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Voorgeschiedenis.
De eerste Leidse hoogleraar in de praktische chirurgie en verlos
kunde, Meinard Simon du Pui, begon zijn medische loopbaan
als stadsmedicus te Kampen. Na een uitstekende wetenschappe
lijke en praktische opleiding in binnen- en buitenland, werd hij
door de Kamper vroedschap tot stac1sgeneesheer benoemd met de
persoonlijke titel van lector in de ontleed-, heeL en verloskunde,
Hij moest onderwijs geven in deze vakken om de stedelijke oplei
ding van vroedvrouwen en chirurgijns op een hoger peil te bren
gen. Natuurlijk was aan deze benoeming het een en ander voor
afgegaan. Naast de in de stad gevestigde praktische medicinae
doctores, chirurgijns, vroedvrouwen en apothekers benoemde en
betaalde het stadsbestuur van ouds van ieder dezer groepen een of
twee vertegenwoordigers die zich verplichtten om, naast hun parti
culiere praktijk, de armen, zowel in hun huizen als in de gasthui
zen, pesthuis en ziekenhuis pro deo hulp te verlenen, Op het ge
halte van deze hulp kon het stadsbestuur echter weinig invloed uit
oefenen, De voornaamste zorg van de stadsoverheid was die voor
de continuiteit van de hulp en voor het vaststellen van een instruc
tie die de rechten en de plichten van de benoemde zoveel mogelijk
vastlegde. Nanninga Uiterdijk vermeldt in "De Geneeskunstbeoe
fenaren te Kampen" (1) (aanwezig in het Frans Walkate Archief
te Kampen, aan welks beheerder, Dr. C. N. Fehrmann, ik graag
dank betuig voor zijn hulp en belangstelling) dat reeds in 1355
een apotheker van stadswege wordt aangesteld n.l. Johan de Cru
dener, in 1429 een stadschirurgijn n.l. Mr. Johan Walmer, in
1434 een stadsmedicus n.l. Mr. Gheert van Benthem en in 1471
drie stadsvroedvrouwen genaamd Alyt, Elsken en Mechtelt, In
1543 komt de stad met "Moer Cornelis", die haar ambt als stads
vroedvrouw wil neerleggen, overeen dat zij nog een jaar zal aan
blijven om de naaister Grietken Bogemakers in die tijd tot vroed-
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vrouw op te leiden en zij moet "oir boixken oir mededeelen"
d.w.z. de in haar boekje opgetekende geheimen van de kunst.
Grietken zou een traktement van 60heren ponden krijgen en op
haar beurt weer twee of drie jonge vrouwen rnoeten opIeiden tot
vroedvrouw, terwijl zij voor haar oude dag aanspraak zou kun
nen maken op een plaatsje in het Heilige Geest gasthuis. De in
structie der stadsvroedvrouwen bevatte tot 1780 slechts enkele
summiere bepalingen, zoals de verplichting om dag en nacht bc
schikbaar te zijn en om hulp te verlenen ongeacht armoede of
rijkdom, gezondheid of "pestelentiaele sieckten" aan de kant van
de kraamvrouw.
30 Sept. 1779, na de dood van de stadsmedicus Rudolfus Wolt
graaf, besloot de mad voor deze geen opvolger te benoemen,
maar, wanneer mettertijd ook zijn collega Bernardus van Goutum
zou zijn overleden, een chirurgiae et obstetriciae doctor 1) aan
te stellen. Hoewel van Goutum nog lang nadien leefde, besloot
de vroedschap nauwelijks vier maanden later, n.1. 27 Jan; 1780
Meinard Simon du Pui te benoemen tot stads medicinae doctor
en lector anatomes, chirurgiae et artis obstetriciae op een trakte
ment van f 600.- per jaar. Deze versnelde procedure wordt
begrijpelijk als men iets meer weet van de plaatselijke omstandig
heden,
De bevolking van de stad Kampen werd in die tijd, behalve door
economische tegenwind en politieke woelingen, geteisterd door
overstromingen en ziekte en sterfte onder het vee. Bovendien
braken er ook onder de bevolking kwaadaardige koortsen uit die
vele ziektegevallen veroorzaakten met een hoge sterfte, zodat er
een precaire situatie ontstond waarin Burgemeesteren, Schepenen
en Raden besloten Matthias van Geuns M. D. en Hoogleraar aan
de Academie te Harderwijk en ook Archiater van Gelderland
over deze geheimzinnige ziekte te consulteren en hem .Advijs
aangaande den aart en middelen van genezinge" te vragen. Zij
verzochten hem daartoe 2 a 3 dagen te Kampen te verblijven.
Van Geuns zegt in zijn rapport (2) c1at hij juist van plan was
naar Kampen te gaan toen hij dit verzoek ontving. Verrnoe
delijk was hem reeds eerder opgedragen de vier Kamper apothe
ken te visiteren en heeft hij die beide opdrachten toen gecom
bineerd. Immers blijkens de uitgebrachte rapporten zijn de

1) Doctor in de heel- en verloskunde
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apotheken gevisiteerd op 12 en 13 Sept. 1779 en heeft hij zich
vanaf de 11e Sept. "ruim drie dagen onledig gehouden in het
dagelijks vlijtig bezoeken en examineren van een groot en ge
noegzaam aantal zieken, het observeeren en aanteekenen van
den loop der krankte die thans grasseerende is, daarover om
standiglijk te confereeren en consulteeren met de practiseerende
medicinae doctores gelijk ook met den chir. major van het
guarnisoen". Dit rapport over "de grasseerende ziekte" werd
af'gesloten op 17 Sept. 1779, het rapport ovet de visitatie der
apotheken op 19 Sept. 1779. Ret laatste werd in zijn geheel
gepubliceerd door Dr. J. H. Sypkens Smit in zijn bewonderens
waardige dissertatie "Leven en werken van Matthias van Geuns
M. D." pag. 75 (3).
Ret bracht ergerlijke toestanden aan het licht: In een der apo
theken (de stadsapotheek) waren de voorraden in hoge mate on
volledig en van zo ondeugdelijke kwaliteit dat ze zonder meer
moesten worden afgekeurd. Verder werd ook in de andere apo
theken niet naar een vaste Pharmacopee gewerkt. Ook werden
er "braak- en purgeermiddelen van de heevigste soort, evenals
slaapmiddelen, kwikmiddelen en wat dies meer zij, zonder ordon
nantie van een wettig medicus uitgereikt aan al wie er om vroeg".
Van Geuns stelde dat "hier eene gemaatigde doch stricte be
paaling hoogst dienstig ware" en dat er bovendien een geregelde
halfjaarlijkse of jaarlijkse visitatie der apotheken moest komen
door een "deskundigen en daartoe gequalificeerden, met een
vast Pharmacopee ais rigtsnoer".
Ret rapport over de grasserende ziekte onthult dat het een ziekte
is die de naam draagt van "Remitteerende heete Koortsen en
Galkoortsen", een ziekte van vochtige, lage plaatsen en steden,
vooral optredend na een ongewone zomerhitte. Het blijkt hem
niet mogelijk te zijn het totaal aantal zieken te berekenen, daar
velen geen medische hulp inroepen. Norrnaal is een getal van
twee doden per week. 9 Aug. echter begint dit aantal te klimmen
als voIgt: l e week 4, 2e week 13, 3e week 24, 4e week 20, 5e
week 22 of wel van 9 Aug.-13 Sept.: 83 doden minus 10 = 73
doden in 5 weken aan de grasserende ziekte, "Ret geheel getal der
Inwoonders" is hem onbekend. Nadat hij nog zijn inzichtenheeft
gegeven over ontstaan, verspreiding en behandeling der ziekte,
waarschuwt hij tenslotte tegen "de applicatien van sommige art
sen, die thans ook Uw stad vlijtig bezoekende, van elders hunne
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bijzondere en geheime geneesmiddelen met zieh voeren en de
zelve met sehijn van importantie sommige zieken toedienen;
welke geneesmiddelen mij tach ten zekersten gebleeken zijn, dat
bestaan of uit heftige braak- en purgeermiddelen of uit absorbee
rende poeijers, die zoo niet door hunne quantiteit schadelijk,
tenminsten onnut zijn of ook weI uit sterke slaapmiddelen, van
welker laatste onvoorzigtige aanwending ik ongelukkige gevol
gen gezien heb, alzoo door deezen de vervallende leevenskragten
nog meer worden verdoofd".
Van Geuns, die in deze beide rapporten zo helder de zwakke
plekken in de Kamper gezondheidszorg aan het licht bracht, was

