-Zembla en Spitsbergen, daarop was
hij, tot 1890, leeraar aan het gymnasium Willem III te Batavia. In dezen tijd onderzocht hi' de fauna van de baai van
Batavia, van Billiton en Krakatau. Den 1 len Maart 1891 werd hi' benoemd tot lector in de ZoOlogie aan de Universiteit
van Amsterdam, den 24en Augustus 1898 tot gewoon hoogleeraar; den Ten October hield hi' zijn inaugurale rede over :
„De we en van het hedendaagsch zoOlogisch onderzoek". Den 14en Januari 1925 werd hij, we ens het bereiken van de
wettelijke leeftijdsgrens, op zijn verzoek teen het einde van den toen loopenden cursus eervol ontslagen.
Van zijn hand verschenen van 1879 tot '90 talrijke verhandelingen over de Evertebraten van Nederlandsch-Indic in het
Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indic. Verder gaf hi' nit : De dierlijke parasieten van den mensch en onze
huisdieren (1895; 2e dr. 1912 samen met N. H. Swellengrebel; 3e dr. 1922 samen met N. H. Swellengrebel en J. E. W. Ihle);
Die Holothurien der Siboga Expedition (1901; Siboga-Expeditie XLIV); Die Sipunculiden and Echiuriden der Siboga
Expedition (1902; Siboga-Expeditie XXV); Die Tunicaten der Siboga Expedition (1904, '05 en '10, Siboga-Expeditie LVIa
en b), Tuniciers de la le et 2e Expedition Antarctique Francaise (1914), en verschillende artikelen o.a. in het Tijdscbr.
d. Nederl. dierk. Vereeniging.

Jan SMIT werd den 30en October 1885 te Amsterdamgeboren. Hi' bezocht hier de H.B.S. met 5-j.c., studeerde er, nadat
hi' het Staatsexamen-B ter toelating tot de Universiteit had afgelegd, in de scheikunde en promoveerde er den 15en October
1913 op een proefschrift over : „Bacteriologische en chemische onderzoekingen over de melkzuurgisting". Van 1913 tot '15
was hi' scheikundige bij den keuringsdienst te Groningen, van 1915 tot '17 aan de Nederlandsche gist- en spiritusfabriek te
Delft, van 1917—'19 bacterioloog bij de Holl. Chem. Industrie te Rotterdam, van 1919 tot '22 scheikundig bacterioloog
bij den burgerlijken geneeskundigen dienst in Nederlandsch-Indic en van Januari 1924 tot Januari '29 assistent voor de
hygiene aan de Universiteit van Amsterdam, waaraan hi' toen tevens optrad als privaat-docent. Den 14en December 1928
werd hi' benoemd tot lector in de algemeene en toegepaste microbiologie aan deze Universiteit; den 12en Februari 1929
opende hi' zijn colleges met een openbare les over : „Het afvalwatervraagstuk in Nederland".
Van zijn hand verschenen nog : De hedendaagsche stand van het vraagstuk der zuivering van huishoudelijk en
industrieel afvalwater (1925) en : Die Garungssarcinen (1930; Pflanzenforschung Heft 14). Verder publiceerde hi' verschillende artikelen in tijdschriften als : Ned. Tijdschr. v. Hygiene, Microbiologie u. Serologie, Chem. Weekbl., Centralbl.
f. Bakteriologie enz.

Andreas SMITS werd den 14en Juni 1870 te Woerdengeboren. Hi' bezocht de H.B.S. met 5-j.c. to Utrecht en studeerde
daar en in Amsterdam in de scheikunde. In 1892 behaalde hi' de Middelbare Acte voor chemie, physica en cosmographie en
in 1896promoveerde hi' aan de Universiteit te Giessen tot doctor philosophiae op een proefschrift, getiteld : „Untersuchungen
mit dem Mikromanometer". Van 1894 tot '98 was hi' assistent voor de anorgische
an
chemie aan de Universiteit te Utrecht
(laboratorium van Prof. Dibbits). In het laatstgenoemde jaar werd hi' benoemd tot len scheikundige aan de Amsterdamsche
gasfabrieken; van '98 tot 1901 volgde hi' toen ook nog de colleges van Van der Waals en Bakhuis Roozeboom. In 1901
werd hi' toegelaten als privaat-docent in de scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam, in 1905 benoemd tot lector
in de technische enphysische chemie aldaar en tot scheikundig adviseur der Amsterdamsche gasfabrieken. In 1906 volgde
zijn benoeming tot hoogleeraar in de anorganische en physische chemie aan de Technische Hoogeschool te Delft; den 4en
October hield hi' zijn inaugurale rede over : „De algemeene chemie en hare beteekenis voor de praktijk". Reeds in het volgende
jaar, ten gevolge van een Raadsbesluit van den 25en September, verwisselde hi' dit hoogleeraarsambt met een voor dezelfde
vakken aan de Universiteit van Amsterdam; den 9en December hield hi' hier zijn intreerede over •: „De chemie in hare oude
en nieuwe banen".
In boekvorm Verscheen nog van zijn hand : Theorie der Allotropie (Duitsch 1921; Engelsch 1922; ran 1923); verder
schreef hi' een reeks artikelen over : „The course of the solubility curve in the region of critical temperatures of binary
mixtures" in de Proceedings van de Kon. Akad. v. Wetensch. VI, en gaf een vervolg en uitwerking daarvan in het Zeitschr. f.
Physikalische Chemie (Ober die Erscheinungen welche auftreten enz.). Ook publiceerde hi een serie artikelen „Ober den
Einflusz intensiver Trocknung auf innere Umsetzungen" in het Zeitschr. f. Physik. Chemie, en over „The complexity of the
solid state" in Nature en in TheJournal of the chemical society. Dan nog : Untersuchungen zur Realisierung eines Zerfalls
des Bleiatoms (in de Proceedings v. d. Kon. Akad. v. Wetensch. 33; samen met Mej. H. S. Vening Meinesz), voorafgegaan
door artikelen over ditzelfde onderwerp in Nature (Transmutation of elements), in Zeitschrift fur Electrochemie. Een,
echter niet volledige, list van zijn geschriften komt voor in het Chemisch weekblad van 1931, No. 40.

Isidore SNAPPER werd den y en Januari 1889 te Amsterdamgeboren. Hi' bezocht daar het stedelijk gymnasium,
studeerde er in de medicijnen, werd er den 6en Juli 1911 tot arts bevorderd en promoveerde den 23en Mei 1913 te Groningen
op een proefschrift over : „Chloorretentie bij koortsige ziekten". Van 1913 tot '14 was hi' assistent, van '14 tot '17 eerste
assistent van Prof. Hijmans van den Bergh te Groningen, daarna, van 1917 tot '19, buitengewoon uitwonend assistent van
Prof. Pel te Amsterdam. Den 4enJuni 1919 werd hi' benoemd tot gewoon hoogleeraar in de algemeene ziektekunde, propaedeutische kliniek en geneesmiddelleer aan de Universiteit van Amsterdam; den 22en September hield hij zijn inaugurale
oratie over : „Voor- en nadeelen van nieuwe stroomingen in laboratorium en kliniek".
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Verhandelingen van zijn hand verschenen in verschillende tijdschriften als : Archives of international medecin, Biochemische Zeitschr., Annales de medecine, Presse medicale, Tijdschr. v. Geneesk., Geneesk. Bladen enz.
Volkert SNIP werd volgens het Biografisch woordenboek der Nederlanden van Van der Aa den Ten Februari 1733 te

Dokkumgeboren. Hi' heeft te Franeker, waar hi' den 15en September 1750 in het Album Studiosorum werd ingeschreven,
waarschijnlijk in de medicijnen, en dan onder Camper, gestudeerd; men is geneigd dat aan te nemen op grond van een „Dissertatio de Hydropis per Chirurgiam curatione", die hi' in 1755 daar deed verschijnen. In een andere „Dissertatio", nu „de
Lithotomia sive calculi sectione", in 1761 te Amsterdam door hem uitgegeven, betoogt hi' hoeveel hi' aan Le Cati te Parijs
voor zijn vorming verschuldigd is; hi' schijnt zich dus daar verder in de geneeskunde bekwaamd te hebben. Hi' was praktiseerendgeneesheer in zijn geboorteplaats, toen hij, waarschijnlijk dan wel op aanbeveling van Camper, bij resolutie van
den 29en Juli 1762 tot hoogleeraar in de anatomie en de chirurgie aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam benoemd werd;
den Zen Mei 1763 Meld hi' er zijn inaugurale rede. Acht jaar heeft hi' hier nog gedoceerd ; den 25en Juni 1771 is hi' overleden.
Van der Aa vermeldt nog zijn „Vroedkundige aanmerkingen met afbeelding eener bezwangerde baarmoeder", dat in
1793 te Amsterdam het licht zag.
Zie Van Lennep, Memorabilia 257 en Van der Aa, Biogr. wbk. der Nederl. s.v. Cf. voor zijn gesch riften G. D. Bom H.Gzn.,
Het Hooger Onderw. te Amsterdam enz., 116.
Johannes SNIPPENDAEL werd den 30en Mei 1636 in het Album studiosorum der Leidsche Hoogeschool als student in

de Philosophie ingeschreven. Hi' was toen 20 jaar en zal, als deze opgave — wat niet altijd het geval is met dergelijke
aanwijzingen in dit Album — juist is, in 1615 of '16 geboren moeten zijn. Uit het rapiamus van Thesaurieren-ordinaris
blijkt, dat hi' sinds 1646 „praefectus horti botanici" was te Amsterdam. Hi' kreeg den Zen Januari 1647 een aanstelling
voor 2 jaar, ingaande den 10en April daaraan voorafgaande. Behalve het gebruik van een vrije woning werd hem een tractement van f 400 's jaars toegelegd. Deze aanstelling is klaarblijkelijk verlengd zonder dat daarvan aanteekening werd
gedaan. Vol ens Casparus Commelin in zijn beschrijving van Amsterdam van 1693 gaf hi' in den kruidtuin openbare lessen
in de kennis der kruiden„tot onderwijzing van liefhebbers en van de jonkheid” ; het Album academicum 1913 laat hem
in '46 lector worden aan het Athenaeum Illustre. Jan Six van Chandelier droeg hem een gedichtje op, de „Steetuinkroon,
aan Joannes Snippendael" •; „steetuinbesorger" wordt hi' daar genoemd. In het rapiamus van Thesaurieren-ordinaris van
1655—'56 komt voor het laatst de boeking voor van zijn tractement, waarboven staat aangeteekend: „D'Heeren Borgemeesteren hebben d'onderstaendegelicentieert ende vervolgens geordonneert sijn tractement op te houden, den 12en Januari
1656". Tot 1 Februari zou hem nog uitbetaald worden. Wat er verder van hem geworden is, is onbekend. Bij zijn benoeming
geneesheer te Amsterdam, zal hi' zijn dokterspraktijk wel zijn blijven uitoefenen of daartoe zijn teruggekeerd.
Zie C. J. Gimpel in het Jaarboek van Amstelodamum XIX, 29 en het naschrift daarbij van Been, waar gewezen wordt op de
foutieve voorstelling van Van Lennep in de Memorabilia, 141, gebaseerd op een verkeerde interpretatie van Caspar Commelin's
mededeeling. Cf. Van der Aa, Biogr. wbk. der Nederl. i. v.
Geerto Aeilko Sebo SNIDER werd den 25en Juni 1896 te Winterswijk geboren. Hi' bezocht het Gymnasium te

Utrecht. Hi' studeerde daar, te Berlin en aan de British school at Rome and Athens in de klassieke letteren en promoveerde
den 12en November 1920 te Utrecht op een proefschrift : „De forma matris cum infante sedentis apud antiquos". Achtereenvolgens was hi' assistent, hoofd-assistent en conservator bij het Kunsthistorisch Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht.
, van 1924 tot 1928, aan de Universiteit van
Amsterdam als privaat-docent colleges in de R
Bovendiengaf
hi'Romeinsche
kunstgeschiedenis ; hi' opende die den 24en October 1924 met een openbare les, getiteld : „Romeinsche Kunstgeschiedenis".
Den 4en Mei 1928 werd hi' benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de klassieke archaeologie en de kunstgeschiedenis
der oudheid ; den 21en Mei hield hi' zijn inaugurale rede : „Over het ontstaan van den proportie-kanon bij de Grieken". Den
20enJanuari 1932 volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar.
Van zijn hand verschenen verschillende bijdragen in Nederlandsche en buitenlandsche tijdschriften als : het Tijdschr. v.
Geschiedenis, Revue archaeologique, Jahrb. des deutschen archaeologischen Instituts, Journal of Roman studies enz.
Emilius Paulus SNIJDERS werd den 24en October 1885 te Amsterdamgeboren. Hi' bezocht een H.B.S. met 5-j.c.
in zijn geboortestad en studeerde daar en te Leiden in de medicijnen; den len December 1910 werd hi' te Amsterdam tot
arts bevorderd en den 27en October 1922promoveerde hi er op een proefschrift, getiteld : „Bijdragen tot de kennis van
(Pf. W.
het typhoied-paratyphoied vraagstuk in de tropen". Van 1906—'07 was hi' assistent bij de physiologie te LeidenProf.
Einthoven), van 1910—'11 bij de pathologische anatomie te Amsterdam (Prof. W. M. De Vries); van 1911—'14 aan het
Binnen-gasthuis aldaar (Dr. J. E. Stumpff); van 1912—'14 bovendien plaatsvervangend directeur van dit gasthuis; van
1914—'15 waarnemendpatholoog aan het pathologisch laboratorium te Medan op Sumatra; van 1915—'16 plantage-arts
te Petoemboekan ter Oostkust van Sumatra; van 1916—'24 Onder-directeur van hetpathologisch laboratorium te Medan.
Den 10enJuli van laatstgenoemd jaar werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de Tropische Geneeskunde aan de
Universiteit van Amsterdam; den 2en Februari 1925 Meld hi' zijn inaugurale rede over: „De wisselwerking van de Westersche
en de tropische geneeskunde in den loop harer ontwikkeling".
Behalve hetgenoemde verschenen nog van zijn hand : Bedrijfshygiene en : Koeliehuisvesting en geneeskundige dienst (1921 ;
beide in het Handboek voor de Rubbercultuur in Ned. Oost-India Verder publiceerde hi' tal van studies over Typhoied
en Paratyphoied, bacill. dysenterie en amoeben-dysenterie, Spirochaetosen, het Rhinoscleroom in de Tropen, het kankervraagstuk in de Tropen (samen met Straub), een overentbare cavia-leucose, gele koorts (samen met Schiiffner, Diner en
Swellengrebel), de overbrenging van Dengue, de behandeling der Malaria enz. in het Ned. Tijdschr. v. Geneesk., Geneesk.
Tijdschr. v. Ned. Indie, de Transactions van het 4e, 5e en 8e Congres van The Far East. Ass. of Trop. Medecine, Abhandl.
a. d. Gebiete der Auslandkunde (Hamburg Univ.), Acta Oto-Laryngologica, Arch. f. Schiffs- and Tropen-Hyg., Verhandelin-
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gen Natuur- en Geneesk. Congres, Zentralbl. f. Bakt., Nederl. Tijdschr. v. Hyg., Microbiol. en Serol., Virchows Archiv,
Verslagen der Kon. Akad. v. Wetensch., American Journ.of Trop. Medecine, Aanwinsten op Dian, Therap. Gebied,
2e bundel.
Mattheus SOETEN (Matthias Soetens 1) schijnt eenigen tijd voor den 30en Januari 1711 door Burgemeesteren op
geven
zijn verzoek verlof te zijn
ge gratis aan het Athenaeum Illustre van Amsterdam lessen in Wis- en Zeevaartkunde te
geven. Op genoemden datum werd hem als lector in de Wis- en Sterrenkunde een tractement van f 300 jaarlijks toegelegd,
drie jaar later verhoogd tot f 500. Toen den 20en Augustus 1729 Willem Surenhusius stierf, was hi' alleen nog over van
het doceerendpersoneel van het Athenaeum Illustre. Het was de tijd van het diepste verval der inrichting. Toen hi' den
23en Februari 1733 stierf, bewoog men zich sedert eenige jaren reeds weer in de opgaande lijn. Weinig is er overigens van
Soeten bekend ; een vraag in het 5e deel van de „Navorscher" naar inlichtingen omtrent hem, schijnt onbeantwoord gebleven
te zijn. Alleen noemt Van der Aa nog een drietal geschriften, die van zijn hand verschenen zijn.
Zie Van Lennep, Memorabilia, 168; V. d. Aa, Biogr. wbk. der Ned. s. v.; de Navorscher V, 343 (bij v. d. Aa verkeerdelijk
349); Van Athenaeum tot Universiteit, 8.

Jacob Samuel SPEYER werd den 20en December 1849 te Amsterdamgeboren. Zijn vader, leeraar in wiskunde bij het

Middelbaar onderwijs, stierf vOcir, zijn moeder bij zijn geboorte. Zijn oom N. Calisch, redacteur aan de toenmalige Amsterdamsche Courant, voedde hem op, financieel gesteund door A. C. Wertheim. Van 1861 tot '65 bezocht hi' het gymnasium
van zijn geboortestad. In het laatstgenoemde jaar werd hi' als student in de letteren ingeschreven aan het Athenaeum.
Illustre. Zijn studietijd hier heeft weinig indruk op hem gemaakt. 26 September '68 deed hi' te Utrecht het candidaatsexamen nadat kort te voren zijn oplossing van een prijsvr
aag dezer Universiteit met een zilveren medaille was beloond.
Hi'j zette nu te Leiden zijn studie voort als leerling van Cobet, Goudsmit en Kern ; de laatste vooral trok hem aan, maar minder
bekoorde hem de eenzijdigheid van Cobet en diens school voor conjecturaal-kritiek. Den 21en December 1872 promoveerde
hi' op een dissertatie „de Ceremonia apud Indos quae vocatur Jätakarma", een proefschrift, dat reeds wees in de richting,
waarin zich zijn studie verder in hoofdzaak zou bewegen. Reeds voor zijn promotie was hi' benoemd tot leeraar in de Oude
talen bij de H.B.S. te Hoorn, om leerlingen, die dat wenschten, voor te bereiden voor het Staatsexamen. Den len November
'73 volgde zijn benoeming tot leeraar in de klassieke talen aan het Gymnasium te Amsterdam, van 15 October '77 of gecombineerd met een lectoraat in het Sanskrit aan de Gemeentelijke Universiteit. Den 9en Mei '88 werd dit lectoraat omgezet in een buitengewoon hoogleeraarschap • den 24en September hield hi' zijn inaugurale rede over : „de waarde van het
Sanskrit voor de wetenschap der taal". Tegelijk bleef hi' als leeraar aan het Gymnasium verbonden. In 1889 volgde hi'
te Groningen Emil Baehrens op als hoogleeraar in de Latijnsche taal- en letterkunde, maar al spoedig nam hi' ook het Sanskrit
van Van Helten over. Hi' hield den 23en Maart zijn intreerede over : „De Latijnsche taal en hare betrekking tot de linguistiek".
In zijn onderwijs was het er hem vooral om te doen, zijn leerlingen inzicht te even in de begrippen der nieuwere taalwetenschap. Veertien gelukkige jaren heeft hi' in Groningen doorgebracht, tot hi' in 1903, als opvolger van Kern, tot hoogleeraar in het Sanskrit te Leiden werd benoemd • den 30en September opende hi' zijn lessen met een rede over : „De Brahmanen en hunne beteekenis voor het Indische yolk". Nog lien jaar ruim heeft hi' bier het professoraat bekleed; den len November 1913 is hi'j overleden.
Speyer was een uitstekend docent, altijd ad rem. Om wat hi' gaf bevattelijk te maken, heeft hi' zijn leerlingen wel in roe en
vereenigd van ongeveer gelijke studiehoogte. Hi' was een goed examinator ook die minder vroeg naar boekenwijsheid, dan
naargezond verstand en een juist begrip van zaken. In het algemeen had hi' een groote belangstelling voor onderwijszaken,
waarbij verruirning van mogelijkheden in aansluiting aan persoonlijken aanleg het richtsnoer voor zijn adviezen was ; wat
het Academisch Statuutgebracht heeft, stond hem reeds grootendeels als ideaal voor oogen. Een belangrijk aandeel heeft
hi' gehad aan het werk der zoogenaamde „Ineenschakelingscommissie".
Gedurende zijn praeceptoraat aan het Amsterdamsche gymnasium gaf hij, van '78 tot '80, een latijnsche grammatica in
2 deelen uit, die rekening hield met de resultaten der vergelijkende taalwetenschap en waarvan vooral de syntaxis om de
helderheid der uiteenzetting en het logische der groepeering gewaardeerd werd.
Maar Speyer was in de eerste plaats Sanskritist en Indoloog. In 1886 verscheen, in het Engelsch, zijn „Sanskrit-syntax",
een werk dat opzien baarde. Tien jaar later volgde in den „Grundriss der Indo-arischen Philologic" de „Vedische und Sanskrit Syntax". Het Buddhisme boezemde hem vooral belangstelling in; hi' vertaalde de Jataka-mna en gaf van 1902—'09
een editie van het Avaddnasdtaka, die als een voorbeeld van tekstuitgave geldt. Ook op Indonesisch gebied heeft hij enkele
studiesgeschreven, o.a. een over de afbeeldingen op den Boro-Boedoer. En in 1908 en '09 held hi' voordrachten over de
Indische Theosophie, die de basis vormden van het in 1910 verschenen gewichtige werk : „De Indische Theosophie en bare
beteekenis voor ons", dat ook in het Duitsch werd vertaald en om zijn streng wetenschappelijke grondslagen en zijn helderheid van voorstelling geprezen wordt.
Eindelijk heeft nog de Mythologie sterk Speyer's belangstelling getrokken; met verklaring en vergelijking van mythen en
met nasporingen op het gebied der heiligen-legenden heeft hi' zich bezig gehouden. En bij dit all voelde hi veel voor
populariseering der wetenschap; tal van opstellen in de Gids, in Onze Eeuw, in de Tijdspiegel en de Indische Gids getuigen
daarvan.
In het„Museum”, tot welks stichting hi' met Blok en Simons in 1893 het initiatief nam, zijn veel boekbesprekingen van
zijn hand verschenen.
In 1877 was Speyer getrouwd met Henriette Marianne Cohen.
Zie over hem W. Caland in hetJaarboek v. d. Kon. Akad. v. Wetensch. 1914, 37, gevolgd door een lijst van zijn publicaties • B. Faddegon in Levensberichten v. d. Maatschappij der Ned. Letterk. 1914—'15, 259; J. Nat, De Studie van de
Oostersche talen in Nederl. in de 18e en de 19e eeuw, 165; Jaarboek v. d. Universiteit te Groningen 1913—'14, 51 J. Ph.
1 ) Zoo Van Lennep in het Register op zijn Memorabilia.
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Vogel in het Journal of the Royal Asiatic Society ; J. Huizinga in het Leidsche Jaarboekje XI (1914), LXIX; „Onze
Hoogleeraren" (1898), 151.

Cornelius Bellaar SPRUYT, zie : Cornelius BELLAAR SPRUYT.

Pibo STEENSTRA, de zoon van een „tigehelaarsknecht", had, met zijn meer dan gewonen aanleg voor wiskunde,
hetgeluk opgemerkt te worden door den Franeker hoogleeraar Nicolaas Ypey, als wiens leerling hi carriere maakte. Na
den dood van Adrianus Cuypers te Leiden werd hij, toen „mathematicus te Franeker", den 16en Augustus 1759 1 ) door
Curatoren en Burgemeesteren als diens opvolger tot „lector in de Nederduytsche wiskunde" benoemd op een salaris van
f 400, waarbij later nog f 70 voor verhuiskosten werd gevoegd. Hi' nam de benoeming aan en hield den 5en November in
de Engelsehe kerk een redevoering in het Nederlandsch. Den 24en Maart 1763 werd hij, na de verdediging in den Senaat
van een dissertatie„De Pulveris pyrii theoria”, bevorderd tot „Artium liberalium magister en Philosophiae doctor". In hetzelfde jaar valt zijn benoeming, als opvolger van Martinus Martens, tot praelector matheseos, astronomiae et artis navigandi
aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam; den 21en November Meld hi' zijn intreerede. In 1771 heeft hi Burgemeesteren
te vergeefs verzocht hem den titel van professor te verleenen; hi' is lector gebleven tot zijn dood, den 21en Juli 1788.
Verschillendegesehriften op het gebied van wis- en sterrenkunde, toegepaste wiskunde, zeevaart- en waterbouwkunde zijn
er van zijn hand verschenen. Zijn „Meetkundige grondbeginselen der Natuurkunde" is langen tijd als leerboek algemeen
ingebruik geweest. Ook zijn „Grondbeginselen der sterrekunde", zijn „Verhandeling over de klootsche driehoeksmeting"
en zijn „Opkomst en voortgang van de konst der Zeevaart" maakten opgang. Voor het boek over de „Grondbeginselen
der kegelsneden" van zijn leermeester schreef hi' een voorrede.
Zie over hem : V. d. Aa, Biogr. wbk. der Nederl. s. v. en de daar genoemde literatuur; W. Eekhoff in het leven van Eise
Eisinga voor J. H. van Swinden's „Beschrijving van het Rijks-planetarium te Franeker", p. 6; Boeles, Frieslands Hoogeschool II, 476 ; Poggendorff, Biogr.-liter. HandwOrterb. zur Gesch. d. exacten Wissensch. s. v.; P. C. Molhuysen, Bronnen t. d.
Gesch. der Leidsche Universiteit V, 438, 443, 444, 307*.

Sebald Rudolf STEINMETZ werd den 6en December 1862 te Bredageboren. Zijn voorbereidend onderwijs aan
Latijnsche school, H.B.S. en Gymnasium ontving hi' in 's Hertogenbosch en 's Gravenhage. Hi' studeerde te Leiden in
de rechtswetenschap en te Leipzig in de natuurwetenschappen , de psychiatrie en de psychologie; denanuar
22en1892
Ji
promoveerde hi' in eerstgenoemde plaats tot doctor juris op een proefschrift, getiteld : „Ethnologische Studien zur ersten
Entwicklung der Strafe", terwijl de Universiteit van Rostock hem in 1919 eershalve tot doctor philosophiae bevorderde.
In 1895 opende hij, toegelaten als privaatdocent in de ethnologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, daar zijn colleges
met een openbare les over : „Het goed recht van sociologie en ethnologie als universiteitsvakken"; den 19en October 1900
trad hi' te Leiden op als privaatdocent in de sociologie met een openbare les, getiteld : „Wat is Sociologie ?" Den 11 en September
1907 volgde zijn benoeming tot hoogleeraar in de politische aardrijkskunde, de volkenkunde en de land- en volkenkunde
van den Oost-Indischen Archipel aan de Universiteit van Amsterdam; den 20en Januari 1908 hield hi' zijn intreerede over:
„De beteekenis der volkenkunde voor de studie van Mensch en Maatschappij". Sedert 1922 was hi' ook verbonden aan de
Handelsfaculteit ; hi' gaf er lessen in sociale geographie voor candidandi en een werkcollege voor candidaten in de economischegeographie. Den 30en Maart 1927 werd hi' echter van deze taak ontheven ; de heer Ter Veen nam die vakken van
hem over.
Van zijn dissertatie verscheen in 1894 een 2e deel; het geheele werk werd in 1928 herdrukt. Verder verschenen van zijn hand :
Het feminisme (1899); Rechtsverhaltnisse von eingeborenen VOlkern in Afrika and Ozeanien (1903); Ethnographische
Fragesammlung zur Erforschung des sozialen Lebens der Volker ausserhalb des modernen europaischen-amerikanischen
Kulturkreises(1906; samen met Thurnwald); Die Philosophie des Krieges (1907); Essai d'une bibliographie systematique
de l'ethnologie jusqu"a l'annee 1911 (1911); De nationaliteiten in Europa (1920); Die Nationalitaten in Europa (1927);
Soziologie des Krieges (1929); Gesammelte kleinere Schriften zur Ethnologic and Soziologie (2 din.; 1928—'30); Inleiding
tot de Sociologie (1931). Bovendien publiceerde hi' tal van artikelen in tijdschriften als : Mensch en Maatschappij, Zeitschr.
f. VOlkerpsychologie and Soziologie, Deutsche Literaturzeitung, Tijdschr. v. h. Kon. Ned. Aardr. Genootsch., De Tijdspiegel,
De Gids enz.

Willem STOEDER werd den 29en Maart 1831 te Utrechtgeboren. Hier bezocht hi' de Latijnsche school en volgde hi' later
de lessen in de scheikunde van den beroemden hoogleeraar Gerrit Jan Mulder, die in de natuurkunde van de Fremery, in de
J
plantkunde van Bergsma. Zijn praktische opleiding ontving hi' in de apotheek van de firma Taats en Altena. Den 31en Juli
1851 werd hi' bevorderd tot apotheker. Spoedig na zijn examen werd hi' provisor bij de firma Nieuwenhuys en Bemmel
Van Bl
te Amsterdam, wier apotheek in 1858 in zijn eigendom overging. Al gauw telde hi' onder de verdienstelijkste leden van het
Departement Amsterdam der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Pharmacie, opgenomen in verschillende
commissies, afgevaardigde naar algemeene vergaderingen. Uit mondelinge mededeelingen op departementsbijeenkomsten
bleek hoezeer hi' de nieuwe vindingen en methoden op pharmaceutisch gebied bijhield en bestudeerde. Zoo werd hi' benoemd
in de in '65 ingestelde en in '67 ontbonden Commissie tot onderzoek van geheimmiddelen en, na het in werking treden van
de nieuwe wet van '65 op het geneeskundig Staatstoezicht, had hij, beurtelings als lid en als plaatsvervangend lid, zitting
in dengeneeskundigen Raad van Noord-Holland. In 1866 publiceerde hi' zijn eerste wetenschappelijke verhandeling : „lets
over Muskus-vervalsching en, toen bij de reorganisatie van het pharmaceutisch onderwijs aan het Athenaeum Illustre een
lectoraat voor de Pharmacie in het leven werdgeroepen,
werd hi'n de 27en September '67 tot lector benoemd. De toenemende

1 ) V. d. Aa heeft verkeerdelij k 1758, in navolging van Kobus en de Rivecourt.
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bloei van zijn apotheek echter deed hem voor deze benoeming bedanken. Daarentegen liet hi' zich in '68 een benoeming tot
leeraar voor de pharmaceutische opleiding tot apothekersleerling aan de Industrieschool voor meisjes welgevallen, maar
drukke bezigheden noopten hem in September '70 reeds ook deze betrekking neer te le en. Uit dezen tijd, van 1870 tot '72,
dateeren zijn „Brieven uit de Hoofdstad" in het Pharmaceutisch Weekblad.
In 1874 werd hem en zijn vriend Jacobus Polak door het Departement Amsterdam opgedragen de samenstelling van verschillende geheimmiddelen na te aan. In '76 benoemd tot Secretaris van het Hoofdbestuur van de Ned. Maatschappij tot
bevordering der Pharmacie, had hi' een root aandeel in de samenstelling van het adres, dat de Maatschappij in dit jaar
tot de Regeering richtte omtrent de inrichting van het onderwijs in de geneesmiddelenleer aan de Universiteit. Het Gemeentebas van Amsterdam volgde bij de inrichting van zijn Universiteit de gegeven wenken op en benoemde bovendien den
30enJanuari 1878 Stoeder tot buitengewoon hoogleeraar in de Artsenijbereidkunde; spoedig daarna werd hem onder verhooging van jaarwedde ook de galenische pharmacie opgedragen. Den 8en October opende hi' zijn lessen met een rede over :
streven".
„ De Nederlandsche pharmacie in Naar wording, haar zijn en Naar streven"
Het was een moeilijke taak die Stoeder, den eersten hoogleeraar in Galenica en practische Pharmacie, wachtte; uit zeer verspreide en vaak weinig betrouwbare gegevens had hi' wat hi' even moest op te bouwen. Man van onderwijs in de eerste
plaats, heeft hi' zich met ijver en nauwgezetheid nog 23 jaar lang van die taak gekweten. Teen het einde van den cursus
1900-1901 vroeg en verkreeg hij, we ens het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens, eervol ontslag, en reeds den 24en October
1902 is hi' overleden.
Een lane reeks van tijdschriftartikelen is er van zijn hand verschenen en in 1891 kwam zijn „Geschiedenis der Nederlandsche
Pharmacie" uit, door Van der Wielen als een standaardwerk gequalificeerd. Een groot aandeel heeft hi' verder gehad in de
samenstelling van de in 1889 uitgegeven nieuwe Pharmacopee. In 1891 werd hi' tot Voorzitter benoemd van de toen door
de Maatschappij tot Nut van het Algemeen ingestelde commissie tot onderzoek van den toestand der ziekenfondsen in
Nederland ; zijn invloed op het in '95 uitgebrachte rapport zal zeker niet gering zijn geweest.
Tot 1882 heeft Stoeder het Secretariaat van de Ned. Maatschappij tot Bevordering der Pharmacie waargenomen. In '81
maakte het Departement Amsterdam hem tot eerelid, in het jaar van zijn aftreden als secretaris bood de Maatschappij
hem het eerelidmaatschap aan. Van '85 tot '89 fungeerde hi' als haar voorzitter. En ook in het maatschappelijke leven
un te Amsterdam,
mster am
heede
heeft hi' zich bewogen : van '71 of was hi' b.v. lid van het Genootschap voor natuur-, genees- en lk
in '78 werd hi' benoemd tot lid-consulent van het Bataafsch genootschap voor proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam, in '80 tot Bestuurslid en in '98 tot Voorzitter van de Afdeeling Amsterdam der Noord-Hollandsche vereeniging het
Witte Kruis, in '93 tot eerelid van den anti-opiumbond enz. Ook is hi' eenige malen lid van een tentoonstellingsjury geweest.
Zie over hem : P. van der Widen, Professor W. Stoeder, 8 Juni 1901, gevolgd door een lijst van zijn publicaties; „Onze Hoogleeraren" (1898), 297; Ned. Tij dschr. v. Geneesk. XXXVIII (1902), II, 948.
Frederik August STOETT werd den 5en Mei 1863 te Leeuwarden geboren. Hi' bezocht daar de H.B.S. en het Gymnasium, studeerde te Leiden in de Nederlandsche letteren enpromoveerde bier den 15en Juni 1889 op een proefschrift,
getiteld : „Proeve eener beknopte Middelnederlandsche Syntaxis". Van 1887 tot 1919 was hi' leeraar aan het gymnasium
te Amsterdam. Den 30en Juli van het laatstgenoemde jaar werd hi' benoemd tot hoogleeraar in de Nederlandsche taal- en
letterkunde aan de Amsterdamsche Universiteit; den 3en November hield hi' zijn inaugurale rede over : „Onze Volkstaal".
Van zijn dissertatie, die in 1889 in den handel kwam o.d.t.: Beknopte Middelnederlandsche Spraakkunst (Syntaxis), verscheen in 1909 de 2e, in 1923 de 3e druk. Verder kwamen van zijn hand o.a. nog uit : De gedichten van P. C. Hooft (1899;
herziene druk van de uitgave van P. Leendertz Wzn.); Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en.
gezegden naar bun oorsprong en beteekenis verklaard (1901; 4e dr. 1923—'25); Nederl. spreekwoorden en gezegden verklaard en in het Fransch, Duitsch en Engelsch vertaald (1902; 5e dr. 1928); verschillende geannoteerde uitgaven van stukken
van Hooft, Vondel, Brederoo en Langendijk in het Klassiek letterkundig Pantheon en als zelfstandige uitgaven G. A.
Brederoo's Moortje (1931) en nu, in 1932, Drie kluchten uit de zestiende eeuw. Ook bezorgde hi' nieuwe drukken van Eelco
Verwijs' Bloemlezing uit Middelnederlandsche dichters en van diens Episoden uit Hooft's Nederlandsche Historian en
voltooide het Middelnederlandsche Woordenboek van Verwijs en Verdam. Verder schreef hi' artikelen in de Nieuwe
Taal ids, Tijdschr. v. Ned. taal- en letterkunde enz.