~ oak een groot voorstander van degelijk onderwijs aan vroed
vrouwen, waarmee het in Kampen, zoals we reeds zagen, even
als in de meeste andere steden van de Republiek der zeven Pro
vincien, nog treurig gesteld was. Te Gouda waren, evenals te
Kampen, incidentele bepalingen gemaakt (in 1756 en in 1777)
dat de stadsvroedvrouwen elk een leerling moesten opleiden (4).
Te Groningen eehter was reeds in 1764 een stadsphysicus aan
gesteld om de "geadmitteerde vroedtvrouwen in dese stadt en
derselver leerlingen" te instrueren in de ars obstretricandi 2). Met
dit ambt werd de hoogleraar van Doeveren beloond door Gruno's
Edelmogende Heren toen hij bedankt had voor een benoeming
te Gottingen (57). Na hem vervulden Petrus Camper en van
Geuns deze taak. Zij waren allen Ieermeesters van du Pui. Voor
al van Geuns achtte deze lessen van groot belang en gaf zich
veel moeite voor de oefening van oor (lessen), oog (demonstra
ties aan cadavera) en hand (training op het phantoom 3)) der
vroedvrouwen (3). Het ligt dus alleszins voor de hand om te
denken dat van Geuns, in zijn ijver om het stadsbestuur van
Kampen te helpen bij het op peil brengen der stedelijke voor
zieningen ten behoeve van de gezondheid der inwoners, een
zijner leerlingen met deze taak te Kampen belast wenste te zien.
Hij kende beter dan wie ook de capaciteiten en de uitgebreide
opleiding van du Pui, die kort voor diens Engels-Franse studie
reis, in het begin van 1778 nog te Harderwijk bij hem logeerde
en zijn promoticonderwerp met van Geuns besprak (5, pag. 19).
Van Geuns wist dus dat du Pui binnen zeer afzienbare tijd zou
2) Verloskunst
3) Model van gedeelte van menselijk lichaam waarop met behulp van een

pop verloskundige handgrepen kunnen worden gedemonstreerd en
geoefend.
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afstuderen .. Tijdens het "omstandigIijk confereeren met de prac
tiseerende medicinae doctores", waartoe ook de .Jmrgemeesterec"
van Goutum en Heimenberg behoorden, zal ook de naam van
du Pui wel naar voren gebracht zijn, al vond ik dienaangaande
niets in de Kamper archieven vermeld, Toch delen enkele au
teurs mee dat de benoeming van du Pui geschiedde op voor
spraak van van Geuns (1, 3). Vermoedelijk is de bron van deze
auteurs de biografie die Suringar van du Pui geeft in zijn opstellen
over het geneeskundig onderwijs te Leiden. Deze voIgt daarbij (6)
de rede van J. C. Broers gehouden te Leiden op 9-2-1835,
getiteld: "De Puteano, chirurgiae et obstetriciae doctore et pro
fessore" 4) (7). De passage in deze rede, waarin het tot stand
komen van de benoeming van du Pui wordt vermeld, Iuidt:
"lam vero ita creverat Puteani fama, ut celeberrimus Geunsius,
Gelriae Archiater, neminem huic negotio magis aptum et idoneum
judicaret, Et hoc quidem magis eum commendavit, quoniam idem
ille peritissimus etiam erat docendi Anatomen, Chirurgiam et
Artem Obstetriciam".
(Reeds was de roem van du Pui intussen dusdanig toegenomen
dat de beroemde van Geuns, Archiater van Gelderland, niemand
beter geschikt en bekwamer voor deze taak achtte. En hij beval
hem daarom destemeer aan omdat hij evenzeer in hoge mate
kundig was in het geven van onderwijs in de ontleed-, heel- en
verloskunde). Het is mogelijk dat voor deze passage in de her
denkingsrede van Broers eveneens geldt wat hij twee pagina's
eerder als bron opgeeft n.l.: "quod memini me narrantem audire
Puteanum" (Ik herinner mij dat ik het du Pui heb horen vertel
len) (7, pag. 8 & 10).

Aikomst.
De voorouders van du Pui woonden in Guienne, een landstreek
in het zuidwesten van Frankrijk, waar zij hun wijngaarden en
boerderijen hadden. Zijn overgrootvader was Jean du Pui, burge
meester van Vic sur Cere, een zijrivier van de Dordogne. Diens
broer Charles was Medicinae Doctor. Als Protestanten genoten
zij de bescherming van het Edict van Nantes, dat echter in 1685
door Lodewijk XIV werd opgeheven. Deze probeerde door. zijn
beruchte dragonnades de Hugenoten te intimideren en zo in de
moederkerk terug te brengen. Moeder Suzanne stuurde toen

1) Over du Pui, hoogleraar en doctor in de heel- en verloskunde.
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haar zoon Antoine met een beurs met goudstukken naar de Ne
derlanden. Na een gevaarlijke reis bereikte hij de grens en kwam
via Zwitserland en Duitsland ten slotte bij zijn vriend Ds. Pierre
Rouffrange te Enkhuizen waar de Hugenoten, evenals te Kampen
en elders in de Republiek der zeven verenigde Nederlanden, een
gastvrij onthaal vonden en allerlei faciliteiten genoten. Drie jaar
later huwt hij met Marie Monsarrat geboren te Castres in Lan
guedoc, waar haar vader burgemeester was. In 1736 maken zij
hun testament, waarbij blijkt dat zij tot welstand zijn gekomen.
Zij hebben dan drie kinderen getrouwd en nog vijf in huis. Be-
.halve hun woonhuis bezitten zij een apothekerswinkel benevens
een thee- en koffiewinkel, maar verkopen ook "citsen, porceley
nen, lijnwaten en andere coopmanschappen". Zij beleven echter
nog hun 52-jarig bruiloftsfeest. Hun oudste won Carel Jan is
"Predicant tot Leymuyden". Zoon Pieter promoveert te Leiden
tot Doctor Medicinae en vestigt zich dan te Enkhuizen waar hij,
als hij op 11 Juli 1747 de kapiteinsweduwe Maria Monsieur
"van de Karmelksluijs" trouwt, in de Oude Westerstraat blijkt te
wonen. Na drie kinderen die waarschijnlijk jong overleden zijn,
krijgen zij op 21 Maart 1754 Meynard Simon. De geboortedatum
21 April 1754, die bij van der Aa (35) en bij Nanninga Uiter
dijk (1) gevonden wordt, is onjuist zoals door mij in het Rijks
archief te Haarlem werd nagegaan. Behalve dat vader Pieter du
Pui als medicus zijn familie behandelde, trad hij op verdienstelijke
wijze op als familiepoeet. Hiervan getuigen twee, bij Meinard
Semeijns gedrukte en in een fleurig lichtgroen ingenaaide ge
dichten ter gelegenheid van de 50e en 51e huwelijksherdenking
van zijn ouders en twee in een zwart kaft ingenaaide gedichten
getiteld: "Leeven en dood van Antoni du Pui" en "Rouwbe
drijf over het afsterven van Antoni du Pui". Het groene en zwarte
boekje zijn weer samen tot een geheel ingenaaid, dat zich be
vindt in het familiearchief beheerd door Dr. J. C. du Pui, zoon
van de vroegere Kamper kantonrechter Mr. Petrus du Pui die ge
woond heeft op de noordelijke hoek van de Jacobstraat en de
Burgwal, ongeveer tijdens de eerste wereldoorlog. De kanton
rechter was een achterkleinzoon van de stadsmedicus en gehuwd
met Mechteld Geertruid Esser, zuster van onze rector gymnasii,
Dr. J. J. Esser. Mijn voorganger in de praktijk, Dr. W. ten
Kate, was hun huisarts en huisvriend. Aan de papieren uit dit
familiearchief, voor de inzage waarvan ik de familie graag mijn
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dank betuig, is veel van het voorgaande en het nu volgende
ontleend (8).
De vader van Meinard Simon du Pui, Dr. Pieter du Pui, nam ook
in het stads- en landsbestuur belangrijke posten in. Zo was hij
o.a. "Schepen en raad in de Vroedschap der stad Enkhuizen,
Commissaris der kleine Gerechtszaken, Penningmeester ter
Groote Visscherij, Hoofdparticipant van de Oostindische Com
pagnie ter kamer Enkhuizen, mitsgaders wegens Holland en
West-Friesland Gecommiteerd ter Vergadering der Statengene
raal en van de Raad van State". Voorwaar een aanzienlijke staat
van dienst en zeer opmerkelijk voor iemand wiens vader nog als
een berooide vluchteling de grens was overgekomen. Hij over
leed de 28e Dec. 1766 op 56-jarige leeftijd te 's Gravenhage,
Jus waarschijn1ijk tijdens de uitoefening van zijn functies als
landsbestuurder. Zijn 7 jaar jongere vrouw was reeds bijna 5 jaar
eerder overleden, zodat Meinard Simon op 12-jarige leeftijd wees
werd.