BarendJoseph STOKVIS werd den 16en Augustus 1834 te Amsterdam geboren, waar zijn vader, Dr. B. J. Stokvis
een zeergezien geneesheer was met een uitgebreide praktijk. Van 1843 tot '50 bezocht hi' er de Latijnsche school en daarna
het Athenaeum Illustre, waar Van Geuns, Suringar en Heynsius zijn leermeesters waren. Zijn examens deed hi' te Utrecht,
waar hi' den 26en Mei '52, den 9en Mei '54 en den 30en Januari '56 ingeschreven werd; hi' heeft bier ook eenigen tijd gestudeerd onder Schroder Van der Kolk en Donders en is er den 12en Juni 1856gepromoveerd op een dissertatie „de glucogenesi
in he ate eiusque nexu cum excretione sacchari in diabete mellito" („Over de suikervorming in de lever in verband met de
suikerafscheiding bij diabetes mellitus"). Na zijn promotie maakte hi' een studiereis naar Parijs en Weenen; in deze laatste
plaats trok hem vooral het onderwijs van Ludwig, die als physioloog grooten naam had. Na zijn terugkeer vestigde hi' zich
alspraktizeerend geneesheer in Amsterdam, maar hi' bleef tegelijk wetenschappelijk werken op het laboratorium van
Heynsius, die in '58 hoogleeraar in de physiologie aan het Athenaeum Illustre geworden was. In '67 werd een verhandeling
van hem : „Recherches experimentales sur les conditions pathogeniques de l'albuminurie " door de Academic de Medecine
te Brussel metgoud bekroond. Ook onder Kiihne, Heynsius' opvolger, en evenzoo na diens vertrek naar Heidelberg in '71
bleef hi' een trouw bezoeker van het laboratorium, die de resultaten van zijn onderzoekingen in tal van tijdschriftartikelen
neerlegde. Zoo werd hi' in 1874 als opvolger van Van Geuns benoemd tot hoogleeraar in de pathologie aan het Athenaeum
Illustre; den 8en Juni hield hi' zijn inaugurale oratie over „De eenheid der physiologie en der pathologie in hare beteekenis
voor de beoefening van beide wetenschappen geschetst". In 1877, bij de inrichting der Universiteit, werd hem het onderwijs
opgedragen in de ziekte- en de geneeskunde en in de geneesmiddelenleer.
Stokvis, eengeboren docent, wist, op het college en daar buiten, zijn hoorders te boeien door vorm en helderheid van betoog,
door nauwkeurigheid van beschrijving, door historische illustratie. De pathologische chemie is hem blijven trekken. Op
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het laboratorium steunde hi' belangstellend den arbeid van zijn leerlingen; een 40-tal proefschriften ongeveer, voor een
groot gedeelte daar bewerkt, zijn onder hem verdedigd en de stof voor een aantal belangwekkende studien is er verzameld.
En aan het ziekbed, in degroote klinische afdeeling — waarvan in '82 een aanmerkelijk gedeelte aan Prof. Pel over in —
was hi' voor zijn studenten het voorbeeld van den opbeurenden, troostenden medicus.
Vooral zijn colleges in de geneesmiddelenleer hadden iets eigens; zij vormen den grondslag van zijn „Voordrachten over
geneesmiddelleer", (1891-1902; 3 dln.) dat om vorm, inhoud en uitvoerigheid van literatuuropgaven op zeer hoogen prijs
wordtgesteld.
Dan ook nog is Stokvis een gelukkig beoefenaar van de geschiedenis der geneeskunde geweest; daarvan getuigen o.a. zijn
herdenkingsrede van Swammerdam en zijn
le
vensbericht
van Donders.
Alspolyglot en als man van het woord was hi' de gewilde vertegenwoordiger der Nederlandsche geneeskundige wetenschap
op buitenlandsche congressen en herdenkingsfeesten; zoo op het medisch congres te Rome in '94, bij het feest ter eere van
den 70-jarigen Virchow te Berlin in 1891, in '84 bij dat ter viering van het 300-'are bestaan der Universiteit van Edinburgh, waar hem het L. L. D., het eeredoctoraat „of law and literature" werd verleend, in '93 toen te Dublin het 3e centenarium van de Hoogeschool (Mar werd gevierd. Hi' was Voorzitter van het in 1883 te Amsterdam gehouden Internationale
kolonialegeneeskundige congres en toen in 1899 de Maatschappij van Geneeskunde, waarvan hi' bijna voortdurend hoofdbestuurslid was, haar 50-'are bestaan feestelijk zou herdenken, werd hi' tot haar president gekozen.
Ook maatschappelijk was Stokvis bezig. Zoo was hi'itter
Voorz
van het Ned. Israelietisch armbestuur, Voorzitter van de
Amsterdamsche Vereeniging voor gezondheids- en vacantiekolonien, lid en vice-voorzitter van de plaatselijke schoolcommissie,
lid en tijdelijk voorzitter van het hoofdbestuur van het Nederlandsch Tooneelverbond, voorzitter van het bestuur der
Tooneelschool.
Onverwacht
plotseling, in den vroegen morgen
enareid
van den 29en September
door
1902, is hi' midden
den
nit zijn arbeid
dood
d
d dd
weggerukt.
Zie over hem T. Place in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1903, 43 ; H. Zeehuizen in Mannen en vrouwen van
beteekenis XXX (1899), 163 ; C. H. Kuhn in het Nederl. Tijdschr. voor Geneesk. 1902, II, 673 ; W. Koster in Eigen Haard
1893, 548 en 1902, 644; H. F. A. Peypers in Woord en Beeld 1898, 126; de artikelen verder nog opgegeven in Petit's
Repertorium; „Onze Hoogleeraren" (1898), 299.
Theodoor Jan STOMPS werd den 26en April 1885 te Amsterdam geboren. Hi' bezocht daar de H.B.S. met 5-j.c.,
deed het Staatsexamen ter toelating tot de Universiteit, studeerde in de hoofdstad in de plant- en dierkunde en promoveerde
er den 18en Mei 1910 op een proefschrift over: „Kerndeeling en synapsis bij Spinacia oleracea L." Van 1907 tot 1909 was
hi' assistent van Prof. Hugo de Vries, van 1909 tot '10 conservator herbarii. Den 31en October van het laatstgenoemde
tot lector in de systematische botanie aan de Universiteit van Amsterdam, den 14en December van
jaar werd hi'enoemd
b
hetzelfde jaar tot buitengewoon hoogleeraar in de cytologie der planten; den 22en Mei 1911 hield hi' zijn inaugurale rede
over : „De leer van Lamarck voor en na Darwin". Den 12en December 1919 volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar
directeur van den hortus botanicus.
in de anatomie en de systematiek der planten. Sedert 1924 is hi'dien
boven
Van zijn hand verschenen nog : Etudes topographiques sur la variabilite des Fucus vesiculosis L. Platycarpus Thur. et
Ceranoides L. (1911); De stoffelijke basis der erfelijkheid bij planten en dieren (1922; volksuniversiteitsbibliotheek 14);
en mutatietheorie (1930). Hi' kbewer te verder den 4en druk van het 3e deel (1922) van het Leerboek
Vijf en twintig jar
gafvan
hi' als
i 12de Heft
(1928) van
de Tiibing
En
E d
dan
der Plantenkunde
J. A. Oudemans en H. De Vries.
V
C.
A.er
Naturw. Abh. : Aus dem Leben and Wirken von Hugo De Vries en publiceerde verschillende artikelen in tijdschriften als :
Onze Eeuw, Ned. Tij dschr. v. Geneesk., De Natuur enz.
b
Manuel STRAUB werd den 19en Augustus 1858 te Poortugaal op IJsselmonde geboren als noon van Johannes Straub,
onderwijzer aldaar en E. T. Geraets. Nadat hi' in zijn geboorteplaats de la ere school had doorloopen bezocht hi de
" student
H.B.S. met 5-jarigen cursus te 's Gravenhage. In 1875 deed hi' het eindexamen en werd
nu „pil,aan
d de
militairegeneeskundige school te Amsterdam. Na het totstandkomen van de wet van 1876 ging hi' over naar de Universiteit,
waar hi' leerling was van Stokvis, Hertz en Tilanus, maar zich vooral aangetrokken voelde door den 'on en patholooganatoom Kuhn, wiens assistent hi' werd. In den zomer van 1880 was hi' practisch werkzaam in het Stedelijk Ziekenhuis
te 's Gravenhage; reeds toen stelde hi' den eisch de klinische verschijnselen in verband te brengen met gezichtspunten
derpathologische anatomie en der aetiologie en elk geval van alle kanten te bezien. In 1881 deed hi' het artsexamen en
werd toen als Officier van Gezondheid verbonden aan het militaire hospitaal te Utrecht, dat dienst deed als applicatieschool voor jonge militaire arts n. Zij hadden er hun laboratoria, hun eigen tijds.,.hrift „Het militair geneeskundig archief",
hungezelschappen van meer algemeenen en speciaal medischen aard. Vooral aan laboratoriumarbeid wijdde hi' zich toen;
hi' schreef over onderwerpen de pathologische anatomie en de physiologische chemie betreffende. Nu ook be on hi' zich
onder Donders en Snellen op de oogheelkunde toe te le en. In '87 be of hi' zich naar Berlin om zich in Koch's meeningen
over de aetiologie der ziekten in te werken, in '89 naar Parijs om Pasteur's opvattingen op het gebied der microbiologie en
der immuniteitsleer te bestudeeren. Vrucht van die reizen is het werk „Voordrachten over bacteriologie" dat hi' samen
met Dr.J. De Haan bewerkte. In 1890 vestigde hi' zich als oogarts te Utrecht; het zijn van nu of meer oogheelkundige
vraagstukken die hem bezig houden. In 1892 verleende de Leidsche Universiteit hem het eeredoctoraat in de medicijnen;
in '94 wordt hi' de stichter der „Geneeskundige Bladen nit kliniek en laboratorium" en in '95 benoemde de Gemeenteraad
van Amsterdam hem tot buitengewoon hoogleeraar in de oogheelkunde; den 18en Maart Meld hi' zijn inaugurale rede over :
„de vorming der geneeskundigen". Reeds met ingang van het volgende jaar werd zijn extra-ordinariaat in een ordinariaat
omgezet.
Allermeest had het onderwijs, de vorming der geneeskundigen in vooropleiding en opleiding, zijn belangstelling. Reeds in zijn
studententijd, in zijn korte Haagsche periode, ijverde hi' voor het 'us promovendi der H.B.Scholen; de heele propaedeusis
wilde hij naar de voorbereidende school hebben overgebracht, die wat Latin en Grieksch en wat philosophie ook zou moeten
geven. Zijn inaugurale oratie en ook zijn rectorale rede in 1910 over „de wetenschappelijke vorming der geneeskundigen"
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wizen in de richting van deze belangstelling, evenals zijn in 1902 verschenen brochure over de overlading bij het onderwijs
en verschillende artikelen over onderwijsvraagstukken in het Ned. Tijdschr. v. Geneeskunde. Zijn eigen colleges waren
duidelijk en boeiend; zijn zin voor duidelijkheid deed hem houden van populaire voordrachten; op zijn voorstel zijn de Aulavoordrachten ingesteld. Daarbij was hi' de ziel van een drukke laboratorium-werkzaamheid. Groote verbeteringen zijn
onder hem in inrichting en uitrusting van kliniek en laboratorium aangebracht en dissertaties zijn in de oogheelkundige
kliniek bewerkt. „De vorming" —meent De Vries — „van wetenschappelijke mannen, talentvolle geneeskundigen en goede
staatsburgers lag hem het naast aan het hart".
Straub was een vlot schrijver. Al vroeg leverde hi' bijdragen voor den „Mayors Medicator" , den almanak van het „pillen- "
corps, ook onder pseudoniem : Manuel en Buarts. Acht jaar lang was hi' redacteur van het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde, de„Geneeskundige Bladen” bevatten menig opstel van zijn hand, hi' was medewerker aan het weekblad „De Amsterdammer", hi' publiceerde in verschillende buitenlandsche tijdschriften. Zijn publicaties zijn vooral gewijd aan refractieonderzoek ofgeven de resultaten van pathologisch-anatomisch-klinische en physiologisch-psychologische nasporingen.
Straub's hoofdwerk is zijn „Handleiding bij het oogheelkundig onderzoek", in 1898 verschenen, en herhaaldelijk herdrukt,
later als le deel van het Handboek der Oogheelkunde uitgeg. door J. v. d. Hoeve en W. P. C. Zeeman.
Groote verdienste heeft Straub ten opzichte van de bestrijding van het trachoom, dat onder de Joodsche bevolking van
Amsterdam een ernstige verbreiding be on aan te nemen. Op zijn initiatief heeft een commissie van Amsterdamsche oogartsen de oorzaken dier uitbreiding bestudeerd en de Gemeente maatregelen genomen om alle nieuwe gevallen zoo spoedig
mogelijk te behandelen, waardoor aan dit euvel paal en perk is gesteld.
Straub, die een zekere wijsgeerige neiging had, voelde voor de universitas scientiarum; van hem en de Buss is het idee
uitgegaan van „Vinculum", een klein gezelschap, waarin alle faculteiten vertegenwoordigd zijn.
Den 14en April 1916 is hi' overleden, na slechts eenige weken van invaliditeit, ten gevolge van een maagaandoening, waarvoor hi' den 25en Februari te vergeefs geopereerd werd.
In 1885 was hi' gehuwd met Mejuffrouw I. C. F. Koch, een zuster van den Groningschen chirurg.
Zie over hem : G. Winkler in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1917, 67 ; W. M. De Vries in het Nederl. Tijdschr. v. Geneeskunde 60, I B (1916), 1409.
Antonius Alexis Hendricus STRUYCKEN werd den Ben Februari 1873 te Doesburg geboren. Hi' bezocht de RijksH.B.S. te Groningen, werd den 23en September 1892 te Leiden ingeschreven als student in de rechten, promoveerde daar
den 1 len October 1898 op stellingen tot doctor in de rechtswetenschap en den 1 len Juni 1903 tot doctor in de staatswetenschappen op een proefschrift over „Het rechtsbegrip ; theoretische onderzoekingen". In 1898 had hi' zich als advokaatprocureur in Den Haag gevestigd. Spoedig volgde zijn benoeming tot leeraar in de staatswetenschappen aan de H.B.S.
te Schiedam en aan die te Dordrecht. Den 17en September 1906 benoemde de Amsterdamsche gemeenteraad hem, als opvolger
van Prof. De Hartog, tot hoogleeraar in het staats- en volkenrecht en de encyclopaedie van het recht aan de gemeentelijke
Universiteit; den 15en October Meld hi' zijn inaugurale rede over „Positief Recht".
Struycken bracht nieuw levee in de studie van staatsrecht en administratief recht, waarvoor de zin in den laatsten tijd
van De Hartog vrijwel ingedommeld was. Al heel gauw nam hi' een vooraanstaande plaats in de juridische faculteit in.
Levendig in zijn voorstelling, polemisch, soms ietwat ironisch, boeide hi';; de gehoorzalen werden overvol ook bij de nietverplichte vakken als rechtsfilosofie en algemeene staatsleer. Maar een zekere plechtigheid, een gemis aan gemoedelijkheid
en een licht sarcasme nu en dan hield op een afstand, en als examinator was hi' gevreesd. Hi' vereenigde in zich een neiging
tot wijsgeerige beschouwing met historischen zin en een gevoel voor de werkelijkheid van het moderne leven, een aantrekkelike combinatie, overstraald door een optimistisch geloof — zooals Veraart het uitdrukt — „aan het omhooggaan der
menschheid, nationaal en internationaal, in steeds volkomener Democratie". Vele studies verschenen van zi j n hand, veelal
in „Van Onzen Tijd," waarvan hi'i redacteur was. In zjn
i verhandeling „Administratie of Rechter ??"(1910) bestreed hi'i de
plannen tot wettelijke regeling der administratieve rechtspraak, in „Grondwetsherziening" (1913) keerde hi' zich teen de
constitutie-wijziging, door het ministerie-Heemskerk voorgenomen; hi' leverde commentaar op het ontstaan en het eerste
optreden van het Ministerie Cort van der Linden. Zoo ging er opwekking van hem uit met behoud echter van strenge wetenschappelijkheid : zoo moeilijk als hi' te winnen was voor de zgn. Katholieke actie, zoo ijverig betoonde hi' zich voor de
„Katholieke Wetenschappelijke", waarvan hi' ten slotte algemeen voorzitter werd.
In 1914 werd Struycken benoemd tot Lid van den Raad van State; den 22en Juni nam hi' in de Aula afscheid van zijn
Amsterdamsche collega's en leerlingen. Echter, op verzoek der studenten door Curatoren en het Gemeentebestuur daartoe
aangezocht, bleef hi' gedurende de eerste cursussen nog een paar uur per week college over algemeene staatsleer geven.
Het uitbreken van den oorlog is voor Struycken, met zijn optimisme, een geweldige desillusie geweest; Duitschland's achterlijkheid in democratische ontwikkeling achtte hi' in hoofdzaak de oorzaak daarvan. Begrijpelijk is het, dat hij na den vrede
zijn talenten graag beschikbaar stelde voor den wederopbouw. Hi' trad op voor Nederland bij de onderhandelingen te
Parijs over de herziening der verdragen van 1839, hi' vertegenwoordigde het in de vergadering van den Volkenbond, als
lid der delegatie op de conferentie van Genua, als gedelegeerde ter Haagsche conferentie van 1922 over Rusland, als leider
der delegatie op de conferentie voor de herziening van het oorlogsrecht te 's Gravenhage in 1922—'23. In verschillende
commissies van den Volkenbond had hi' zitting. Hi' was voorzitter van het Oostenrijksch—Tsjecho-Slowaaksch scheidsgerecht en door de Nederlandsche Re eerie werd hi' benoemd tot lid van het Permanente Hof van Arbitrage en tot Voorzitter van de Commissie van advies voor volkenrechtelijke vraagstukken. Zijn standpunt, zooals hij het in zijn politiek
testament „De hoofdtrekken van Nederlands buitenlandsch beleid" heeft ontwikkeld, komt hierop neer : politieke terughouding ter wile van de zelfstandigheid naast actieve deelneming aan de ontwikkeling en den uitbouw der rechtskundige
wereldordening; idealisme weer met een gezonden kijk op de realiteit.
Al dezen arbeid heeft hi' op zich genomen bij een kwellend lijden, dat in den laatsten tijd sours tot een marteling werd.
Betrekkelijk vroeg heeft het zijn krachten ondermijnd, en reeds den 28en Juli 1923 overleed hij nog niet heelemaal 50 jaar oud.
Zie over hem : H. A. van Karnebeek in het Haagsche Maandblad I, 4 (April 1924), 367 J. A. Veraart in De Beiaard VIII
(1923) II, 332 ; Eigen Haard van 16 Mei 1914 (No. 20), 377; C. Goseling in den Amsterdamschen Studentenalmanak
voor 1924, 61; R. Kranenburg, id. voor 1915, 69; P. J. H. Geurts in De Tijd van 4 Augustus 1923.
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Guilielmus SURENHUSIUS werd in 1663 of '64 in de Groninger Ommelanden 1) geboren. In 1703 gaf hij in 6 deelen in

3 folio-banden uit :„Mischna, sive totius Hebraeorum Iuris, rituum, antiquitatum ac legum moralium systema”, zijn
bekendste werk, een uitgave van de Misjna met Latijnsche vertaling benevens de commentaren daarop van Maimonides en
Obadja di Bertinoro. Den 22en Juli van het volgende jaar, 1704, werd hi' benoemd tot hoogleeraar in de Oostersche talen
aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam ; hi' be on zijn lessen met een rede „de natura Pandectarum Hebraearum".
Herhaaldelijk werd door Burgemeesteren zijn salaris verhoogd en in 1709 2 ) werd hem ook het onderwijs in de Grieksche
taal opgedragen. Vrucht van een deel van de door hem gegeven colleges was zijn in 1713 verschenen werk „B46),os KarculAarijc
inquo secundum veteram Theologorum Hebraeorum formulas allegandi et modos interpretandi conciliantur loca ex Vet.
in Nov. Testamento allegata". Tot 1729 heeft hi' zijn Amsterdamsch professoraat bekleed; den 9en Augustus 3 ) van dat
jaar is hi'verleden.
o
Surenhuys was de leermeester van Adrianus Reland gedurende 3 jaar dat deze in Amsterdam studeerde; hi' noemt zijn
professor een man „peritia linguarum Orientalium praecellentem". Ook d'Orville en Vonk, die hem hoorden, roemen hem
als docent. En Nat acht hem den orientalist, die omstreeks 1700 in Nederland het meest heeft bijgedragen tot de kennis
van de Rabbijnsche literatuur. Spoedig daarna, met Albert Schultens, onttrok zich de studie van het Hebreeuwsch aan den
invloed der Joden; „mannen als Surenhuys zal men na Schultens te vergeefs zoeken".
Zie over hem: V. d. Aa, Biogr. wbk. der Nederl. s. v. en de daar genoemde literatuur ; J. Nat, De studie van de Oostersche
talen in Nederland in de 18e en de 19e eeuw, 12, 32, 104.
Gerard Coenraad Bernard SURINGAR werd den 8en April 1802 te Linen geboren als zoon van Lucas Suringar

toenpredikant bij de gereformeerde gemeente aldaar en hoogleeraar aan de doorluchtige school, later professor in de theologie
te Leiden, en van Catharina Anna Elisabeth Beckhaus. Zijn eerste onderwijs ontving hi' aan de stadsschool van zijn geboorteplaats en van zijn beide grootvaders ; daarna bezocht hi' er de Latijnsche school. In Mei 1815 verhuisde
huisde de familie naar Leiden.
Hier bleef hi'j nog 2 jaa
r
op het gymnasium,
om in Augustus 1817 tot de academische lessen bevorderd te worden, na het
houden van een door hem zelf samengestelde Latijnsche oratiuncula „de literarum Humaniorum praestantia". Aan die voortreffelijkheid van de geschriften der Ouden is hi' blijven gelooven ; zijn leven lang zijn zij mede zijn lectuur gebleven. Den
15en September van het genoemde jaar 1817 werd hi' te Leiden ingeschreven als student in de medicijnen. Den 13en Juni
'18 deed hi' zijn propaedeutisch. Hi' volgde nu in hoofdzaak de lessen van Sandifort over anatomie en physiologie en die
van Brugmans voor botanie ; voor de oplossing van een botanische prijsvraag, in 1819 door de philosophische faculteit te
Leiden uitgeschreven, werd hi' met goud bekroond. Na zijn candidaats, waarvoor hi' ook nog de colleges van Krauss en
Bernard volgde, verwierf hi' nogmaals een gouden medaille voor de beantwoording van een door de medische faculteit
uitgeschreven prijsvraag. Den Zen Juni 1824 promoveerde hi' op een dissertatie „de nisu formativo ejusque erroribus" tot
doctor medicinae. Den 16en van diezelfde maand werd hi' tot doctor in de ars obstetricia bevorderd. Hi' maakte nu een
studiereis naar Gent en Luik en be of zich spoedig na zijn terugkeer naar Parijs om zich daar meer in het bijzonder op
de chirurgie toe te le en; dagelijks woonde hi' de kliniek van den beroemden Dupuytren in het Hotel Dieu bij en hi' volgde
er een cours des operations van Lisfranc. Van Parijs ging hi' over Straatsburg naar Berlijn, waar hi' 5 a 6 maanden vertoefde, in hoofdzaak ook voor de studie der chirurgie. Op de tern refs deed hi' Leipzig, Halle en Gottingen aan.
Na zijn terugkomst in Leiden werd hi' den 26en Januari 1826 tot chirurgiae doctor gepromoveerd, waarop hi' zich daar ter
plaatse als praktizeerend geneesheer vestigde; ook werd hi' tot stadsdokter benoemd en verbond hi' zich aan een ziekenfonds.
Zijn bevindingen in Frankrijk publiceerde hi' in een geschrift „De chirurgia Gallorum" ; het vond echter zoo weinig aftrek
dat zijn pendant „De chirurgia Germanorum" niet ter perse gelegd kon worden. Daarentegen werd zijn antwoord op een
prijsvraag over het leerstelsel van den Franschen geneesheer Broussais, door de Provinciale Commissie van Geneeskundig
Onderzoek en Toevoorzicht in Noord-Holland uitgeschreven, met goud bekroond en voor rekening dier Commissie gedrukt.
Zoo werd hi' den 6en Januari 1830 4) door den Gemeenteraad van Amsterdam, als opvolger van den op 13 September 1829
overleden H. Bosscha, benoemd tot hoogleeraar in de Anatomie, de chirurgie en de physica aan het Athenaeum Illustre.
Den 15en Maart hield hi' zijn intreerede „de praeclaro, quod in sensibus integris et exercitatis est, praesidio ad Medicinam
discendam, faciendam etperficiendam". Behalve aan de studenten van het Athenaeum gaf hi' ook onderwijs aan de kweekelinen der klinische school; bovendien hield hi' openbare anatomische demonstraties. De anatomische praeparaten, voor
dit onderwijs noodig, vervaardigde hi' grootendeels zelf en gaf hi' in '66 aan de Leidsche hoogeschool ten geschenke. Nogmaals werd hij, in '31, voor de oplossing van een prijsvraag der Provinciale Commissie bekroond.
Toen na den dood van Professor Landt, hoogleeraar aan de Klinische school, Willem Vrolik geneigd bleek Groningen met
Amsterdam te verwisselen, liet hi' zich den len Maart 1831 een benoeming in de genees-, heel- en verloskunde aan die school
welgevallen; hi'werd echter, den len Juni 1831, professor honorarius aan het Athenaeum en behield daardoor het recht
om aan de studenten lessen tegeven, afzonderlijk of in vereeniging met de leerlingen van de Klinische school. Ook was aan
zijn werkkring verbonden de behandeling van de patienten in het Binnengasthuis. Den len Juni 1831 hield hi' zijn inaugurale
oratie :„Over het verband tusschen de geschiedenis der geneeskunde en die der beschaving”.
Dertien jaar heeft hi' zijn Amsterdamsch professoraat bekleed; toen werd hij, den 1 len Maart 1843, als opvolger van M.
J. Macquelijn, benoemd tot gewoon hoogleeraar in de geneeskunde, de pharmacognosie en pharmacodynamia te Leiden;
den 17enJuni 6) Meld hi' zijn inaugurale oratie „de Perficiendo Pharmacologiae studio". Tot het bereiken van den 70-jarigen
leeftijd op den 8en April 1872 hem dwong zijn ontslag te vragen heeft hi' bier nog gewerkt en gedoceerd. Van zijn rusttijd
heeft hi' niet lang meer genoten ; een chronische bronchitis met ten slotte een longaandoening heeft den 12en Januari 1874
een einde aan zijn 'even gemaakt.
Als docent, eenvoudig en helder, was Suringar zeer gewild. En als wetenschappelijk werker was hi' zeer vruchtbaar. Be1 ) Vol ens Kobus en de Rivecourt s. v. werd hi' in 1665 geboren •; hi' werd echter als Wilh. Suirenhuisen, OmlandoGroninganus, den 23en Juni 1682, 18 jaar oud, in het Groningsche Album studiosorum ingeschreven. 2 ) Vol ens Van
Lennep; het Album academicum 1913 heeft 1706, het jaar waarin Van Lennep hem een eerste salarisverhooging doet
toegekend worden. 3 ) Vo l ens Van Lennep ; het Album academicum 1913 heeft 20 Aug. 4) Het Album academicum 1913
heeft ten onrechte 1829. 5 Het Nieuw Ned. biogr. wbk. heeft ten onrechte 17 Januari.
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halve tal van kleinere verhandelingen zijn er verschillende afzonderlijke werken van zijn hand verschenen, in 1834 „Epitome
therapiae generalis", in '35 „Institutio de morbis acutis", 1837—'38 in 2 deelen „Isagoge in doctrinam morborum chronicorum", in 1855 „De opvoeding der zintuigen". Tusschen 1860 en 1870 gaf hi' bovendien in het Nederlandsch Tijdschrift
voor Geneeskunde een 18-tal stukken over de Geschiedenis van het geneeskundig onderwijs te Leiden. Van zijn universaliteit
getuigt vooral zijn rectorale rede van den 8en Februari 1850 „de naturae et literarum studio in re medica conjunctissimo".
In 1842 werd Suringar lid en later secretaris van de speciale commissie van zaakkundigen tot de vervaardiging van een
me we pharmacopoea belgica, die in 1851 als Pharmacopoea Neerlandica verscheen.
met Aletta Wilhelmina ten Cate die den 5en November 1867 overleed.
Den 14en Juni 1832 was hi'wd
gehu
Zie over hem P. H. Suringar, zijn broer, in Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 1874, II, 66, gevolgd door een list van lidmaatschappen
en een bibliografie; P. H. Simon Thomas in het Nieuw Ned. biogr. wbk. III, 1213 en het daar nog opgegeven artikel in
„Ons streven, Weekblad voor Vrouwen en Meisjes", van de hand van de hoofdredactrice Agatha (Reinoudina De Goeje).

g
geboren,
Pieter Hendrik SURINGAR, broeder van Gerard Coenraad Bernard, werd den 3en Januari 1813 te Linen
als zoon ook van Lucas Suringar en Catharina Anna Elisabeth Beckhaus. Hi' bezocht de Latijnsche school te Leiden en
werd hier den 27en Februari 1831 ingeschreven als student in de medicijnen. Den 22en April 1837 promoveerde hi' er op
een „Dissertatio historico-medica de Aretaeo medico diagnostico summo". Hi' vestigde zich nu als geneesheer in Amsterdam
waar hi' door zijn bekwaamheid en zijn tact al spoedig een uitgebreide praktijk verkreeg. Als opvolger van F. S. Alexander
werd hi' bij Ministerieel Besluit van 5 September 1844 benoemd tot hoogleeraar aan de Klinische School; hi' aanvaardde
dit ambt den 22en November met een rede„Over de doelmatigste inrichting van het Clinisch Onderwijs”. Bij Raadsbesluit
van den 6en November was hem intusschen ook de titel van Honorair Professor in de Geneeskunde aan het Athenaeum
Illustre verleend. Bij de opheffing van de Klinische School in 1867 werden de daaraan verbonden hoogleeraren ontslagen,
en er zou stremming in den gang van het onderwijs ontstaan zijn als zij niet uit vrijen wil hun werkzaamheden in het
Gasthuis waren blijven waarnemen. Daarom werden zij, Lehmann, Tilanus en ook Suringar, in de Raadsvergadering van
den 3en September 1867 benoemd tot hoogleeraren aan het Athenaeum Illustre. Hem werd het onderwijs in de practische
geneeskunde opgedragen om de speciale pathologie en therapie, de algemeene medische kliniek en de therapeutische pharmacologie als nieuw yak te doceeren. Hi' deed dat ijverig 10 jaar lang, maar toen in 1877 de Universiteit werd ingericht
vroeg de „goede, oude, hoestende Professor, wiens kortademigheid bijna even spreekwoordelijk was als zijne opgewektheid "
omgezondheidsredenen ontslag. Het werd hem teen den 15en October eervol verleend. Nog eens 10 jaar heeft hi' van zijn
otiumgenoten tot hi'n de 13en Januari 1887 overleed.
Vooral in den eersten tijd heeft Suringar op grond van het rijke zieken-materiaal waarover hi' in het Binnengasthuis de
heelkunde
en heedete
beschikking had , tal van mededeelingen gedaan in de vergaderingen van het Genootschap voor geneesAmsterdam, die dan latergedrukt werden in het Nederlandsch Weekblad voor Geneeskundigen of het Nederl. Tijdschrift
voor Geneeskunde. Van tijd tot tijd verscheen daarnaast een zelfstandige verhandeling of over een of ander medisch probleem
Of ter aankondiging van nieuw uitgekomen geschriften. Een tweetal opstellen heeft hi' aan zijn broeder, dien hi' hoogelijk
vereerde, gewijd.
Zie over hem C. E. Daniels in het Ned. Tijdsch. v. Geneeskunde XXIII (1887) I, 81; P. H. Simon Thomas in het Nieuw
Ned. biogr. wbk. III, 1215.

Adriaan Ernst Hugo SWAEN werd den 9en Februari 1863 te Haarlem geboren. Hi' bezocht daar het Gymnasium,
be of zich voor studiedoeleinden naar En eland en behaalde achtereenvolgens de acten A en B Middelbaar Onderwijs
Engehch. Van 1894 tot '98 was hi' leeraar aan de H.B.S. te Almelo, van 1898 tot 1900 aan die te Nijmegen, van 1900
tot 1905 aan het Gymnasium te Amsterdam, van 1905 tot 1907 aan de R.H.B.S. te Groningen en van 1907 tot 1913
aan het Gymnasium aldaar. Bij zijn komst in Groningen, in 1905, werd hi' tevens benoemd tot lector in de Engelsche
taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit daar ter stede ; den 23en September opende hi' zijn colleges met een openbare
les over : Tenn son's Arthurian Poems". Den 29en Januari 1913 volgde zijn benoeming tot hoogleeraar in de Engelsche
taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam ; den 2en Juni hield hi' zijn inaugurale rede over : „De wetenschappelijke beoefening van het Engelsch hier te lande".
Van zijn hand verschenen nog : John Vanbrugh, ed. with introd. and notes (1896); A short history of English literature
(1900; 6e dr. 1924); Anthony Brewer's The love-sick king (1907; in : Materialien zur Kunde des alteren englischen
Dramas(uitg. Bang)); He wood's How a man may chuse a good wife from a bad (1912; in Materialien u.s.w.); The
scottish history of James the fourth 1598 (by Rob. Greene) (1921; uitgeg. samen met W. W. Greg); De valk in de
Iconographie (1926); Samuel Tuke. The adventures of five hours. Reprinted from the folio of 1633 and the third impression
of 1671 enz. (Ed. by A. E. H. Swaen 1927). Verder publiceerde hi' tal van artikelen in tijdschriften als : Anglia, Englische
Studien, Modern language notes, Modern language review, Neophilologus, Herrigs Archiv, Tijdschr. v. Ned. Taal en Letterk.,
Jaarversl. Kon. Oudheidk. Genootsch., Ardea.

Willem Simon SWART werd den 6en December 1807 te Leidengeboren als zoon van Nicolaas Swart, Remonstrantsch
predikant aldaar, later te Amsterdam. Hier bezocht hi' de Latijnsche school en studeerde hi' aan het Athenaeum Illustre,
eerst in de letteren en van '26 of in de medicijnen. Hi'volgde bijorkeur
vo
de lessen van Van der Boon Mesch en van
Voilte. Te Utrecht, waar hi' den 27en Januari 1827 werd ingeschreven voor de philosophische faculteit, voltooide hi' zijn
studie ; vooral de colleges van Moll trokken hem daar. In 1831 promoveerde hi' er tot doctor in de Wis- en Natuurkunde
op een proefschrift : „de communicatione et propagatione caloris liberi".
Inmiddels was hi' in 1829 reeds benoemd tot leeraar in de mathesis en de physica bij de Maatschappij „Felix Meritis" te
Amsterdam en tot lector ook voor het volksonderwijs in de natuurkunde uitgaande van het Amsterdamsche Departement
van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. In 1831, tijdens de ziekte van Van der Boon Mesch, nam hi' diens colleges
aan Athenaeum en Klinische School over en terwijl Curatoren na Van der Boon's dood trachtten een opvolger voor dezen
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te vinden onder„geleerden van reeds meer gevestigden naam” bleef hi' de lessen in de Scheikunde waarnemen. Reeds in
1826 had hi' voor de beantwoording van een prijsvraag over stoechiometrie een accessit verworven en als docent schijnt
hi' voldaan te hebben, althans den 19en Januari 1833 werd het salaris en de jaarlijksche subsidie van den heer Swart,
„onderwijzer in de chemie", verhoogd. Den 3en Juni d.o.v. verzocht Prof. Voilte zijn lessen in de philosophie te mogen
overdragen aan Prof. T. Roorda, en die in de mathesis, de astronomie en de physica aan den heer Swart. Curatoren vereenigden zich met dit voorstel en droegen hem tevens voor tot gewoon hoogleeraar in de chemie. Tot een benoeming kkwam
het toen echter niet, maar in het volgende jaar, na het bedanken van Voilte, stelden Curatoren „ten einde te voldoen aan
het verlangen der Stedelijke regeering tot vermindering van het personeel der hoogleeraren door samentrekking van eenige
takken van onderwijs" voor hem tot professor in de wis-, natuur-, sterren-, en scheikunde te benoemen. Den 22en Mei, van
1834 dus, werd daartoe besloten en den 20en October hield hi j zijn inaugurale rede „de Chemia physicae atudliis ad scienti
scientiae
dignitatem evecta et physicae progressibus ulterius perficienda". Zeer gebrekkig was hi' uitgerust met hulpmiddel
en voor
zijn onderwijs. In het lokaal, daarvoor bestemd, maar in hooge mate ondoelmatig, „vond men niets dan een stookplaats
en zitplaatsen voor toehoorders". De eerste drie jaren van zijn hoogleeraarschap besteedde hi' zijn geheele tractement aan
het aankoopen van instrumenten. Later, in '39 en '43 werden hem subsidies toegestaan en ten slotte sla g de hi' er in zoo
ver te komen „datgelegenheid ontstond om eenige jongelieden practisch in de scheikunde te oefenen". Bij zoo gebrekkige
hulpmiddelen konden zijn lessen moeilijk boeiend zijn; van een zekere rumoerigheid en van veel baldadigheid wordt ere t.
Als lid van de le klasse van het Kon. Ned. Instituut van Wetenschappen had Swart zitting in verschillende Commissies,
zoo in die voor het onderzoek van opium ten behoeve der Oost-Indische bezittingen, voor de trassoorten, voor gebruik van
beenderen-gelei tot voedsel, voor de putboring op de Nieuwe Markt, voor het onderzoek naar het golvenstillend vermogen
van olie. Ook was hi' mede-oprichter en eerste voorzitter van de den 28en April 1842 gestichte Ned. Maatschappij ter bevordering der pharmacie. Zijn geschriften zijn weinig talrijk; door de beslommeringen van het hoogleeraarsambt en door
zijn Instituutswerk ontbrak hem daartoe de tijd. De meeste zijn verschenen in de handelingen van het Instituut. Hi' overleed
den 12en Maart 1847.
Zie over hem : De Konst- en Letterbode van 1847, II, 20; W. P. Jorissen in Chemisch Weekblad VIII (1911), 513, 527;
Id. en L. Th. Reicher,
J. H. Van 't Hoff's Amsterdamer Periode, 19 het artikel van W. P. Jorissen in het Nieuw Ned.
biogr. wbk. II, 1404.
Frederik Jacobus SWARTWOUT werd den 14en November 1813 te Amsterdamgeboren. Hi' doorliep bier de la ere
school en bezocht vervolgens gedurende bijna 3 jaar de Latijnsche school. Den 4en November 1828 werd hi' door de Commissie van Geneeskundig Toeverzicht als apothekersleerling ingeschreven; als leerling eerst en later als bediende bleef hi'
eenige jaren werkzaam. Van 1834 tot '36 bezocht hi' de Klinische School en woonde hi' de botanische lessen bij van Prof.
De Vriese en die in de Scheikunde van Professor Swart. Den 14en Augustus 1837 werd hi' gepromoveerd tot Apotheker.
Daarop volgde zijn benoeming tot amanuensis aan het Scheikundig laboratorium van Prof. Swart, dien hi' 7 jaar lang
als assistent ter zijde stond. Hierop vestigde hi' zich als apotheker eerst op den Grimburgwal, later aan de Heerengracht.
Slechts weinige jaren bleef hi' als zoodanig gevestigd; den 24en Juni 1857 werd hi' benoemd tot Stads-apotheker in het
Binnengasthuis, welke betrekking hi' tot zijn dood toe heeft waargenomen. Van '46 tot Mei '48 nam hij , tijdens de
z
ziekte
van Prof. Swart diens lessen in Scheikunde en Pharmacie over. En den 18en December 1867 werd hi' benoemd tot lector
in depharmacie aan het Athenaeum Illustre, een functie, die hi' tot 1877 bekleedde toen het Athenaeum door de stichting
der Amsterdamsche Universiteit werd opgeheven.
Swartwout was lid van de Commissie belast met de samenstelling van een nieuwe uitgave der Pharmacopoea Neerlandica,
die in 1877 in werking trad. Ook trad hi' op in verschillende examen-commissies. In November 1856 werd hi' benoemd tot
correspondeerend lid van de S ociete de Pharmacie de Bruxelles. Hi' was mede-oprichter en lane jaren Hoofdbestuurder
van de Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. Vele bijdragen van zijn hand zijn in de „Berichten" dier Maatschappij
verschenen. Den 30en Juni 1880 werd hi' tot honorair lid benoemd. Van een zware ziekte enkele jaren te voren slechts gedeeltelijk hersteld, is hi' den 17en Mei 1886 overleden.
Zie over hem : P. Kruysse in Berichten van de Ned. Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, 5e volgreeks, No. 28
(Januari 1887), 801.
Nicolaas Hendrik SWELLENGREBEL werd den 12en Augustus 1885 te Amsterdam geboren. Hi' bezocht de H.B.S.
met 5-j.c. in zijn geboortestad, studeerde daar en te Zurich in de biologie en promoveerde in laatstgenoemde plaats
in November 1908 op een proefschrift „Sur la nature et les causes de la maladie des taches en couronne chez la pomme de
terre". Van 1908 tot '09 was hi'j assistent aan het Plantenphysiologisch laboratorium der Universiteit van Zurich. Van 1909
tot '11, van '15 tot '16 en van '20 tot '21 trad hi' op als privaat-docent in de parasitologie aan de Universiteit te
Amsterdam; den 4en November van het eerstgenoemde jaar opende hi' zijn colleges met een openbare les over : „De rol
derprotozoOlogie in de tropische geneeskunde". Van 1911 tot '13 en van 1916 tot '19 was hi' zoiiloog bij den Burgerlijken
Geneeskundigen Dienst in Nederlandsch Oost-Indie en van 1913 of is hi' chef van het zoOlogisch laboratorium der Afdeeling voor Tropische Hygiene van het Kon. Koloniaal Instituut te Amsterdam. In Mei 1921 werd hi' benoemd tot bijzonder
hoogleeraar vanwege het Koloniaal Instituut in de kennis van de dierlijke parasitismen van den mensch in NederlandschIndie aan de Universiteit van Amsterdam ; den 26en September Meld hi' zijn inaugurale rede over : „Zuiver en toegepast
wetenschappelijk onderwijs in de biologie".
Van zijn hand verschenen nog : De anophelinen van Nederlandsch Oost-Indie (1916; meded. Kol. Inst. VII, Afd. Trop.
sieten
hyg. 3 3e dr. in voorbereiding); De dierlijke
paravan den mensch en van onze huisdieren (2e dr., 1911, samen met
C. Ph. Sluiter; 3e dr. samen met C. Ph. Sluiter en J. E. W. Ihle 1922), en verder een zeer root getal artikelen in :
Centralbl. f. Bakt., Parasitenk. u. Infektionskrankh., Comptes rendus des seances de la Soc. de Biologie, Archiv. f.
Hygiene, Parasitology, Geneesk. Tijdschr. v. Ned. Indie, Archives neerl. des sciences exactes et nature1les, Ned. Tijdschr.
v. Geneesk., Versl. en Proceedings v. d. Kon. Akad. v. Wetensch., Annales de l'Inst. Pasteur, Rivista di malariologia,
Publications of the South African Institute for medical research.
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Jan Hendrik VAN SWINDEN werd den 8en Juni 1746 te 's Gravenhage geboren, als zoon van Philippe van Swinden,

advokaat bij het Hof van Holland en Anna Maria Tollosan. Als knaap reeds toonde hi' liefhebberij voor wiskunde en geografie
en knutselde hi graag aan horloges en machines. Zijn eerste onderwijs, ook in Fransch en Latijn, kreeg hi' van zijn vader,
terwij1 Glasius hem verder in deze vakken bekwaamde en J. J. Blasiere hem de beginselen der wis- en sterrenkunde bijbracht.
Den 10en Augustus 1763 werd hij te Leiden als student in de rechten ingeschreven; hi' stond er onder leiding van zijn oom,
Mr. Pieter Tollosan. Al spoedig ging hij tot de studie der Wis- en Natuurkunde over, waarbij hi' veel te danken had aan den
toenmaligen privaat-docent J. T. Hennert. In '65 deed hi' zijn candidaatsexamen en den 12en Juni van het volgende jaar
promoveerde hij tot doctor philosophiae op een dissertatie „de attractione". Zeer kort na zijn promotie, in December '66,
werd hij, vooral op aanbeveling van Van Bleiswijk, te Franeker, als opvolger van A. Brugmans, benoemd tot hoogleeraar
in de philosophie, de logica en de metaphysica. Den 18en Maart 1 ) '67 hield hi' er zijn inaugurale rede : „de causis errorum
in rebus philosophicis". De stellingen, door zijn studenten hier onder zijn leiding verdedigd, heeft hi' uitgegeven als „Cogitationes de varies philosophiae capitibus". Veel hield hi' zich hier al bezig met Newton, getuige zijn rectoraatsrede van.
1779 „de philosophia newtoniana". Ook met magnetisme in verband met metereologie en electriciteit; verschillende opstellen over weerkundige waarnemingen verschenen van zijn hand en hi' gaf een beschrijving nit van het planetarium van
se Eisinga. Tweemaal werd hi' in dezen tijd met goud bekroond voor de beantwoording van een prijsvraag, uitgesch reven
Eise
respectievelijk in '7.7 door de Parijsche Academie van Wetenschappen over de veranderlijkheid der magneetnaalden en in
'80 door de Keurvorstelijke Academie te Munchen over de overeenkomst tusschen magnetisme en electriciteit.
In 1785 werd hij, als opvolger van Wijttenbach die den leerstoel van Tollius had overgenomen, benoemd tot hoogleeraar
in de philosophie, de mathesis, de astronomie en de physica aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam; den 25en April
hield hij zijn intreerede „de hypothesibus physicis, quomodo silt e mente Newtoni intelligendae". Sedert is hi' Amsterdam
trouw gebleven; in 1795, '99 en 1808 in Leiden beroepen, heeft hi' voor een benoeming bedankt, de derde maal heeft Koning
Lodewijk Napoleon hem niet uit Amsterdam willen laten vertrekken. Toen hi' in 1800 lid werd van het Uitvoerend Bewind
der Bataafsche Republiek en daardoor zijn domicilie naar Den Haag moest verleggen, kreeg hi' verlof zijn colleges tijdelijk over
te dragen aan C. L. Brunings; na de staatsgreep van 1801 keerde hi' echter spoedig weer op zijn post terug. Dapper en niet
zonder succes heeft hi' op dien post in den inlijvingstijd de belangen van het Athenaeum verdedigd, eerst in den strijd om zijn
bestaan, toen in dien om de rechtsgeldigheid der studie, ten slotte in de retributie-kwestie •; met te meer klem kon hi' dat
doen sedert hij, den 30en April 1812, benoemd was tot eerste Inspecteur in het ressort der Leidsche Academie, speciaal belast
nu met de behartiging der belangen van het Athenaeum Illustre. Dat hi' ook door Koning Willem I gewaardeerd werd,
bewijst zijn benoeming tot Staatsraad in buitengewonen dienst ; democraat gebleven, weigerde hi' echter in 1815
de decoratie met den Nederlandschen Leeuw, zooals hi' in 1807, onder Lodewijk Napoleon, de versierselen van de Ordre
de l'Uniongeweigerd had. In 1819, drie en zeventig jaar oud, vroeg hi' om een adjunct-hoogleeraar te zijner assistentie;
het Stadsbestuur toonde zich onmiddellijk bereid dit verzoek in te willigen en benoemde daartoe J. P. E. Voilte met „het
vooruitzicht Van Swinden te succedeeren". Nog vier jaar ongeveer is hi' daarna in functie geweest; den 9en Maart 1823 is
hi'j overleden.
Van Swinden heeft in het Amsterdamsche leven van zijn tijd een groote rol gespeeld. Hi' was de ziel van „Felix Meritis",
waarvoor hi' meer dan 100 voordrachten heeft gehouden. Tal van instellingen zijn op zijn initiatief of met zijn medewerking
tot standgekomen; zoo de Kweekschool voor de Zeevaart en het blindeninstituut. Hi' had bemoeiingen met de volkstelling,
met levensverzekering en de samenstelling van sterftetafels. Van Juli 1798 tot October '99 was hi' met prof. Aeneae te Parijs
voor de conferentie tot hervorming der maten en gewichten en de vaststelling van een metriek stelsel. Met de Fransche
geleerden Tralles, Delambre en Legendre had hi' zitting in de commissie tot vaststelling van de lento van den meter. Hi'
was lid en rapporteur der Commissie tot het ontwerpen van een plan tot verbetering van de inrichting der hoogescholen
en voorzitter van het Comite-centraal van den waterstaat, in welke hoedanigheid hi' k rachtig meewerkte tot het instellen
dergroote geodesische meting, kort daarna door Krayenhoff verricht. Hi' was voorzitter van de Commissie van Geneeskundig
vervangster van het oude Collegium Medicum. Lang ook is hi' president-commissaris
geweest van h Fonds
Toeverzicht,
de het
ter aanmoediging van den Zeedienst; als zoodanig protesteerde hi' teen de sluiting van de Kweekschool voor de Zeevaart
in Napoleon's tijd en jubelde hi' bij de heropening dier instelling. Tallooze binnen- en buitenlandsche genootschappen hebben
hem onder hun leven opgenomen en een root aandeel heeft hi' gehad in de voorbereiding van de inrichting van het Koninklijk
Nederlandsch Instituut in den tijd van Lodewijk Napoleon.
Bij Van der Aa vindt men de lane list van zijn geschriften in het Latijn, het Nederlandsch, het Fransch, het Duitsch en
het Engelsch. Zijn colleges in wiskunde te Amsterdam waren aanleiding voor de publicatie, eerst in het Latijn, later in het
Hollandsch, van zijn „Grondbeginselen der Meetkunde", een boek dat in de 19e eeuw langen tijd is gebruikt. Als lid van
de commissie, door het admiraliteitscollege van Amsterdam ingesteld ter verbetering van de geschriften ten behoeve
der Zeevarendengaf hi' van '87 of een almanak ten dienste der zeelieden uit en schreef hi' verhandelinken over het
bepalen der lengte op zee, over octanten en sextanten. Bovendien onderhield hi' met tal van geleerden een geregelde
correspondentie.
Na Burman Secundus, zoogansch anders gekirienteerd, begint met Van Swinden c.s. de meer nuchtere proefondervindelijkheid, de nieuwegeest der exacte wetenschappen zijn triumfantelijken intocht in het Athenaeum te houden. Toch was hi' een
godsdienstig man, maar naar de redelijkheid dier dagen, zoodat hi' met Cras vooral verhinderd heeft, dat Bilderdijk
tot hoogleeraar te Amsterdam werd benoemd.
Zijn dood werd als een root verlies gevoeld. In den avond van den Ten November 1823 had in Felix Meritis een indrukwekkende rouwplechtigheid lasts. Den 13en October had Voiite reeds een lijkrede in de Aula der Universiteit gehouden en
ook Van Lennep heeft hem geeerd in een rede, opgenomen in de Hulde aan de nagedachtenis van J. H. van Swinden
(Amsterdam 1824).
In 1768 was van Swindengehuwd met Sara Riboulleau.
Zie over hem : J. C. Breen in Amstelodamum X (1923), 25 ; P. van Geer in het Album der Natuur 1881, 1; V. d. Aa,
Biogr. Wbk. der Nederl. s.v. en de daar genoemde literatuur; J. C. Ramaer in het Nieuw Ned. biogr. wbk. IV, 1289,
1 ) In Amstelodamum X (1923), 25 vlgg. geeft Breen : 17 Maart.

687

waargeen literatuur wordt opgegeven; de artikelen, genoemd in Petit's Repertorium; C. M. J. Willeumier, Eene bladzijde uit de Gesch. v. h. Athenaeum Illustre te Amsterdam, 13 ; H. Brugmans, Het nieuwe Amsterdam, 198 ; De Agnietenkapel, Gedenkboek 1921, 43 ; Van Athenaeum tot Universiteit, 10, 14, 21, 23 tot 30, 50 en noot 50 ; P. C. Molhuysen,
,
Bronnen t.d. Gesch. d. Leidsche Univ. VI 477;
VII, 106, 120, 124, 342. Cf. voor zijn geschriften : G. D. Born H.Gzn .,
Het Hooger Onderwijs te Amsterdam, enz., 119.
Bernardus Maria TAVERNE werd den 23en October 1874 te Leidengeboren. Hi' bezocht de H.B.S. met 5-j.c. in
zijn geboortestad. In 1892 werd hi' adspirant-administrateur bij de zeemacht, in 1894 officier bij de administratie der Marine.
In 1900 le de hi' het Staatsexamen of ter toelating tot de Universiteit, waarna hi' te Amsterdam en te Leiden studeerde
in de rechtswetenschap; den 9en Juli 1903 promoveerde hi' in laatstgenoemde lasts op stellingen. In 1909 nam hi' ontslag
uit den dienst der Marine en werd hi' benoemd tot Substituut-griffier bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam;
van 1911 tot '13 was hi'j rechter in de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, van 1913 tot '17 in die te Amsterdam. Den
9en November van het laatstgenoemde jaar werd hi' benoemd tot hoogleeraar in het Strafrecht en de Strafvordering aan
de Universiteit van Amsterdam ; den 25en Februari 1918 hield hi' zijn inaugurale rede over : „De taak van den Strafrechter".
Den 26en October 1921 verkreeg hij, op zijn verzoek , eervol ontslag uit dit ambt we
zijn benoeming tot Raadsheer
dsh in
den Hoogen Raad der Nederlanden; tot de zomervacantie van 1922 bleef hi' echter het professoraat waarnemen.
Van zijn hand verscheen nog een: Praeadvies over de grondslagen van het Strafrecht (1924; voor de Ver. tot het bevorderen
van de beoef. d. wetenschap onder de Kathol. in Nederl. ). Verder gaf hi' uitvoerige besprekingen van binnen- eniten
bulandsche strafrechtelijke literatuur in het Tijdschr. v. Strafrecht waarvan hi' sedert 1918 redacteur is, en publiceerde
hi' tal van artikelen in dit tijdschrift, in het Nederlandsch Juristenblad, in de Nederl. Jurisprudentie, waarvan hij, al sedert
1913, mede-redacteur is, en in het Mil. Rechtelijk Tijdschrift.

Johannes TEMMINCK GROLL werd den 5en December 1887 in Den fieldergeboren. Hi' bezocht daar en te Nijmegen

de H.B.S., studeerde te Amsterdam in depharmacie, werd er in 1915 tot apotheker bevorderd en promoveerde er den
10en December 1918 op een proefschrift over : „De invloed van physische en chemische factoren op de werking van fermenten". Van 1914 tot '16 was hi' 2e assistent aan het Physiologisch Laboratorium te Amsterdam, van ' 16 tot ' 17 Scheikundige bij den keuringsdienst en de gasfabriek der gemeente Nijmegen, van '17 tot '19 eerste assistent aan het Physiologisch
Laboratorium te Amsterdam, daarna Scheikundige aan het Kon. Kol. Instituut (Afd. Handelsmuseum), terwijl hi' in 1920
weer als le assistent verbonden werd aan het Physiologisch Laboratorium. In 1919 werd hi' toegelaten als privaat-docent
in dephysiologische chemie aan de Universiteit van Amsterdam; den llen October opende hi' zijn colleges met een openbare
les over : „De voorgeschiedenis der physiologische chemie". Den 29en September 1920 volgde zijn benoeming tot lector
in de analytische scheikunde en de biochemie.
In de Berichten van de Afdeeling Handelsmuseum van het Kon. Koloniaal Instituut verschenen van zijn hand : No. 2,
Vetleverendepalmen uit de geslachten Attalea en Maximiliana , en No. 3, De gambir en hare vervalschingen,idbeide1920
in
en overgedrukt uit de Indische Mercuur. Verder publiceerde hi' verschillende artikelen over fermentonderzoekingen in het
Chemisch Weekblad, Pharmaceutisch Weekblad, Tijdschr. v. Geneesk., Archives Neerl. de Physiologie, Verslagen der Kon.
Akad. v. Wetensch., Kolloidzeitschr. en International Critical Tables.
Johan Van EBBENHORST TENGBERGEN, zie : Johan VAN EBBENHORST TENGBERGEN.

Cornelis Anne DEN TEX werd den 30en Augustus 1795 te Tilburg geboren, als zoon van Cornelis Den Tex, schepen 1)
ofpachter van de gemeene middelen2) aldaar, en Jacoba Arnolda Tusselman. In Tilburg bezocht hi' de Fransche school.
Van Aug. 1807 tot Sept. 1811 was hi' leerling van de Latijnsche school te Utrecht, waar de vader zich vestigde met het
oog op de opvoeding van zijn eenigst kind. Vooral Dornseiffen bracht hem daar liefde bij voor de studie der oude talen en
reeds in zijn Gymnasium-tijd maakte hi' kennis met Van Heusde, die later een zoo grooten invloed op zijn vorming zou
hebben. Den 13en September 1811 werd hi' ingeschreven als student aan de Utrechtsche Hoogeschool. In vriendenkringen
beoefende hi' letteren en rechten beide en jaren lang was hi' secretaris van het rechtsgeleerd gezelschap „Themis". Den
27en September 1816 promoveerde hi' tot doctor in de letteren op een dissertatie „de vi Musices ad excolendum hominem e
sententia Platonis" ; levenslang is liefde voor muziek en schoone kunsten hem bijgebleven. In het volgende jaar werd
hi' met goud bekroond voor de oplossing van een prijsvraag door de Utrechtsche Universiteit uitgeschreven, en ook nog
in '17, den 17en December, werd hi' bevorderd tot doctor in de beide rechten op een proefschrift „de antiqui juris principiis
in excolenda- jurisprudentia Romana constanter servatis". Vooral van Rhoer had invloed op zijn rechtsgeleerde studien
gehad. Een paar jaar oefende hi' nu als advokaat de juridische praktijk uit; toen werd hij, in 1820, als opvolger van Cras,
benoemd tot hoogleeraar in het Natuur- en Volkenrecht en in het Staatsrecht aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam;
den 9en October Meld hi' zijn inaugurale rede „de insigni honore quo habiti fuerunt cum philosophi apud Graecos tum
RomaeJurisconnsulti". In het volgende jaar was hi' het, die, den lien October, de uit Belie terugkeerende Amsterdamsche studenten toesprak in een „allocutio ad illustris Athenaei Amstelodamensis studiosos e castris feliciter reduces".
In Amsterdam voelde hi' zich blijkbaar volkomen thuis; toen hi' in 1825 benoemd werd tot opvolger van Kemper te Leiden,
bedankte hi' en een leerstoel, in 1836 hem te Utrecht aangeboden, nam hi' evenmin aan. In 1842 werd hi' gekozen tot
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, maar toen het hem bleek hoe moeilijk het kamerlidmaatschap met zijn
professoraat te vereenigen was, stelde hi' zich in '46 niet meer beschikbaar. Ook was het optreden in de Kamer voor hem

1 ) Zoo Nieuw Ned. biogr. wbk. en Alg. Konst- en Letterbode. 2 ) Zoo Van Hall in Levensberichten Maatsch. der Ned.
Letterkunde.
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een teleurstelling geweest; liberaal, maar nit in de mate van Thorbecke en de zijnen, behoudend bij hem vergeleken,
maar toch ook weer zO6 dat hi' zich niet bij de conservatieven kon aansluiten, stond hi' als doctrinair tamelijk wel op
zich zelf en botste naar be de ant n. Vooral in adviezen. over economische en strafrechtelijke zaken, over het muntwezen,
den graanhandel en de ontwerpen voor een strafwetboek onderscheidde hi' zich. In '47 werd hi' tot Staatsraad in buitengewoven dienst benoemd, in '48 maakte hi' nog deel uit van de dubbele Kamer en hielp hi' de nieuwe grondwet aannemen,
en van September '48 tot Januari '54 was hi' lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Inmiddels was ook, in verband met zijn. wankele gezondheid, het professoraat hem moeilijk geworden en op zijn verzoek werd Mr. J. de Bosch Kemper
hem als ambtgenoot toegevoegd. Toch zag hi' zich gedwongen in 1852 ontslag te vragen; het werd hem den 6en October
eervol verleend. Nog een k1 in twee jaar heeft hi' daarna geleefd; den 9en April 1854 is hi' overleden.
In zijn colleges sloot Den Tex zich in het begin aan bij Cras, zijn voorganger, later stelde hi' zich meer Van Heusde en de
Rhoer tot voorbeeld. Zij muntten niet in de eerste plaats uit door oorspronkelijkheid en diepzinnigheid, maar zij getuigden
van een groote belezenheid en waren op practische bruikbaarheid gericht. Hi' gaf een eigen systeem maar spoorde tot
zelfstandig onderzoek aan. In dat verband heeft hij, samen met Des Amorie van der Hoeven, getracht de openbare disputaties,
die sedert den dood van Cras in onbruik waren geraakt, weer in eere te herstellen. De studentenalmanak van 1850 geeft
een beschrijving van een drietal van zulke disputaties, in den cursus 1849—'50 na langen tijd weer voor het eerst gehouden.
Het oordeel luiddegun.stig, maar de poging was vergeefsch. Nog eenmaal is er een, en nu een theologische, gehouden; toen
was het uit.
Niet op colleges alleen liet Den Tex zich hooren; hi' heeft ook tal van voordrachten gehouden : in het Kon. Ned. Instituut,
in Felix Meritis, in de Amsterdamsche afdeeling van de Hollandsche Maatschappij van fraaie Kunsten en Wetenschappen,
voor hetplaatselijk Departement van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, in Doctrina et Amicitia. En vooral in
geschriften. heeft hi' zich geuit. In 1825 be on hi' met Van Hall de „Bijdragen", later „Jaarboeken", nog later „Nieuwe
Bijdragen tot regtsgeleerdheid en wetgeving" uit te geven, waarin. tal van verhandelingen en boekbesprekingen van zijn
j in andereDaarnaast
binnen- en buitenlandscheschreef
tijdschriften. Listen hi
dier opstell
hand voorkomen.
enkomen voor
in zijn levensberichten. in de „Algemeene Konst- en Letterbode" en in de Handelingen van de Ned. Maatschappij der Letterkunde. Afzonderlijk verscheen, als zijn belangrijkste werk, de „Encyclopaedia jurisprudentiae" (1830). En dan nog een
verhandeling : „Over de geschillen tusschen Nederland en Belie betrekkelijk de riviervaart" (1833) en „Twee voorlezingen
overgraanwetten en graanhandel" (1874), terwijl hi' samen met Uytwerf Sterling, F. A. Van Hall en J. van Hall „Aanmerkingen" uit of „op het ontwerp van het wetboek van Strafvordering".
Van 1833 tot '36 was Den Tex lid van het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Hi' is regent
geweest van het Burgerweeshuis, Curator der Stadsarmenscholen en lid van een root getal binnen- en buitenlandsche
genootschappen, waarvan men een opsomming aantreft in de beide boven reeds genoemde levensberichten.
In 1846 heeft hi' Nederland vertegenwoordigd op het Poenitentiair Congres te Frankfort. a. M., in '47 op dat te Brussel.
met Petronella Clazina Bondt, die den 18en Februari 1848 overleed. Later
Den 30en Augustus 1822 was hi'trouwd
ge
is hi' hertrouwd met de Weduwe Van Walree, geboren Weerts.
Zie over hem : F. F. K. in de Algemeene Konst- en Letterbode 1854, 167 en 174; J. van Hall in Handelingen van de
Maatschappij der Ned. Letterkunde 1854, 94; A. de Vries in Nederland en Nederlanders in de 19e eeuw 1857, afl. 4;
E. Zuidema in het Nieuw Ned. biogr. wbk. IV, 1302 ; van Athenaeum tot Universiteit, 44, 54.

Johann Samuel THEISSEN werd den Zen November 1874 te Berg-Gladbach geboren, Hi' bezocht de H.B.S. met 5-j.c.
te Arnhem, behaalde daarna, in 1894, degewone akte voor L.O. en die voor wiskunde, in 1895 die voor Fransch, deed
mnasum
vervo lgens het aanvullende eindexamen voor Latijn en Grieksch aan het
Gyi te Arnhem, studeerde te Utrecht
in de Nederlandsche Letteren enpromoveerde den 24en Mei 1907 te Leiden op een proefschrift, getiteld : „Centraal gezag
en Friesche Vrijheid. Friesland onder Karel V". Van 1894 tot '95 was hi' werkzaam bij het L.O., van '95 tot '96 bij het
M.U.L.O. te Arnhem. Van 1899 tot 1901 was hi' tijdelijk leeraar in de geschiedenis aan de H.B.S. en het gymnasium te
Amersfoort, van 1901 tot 1903 leeraar in hetzelfde vak aan hetgymnasium te Leeuwarden, van 1903 tot 1917 aan dat te
Groningen. Bij Ministerieele Beschikking van den 16en Juli van laatstgenoemd jaar werd hij, met in an van den len September d.o.v., benoemd tot bibliothecaris van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen. Bij besluit van 23 November
1928 benoemde de Raad dergemeente Amsterdam hem tot bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek aldaar; hi' aanvaardde dit ambt den len Februari 1929. Bij Raadsbesluit van den 25en Juli 1930 werd hi' tevens benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de Vaderlandsche Geschiedenis ; den 27en October hield hi' zijn inaugurale rede, getiteld : „Uit de
voorgeschiedenis van het liberalisme in Neerland".
Van zijn hand verschenen nog : De regeering van Karel V in de Noordelijke Nederlanden (1912; Ned. Historische Bibliotheek
VI); Voor Vrijheidt ende Vaderlandt; Stad en Lande in 1672 (1922); Correspondance francaise de Marguerite d'Autriche,
duchesse de Parme, avec Philippe II, editiee d'apres les copies faites par R. C. Bakhuizen van den Brink, I, (1925;
Ouvrage .... pour faire suite a l'edition de L. P. Gachard; Werken v.h. Hist. Genootsch. te Utrecht, 3e Serie, N. 47).
Verderpubliceerde hi' artikelen in : Archief v. d. Gesch. v. h. Aartsb. Utrecht, Bijdr. v. Vaderl. Gesch. en Oudheidk.,
Tijdschr. v. Gesch., De Vrije Fries, de Groningsche Volksalmanak, Historische Avonden uitgeg. door het Hist. Genootsch.
te Groningen, Bibliotheekleven, Handelingen van het zesde Nederlandsche Philologencongres, Verslag van de Al em.
Vergadering der leden v.h. Hist. Genootsch. te Utrecht 29 Mei 1917, Gedenkboek der Gemeente Kweekschool voor onderwijzeressen te Groningen III, en verschillende boekbesprekingen in het Museum.

Henricus Franciscus THIJSSEN werd den 15en November 1787 te Amsterdam uit een R.K. familie uit dengezeten
burgerstand geboren. Oorspronkelijk was hi' niet voor de studie bestemd; maar zijn ouders hebben hem ten slotte toegestaan
zijn neiging in deze richting te volgen. Den 22en September 1806 werd hi' te Leiden ingeschreven als student in de medicijnen en den Ben Augustus 1810 is hi' er gepromoveerd tot doctor medicinae op een dissertatie : „De ag , typaoyta seu
pulsus doctrina". Hi' vestigde zich nu als geneesheer in zijn geboortestad en kreeg daar weldra een uitgebreide praktijk.
Toen volgde zijn benoeming tot Stads-dokter, geneesheer aan het Buiten- en daarna aan het Binnengasthuis, lid van de
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Provinciale commissie vangeneeskundig toeverzicht. Bij de oprichting der Klinische School in 1828 werd hij daaraan benoemd
tot hoogleeraar in de geneeskunde en tegelijk tot honorair hoogleeraar aan het Athenaeum Illustre den 3en September
hield hi' zijn inaugurale rede „over de geschiedenis en strekking der klinische geneeskunde". Tevens bleef hij de geneeskundige praktijk waarnemen.
Zeer kort maar heeft hi' het hoogleeraarschap bekleed; den 8 1 ) Januari 1830 reeds is hij overleden.
Behalve degenoemde dissertatie en oratie verschenen van zijn hand nog een lofrede op den vermaarden Amsterdamschen
geneesheer Tulp, een geschiedkundige beschouwing der ziekten in de Nederlanden enz., een verhandeling over de herfstkoortsen in Amsterdam, vooral die van 1826. Verderpubliceerde hi' opstellen in de Werken van het Kon. Nederl. Instituut,
de Bijdragen tot de Regtsgeleerdheid, de Bijdragen tot de Natuurkundige Wetenschappen, het Magazijn voor Wetenschappen,
Kunsten en Letteren, en schreef hi' verschillende boekbeoordeelingen.
Zie over hem : Academisch Tijdschr. voor het Koningrijk der Nederl. I (1830), 250 Algemeene Konst- en Letterbode voor
het jaar 1830, 35; Van der Aa, Biogr. Wbk. der Nederl. s.v. Thijssens (Henricus Franciscus); P. H. Simon Thomas in
Nieuw Ned. biogr. wbk. IV, 1329. Cf. voor zijn geschriften : G. D. Bom H.Gzn., Het Hooger Onderw. te Amsterd. enz., 144.
Johannes TIDEMAN werd den 12en October 1807 te Amsterdamgeboren. Hij studeerde daar aan het Athenaeum Illustre

in de Letteren en werd in 1827, ofschoon hij niet nit Remonstrantsche ouders gesproten was, leerling van het Remonstrantsche Seminarium. Den 18enJanuari 1830 promoveerde hi' te Leiden tot phil. theor. mag. et lit. hum. dr. op een dissertatie :„De Deo Platonis”; in 1857 verleende dezelfde Universiteit hem het eeredoctoraat in de godgeleerdheid. In 1830
ook totproponent bevorderd, werd hi' den 6en Augustus 2) van dat jaar te Rotterdam beroepen, waar hi' den 21en November
zijn intrede deed. Van 14 October 1832 of nam hi' ook den dienst te Delft op zich, eerst voor drie maanden, daarna tot
20 April 1835. Op 23 Novembers 1855 werd hi' benoemd tot hoogleeraar aan het Remonstrantsche Seminarium te Amsterdam; den 9en Maart 1856 4 ) nam hi' afscheid van zijn Rotterdamsche gemeente en den 31en van die maand aanvaardde
hi' zijn professoraat met een „Oratio de theologiae in Remonstrantium Reformatorum Seminario professione". Hi' verbond zich bovendien tot het vervullen van zestienpredikbeurten in het jaar; van 6 April 1856 tot 29 December 1872 voldeed hi' daaraan. Op 1 Juni 1869 Meld hi' de „Gedenkrede" bij de viering van het 250-'are bestaan der Broederschap.
Teen 1 Januari 1873 verzocht en verkreeg hi' eervol ontslag ; den 16en December 1872 hield hi' in het Athenaeum Illustre
zijn afscheidsrede over : „Het Seminarium der Remonstranten te Amsterdam". Met den emeritus hoogleeraar Boot, speciaal
daartoe uitgenoodigd, bleef hi' ook daarna de zittingen van de ordo professorum geregeld bijwonen en er aan de discussies
ijverig deelnemen.
In zijn werk : „De stichting der Remonstrantsche Broederschap 1619-1634" (2 dln. 1871—'72 5 ) gaf hi' een naar de bronnen
bewerktegeschiedenis der Broederschap tot aan haar zelfstandig bestaan en de stichting harer kerken, waarvoor hi' in
1847 dengrondslag had gelegd door zijn : „De Remonstrantsche Broederschap. Biografische Naamlijst van hare Professoren,
Predikanten en Proponenten", waarvan in 1905 een 2e druk verscheen, bewerkt door H. C. Rogge en B. Tideman Jzn.
Voor de bibliotheek der Amsterdamsche Kerk maakte hij zich verdienstelijk door een vervolg op den doorScheltema
P. Sche
vervaardigden catalogus (1863), en door een geheel nieuwen catalogus, in 1877 door hem in het licht gegeven. Uit de opbrengst
van zijn monografie : „Frederikstad a.d. Eider en hare Hollandsche gemeente" (1852) werd aan die gemeente een zilveren
Avondmaals-kangeschonken.
Na zijn emeritaat woonde hi' eerst nog te Amsterdam, later te Hilversum, waar hi' den 9en October 1891 overleed.
Tideman is eerstgehuwd geweest met Johanna Petronella van Hall, een dochter van minister Maurits Van Hall. Zij overleed in 1848. Daarop is hij, in 1856, hertrouwd met H. C. Loncq.
Zie over hem : J. Herderschee in het Nieuw Ned. biogr. wbk. V, 931 en J. Tideman, De Remonstrantsche Broederschap,
2e dr., 19, en de andere, in het register aangegeven plaatsen.
Gijsbert VAN TIENHOVEN werd den 12en Februari 1841 te Sleeuwijk en De Werken nit een geslacht van aannemers
geboren. Zijn moeder was Christina Klazina Van den Bogaard. Zijn eerste onderwijs ontving hi' van een gouverneur. Daarna
bezocht hi' de Latijnsche school te Gorinchem; op 14-jarigen leeftijd kwam hi' in huis bij den rector dier instelling. Den
24en September 1860 werd hi' te Utrecht als student ingeschreven; hi' deed eerst het candidaatsexamen in de letteren;
daarna le de hi' zich op de studie der rechtswetenschap toe. In '63 was hi' ab-actis, van '64 op '65 en van '65 op '66
rector van het Corps. Den 13en Juni '66 promoveerde hi' op een dissertatie, getiteld : „Beschouwingen over regtspersoonlijkheid". Na zijn promotie vestigde hi' zich als advokaat in Den Haag. Den 30en April '67 werd hi' benoemd tot adjunctcommies bij het Departement van Justitie. In hetzelfde jaar werd hi' door den Minister en den 24en Maart '69 bij K.B.
als secretaris toegevoegd aan de Staatscommissie voor de herziening der wetgeving op de eigendoms-overdracht van onroerendegoederen, het hypotheekstelsel en het notariaat; den 21en April '70 bood de Commissie den Koning haar voorstellen aan, die echter totgeen practisch resultaat hebben geleid. Intusschen had hij, ten gevolge van zijn benoeming tot
gewoon hoogleeraar in het Romeinsche en Hedendaagsche Recht aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam, teen den
len April 1869 eervol ontslag nit zijn Haagsche betrekking verzocht en gekregen. Den 19en van die maand hield hi' te
Amsterdam zijn inaugurale rede over : „De waarde van het Romeinsche Recht voor de studie van het hedendaagsche privaatrecht". Tot 1873 heeft hi' het hoogleeraarsambt bekleed; in dat jaar vroeg en verkreeg hi' teen den len Januari 1874
k naar eisch te vervullen
vervu en en o m
eervol ontslag omdat hi' het onmogelijk achtte bij de bestaande organisatie zijn taak
er,
door de houding van den gemeenteraad — die wilde afwachten wat de te voorziene wetswijziging zou opleveren — van een