Opleiding.
Na de dood van zijn vader werd Meinard, die de Latijnse school
te Enkhuizen bezocht, geplaatst op de Latijnse school te 's Her
togenbosch die onder het rectoraat van Chr. de Booy en diens
voorganger, Joh. Jungius, al een zekere vermaardheid had gekre
gen (9, pag. 6). Uit deze gymnasiumtijd dateert de vriendschap
met zijn latere ambtgenoot, de uit Zwartland in de Kaapkolonie
geboortigeJ. F. Voltelen, die veertien maanden (en dus niet twee
maanden, zoals Suringar (6) schrijft) ouder was dan Meinard
Simon. In het Gemeentearchief te Leiden bevindt zich nag een
Latijns gedicht in hexameters door M. S. du Pui opgedragen aan
zijn vriend Voltelen ter gelegenheid van diens promotie op 28-
1-1777. De Rectorale Oratie door Voltelen gehouden op 8 Febr.
1791 en getiteld "De Magnetismo Animali" werd nog kort ge
leden n.l. 21-4-1967 aan een bespreking onderworpen in een
vergadering van de heropgerichte Vereniging voor medische hyp
nose door J. Ringelberg te Leiden, Na de dood van Voltelen, die
in 1783 zijn leermeester Hahn opgevolgd was als hoogleraar in
de geneeskunde, verzorgde zijn ambtgenoot du Pui de uitgave
van Voltelens Pharmacologia Universa in drie delen, die resp.
in 1797, 1800 en 1802 verschenen.

12 Sept. 1771 begon Meinard Simon du Pui, op 17-jarige
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leeftijd zijn academische studie te Groningen. Hij .liep college bij
uitstekende geleerden zeals Jac. de Rhoer (Jac, Fil; Eloq. et Ling.
Gr. Prof. Ordin; 1779 lid Holl. Mij. v. Wetensch.) bij wie hij
Griekse en Latijnse Letterkunde leerde en de bejaarde Leonardus
Offerhaus (C. G. Fil; 1755 lid Holl. Mij. v. Wetensch.) bij wie
hij college liep in de algemene en vaderlandse geschiedenis. De
meeste invloed op zijn algemene vorming is echter ongetwijfeld
uitgegaan van de knappe Antonius Brugmans, die zelf op 14-jari
ge leeftijd werd ingeschreven, op 17-jarige leeftijd promoveerde en
op 22-jarige leeftijd de beroemde Petrus Camper als hoogleraar te
Franeker opvolgde, Hij was de vader van Sebaldus Justinus Brug
mans, die later te Leiden du Pui's ambtgenoot was. Hij onderwees
de wijsgerige en natuurkundige wetenschappen. Antonius Brug
mans had grote belangstelling voor de philosophia naturalis en leg
de de nadruk op de grote waarde van de ervaring verbonden met
het verstand, de meetkunde toegepast op de natuurkunde en de
uitbreiding van de grenzen der physica (10). Van Petrus Camper,
een geleerde van internationale reputatie, kreeg hij onderwijs in
de heelkunde, verloskunde en botanie. Deze hield te Groningen
een chirurgische polikliniek. Hoewel Camper reeds in 1773 zijn
hoogleraarschap neerlegde om zich andermaal op zijn buiten
Klein-Lankum te Franeker te vestigen, was deze tijd voldoende
"om de jonge student met bewondering voor deze rijkbegaafde,
scherpzinnige en vernuftige leermeester te vervullen" (7). Uit
een in de Amsterdamse V. B. (No. Y. 68.) bewaarde brief van
Camper te Franeker aan du Pui te Londen blijkt dat deze hem
in 1788 introducties verschafte ter voortzetting van zijn studie te
Londen en Parijs.
Uit de brieven van de latere Harderwijkse en Utrechtse hoog
leraar Matthias van Geuns, die toen te Groningen stadsmedicus
was en een gezocht obstetricus, blijkt dat deze de jonge du Pui
weI rneenam op zijn tochten die zich tot buiten de stad Groningen
uitstrekten. Ook deze correspondeerde later nog met en over zijn
begaafde leerling (3, pag. 102, 103, 169/170, 295, 298, 299,
348).
Verder genoot du Pui bij zijn studie in de anatomie en de physio
logie de hulp van de energieke Wijnhold Munniks, een Jouster
van geboorte en medewerker van Camper en van Doeveren bij de
inentingsactie tegen de runderpest (11, pag. 299.). Van de uit
Serooskerke geboortige 's Graeuwen, die de in 1771 naar Leiden
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De foto van de hoogleraar zelf is eeti reproductie door de fotograaf W.
Hockman van een in mijn berit zijnde plaat die waarschijnlijk is gernaakt
naar een gelithografeerd gekleurd portret door L. Springer (28; 36) en aan-

wczig in de prentverzameling van het Gemeentearchief te Alkmaar.



De foto van het huis aan de Oudestraat waar Du Pui in zijn Kamper
tijd woonde is eveneens door de fotograaf W. Hoekman gemaakt. Het
werd vroeger aangeduid als liggende tussen "de Behuijsinge van Jan
Clocken ter eene en die van salh Dominus Petrus Plancius ter anderen
sijd=-", Reeds vele tientallen jaren heejt de Heer van. Gelder er nu rijn

herenkledingbedriji.



vertrokken van Doeveren was opgevolgd, leerde hij Scheikunde,
Pathologische Anatomie en Vergelijkende Anatomie.
Na een vierjarige studie te Groningen promoveerde du Pui op
28-6-1775 tot Artium liberalium Magister en Doctor Philo so
phiae op een proefschrift getiteld: "De formulis mechanicis et
nonnullis earum usibus" 5), opgedragen aan zijn leermeester An
thonius Brugmans. Het bevindt zich in het familiearchief en be
handelt volgens Dr. J. C. du Pui (8) de toepassing van de diffe
rentiaalrekening op de mechanica.
Ten tijde van de promotie van du Pui bestond de bezetting van de
medische faculteit te Groningen, na het vertrek van van Doeve
ren in 1771 naar Leiden, na het aftreden van Camper 1773 en
na de benoeming van van Geuns in 1775 te Harderwijk in feite
nog slechts uit twee hoogleraren n.l, Munniks en's Graeuwen.
Te Leiden echter bestond na de komst van van Doeveren en
de benoeming van Oosterdijk en Hahn naast Adrianus en David
van Royen, Gaubius, Frederik Bernhard Albinus en E. Sandifort
een veel ruimere gelegenheid de geneeskundige studievakken te
beoefenen. Misschien heeft ook het feit dat zijn vader te Leiden
was gepromoveerd er toe bijgedragen dat hij zich in 1775 liet in
schrijven aan de Leidse Universiteit die in dat jaar haar tweede
eeuwfeest vierde. Van Doeveren wordt er meer in het bizonder
zijn studieleider (moderator studiorum). Van hem leert hij bo
vendien de gynaecologische pathologie en de gerechtelijke genees
kunde. Van Doeveren was van mening dat ook een hoogleraar de
geneeskundige praktijk moest blijven uitoefenen "opdat hij bij zijn
lessen niet aileen door anderer oogen als 't ware gezien en ver
trouwd hebbe op hunne leerregels" (57, pag, 1, 2 & 3). Er was
dus gelegenheid te over om van uitstekend onderlegde mannen
onderwijs in de geneeskundige wetenschap te ontvangen. Het
onderwijs aan het ziekbed echter was sedert de dood van Boer
haave (in 1738) en Oosterdijk Schacht (in 1744) geleidelijk in
verval geraakt en ten slotte geheel opgehouden. Na 1745, dus een
jaar na de dood van Oosterdijk Schacht, was op de beide voor
klinische patienten bestemde zaaltjes in het Caeciliagasthuis, waar
Boerhaave en Oosterdijk Schacht hun leerlingen aan het ziekbed
plachten te voeren, geen enkele patient meer opgenomen, ZQ
wordt in 1784 door Mr. D. van Alphen vermeld (12). Gelegen
heid tot het ontvangen van practisch onderwijs in de heel- en