1 ) Zoo in de Algemeene Konst- en Letterbode van 1830, p. 35 vlg., in het Academisch Tijdschr. voor het Koningr. der
Nederl. I (1830), 250, en in het Nieuw Ned. biogr. wbk. ; V. d. Aa heeft 7 Januari, evenals het Album academicum 1913,
dat hem in 1788geboren laat worden. 2 ) Zoo J. Tideman, De Remonstrantsche broederschap, 2e dr., p. 58; op p. 19 : 11
• 59 gelezen moeten worden, waar staat 1855. 5 ) Id. p.
November. 3 ) Zoo id.p. 19; p. 59 : Oct. 1895. 4 ) Zoo zal id.p.
20 ten onrechte 1891-'92.
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reorganisatie niets kwam. Den 23en December of hi' zijn afscheidscollege over : „Het hooger onderwijs en het Athenaeum
te Amsterdam".
Al spoedig daarop werd hij tot lid van den Amsterdamschen gemeenteraad gekozen; den 4en Februari 1874 nam hi' als
zoodanig zitting. Van zijn hand is het ontwerp van de commissie van drie voor het adres tot aanleg van het Noordzeekanaal.
Tegen het einde van dit jaar al werd hi' tot wethouder van Financier gekozen, nadat hi' voor het wethouderschap van
Publieke Werken had bedankt. Van hem is de verordening op de plaatselijke directe belasting, nu werkelijk naar het inkomen;
hi was de krachtigste verdediger van het plan om van gemeentewege arbeiderswoningen te bouwen, dat hi' er met 16 te
14 stemmen door wist te krijgen. Ook heeft hi' een zeer root aandeel gehad aan de inrichting van de Amsterdamsche
Universiteit in '77.
Van Maart '78 tot December '79 was hi' voor Amsterdam lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; tevergeefs verdedigde hij als zoodanig het ministerieele plan om een kanaal te graven van de hoofdstad door de Geldersche vallei naar de
Boven-Waal.
Met in an van den len Januari 1880, den dag waartegen hi' om redenen van privaten aard ontslag als lid der Tweede
Kamer had gevraagd, werd hi' benoemd tot Burgemeester van Amsterdam. In Juli daarop werd hi' door de Staten der
Provincie tot Lid der Eerste Kamer gekozen. Vruchteloos kantte hi' zich als zoodanig teen het door de Tweede Kamer
reeds aangenomen Merwede-kanaal. Als burgemeester nam hi' het initiatief tot den bouw van de nieuwe koopmansbeurs
en tot de omzetting van de geconcessioneerde ondernemingen voor gas, tram, watervoorziening en electriciteit in gemeentelike bedrijven. Ook de gasthuiskwestie bracht hi' tot een oplossing ; de eerste steen werd gelegd voor het Wilhelmina-gasthuis.
Voor onderwijs en kunst toonde hi' groote belangstelling • hi' nam het initiatief tot de stichting, door J. H. Schimmel, van
de Vereeniging „Het Nederlandsch Tooneel", hi' werd hoofdbestuurder van het Tooneelverbond en voorzitter van de Commissie van Toezicht op de Tooneelschool. Na den brand van de Stadsschouwburg kwam het op zijn voor aan tot de stichting
van de N.V.„De Stads-Schouwburg-Maatschappij”. Ook was hi' lid van den Raad van Toezicht op de Rijks-Academie
van Beeldende Kunsten. In 1885, den 13en Juli, had de opening plaats van het Rijks-Museum en hi' wist Mevrouw de
Douairiere A. P. Lopez Suasso-de Brun te bewegen om te volharden bij de schenking, waaruit het Stedelijk Museum ontstond. Hi' was stichter van het „Werkspoor" en onder zijn burgemeesterschap werd de groote Internationale Koloniale
en Uitvoer-Tentoonstelling gehouden.
Krachtens zijn ambt President-Curator van de Universiteit, heeft hi' ook voor haar bloei geijverd ; hi` bewoog in 1891 den
heer Lehmann de Academische Aula te stichten ter nagedachtenis van zijn broer, den hoogleeraar.
Den 26en Juli 1891 werd hem opdracht gegeven tot kabinets-formatie; den 21en Augustus trad het Ministerie op, waarin
hi' zelf de portefeuille voor Buitenlandsche Zaken op zich had genomen. Na het mislukken van de ontworpen kiesrechtregeling trad hi' den 21en Maart 1894 af. Van beteekenis is vooral geweest de instelling der conferenties voor Internationaal
Privaatrecht, waarvan Mr. T. M. C. Asser de ziel werd, en waarvan hi' de eerste in 1893 zelf opende. Veel voelde hi' ook
voor de invaliditeits- en ouderdomsverzekering, waarvoor hi' reeds in zijn Amsterdamschen tijd getracht had particulier
initiatief in beweging te brengen. Als kabinetsformateur heeft hi' plannen daartoe uitgewerkt, die echter verloren zijn
geraakt.
Al spoedig na zijn aftreden als Minister werd hi' door Noord-Holland weer naar de Eerste Kamer afgevaardigd. In 1897
volgde zijn benoeming tot Commissaris der Koningin in deze provincie, een ambt, dat hi' bekleedde tot 1 Augustus 1911.
Na zijn aftreden heeft hi' gewoond op zijn landhuis Nieuw-Saxenburgh te Bentveld; daar is hi' den 10en October 1914
overleden.
Den 12en September 1866 was hi'huwd
ge met Anna Sara Maria Hacke.
Zie over hem: G. A. van Hamel in de Levensberichten van de Maatsch. d. Nederl. Letterk. 1915—'16, 312. Verder de in het
Repertorium van Petit-Ruys aangegeven literatuur : W. J. N. Landre in Leesk. 1891, IV, 1; A. C. Wertheim in Eigen
Haard 1891, 571; Fr. Netscher in Holl. Revue VII, 1902, 104; J. C. Matthes in Eigen Haard 1911, 550; P. J. H. Cuypers
in Archit. XXII(1914), 301; K. in Eigen Haard 1914, 817. Dan nog : J. H. Riissing in het Nienws v. d. Dag van
4 November 1914.
Christiaan Bernard TILANUS werd den 13en December 1796 te Harderwijk geboren als noon van Dr. Johan Willem.
Tilanus, sedert 1780predikant aldaar, en van Anna Reiniera Elsabe Feriet. Hi' bezocht het gymnasium van zijn geboorteplaats, was in 1813 en '14 werkzaam in de apotheek van Albertus Huijsman en genoot, ook na de opheffing van de Harderwijksche Hoogeschool in 1811, van Prof. Jacob Vosmaer waarschijnlijk onderricht in de botanie, de chemie en de pharmacologie,
van Prof. Suerman zeker in degeneeskunde en de chirurgie. Hi' volgde dezen leermeester toen hi' in 1815 tot hoogleeraar
te Utrecht werd benoemd; den Ben Januari 1816 werd hi' hier ingeschreven als student in de medicijnen. Een
antwoord, door hem ingezonden, op een prijsvraag van de Utrechtsche medische faculteit werd in 1817 met goud bekroond en den 13en November 1818promoveerde hi' tot doctor medicinae op een dissertatie „de fungosa durae meningis excrescente". Om zich verder medisch en vooral chirurgisch te bekwamen be of hi' zich nu naar Parijs, waar hi'
o.a. de klinieken van Dupuytren, Boyer, Larrey, Lisfranc bezocht, en verder naar Straatsburg, Tiibingen, Heidelberg,
Gottingen, Halle en Leipzig. Van die reis teruggekeerd, promoveerde hi' den 18en December 1819 te Utrecht tot doctor
chirurgiae. Hi' vestigde zich daarop als geneesheer en heelmeester te Arnhem en werd reeds den 1 len September 1820
benoemd tot lid der Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht in Gelderland. Bij de oprichting
van de Klinische School te Amsterdam werd hi' tot hoogleeraar aan deze instelling benoemd. Den 4en September 1828
aanvaardde hi' zijn ambt •; bij de opening van den cursus 1829 hield hi' echter pas zijn inaugurale rede over : „de heelkunde
op haar tegenwoordig standpunt als bijzonder voor toepassing, minder voor uitbreiding geschikt".
Zijn lessen waren eenvoudig en helder, vooral op de practijk gericht. Ook de verloskunde had hi' te dodeeren en nit te oefenen,
min of meer teen zijn zin. Op meer ruimte en op grootere hygienische zorg heeft hi' ter bestrijding van de kraamvrouwenkoorts met kracht aangedrongen; ook op scheiding van het onderwijs in chirurgie en obstetrie. Dit laatste werd in hoofdzaak
bereikt toen in 1849 aan Dr. L. Lehmann depractische verloskunde en het toezicht op de kraamzaal werd opgedragen,
g
eheel toen Lehmann in 1862 tot hoogleeraar aan de Klinische school werd benoemd.
Na de invoering van de wet van 1865 werd deze school opgeheven, en bij de organisatie van het natuur- en geneeskundig
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onderwijs aan het Athenaeum werd ook Tilanus, den 3en September 1867, tot gewoon hoogleeraar aan deze onderwijsinstelling,
waaraan hi' tot dien tijd als honorair-hoogleeraar verbonden was geweest, benoemd. Nog 6 jaar lang heeft hi' dit ambt bekleed ; in 1873 vroeg hi' het emeritaat, dat hem eervol werd verleend. Den 8en Augustus 1883 is hi' te Amsterdam overleden.
Tilanus was een der ijverigste leden van het Genootschap tot bevordering der Genees- en heelkunde
lkun te Amsterdam, vele
jaren algemeen voorzitter daarvan; 16 September 1865, bij gelegenheid van het 95-jarig bestaan, werd door oud-leerlingen
en vereerders aan het bestuur het fonds overgedragen voor uitreiking om de 5 jaar van de Tilanus-medaille aan den
Nederlandschengeleerde, die het meest tot den vooruitgang der heelkunde zou hebben bijgedragen. Krachtig heeft hi' de
Vereeniging voor ziekenverpleging gesteund, door zijn zorgen verrees in 1861 aan den N.Z. Achterburgwal de eerste Rijkskweekschool voor vroedvrouwen, Van Geuns vond hem achter zich bij zijn pogen om tot de oprichting van een physiologisch-pathologisch laboratorium te geraken, en door zijn toedoen werd het chirurgisch-pathologisch-anatomisch kabinet,
zijn trots en zijn glorie, beter gehuisvest en beheerd. Meermalen ook heeft hi' de Regeering van advies gediend omtrent de
verbetering der geneeskundige staatsregeling en van het geneeskundig onderwijs.
In
iftartik enin het
gaf Tilanus een „Schets1835et
der Heelkunde" uit (2e dr. 1840); verder publiceerde hi' vooral tijdschrel
Weekblad voorgeneeskunde, het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, de Verhandelingen van het Genootschap
tot Bevordering der Heelkunde en de Verhandelingen van het Genootschap tot Bevordering der Genees- en Heelkunde.
Den 15en Mei 1822 was hi' gehuwd met Elisabeth Margaretha Van Leeuwen, die in 1836 overleed; den 6en September 1838
hertrouwde hi'j met Guliana Cornelia Wolterbeek.
Zie over hem : C. L. Wurfbain, Rede ter nagedachtenis van Prof. C. B. Tilanus, met in de Aanteekeningen een opgave der
r. v. Geneesk. 1883, 626; P. H. Simon Thomas in het Nieuw Ned.
lidmaatschappen en der geschriften; Ne erl. Tijdsch
d
biogr. wbk. I, 1498.

jan Willem Reinier TILANUS werd den 12en Mei 1823 te Arnhemgeboren als zoon van Christiaan Bernard Tilanustoen nog geneesheer en heelmeester aldaar, en van Elisabeth Margaretha Van Leeuwen. Toen zijn vader in 1828 tot hoogleeraar
aan de Klinische school te Amsterdam werd benoemd, vertrok hetgezin naar de hoofdstad ; daar ontving hi' het voorbe,
reidend onderwijs en werd hi' in 1840 ingeschreven als student aan het Athenaeum Illustre. In 1843 vertrok hi' naar Utrecht,
waar hi' den lien September als student in de medicijnen in het album studiosorum voorkomt. Hi' volgde hier de lessen
van G. J. Mulder en werkte ijverig in diens chemisch laboratorium; in de „scheikundige onderzoekingen uit Mulder's laboratorium" en in de„gerechtelijke scheikundige onderzoekingen” treft men mededeelingen aan van zijn hand. Als doctorandus
in dephilosophia naturalis in 1845 in Amsterdam teruggekeerd, wijdde hi' zich van toen of aan de studie der geneeskunde
en promoveerde den Zen Maart 1849 te Utrecht tot medicinae doctor op een proefschrift : „de saliva et muco". Daarop
ondernam hi' een wetenschappelijke reis naar Belgie, Frankrijk, En elan en Schotland om zich vooral in de heelkunde verder
te bekwamen. Na zijn terugkomst vestigde hi' zich te Amsterdam als practiseerend genees- en heelkundige en promoveerde een jaar later te Utrecht op theses tot doctor in de chirurgie.
Al spoedig kreeg hi' als chirurg een rooters naam; hi' was de eerste die in ons land de nieuwere operaties van dien tijd,
de tracheotomie, de ovariotomie, de staphyloraphie e.a. toepaste. Ook als oogheelkundige kreeg hi' een goede reputatie;
hij richtte een oogheelkundige polikliniek op, die den grondslag le de voor de latere stedelijke oogheelkundige polikliniek.
ij, als assistent of plaatsvervanger van zijn vader, voortdurend in het Binnengasthuis werkzaam. Ook
Bovendien wash
werd hij al spoedig nog belast met de leiding der oefeningen in de operatieve heelkunde op het cadaver en gaf hi' private
cursussen aan heelmeesters en studenten der Rijksacademien. Den 25en September 1867 werd hi' benoemd tot hoogleeraar
in de heelkunde aan het Athenaeum Illustre; den 10en Februari 1868 Meld hi' zijn inaugurale oratie : „over de opvolgende
rigtingen bij de beoefening der heelkunde". Bij de omzetting van het Athenaeum in een Universiteit werd hij, in 1877, als
hoogleeraar in de heelkunde en de militaire heelkunde aan deze onderwijsinstelling verbonden. Korten tijd daarop werd hi'
aangesteld tot hoofd der stedelijke orthopaedische polikliniek. Hi' behoorde mede onder de eersten, die de antiseptische
wondbehandeling, naar de methode van Lister, met wien hi' persoonlijk bevriend werd, hier toepasten. Teen het einde
van den cursus 1892—'93 verzocht en verkreeg hij, we ens het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens, eervol ontslag. Nog
ongeveer 20 jaar heeft hi' van zijn otium genoten; den 3en November 1914 is hi' overleden.
Waar intuitie, snelheid, zekerheid en elegance, persoonlijke eigenschappen dus, den grondslag van zijn groote reputatie uitmaakten, heeft hi' een eigenlijke school gevormd.
Ti dens den Fransch-Duitschen oorlog was hij, met eenige leerlingen, werkzaam in verschillende ambulances, vooral te
Saarbriicken en te Trier. „Het roode kruis" had zijn voortdurende belangstelling; hi' was bestuurslid van het Amsterdamsche
Comite, later van het Hoofdcomite.
Een ijverig aandeel heeft Tilanus genomen in de geneeskundige journalistiek. Hi' behoorde in 1851 tot de mede-oprichters
van het „Nederlandsch Weekblad voor Geneeskunde". Zoowel in dit blad als in het „Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde", waartoe het in 1858 met andere samensmolt, zijn vele bijdragen van zijn hand verschenen.
Als bibliothecaris van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst, en als secretaris van het Genootschap ter bevordering van natuur-, genees- en heelkunde, heeft hi' zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de boekerijen dier
vereenigingen en voor de beschrijving van haar inhoud; de directeur der Universiteits-bibliotheek gewaagt met groote
dankbaarheid van zijn arbeid in dezen en van den steun, dien hi' in het algemeen van hem op dit gebied ondervond.
Door zijn bemoeiingen bleef de collectie schilderijen van het voormalige chirurgijnsgild, die in handen van kunstkoopers
was geraakt, voor de stad behouden; in 1865 gaf hi' er een beschrijving van uit, voorzien met historische aanteekeningen.
Voor de Rijks-kweekschool voor vroedvrouwen en voor de Vereeniging voor ziekenverpleging te Amsterdam heeft ook hi'
voortdurendgroote belangstelling getoond.
Zie over hem : H. F. A. Peypers in Eigen Haard 1893, 300 G. H. van der Me in Elsevier V, 645 J. Rotgans in Ned.
Tijdschr. v. Geneesk. 58, II, B (1914); H. De Wal in Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1915, 61.

Herman(nus) TOLLIUS werd den 23en Februari 1742 te Breda geboren, als zoon van Philippus Theodorus Tollius, adkaat en griffier der leenen aldaar, en Bertha Stuerman. Hi' studeerde te Leiden, waar hij den 7en Maart 1755 werd inge-
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schreven, en promoveerde er den 13en Juni 1763 tot doctor juris op stellingen. Hi' vestigde zich daarna als ad*o fka-at, in:
Den Haag. In 1766 benoemd tot hoogleeraar te Harderwijk, hield hi' er den 10en Juni 1767 zijn inaugurale oratie :-,,,,„Qua,
demonstratur etiamnum superesse in graecis literis ex quo graviores disciplinae decus et praesidium ca ere possint"; hi';
werd er tevens tot bibliothecaris benoemd. Nadat hi' in 1776 een studiereis naar Parijs had gemaakt, volgde in '77 zijn,
benoeming tot hoogleeraar in de Geschiedenis en het Grieksch aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam; in April 1778
hield hi zijn intreerede : „De Gerardo Vossio perfecto grammatico". In 1785 werd hi' door Stadhouder Willem V aangesteld
tot leermeester van zijn kinderen; hi' vestigde zich nu in Den Haag, volgde de Stadhouderlijke familie naar Gelderland en
keerde, na de reactie, in September '87 met haar naar 's-Gravenhage terug. In 1788—'89 vergezelde hi' Prins Willem Frederik
op diens refs naar Duitschland en leidde in 1789—'90 diens studien aan de Universiteit te Leiden. Daarna werd hi' tot lid
vlucht
van den domeinraad van Willem V benoemd en in 1794 tot algemeen commissaris bij het Engelsche hulpleger. Na de
vlht
van den Stadhouder in Januari 1795 be of hi' zich naar Osnabriick, later naar Brunswijk; den ganschen tijd der ballingschap
door heeft hij het huis Oranje als raadgever, als tusschenpersoon bij onderhandelingen, als schrijver van brochures en als
leader van een bureau van correspondentie te Brunswijk groote diensten bewezen. Van 1800 tot 1809 woonde hi' op de door
den erfprins gekochte Poolsche goederen, met welker beheer hi' was belast •; toen keerde hi' met toestemming van den prins
naar de Nederlanden terug, waar hi' 13 Mei 1809 tot professor statistices hodiernae, artis diplomaticae et historiae belgicae
te Leiden werd benoemd; zijn intreerede hield hi' den 10en Juni 1809 : „De fine statistices hodiernae". In 1812 werd hem
het onderwijs in de Grieksche letteren opgedragen, in 1814 ook nog dat in de Latijnsche. In dit jaar was hi' lid van de
notabelen-vergadering, die over de grondwet voor het nieuwe Koninkrijk te stemmen had. Door den Souvereinen Vorst werd
hi' belast met een deel der opleiding van prins Frederik, terwij1 hi' in 1814—'15 lid was van de Commissie voor de reorganisatie van het Hooger Onderwijs. In 1815 verkreeg hi' zijn emeritaat als hoogleeraar en den 29en Apri11822 is hi' overleden.
Een list van zijn voornaamste geschriften komt voor bij C. Ekama, Oratio de insignium qui in scientia astron. facti sunt
progressuum fundamentis etc. (Annales Acad. Lugd. Bat. 1822—'23, p. 25). Zijn in 3 deelen van 1814—'16 uitgegeven
„Staatkundige Geschriften" bevatten slechts een deel van wat hi' over geschiedenis en staatkunde schreef.
Tollius was drie maalgehuwd; eerst met Johanna Bernardina Burnet, daarna met J. C. Schoon, weduwe Kloeckhoff, eindelijk met Suzanna Elisabeth Detmers.
Zie over hem het artikel van P.J. Blok in het Nieuw Ned. biogr. wbk. V, 949 en de daar opgegeven literatuur, vooral
de autob1ografie in Galerie Historique VIII,
2, 375 J. W. Te Water in de Verh. v. d. Maatsch. d. Ned. Letterk. 1822, 33;
H. Bouman, Gesch. d. Geld. Hoogeschool II, 239; Colenbrander, Gedenkstukken II—IV passim, waar III, 868 zijn
ontwerp tot herziening van de Unie van Utrecht, in 1795 opgesteld, voorkomt.
voor m

Johan ustus van TOORENENBERGEN werd den 12en Februari 1822 te Utrechtgeboren als noon van Justus van
Toorenenbergen, procureur aldaar, en Elisabeth van den Brandeler. In zijn geboorteplaats bezocht hi' eerst de school
van den heer Verhoeff, later de Latijnsche school. Den 21en Juni 1839 werd hi' er ingeschreven als student in de theologie.
Bevorderd totproponent, nam hi' in 1844 een beroep aan naar Elspeet, waar hi' den 17en November van dat jaar bevestigd
werd. Den lien Juni 1848 deed hi' zijn intrede als predikant te Vlissingen. Hi' bleef hier tot 1863 ondanks herhaalde beroe en naar Hilversum en een beroep naar Woerden, en ondanks een verzoek om als hoogleeraar op te treden aan de Theologische School te Stellenbosch; aan zijn initiatief had Vlissingen de Nieuwe Kerk te danken, de Evangelisch-Protestantsche
Bewaarschool en de Christelijke Bijzondere School. In September van het laatstgenoemde jaar werd hi' benoemd tot Directeur en Secretaris van de in 1858gestichte Utrechtsche Zendingsvereeniging; vijf jaar bleef hi' in deze functie, tot hi' in
'68 een beroep naar Rotterdam aannam, waar hi' den 10en Januari van het volgende jaar zijn intrede deed als predikant.
Den Ten Februari 1878 verleende de Utrechtsche Universiteit hem het eeredoctoraat in degodgeleerdheid en teen het einde
van 1879 werd hij, als opvolger van Professor W. Moll, benoemd tot gewoon hoogleeraar in de geschiedenis van het Christendom aan de Universiteit van Amsterdam ; den 26en Januari '80 hield hi' zijn inaugurale oratie over : „Het wetenschappelijk
karakter dergeschiedenis van het Christendom". Zijn taak werd aanmerkelijk verzwaard doordat hi' mede door privatissima
voorzag in de leemte van kerkelijke hoogleeraren, die pas werd weggenomen toen in 1883 Dr. J. Knappert en Dr. J. H. Gunning Jr.
als zoodanig optraden. Nog eens heeft hij, tijdens de vacature-Gunning, voor de benoeming van Dr. P. J. Muller, een
privatissimum over dogmatiek gegeven. Teen September 1892 vroeg en verkreeg hij, we ens het bereiken van de wettelijke
leeftijdsgrens, zijn emeritaat; den 12en December s 1903 is hi' overleden.
Zijn godsdienstig standpunt noemde hi' zelf „Evangelisch-Confessioneel". Hi' was een geestverwant van Vinet en van
Daniel Chantepie de la Saussaye , met wien hi' intiem bevriend werd, nadat hi' hem in 1842
huize
vanten
Willem
D
uize De
Clercq had ontmoet. Als student al woonde hi' de bijbellezingen van Da Costa bij • hi' ging op vriendschappelijken voet
om met Beets, Doedes, Hasebroek, Singendonk en Groen van Prinsterer. Van de Duitsche theologen trokken hem vooral
C. I. Nit zsch en de Tiibinger professor J. F. Beck.
Van Toorenenbergen is jaren lang mede-redacteur geweest van de Boekzaal der Geleerde Wereld en van het Kerkelijk
Nieuwsblad ; in deze tijdschriften, in Ernst en Vrede, De Gids en het Archief voor Nederl. Kerkgeschiedenis zijn tal van verhandelingen van zijn hand verschenen. In 1861 gaf hi' uit : „Eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederl. Geloofsbelijdenis".
Hieruit vloeiden voort „Bijdragen tot de verklaring, toetsing en ontwikkeling van de leer der Hervormde Kerk (1865) en
de uitgave van de „Symbolische Schriften der Nederl. Hervormde Kerk in zuiveren, kritisch bewerkten tekst haar aangeboden tot wettig gebruik" (1869, 2e dr. 1895), later gevolgd door „De Christelijke geloofsleer, handboek voor middelbaar
onderwijs en eigen onderzoek" (1876, 2e dr. 1893). Die geloofsleer, zooals hi' ze als de juiste zag, heeft hi` naar links en
rechts verdedigd, teen Scholten zoowel als teen Ku er. Ook heeft hi' voor het bijzonder onderwijs zich in eenige geschriften op de ores gesteld. Maar zijn liefde gold vooral het werk en de persoon van Marnix van St. Aldegonde. Hi' was
medestichter van de Marnix-Vereeniging en had een root aandeel in de uitgaven dier vereeniging. Van 1871—'78 verscheen
zijn standaardwerk : „Philips van Marnix' Godsdienstige en Kerkelijke Geschriften, voor het eerst in herdruk uitgegeven
met historische inleiding en taalkundige opheldering", in 1891 gevolgd door „Varia" en in 1903 nog door een nalezing :
„Marnixiana Anon ma nieuwe verscheidenheden uit en over zijne nalatenschap".
1 ) Het Album Academicum 1913 heeft ten onrechte 14 Dec.
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Den 5en December 1844 is Van Toorenenbergen gehuwd met Elise Marie Petronella Schuyt van Castricum.
Zie over hem L. W. Bakhuizen van den Brink in Levensberichten der Maatsch. d. Ned. Letterkunde 1905—'06, 133 ; dezelfde in den Amsterdamschen Studenten-almanak voor 1905, 47; het artikel van H. Brugmans in het Nieuw Ned. biogr.
wbk. V, 952.

Hector TREUB werd den len Augustus 1856 geboren te Voorschoten, waar zijn vader burgemeester en secretaris was.
Hi' bezocht daar de la ere school en vervolgens de H.B.S. te Leiden, terwij1 de dorpsgeneesheer Dr. v. d. Horn v. d. Bos
hem in het Latijn en Grieksch onderwees. Den 23en September 1873 werd hij te Leiden ingeschreven als student in de medicijnen, hi' volgde er de colleges van de professoren Zaayer, Heynsius, Huet, Rosenstein en Simon Thomas. Reeds voor zijn
candidaats kreeg hi' een eervolle vermelding voor zijn antwoord op een prijsvraag over den bouw van het kraakbeen bij
den mensch; den 30en November 1878promoveerde hi' onder Rosenstein tot doctor medicinae op een proefschrift : „over
reflexparalysen en neuritis migrans". Hi' vestigde zich nu als geneesheer te Leiden , waar zijn practijk zich snell uitbree,
idd
maar tegelijk trad hi' op als assistent van Prof. Iterson, onder wiens leiding hi' zich vormde tot een handig en vaardig
operateur. Vooral de operatieve gynaecologie trok hem aan en de studie der nieuwere wondbehandeling; in dezen tijd bewerkte hi' Nussbaum's handleiding onder den titel „De antiseptische wondbehandeling in haar tegenwoordigen vorm"
engaf hi' een verbandcursus aan 'on ere studenten. Na den dood van Prof. Simon Thomas werd hi' in December 1886 tot
diens opvolger als hoogleeraar in de verloskunde benoemd; den 26en Januari 1887 hield hi' zijn inaugurale oratie over
„De verdiensten der Nederlanders op het gebied van de bekkenleer". Al spoedig kreeg onder zijn leiding de verloskundige
afdeeling van het Leidsche ziekenhuis een groote reputatie; zijn inzichten, van die van anderen dikwijls sterk afwijkende,
erboek
„
le de hi'neer in zijn
Le der gynaecologie" (1892), dat verscheidene drukken beleefde. Na den dood van Van der
Mey te Amsterdam nam hi' een uitnoodiging om diens stoel te bezetten aan op voorwaarde, dat voor hem in den kortst
mogelijken tijd een nieuwe vrouwenkliniek zou worden gebouwd. Den 1 len Mei 1896 Meld hij zijn intreerede over „De
gevaren der hedendaagsche gynaekologie" en in 1898 kon de nieuwe vrouwenldiniek geopend worden. Bijna 25 jaar lang
is Treub in zijn Amsterdamsche functie nog werkzaam geweest; den Ten April 1920 is hi' overleden.
Ook andere terreinen van de medische wetenschap dan de verloskunde hebben Treub's belangstelling gehad. Zoo de gerechtelike geneeskunde; bekend is zijn open brief aan den bisschop van Haarlem en de polemiek daarover door pastoor Vlaming
en Dr. Van Oppenraay in „De Katholiek", door Treub in het „Tijdschrift voor Strafrecht" en in de brochure „Het levensrecht van de ongeboren vrucht" gevoerd. Zoo ook de geschiedenis der medicijnen, getuige het samenbrengen der „Opuscula
selecta Neerlandicorum de arte medica", door het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde als feestgave uitgereikt,
en zijn steun aan het tijdschrift „Janus" en het Medisch-pharmaceutisch museum van Daniels. En dan nog had hi' sterke
artistieke neigingen, vooral op tooneelgebied; in engeren kring had hi' een zekere populariteit als schrijver van luchtige
tooneelstukken, en menigen artist, die hulp behoefde, heeft hi' geholpen.
Als auteur is Treub van eengroote vruchtbaarheid geweest. Van der Me 's „Leerboek der Verloskunde" heeft hi' voltooid;
omgewerkt, is het in latere uitgaven onder zijn naam alleen verschenen en populair geworden. In 1908 verscheen zijn „Leerboek der gerechtelijke verloskunde", hi' bewerkte een gedeelte van Bar en Brindeau's „Traitó des accouchements", hi'
l in F
bracht ra pporten uit op Fransche en internationale congressen, publiceerde tal van tijdschriftartikelen, vooralFransche
periodieken, schreef feuilletons en verschillende brochures.
Treub was een uitnemend causeur en debater, trouw bezoeker van internationale medische congressen, voorzitter van
het derde, in 1899 te Amsterdamgehouden. Ook is hi' een tijdlang voorzitter van de Nederlandsche Maatschappij van
Geneeskundegeweest.
Bij uiterlijke ruwheid soms en groote heftigheid was hi' een goedhartig man, die meevoelde met zijn patienten, een buitengewoon man, met een aangeboren tegenzin teen alle conventie, een eigen persoonlijkheid, innerlijk en uiterlijk, zonder
dubbelganger.
Zie over hem : Onze hoogleeraren (1898), 301; K. B. M. Ten Brink in Woord en Beeld 1896, 131; Th. M. Vlaming in
De Katholiek 1901, 186 ; Muntendam in Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 56, I, A (1912), 321 ; A. W. Nieuwenhuis in Janus
XVII (1912), 1; H. Burger in Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 56, I, A (1912), 197; G. C. Nijhoff in Eigen Haard 1912, 37;
C. N. van der Poll in Eigen Haard 1920, 243; B. J. Kouwer in Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 64, I, B (1920)., 1317; Op de
Hoogte 17 (1920), 114; C. Meuleman in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1921, 57.

Marie Willem Frederik TREUB werd den 30en November 1858 te Voorschotengeboren. Hier, in zijn geboorteplaats,
waar zijn vader burgemeester en secretaris was, bezocht hi' de la ere school; daarna werd hi` leerling van de H.B.S. te Leiden,
waarvan hi' in 1876 eindexamen deed. Hi' kwam nu op het kantoor van zijn vader, om voor de praktijk der gemeenteen waterschaps-administratie opgeleid te worden, en bestudeerde in zijn vrijen tijd, onder leiding van zijn vriend Drucker,
de beginselen van burgerlijk en publiek recht en van het Latin. Toen in 1878 de nieuwe regeling voor het notariaat tot
stand kwam, besloot hi' zich in die richting te bekwamen, werkte halve dagen op het kantoor van den Voorburgschen
notaris Schoor, en deed in 1880 de drie gedeelten van het notariaatsexamen tegelijk. In hetzelfde jaar werd hi' geagreeerd
klerk bij de posterijen; hi' assisteerde geregeld en verving zoo noodig den ziekelijken postdirecteur. Met ernst be on hi' nu
ook de studie van het Latin en Grieksch onder leiding van den geneesheer Dr. Van den Horn van den Bos en van den
leeraar aan het instituut Noordhey Dr. J. C. Naber; in 1881 slaagde hi' te Amsterdam voor het toelatingsexamen voor de
Universiteit. Te Leiden liet hi' zich den 1 len October 1881 als student in de rechten inschrijven; hier bleef hi' tot zijn
candidaats, studeerde vervolgens een semester in Parijs, vestigde zich in Maart '84 te Amsterdam, deed daar zijn doctoraal
en promoveerde den 31en Maart 1885 te Utrecht op een proefschrift over „Ontwikkeling en verband van de rijks-, provinciale- en gemeente-belastingen in Nederland, I", de omwerking van een met goud bekroond antwoord in 1883 op een
prijsvraag der Utrechtsche juridische faculteit door hem ingeleverd.
Een vacant privaat-docentschap voor het notariaat was op Mr. De Pinto's aansporing oorzaak geweest van Treub's vestiging in Amsterdam in September '85 is hi' als zoodanig toegelaten. Hi' stichtte als privaatdocent de notariaatsschool, die
in 1899 werd opgeheven ten gevolge van zijn benoeming tot directeur van het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen. Hij
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oefende tegelijk de advocatuur uit, werd in '87 redacteur van het Weekblad voor Notarisambt en Registratie, trok als publicist, vooral in de„Vragen des Tijds” en later in het „Sociaal Weekblad", in ruimen kring aandacht en be on ook als
spreker en debater naam te krijgen. Toen in het begin van 1888 een aantal leden zich van de liberale kiesvereeniging „Burgerplicht" afscheidden en de radicale kiesvereeniging „Amsterdam" oprichtten, koos deze hem tot voorzitter; ook was hi' met
Gerritsen de ziel van den Radicalen Bond, die kort d aarop ontstond. In 1889 werd hi' gekozen tot lid van
Gmeente
den eraad, twee maanden later tot wethouder van financien; hi' weigerde dit ambt te aanvaarden, tenzij hi' van de medewerking
van een meerderheid verzekerd zou kunnen zijn, ten slotte werd C. Dyserinck voor dit wethouderschap aangewezen. In
1893 opnieuw gekozen, nam hi' aan; ongeveer twee jaar later verwisselde hi' Financien teen Publieke Werken. In zijn
Raads- en Wethouderstijd heeft Treub vooral geijverd teen de concessie's en voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden
van hetgemeente-personeel; de waterleiding werd door de gemeente genaast, de telefoon een gemeentelijke ondanks den
weerstand van de Bell telefoon-maatschappij, en bij zijn heengaan was voor de naasting van tram en gasfabrieken alles zoover
voorbereid, dat zij na zijn vertrek weldra volgde. De Handelsinrichtingen deelden mede in zijn zorg; de nieuwe Beurs is in
zijn tijd gebouwd.
Den 17en Juni 1896 benoemde de Raad, ten deele met zijn optreden als wethouder niet zeer ingenomen, hem buiten
de voordracht van Curatoren om, als opvolger van Cort van der Linden , tot hoogleeraar in Staathuishoudkunde
de Staathuishoude
ende
Statistiek ; den 23en November hield hij zijn inaugurale rede over „de ontwikkeling
der uishdkunde
iale
staathuishoudkunde
tot sociale
economie". In zijn onderwijs koos hi' vierkant partij teen de liberale school; hi' doceerde de economie in verband met de
belangen en eischen van het leven. Een groote invloed ging er naar links van hem uit; al bestreed hi' ook de marxistische
dogma's, voor menigen leerling heeft hi' den we naar de Sociaal-democratie gebaand.
In 1904 werd hi' door het district Assen tot lid van de Tweede Kamer gekozen; in verband daarmede vroeg en verkreeg hi'
teen den len November 1905 eervol ontslag uit zijn hoogleeraarsambt. Tot September 1913 en nog eens weer van September
1918 tot September 1922 heeft hi' zitting in de Kamer gehad.
Van den 29en Augustus 1913 tot den 24en October 1914, en ad interim nog tot den 19en November van dit jaar, was hi'
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel in het kabinet Cort van der Linden; door zijn bemoeiingen vooral werd het
Kon. Nationaal Steuncomite opgericht. Tweemaal is hi' in dit kabinet met de portefeuille van financien belast geweest:
van den 24en October 1914 tot den Ben Februari 1916, toen hi' viel door een conflict in verband met zijn nieuwe belastingplannen, en, als opvolger van Van Gijn, van den 22en Februari 1917 tot den 9en September 1918, toen het kabinet in zijn
geheel aftrad. Met buitengewone doortastendheid zijn door hem een reeks van maatregelen genomen om aan de abnormale
toestanden zooveel mogelijk tegemoet te komen, maatregelen tot regeling van den beurshandel, tot het in omloop brengen
van eengrootere hoeveelheid papiergeld, tot het verbod van gouduitvoer, tot het aan aan van oorlogsleeningen enz.
In 1922 trad hij of als kamerlid tengevolge van zijn benoeming tot voorzitter van den nieuw opgerichten ondernemersraad
voor Nederlandsch Indie, waarin degroote cultuur-ondernemingen, scheepvaartmaatschappijen en andere lichamen zich
hadden vereenigd. Hi' bekleedde dit ambt tot zijn dood, den 24en Juli 1931.
Treub is een vruchtbaar auteurgeweest. Behalve vele tijdschriftartikelen en brochures verschenen o.a. van zijn hand :
Het wijsgeerig-economisch stelsel van Karl Marx. Eene critische studie (2 din. 1902—'03) • Een drietal hoofdstukken uit
degeschiedenis der Staathuishoudkunde (1899, 5e dr. 1930); Sociale Vragen. Verzamelde opstellen (1904). Behalve zijn politieke en wetenschappelijke heeft Treub nog tal van andere functies bekleed; zoo is hi' directeur geweest van de Algemeene
Bank voor zakelijk onderpand, voorzitter van den Loonraad voor het spoorwegpersoneel, lid van den Hoogen Raad van
Arbeid, voorzitter van de Centrale Commissie voorgeorganiseerd overleg in ambtenarenzaken, enz.
Van radicaal is hi' via den Vrijzinnig-democratischen Bond en den door hem in 1917 opgerichten Economischen Bond langzamerhand tot liberale o pvattingen, met een eigen inslag echter, teruggekeerd. Ten alien tide echter he
meer
hebben min of
dictatoriale neigingen hem gekenmerkt.
Zie over hem zijn „Herinneringen en Overpeinzingen" (1931); B. H. Pekelharing in Woord en Beeld 1901, 103 ; W. A.
Bonger in Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1932, 87 „Wie is dat ?" s.v. • Onze hoogieeraren (1898), 303; de artikelen,
bij zijn overlijden verschenen in verschillende dagbladen als : De nieuwe Rotterdammer Courant, het Algemeen Handelsblad, Het Volk, De Maasbode enz.

Cornelis Adriaan Lobry van TROOSTENBURG DE BRUYN, zie: Cornelis Adriaan LOBRY VAN TROOSTENBURG
DE BRUYN.

Nicolaas (Claes Pietersz.) TULP werd den llenl ) October 1593 te Amsterdam geboren, als noon van Pieter Dirksz.,
een aanzienlijk koopman en Grietje Gerrit en Dirks Poelenburgh. Claes was hi' bij den doop genoemd. Den 19en Februari
1611 werd hi' te Leiden door den rector Snellius als student in de medicijnen ingeschreven, onder den naam Nicolaas Petraeus.
Drie jaar heeft hi' hier vertoefd •; hi' hoorde er o.a. de lessen van Petrus Pauw over pathologische anatomie, die van den
hoogleeraar in de natuurkunde Reinier Bontius, die van Otto Heurnius en Aelius Everardus or ti Den 30en September
1614 is hi' er gepromoveerd op een dissertatie „De Cholera humida". Reeds vroeger had hi' een oratie gehouden : „de animi
et corporis ovityraVeux". Na zijn promotie vestigde hi' zich als practiseerend geneesheer in zijn geboortestad,
vermoedelijk reeds toen in het huis op de Keizersgracht bij de Westermarkt, aan welks gevelsteen hi' zijn naam en zijn wapen
ontleende. Al spoedig breidde zijn praktijk zich sterk uit, moest hi' zich karos en paard aanschaffen om alle bezoeken of te
kunnen doen. En intusschen bleef hi' zich op de studie der ep ees- en der heelkunde toeleggen, was meermalen tegenwoordig
bij het anatomisch onderwijs door Sebastiaan Egbertsz en door Joannes Fonteyn in het theatrum anatomicum gegeven.
Zoo werd, toen de laatste in 1628 stierf, Tulp den 24en November tot praelector in de anatomie en de chirurgie benoemd
met den titel van Professor anatomiae; den 29enJanuari 1629 aanvaardde hi' dit ambt met een Latijnsche oratie in het bijzijn
van vele magistraatspersonen en geneesheeren. In het „anatomy-boek", dat op 't stedelijk Archief van Amsterdam bewaard

I ) Zoo Wittwer, Thijssen, V. d. Aa, Rogge, Nieuw Ned. biogr. wbk. ; Elias, De vroedschap van Amsterdam, heeft 9 October.
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wordt, worden een 9-tal ontledingen vermeld ; de laatste hield hi' in November 1650. Nog twee jaar bleef hi' daarna zijn gewone
colleges tot opleiding van toekomstige chirurgen geven, waarschijnlijk tweemaal per week. Maar den 23en October 1652
nam hij, „onder een zoet colation", van de overlieden en proef- en bosmeesters van het chirurgijnsgilde afscheid. Zijn werkzaamheden alsgeneesheer en als magistraat lieten hem een tijd meer voor het onderwijs over.
Want ook in het stadsbestuur heeft hi' een rol van beteekenis gespeeld. Van 1622 tot '74, het jaar van zijn dood, heeft hi'
er deel van uitgemaakt in allerlei functies, vijf maal als schepen, vier maal, van 1654 af, als burgemeester. Van 1663—'65 en
van 1673—'74 was hi' Gecommitteerde Raad, hi' is Curator geweest van de Illustre School en Scholarch der Latijnsche scholen.
Maar dengrootsten roem heeft hi' als medicus en vooral als anatoom geoogst ; „vir magnus, archiater et anatomicus gravissimus, felicissimus, facundissimus", „medicus et anatomicus nulli secundus" hebben tijdgenooten hem genoemd. Zijn voornaamste ervaringen op medisch gebied heeft hi' in 1641 te boek gesteld in zijn „Observationum medicarum libri tres, cum
aeneis figuris", een werk bedoeld ter instructie van zijn zoon, die hem echter ontviel voor hi' er gebruik van kon maken;
223 ziektegevallen zijn er in behandeld.
Tulp heeft ook het grootste aandeel gehad aan het tot stand komen van de eerste Amsterdamsche pharmacopee. Toen den
18en A pril 1635 vele vooraanstaande medici bij hem te gast waren, bracht hi' het plan ter sprake een nieuw „winkelboek "
op te stellen. Een zestal dokters trok onder zijn leiding aan den arbeid en was in korten tijd gereed met het werk; den
29en April 1636 verscheen de keur, waarbij het gebruik van deze pharmacopoea verplichtend werd gesteld. Gevolg was de
oprichting van een Collegium Medicum, bestaande nit eenige dokters en apothekers, die als inspecteurs op de handhaving
van het besluit hadden toe te zien.
Den 12en September 1674 is Tulp te 's Gravenhage overleden, den 18en te Amsterdam be raven.
erEva
Voech,
van d die den 3en Maart 1628 overleed.
Tweemaal is hi'j getrouwd geweest. Den 20en Juni 1617 huwde hi'
Den 15en October 1630 hertrouwde hi'j met Margaretha de Vlaming van Oudtshoorn, die hem tot 5 Februari 1678 overleefde.
Zie over hem vooral H. C. Rogge in „De Gids", 3e Serie, 18e jrg. (1880), 77; verder Philipp Ludwig Wittwer, Niklaas
Tulp (1875); H. F. Thijssen, Voorlezing over Nicolaas Tulp (1824; in : Magazijn voor Wetenschappen, Kunsten en Letteren
wbk. d
der
van N. G. van Kampen III, 391); J. E. Elias, De Vroedschap van Amsterdam I , 348; Van der Aa, Biogr. wbk
Nederl. s. v., met opgave van veel literatuur; E. D. Baumann in Nieuw Ned. biogr. wbk. III, 1250.

Christianus Cornelius UHLENBECK werd den 18en October 1866 te Voorburg geboren. Hi' bezocht het gymnasium.
te Haarlem, studeerde te Leiden in de Nederlandsche Letteren enpromoveerde daar den len October 1888 op een proefschrift over : „De verwantschapsbetrekkingen tusschen de Germaansche en Baltoslavische talen". In 1890 maakte hi' een
reis naar Rusland om daar in de archieven een onderzoek in te stellen naar bescheiden, belangrijk voor de geschiedenis van
Nederland. Te Leiden werkzaam aan het Nederlandsch Woordenboek, werd hi' den 15en Juni 1892 benoemd tot buitengewoon
hoogleeraar in het Sanskrit en aanverwante vakken aan de Universiteit van Amsterdam; den 26en September hield hi'
zijn inaugurale rede over : „De plaats van het Sanskrit in de vergelijkende taalwetenschap". Den 15en November 1899
werd hij, we ens zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar in de Oud-Germaansche talen en de vergelijkende taalwetenschap
aan de Rijksuniversiteit te Leiden, op zijn verzoek eervol uit dit ambt ontslagen; hier, te Leiden, hield hi' den 13en December
1899 zijn intreerede over : „De onderlinge verhouding der Oudgermaansche tongvallen en hunne plaats in den Indogermaanro
in 1910 en '11,
schen taalstam". Den 20en September 1926 trad hi' als hoogleeraar af. Tijdens zijn Leidsch pfessoraat,
maakte hi'j onderzoekingsreizen naar de Blackfeet van Montana.
Van zijn hand verschenen nog : Verslagen aangaande een onderzoek in de archieven van Rusland ten bate der Nederl.
geschiedenis (1891; samen met J. L. Berns); Handboek der Indische klankleer, in vergelijking met die der Indogermaansche
stamtaal (1894); Kurzgefasstes etymologisches Wiirterbuch der gotischen Sprache (1896; 2e dr. 1900); A Manual of Sanskritphonetics, in comparison with the Indogermanic mother-language (1898); Kurzgefasstes etymologisches WOrterbuch
der altindischen Sprache (1898—'99). Verder publiceerde hi' tal van studies in de Mededeelingen en de Verhandelingen
der Kon. Akad. v. Wetensch. en schreef hi' artikelen o.a. in het Intern. Archiv f. Ethnographie.

Hendrik ULHOORN werd, waarschijnlijk omstreeks 1692, te Leiden geboren. Het eerste onderricht in de chirurgie
kreeg hi' van zijn vader, die daar heelmeester was; later volgde hi' ook colleges van Prof. Bidloo. In 1709 ging hi' naar
Brussel om daar de hospitalen, die vol waren van gewonden, te bezoeken; hi' bewees chirurgische diensten in het leer van
Doornik en woonde den slag bij Malplaquet bij. Daarna werd hem de inrichting van een hospitaal te Ath opgedragen, waar
hi' vele zwaar gewonden behandelde. Na den slag bij Denin raakte hi' in Fransche gevangenschap, waaruit hi' echter na
eenige weken werd ontslagen. Hi' keerde nu naar Leiden terug, waar hi" den 14en Februari 1713 tot chirurg bevorderd werd.
Nog eens begaf hi' zich op reis om in Parijs de lessen o.a. van Duverney te volgen, waarop hi' zich in Amsterdam vestigde.
Hier kreeg hi' den 26en Maart 1720 van Burgemeesteren verlof „om vier dode lighamen des Jaars in deze plaats tot voortplanting der Konst, en voor de genen, die lust hebben zig verder te oeffenen in de kennisse der Ontleed- en Heelkonst,
tegebruiken". De toevloed van leergierigen was z .456 groot, dat hem den 10en Juli. 1731 „zeker Jaargeld tot aanmoediging
van verdere onderwijzingen wierd toegeleid". Twee van zijn leerlingen die teekenden met S. M. D. en W. C. gaven lessen
van hem uit o. d. t. „Osteologia, d.i. Beschrijving der beenderen van 's menschen lichaam" enz. Door Abraham Titsingh
is hi' geprezen als een uitstekend heelmeester en een vernuftig uitvinder van heelkundige werktuigen. Meerdere geschriften
zijn nog van zijn hand verschenen, zoo : „Noodig denkbeeld van het tot nogh toe niet beschreven ongemak, bekend onder
den naam van Spina bifida" enz. (1732); „Tweede vertoog over het ongemak de Spina bifida" enz. (1733); „Korte voorstelling wegens eene Pomp-spuit" enz. Verder gaf hi' vertalingen van een werk van J. Keill o. d. t. : „Korte schets van de
ontleeding van 's menschen lichaam" enz. (1722), van een van H. Bass o.d.t. : „Grondig bericht van de Verbanden" (1734)
en van L. Heister o. d. t. • „Heelkundige onderwijzingen" (1741); alle beleefden meerdere drukken. Vol ens Banga zou hem
in 1746 de uitoefening van de verloskunde verboden zijn, wat zijn dood verhaast zou hebben. Hi' stierf waarschijnlijk in 1749.
Zie over hem de voorreden van zijn Heelkundige onderwijzingen; J. Banga, Gesch. v. d. geneesk. en van hare beoefenaren
in Nederl. enz. II, 800 V. d. Aa, Biogr. wbk. d. Nederl. s. v. C. E. Daniels in Biogr. Lexikon der hervorr. Arzte aller
Zeiten u. Volker s. v.
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Isaac Marinus Josue VALETON werd den 30en Maart 1850 te Groningen geboren als zoon van Josuê Jean Philippe
Valeton, hoogleeraar in de Hebreeuwsche taal- en letterkunde aldaar, en van Sara Maria Gouverneur, een zuster van „Jan
den Rijmer". Het lager onderwijs ontving hij van privaat-onderwijzers, zijn vader onderrichtte hem waarschijnlijk in de beginselen van het Latijn en Grieksch, daarna kwam hij, in 1865, in de 4e klasse van het Gymnasium. Den 16en September 1867
werd hij aan de Universiteit van zijn geboortestad ingeschreven als student in de letteren; hi' promoveerde er den 3en Juni
1874 op een proefschrift over : „M. Valerius Messalla Corvinus". Intusschen was hi' met in an van den len Februari 1873
benoemd tot leeraar in de geschiedenis aan de H.B.S. en het gymnasium te Kampen en in April '74 tot praeceptor aan het
Gymnasium te Groningen. In 1877 volgde zijn benoeming tot docent aan het Erasmiaansch Gymnasium te Rotterdam.
In het volgende jaar werd zijn antwoord op een prijsvraag van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap over de bronnen
en het gezag van Polybius met goud bekroond en den 9en October 1878 benoemde de Raad van Amsterdam hem tot hoogleeraar in de Oude Geschiedenis en de Romeinsche Antiquiteiten aan de gemeentelijke Universiteit; den 19en Januari
1879 hield hij zijn inaugurale rede over : „De Romeinsche historiographie in haar verband met het Romeinsche karakter."
Na het aftreden van Van den Es werd hem ook het onderwijs in de Grieksche antiquiteiten opgedragen, dat hi' later weer
collega voor het Grieksch.
overdroeg aan zijn
In de eerste jaren van zijn professoraat heeft hij weinig gepubliceerd; maar nadat hi' in 1887 mede-redacteur van Mnemosyne
was geworden, hebben in dit tijdschrift een reeks artikelen van zijn hand het licht gezien, o.a. een uitvoerige studie over
het ostracisme en een over de auguraal-wetenschap der Romeinen, zijn belangrijkste werk, dat hier en daar twijfel ophief
en nieuw licht bracht. Ook in de verslagen en mededeelingen der Kon. Akad. v. Wetensch. komen studies van hem voor.
Voor het „Museum" schreef hij verder eenige recensies en voor verschillende feestbundels leverde hi' bijdragen. Hi' was
geschiedvOrscher in de eerste plaats; zijn werk draagt in hoofdzaak een analytisch karakter; voor de synthese was hi' te
weinig kunstenaar en te kritisch. Vooral de „histoire psychologique" trok hem aan.
Den ben Januari 1881 was hi' gehuwd met Jonkvrouwe H. S. Ortt. Den 31en Maart 1911 is hi' overleden.
Zie over hem : U. Ph. Boissevain in het Jaarb. v. d. Kon. Akad. v. Wetenschappen 1912, 15 ; aan dit levensbericht is een
lijst van zijn geschriften toegevoegd. Vgl. verder het In Memoriam van N., v. L. en H. in Mnemosyne XLI (1911), III en
dat van K. Kuiper in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1912, 165. Cf. voor enkele data : „Onze hoogleeraren" (1898), 307.

Henri Nicolaas TER VEEN werd den 19en Februari 1883 te Amsterdamgeboren. Hi' bezocht de Rijkskweekschool
voor Onderwijzers te Haarlem, studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde daar den 29en April 1925
op een proefschrift over : „De Haarlemmermeer als Kolonisatiegebied". Van 1901 tot 1912 was hi' werkzaam als onderwijzer,
van '12 tot '27 als leeraar bij het Middelbaar Onderwijs in de hoofdstad. Den 30en Maart van het laatstgenoemde jaar werd
hi' benoemd tot lector in de landbeschrijving en de sociale en economische aardrijkskunde aan de Universiteit van Amsterdam; den 15enJuni opende hi' zijn colleges met een openbare les, getiteld : „Van Anthropogeografie tot Sociografie".
Van zijn hand is nog het „Verslag der Commissie in zake het bestudeeren van de uitgifte der Zuiderzeegronden" (1930).
Verderpubliceerde hi' verschillende studies in binnen- en buitenlandsche tijdschriften als : Mensch en Maatschappij, De
Gids, Tijdschr. v. h. Aardrijksk. Genootsch., Tijdschr. v. econ. geografie, Eugenics review, American journal of sociology,
Harms Weltwirtschaftliches Archiv, Revue economique internationale enz.

Jacob VERDAM werd den 22enJanuari 1845 te Amsterdam geboren, als zoon van den tabakshandelaar Hendrik Verdam en
van Mijntje Parson. Na den dood van zijn moeder in 1849 werd hi' root gebracht in het huis van zijn grootvader Jacob
Verdam, burgemeester van Mijdrecht, waar een vijftal tantes aan het opvoedingswerk deelnam. In een modern-godsdienstige
sfeergroeide hi' hier op; de Genestet werd zijn lievelingsdichter. Zijn eerste onderwijs ontving hi' op de dorpsschool te Mijdrecht en doorprivaatlessen, van 1858 tot '60 bezocht hij de Kostschool van den heer Schut te Uithoorn, daarna een
dergelijke instelling te Barneveld. Maar spoedig daarop werd hi' toevertrouwd aan de leiding van Mr. Dr. H. E. ToeLaer
te Amsterdam, waar hi' nu ook de Latijnsche school van Dr. P. Epkema bezocht. Den 30en September 1865 werd hi' als
student in de letteren te Leiden ingeschreven. Hi'volgde hier ook colleges in het Sanskrit, het Gotisch en het Nederlandsch
en stond sterker onder den invloed van De Vries dan van Cobet en Pluygers. Uit dezen tijd al dateert zijn liefde voor het
Middelnederlandsch; hi' promoveerde den 14en Mei 1872 op een proefschrift, getiteld : „Tekstcritiek van Middelnederlandsche schrijvers". Reeds voor dien tijd had hi' eenige opstellen in De Taal- en Letterbode doen verschijnen en een studie
gewijd aan een pas ontdekt handschrift van Maerlant's Historic van Troyen; in 1876 werd hi' mede-stichter van de „Taalkundige Bijdragen". In 1869 was hi' benoemd tot praeceptor aan het gymnasium te Leiden; in 1878, nadat Verwijs om
gezondheidsredenen voor een beroep bedankt had en De Vries zich ter elfder ure had teruggetrokken, volgde zijn benoeming
tot hoogleeraar in de Nederlandsche taal- en letterkunde en de oude talen en letterkunde der Germaansche volken aan de
Universiteit van Amsterdam ; den 13en April hield hi' zijn inaugurale rede over : „De wetenschappelijke beoefening der
Nederlandsche taal in verband met het nieuwe doctoraat". Op zeer hoog peil stonden zijn Middelnederlandsche colleges
door scherpzinnigheid van tekstkritiek en helderheid van exegese ; daarentegen had hi' voor de behandeling der letterkunde
aanleg noch neiging, terwijl hi' van de oud-germaansche talen alleen het gotisch ernstig beoefend heeft. Verscheidene publicaties weer zagen gedurende zijn Amsterdamschen tijd het licht en in 1891 werd hi' benoemd tot hoogleeraar te Leiden;
den 21en October hield hi' hier zijn intreerede : „Over wetenschap en wetenschappelijke methode". We ens het bereiken
van de wettelijke leeftijdsgrens vroeg en verkreeg hi' teen het einde van den cursus 1914—'15 eervol ontslag; den 17en
Junigaf hi' zijn afscheidscollege. Vier jaar nog heeft hi' van zijn rust genoten; den 19en Juli 1919 is hi' overleden.
Tal van tekstuitgaven, vooral middeleeuwsche, zijn door Verdam bewerkt, de Seghelijn b.v., de Historic van Troyen, Theophilus, Spiegel der Sonden, Hooft 's Warenar en Vondel's Leeuwendalers. In 1890 verscheen zijn geschiedenis van de Nederlandsche taal, die echter aan heel wat critiek blootstond ; een 2de druk in 1902 was omgewerkt, voor eenige hoofdstukken
met hulp van Sijmons; een 3de in 1912 was weer verbeterd. Germanist echter is Verdam nooit geworden. Een groote stroom
van tijdschriftartikelen is er van zijn hand verschenen, vooral in de Taal- en Letterbode, Taalkundige Bijdragen, Tijdschrift voor Ned. taal en letterk., Handelingen en Mededeelingen der Maatschappij der Letterkunde, Verslagen en Mede-
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deelingen der Kon. Akad. van Wetenschappen; zij liggen vooral op het gebied van tekstcritiek en woordafleiding ; Verdam
is beter lexicoloog dan grammaticus en heeft voor de litterair-historische beteekenis en de aesthetische waarde der middelnederlandsche letterkundige producten weinig zin. In 1896 deed hi' een nieuwe bewerking het licht zien van Gerard van der
Schueren's in 1477gedrukte Theutonista of Duytschlender; in 1911 verscheen zijn Middelnederlandsch Handwoordenboek;
maar zijn eigenlijke levenswerk is het groote Middelnederlandsche woordenboek. Van Verwijs ging in 1873 het initiatief
tot dezen omvangrijken arbeid uit Verdam was onmiddellijk bereid tot meedoen en zette, na den dood van Verwijs, het
werk alleen voort. In 1882 verscheen de eerste aflevering, waarvan de reeks tot zijn overlijden toe in strenge regelmaat
werd voortgezet.
Als bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandsche philologie zouden kunnen gelden zijn levensberichten over De
Vries en Verwijs, zijn herinnering aan Hoffmann Von Fallersleben, kortere artikelen over Penon, Moltzer en Franck. Dat
deze „woordenaar" voor Huygens voelde is begrijpelijk; van hem ging een voorstel uit tot uitgave van diens gezamenlijke
g edichten, hi' hield de rede bij de onthulling van het borstbeeld aan den Scheveningschen weg, hi' was bbestuurslid van de
Vereeniging „Hofwijck".
Verdam was den 19en Juli 1872 te Haarlemgehuwd met Bartha Johanna Van Ketwich.
Zie over hem : C. C. Uhlenbeck in het Jaarboek v. d. Kon. Akad. v. Wetensch. 1919, 43 ; J. W. Muller in Levensberichten
v. d. Maatsch. d. Ned. Letterkunde 1919—'20, 76 ; verder de artikelen,geciteerd in het Repertorium Petit-Ruys, o.a. van
P. Leendertz Jr. in Eigen Haard 1915, 61; C. van Son in Morks' Mag. 41 (1919), 127 ; in het Maandbl. Amstelodamum
VI (1919), 63; van L. Knappert in het Leidsch Jbk. XVII (1920), LXXVIII; van A. Goslinga in Stemmen des Tijds
9 (1920) I, 27; van J. W. Muller in den Leidschen Studentenalmanak voor 1920, 284.

Pieter Antonie Jacobus Losecaat VERMEER, zie : Pieter Antonie Jacobus LOSECAAT VERMEER.

Eduard Clement VERSCHAFFELT werd den 15en October 1868 te Gentgeboren. Hi' studeerde aan de Universiteit aldaar onder de hoogleeraren Mac Leod, Van Bambeke, Plateau, Renard en Swarts. In 1891 werd hi' er tot doctor
in de botanie bevorderd, volgeris de bepaling van de Belgische wet zonder dissertatie. Van zijn candidaatsexamen af was
hi' assistent geweest aan het botanisch laboratorium van Prof. Mac Leod. Na zijn promotie vertrok hi' naar Amsterdam
om daar zijn studien voort te zetten onder leiding van Prof. Hugo De Vries. In 1893 werd hi' tot diens assistent benoemd;
hi' bleef in die functie werkzaam tot December 1896, toen hij, als opvolger van Prof. C. A. J. A. Oudemans, tot buitengewoon hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam werd benoemd. Hem werd opgedragen het onderwijs in de pharmacognosie en de physiologie der planten. Den llen Januari 1897 hield hi' zijn inaugurale rede : „Over de beteekenis van
het aanpassingsvermogen voor het biologisch onderzoek". Den 17en October 1900 volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar met in an van den len Januari 1901. In 1918 werd hi' bovendien benoemd tot directeur van den Hortus Botanicus.
ood,
d den 26en Juni 1923.
Beide functies bleef hi'j waarnemen tot zijn
In zijn college-dictaten kwam naast de beschrijvende pharmacognosie de chemie der geneesmiddelen volkomen tot zijn
recht. Zijn onderzoekingen liggen in hoofdzaak op het gebied der planten-physiologie en betreffen in het bijzonder de
osmotische verschijnselen der cel en de wetten der variabiliteit, de ontkieming der zaden en den invloed van vergiften op
ditproces en op andere levensverschijnselen.
Zie over hem : Onze hoogleeraren (1898), 309; P. van der Wielen in Pharmaceutisch Weekblad 1922, 61; Op de Hoogte
1924, 229; M. L. d. B. in Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1924, 65 ; Het Algemeen Handelsblad van 27 Juni 1923,
Avondblad.

geboren als noon van denzer
ijhdelaar Huibert
Pieter Johannes VETH werd den 2en December 1814 1 ) te Dordrechtan
Veth en van CorneliaJohanna Picke. Hi' bezocht er de Fransche school van den beer Van der Pijl en het gymnasium, waar
W. Grimm k de En literatuur
met hem
bestudeerde,
op h oefende. Den
vooral deJ. conrector
Dr.m
die
ook invloed
E hem
14enJuni 1832 werd hi' ingeschreven als student in de theologie aan de Leidsche Universiteit, waar hi' met bijzondere
voorliefde de colleges van Weijers volgde. Hi' le de het candidaats-examen zoowel in de theologie als de letteren af, maar
le de zich, om gezondheids- en gemoedsredenen, van toen af geheel op de studie van het laatste yak toe ; den 9en December
1840promoveerde hi' onder Weijers op een „Specimen e litteris orientalibus exhibens majorem partem libri As Sojutii
de nominibus relativis, inscripti Lubb al-Lubhb" (2 dln, met een supplement van 1851). Door tusschenkomst van zijn
promotor en van Jacob Geel werd hi' in 1838 benoemd tot lector in de Engelsche en de Maleische taal aan de Kon.
Mil. Akademie te Breda ; ook het onderwijs in de land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indie nam hi' Kier op zich. Bij
K. B. van 5 Maart 1841 volgde zijn benoeming tot hoogleeraar in het Hebreeuwsch, het Arabisch, de Hebreeuwsche oudheden
ura rede
re
en de exegese van het Oude Testament aan het Athenaeum te Franeker; den 22en Juni hield hi' zijn inaugle
„de institutis arabum erudiendae juventuti et literis promovendis inservientibus". Den 2en November 1842 werd hi'
hoogleeraar in de Oostersche talen, de Hebreeuwsche antiquiteiten, de exegese van het Oude Testament en de Wijsbegeerte
aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam; hi' opende zijn lessen den len Mei '43 met eenintreerede „de religionis Islamiticae
ejusque historiae studio a theologis christianis minime negligendo".
kkunst
Z ijn Amsterdamsche tijd was zeer vruchtbaar in geschriften. Hi' gaf in 1847 zijn „Beknopte Hebreeuwsche spraa
voor de Gymnasien" uit, grootendeels base rd op de grammatica van Roorda, schreef artikelen in De Gids over Oostersche
, door
hem met Moll en D
letteren en taalkunde, publiceerde Bijbelsche studien vooral in het Bijbelsch
WoordenboekDomela
Nieuwenhuis uitgegeven, en leverde bijdragen voor de „Geschiedenis van de Christelijke Kerk in tafereelen" van Moll.
Hi werd lid van het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen en van dat van het Nederlandsch
Bijbelgenootschap. Dit, en het levendige aandeel, dat hij, als vereerder van Thorbecke en vriend van Van Hoevell en Fransen

1 ) Het Album academicum 1913 heeft ten onrechte 1815.
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van de Putte, nam in de politieke gebeurtenissen van 1848 en volgende jaren, vestigde zijn aandacht steeds meer op Indie.
In 1848 verschenen zijn „Bijdragen tot de kennis van den politieken toestand van Nederlandsch Indie" en met ingenomenheld begroette hij later de verschijning van den Max Havelaar. Studien over Java, over Borneo's Westerafdeeling, over
Flores, Timor en Suriname zagen het licht. Hi werd benoemd tot lid van de Commissie, die voorstellen zou doen tot regeling
van de opleiding der Indische ambtenaren en die den stoot gaf tot de oprichting van de Rijksinstelling te Leiden. In
1864 verliet Veth Amsterdam om het ambt van hoogleeraar in de land- en volkenkunde, de godsdienstige wetten, yolksllingen en gebruiken in Nederlandsch Oost-Indie aan die instelling te aanvaarden. Hi' deed dat den 22en September
inste
1864 met een toespraak „over den aard en het doel van het onderwijs in de land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indie
voor toekomende ambtenaren". Later werd hem ook nog het onderwijs in de geschiedenis van Indie opgedragen. Toen in
1877 dit instituut werd opgeheven werd hi overgeplaatst naar de Universiteit; den 12en October hield hi' zijn inaugurale
rede over • „De toevoeging der talen en letterkunde van Nederlandsch-Indie aan de vakken van Hooger Onderwijs". Ook
uit zijn Leidschen tijd dateeren tal van publicaties, levensberichten, en artikelen in het Tijdschrift en het Aardrijkskundig
en Statistisch woordenboek van Nederlandsch Indie. De grootste bekendheid heeft verworven zijn : „Java, geographisch,
ethnologisch, historisch (3 dln. 1875—'82).
Een root aandeel heeft Veth gehad in de stichting van het Kon. Ned. Aardrijksk. Genootschap, waarvan hi' langen tijd
voorzitter, daarna eere-voorzitter isgeweest.
We ens het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens werd hem bij K. B. van den 27en April 1885 teen den 15en September
d.o.v. eervol ontslag als hoogleeraar verleend. Hi' vestigde zich toen te Arnhem, waar hi' nog verschillende wetenschappelijke verhandelingen schreef, o.a. de „Reizen in Angola". Hi' overleed den 14en April 1895.
Veth is tweemaal gehuwd geweest. Eerst met Mejuffrouw Buehler, die in 1865 overleed •; later, in 1874, hertrouwde hi'
met Mejuffrouw Van der Koogh.
Zie over hem • P. A. van der Lith in Jaarb. v. d. Kon. Akad. v. Wetensch. 1896, 1, en denzelfden in Levensber. v. d. Maatsch. d. Ned. Letterk. 1895—'96, 271. Het eerste artikel worth gevolgd door een list van zijn geschriften, waarvan men de
este (1894). Zie verder de
opgave ook vindt in den Feestbundel ter gelegenheid van zijn tachtigsten geboortedag samengld
literatuur, aangegeven in Petit's Repertorium, o.a. G. Du at in Histoire des orientalistes de l'Europe, I, 100 ; C. M. Kan
in E1 en Haard 1879, 91 hetzelfde tijdschrift 1882, 320 en 1894, 757 J. K. W. Quarles van Ufford in de Nederl. Spectator 1895, 141; Tijdschr. v. Ned. Indie 1895, I, 394; Tijdschr. v. h. Aardr. Genootsch. 1895, II, 1; J. Veth in de
Gids 1895, II, 291; H. Kern in de Ind. Gids 1895, I, 609. Eindelijk het artikel van H. H. Juynboll in het Nieuw Ned.
biogr. wbk. III, 1306 en J. Nat, De studie der Oostersche talen in Nederl. enz.
Daniel Erhard Johannes VOLTER werd den 14en September 1855 te Esslingen in Wurttemberg geboren. Hi bezocht daar het Padagogium en het Seminarie te Urach, studeerde te Tiibingen, te Gottingen en te Berlin en promoveerde
in eerstgenoemde plaats in 1880 tot Doctor phil. op een dissertatie, getiteld „Anlass und Verlauf der Samniterkriege",
tot Lic. theol. in 1883 op een geschrift : „Der Ursprung des Donatismus", beide bekroonde prijsantwoorden. Na een
tijdlang als privaatdocent te Tubingen werkzaam te zijn geweest, trad hi' in Januari 1886 op als hoogleeraar aan het
Luthersch Seminarium te Amsterdam. Bovendien werd hi' den 17en Februari van dit jaar benoemd tot gewoon hoogleeraar
in degodgeleerdheid aan de Universiteit aldaar om onderwijs te even in de uitlegging van het Nieuwe Testament en de
geschiedenis van de leerstellingen van den christelijken godsdienst, zoo noodig ook in de encyclopaedic der godgeleerdheid.
Den lien Maart 1925 vroeg hi' we ens het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens eervol ontslag, dat hem teen het einde
van den loopenden cursus werd verleend.
Van zijn hand verschenen nog : Die Entstehung der Apokalypse (1882); Die Offenbarung Johannis keine urspriinglich
jiidische Apokalypse. Eine Streitschrift gegen die Herren Harnack und Vischer (1886); Die Kompositionen der Paulinischen
Hauptbriefe (1890);D as Problem der Apokalypse (1893); Levensbericht van Abraham Dirk Loman in Jaarb. v. d. Kon.
Akad. v. Wetensch. (1899); Die Apostolischen Vater, neu untersucht (3 din.; 1904—'10); Die Offenbarung Johannis neu
untersucht und erlautert (1904); Paulus und seine Briefe. Kritische Untersuchungen zu einer neuen Grundlegung der
Paulinischen Briefliteratur und ihrer Theologie (1905); Das messianische Bewusstsein Jesu (1907); Aegyptische Mythologie
(1912); Jahve und Mose. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung (1914); Die Menschensohn-Frage neu untersucht (1916);
Die althebraischen Inschriften vom Sinai und ihre historische Bedeutung (1924); Glozel und die Einwanderung von Semiten
im heutigen franzOsischen Departement Allier urn 400 v. Chr. (1929); Die Inschriften von Glozel. Eine Auseinandersetzung
mit Dr. A. Morlet in Vichy (1930). Bovendien publiceerde hi' tal van opstellen in het Theol. en het Nieuw theol. tijdschr.,
Protest. Monatshefte, Zeitschr. f. alttestamenti. Wissensch. en Zeitschr. f. neutestamentl. Wissenschaft.

Cornelis Hugo VON(C)K werd, volgens het Album Academicum 1913 in 1707, te Amsterdam geboren als zoon van den pre-

geboortestad in de godgeleerdheid, later onder Albert Schultens,
dikant Willem Vonck. Onder Surenhusius studeerde hi'j in zijn
den bekenden Orientalist, en Fabricius te Leiden waar hi' den 17en November 1727 werd ingeschreven als student in de
theologie en den 15en Maart 1735 promoveerde op een „Introductio theologica exegetica in Psalmum primum".
Den 29en Januari 1735 benoemden Burgemeesteren van Amsterdam hem tot hoogleeraar in de Oostersche talen en Oudrede : „de felici litteraturae orientalis hac aetate
jn i
heden aan het Athenaeum Illustre • den Ten April hield hi'i z naugurale
conditione", die door Schultens zelf, wiens opvatting omtrent de studie der Oostersche talen hi' naar Amsterdam overplantte,
werd bijgewoond. Den 9en Maart 1739 hield hi' een lijkrede op Johan van den Broek en in 1741 opende hi' zijn colleges
met een oratie :„de illustribus exemplis in historia sacra non parcius quam profana obviis”. Daar hi' in dit jaar te Harderwijk
voor eenprofessoraat in aanmerking kwam, werd zijn jaarwedde verhoogd. Het werk van den Amsterdamscjien Rabbijn
Eleaser Soesman : De bruidschat Israels of Onderwijs der Hebreeuwsche spraakkunst enz., bevat een „Getuigschrift" of
„Aanprijzinge" van onzen hoogleeraar. Maar hi' was een zeer slecht financier en zag zich op den duur door zijn loszinnigheid
in zooveel onaangenaamheden gewikkeld, dat hi' niet langer in zijn professoraat gehandhaafd kon worden, en op zijn verzoek den 25en September 1753 ontslagen werd. Zijn moeder werd een jaarlijksche toelage van f 400 toegewezen, om
daarvan haar zoon te onderhouden.
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Zie over hem : Van L ennep, Memorabilia, 245 en het daarop gebaseerde artikel bij V. d. Aa, Biogr.wwbk. d. Nederl. s.v. ; verder
P. C. Molhuysen, Bronnen t. d. Gesch. d. Leidsche Univ. V, 236* en J. Nat, De studie van de Oostersche Talen in Nederl.
enz., 88 en 105.
Gustaaf Eduard VOORHELM SCHNEEVOOGT werd den 27en December 1814 1) te Haarlemgeboren. Zijn vader

was bloemkweeker, had veelgereisd en daardoor veel wereldkennis en ontwikkeling opgedaan, wat ook zijn noon ten
goede kwam. Litteraire kunst en muziek werden in huis beoefend. Vôôr zijn 14e jaar bezocht-hij een tijdlang het instituut
der Herrnhutters te
Neuwied,
het
Gymnasium
te Haarlem. daarna
Den 6en Juli 1832
werd reven
hi' ingesch als student in
de medicijnen te Leiden. Een gelukkige leerschool was dat niet, want van de nieuwere methoden en richtingen die op medisch
gebied zich in het buitenland overal baan braken werd hier niet gerept • het onderwijs was er door en door conservatief en
dogmatisch, verliep in abstracties en algemeenheden. Schneevoogt le de zich meer op muziek en letterkunde dan op zijn
eigenlijk studievak toe. Toch bracht hi' de studie ten einde en den 20en Juni 1838 promoveerde hi' op een „Dissertatio
sistensquasdam annotationes et observationes de variolis". Nu, voor de praktijk gesteld, voelde hi' sterk de behoefte kennis
te maken met de nieuwerephysische diagnostiek; Laennec werd zijn vraagbaak •; andere schrijvers nit de Fransche school
moderne Engelsche daarnaast en enkele Duitsche en Oostenrijksche deden hun intree in zijn bibliotheek en hi' too naar
Parijs om zich in percussie en auscultatie onder goede leiding te oefenen. Teruggekeerd vestigde hi' zich in Amsterdam en
werd daar reeds in 1840, als opvolger van Hageman, tot len geneesheer van het Buitengasthuis benoemd. Het „jonge Holland" — De Gids, waarvan Schneevoogt 20 jaar lang mede-redacteur zou zijn, was nog maar eenige jaren geleden begonnen te verschijnen — roerde zich toen op elk gebied in Amsterdam, ook in de medische wereld. Jonge artsen, vereerders
meest van G.J. Mulder te Utrecht, medici en voor een gedeelte tegelijk litteratoren, dro p en welsprekend op verbeteringen
aan op gebied van onderwijs, verpleging, hygiene en eischten dat de geneesheer de kunst van genezen inderdaad zou verstaan.
Inhoudrijke verslagen heeft Schneevoogt over de verpleging in het Buitengasthuis uitgebracht. En al kon hi' door zijn drukke
bezigheden de geweldige ontwikkeling, die juist in dezen tijd in de medische wetenschap inzette, niet ganschelijk bijhouden,
een kleine school heeft hi' toch gevormd, waaruit meerdere geneesheeren van naam zijn voortgekomen. En zeer veel werd
hi' in consult gevraagd. Toen de gouverneur van Noord-Holland, Van Ewijck, een commissie samenstelde, die maatregelen
zou ontwerpen om tot een behoorlijke organisatie van het krankzinnigenwezen oak in deze provincie te komen, behoorde
Schneevoogt onder haar leden. Hi' wees de plaats voor Meerenberg aan en ontwierp een plan voor bouw en inrichting, dat
echter voor een ander moest wijken. Maar het advies der Commissie had de opheffing van het „dolhuis" te Amsterdam
tengevolge en de aanwijzing van het Buitengasthuis, dat nu ook gereorganiseerd kon worden, voor tijdelijke verpleging van
krankzinnigen. Toen Meerenberg gereed was in '48 werd hem het directoraat aangeboden, waarvoor hi' intusschen bedankte.
Den 17en Januari 1851 werd hi' aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam als buitengewoon hoogleeraar benoemd voor
een nieuwen leerstoel in de medische faculteit, belast met hetgeven van onderwijs in de neuro-pathologie en psychiatrie;
den 16enJuni hield hi' zijn intreerede over „de physiologische eenheid van ziel en lichaam". Zijn colleges werden gewaardeedmaar
as meer nog zijn klinisch werk, de morgenvisite aan de patienten. Bij zijn huwelijk in '61 werd hem dispensatie
geweigerd om buiten het gasthuis, waar hi' ondanks de doodelijke malaria, die er zooveel heerschte, het al dien tijd uitgehouden had, te wonen; hij nam toen als directeur ontslag 2 ). Een beroep naar Leiden, na den dood van Pruys van der
Hoeven, sloeg hi' af, maar in hetzelfde jaar, 1862, werd hi' na den dood van Schroder van der Kolk benoemd tot Inspecteur
der Krankzinnigengestichten. Hi' gaf nu ook zijn onderwijs aan de Klinische school en aan het Athenaeum op. Maar toen,
ten gevolge van de wet van Juni '65, het medisch onderwijs werd uitgebreid, deed men opnieuw een beroep op hem. Een
hoogleeraarsambt was met zijn Inspecteurschap onvereenigbaar; zoo werd hi' in 1867 tot lector in de neuropathologie en
psychiatrie benoemd. Maar de vraag rees, waar hi' zijn klinische lessen zou even. Teen het Buitengasthuis waren ernstige
bezwaren en in het Binnengasthuis was nit gemakkelijk een gelegenheid tot plaatsing van krankzinnigen te vinden. Eindelijk
gelukte het hier eenige bedden beschikbaar te stellen en den 20en Januari '68 kon hi' zijn lessen openen met een rede
„Over den ontwikkelingsgang en den omvang der hedendaagsche psychiatrie alsmede over de mate van psychiatrische kennis,
die tegenwoordig van alle geneeskundigen moet gevorderd worden". Korten tijd slechts nog is hi' daarna werkzaam geweest.
Den laatsten tijd leefde hi' op „Heienoord" bij Arnhem; daar is hi' den 17en Augustus 1871 overleden.
en
Schneevoogt heeft een root aandeel gehad aan de hervorming en de regeling der geneeskundige aangelegheden
in ons
land. Hij was lid der eerste Staatscommissie, die daaromtrent de Regeering had voor te lichten. Hi' werd de ziel van de
Maatschappij voor geneeskunde en was mede-oprichter van den Amsterdamschen kring dier Maatschappij. Hi' zat in de
redactie van het Geneeskundig tijdschrift, in het bestuur van het ziekenfonds, ijverde voor het Genootschap ter bevordering der
genees- en heelkunde, waarvoor hi dikwijls voordrachten hield, en werkte krachtig mee aan de verbetering van de geneeskundige armenverzorging te Amsterdam. Ook was hi' hoofdbestuurslid van de Maatschappij tot bevordering van toonkunst.
Een heele reeks vangeschriften is er van zijn hand verschenen.
Zie over hem : F. C. Donders in Jaarboek v. d. Kon. Akad. v. Wetensch. 1872, 50; J. van Geuns in den Amsterdamschen
Studentenalmanak voor 1872, 199; het artikel van P. H. Simon Thomas in het Nieuw Ned. biogr. wbk. IV, 1234 en de
Simon
ertor m van Petit. In het artikel van Sim
daar genoemde literatuur; de artikelen, die verder voorkomen in het Repiu
Thomas komt een opgave voor van zijn geschriften.
Nicolaas VOORHOEVE werd den 15en Januari 1879 geboren. Hi' bezocht het gymnasium te 's Gravenhage en werd
den 26en September 1898 te Leiden als student in de medicijnen ingeschreven. In 1905 werd hi' tot arts bevorderd en den
3en Juli 1912 promoveerde hij tot doctor medicinae op een proefschrift, getiteld : „Bijdragen tot de kennis der kalkstofwisseling". Twee jaar had hij na zijn arts-examen in Berlijn verblijf gehouden als assistent van de Professoren H. en B.
Fraenkel; daama werkte hij in Parijs onder Professor Dieulafoy e.a. In 1908 werd hi' uitwonend assistent van Prof. Pel.