5) Over de formules van de mechanica en enkele toepassingen daarvan.
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verloskunde was er nog nooit geweest. Degenen die zich speci
aal tot deze vakken voelden aangetrokken dienden hun ervaring in
het buitenland op te doen. We zien dan ook dat du Pui na zijn
candidaatsexamen in de geneeskunde te Leiden te hebben atge
legd en zich een onderwerp voor zijn dissertatie te hebben geko
zen, zich het ongerief en de kosten van een reis naar Engeland
getroost (13), om de grote ziekenhuizen en kraamklinieken van
Londen te bezoeken en daar onderwijs te ontvangen van de Hun
ters, Pott en Lowder. Na een jaar daar vertoefd te hebben, ver
trekt hij met hetzelfde doel naar Parijs, waar hij eveneens een
jaar werkzaam is. Hij werkt er o.m. als "aide" in het Hotel de
Dieu ("dat, hoewel het die naam draagt, nochthans door de
duivel scheen te worden bestuurd") (7). Van Geuns, die in 1759
het Hotel de Dieu bezocht, vertelde dat er toen 3436 patienten
lagen. Het had 25 zalen, waarin 486 eenpersoonsbedden en 733
grote bedden, waarin soms 6, ook wel 8 patienten zich bevonden
(3). Garrison refereert Tenon die voor 1788 de volgende cijfers
geeft: 1220 bedden die meestal 4-6 patienten bevatten; 486 bed
den voor €en persoon; de grotere zalen bevatten meer dan 800
op strozakken of stro; gemiddelde sterfte: 20 % ; herstel van een
operatie was een zeldzaamheid (14, pag, 400.) Febres nervosae
(tetanus?) en hospitaalgangreen richtten er grote verwoestingen
aan, zo vertelt du Pui aan Broers (7). Ook hij nam waar dat er
steeds 2 of meer zieken in een bed waren ondergebracht; een
uur per dag werd besteed aan het verwijderen van de lijken; twee
herstellenden zaten aan weerszijden van een lijk en gebruikten dit
als tafel om een kaartje te leggen; de zorg voor de zieken was
toevertrouwd aan mensen van laag allooi of aan Jeerlingen; de
geneesheren waren zozeer gehaast bij hun bezoeken, dat zij de
deur nauwelijks ver genoeg openden om hun hoofd er door
te kunnen steken en met verheffing van stem te vragen of er
iemand was die geneeskundige hulp nodig had. Hij leerde er ver
der van Moreau, Pelletan, Louis en Dessault (7).
Voor de verloskunde sloot hij zich aan bij Beaudelocque, die
reeds geleerd had de wiskundige en natuurkundige wetenschap
op de verloskunde toe te passen en die later door hem als ver
loskundige en vriend hogelijk werd gewaardeerd. Hij volgde niet
aIleen de colleges van Beaudelocque, maar oefende ook onder
diens leiding de verloskundige praktijk uit in het Hospice de la
Matemite, om zo tot obstetricator gevormd te worden.
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Proeischrijt en andere publicaties.
Te Leiden teruggekeerd, zette hij zich tot het schrijven van zijn
proefschrift "De Homine dextro et sinistro" 6) waarop hij 25
Febr. 1780 's morgens tussen 9 en 11 u. promoveerde tot Doctor
Medicinae. Voordien eehter, op 27 Jan. 1780, werd hij, zoals
we gezien hebben, benoemd tot stadsgeneesheer te Kampen. Het
proefschrift wordt dan ook opgedragen aan Burgemeesters, Sche
penen en Raden van de stad Kampen en een exemplaar met een
door de schrijver eigenhandig geschreven bestemming: "Biblio
thecae Publicae Campensi Donat Auctor" 7), bevindt zich nog
in het archief van de stad. Een ander exemplaar opgedragen
aan "Viro Doct. G. Coopmans aestumationis caussa" 8) is te
.vinden in de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden. Voor de
inzage van beide exemplaren heb ik, evenals voor het verdere
archiefonderzoek, van de uitgebreide medewerking en adviezen
van de stadsarchivaris, de Heer J. Don en zijn medewerkers ge
bruik mogen maken, waarvoor ik graag mijn harteIijke dank be
tuig.
In zijn voorwoord verduidelijkt de schrijver de nieuwe en enigs
zins duistere term "de reehter en linker mens" die de titel van
het proefsehrift vormt. Hij bedoelt er mee aan te geven dat er
ziekten bestaan die zich slechts in een lichaamshelft manifesteren,
terwijl de andere helft vrij blijft; naar analogie van Sydenham die,
toen hij aan wilde geven dat hij het zenuwstelsel voor de mens van
zeer groot belang aehtte, sprak van: "Hominem in homine", "de
mens binnen de mens". Het is een verslag van eigen en anderer
waarnemingen van dit soort ziekten, van litteratuuronderzoek en
een poging tot verklaring van het ontstaan. Dergelijke ziekten
en verschijnselen zijn b.v. Roodheid van een wang, beslag op
een helft van de tong, eenzijdige huidverkleuringen, eenzijdige tu
moren, eenzijdige en halfzijdige verlammingen en het Ignis Sacer.
Het Iaatste wordt ook wel genoemd: St. Anthoniusvuur. Plinius
nocmt het: Zoster; Hoffmann: Zona; anderen: Circellum, Circi
num of Baltheum; van Geuns spreekt van Herpes of Erysipelas
cutan. Tegenwoordig zou men spreken van: Herpes zoster, gor
delroos.

6) Over de rechter- en de Iinkermens (de rechter en linkerhelft van het
menselijk lichaam.

7) Geschenk van de schrijver aan de openbare bibliotheek te Kampen.
8) Uit achting 'voor de geleerde G. Coopmans.
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De decussatio nervorum (kruising der zenuwbanen) komt herhaal
delijk ter sprake; deze blijkt reeds lang bekend, maar wordt niet
door aIle schrijvers geaccepteerd. Tot de erkenners behoren: Lan
cisi, Santorino, Petit (waarnemingen bij patienten, proeven op
honden), Molinel en van Swieten (Cornm. Boerhaave). TDt de
tegenstanders: Holle, Laurens, Morgagni, de Haen, Haller, Monro,
Marher en Metzger. Du Pui kent ook het proefschrift van Sau
cerotte uit 1768 getiteld "De Contrafissura" dat bekroond werd
door de Acad. Reg. Chir. te Parijs en dat door experimenten op
honden het bestaan van de decussatio bewees. "De Homine dextro
et sinistro" (5), waarachter 24 stellingen gevoegd waren, ver
schafte hem nog grotere roem dan hij zich tevoren al verworven
had door de vertaling van Potts geschrift "Aanmerkingen en Ge
neezing over dat soort van Lammigheid der onderste ledemaaten,
welke dikwerf eene kromheid der ruggegraat vergezeld, en onder
steld wordt daardoor veroorzaakt te zijn. Waar agter gevoegd
zijn waarneemingen over de versterving der teenen en voeten,
door Percivall Pott, lid van 't Koningl. Genootschap en Heel
meester van 't St. Bartholomeus Hospitaal te Londen. Vertaald
en met Aanteekeningen vermeerderd door M. S. Du Pui, A. L.
M. Phil. Doctor et Med, Cando Verschenen bij Corn. de Peeker
Czn. te Leiden 1779" (15). Dit werk verbond voor altijd de
naam van de schrijver met de door hem beschreven ziekte die we
nu nog kennen als de kyphose van Pott. De in het aanhangsel
beschreven versterving van tenen en voeten wordt volgens J. A.
van de Water (16, pag. 202.) "Versterff van Pott" genoemd. Ook
een bepaalde tibiafractuur draagt zijn naam (14, pag. 344.). In
1782 volgt dan, op verzoek van de uitgever van het Genees-,
Heel-, Artzenij- en Vroedkundig Magazijn gedrukt te Rotterdam
bij J. Krap Az., de vertaling van: "Verdere Aenmerkingen over
den onbruikbaren staet der onderste ledematen, als het gevolg
eener krorominge van den ruggraet: zijnde een vervolg op eene
voorafgegane verhandeling over dit onderwerp door Percivall
Pott, lid van het koninglijke Genootschap en Heelmeester van
het St. Bartels Ziekenhuis te Londen. Vertaeld en met Aen
teekeningen vermeerderd door M. S. Du Pui, A. L. M. Ph. &
Med. Doct. Anat., Chir. & Art. Obstetr. Lector, Lid van de
Hollandsche Maetschappije der Wetenschappen te Haerlem, van
het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen, en
van het Provinciael Utrechtsche Genootschap der Kunsten en We-
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tenschappen. 1782". (17). Het is verleidelijk deze beide geschrif
ten aan een nadere bespreking te onderwerpen en na te gaan
hoe du Pui er toe kwam deze te vertalen en te comment a
rieren, Dit zou echter te ver voeren. Het moge voldoende zijn
mede te delen dat Pott door nader onderzoek van zijn overleden
patienten tot beter inzicht aangaande het ziektebeeld kwam
(bochelvormig van de wervelkolom met misvorming van de borst
kas en somtijds beschadiging van het ruggemerg, waardoor ver
lamming van blaas en benen optreedt), de voorkeurswegen waar
langs gevormde etter zich ontlast goed kende en waarnam dat na
etterontlasting de verlamming zich herstelde. Dit voerde hem
.tot zijn methode van de ettervorming door middel van z.g.n.
Fontanellen die du Pui uitvoerig beschrijft in het eerste deel (15,
aantekening e op pag. 31.) en toepast zoals vermeld in het tweede
deel, waar hij de uitvoerige ziektegeschiedenis van een in 1781
door hem behandeld Kamper meisje meedeelt (17, voetnoot g
op pag. 42.). Het werk kan ons met ontzag vervullen voor de
Engeise chirurg die hiermee de stoot gaf tot de bestudering en
behandeling van een lijden dat van de oudste tijden af velen on
noemelijk veel Ieed heeft bezorgd. Het siert de student du Pui
dat hij het belang er van inzag en er door werd gestimuleerd tot
enthousiaste medewerking.