1 ) Zoo F. C. Donders. Het Album academicum 1913 heeft alleen 1815; de Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1872 :
26 Dec. 1814, evenals het Nieuw Ned. biogr. wbk. 2 ) Zoo de voorstelling bij Donders; anders in het Nieuw Ned. biogr. wbk.
waar het ontslag gevolg is van zijn benoeming tot Inspecteur.
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Toen doze een eigen Roentgenlaboratorium kreeg, vertrouwde hi' de leiding daarvan toe aan Voorhoeve; sedert le de hi'
zich speciaal op de Roentgenologie toe. In 1915 werd hi' toegelaten als privaat-docent in dit vak. Veel had hi' te danken
aan den steun van Prof. Wertheim Salomonson, dien hi' als volontair ter zijde stond en die in 1920 een poging deed van
het onderwijs in de Roentgenologie ontheven te worden. en hem benoemd te krijgen tot buitengewoon hoogleeraar voor dit
onderdeel van zijn. leeropdracht. Het voorstel hiertoe heeft echter den Gemeenteraad niet meer bereikt en daar na Wertheims
dood het lectoraat, voor hem bestemd, hem onaannemelijk scheen, omdat het hem niet genoeg gelegenheid zou bieden
naar eigen inzicht en zelfstan.dig werkzaam te zijn, duurde het tot 1926 voor een. regeling werd getroffen. Den 22en September van dat jaar werd hi' benoemd tot buiten.gewoon hoogleeraar in de Roentgenologie; den 22en November hield hi' zijn
inaugurale rode over „de R8ntgenologie in de Geneeskunde als practische en theoretische wetenschap". Al heel spoedig
daarna echter werd hi' ernstig on.gesteld en reeds den Ben Augustus 1927 is hi' overleden.
In 1915 werd hij secretaris van de Nederlandsche Vereeniging voor Electrologie en Rantgenologie, in 1919 adjunct-secretarisgeneraal van de Permanente Commissie voor de voorbereiding van Internationale geneeskundige congressen, in 1922
Secretaris van den Geneeskundigen Raad in Nederland en Redacteur voor Nederland van de in het vorige jaar opgerichte
Acta Radiologica; veel heeft hi' voor de propageering van dit tijdschrift in Nederland gedaan.
Een groote reeks van publicaties verschenen van zijn hand in binnen- en buitenlandsche tijdschriften, in het Nederlandsch
Tijdschrift voor Geneeskunde b.v., De Geneeskundige bladen uit kliniek en laboratorium, de Acta Radiologica.
Zie over hem: het Algem. Handelsbl. van 9 Augustus 1927, Avondblad; P. J. Ph. Dietz in Acta Radiologica 1927 (VIII),
271 ; L. G. Heilbron in Ned. Tij dschr. v. Geneesk. 1927, II, A 826.
Gerardus Jo(h)annes VOSSIUS werd in 1577 te, of in de buurt van Heidelberg geboren als noon van Johannes Vos.
Een half jaar ongeveer na zijn geboorte verhuisden zijn ouders naar Leiden, vervolgens naar Dordrecht. Op zijn 8e jaar
wees geworden, werd hi' toevertrouwd aan de zorg van Barbara, weduwe van Jacob van der Mijlen, een vriend van zijn
vader. Den 21en Sept. 1595 werd hi' te Leiden ingeschreven als alumnus van het Staten-college; hij hoorde Vulcanius voor
het Grieksch, Snellius voor de wiskunde, Molinaeus voor de wijsbegeerte, Franciscus Junius voor het Hebreeuwsch, Trelcatius enJunius ook voor de godgeleerdheid. Exercitii gratia verdedigde hi' verschillende malen stellingen, in 1598 behaalde
hi' den graad van Ma inter Artium et Philosophiae en in het volgende jaar werd hem, op zijn verzoek, toegestaan openbare
lessen in de Physica te even. Al spoedig werd hi' benoemd tot rector van de Latijnsche school te Dordrecht ; van alle kanten,
ook uit het buitenland, stroomden leerlingen hem toe. In 1615 volgde zijn benoeming tot regent van het Staten-college
te Leiden. In het beheer van dit College was hi' niet gelukkig; de Zuid-Hollandsche Synode, die aanstoot had genomen aan
ox in
zijn „Historiae de Controversiis, quas Pelagius ejusque reliquiae moverunt , libri VII" (1618) en zijn orthodoxie
twijfel trok, klaagde erover, en Curatoren en Burgemeesters ontboden hem den 20en Juli 1619 en gaven hem te kennen
dat „naedien zijne humeuren niet en strecten om in de jegenwoordige tijt het Collegie — 't welck zeer verlopen ende vervallen was, niet alleen door 't verschil over enige poincten in de religie . . . maer oock andersints door quade toezichte
"
zj goedgevonden hadden hem inaats
pl
ende ongebondentheyt der bursalen — met vruchte langer te administreren,
van het regentschap te „voorsien mit een bequame professie in de Universiteyt alhier, accorderende mit zijne humeuren
endequaliteyt, waer toe hem zoude werden toegevoucht een eerlick stipendium". Dit laatste werd bepaald op f 800 's jaars,
„mits hi' een commensalen nochte collegien van studenten om te disputeren 't synen huyse ofte elders sal mogen houden".
Met deprofessie echter vlotte het niet. Curatoren en Burgemeesters verboden hem gevolg te even aan een indaging voor
de synode van Zuid-Holland. Zij probeerden, door tusschenkomst van de theologische faculteit, hem te verzoenen met de
tegenpartij, waarin de Leidsche predikant Festus Hommius weer een hoofdrol schijnt gespeeld te hebben. In 1622 pas is dat
blijkbaar gelukt ; den Ben November van dat jaar „naer verscheyden vorige deliberatien, ende dat men nu verstont dat
D. M. Gerardus Vossius de Kercke redelick contentement haddegegeven, es eyntelick goet ende dienstich geoordeelt den
voorn. Vossium wederom inpublicum te brengen ende zulcx geresolveert den selven Vossium te maecken Ordinarium Professorem Eloquentiae ende Chronologiae universalis". Den 12en Augustus 1624 werd hem voor 3 jaar een extra-toelage
van f 400 verleend om de Annales Ecclesiastici van Baronius, of althans eengedeelte daarvan, te weerleggen. Den 12en Mei
1625 deelde hi' aan Curatoren mee, dat hi' een beroep naar Cambridge had ontvangen. Hem werd nu voorloopig ook nog
het onderwijs in het Grieksch, dat stil stond door het vertrek van Meursius, opgedragen; den 8en Mei 1626 volgde zijn
benoeming tot professor ook in dit yak op een meerder salaris van f 400. Den 10en Augustus 1627 werd de extra-toelage
voor de bestrijding van Baronius voor 3 jaar verlengd en hem een „vereering" van f 300 gegeven en nog eens, den 9en Februari 1630, werd hem een som van f 150 vereerd voor de opdracht van zijn Oratoriae Institutiones en zijn bemoeiingen
bij het vaststellen der boeken, die voortaan in de la ere scholen gebruikt zouden worden. In den herfst van 1629 vertoefde
hi' eenigen tijd in En eland waar hi' tot kanunnik van de kerk van Canterbury was benoemd, een ambt waarvan hi' de
inkomsten, f 1000per jaar, ook buitenslands mocht genieten.
Intusschen besloot Amsterdam tot de oprichting van een Athenaeum over te gaan, en met hem, evenals met Barlaeus,
onderhandelingen over een professoraat aan te knoopen. Hi' liet zich zoover gaan, dat de Amsterdamsche magistraat het
aanbod als aangenomen beschouwde en voor een woning zorg had gedragen, toen Curatoren hem den 10en Maart 1631 vermaanden zich niet verder te engageeren. Toen hi' derhalve den 8en Augustus, nadat hi' zich reeds „met sine geheele familie
ende bibliotheque mitsgaders huysraet tot Amsterdam hadde getransporteert", in hun vergadering op een eervol ontslag
aandrong, werd hem geantwoord, dat zijn verzoek zou „werden gehouden voor eene simpele notificatie, die de voors. Vossius
alhier kompt doen, van dat hi' selfs sijn affscheyt neempt". De requestrant maakte eenige excuses, dankte „ten hoochsten
voor alle ontfangene eere ende weldaet" en ging heen met de belofte die „by alle gelegentheden gedienstelick te sullen
erkennen". De verleiding was root : f 2500 jaarlijks, een vrije woning van f 900 huur en zorg, van stadswege, voor zijn
zonen was hemgeboden.
Den 8en Jan. 1632 hield hi' te Amsterdam de inwijdingsrede der school, tegelijk zijn inaugurale oratie : „de utilitate historiae",
die op stadskosten gedrukt werd. Zeventien jaar lang nog is hi' een sieraad van het Athenaeum geweest ; den 17en Maart 1 ) 1649
is hij, ten gevolge van een val van een ladder in zijn bibliotheek, gestorven „thus dying in the arms of the Muses" (Sandys).

i

1 ) Zoo Van Lennep, Memorabilia, en het Album Academicum 1913 ; V. d. Aa heeft 17 April.
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Sands noemt Vossius „the greatest „Polyhistor" of his age". Zijn voornaamste werken liggen op het gebied der grammatica,
der rhetorica en der literatuur-geschiedenis. Het eerst maakte hi' zich naam met zijn in 1606 te Leiden verschenen „ Heidelbergensis Oratoriarum institutionum libri VI". Zijn „Latina grammatica" (2e dr. 1628) werd herhaaldelijk in Nederlandd
en Duitschland herdrukt, evenals zijn rooter werk op dit gebied : „Aristarchus, sive de arte grammatica" (1635). Verder
publiceerde hi' op dit terrein: „De vitas sermonis et glossematis latino-barbaris" (1645), een soort Anti-barbarus, posthuum
met 5 boeken o.d.t. „Etymologicon linguae latinae" (1662) vervolgd. Op litterair-historisch gebied gaf hi' nit : „De
historicis graecis libri IV" (1623), „De historicis latinis libri III" (1627), „De artis poeticae natura ac constitution" (1647),
en verscheen na zijn dood „De veterum poetarum temporibus" (1654), terwijl verder nog genoemd moeten worden zijn
„ Partitiones oratoriae sive rhetorices contractae" en „De theologia gentili et physiologia Christiana"
ristiana"
1642 en 1668
(). Van
V
1695 tot 1701 verschenen te Amsterdam, in 6 banden, zijn Opera omnia, terwijl o.a. door Colomesius, in 1691, een gedeelte
van zijn correspondentie werd uitgegeven.
Zie over hem : V. d. Aa, Biogr. wbk. d. Nederl. s.v., met opgave van geschriften en een lane
ge literatuurlijst ; de artikelen
en
diegenoemd worden in Petit's Repertorium; Sandys, A history of classical scholarship II, 307, 316, III, 124; P. C. Molhuysen, Bronnen t. d. Gesch. d. Leidsche Univ. I en II, de plaatsen, voorkomende in het register •; en voor zijn geschriften : L. D. Petit, Bibliographische List der werken van de Leidsche hoogleeraren, 161.
A

Jean Pierre Etienne VOUTE werd den 16en December 1793 te Amsterdamgeboren. In 1808 werd hi' aan het Athe-

naeum Illustre van zijn vaderstad ingeschreven als student in de natuur-philosophie, in 1817 voor letteren en medicijnen.
Den 23en September 1816 werd zijn
n ingedragen in het Leidsche album studiosorum voor de studie der letteren en
aam
der natuur-philosophie ; hi' promoveerde daar den 24en Januari 1818 op een dissertatie : „de cohaerentia corporum et de
crystallisatione". Ook in Edinburgh heeft hi' gestudeerd; hi' hoorde er de lessen van Thomas Brown en werd er tot Artium
liberalium Magister bevorderd. In 1819 werd hij, als helper voor den bejaarden Van Swinden, met recht van successie benoemd totprofessor philosophiae,
physices, matheseos et astronomiae aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam; den
29en November Meld hi' zijn inaugurale oratie „de disci finis physicis hujus aetatis, non inventis tantum, sed etiam ratione
quaerendi veri, aestimandis". In 1823 volgde hi' Van Swinden op. In 1827 werd hem een jaarlijksch krediet van f 400
toegelegd „voor benoodigdheden tot de professie behoorende" ; hi' heeft er slechts een 7-tal jaren van genoten, want in 1834
vroeg en verkreeg hi' eervol ontslag uit zijn hoogleeraarsambt. Te 's Gravenhage is hi' den 9en November 1851 overleden.
Een „Verhandeling" van zijn hand „ter beantwoording der vraag : De abstraction of afgetrokkene bespiegelingen, door welke
de wijsgeeren de voorwerpen afzonderlijk beschouwen, hebben die meer toegebragt tot bevordering der wijsbegeerte en ontdekking van nuttige waarheden ? Of hebben" enz. werd door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem
in
1820
metd
goud bekroond.
Veel meer echter dan deze verhandeling en zijn
dissertatie heeft hi' niet geschreven; ik vond
nog slechts een „Opwekking aan mine leerlingen bij den hagchelijken toestand van het vaderland" (1830), terwijl misschien
aan hem ma g worden toegeschreven de „Schets eener beschrijving van het leven en de geschriften van Jean Henri van
Swinden, overleden te Amsterdam den 9en Maart 1823" (1823).
Vale is den 3en October 1838 te Amsterdamgehuwd met Anna Hendrica Westenenk.
Zie over hem : D. G. van Epen, Al em. Nederl. Familieblad 1893, 39 ; de alba studiosorum van Amsterdam en Leiden ; het
„Voorberigt" van zijn „Verhandeling ter beantwoording der vraag" enz., boven genoemd; de overlijdensadvertentie in het
Al em. Handelsblad van 9 November 1851; G. D. Bom H.Gzn., Het Hooger Onderwijs te Amsterdam, 142.
Hendrik de VRIES werd den 25en Augustus 1867 te Amsterdam geboren. Hi' bezocht de H.B.S. met 3-j.c. te Rotterclam en de Kantonsschule te Frauenfeld in Zwitserland, studeerde aan de Polytechnische Hochschule te Zurich, later aan
de Amsterdamsche Universiteit in de wis- en natuurkunde enpromoveerde hier den 13en Maart 1901 op een proefschrift :
„Over de restdoorsnede van twee volgens eene vlakke kromme perspectivische kegels, en over satellietkrommen". Van
1898 tot 1902 was hi' leeraar aan de le H.B.S. met 5-j. c. te Amsterdam. In het laatstgenoemde jaar werd hi' benoemd
tot leeraar aan de Polytechnische School te Delft; hi' aanvaardde dit ambt den 14en November met een rede over : „Gaspard
Monge en de beschrijvende meetkunde". Toen in 1905 de Polytechnische School gereorganiseerd werd tot een Technische
Hoogeschool werd hi' tot hoogleeraar aan deze instelling benoemd. Den 10en October 1906 volgde zijn benoeming tot hoogleeraar in de wiskunde en de mechanica aan de Universiteit van Amsterdam; den 10en December hield hi' zijn inaugurale
rede over : „Mathesis en Mathematici".
er
(1904; Verh.
C
d ebenen Curven
Van z ijn hand verschenen o.a. nog : Anwendung der Cyklographie auf die Lehre von den
v. d. Kon. Akad. v. Wetensch.); Leerboek der beschrijvende meetkunde (2 dln. ; 1908-1911; 2e dr. 1919—'22; 3e dr. le dl.
1931); De vierde dimensie (1915; 2e dr. 1925 ; Duitsche vert. 1926); Leerboek der differentiaal- en integraalrekening en van
de theorie der differentiaalvergelijkingen (3 dln.; 1919—'22; 2e dr. le dl. 1924); Beknopt leerboek der projectieve meetkunde (1923); Beknopte differentiaal- en integraalrekening (1929). Verder herzag hi' : J. Versluys, Perspectief (5e dr. van
dl. II, 1924; 4e dr. van dl. III, 1924) engaf hij, samen met P. Wijdenes, nit : Leerboek der beschrijvende meetkunde
(2 dln. ; I, 1927, 5e dr. van Van Pesch en Wijdenes, Leerb. der beschr. meetk.; II, 1925). Bovendien publiceerde hi' tal
rift voor wiskunde en de Revue semestrielle des
van artikelen in verschillende tijdschriften,
vooral in het Nieuw Tijdsch
publications mathematiques, van welke hi' redacteur en mede-redacteur is.

Hugo de VRIES werd den 16en Februari 1848 te Haarlem geboren. Hi' bezocht daar en te 's Gravenhage het gymnasium, studeerde aan de Universiteit te Leiden in deplant- en dierkunde, werd voor de beantwoording van een prijsvraag over de werking der warmte op de wortels der planten , uitgeschreven door de Groningsche Universiteit, met gou d
bekroond, enpromoveerde te Leiden, den 6en October 1870, op een proefschrift over : „De invloed der temperatuur op de
levensverschijnselen der planten". De Universiteiten van New York, Chicago, Jacksonville, Philadelphia, Aberdeen, Cambridge, Berlin (Medizin u. Chirurgie en Landwirtschaft), Halle, Leuven en Wageningen verleenden hem eeredoctoraten.
In 1870gaf hi' eenigen tijd les in de Natuur- en Scheikunde aan de H.B.S. en de Burgeravondschool te Assen. In het jaar
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na zijn promotie volgde hi colleges te Heidelberg, waarop hij, ook nog in 1871, zijn studien beeindigde te Wiirzburg, waar
hij stark den invloed ondervond van Sachs, den grondlegger der nieuwere plantenphysiologie. Daarop was hij, van 1871
tot '75, leeraar aan de H.B.S. met 5-j. c. en aan de Openbare Handelsschool te Amsterdam. In het laatstgenoemde jaar
werd hi naar Wiirzburg roe en om in opdracht van het Pruisische Ministerie de uitgave van een reeks monographieen
over landbouwplanten voor te bereiken. Na het schrijven van een Habilitationsschrift „t: her die mechanischen Ursachen
der Zellstreckung" trad hi' in 1877 te Halle als privaatdocent op, maar reeds den 12en September van dit jaar werd hij
benoemd tot lector in de experimenteele plantenphysiologie aan de Universiteit van Amsterdam; den 29en October opende
colleges met een openbare les over „De tegenwoordige richting der plantenphysiologie". In 1878 volgde, den
hi zinc
27en Juni, zijn benoeming tot buitengewoon hoogleeraar in de botanie; den 15en October hield hi' zijn inaugurale rede over :
„De ademhaling der planten". Bij Raadsbesluit van 16 Februari 1881 werd dit extra-ordinariaat veranderd in een gewoon
hoogleeraarschap, terwijl hi' in 1896 tevens werd benoemd tot directeur van den Hortus Botanicus. We ens het bereiken
van den 70-jarigen leeftijd werd hem, op zijn verzoek, den 15en Mei 1918 teen het einde van den toen loopenden cursus
eervol ontslag verleend. Sedert woont hi' op de „Boekhorst" te Lunteren, waar hi' zich ter voortzetting van zijn onderkweekkassen
zoekingen een volledig uitgerust laboratorium liet bouwen , met proeftuin en kweekkassen.
Van het Leerboek der plantenkunde van C. A. J. A. Oudemans en Hugo De Vries bewerkte hi' dl. I : Leerboek der
plantenphysiologie (1880) en dl. III : Handleiding bij het vervaardigen van microscopische praeparaten nit het plantenrijk
and
(1884). Verder verschenen o.a. van zijn hand : Intracellulare Pangenesis (1889); Die Mutationstheorie (1901); Species an
uti (1905);Naar
and mutation (1905); Het Yellowstone-park. Experimenteele•
evole
N California. ReisVarieties : their or igin
herinneringen (2 din.; 1905—'07); Land en Volk van California. Reisindrukken (1906); Plant-breeding : comments on
experiments of Nilsson and Burbank (1907); Gruppenweise Artbildung unter spezieller Beriicksichtigung der Gattung
Oenothera (1913); Van Texas naar Florida. Reisherinneringen (1913). Van verschillende dezer werken kwamen herdrukken
osmose
betreffende
bffende
en vertalingen uit. Een zeer root aantal verhandelingen , ook meest naar aanleiding van onderzoekingen
en vooral variabiliteit, publiceerde hi' in de Werken van het Genootsch. voor natuur-, e pees- en heelkunde, bet Maandblad
voor natuurwetenschap, Recueil des travaux botaniques neerlandais, Ned. Tuinbouwblad, Landwirthschaftl. Jahrb., Archives
Neerlandaises, The Monist, De Aarde en Naar Volken, Onze Aarde, Onze Tuinen enz. ; vele zijn opgenomen in de : Opera
eperiodicis collata (7 dln.; 1918—'27). Dan nog verschenen in 1918, bij gelegenheid van zijn 70-'aria jubileum, een aantal
herdrukken in een verzamelwerk in 5 deelen : „Voordrachten en reisherinneringen": I Soorten en varieteiten, II Het veredelen van kultuurplanten, III en IV Naar Californie, V Van Texas naar Florida.

ezocht
b
de H.B.S.
Willem Marie de VRIES werd den 27en November 1871 te Dreischor in Zeelandgeboren. Hi'
te Me el en te Amsterdam, studeerde daar aan de gemeentelijke Universiteit in de geneeskunde en werd er den y en Februari
1898 tot arts bevorderd. Van 1898 tot 1909 was hi' assistent van Prof. M. Straub, terwijl hi' zich ongeveer 1901 als oogarts
vestigde. Van 1904 tot 1909 trad hi' op als privaatdocent in de oogheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Den
21en Juli van het laatstgenoemde jaar werd hi' benoemd tot gewoon hoogleeraar in de ziektekundige ontieedkunde en de
gerechtelijke geneeskunde aan deze Universiteit; den 25en October hield hi' zijn inaugurale oratie over : „De waarde van
het onderzoek der aangeboren misvormingen".
Verschillende verhandelingen van zijn hand verschenen in het Ned. Tijdschr. v. Geneesk., Beitrage zur pathologischen
Anatomie en andere tijdschriften.

Willem Hendrik de VRIESE werd den 1 len Augustus 1806 te Oosterhout 1 ) geboren. Op jeugdigen leeftijd vertrok
hi' naar Leiden, waar hi' de Latijnsche school bezocht. Den 19en September 2 ) 1825 werd hi' bier ingeschreven als student
in de medicijnen. Al spoedig toonde hi' een groote voorliefde voor de studie der kruidkunde; zijn antwoord op een in 1827
door de Groningsche Universiteit uitgeschreven prijsvraag werd met goud bekroond. Den 20en December 1830 promoveerde
hi' op een dissertatie „quo praecipui exponuntur methodi, quibus utitur therapeutice naturalis, ad sanandos corporis
humani morbos chronicos". Daarna vestigde hi' zich als arts te Rotterdam, waar hi' weldra benoemd werd tot lector in de
kruidkunde aan de klinische school • hi' opende zijn lessen met een oratie over het verband tusschen de studie der geneeskunde en die der natuurkundige wetenschappen. In 1834 werd hi' benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de botanie aan
het Athenaeum Illustre te Amsterdam; den 10en November Meld hi' zijn inaugurale oratie : „de progressu physiologiae
plantarum, prudenti naturam indagandi rationi tribuendo"; den 22en December 1841 volgde zijn benoeming tot gewoon
hoogleeraar; den 23en Februari 1843, na den dood van Van der Breggen, werd hi' bovendien benoemd tot hoogleeraar
in de medicijnen. Doch reeds in 1845 vertrok hi' als opvolger van Reinwardt naar Leiden; den 27en September hield hi'
bier zijn intreerede : „de re herbaria Batavis non minus quam reliquis Europae populis excolenda" • den Ten Januari 1846
kreeg hi' in Amsterdam eervol ontslag.
Van zijn hand verschenen vele artikelen in het Tijdschrift voor Natuurlijke Geschiedenis en Physiologie, dat hi' van 1834
tot '45 uitgaf met den hoogleeraar J. van der Hoeve, en in het Nederlandsch Kruidkundig Archief, dat hi' later, in vereeniging
met anderen, redigeerde. Bij voorkeur Meld hi' zich bezig met den plantengroei van onze overzeesche bezittingen. Hi' bevorderde de wetenschappelijke bewerking van het materiaal, door Junghuhn, Reinwardt en anderen in die streken verzameld.
Vooral degewassen, nuttig voor geneeskunde, handel en nijverheid trokken zijn aandacht •; hi' hield zich bezig met de vanillekultuur op Java, met die van den kina- en den kampherboom op Sumatra. Den 21en October 1857 vertrok hi' met een opdracht tot een onderzoek naar de kultures in onze Oost-Indische bezittingen over Ceylon naar Java; in Maart 1861 was
hi' in het vaderland terug. Zijn gezondheid echter was geknakt; hi' bleef lijdende en stierf nog een jaar na zijn terugkomst,
den 23en Januari 1862.
Zie over hem V. d. Aa, Biogr. wbk. d. Nederl. s.v. en de daar aangegeven literatuur. Een overzicht van zijn Indische reis
komt voor in de Konst- en Letterbode van 1861, No. 10.

I ) Van der Aa heeft verkeerdelijk Oosterwijk. 2 ) Van der Aa heeft verkeerdelijk 6 September.
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Gerardus VROLIK werd den 25en April 1775 te Leiden geboren, als zoon van den fabrikant Willem Vrolik. Hi' studeerde
aan de Universiteit van zijn geboortestad in de medicijnen. Met bijzondere voorliefde volgde hi' de colleges van Professor
Brugmans, onder wiens voorzitterschap hi' in Februari 1795 zijn eerste academisch geschrift verdedigde : „de homine ad
statumgressumque erectum per corporis fabricam dispositio". Den 10en December 1796 promoveerde hi' tot doctor in de
geneegkunde op een proefschrift „de defoliatione vegetabilium, nec non de viribus plantarum ex principiis botanicis di'dicandis". Reeds voor dezepromotie was hi' benoemd tot professor in de botanic aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam; den
3en April
hield
hi' 179
zijn inaugurale
rede
: „
de
eo
quod Amsteledamenses
ad rem botanicam exornandam
7
contulerunt". In 1798 nam hi' van professor Bonn ook nog de anatomie en de physiologie over; den 5en November hield
hij, ter opening van zijn lessen in deze vakken, een rede „de viribus vitalibus in omni corpore organico observandis iisque
constantibus". Bovendien werd hem in hetzelfde jaar het onderwijs in de verloskunde opgedragen en de behandeling der
kraamvrouwen in het Binnen-gasthuis, waardoor hi' de eerste hoogleeraar in ons land werd met een verloskundige kliniek.
Eindelijk werd hi' in 1813 nog belast met het onderricht in de chirurgie. Langzamerhand intusschen is die veel te zware taak
verlicht : in 1820 werd het onderwijs in de anatomie, chirurgie en physiologie opgedragen aan H. Bosscha, van 1834 of werd
hi' voor de botanie bijgestaan, later, sedert 22 Dec. 1841, vervangen door W. H. de Vriese, terwij1 in 1828, bij de oprichting van de Klinische school, de practische verloskunde op G. B. Tilanus overging. Ten slotte bleef alleen de theoretische
verloskunde voor zijn rekening. Den 10en November 1859 is hi' overleden.
over en
Vrolik schreefgeen uitgebreide werken, maar meestal kleine verhandelingen en betoogen op het gebied der vakken, die
hi' onderwees; zij komen voor in de Verhandelingen van het Kola. Nederl. Instituut, van het Genootschap ter bevordering
der heelkunde, in de Bijdragen tot de Natuurk. wetenschappen, het Tijdschr. voor wis- en natuurk. wetensch. enz. In tal
van commissies had hi' zitting, o.a. in die voor het opstellen der Pharmacopoea batava en der Pharmacopoea belgica en in
de departementale, provinciale en plaatselijke geneeskundige commission. IJverig heeft hi' gewerkt en verzameld voor
een Museum van ontleedkunde; de collectie ging later op zijn zoon over, die er zelf nog veel aan toevoegde.
Gerard Vrolik isgehuwd geweest eerst met Agneta Suzanna van Walree, later met Anna Elisabeth van Swinden, een dochter
van den bekenden Amsterdamschen hoogleeraar.
Zie over hem : J. van der Hoeven in Jaarb. v. d. Kan. Akad. v. Wetensch. 1859, 116 en het hierop vooral gebaseerde
artikel van J. Sasse Azn. in het Nieuw Ned. biogr. wbk. III, 1366, waarbij nog eenige literatuur wordt gegeven, die ook
voorkomt in Petit's Repertorium. Vgl. verder : Van Athenaeum tot Universiteit 13, 28.

Willem VROLIK werd den 29en April 1801 te Amsterdam geboren als zoon van Gerardus Vrolik en Agnita Suzanna
van Walree. Onder leiding van den Utrechtschen Remonstrantschen predikant Van Teutem, te wiens huize hi' eenigen tijd
woonde, werd hi' voorbereid voor het Hooger onderwijs, en in 1817 werd hi' ingeschreven als student aan het Athenaeum
Illustre, waar hi' o.a. de lessen volgde van zijn vader. In 1819 vertrok hi' naar Utrecht, waar hi' den 15en Juni in het Album
Studiosorum werd ingedragen en gedurende zijn drie-jarig verblijf zich oplaield ten huize van Prof. Vosmaer. Zijn beantwoording van een prijsvraag over bouw en functie van het gehoororgaan werd opgenomen in de Jaarboeken der Utrechtsche
Hoogeschool, en den 20en Maart 1822 verdedigde hi' onder N. C. De Fremery een „Specimen anatomico-zoOlogicum de
Phocis et speciatim de Phoca vitulina". Nog voor zijn promotie be of hi' zich daarna naar Parijs, waar hi' verschillende
hospitalen bezocht en de lessen volgde van vele voormannen uit de medische wereld. Naar Utrecht teruggekeerd, werd hij
bier den 10en Juni 1823 tot doctor medicinae bevorderd op een proefschrift : „De mutato vasorum sanguiferorum decursu
in scoliosi etcyphosi". Hi' vestigde zich nu als praktizeerend geneesheer te Amsterdam, maar bleef zich bezighouden met
wetenschappelijke studie, vooral op het gebied der vergelijkende en pathologisclae anatomie • de resultaten daarvan publiceerde hi' vooral in de Bijdragen tot de natuurkundige wetenschappen (1826—'32), die hi' met zijn vrienden H. C. van
Hall en G.J. Mulder uitgaf. In 1828 werd hi' als opvolger van Gerbrand Bakker tot buitengewoon hoogleeraar in de anatomie en dephysiologie te Groningen benoemd; den 20en Maart 1829 Meld hi' zijn inaugurale oratie „de foetu humano
animalium minusperfectorum formas referente". Veel arbeidde hi' hier in de anatomische verzameling, door Petrus Camper
en Johannes Mulder bijeengebracht.
Van November 1830 tot November 1831 deed hi' als 2e luitenant dienst bij de flankeurs-compagnie der Groninger en
Franeker studenten. Den lenJuni van het laatstgenoemde jaar was hi' intusschen, als opvolger van C. G. B. Suringar,
tot hoogleeraar in de ontleed-, natuur- en heelkunde aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam benoemd; den 5en December
hield hi' zijn inaugurale rede „de vinculo disciplinae physiologicae cum historia naturali". Hi' doceerde anatomie, physiologie, chirurgie en natuurlijke historie, en, van 1843 af, tijdelijk ook de gerechtelijke geneeskunde •; de physiologie droeg
hi' in 1858 gedeeltelijk over aan Heynsius. Zijn geschriften hebben ook nu vooral betrekking op de vergelijkende ontleedkunde en depathologische anatomie. Van 1853 tot '60 gaf hi' in 3 deelen uit: „Het maaksel en leven der dieren", waarin
"
hij, naar den trant van den tijd , „het onderzoek der natuur dienstbaar poogt te maken aan de verheerlijking des Scheppers;
van 1840 tot '42 verscheen in 2 deelen zijn „Handboek der ziektekundige ontleedkunde", en in 1849 deed hi' zijn „Tabulae
ad illustrandam embryogenesin hominis et mammalium" het licht zien, een 100-tal platen in steendruk, door de Fransche
Akademie van wetenschappen met een prijs bekroond. Ook leverde hij eenige bijdragen voor Todd's „Cyclopaedia of
anatomy and physiology".
Veel heeft, na een korte verwijdering door wetenschappelijken strijd, Willem Vrolik samengewerkt met Schroeder Van der
Kolk •; veel buitenlandsche studiereizen heeft hi' gemaakt, waarop hi' bij talrijke geleerden een open deur vond. In veel
commissies, maatschappelijke en wetenschappelijke, heeft hi' zitting gehad.
Den len April 1863 verkreeg hij, om gezondheidsredenen, zijn emeritaat; den 22en December s van dat jaar is hi' aan een
hartziekte overleden.
Willem Vrolik wasgehuwd met Theodora Cornelia Van Doom.
Zie over hem : J. van der Hoeven in het Jaarb. v. d. Kon. Akad. v. Wetensch. 1863, 83; denz. in Levensber. v. d. Maatsch.
d. Nederl. Letterk. 1864, 41; J. Sasse Azn. in het Nieuw Ned. biogr. wbk. III, 1367 en de daar erder aangehaalde literatuur.

') Het Album academicum 1913 heeft ten onrechte 20 December.
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Hubertus Gregorius van VRIJHOFF werd den 16en December 1704 te Amsterdam geboren, als noon van Jan
Vrijhoff, een aanzienlijk koopman aldaar, en Johanna Catharina Gijzeling. Op 20-jarigen leeftijd vergezelde hi' d'Orville
op diens reis door Frankrijk, Italie en Duitschland. In 1728 in het vaderland teruggekeerd, le de hi' zich te Leiden op de
studie der rechten toe enpromoveerde bier den 31en Maart 1735 tot doctor utriusque juris. Twee jaar later werd hi' op
aanbeveling van d'Orville te Harderwijk tot hoogleeraar in de rechten benoemd; den 19en Juni 1737 hield hi' zijn inaugurale
oratie „de aequissima iuris antiqui permutatione". Bij resolutie van Burgemeesteren van 4 October 1743 volgde daarop
zijn benoeming tot professor juris aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam, als opvolger van Cornelius Siebenius; hi' hield
den 20enJanuari 1744 zijn intreerede „qua ostenditur interiorem juris Romani notitiam in foro versaturis omnino esse
necessariam". Hi' bleef in deze functie tot den 15en April 1754, „toen hi' voor de ziekelijke zwaarmoedigheid bezweek, die
van lieverlede zijn ligchaam had uitgeput".
In 1747 verschenen van Vrijhoff „Observationes Juris Civilis". Bovendien deed hi' verschillende letterkundige producten
het licht zien, in 1725 een kluchtspel : „De gewaende dronkaert door liefde", en in hetzelfde jaar een verzameling gedichten
„die hi' echter naderhand onderdrukt en voor billioen verklaard heeft". Eenige daarvan heeft Philip Zweerts opgenomen
in de door hem in 1755 bezorgde uitgave van Vrijhoffs gedichten, die hi' voorzag van een inleiding waarin hi' een schets
geeft van het leven en de persoonlijkheid van den dichter.
Zie over hem : Van Lennep, Memorabilia 249; V. d. Aa, Biogr. wbk. d. Nederl. s. v. en de daar opgegeven literatuur; P. C.
Molhuysen, Bronnen t. d. Gesch. d. Leidsche Univ. V, 236*.
asin op Borneo geboren. Hi` bezocht de H.B.S. te
Louis van VUUREN werd den 23enJuli 1873 te Bandjerm
Helmond, volgde de lessen aan het Instructie-Bataljon en den Hoofdcursus in Kampen, diende als Officier der Infanterie
in Nederl. Oost-Indie, bezocht van 1908 tot 1910 de Ned. Indische Bestuurs-academie in Den Haag en schreef tot besluit
van deze lessen een eindvoordracht, getiteld : „Eerste maatregelen in pas geannexeerd gebied". In October 1910 werd hi'
benoemd tot chef van het Encyclopaedisch Bureau te Batavia, den 2en December 1921 tot lector in de Koloniale landbeschrijving aan de Universiteit van Amsterdam; den 18en Januari 1922 opende hi' zijn colleges met een openbare les,
getiteld : „Koloniale landbeschrijving". Den 6en December 1926 volgde zijn benoeming tot hoogleeraar in de sociale en
economische aardrijkskunde en de koloniale aardrijkskunde en landbeschrijving aan de Rijksuniversiteit te Utrecht ; den
17en Februari 1927 hield hi' hier zijn inaugurale rede over : „Het wereld-rhythme in Oost-Azie en het aangrijpingspunt van
het communisme in West-Java".
Van zijn hand verschenen nog : De Buitenbezittingen 1904-1914 (Uitgave van het Encyclopaedisch Bureau); Het Gouvernement Celebes. Proeve eener monographie I (1920; met Atlas); Development of the geographical knowledge of the Malay
Archipelago (Uitgave van de Kon. Akad. v. Wetensch. I. C. 0. commissie); 1923); De beteekenis van Straat Malaka
historisch beschouwd naar aanleiding van : Singapore—vlootbasis en onze vlootwet (1925). Verder publiceerde hi' verschillende artikelen in tijdschriften als : de Indische Gids, Indische Mercuur, Tijdschr. v. h. Kon. Ned. Aardr. Genootsch.,
Tijdschr. v. h. Binnenl. Bestuur, Kol. Studien, Natuurk. Tijdschr. v. Ned. Indie enz.
Johan Dirk van der WAALS werd den 23en November 1837 te Leidengeboren. Na lager en meer uitgebreid lager
onderwijs genoten te hebben, werd hi' opgeleid voor onderwijzer. In korten tijd behaalde hi' daarop verscheidene acten
middelbaar onderwijs in de wis- en natuurkunde, zoodat hi' in 1864 tot leeraar bij het M.O. te Deventer werd aangesteld.
Twee jaar later, in 1866, werd hi' benoemd tot leeraar aan de H.B.S. met 5-jarigen cursus te 's-Gravenhage, waarvan hi' later
als directeur optrad. Nadat hi' dispensatie had gevraagd en verkregen van het examen in Latin en Grieksch, le de hi' te
Leiden de academische examens of enpromoveerde daar den 14en Juni 1873 op een proefschrift „over de continuiteit van
dengas- en vloeistoftoestand" tot doctor in de wis- en natuurkunde. Na de omzetting van het Athenaeum Illustre te
Amsterdam tot Universiteit, volgde, den 12en September 1877, zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar in de natuurkunde
aan deze instelling van onderwijs; den 25en October Meld hi' zijn inaugurale rede : „Het doel der wetenschappelijk beoefening
der natuurkundegeschetst." Sedert is hij, tot zijn aftreden we ens het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens, een sieraad
geweest van de Amsterdamsche Universiteit. Lan en tijd doceerde hi' de geheele physica, de experimenteele physica voor
de medici en filosofen en de mathematischephysica in haar geheelen omvang voor de physici en chemici, terwijl hem bovendien de leiding der practische oefeningen was toevertrouwd. Pas in 1897 werd zijn taak gedeeltelijk overgenomen door
Sissingh en Zeeman, nadat Julius die reeds enkele jaren te voren eenigszins verlicht had. Wat hi' gaf op zijn colleges waren
grootendeels eigen, wetenschappelijke ontdekkingen, hier voorgedragen vaak lang voor ze werden gepubliceerd. Bij gelegenheid van zijn 25-jarig doctorsjubileum, in 1898, brachten vroegere en tegenwoordige leerlingen de gelden bijeen voor een
Van der Waals-fonds, waaruit buitengewone uitgaven bestreden konden worden voor proefnemingen op het gebied der
door hem beoefende wetenschap. Den 29en April 1908 werd hem, op zijn verzoek, teen het einde van den toen loopenden
cursus eervol ontslag verleend; als hulde aan den geleerde en den docent werd toen in de groote collegezaal van het Natuurkundig Laboratorium een gedenksteen aangebracht, waarop zijn belangrijkste werken met de jaren, waarin zij gepubliceerd
werden, gegrift staan. In 1910 werd hem, als blijk van waardeering ook in het buitenland, de Nobelprijs verleend, een onderscheiding, die de aanleiding werd tot het slaan van een herinnerings-penning met zijn beeltenis, en tot een huldiging,
na zijn terugkeer uit Stockholm, ook van de zijde van de Nederlandsche Chemische Vereeniging.
Tot 1923 heeft Van der Waals nog van zijn otium genoten; den 8en Maart van dat jaar is hi' overleden.
Reeds zijn proefschrift trok, ook in het buitenland, in sterke mate de aandacht : „it cannot fail to give a notable impulse
to molecular science", schreef Maxwell in Nature 1874. De toestandsvergelijking, in deze dissertatie geformuleerd, is zeer
vruchtbaargebleken. In 1880 volgde, in een vergadering van de Kon. Akad. v. Wetenschappen, de eerste mededeeling over
de „Wet der overeenstemmende toestanden", in 1891 be on hi' zijn studien over de Theorie der binaire mengsels, waarmee
dephasenleer, door Gibbs ingeleid, in Nederland een vruchtbare bodem bereid werd voor verdere, eigen ontwikkeling,
en in 1893gaf hi' zijn Thermodynamische theorie der capillariteit; aan de uitwerking der hier ontwikkelde beginselen heeft
hi' verder voortgearbeid; een afsluitend overzicht geeft het 2e deel van het leerboek der Thermodynamica. „Dat er terecht
kan.gesproken worden van een Nederlandsche richting in physica en chemie, is in de allereerste plaats aan zijn arbeid te
45
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danken";„de nieuwere Nederlandsche physica laat zich zonder Van der Waals niet wel denken” (Kohnstamm). Kamerlingh
Onnes en Bakhuis Roozeboom hebben experimenteel op de door hem gelegde theoretische grondslagen voortgearbeid;
nog op hun leerlingen werkt Van der Waals' invloed door.
Zie over hem : J. J. van Laar in Mannen van beteekenis 1900, 87, gevolgd door een opgave van geschriften tot en met
1899; H. Lorentz in Eigen Haard 1898, 407 ; Ph. K(ohnstamm) in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1909,
157; Denz. in Chem. Weekbl. IX (1912), 560; Denz. in Onze Eeuw 1923, IV, 1 • W. Leendertz in De Gids 1923, II, 151.
Johannes Diderik Van der WAALS Jr. werd den 7en Augustus 1873 te 's Gravenhage geboren. Hi' bezocht het

Stedelijk Gymnasium te Amsterdam, studeerde daar in de Wis- en Natuurkunde en promoveerde er den 21en December
1900 op een dissertatie over : „Statistische behandeling der stralingsverschijnselen". Van 1898 tot 1900 was hi' assistent bij
Prof. Sissingh, van 1900 tot 1901 tijdelijk leeraar aan de le H.B.S. met 5-j.c. in de hoofdstad. In 1903 werd hi' hier
aan de Universiteit toegelaten als privaatdocent voor de kinetische gastheorie; den 28en Januari opende hi' zijn colleges
met een openbare les over : „Statistische natuurbeschouwing". In hetzelfde jaar nog werd hi' benoemd tot hoogleeraar
in dephysica aan de Rijksuniversiteit te Groningen; den 23en September Meld hi' er zijn inaugurale rede over : „De hypothesen
in de Natuurkunde". Den len September 1908 volgde zijn benoeming tot hoogleeraar in de Natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam; hi' hield bier den 18en Januari 1909 zijn intreerede „Over de vraag naar de meest fundamenteele
wetten der natuur".
Van zijn hand verschenen nog : Over den wereldaether (1921; 2e dr. 1929 ; Volksuniversiteits-bibliotheek); De Relativiteitstheorie (1923; Ibid.). Verder verschillende verhandelingen in de Verslagen v. d. Kon. Akad. v. Wetensch., het Tijdschr. v.
Wijsbegeerte, Onze Eeuw, De Gids enz.
Didericus Adrianus WALRAVEN werd den 27en Februari 1732 te Zwollegeboren. Hi' bezocht hier de Latijnsche
school en werd den len Augustus 1748 te Groningen ingeschreven als student in de theologie; met voorliefde bezocht hi'
hier de colleges van den hoogleeraar in de Oostersche talen N. G. Schroeder, onder wien hi' ook een „dissertatio de voto
Jephtae" verdedigde. Na de voltooiing van zijn studie werd hi' predikant te Randwijk; in dezen tijd onderwees hi' den
'on en Scheidius in de beginselen der Oostersche talen. Een professoraat in de godgeleerdheid aan de hoogeschool te Duisburg, dat hem in 1760 werd aangeboden, weigerde hij. Hi' was vervolgens predikant te Warmond, Elburg en Harderwijk
en werd in 1779 1 ) als opvolger van Schultens benoemd tot hoogleeraar in de Oostersche talen en oudheden aan het Athenaeum
Illustre te Amsterdam ; den 18en October hield hi' zijn inaugurale rede „de linguarum et antiquitatum orientalium studio
intergenerosae mentis et praestantis ingenii juvenes nostris praesertim temporibus ma is magisque promovendo". In deze
oratie toonde hi' zich een aanhanger van Schultens' opvatting en een vereerder van Schroeder; op de basis, door hen gelegd,
wilde hi' de studie der Oostersche letteren en al wat daarmee samenhangt, uitbouwen. In 1785 werd hem ook het onderwijs
in degewijd e uitlegkunde opgedragen; hi'nde
less
in dit vak den 7en November met een „Oratio de Hermeneutica
ope zijnen
Sacra cum linguarum atque antiquitatum studiis necessario copulanda". Ter zelfder tijd werd hi' tot prediker van het
, neerlegde.
1800 werd
hi' nogvisitator
aan tot vis der
Athenaeum benoemd, welk ambt hi'
7 jaarInlater,
in 1792
Latijnsche scholen. Hi' overleed den 5en Juli 1804.
Geschriften van beteekenis zijn er van zijn hand niet verschenen.
Zie over hem de Oratio funebris, door Cras den 18en October 1804 op hem gehouden; Van Lennep, Memorabilia 265 ; Van
der Aa, Biogr. wbk. der Nederl. s.v. en de daar vender nog aangehaalde literatuur • J. Nat, De Studie der Oostersche talen
in Nederl. enz., 81 en 85.

Max Wilhelm Carl WEBER werd den 5en December 1852 te Bonngeboren. Hi' ontving zijn vooropleiding aan
een kostschool te Oberstein, aan het Progymnasium te Neuwied en het gymnasium te Bonn, studeerde daar en te Berlin
in de natuurwetenschappen en de geneeskunde, promoveerde in 1877 in eerstgenoemde plaats tot doctor in de natuurphilosophie op een dissertatie over : „Die Nebenorgane des Au es der einheimischen Lacertidae" en werd er in 1878 tot
arts bevorderd. De Universiteit van Manchester verleende hem later het eeredoctoraat. In 1876 werd hi assistent in de
vergelijkende anatomie aan de Universiteit van Bonn, in 1879 prosector in de anatomic aan die van Amsterdam, in 1880
lector in dit vak aan die te Utrecht. In 1881 nam hij, aan boord van de Willem Barentsz., deel aan een Noordpoolexpeditie.
Den 21en Maart 1883 werd hi benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de vergelijkende anatomie, de zotitomie en het
ura oratie over :
zoOlogisch deel der palaeontologie aan de Amsterdamsche Universiteit •; den 26en September Meld hi' zijn inaugle
„De kleuren der dieren, haar ontstaan en hare beteekenis". Den 16en Juli 1884 volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar.
In 1888—'89 maakte hi' een studiereis naar Sumatra, Java, Celebes en Flores, in 1894—'95 een naar Zuid-Afrika. In 1898
werd hi' als gewoon hoogleeraar eervol ontslagen en benoemd tot buitengewoon hoogleeraar en directeur van het ZoOlogisch
Museum in de hoofdstad; in hetzelfde jaar ondernam hi' een studiereis naar Britsch-Indie. In 1899 en 1900 was hi' leider
van de Siboga-expeditie. Den 14en Juni 1922 werd hem, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn Amsterdamsche functies
verleend. Sedert vestigde hi' zich te Eerbeek in Gelderland, waar hi' zich met wetenschappelijken arbeid bleef bezighouden.
Als voornaamste werken verschenen van zijn hand : Studien fiber Saugetiere (2 dln.; 1886—'98); Zoologische Ergebnisse
einer Reise in Niederl. Ost-Indien (4 Bde ; 1890-1907); Der Indo-Australische Archipel und die Geschichte seiner Tierwelt
(1902); Die Saugetiere. Einfiihrung in die Anatomie und Systematik der recenten und fossilen Mammalia (1904; 2e dr.
samen met Othenio Abel en H. M. de Burlet, 1927—'28); Biologie der Tiere (1911; in : Lehrbuch der Biologie v. M.
Nussbaum, G. Karsten u. M. Weber); The fishes of the Indo-Australian Archipelago (5 din. ; 1911—'29 ; samen met L.
F. de Beaufort). Bovendiengaf hij, als leider, in samenwerking met anderen uit : Siboga-Expeditie, uitkomsten op zoOlogisch, botanisch, oceanographisch en geologisch gebied (1901-1931, 115 monographieen). Verder publiceerde hi' nog tal van

1 ) V. d. Aa heeft ten onrechte 1774.
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wetenschappelijke opstellen in : Verh. v. d. Kon. Akad. v. Wetensch., Intern. Archiv f. Ethnographie, ZoOlog. Meded.
Leiden, Tijdschr. der Ned. dierk. vereeniging enz.

David van WEEL is in 1838 te Dirkslandgeboren. Hi' studeerde in de rechten te Leiden, waar hi' den 21en September
1857 in het Album Studiosorum werd ingeschreven en den len Juni 1863 promoveerde op een dissertatie over „De leer
der solidaire of hoofdelijke verbindtenissen naar het Romeinsche en hedendaagsche re t" I. Hi' vestigde zich daarna als adkaat te Rotterdam en werd bij Raadsbesluit van den 15en November 1866 benoemd om Martinus des Amorie van der
Hoeven tijdens diens ongesteldheid te vervangen.
Zie Album Studiosorum der Leidsche Universiteit ; Nieuw Archief dergemeente Amsterdam ; Notulen van de Orde van
hoogleeraren December 1866.

Theodorus WEEVERS werd den 8enJuni 1875 te Zaandam geboren. Hi' bezocht de H.B.S. met 3-jarigen en met
5-jarigen cursus te Rotterdam, deed daar als extraneus eindexamen van het gymnasium, studeerde te Amsterdam in de
biologie en promoveerde hier den 22en October 1902 op een proefschrift, getiteld : „Onderzoekingen over glukosiden in
verband met de stofwisseling der plant". Van 1898 tot 1901 was hi' assistent in de botanie aan de Universiteit van Amsterdam, in 1902 en '03 maakte hi'j een studiereis naar Nederl. Oost-Indie, was van 1903 tot '21 leeraar aan de H.B.S. met
5-j. c. te Amersfoort en van '12 tot '21 tevens leeraar aan het gymnasium aldaar. In het laatstgenoemde jaar werd hi' benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de plantenphysiologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen; den 10en December
hield hi' er zijn inaugurale rede over : „De beteekenis der kolloidchemie voor de plantenphysiologie". Den 9en April 1924
volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar in de plantenphysiologie en de pharmacognosie aan de Universiteit
van
vers
Amsterdam; hi' Meld Eder den 29en September zijn intreerede over : „De objekten der farmakognosie van het standpunt der
plantenfysiologie beschouwd".
Zijn voornaamste verhandelingen over plantenphysiologische onderwerpen verschenen in : Jahrbiicher f. wissensch. Botanik,
Annales du Jardin Botanique de Buitenzorg, Recueil des travaux botaniques neerlan dais, Ned. kruidk. archief
arc
en Archives
nëerl. des sciences naturelles.
••
Roland WEITZENBOCK werd den 26en Mei 1885 te Kremsmiinster in Opper-Oostenrijk geboren. Hi' bezocht de
Realschule te Graz, Hranice en Eisenstadt, de Militarakademie te Weenen en te MOdling, en deed van 1905 tot 1912 dienst
als officier in het Oostenrijksche leer. In 1910 promoveerde hi' aan de Universiteit te Weenen tot doctor phil. op een
proefschrift „Ueber das System von drei Strahlenkomplexen im vierdimensionalen Raume". Van 1912 tot '18 gaf hi' als
oo
P rivaatdocent colleges te Weenen en te Graz, van '18 tot '20 was hij hoogleeraar aan de Duitsche Technische Hoogeschl
te Praag, van '20 tot '21 aan die te Graz. Den l8en Mei van het laatstgenoemde jaar werd hi' benoemd tot lector in de
getallen-, de vormen- en de invariantentheorie aan de Universiteit van Amsterdam; hi' opende zijn colleges den len Juni
met een openbare les over : „Aufgaben and Methoden der Invariantentheorie". Den 21en Februari 1923 volgde zijn benoeming
totgewoon hoogleeraar in dezelfde vakken en de leer der analytische functies; den 30en April hield hi' zijn inaugurale rede
„Over de vierde dimensie".
Van zijn hand verschenen nog : Komplex-Symbolik. Eine Einfiihrung in die analytische Geometrie mehrdimensionaler
Raume (1908; Sammlung Schubert LVII); Invariantentheorie (1923); Der vierdimensionale Raum (1929). Verder schreef
hi' een root aantal verhandelingen, vooral over de invariantentheorie, veelal in : Sitzungsberichte d. Kaiserl. Akad. d.
Wissensch. zu Wien.

Reinier WELSCHEN 0. P. werd den Ten Juli 1877 te Rotterdamgeboren. Hi' bezocht het gymnasium te Rolduc,
studeerde aan de Universiteit te Freiburg in Zwitserland, aan de inrichting van Hooger Onderwijs voor wijsbegeerte en
theologie te Huissen in Gelderland en aan het instituut voor wijsbegeerte der Dominicanen te Zwolle; hi' promoveerde te
Huissen, aan de bedoelde Universitas Pontificia, in 1907 op een proefschrift „De immortalitate animae humanae" tot doctor
in de wijsbegeerte. Van 1904 tot 1923 was hi' professor in dit yak aan de zooeven genoemde onderwijsinrichting te Zwolle.
In 1923 werd hi'j benoemd tot hoogleeraar vanwege het Episcopaat der R.K. Kerk aan de Universiteit van Amsterdam
om onderwijs te even in de wijsbegeerte van Thomas Aquinas; den Ten Mei hield hi' zijn inaugurale rede over : „Continuiteit en wetenschappelijke zelfstandigheid in de Thomistische wijsbegeerte". In 1925 volgde bovendien zijn benoeming tot
hoogleeraar vanwege de St. Radboudstichting te Utrecht aan de Rijksuniversiteit te Leiden met eenzelfde leeropdracht;
hi' hield hier den 4en November van dit jaar zijn intreerede over : „De juiste formuleering van het causaliteitsbeginsel".
Behalve hetgenoemde proefschrift verscheen nog van zijn hand in de Rev. Thomist. van 1914 en van 1919 : La Personne,
son concept d'apres S. Thomas.

Johan(nes) Karel August WERTHEIM SALOMONSON werd den 18en Februari 1864 geboren te Ambt-Almelo.
Zijn vader was directeur van de Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal. Hi' bezocht eerst de H.B.S. met 3-jarigen
cursus te Almelo, daarna de 4e en 5e klasse van de H.B.S. te Zutphen, waar de leeraar Goudsmit grooten invloed op hem
uitoefende. Na het eindexamen bereidde hi' zich door privaatlessen voor tot het admissieexamen voor de Universiteit,
dat hi' in 1881 met succes aflegde. Den len October 1881 werd hi' nu te Leiden ingeschreven als student in de medicijnen;
hi' promoveerde daar den 30en Juni '88 op een proefschrift, getiteld : „Stereo gnosis". Na zijn promotie vestigde hi' zich
te Amsterdam en werd daar assistent vanprofessor Pel met de neurologie als meer speciaal arbeidsveld. Het was in den
tijd van de eerste opkomst van de electro-therapie van het zenuwstelsel, een nieuwe richting in de medische wetenschap,
die hem, met zijn zeer bijzonderen aanleg voor wis- en natuurkunde, wel sterk moest aantrekken. Al spoedig stond hi' aan
de spits van de beweging bier te lande, aan het hoofd van een polikliniek voor zenuwziekten, die hi' onafhankelijk maakte
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van de internegeneeskunde. Den 4en October 1893 werd hi' toegelaten als privaat-docent aan de Universiteit en den
29en November 1899 volgde zijn benoeming tot buitengewoon hoogleeraar in de zenuwziekten ; den 29en Januari 1900
hield
zijn intreerede over : „DeWinkler
leer der Neuronen". Bijek
hetvan
vertrWiner naar Utrecht werd, den 22en December
1915, K. H. Bouman tot diens opvolger aangewezen en tegelijk Salomonson benoemd tot gewoon hoogleeraar in de
zenuwziekten, electrotherapie, radiographie enz. Om de neurologie haar zelfstandigheid te doen bewaren, beklemd als zij
was tusschen depsychiatrie en de interne geneeskunde, was hi' ook nog gedurende zijn extra-ordinariaat als assistent aan
Winklers afdeeling verbonden gebleven •; hi' werd nu de zelfstandige leider van de neurologische kliniek aan het Binnengasthuis.
Nog 7 jaar heeft hi' als ordinarius de medische wetenschap aan de Amsterdamsche Universiteit gediend. Teen het einde van
den cursus 1921—'22, waarin hi' met het rectoraat was bekleed, maakte een angina pectoris binnen eenige da en een einde
aan zijn leven; den 16en September 1922 is hi' overleden. Zijn instrumentarium en een belangrijk deel van zijn bibliotheek
liet hi' na aan de Universiteit.
Op drie terreinen vooral heeft Wertheim Salomonson zich bewogen : op dat der neurologie, der geneeskundige electrologie
en der riintgenologie. Als neuroloog had hi' groote belangstelling voor de spier-physiologie en verwierf zich naam op het
gebied der stoornissen van het ere here zenuwstelsel. Hi' is de schrijver van een handboek over ere here zenuwziekten
en bewerkte voor Lewandowsky's Handbuch der Neurologie de gedeelten over de ere here zenuwen.
Voor het Handbuch dergesamten medicinischen Anwendungen der Elektricitat van Boruttan, Mann, Levy-Dorn en Krause
schreef hi' het hoofdstuk der algemeene electrotherapie.
En de ROntgenologie stond in Nederland van het begin of aan op zijn naam. Onmiddellijk na de ontdekking der Röntgenstralen heeft hi' met E. Cohen een ricintgenbuis samengesteld en reeds enkele maanden later kon hi' in een kring van geneeskundigen riintgenfoto's demonstreeren. Voortdurend heeft hi' op vernuftige wijze het benoodigde instrumentarium verbeterd. Tal van rOntgenologen uit het binnen- en het buitenland kwamen zijn vindingen bestudeeren om in eigen laboratoria
wijzigingen volgens zijn beginselen aan te brengen. In 1901 was hi' de voornaamste oprichter van de Nederlandsche Vereeniging voor Electrologie en ROntgenologie, die hem in 1911 tot eerelid benoemde en van de Nederlandsche Vereeniging
voor Psychiatrie en Neurologie, met name van de Amsterdamsche Neurologenvereeniging, was hi' een der steunpilaren. Tal
van mededeelingen en verhandelingen zijn er op dit gebied, zoo goed als op de andere waarop hi' zich bewoog, van hem mitgegaan. Dualistisch als hi' zelf was, als physicus niet minder bekwaam dan als medicus, was hi' op een bijeenkomst van
artsen en ingenieurs in En eland ter bespreking van wetenschappelijke kwesties op het gebied der riintgenologie de natuurlijke
tolk tusschen de beide zoo verschillendgeorienteerde roe en. Men schatte hem in de kringen der physici hoog, vooral als
experimentator.
Uiteraard heeft hij op tal van congressen en in vele besturen, ook als voorzitter, een rol van beteekenis gespeeld.
Wertheim Salomonson wasgehuwd met Henriette He mans die hem tot een rooters steun in zijn overdruk leven is geweest.
Zie over hem : F. A. F. C. Went in het Verslag der Kon. Akad. v. Wetensch., afd. Wis- en Natuurk. 1922—'23, 345;
de Herdenkingsrede van Dr. D. H. van der Goot in de 45e Al em. Vergadering van de Nederl. Vereeniging voor Electrologie
en ROntgenologie in Ned. Tijdschr. v. Geneesk. LXVI (1922), II, 2424; F. S. Meyers in Psychiatrische en neurologische
bladen XXVI (1922), 269; C. Winkler in Ned. Tijdschr. v. Geneesk. LXVI (1922), II, 1374; S. Mendes da Costa in
Propria Cures" van 23 September 1922; P. Zeeman in den Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1923, 71 Jaarboek
„
der Universiteit van Amsterdam 1921—'22, 158.
Johanna WESTERDIJK werd den 4en Januari 1883 te Nieuwer-Amstelgeboren. Zij bezocht de H.B.S. voor Meisjes

te Amsterdam, le de met succes het examen M.O. voor Plant- en Dierkunde of en voltooide haar studie tijdens een 2-'are
buitenlandsch verblijf, eerst te Miinchen, waar zij het grootste gedeelte van haar proefschrift, onder leiding van Professor
K. Goebel, bewerkte, daarna te Zurich, waar zij den len Maart 1906 promoveerde op deze dissertatie, getiteld : „Zur Regeneration der Laubmoose". In ditzelfde jaar nog werd zij benoemd tot Directrice van het Phytopathologisch Laboratorium
Willie Commelin Scholten. In dit laboratorium werd in 1907 ondergebracht het Centraalbureau voor schimmelcultures,
door Prof. F. A. F. C. Went voor de Association des Botanistesgesticht; ook van dit bureau werd zij toen Directrice.
In 1917 werd zij tevens benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de plantenziekten aan de Rijksuniversiteit te Utrecht;
den 10en Februari Meld zij er haar intreerede over : „De nieuwe we en van het phytopathologisch onderzoek". Den 30en Januari
1930 volgde bovendien nog haar benoeming tot buitengewoon hoogleeraar in de phytopathologie aan de Universiteit van
Amsterdam ; den 5en Mei hield zij hier haar inaugurale rede over : „De groei der phytopathologie".
Van haar hand verschenen tal van artikelen in de Mededeelingen van het Phytopathologisch Laboratorium Willie Commelin
Scholten, Angewandte Botanik, Meded. v. h. Deli proefstation, Teysmannia, Ned. Tijdschr. v. Geneesk. enz. Met Christine
Buismangaf zij uit : De iepenziekte. Rapport over het onderzoek verricht op verzoek van de Ned. Heide Mij. (1929).
Johan akob (Joannes Jacobus) WET(T)STEIN 1 ) werd den 16en 2) Maart 1693 te Bazelgeboren als noon van

Johan Rudolph Wettstein, predikant aldaar, en Sara Sarasin. Op dertienjarigen leeftijd werd hi' ingeschreven als student
in de wijsbegeerte aan de hoogeschool van zijn geboortestad; in 1708 verdedigde hi' er een dissertatie over de stelling :
„Bonis omnia in bonum cedere" en in 1709 al verwierf hi' den titel van Magister philosophiae op een dissertatie over
Chilo. Daarna le de hi' zich toe op de studie der theologie ; den 17en Maart 1713 werd hi' tot den predikdienst toegelaten
op een dissertatie „de variis N. Testamenti Lectionibus", waarin hi' ook blijk gaf van een groote kennis van Grieksch
en Hebreeuwsch. In April 1714 be of hij zich op een studiereis, eerst over Zurich en Bern naar Geneve, van daar over Lyon
naar Parijs, waar hi' langer vertoefde, en eindelijk naar En eland, waar hi' in Augustus van 1715 aankwam. Hi' bezocht
Oxford, Cambridge, waar hi' Bentley ontmoette van wien hi' sterk den invloed heeft ondergaan, en Londen. Met tal van
geleerden maakte hi' op deze geheele reis kennis en — waarom het vooral te doen was — overal heeft hi' handschriften
van het Nieuwe Testamentgecollationneerd. Intusschen werd hem een predikantsplaats aangeboden bij een regiment Zwitsers

1 ) Zie voor den naam : Lente, p. 7, n. 1. 2 ) Zie voor de afwijkingen Lente, p. 10, n. 1.

708

in Hollandschen dienst, dat te Rochester lag. Hi nam haar aan, be of zich naar Rochester, maar kreeg dadelijk daarop
een verlof van drie maanden om, op verzoek van Bentley, in Parijs een Nieuw-Testamentischen Codex nader te collationneeren. In October 1716 kwam hi in 's-Hertogenbosch, waarheen zijn regiment verplaatst was. Al teen het einde van
Maart 1717 echter werd hi „diaconus communis" te Bazel, hulpprediker, zou men kunnen zeggen, in algemeenen dienst.
In Juli kwam hij er aan, na nog verschillende geleerden in Holland en Duitschland bezocht te hebben en nieuwe collaties
te hebben gemaakt. In 1720 werd hij verbonden aan de kerk, waaraan zijn vader predikant was. Van beteekenis voor hem
was in het volgend jaar zijn breuk met Bentley, waardoor hi' waarschijnlijk het plan opvatte zelf een critische uitgave van
het Nieuwe Testament te bezorgen. Naar aanleiding van dit voornemen in 1729 van Socinianisme beschuldigd, werd h'
den 13en Mei 1730 door den Raad afgezet, nadat de prolegomena der uitgave intusschen in Amsterdam verschenen waren.
Hi be of zich nu naar zijn verwanten in de hoofdstad der Republiek; pier kwam hi' in aanraking met de Remonstranten,
die hem al spoedig als opvolger van Clericus wenschten; gecommitteerden uit de Societeitsvergadering vroegen hem den
Ben Juni '31 colleges te willen even in Philosophie, Kerkgeschiedenis en Hebreeuwsch zonder nog den titel van professor
aan te nemen. Wettstein nam dit voorstel aan en beloofde uiterlijk in October 1733 zijn lessen te openen; om aan het verlangen der gecommitteerden, dat hi' zich zou zuiveren van de blaam in de processtukken hem aangewreven, te voldoen,
be of hi zich, nog voor September, persoonlijk naar Bazel. Hi' leverde bier den 22en December, op verzoek van den Raad,
zijn „Declaration", zijn geloofsbelijdenis, in en werd, ondanks den tegenstand der Bazeler theologen, den 22en Maart 1732
in eer en ambt hersteld. Het professoraat in het Hebreeuwsch, vacant door den dood van Buxtorff en door hem begeerd,
ontging hem echter om zijn godsdienstige gevoelens, en al gauw kreeg hi' ook den Raad weer teen zich. Daarom vertrok
hi' den 26en Mei 1733 weer naar Amsterdam.
verklaard
ddoor
d de
Hier hadden intusschen, kort na Wettstein's vertrok , Bur zich onaangenaam getroffen
met hemgevoerde onderhandelingen. Den 16en October 1731 droegen Curatoren van het Seminarium dan ook aan Van
Cattenburgh op bij provisie het onderwijs in de letteren te geven, maar de Algemeene vergadering besloot den lien Juni 1732
te Rotterdam, Wettstein uit te noodigen zoo spoedig mogelijk terug te keeren; daaraan voldeed hi dus den 26en Mei 1733.
Ook in Amsterdam stuitte hi' dadelijk op argwaan en verzet van verschillende kanten; order zeer beperkende bepalingen
alleen werd door Burgemeesteren goedgevonden, dat hi' colleges zou even in de philosophie en de kerkgeschiedenis, tot
ergernis ook zoo nog van den Hervormden kerkeraad, die toch nog wist te bewerken dat hi' geschorst werd. Teen het einde
echter van '33 werd een schikking getroffen : Wettstein zou philosophie en Hebreeuwsch mogen doceeren op belofte geen
Sociniaanschegevoelens te bespreken, van zijn uitgave van het N. Testament of te zien, een theologische geschriften uit
tegeven, dan met goedkeuring der Broederschap, en een apologie te publiceeren. In 1734 be on hij, met den titel van „lector",
over
was,
zijn lessen te even in wijsbegeerte en Hebreeuwsch; Clericus zou „professor" blijven tot zijn dood. Toen die overleden
werd zijn tractement gelijk gemaakt aan dat, hetwelk de Clercq genoten had; maar den titel van professor bleef men hem
onthouden • die schijnt hem nooit uitdrukkelijk verleend te zijn ofschoon hi' later, ook in de notulen der Curatoren-vergadering,
ht in 1737
geregeld zoo genoemd worth. Met de beperkende bepalingen, die hem bonder , is langzamerhand de hand gelic;
doceerde hi' Nieuw- Testamentisch Grieksch, sedert Januari '46 kerkgeschiedenis en in 1746 tijdelijk theologie. Ook heeft
hi' in 1751 en '52 zijn Nieuw Testament uitgegeven. De leeropdracht voor kerkgeschiedenis ging met een salarisverhooging
gepaard, mede gevolg van het feit, dat hi' te Bazel tot opvolger van Samuel Battier was benoemd; hi' bedankte nu voor
deze benoeming.
Intusschen bleef hi' zich bezighouden met het verzamelen van bijbelvarianten, waarvoor hi' in 1747 nog een korte reis
naar En eland maakte. Bij verschillende bijbeluitgaven was hi' behulpzaam. In 1744 gaf hi' uit : „Lettres de Calvin a Jaques
de Bourgogne" etc. Zeer waarschijnlijk was hi' medewerker aan de „Bibliotheque Raisonnee", zeker aan de „Nouveau
dictionnaire historique et critique" van De Chaufepie.
Op het einde van Januari 1754 werd Wettstein bedlegerig; den 24en Maart d.o.v. is hi' overleden. Zijn „Bijbels en Nieuwe
Testamenten, gedrukte en manuscripten . . . . alsmede alle Nederduitsche boeken" vermaakte hi' aan de Remonstrantsche
kerk te Amsterdam.
Zie over hem vooral de dissertatie van W. J. Lente : Het leven en werken van Johan Jakob Wettstein (1902), die begint
met een hoofdstuk over de bronnen en de literatuur;J. Tideman, de Remonstrantsche Broederschap, 2e dr., p. 24, waarin
van deze dissertatiegebruik is gemaakt. V. d. Aa : Biogr. wbk. der Nederl. s.v. (met veel literatuur), Glasius : God el.
Nederl. s.v., en de Chaufepié s.v. steunen in hoofdzaak op de Sermo funebris in obitum Joannis Jacobi Wetstenii, habitus D.
IX Julii MDCCLIV a Jacobo Krighout, waarvan enkele gegevens door Krighout zelf verbeterd zijn (Cf. Lente, p. 10 n. 2).
Johan Pieter WIBAUT werd den 20en Februari 1886 te Middelburg geboren. Hi'ezocht
b
daar de H.B.S. met
5-j. c. en le de er het eindexamen gymnasium af, studeerde van 1904 tot '12 te Amsterdam en een semester, in 1908, te
Leiden in de scheikunde, enpromoveerde den 13en November 1912 aan de Universiteit der eerstgenoemde stad op een
proefschrift over : „Quantitatief onderzoek over de nitratie van ortho- en metachloortoluol". Van 1911 tot '12 was hi' assistent
aan het organisch-chemisch laboratorium der Amsterdamsche Universiteit (Prof. A. F. Holleman), van 1912 tot '18 scheikundige aan de gemeentelijke
v daarna 2,
ndige aan
de Amsterdamsche
an gasfabrieken
Amsterdam
jaar adviseerend
scheiku
superphosphaatfabriek. In 1915 werd hi' toegelaten als privaatdocent in de organische scheikunde aan de Universiteit der
hoofdstad • den 5en October opende hi' zijn colleges met een openbare les : „Over omzettingen tusschen koolwaterstoffen bij
hooge temperaturen en over de vorming van het steenkolenteer" (uitgeg. in het Chemisch Weekbl. 1915). Den 28en Mei
1919 volgde zijn benoeming tot lector in hetzelfde yak; den 4en October 1920 gaf hi' zijn openbare les als zoodanig over :
„Oude en nieuwe waarnemingen over de koolstof". Ten slotte werd hij, den 1 len Maart 1925, benoemd tot gewoon hoogleeraar in de organische chemie; den 15en Juni hield hi' zijn inaugurale rede over : „De verhouding tusschen theorie en
experiment in de organische scheikunde".
Aan den 10en en lien druk (1927 en 1930) van het 2e deel(Organische chemie) van A. F. Holleman's Leerboek der chemie
was hi' medewerker; de 12e druk, in voorbereiding, wordt door hem alleen bewerkt. Verder gaf hi' uit : Practicum der organische chemie (1928). Dan nog verschenen van hem, ten deele samen met leerlingen en medewerkers, een root aantal verhandelinen in : Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas, Verslagen der Kon. Akad. v. Wetensch., Chemisch Weekbl., Berichte
der deutschen Chem. Gesellschaft, Zeitschr. f. angewandte Chemie, Brennstoff-chemie, Het gas, Socialistische Gids enz.
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Pieter van der WIELEN werd den Ten April 1872 te Leeuwarden geboren. Hij bezocht daar de H.B.S. met 5-j.c., studeerde
aan de Universiteit van Amsterdam in depharmacie en werd den 24en December 1894 te Utrecht tot apotheker bevorderd.
Van 1895 tot 1901 was hi' apotheker van het Nederlandsch Israelietisch Ziekenhuis te Amsterdam, van 1897 tot 1901 tevens
assistent van Professor Stoeder aan de Universiteit aldaar. Den 16en October van het laatstgenoemde jaar werd hij benoemd
tot lector in de artsenijbereidkunde aan de Amsterdamsche Universiteit en tevens tot Directeur van het laboratorium voor
artsenijbereidkunde. Den 10en Februari 1909 volgde zijn benoeming tot buitengewoon hoogleeraar in hetzelfde yak; den
29en Maart Meld hi' zijn inaugurale rede over : „De grondslagen der artsenijbereidkunde". Bij Raadsbesluit van den
28en Mei 1919 werd dit extra-ordinariaat veranderd in eengewoon hoogleeraarschap.
Van zijn hand verschenen nog : Waardebepaling van eenige medicinale zeepen (1899); De pharmacie in Nederland gedurende
de Middeleeuwen (1900); Sterilisatie in de receptuur (1900); Uit het heden en verleden der kina (1905); Pharmacotherapeutisch Vademecum (samen met H. Pinkhof; 1911 . 6e dr. 1929); Monumenta pharmaceutica (1914, '15, '22); Commentaar op
de Nederlandsche Pharmacopee (4 dln.; samen met W. C. De Graaff en N. Schoorl; 5e uitgave ; 1927—'31); De pharmacie
in het oude Florence (1928); Pharmacopoeae nederlandicae praecepta (Quintum edita; 1931 samen met N. Groen). Verder
bewerkte hi' den 4en (1913) tot en met den laatsten, den 7en, druk (1929) van M. J. SchrOder's Leerboek der Recepteerkunde, en den 3en (1912) tot en met den Ten druk (1930) van de afdeeling Scheikunde, benevens den 3en druk (1914—'16) van
de afdeeling natuurkunde van M. J. SchrOder's en H. G. De Zaayer's Handleiding bij het onderwijs in de receptuur. In de
Monografieen van het Rijksinstituut voor Pharmacotherapeutisch onderzoek gaf hij, samen met anderen, uit : Chenopodiumolie(1922); Dakin's vloeistof (1923); Laxantia (1923); Ipecacuanha (1924); Diuretica (1925); Kina en kinine (1927).
Tal vanpublicaties op wetenschappelijk, maatschappelijk en historisch gebied verschenen van zijn hand in het Pharmaceutisch Weekblad, waarvan hi' sedert 1902 redacteur en sedert 1907 hoofdredacteur is •; verder in: Tijdschr. v. Geneesk.,
Molenschot, Indische Mercuur, Bulletin des sciencespharmacologiques, Chemist and druggist enz.

Victor WILLEM werd den 26en Maart 1866 te Disongeboren. Zijn voorbereidend onderwijs ontving hi' aan het Athen6e
van Verviers; daarna studeerde hi' aan de Ecole normale des Sciences en de Universiteit te Gent; in 1888 behaalde hi' het
diploma van ,gyp agrege de l'enseignement moyen du de re superieur" en in 1889 werd hi' bevorderd tot docteur
en sciences naturelles. In 1891 en '92 volgde hi' lessen aan de Sorbonne te Paris. Hi' maakte studiereizen naar Parijs,
Ziirich, Bern, Marburg, Berlin en werkte aan de maritieme laboratoria van Wimereux, Roscoff, Banyuls en aan het ZoOlogisch station te Napels.
In 1888 werd hi' benoemd tot „prêparateur" voor de colleges in vergelijkende anatomie, in '90 tot assistent bij de zoOlogie,
in '96 tot leider van depractische oefeningen in zoOlogie en vergelijkende anatomie; in 1909 volgde zijn benoeming tot
„charge de cours" in de zo8logie, de zo8geografie en de vergelijkende physiologie. Ten gevolge van het daartoe strekkende
Raadsbesluit van den 12en Juli 1916 werd hi' uitgenoodigd aan de Universiteit van Amsterdam in den cursus 1916—'17
een reeks colleges te even over een of meer onderwerpen op het gebied der vergelijkende physiologie, te bepalen in overleg
met dengewonen hoogleeraar in de physiologie, een uitnoodiging die voor de cursussen 1917—'18 en 1918—'19 herhaald
werd krachtens Raadsbesluiten van 13 Juni 1917 en 17 Juli 1918. In 1919 volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar
aan de Gentsche Universiteit.
Talrijke publicaties zijn van zijn hand verschenen; de list daarvan tot 1913 vindt men in het Liber memorialis van de
Universiteit van Gent, in dat jaar uitgekomen; de belangrijkste van de later in het licht gegevene zijn : Observations sur
la circulation sanguine et la respiration pulmonaire chez les araignees (Archives nêerlandaises de physiologie I, 1918);
Les mouvements respiratoires de la grenouille (Arch. nêerl. de phys. III, 1919); Les modes respiratoires chez les vertebras
inferieurs (Mem. in 4 de 1'Acad. de Belgique, 1931).