Activiteiten te Kampen.
Op 23 Nov. 1780 werd door Schepenen en Raden te Kampen
een nieuwe instructie voor de stadsvroedvrouwen vastgesteld van
niet minder dan 16 artikelen.
De zorgvuldig opgestelde instructie regelt de voorwaarden waar
aan de vroedvrouw moet voldoen, wil zij in aanmerking komen
voor een Acte van Admissie, af te geven door de Magistraat. Het
lijkt niet gewaagd te veronderstellen, hoewel we dit niet zeker
kunnen zeggen, dat du Pui hier althans in geraadpleegd is. De
voorwaarden zijn: Geexamineerd worden door de stadsmedicus;
leeftijd tussen 25 en 50 jaar; goede reputatie; voldoende ont
wikkeling; goede gezondheid; kennis van cIysteren; tact; verbod
om meer dan een barende tegelijkertijd te bedienen; verplichting
geen gewenst intercollegiaal consult te weigeren en bij onnatuurlijk
verloop van een bevalling vooral tijdig een vroedmeester te laten
roepen; verbod de (onvolledige) nageboorte te verdonkeremanen;
verplichting aanwezigen het (gave) kind te tonen en de goed
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verzorgde navel streng. Verder zijn zij verplicht de lessen in de
vroedkunde van de stadslector bij te wonen en eens per drie
maanden ter stadssecretarie het aantal door hen verrichte beval
Iingen op te geven. Het is een nauwkeurige en met kennis van
zaken opgestelde instructie, die, bij stipte naleving, zeker niet zal
hebben nagelaten het gehalte van de verloskundige hulp aanzien-
lijk te verbeteren. .
De Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, het oudste we
tenschappelijk genootschap van ons land en het eerste dat hier te
lande het gehele gebied der wetenschappen omvatten wilde, was
in 1752 te Haarlem opgericht. Als secretaris trad op de Lutherse
dominee C. H. H. van der Aa (63). De maatschappij poogde,
door het uitschrijven van prijsvragen, niet aIleen de zuivere weten
schap maar ook de welvaart des lands te bevorderen. Zo werd in
1777 een dochtermaatschappij opgericht, de Economische Tak
der Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, die in 55 plaat
sen afdelingen oprichtte. Zo ook te Kampen. Mr. Abraham Ves
trinck (1743-1793) was voorzitter. Ben brief van du Pui gericht
aan de secretaris van de Economische Tak der Maatschappij, d.d.
10 Juni 1780 handelt over deze Kamper Afdeling en heeft de
volgende inhoud:

WelEerwaarde & Zeergeleerde Heer!
De ziekte, welke gepasseerde jaar onzen Stad zoo sterk heeft aan
getast & zoo veele over 't gemis hunner bloedverwanten in rouw
gedompeld, heeft ook haaren invloed op 't bestuur van ons de
partement gehad: door deeze & niet door gebrek aan Patriotische
iever om 't vaderland na vermoogen ten nutten te zijn, werke
loos geworden, heeft men die vlijt en zorg aan dit nuttig oogmerk
een tijdlang niet kunnen besteeden, als 't belang derzelver wel
vereischt had. Thans in kragten hersteld, gevoelen wij ons ten
sterksten gedrongen om ons opgenoornen taak weeder bij der
hand te vatten, en waare 't moogelijk als Leeden van een lighaam
't welzijn & aIgemeen belang van 't vaderland ter harte te neemen.
Het is ten dien einde, dat wij den 9 Juny in eene convocatie van
de nog contribueerende Leeden hebben goedgevonden van hier
meede weeder te beginnen, wanneer men tot Directeur van dit
Departement geeligeerd heeft de WelEdHoogGeb. Heere, Wolf
Tylons van Heemert Burgemr deezer Stad, in plaatze van den
WelEdGest. Heere A. Vestrinck, Burgmr, welke door veelvuldige
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beezigheeden niet in staat om de vereischte Zorg voor dit Departc
ment te besteeden, verzorgt heeft hiervan ontheeven te zijn - tot
Thesaurier in plaatze van den. Heer R. Valk, den Heer J. A. de
Chalmot, en tot secretaris in plaatze van den Overledene Burgemr
J. W. C. van der Merwede Dr. M. S. Du Pui.
Na ons dus in onze werkzaamheid hersteld te zien, was ter dier
zelver tijd onse eerste werk om in overweeging te neemen, wat te
doen omtrend de verhandeling over de beste manier am den mond
van den Yssel dieper en bevaarbaarder te maaken onder den Sin
spreuk uit zugt vaal' den handel, welke ons in Maart uit naam
van Directeuren door UwelEerw. was toegezonden, & waarop ons
berigt al voor lang had behooren ingebracht te worden. De boo
venopgenoemde Oorzaak heeft een zelfd' uitwerkzel op dit stuk
als op de geheele bestuuring van 't Departement van den Oeco
nomischen Tak alhier gehad: dan echter, opdat een stuk van zoo
veel belang voor deeze stad en de geheele commercie zonder on
derzoek van onze kant niet worde overgeslaagen & de poogingen
van den schrijver van deeze verhandeling niet na verdiensten
zoude beloond werden, zoo willen de Leeden van dit Departe
ment wel in consideratie geeven, of 't niet geraaden was deeze
vraage ten opzichte van den Yssel een Jaar langer te prolon
geeren, opdat dus ook andere gelegenheid zouden hebben van
misschien hunne poogingen aan te wenden tot verbeetering van
dit natuurlijk gebrek van den stroomenden Yssel, en wij aan
den anderen kant (waartoe wij ons verbinden bij de eerstkoo
mende gelegenheid) alsdan tijd hebben om door deskundigen be
hoorlijke inspectien ('t geen de schrijver van deeze verh. vereischt)
te laaten neemen over de gesteldheid, dieptens, droogtens, wijdte
&ra der monden van deezen rivier en alsdan daar door in staat
gestelt worden van bij UwelEdelen daaromtrend een behoorlijk
berigt te kunnen uitbrengen. Zodraa de Penn. der Contributie van
dit Jaar zullen ontfangen zijn, de reekening van 't voorgaanden
geslooten en er behoorelijke Lijsten van de Leeden geformeerd
zijn, zoo zullen wij niet in gebreeken blijven van 't een & 't an
dere over te maaken.
Ik heb de eer van met bijzondere achting te zijn

WelEerwaarde & ZeerGeleerde Heer
UWelEerw & ZGelDW. & Geh. Dienaar

M. S. Du Pui
Campen d. 10 Juny 1780. Secretaris.
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Op 4 Maart 1781 en op 18 Maart 1781 volgen dan nog brieven
over het op tijd ontvangen van de "pointell ter algemeene ver
gadering en 't vervolg der conceptvraagen voor den jaare 1781"
en .Jiet ontbreeken van de conceptvraagen voor den Jaare 1780".
In 1782 wordt du Pui benoemd tot lid van de Hollandse Maatsch,
der Wetenschappen tegelijk met zijn Iatere ambtgenoot Nicolaas
Paradijs.
De brieven, hierboven vermeld bevinden zich in het Nederlands
Economisch-Hist. Archief, Port. Nrs 26 & 28. Zij zijn kenmer
kend voor de spelling en de stijl van du Pui, Hoewel een zekere
vlotheid en sierlijkheid van handschrift met elegante krullen en
lijnen niet ontkend kan worden, zo maken toch de zinsbouw en
het gebrek aan eenheid in spelling en schrijfwijze (b.v. wisselend
gebruik van hoofdletters, van geslacht en het soms enigszins moei
lijk lopen der zinnen) dat er bij de Iezer een wat gewrongen indruk
ontstaat geheel in tegenstelling tot de luchtige, charmante stijl van
zijn leermeester van Geuns en de eveneens veel minder stijve
schrijftrant van zijn vriend Jan van Breda te Gouda. Dat de
tijdsomstandigheden hierbij toch wel een rol spelen blijkt uit een
brief van enkele jaren later n.1. 26 Mei 1799, gericht aan de
Agent van Nat. Opvoeding (Min. v. Onderwijs) die als aanspraak
eenvoudig "Burger Agent" heeft en als sluiting "Heijl en Achting"
M. S. du Pui.
Reeds in datzelfde jaar 1780, als hij nog maar nauwelijks geac
climatiseerd kan zijn, begint zijn wetenschappelijke drang tot
uiting te komen. In een schrijven d.d. 23 December 1780 (U. B.
Leiden, B. P. L. 755.) richt hij zich tot J. H. van Swinden, even
als hijzelf van Franse afkomst en in 1766, op 20-jarige leeftijd
tot hoogleraar in de philosophie, logica en metaphysica te Fra
neker benoemd waar hij reeds dadelijk een indrukwekkende pu
blicistische activiteit ontwikkelde (10). Du Pui neemt in dit schrij
yen het initiatief tot het uitgeven van wijsgerige verhandelingen,
waarvan hij zegt zelf "geen gering gedeelte" te bezitten. Daar hij
ervan verzekerd is dat ook de geaddresseerde "daarvan veele
fraye stukken" bezit, stelt hij van Swinden voor deze aan hem
op te zenden en zodoende "deeze mijne onderneming te secun
deeren". Hij meent dat .Jiet algerneen belang der Wetenschappen
hiervan het grootste voordeel zal genieten" en belooft dat hij van
Swindens naam bij ,,'t publieq" zal vermelden, goed op de stuk
ken zal passen en ze, na het afdrukken, ten spoedigste terug zal
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zenden. Professor Jean Henri van Swinden, die met Camper tot
Franekers meest internationale geleerden gerekend wordt, schijnt
hier wel oren naar gehad te hebben, want hij schrijft terug: "Alle
disputatien die ik bezit, doch deeze zijn niet veel in getal, zijn
tot Uw dienst", Hij gaat uitvoerig op het plan in en meent "dat
oak Hahn, Camper, Brugmans en Coopmans nog veele acade
mische disputaties zullen bezitten". Of er iets van gekomen is,
weet ik (nag) niet. WeI is du Pui altijd lid gebleven van ver
scheidene geleerde genootschappen. Op het Centraal Bureau
voar Genealogie is een door du Pui op 28 Jan 1834 aan Prof.
van der Eijk geschreven brief aanwezig, die er op wijst dat du
Pui tot kort voor zijn dood (14 Juni 1834) als zodanig actief
gebleven is.
Over het werk van du Pui te Kampen, zegt de reeds eerder geci
teerde Broers (7): "Hij vervulde daar op voortreffelijke wijze,
gedurende acht jaar, zijn taak zowel door het behandelen van
zieken, als door het geven van onderwijs aan de jongeren. Wie zal
echter heden ten dage zeggen hoezeer door de dagelijkse prak
tijk de ervaring die hij kreeg in geneeskundige zaken vermeer
derde. Nauwkeurig placht hij op te tekenen wat hiertoe diende,
Oak bezat hij een zeldzaam vermogen tot waarneming, zeals
vooral bleek uit datgene wat hij publiceerde over de atmosphe
rische gesteldheid en de ziekten die in Kampen en in de aan
grenzende plaatsen waren toegenomen. En hoewel hij dagelijks
door belangrijke bezigheden in beslag werd genomen, gebruikte
hij toch de tijd die hem restte om zijn studie voort te zetten".
Inderdaad publiceerde hij reeds in de aflevering van 1782 van de
"Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspon
dentie Societeit zijn "Bericht van de ziekten te Campen ill het
jaar 1781 waargenomen" (19), waaruit het volgende moge wor
den aangehaald: De epidemic van "tusschenpoozende eli dikwijls
lethale koortsen" die in 1778 begonnen was en in 1779 door
van GelL'1Sin Kampen bestudeerd en beschreven was, begon in
1780 duidelijk af te nemen, Niettemin was er nog volop werk
vaor du Pui en we zien hem dan ook al spoedig druk bezig met
het bestrijden van de "zcer hardnekkige tusschenpoozende koort
sen welke geenszins voor het aanhoudend gebruik van den
koortsbast wilden wijken". Hij behandelt "verwisselende pijnen in
de zijden" en "ontsteekene keelziekten" met zachte oplossende
middelen of ook met purgeermiddelen en samentrekkende gorgeI-
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dranken, waardoor soms een zachte oplossing, soms ook "etter
wording" bereikt werd. Wanneer de verwisselende pijnen in de zij
den niet naar oplossende middelen luisterden, waren zij "van
eenen meer ontsteeken aart" en vorderden herhaalde aderlatingen
ter wegneming van de geneigdheid tot ontsteking. Hij ziet "der
dendaagsche, dubbele anderendaagsche, allendaagsche, tusschen
poozende en wederkeerende koortsen". Galkoortsen wijken ge
makkelijk voor "zuure-verdunnende ontlastingverwekkende en be
derftegengaande middelen b.v. Rabarber en Cremor Tartari".
Twee patienten verloor hij tach aan de galkoortsen: "de eene
aan eene volkomene Rotkoorts, de andere aan eene wederkee
rende Galkoorts welke eindelijk in een aanhoudende overging en
door Sprouw en verplaatsing van de ziektestof naar de hersenen".
Zo tekent hij nauwkeurig van maand tot maand de buitentem
peratuur op in graden Fahrenheit, de barometerstanden in duimen
en lijnen en hij brengt verslag uit van de ziekten die in ieder der
maanden worden waargenomen, Aan het eind van het jaar 178J
blijken er in "deze Stad en desselfs Rechtsgebied" 169 kinderen
geboren en 263 personen overleden te zijn, n.I. 62 van het man
lijk en 71 van het vrouwlijk geslacht en 130 kinderen van bei
derlei kunne. Over dit hoge sterftecijfer zegt hij: "Daar nu het
aantal zieken niet groot gewecst is en geene buitengewone ziek
ten waargenoomen zijn, zal het mogelijk wonderlijk schijnen dat
het getal der Dooden echter zoo aanmerkelijk zij geweest: welke
verwondering, mijns bedenkens, zal ophouden, wanneer men over
weegt, dat de hevigheid van de ziekte van de jaren 1778, 1779
en eenigermate van 1780, nog cenige smet nagelaaten hebbe.
WeIken aantal onder deze heeft er niet, die het doodsgevaar, toen
de Epidemie op haar volle kracht woedde, ontkomen zijnde, door
weder in te storten, verzwakkingen, verstoppingen der ingewan
den, de waterzucht en meer andere oorzaken, het graf ten prooie
verstrekt. En, indien de ouders zelve deze kwaalen moesten on
dergaan, wat wonder, dat het kroost niet in dezelve deelde, en de
vrugt ongeschonden ofte gezond blijven konde, en na de ge
boorte alleen eenen korteren levenstijd genieten mogte". Ook de
waterkanker heeft tot het hoge sterftecijfer bijgedragen. Hij geeft
van deze ziekte een interessante beschrijving die ik kortheids
halve echter rnoet overslaan. We zien du Pui hier met groot ent
housiasme de algemene praktijk beoefenen en zijn dorst naar de
praktische toepassing en toetsing van de verworven universitaire
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wetenschap begerig lessen. Aan de toepassing van zijn speciale be
voegdheden in de verloskunde en de chirurgie, schijnt hij nog
niet dadelijk toegekomen te zijn, getuige zijn opmerking aan het
eind van dit eerste verslag: "Gcene aanmerkelijke Heelkundigc
gevallen hebben er zich dit jaar opgedaan. Van gelijken zeer
weinige zwaare verlossingen". Toch kon ik door de vriendelijke
bemiddeling van Dr. Maria Rooseboom, Directrice van het Mu
seum der Wetenschappen te Leiden, die mij toestond de college
dictaten van du Pui, die in haar museum aanwezig zijn, in te zien,
een geval op diepen dat stamt uit zijn Kamper tijd en waarmee hij
zijn college adstrueerde. Deze dictaten zijn geschreven door de
student H. F. van Doeveren en zijn in het bezit geweest van
Hector Treub. Met bereidwillige hulp van de beide hoogleraren
Prof. Dr. C. van der Woude te Kampen en Prof. Dr. L. J. S.
Elaut te Gent gelukte de ontcijfering en vertaling van de in het
latijn neergeschreven ziektegeschiedenis in zo verre dat er een
begrijpelijk en betrouwbaar verslag van was te maken, waaruit
we een beeld kregen van het optreden op verloskundig terre in van
de Kamper stadsmedicus, Hier volgt het:
Ben forse, Overijsselse 30-jarige boerin, die voor het eerst zwan
ger was, riep, toen zij a terme was en lichte weeen kreeg, de
vroedvrouw. Deze meende dat de weeen van voorbijgaande aard
waren, maar haalde, toen de bevalling niet vorderde, op de
achtste dag een tweede vroedvrouw in consult. Deze beiden kwa
men overeen om Dr. Stolte te hulp te roepen. Deze kon, bij zijn
onderzoek, noch de urethra 9), noch de vagina 10) ontdekken,
maar constateerde wel, per anum 11) onderzoekende, een wijd
bekken en een hoofdligging en beloofde de volgende dag met du
Pui terug te zullen komen. Deze vindt de vrouw klagend over
hevige pijn tengevolge van een overvulde urineblaas. Verder vindt
hij tussen de labiat-) een vormeloze massa, waarin enkele plooien
en kleine openingen (sinus et foramina), waarvan een het topje
van de pink doorlaat. Een mannencatheter 13) in de bovenste
opening gevoerd, ontlast een aanzienlijke hoeveelheid donkere