Cornelis Marie Johan WILLEUMIER werd den 21en Juni 1843 te Amsterdamgeboren als zoon van J. P. Willeumier,
directeur der ontvang- en betaalkas, en Wilhelmina Maria Geertruida de Waal, dochter van den Groningschen hoogleeraar
De Waal. Hi' bezocht de la ere school en het gymnasium in zijn geboorteplaats en werd daar in 1862 ingeschreven als student
in de rechten. Voor zijn antwoord op een door de Groningsche Universiteit in 1866 uitgeschreven prijsvraag over het
Telegraafrecht werd hi' bekroond, en den 1 len October 1867 promoveerde hi' te Utrecht tot doctor juris op eenroe
pfschrift,
getiteld : „Eigen gebrek van schepen, in verband tot de zeeverzekering". Na zijn promotie vestigde hi' zich als advokaat te
Amsterdam. In 1871 werd hi' benoemd tot hoogleeraar aan het Athenaeum Illustre •; Strafrecht en Strafvordering, Volkenrecht, Staathuishoudkunde en Statistiek, Encyclopaedie en Wijsbegeerte van het recht kreeg hi' er te doceeren. Den
28en September hield hi' zijn inaugurale rede over : „de onschendbaarheid van den bijzonderen eigendom ter zee, een eisch
van het moderne volkenrecht". In den strijd voor de gelijkstelling van het Athenaeum met de Rijksuniversiteiten stond
hi' vooraan, getuige de rede, die hi' den len October 1875 hield : „Eene bladzijde nit de geschiedenis van het Athenaeum.
Illustre", getuige nog zijn afscheidswoord in 1877 : „De reorganisatie van het Athenaeum te Amsterdam". Bij die reorganisatie zou hem worden opgedragen het onderwijs in de encyclopaedie en de philosophie van het recht, niet dat in het
strafrecht, dat zijn bijzondere belangstelling had; hi' trok zich daarom nit het onderwijs terug, maar stond zijn wachtgeld
van f 2500gedurende 5 jaar of aan de Universiteitsbibliotheek, die nit deze gelden groote winst voor haar bezit heeft getrokken. Hi' keerde nu terug tot de advocatuur, werd plaatsvervangend rechter in de arrondissementsrechtbank, lid van
den Gemeenteraad en van de Provinciale Staten van Noord-Holland; voor een wethouderschap echter bedankte hi' in 1889.
Verscheidene jaren was Willeumier voorzitter van het Nederlandsch Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen;
ook is hi' voorzitter van de schoolcommissie en regent van de gevangenissen geweest. Hoezeer het lot van de Amsterdamsche
Universiteit hem ter harte bleefgaan, bewijst zijn pleidooi voor haar recht van bestaan in de Vragen des Tijds van 1888
tegenover den Leidschen hoogleeraar Van Geer.
Den 31en Maart 1891 is hi'j te Amsterdam overleden.
Geschriften van beteekenis zijn er van zijn hand niet verschenen. In September 1876 was hi' gehuwd met Anna Spengler.
Zie over hem : T. M. C. Asser in Levensber. v. d. Maatsch. d. Nederl. Letterk. 1893, 139 en E. Zuidema in het Nieuw
Ned. biogr. wbk. III, 1428.
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Joannes WILLMET werd den 13en November 1750 1 ) te Amsterdam geboren, waar zijn vader een welgesteld koopman
was. Hij studeerde eerst, onder leiding van Burman vooral, aan het Athenaeum Illustre van zijn geboortestad, daarna,
van 1767 tot '72, te Harderwijk, waar hij de colleges van Schacht, Scheidius en Tollius volgde, eindelijk te Leiden, waar
hij den 18en Juli 1772 werd ingeschreven.. Hier le de hij zich onder leiding van den tweeden Schultens vooral op de studie
der Oostersche talen toe. Na zijn proponentsexamen werd hi' predikant bij de Hervormde gemeente te Nederhemert. In
dezen tijd (1784) gaf hi zijn hoofdwerk uit, het „Lexicon Linguae Arabicae in Coranum Haririum et vitam Timuri". Zijn
bedoeling was een snort handwoordenboek te geven, betrekking hebbende op de klassieke literatuur der Arabieren, en
envocabula, maar
verba ba
gemakkelijker in het gebruik dan de grootere woordenboeken van Giggeius en Golius. Niet alleen
ook dictiones en proverbia werden opgenomen. In 1785 ging hi' als predikant naar Loenen aan de Vecht over en den
20en November 1793 werd hij, als opvolger van Scheidius, tot gewoon hoogleeraar in de Oostersche talen aan de Hooge
School te Harderwijk benoemd. In het begin van Maart 1794 aanvaardde hi' dit ambt, en den lien Juni Meld hi' een inaugurale rede „de sensu pulcri Arabum". Deze oratie, zoowel als zijn rectorale rede van 1796 2 ) „de ingenuo Hebraeorum
ad poesin in primis composito" ademen, in den geest van den tijd, een aesthetischen zin en een groote liefde voor de
Oostersche poezie. In 1802 werd hi' honoris causa bevorderd tot doctor in de wijsbegeerte. In 1799 sloe hi' de betrekking
van Chef de bureau, door Van der Palm als Agent der nationale opvoeding hem aangeboden, af. Hi' aanvaardde echter de
benoeming tot professor in de gewijde oudheden, met behoud van zijn vroegere waardigheid, in de plaats van Schacht.
In 1804 werd hij, als opvolger van Walraven, tot hoogleeraar in de Oostersche talen en oudheden en de gewijde uitlegkunde
aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam benoemd; den 26en November hield hi' zijn inaugurale rede „de retinenda
antiqua Batavorum in literis Orientalibus gloria". In 1806 werd hem ook nog het onderwijs in de „historia orientalis cum
civilis tum literaria" opgedragen; hi' aanvaardde deze opdracht den 27en April 1807 met een rede „de Arabum meritis
in literis medio aevo instaurandis". Al te ordelijk ging het op zijn colleges niet altijd toe ; in 1814 b.v. werden er herhaaldelijk ernstige vechtpartijen gehouden, waarbij van stokken en pennemessen gebruik werd gemaakt. Toch heeft hi' uitnemende
leerlingen gevormd als Hendrik Arent Hamaker en Jacobus Amersfoordt.
Den 3en November 1811 vertegenwoordigde hij, als praeses van de Orde van Professoren, met eenige collega's, in zwarte
toga, „de oud-vaderlandsche kleedij", het Amsterdamsche Athenaeum bij de inwijding van de Academie te Leiden. In 1827
werd Taco Roorda, als buitengewoon hoogleeraar in de Oostersche taal- en oudheidkunde, hem als helper toegevoegd; den
22en October 1835 is hi'j overleden.
Behalve zijn Lexicon Arabicum en de genoemde redevoeringen zijn van zijn geschriften vooral nog van belang de „Commentatio de vita Labidi" (1814; Comment. tertiae Classis Inst. Reg. Belg. I) en zijn „Schets van den Staat der Oostersche
Litteratuur in Holland, in de achttiende eeuw" (1812; Gedenkschr. in de hedendaagsche talen v. d. 3de klasse v. h. Kon.
Ned. Inst., dl. 2, 1820).
Willmet wasgehuwd met Mevrouw C. de Ridder, weduwe van M. van Son.
Zie over hem : A. H. Broens in Minerva, Tijdschr. voor studenten, 1835, II, 127 ; V. d. Aa, Biogr. wbk. d. Nederl. s.v.,
H. Bouman, Gesch. v. d. voormalige Geld. Hoogesch. II, 509; J. Nat, De studie v. d. Oostersche talen in Ned. enz. 102,
126, 129, 141, 145 ; Van Athenaeum tot Universiteit 14, 25, 52 ; Van Lennep, Memorabilia 266.

Jan te WINKEL werd den 16en November 1847geboren te Winkel in Noord-Holland als noon van den Nederl. Hervormdenpredikant Pierre Guillaume Te Winkel en Catharina Maria Holmes. Kort na zijn geboorte vertrok zijn vader naar
Bennebroek, in 1857 naar Rotterdam. Hier bezocht hi' het gymnasium en den 25en September 1866 werd hi' te Leiden
ingeschreven als student in de theologie. Spinozist geworden, gaf hi' in '68 de studie der theologie op en ging tot die der
letteren over. Maar ook de studie der letteren, zooals die te Leiden beoefend werd, gaf hem een voldoening • Matthias
De Vries trok hem aan, maar in de colleges van Cobet, Pluygers en Dozy vond hi' een bevrediging. Cobet wees hem of op
het tentamen voor het candidaats engaf hem zelfs een consilium abeundi. Toen be of hi' zich in 1872 naar Groningen,
waar hi' den 19en October zich voor de letteren liet inschrijven. Hi' volgde de lessen van Moltzer, Francken, Van der Wick
en Hecker, deed in '73 het candidaats,
in
doctoraal
enroe
promoveerde
den'75
27en het
Maart 1877
onder Moltzer
op een pfschrift, getiteld: „Maerlant's werken beschouwd als spiegel der dertiende eeuw" (2e dr. 1891), een dissertatie in de lijn der
„naturalistische leer van afkomst en milieu". In hetzelfde jaar werd hi' benoemd tot praeceptor aan het Groningsche gymnasium voor Latijn, Nederlandsch en Vaderlandsche geschiedenis. Den 6en Januari 1892 volgde zijn benoeming tot hoogleeraar in het Midden-Nederlandsch, de nieuwe Nederlandsche taal- en letterkunde, het Gotisch, Angelsaksisch en MiddenHoogduitsch aan de Universiteit van Amsterdam; win 1900 erd hi'ermaansche
van de oud-G vakken ontheven. Den 31en Maart
1892 hield hi' zijn inaugurale rede over : „De beoefening der Germanistiek aan de Amsterdamsche hoogeschool". In den
loop van den cursus 1917—'18 vroeg en verkreeg hi' teen het einde van dien cursus, we ens het bereiken van de wettelijke
leeftijdsgrens, eervol ontslag; den 10en Juni 1918 gaf hi' zijn afscheidscollege. We ens „den fellen strijd om zijn erfenis"
bleef hi' echter in functie tot den len October 1919. Den 31en Mei 1927 is hi' overleden.
Reeds in zijn Leidschen tijd schreef Te Winkel studies op het gebied der literatuur-geschiedenis bijv. in den Evangelischen
Volksalmanak. In Groningen leverde hi' bijdragen voor den Studenten-almanak. In 1875 gaf hi' den Roman van Torec uit
terwijl hi'in '78 werd opgenomen in de redactie der Bibliotheek van Nederlandsche Letterkunde, waarin ook Moltzer en
Verdam zitting hadden. In 1884 verscheen, als samenvoeging van een aantal artikelen nit „Noord en Zuid" : „De grammatische figuren in het Nederlandsch", in '86 en '88 bezorgde hi' een nieuwen druk van Cosijn's Nederlandsche spraakkunst.
In 1890 (2e dr. 1898) schreef hi' voor Pauls Grundriss der germanischen Philologie zijn : „Geschichte der niederlandischen
Sprache", in 1901 door Dr. F. C. Wieder in het Nederlandsch vertaald. En met groote belangstelling le de hi' zich toe op het
onderzoek der dialecten; in 1898 en 1901 verschenen twee afleveringen van „De Noord-Nederlandsche tongvallen, atlas
van taalkaarten met tekst", waarbij een reeks artikelen, verschenen in het Leidsche tijdschrift, als „Bijdragen" waren
gevoegd. Op taalgebied zoekt te Winkel naar een dogmatiek, die hi' op het terrein der letterkunde prijsgeeft; hi' zag in de
taal niet een „natuuruiting", maar „een kunstwerk van den zich bewust geworden geest".

1-) Zoo de beneden opgegeven literatuur behalve Van Lennep, die 1752 geeft. 2 ) Van Lennep heeft ten onrechte 1799.
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Het eigenlijke levenswerk van Te Winkel ligt op het gebied der Nederlandsche letterkundige geschiedenis. Historisch-evolutionistisch is zijn methode hier, polemisch gekant teen Jonckbloet's geloof aan vaste aesthetische normen. Uiterst verstandelijk is zijn werk, van driven op gevoel, van sentimentaliteit is hi' afkeerig, voor de 80ers heeft hi' weinig sympathie. In
1881 en '82 verschenen zijn „Bladzijden uit de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde", in 1882 zijn „Overzicht der
Nederlandsche Letterkunde". In 1887 kwam het le deel van de „Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde" uit, dat de
middeleeuwen omvatte, en het eenige bleef, in '90 schreef hi' voor Pauls Grundriss zijn „Geschichte der niederlandischen
Literatur" (2e dr. 1902) en in 1908 verscheen de eerste aflevering van den „Ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde" • hetgeheele werk was in 1918 in 4 deelen gereed, waaraan in 1921 nog „Bronnen en registers" werden toegevoegd.
Reeds in '22 was een 2e druk noodig, die in '27, in 7 deelen nu, klaar kwam • aan het 7e deel, dat na Te Winkel's dood
verscheen, heeft Dr. P. LeendertzJr. de laatste hand gelegd. Onverdeelden bijval vond Te Winkel's werk niet •; „had Te Winkel"
— zoo meent Van Hamel — „zijn leven gewijd aan de toepassing zijner objectief-historische methode op een ander voorwerp van geschiedvorsching dan literatuur of kunst, hi' zou minder kritiek gevonden hebben dan hem nu veelal ten deel
gevallen is".
Te Winkel was in zijn denken en voelen in hooge mate sociaal. Hi' stelde levendig belang in de Vlaamsche beweging, den
taalstrijd in Zuid-Afrika, het Algemeen Nederlandsch Verbond. Hi' was voorzitter van de in 1904 gestichte vereeniging
„Het Nederlandsche Lied", van de vereeniging „Het Vondel-Museum" en de vereeniging „Het Bilderdijk-Museum"; van
1909—'12 was hi' lid van de Staatscommissie voor de spelling. Groot was ook zijn belangstelling voor de Nederlandsche
Philologencongressen en voor de Taal- en Letterkundige congressen, die in het Zuiden gehouden werden. Tijdens den Boerenoorlog schreef hi' in het belang van Zuid-Afrika een politieke brochure : „Waar het om gaat in Zuid-Afrika".
Den 18enJuli 1878 was hi' gehuwd met Mejuffrouw J. C. Lodeesen, die in 1923 overleed.
Zie voor hem : A. G. van Hamel in Levensberichten v. d. Maatsch. d. Ned. Letterk. 1927—'28, 146 ; A. Kluyver in
Jaarboek v. d. Kon. Akad. v. Wetensch. 1927—'28, levensber. 1; F. van der Goes in Nieuwe Gids III (1888), I, 181;
Gulden Winckel 16 (1917), 165; R. H. in Eigen Haard 1918, 386; A. Schilings in Neerlandia 1918, 90; R. W. Feikema
in Amsterd. Studentenalmanak voor 1920, 69; H. Brugmans in id. voor 1928, 61.
Cornelis WINKLER werd den 25en Februari 1855 te Vianengeboren. Zijn vooropleiding ontving hi' op de algemeene
bijzondere school van Landolt te Vianen, daarna bezocht hi' de 4e klasse van de H.B.S. te Amsterdam en deed vervolgens
te Utrecht het Staatsexamen ter toelating tot de Universiteit. Hier studeerde hi' in de medicijnen, werd hi' in 1879 tot
arts bevorderd enpromoveerde hi' den 5en April van dit jaar op een proefschrift „Over virus tuberculosum". Tot 1881
was hi' assistent aan het gemeentelijke ziekenhuis te 's Gravenhage. Toen vestigde hi' zich als geneesheer te Utrecht. In
1884 trad hi' op als poliklinisch assistent van Professor Talma aldaar. In 1885 werd hi' benoemd tot lector in de psychiatrie
aan de Utrechtsche Universiteit, in 1893 tot hoogleeraar in de psychiatrie en de leer der zenuwziekten; den 20en September
Den
D
G enees un
Meld hi' zijn inaugurale rede over : „De beteekenis van het onderwijs in de psychiatrie voor de Geneeskunde".
5en Augustus 1896 volgde zijn benoeming tot hoogleeraar in de klinische neuro-pathologie en psychiatrie aan de Universiteit
van Amsterdam ; den 5en October hield hi' zijn intreerede „Over de doelmatige beweging in de Natuur". Ten gevolge van
zijn benoeming tot hoogleeraar opnieuw te Utrecht verkreeg hi' den 10en Februari 1915 eervol ontslag uit zijn Amsterdamsche functie; hi' aanvaardde zijn ambt te Utrecht den len Februari van dit jaar met een oratie over : „De verhouding
derpsychologie tot de physiologie van het zenuwstelsel". We ens het bereiken van den 70-jarigen leeftijd werd hem teen
het einde van den cursus 1924—'25 eervol ontslag verleend •; den 20en Juni gaf hi' zijn afscheidscollege over : „De toekomst
derpsychiatrie".
Talvan artikelen verschenen van zijn hand in het Jaarb. en in de Verh. v. d. Kon. Akad. v. Wetensch., Geneesk. bladen,
Meded. v. d. Ned. Bond tot kinderbescherming, Psychiatrische bladen enz. Zijn geschriften zijn verzameld in „Cornelis
Winkler. Opera Omnia", waarvan de uitgave in 1918 be on en waarvan tot nu toe 8 deelen verschenen zijn.

Martinus Willem WOERDEMAN werd den 10en April 1892 te Zaandijk geboren. Hi' bezocht de H.B.S. met 5-j.c.
te Zaandam, deed daarna het Staatsexamen ter toelating tot de Universiteit, studeerde te Amsterdam in de medicijnen en
bezocht voor studiedoeleinden ook de Universiteiten te Heidelberg, Wiirzburg en Freiburg i. Breisgau en het Zotilogisch
station te Napels. Den 24en April 1918 werd hi' te Amsterdam tot arts bevorderd, nadat hi' het jaar te voren door de
Hollandsche Maatschappij der wetenschappen met goud bekroond was voor de beantwoording van een prijsvraag betreffendede ontwikkeling van tanden en gebit bij reptielen; den 8en Juni 1921 promoveerde hi' in de hoofdstad op een
proefschrift over • „Histiologisch onderzoek naar den fibrillairen bouw van eenige cellen en weefsels". Van 1913 tot '16
was hi' assistent voor de anatomie bij Professor Bolk, van 1916 tot '25 voor de histologie bij Professor Van Rees. Toegelaten
alsprivaat-docent voor histologie en histiogenese aan de Universiteit van Amsterdam, opende hij, den 19en Januari 1922,
zijn colleges met een openbare les „Over het karakter der weefselleer". Den 1 len Maart 1925 werd hi' benoemd tot b u iteneter
over :D „ura rede
gewoon hoogleeraar in de histiologie aan de genoemde Universiteit; den 18en Mei Meld hi' zijn inaugle
minatieprobleem en weefselleer". Ten gevolge van zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar voor anatomie en embryologie
aan de Rijksuniversiteit te Groningen, werd hem den 21en Juli 1926 eervol ontslag verleend uit zijn Amsterdamsche functie;
den 9en October hield hij in Groningen zijn intreerede over : „De morphologie in nieuwe banen". Eindelijk volgde, den
Ben October 1930, zijn no min tot gewoon hoogleeraar in de ontleedkunde aan de Amsterdamsche Universiteit; hi'
aanvaardde dit ambt met het uitspreken van een rede, getiteld : „In de werkplaats van een hedendaagsch anatoom", op
den 19en Januari 1931.
Van het „Beknopt leerboek der physiologie "onder redactie van C. E. Benjamins en J. H. 0. Res (1924) was hi' medewerker.
Een voordracht, gehouden op den Septembercursus over gezwellen en in het bijzonder het kankervraagstuk, in 1921, te
Amsterdam, kwam uit o.d.t. „lets over den normalen celgroei". Verder publiceerde hi' tal van artikelen, vooral op het
gebied van de ontwikkelingsmechanica van het oog en het zenuwstelsel, in het Archiv. f. mikroskop. Anatomie, Nederl.
Tijdschr. v. Geneesk., Proceedings van de Kon. Akad. v. Wetensch. te Amsterdam, Anatomischer Anzeiger, Roux' Archiv.
f. Entwicklungsmechanik der Organismen, Biol. Centralblatt enz.
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Louis(Lodewijk) WOLZOGEN werd in 1633 1 ) te Amersfoort geboren als zoon van Ludovicus Johannes Wolzogen, vrijheer
van Nieuhausen, omgodsdienstvervolgingen nit Oostenrijk gevlucht. Hi' werd den 31en Juli 1650 aan de Universiteit te
Groningen 2) als student ingeschreven en maakte na zijn proponentsexamen een reis door Frankrijk, Italie Duitschland
en Zwitserland, waar hi' verschillende hoogescholen bezocht; het langst Meld hi' zich te Geneve op. Na zijn terugkeer werd
hi' predikant bij de Waalsche gemeente te Groningen, waar hi' ook van 1660 tot '63 hoogleeraar was in de philosophia practica,
daarna te Middelburg, eindelijk, in 1664, te Utrecht, waar hi' tevens tot buitengewoon hoogleeraar in de Kerkgeschiedenis
werd benoemd. In 1670 volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar. In hetzelfde jaar echter nog vertrok hi' als professor
historiae ecclesiasticae enpredikant bij de Waalsche gemeente naar Amsterdam; den 22en November hield hi' zijn inaugurale
rede. In 1686 werd hem ook nog het onderwijs in de historia profana opgedragen. Het heet, dat hem door Burgemeesteren
het ambt vanpensionaris der stad is aangeboden, maar zekerheid daaromtrent bestaat niet. Hi' overleed den Ten Nov. 3 ) 1690.
Een heftige strijd, waaraan tal van theologen van naam deelnamen, en waarin zijn rechtzinnigheid nu en dan sterk in twijfel
werdgetrokken, is ontbrand over zijn in 1668 verschenen verhandeling „de scripturarum interprete contra exercitatorem
paradoxum".
Zie over hem : Van Lenn.ep, Memorabilia 159; V. d. Aa, Biogr. wbk. d. Nederl. s. v., waar ook zijn geschriften worden
genoemd en een. lane literatuurlijst worth gegeven.

Carel Lambertus WURFBAIN werd in 1837 te Amsterdamgeboren, en in 1855 daar, en den 23en Juni 1858 te
Leiden ingeschreven als student in de medicijnen. Hi' promoveerde hier den 19en Juni 1862 tot doctor medicinae op een
proefschrift „Over ruptura uteri,
" in April '63 tot chirurgiae doctor en in Mei van hetzelfde jaar tot doctor artis obstetricae, beide op stellingen. Dit alles gebeurde terwijl hi' als inwonend assistent van Professor Voorhelm Schneevoogt werkzaam was aan het Buitengasthuis te Amsterdam. Hi' maakte nu een lane buitenlandsche reis, zooals hi' later nog meermalen zou doen,gedurende den Fransch-Duitschen oorlog bijv. met Dr. Arntzenius naar de ambulances aan den Rijn.
In Amsterdam teruggekeerd, vestigde hi' zich daar als practizeerend geneesheer en specialist voor oor-, neus- en keelziekten. In Januari 1865 werd hi' benoemd tot uitwonend assistent aan het Buitengasthuis, een functie die hi' 4 jaar bleef
waarnemen. In 1870 richtte hi' met Dr. De Ranitz het Kinderziekenhuis op, waaraan hi' geneesheer en later chirurg werd.
Want meer en meer le de hi'zich toe op de chirurgie, vooral sedert hi'inisch
in 1869 assistent
kl
van Professor J. W. R.
Tilanus wasgeworden. In ditzelfde jaar 1870 werd hi' toegelaten als privaat-docent in de heelkunde en in '72 belastte hi'
zich met de theoretische lessen, die vroeger door Professor C. B. Tilanus gegeven werden •; hi' opende zijn colleges met een
openbare les „Over het toepassen der experimenteele physiologie en der pathologische anatomie op de heelkunde". Bij
Raadsbesluit van den Zen September 1873 werd hij, als opvolger van C. B. Tilanus, benoemd tot gewoon hoogleeraar in
de chirurgie ; zijn inaugurale rede Meld hi' pas den 13en April 1874 : „Over de verplichting van den chirurg, bijzonder als
klinikus". Deze oratie werd nietgedrukt, omdat hi' kort daarna, tengevolge van een bezoek aan Joseph Lister te Edinburgh,
van inzicht veranderde ten opzichte van diens wondbehandeling, waarover hi' zich in de bedoelde rede nog zeer sceptisch
had uitgelaten. Hi' werd „nu de eerste hospitaal-arts in ons land, die, goed geschoold, de Listersche antiseptische wondbehandeling in praktijk bracht". Bij de omzetting van het Athenaeum in een Universiteit werd hi' opnieuw tot hoogleeraar
in de chirurgie, maar nu ook in de oorheelkunde benoemd. Voor dit laatste yak bepaalde hi' zich tot de theoretische lessen;
depractijk liet hi' over aan den privaat-docent Guye, den leider der otriatische polikliniek. Ten gevolge van een lijk-infectie
in zijn gezondheid geknakt en in zijn spraak belemmerd, verzocht en verkreeg hi' teen den len October 1888 eervol ontslag
uit zijn professoraat. Bij zijn verhuizing, 3 jaar later, naar Den Haag schonk hi' zijn bibliotheek aan de Amsterdamsche
Universiteit. Hi' overleed den 28en October 1904.
Slechts enkelepublicaties zijn van zijn hand verschenen, o.a. een rede ter nagedachtenis van Prof. C. B. Tilanus in de
Werken v. h. Genootsch. tot bevordering d. Natuur- ,
genees- en heelkunde te Amsterdam, VI, 1.
Zie over hem het artikel van P. H. Simon Thomas in het Nieuw Ned. biogr. wbk. IV, 1483 ; een In Memoriam in den
Amsterdamschen Studentenalmanak voor 1906, 41 J . W. R. Tilanus in Werken v. h. Gen. t. b. d. Natuur- genees,
en heelk.
te Amst. Ile serie, V, afl. 3.

Daniel (Albert) WUTTENBACH werd den Ten Augustus 1746 te Bern geboren, als zoon van den hoogleeraar
in de Theologie Daniel Wijttenbach, die in 1756 professor te Marburg werd, en van Rosina Lombach. Zijn eerste onderricht
kreeg hi' van een huisonderwijzer en op de openbare school van zijn geboorteplaats. Te Marburg bezocht hi' eerst ook de
openbare school; daarna werd hi' toevertrouwd aan de leiding van Jacob Jaeger 4 ), later hoogleeraar in de wiskunde te
Rinteln, die hem onderwees ingeschiedenis en aardrijkskunde, Latijn, Grieksch en Hebreeuwsch. Nadat hi' zich ook op
de studie der Fransche en Hoogduitsche taal- en letterkunde had toegelegd, werd hi' voor de academische lessen rijp geacht.
Letteren en wijsbegeerte werden eerst beoefend •; daarna be on hi' met de studie der theologie, waarvoor zijn vader hem
bestemd had. Hi' voelde zich echter meer tot de studie der oude talen, speciaal van het Grieksch, aangetrokken, en kreeg
verlof zich daarop toe te le en. Tot 1768 deed hi' dat te Marburg; toen be of hi' zich naar Gottingen om zich onder de
leiding van professor Heyne te stellen. Hier schreef hi' zijn : „Epistola critica super nonnullis locis Iuliani Imp. cui accesserunt animadversiones in Eunapium et Aristarchum", gericht aan Ruhnkenius, wiens uitgave van Timaeus' Lexicon
op Plato hem bijzonder getroffen had. Door Ruhnkenius en Valckenaer werd deze proeve gunstig ontvangen, en in 1770
be of hi'zich naar Leiden om
,
er onder hun leiding zijn
n studie va de oude talen verder voort te zetten. Toen nu in
dezen tijd de Remonstrantsche Broederschap voor haar Seminarium een hoogleeraar in de letteren en de wijsbegeerte zocht,
werd hij, op aanbeveling van de beide Leidsche hoogleeraren, daartoe uitgekozen; den 4en Juni 1771 benoemd, hield hi'
1 ) Zoo V. d. Aa en het Album Academicum 1913; Van Lennep heeft 1632. Zijn inschrijving te Groningen op 31 Juli 1650
als zestienjarige wijst op 1633 of '34. 2 ) Vol ens het Groningsche Album Studiosorum. V. d. Aa zegt dat hi' te Utrecht in
de theologie studeerde; in het Utrechtsch album komt hi' echter niet voor. 3 ) Zoo heeft Van Lennep gevonden in de resoluties
van Burgemeesteren ; V. d. Aa heeft op grond van de door hem geciteerde literatuur 13 November; zoo ook het Album
Academicum 1913. 4 ) Van der Aa heeft ten onrechteJarger; zie G. L. Mahne, Vita Danielis Wyttenbachii (ed. 1823, p. 19 vlgg.).
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den 19en November zijn inaugurale rede „de conjunctione philosophiae cum elegantioribus litteris". Hi' gaf colleges in de
logica en de metaphysica; ook in het Grieksch. In 1771 verscheen van hem een gecommentarieerde uitgave van Plutarchus'
Liber de sera numinis vindicta, als voorlooper van een voorgenomen uitgave van Plutarchus' werken; in 1775 maakte hij,
in verband daarmee, een studiereis naar Parij,s waar hi'n i6 maanden twaalf Plutarchus-handschriften collationneerde. In
1777 maakte hi' een begin met zijn Bibliotheca critica, een tijdschrift in geheel Europa goed ontvangen.
In 1779 volgde zijn benoeming tot hoogleeraar in de wijsbegeerte aan het Athenaeum Illustre; den 25en October hield hi' zijn
intreerede„de Philosophia, auctore Cicerone, laudatarum artium omnium procreatrice et quasi parente”. Behalve de reeds
genoemde vakken gaf hi' nu ook de geschiedenis der wijsbegeerte. Intusschen werden zijn antwoorden op een tweetal prijsvragen met goud bekroond en deed hi' zijn Praecepta philosophiae logicae het licht zien. Toen Tollius naar den Haag vertrok
werd hi' tot professor in de Grieksche en Latijnsche taal, de Vaderlandsche en Algemeene Geschiedenis en de Welsprekendheid
benoemd ; den 18en April 1785 hield hi' zijn inaugurale rede „de vi et efficacia historiae ad studium virtutis". In 1793 gaf
hi' zijn Selecta principum historicorum graecorum uit en in 1795 be on hi' met de uitgave van de Moralia van Plutarchus.
us
Eenpoging in 1796 van Leiden uit gedaan om hem te bewegen Valckenaers plaats daar in te nemen, mislukte door zijn te
hooge eischen. Ook in 1798, toen men, met het oog op Ruhnkenius' gezondheidstoestand, weer een beroep op hem deed,
waren zijn eischen z(56 hoog, dat de onderhandelingen niet vlotten. Toen echter na den dood van Ruhnkenius Curatoren
van de Leidsche Universiteit nogmaals een poging deden hem te winnen, liet hi' zich voor een benoeming vinden ; den
4en Mei 1799 hield hi' daar zijn intreerede „de adolescentia Davidis Ruhnkenii in exemplum proposita adolescentibus Batavis
bonarum litterarum studiosis". Op den wensch van Curatoren nam hi' van Te Water ook de colleges in het Grieksch over,
die dezegaf na het ontslag van Luzac , wat hem door dezen nooit vergeven is. Tot 1817 heeft hi' dit Leidsch pfessoraat
ro
bekleed, waarbij hi'tevens, als bibliothecaris, met de zorg voor de Universiteitsbibliotheek was belast ; den 24en December
1811 werd hi' honoris causa tot Phil. Dr. et A.L.M. bevorderd. Plato's Phaedo is in zijn Leidschen tijd door hem uitgegeven
en, van 1809 tot 1817 een voortzetting van de Bibliotheca critica o.d.t. Philomathia. De laatste twee jaren van zijn leven
heeft hi' sukkelende en lijdende onder een sterk verminderd gezichtsvermogen doorgebracht op zijn buiten den „Hoogen
Boom" aan den we g naar Oegstgeest;• hier is hij den 17en Januari 1 ) 1820 overleden.
Zijn karakter wordt zeer verschillend beoordeeld. Hi' was een man van sterke sympathieen en antipathieen, die deze ook
omgekeerd wekte, zeker niet algemeen bemind, niet vrij misschien van ijdelheid, graag de eerste. Zeer verschillend geven
Van der Aa, die vooral steunt op Mahne, en Slijper in het Nieuw Ned. biogr. wbk. de beweegredenen voor verschillende van
zijn handelingen.
Op tamelijk gevorderden leeftijd reeds is Wijttenbach gehuwd met Johanna Gallien, een dochter van zijn oudste zuster.
Zie over hem : Guilielmo Leonardo Mahne, Vita Danielis Wyttenbachii (Brunswijk 1825 ; Gent—Leiden 1833); V. d. Aa,
Biogr. wbk. d. Nederl. s. v., met korte literatuur-opgave ; E. Slijper in Nieuw Ned. biogr. wbk. I, 1591, met omvangrijkere literatuur-opgave en bibliographie; J. Tideman, De Remonstrantsche Broederschap, 9, 25; P. C. Molhuysen,
Bronnen t. d. Gesch. d. Leidsche Univ. VII, de in het register opgegeven plaatsen en voor de opgave van zijn geschriften :
H. C. Rogge, Bibl. der Rem. Geschr., 82, en :G. D. Bom H.Gzn., Het Hooger Onderwijs te Amst. enz., 38.
Jan Leonard Chanfleury van IJSSELSTEIN (IJsselsteyn), zie : Jan Leonard CHANFLEURY VAN IJSSELSTEIN
(IJsselsteyn).

Jakob Herman van ZANTEN werd den 26en Januari 1874 te Tielgeboren. Hi' bezocht daar het Gymnasium,

studeerde te Amsterdam enpromoveerde daar den Ben April 1897 op stellingen in de Rechtswetenschap en in de Staatswetenschap op een proefschrift, getiteld : „Beschouwing over de wijze, waarop de armenzorg behoort beschreven te worden".
In 1896 werd hi' volontair aan het Bureau van Statistiek te Amsterdam, in 1898 Commies ter Secretarie, werkzaam aan
hetzelfde Bureau, in 1904, als Hoofd-commies, Chef der afdeelingen Openbare Gezondheid en Handelsinrichtingen, in
1917 Directeur van het Bureau van Statistiek en Administrateur van de afdeeling Handelsinrichtingen. Van dit administraor in detotStatistiek
aan de Universiteit
ontheven.
Den 16en Mei 1923 werd hi" benoemd
lect
teurschap werd hi'0 in
193
van Amsterdam; den llen October opende hi' zijn colleges met een openbare les over : „De Statistiek als wetenschap der
methode van onderzoek van massale verschijnselen".
Met Ph. Falkenburg en H. Smissaert gaf hij Mt : Armenzorg in Nederland (1893—'99; dl. IV, Groningen, van zijn hand);
Die Arbeiterschutzgesetzgebung in den europaischen Landern (1902); Gids voor werkgevers (1902 en 1910); Leerboek der
statistische methode (1927 en 1931). Verschillende artikelen van zijn hand over collectief arbeidscontract en bedrijfsorganisatie, degeschiedenis der arbeidswetgeving, de Kamers van Arbeid, de statistiek der gemeentefinancien en andere
statistische onderwerpen verschenen in het tijdschrift Gemeentebelangen, waarvan hi' redacteur was, en in zijn voortzetting,
het Weekblad voor Gemeentebelangen, in het tijdschrift Gemeentebestuur, waarvan hi' nu redacteur is, in De Economist,
het Tijdschrift v. Armenzorg en Kinderbescherming, de Economisch-statistische Berichten, Sociale Voorzorg, Vragen des
Tijds, De Kamer van Arbeid, Opbouw enz.
Pieter ZEEMAN werd den 25en Mei 1865 te Zonnemairegeboren. Hi bezocht de H.B.S. te Zierikzee en, als toehoorder,
id
Leiden
gymnasium te Delft, aan welke inrichting hi' het eindexamen aflegde. Hi' studeerde
te Le in en
deNatuurkunde
Wis- Nkde
hetun
enpromoveerde daar den 18en Januari 1893 op een proefschrift, getiteld : „Metingen over het verschijnsel van Kerr bij
polaire terugkaatsing op ijzer, kobalt en nikkel, in 't bijzonder over Sissingh's magneto-optisch phaseverschil". Na zijn promotie studeerde hi' nog een half jaar aan de Universiteit te Straatsburg; GOttingen, Oxford, Philadelphia, Glasgow, Leuven,
Brussel en Parijs (Sorbonne) verleenden hem eeredoctoraten. In Januari 1894 trad hi' op als privaat-docent in de wis- en
natuurkunde aan de Universiteit te Leiden. Den Zen December 1896 werd hi' benoemd tot lector in de natuurkunde aan de
Amsterdamsche Universiteit, den 17en Januari 1900 tot buitengewoon hoogleeraar; hi' hield den 12en Maart zijn inaugurale

1 ) V. d. Aa heeft 17 Februari; alle anderen Januari.
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rede over : „Experimenteele onderzoekingen over deelen kleiner dan atomen". Den len September 1908 vo lgde zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar. Ontdekker van het „Zeeman-effect", verkreeg hi' in 1902 den Nobelprijs voor natuurkunde.
natuur un
In 1913gaf hi' uit : Researches in Magneto-optics. With special reference to the magnetic resolution of spectrum lines,
waarvan in 1914 een Duitsche vertaling verscheen. In het Handbuch der Radiologie VI bewerkte hi' het hoofdstuk over
Magnetische Zerlegung der Spektrallinien (1914), in Gehrckes Handbuch der physikalischen Optik samen met T. L. de
Bruin dat over hetzelfde onderwerp (1927). Verder schreef hi' tal van verhandelingen in de Verslagen en de Proceedings
van de Kon. Akad. v. Wetensch. en in verschillende Fransche, Engelsche en Duitsche tijdschriften als Nature, Philosophical
Magazine, Zeitschr. f. Physik enz.

Willem Pieter Cornelis ZEEMAN werd den 25en Juli 1879 to Amsterdamgeboren. Hi' bezocht hier het gymnasium,
studeerde er in de medicijnen, werd er in 1904 tot arts bevorderd en promoveerde er den Ten Februari 1905 op een
dissertatie „over het verband tusschen de refractie en het brekende stelsel van het oog". Van 1904 tot 1906 was hi' assistant
aan de chirurgische kliniek van Professor Rotgans, van 1906 tot '16 assistent, later waarnemend hoofd aan de oogheelkundige
van Professor Straub. Den 26en Juli 1916 werd hi' benoemd tot hoogleeraar in de oogheelkunde aan de Universiteit van
Amsterdam; den 9en October hield hi' zijn inaugurale rede over : „Gemeenschap en oogheelkunde".
In 1921gaf hi' de 4e herziene en vermeerderde druk uit van M. Straub's Handleiding bij het oogheelkundig onderzoek
J. v. d. Hoeve en W. P. C. Zeeman, Leerboek der oogheelkunde I). Verder publiceerde hij, alleen en in samenwerking met
anderen, verschillende verhandelingen over lensmetingen en emmetropisatie, over het vezelverloop in netvlies en oogzenuw,
over helderheid, donkeraanpassing en wedstrijd van gezichtsindrukken, over optische oogbewegingen, over netvlies- en,
oogzenuwlijden bij iridocyclitis, over ectopia lentis et pupillae congenita in tijdschriften als Graefes Archiv f. Ophthalmologie, Brain, Archiv f. Augenheilkunde, waarvan hi' redacteur, en Klinische Monatsblatter, waaraan hi' medewerker is,
Ned. Tijdschr. v. Geneesk., Maandbl. v. Ziekenverpleging enz.

Johannes Pieter Kleiweg de ZWAAN, zie : Johannes Pieter KLEIWEG DE ZWAAN.

J. S. THEISSEN.
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