D) Urineleider.
10) Schede.
11) Via de aarsopening.
12) Schaamlippen.
13) Rubber of metalen buis die door de urineleider naar de blaas wordt

gevoerd, zodat de urine kan worden afgetapt.
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urine. Daarop wordt de catheder op geleide van de per anum in
gebrachte vinger door de lager gelegen opening naar binnen ge
bracht, waarbij duidelijk gevoeld wordt dat deze doorgaat naar de
uterus 14). Du Pui constateert dan dat de belemmering gevormd
wordt door het verdikte en verlittekende hymen 15) en dat het
scalpel rs) dus ruimte moet maken voor het kind. Dit gebeurt en
hierbij vloeit 2 ons bloed af, waarna op het dwarsstaande hoofd
de verlostang kan worden aangelegd, waarop een levend meisje
ter wereld wordt gebracht, Ten slotte legt hij zijn toehoorders de
vraag voor, hoe hier de bevruchting heeft plaats kunnen vinden en
hoe moeilijk de coitus geweest moet zijn (quomodo apud illam
feminam semen masculinum ad uterum et ovaria pervenire po
tuerit et quo difficulter haec femina virum admittere).
De verslagen van zijn "geneesoeffening" in 1782 en 1783 ver
schijnen echter eerst in 1793, als du Pui reeds twee jaar weer te
Leiden woont (20 & 21). De besmettelijke ziekten liggen ook in
deze jaren voortdurend op de loer. Een beschrijving van een
influenzaepidemie, die het Noordelijk deel van Europa teistert,
wordt gevolgd door het optreden van pokken en drie personen,
komende uit Nijmegen, brengen de persloop mee. Vervolgens
"wierden in 't naburig Oosterhout eenige huisgezinnen door eene
kwaadaartige Rotkoorts, vergezeld van een diarrhoea tenesmo
des putrid a aangetast. De boerenstand, zelden gewoon veel hulp
van de geneeskunde te vraagen, bezigde of geene of niet gepaste,
of niet genoegzaam aanhoudende hulpmiddelen: zommigen dezer
zijn omgekoomen, anderen hersteld. - Dan de ziekte heeft geen
verder gevolg gehad en schijnt bij deze lijderen haaren oorsprong
in belette doorwaaseming gehad te hebben, zijnde ter dier tijd de
daar gelegene laage landerijen door langdurige reegens zoo nat en
vochtig, dat men tot aan de knien daar ter plaatze heeft moeten
baaden om 't vee te verzorgen". In November 1782 opnieuw
pokkengevaar: "Op 't nabuurig Camper Eiland zag men met 't
einde van het jaar, na men mij bericht heeft een man door de
kinderziekte aangetast, welke hieraan overleed; door deze wierd
zijn Broeder, in 't nabuurig Brunnepe besmet en deze wederom
besmettede een huisgezin aldaar, waarin drie kinderen door de
kinderziekte werden aangetast. Tot heden toe heeft deze besmet-

14) Baarmoeder.
15) Maagdevlies.
16) Chirurgisch meso
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ting geen gevolgen gehad. Dus liep dit jaar ten einde, waarin 't
ons heeft moogen gebeuren van door geene buitengewoone ziek
ten te worden aangetast". Het "Kort bericht van de Ziektens te
Campen en daaromstreeks in 1783 waargenoomen" (21) consta
teert eveneens opgewekt: "Wij deelen wederom dit jaar over 't
algemeen in een gelukkig lot van gezondheid". Spoedig echter
weer optreden van "kinderpokjens, door een vrouw uit 't na
burige Brunnepe herwaarts aangebracht". Daarna optreden van
de ziekte hier en daar (sporadice) totdat medio April de ziekte,
in 't Noordelijk deel van de stad algemeen heerst.
Onder de Stadspatienten op 't ziekenhuis aan de zorgen van du
Pui toevertrouwd, overleed op de veertiende dag van haar ziekte,
"een jongedochter door zaamvloeyende Pokjes van het ergste
soort aangetast, ofschoon de Cortex Peruvianus en Sp. Vitrioli in
grote doses door mij beproefd en toegediend waren". Een van
zijn patienten ("diegeenen, welke mij als Medicus gebruikten")
besloot zich door hem te laten inenten. (Men entte van mens
op mens: variolatie. Jenner vaccineerde pas in 1796. Du Pui was
hier een groot voorstander van, evenals zijn Groninger leer
meesters. Te Leiden gold een entverbod). Helaas werd hij echter
zelf door een hevige febris catarrhalis aangetast, die hem 5 weken
aan huis bond, zodat deze enting niet doorging, Spijtig consta
teert hij: "Men maakte ter dezer tijd geen gebruik der inentinge
ter voorbehoedinge van deeze ziekte, welke bij zommigen met
teekenen van kwaadaartigheid dreigde". Eind October stierven
b.v. in een gezin vier van de vijf kinderen. In November worden
door de chirurgijn-majoor Sebastiaan van de te Kampen in garni
zoen liggende eskadrons enige soldaten met goed gevolg ingeent,
echter zonder de gewenste invloed op de publieke opinie. "Men
liet de kinderen en ouden ten prooi der verwoestende ziekte en 't
scheen dat men liever verkoos door deze om te koomen, dan
door de kunst behouden te worden. Hoe verre gaat niet het
vooroordeel!" zo verzucht de jonge, actief ingestelde en welme
nende stadsgeneesheer. Als in December de pokken weer kwaad
aardiger worden en menigeen ten grave doen dalen, worden som
mige burgers toch verstandiger en laten zich of hun kinderen door
hem inenten. In de zomer heerst er bovendien nog een mazelen
en roodvonkepidemie onder de kinderen en er komen be
richten binnen dat de persloop weer in Gelderland en enkele
plaatsen in Overijssel woedt. Er worden dan "om de elders gras-
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seerende besmettelijke ziekten onder de menschen onder Gods
Zegen van hier te weeren bij besluit van 30 Aug. 1783 (Oud
Archief Resolutien 1783-1790) aan den Commandant van het
Guarnisoen de volgende "ordres" ter hand gesteld: "Dat aan de
Veene- en Cellebroederpoorten schildwagten zullen worden gezet,
ten einde te beletten: Dat geene persoonen komende van eenige
besmette plaatzen binnen de stad worden ingelaten. En worden .
voor het tegenwoordig de navolgende plaatzen voor besmet ge
houden, als Nijmegen, Arnhem, Doesburg en de plaatzen daarom
trent gelegen, voornaamlijk het Ambt van Voerst en Wilpen.
En voorts den persoon van vreemde plaatzen komende te on
dervragen, waarvandaan komen, en wanneer van de voorz. be
smette plaatzen koomen, dezelve weder terug doen gaan, en niet
in de Stad of de Vrijheid te verblijven of te vernagten. AIle
zieke en kranke lieden, zonder onderscheid, terstond wederom
te doen keeren met haare rijtuigen of anders, en bij de aflossing
van den schildwagt van het een en ander rapport te doen aan
den officier". Na dit besluit van de Raad laten we du Pui weer
aan het woord: "Er liep intusschen een gerugt, alsof dezelve
(d.w.z. de persloop) zich in een huisgezin in het nabuurig Brun
nepe (onder het Rechtsgebied van Campen behoorende) open
baarde en daar er dierhalven onze Regeering ten hoogsten aan
geleegen was, dat dit ter beveiliging onzer stad, waar voor zij de
best mooglijke behoedmiddelen reeds had in 't werk gesteld,
voorgekomen en gestuid wierd, zoo ging ik op hooge order der
zelver den 1gen October aldaar en yond eenen visscher, welke
waarlijk aan den Persloop ziek lag. Het verhaal van den lijder en
omstanderen was 't volgende: "Dat hij naamlijk, veertien dagen
geleeden, van Deventer was terug gekoomen, al waar hij zijn
Visch verkocht had. Na zijn terugkomst zeer gezond, had hij
zich sterk in 't zweet geloopen zeer onvoorzichtig daarop
koude karnemelk gedronken en vervolgens met zijn Schuit naar
Zee gegaan op de hoogt van 't Eiland Urk om both te visschen.
Den 14den October overviel hem de Loop op Zee". Dan volgt
een voortreffelijke ziektegeschiedenis en een levendige beschrij
ving van het verdere beloop der epidemie, die gelukkig in de kiem
gesmoord kon worden. Aan het eind van de jaarverslagen nog
even de volgende cijfers:
1781: Geboren: 169; Gestorven: 263 Inwonertal in 1809: 6959

(59)
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1782: Geboren: 183; Gestorven: 230
1783: Geboren: 223; Gestorven: 248
1964: Geboren: 638; Gestorven: 198 Inwonertal in1964: 28624
Maar een jonge stadsmedicus behoort eigenlijk getrouwd te zijn.
Dat zag de Oudraad van Dordrecht wel in. De eerste stadsvroed
meester die daar in 1792 benoernd werd, moest aan deze voor
waarde voldoen (25). De Kamper Raad was kennelijk zover niet
gegaan, zoals hij ook minder ver was gegaan bij de vaststelling
van het honorarium: f 600.- te Kampen tegen f 1200.- te
Dordrecht. Maar op 2 Dec. 1783 vindt in de Gereformeerde
Broederkerk te Kampen de afkondiging plaats van de ondertrouw
van Meinard Simon du Pui en Martha Digna Balkman, enig kind
van wijlen Abraham Balkman, medicinae doctor en gemeensman
te Kampen en wijlen Anna Catherina Wesselink, Dr. Abraham
Balkman was reeds tweemaal eerder getrouwd geweest. Het
eerste huwelijk eindigde kinderloos na 15 maanden, door de dood
van de vrouw, Het tweede huwelijk eindigde reeds na 7 maanden
eveneens kinderloos endoor het overlijden van de vrouw. Het
derde huwelijk, waaruit op 30-3-1767 Martha Digna geboren
werd, duurde 20 maanden. Bij de dood van haar moeder was
Martha Digna nog geen negen maanden en zij was elf jaar toen de
dood van haar vader haar helemaal wees maakte. Zij was niet
geheel onbemiddeld en werd opgevoed door haar tantes Digna,
Maria en Jacoba Balkman met als voogden Assueris Strockel,
evenals Balkman lid van de gezworen gemeente, en Servaas
Galle, predikant op het Kamper Eiland. Zij trouwen op 21 De
cember 1783 te Ysselmuiden. De bruid is dan 16 jaar oud en de
bruidegom 29 jaar. Op 27 Juni 1785 wordt hun zoon Pierre An
toine geboren en op 8 Juni 1787 voIgt Catherine Marie. Beiden
worden in de Franse Kerk gedoopt, waar in die tijd Ds. Jacques
Arnaud predikant was.
In het .Burgerboeck Der Stadt Van Campens" 1672-1863 Fol.
192 komt in de koIom "Deeze zullen de Stads Meenten mede
mogen beslaan", de volgende inschrijving voor: Zondag Morgen
den 30 January 1785, voor de afluiving

Meinardus Simon du Pui, geboortig van Enkhuizen, zal dezer
Stads meenten mede mogen beslaan; en heeft betaald, als
getrouwd aan eene Groot-Burgeresse f 70.-

Dit was een gereduceerde prijs. Hoewel sommigen gratis het
recht kregen op het Grootburgerschap, moesten anderen f 140.-
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betalen. Volgens Nanninga Uiterdijk (1) stelde de gezworen ge
meente op 20 Febr. 1712 aan de Raad voor om voortaan het
grootburgerschap alleen gratis aan de Nederduitse en Franse pre
dikanten te verlenen en niet meer aan de stadsdoctoren en an
dere ambtenaren, doch de Raad verklaarde dat hij bij de oude
gewoonte dacht te verblijven om ook aan die ambtenaren die
beroepen worden om door hunne wetenschap en kunst de burge
rij van dienst te zijn, gratis het grootburgerschap te verlenen.
Volgens de schrijver van de "Tegenwoordige Staat Overyssel (60)

. zou dit betekenen dat "een grootburger in gunstige jaren het
recht kon hebben, om den geheelen zomer 20 runderen, 3 pin
ken, 1 kalf en 4 paarden bijna geheel op stadskosten te voeden",
Hoe de familie du Pui dit recht heeft gehanteerd is mij niet be
kend, Wei is duidelijk dat zij gewoond hebben aan de Oudestraat
n.1. in het pand Oudestraat No. 59, waar nu de Heer van Gelder
zijn Bedrijf in Herenkleding heeft. Over dit huis wordt gespro
ken in No. 69 van het Rechterlijk Archief te Kampen onder den
22en Februari 1702, als staande tussen "De Behuijsinge van Jan
Clocken ter eene en die van salh, Dominus Petrus Plancius ter
anderen sijd". Het is het derde huis aan de oostzijde van de
Oudestraat benoorden de Klokkensteeg en werd na het vertrek
van de farnilie du Pui naar Alkmaar verkocht voor f 3600.- (22)
Ds. Jacques Arnaud, de Waalse predikant die du Pui's beide te
Kampen geboren kinderen doopte, woonde in de Bovennieuw
straat met zijn huishoudster Catharina Berek, tegenover het
gasthuis, dus op slechts enkele tientallen meters afstand van du
Pui. Andere kennissen van hun waren de rector van de latijnse
school Johan Adam Nodell en zijn vrouw Regina Catharina
Lange, eveneens van de Waalse Kerk. De stad vereerde Nodell
met de titer "Professor Poeseos et Eloquentiae" in 1782. Na in
1784 tot rector van het Amersfoortse gymnasium te zijn benoemd,
werd hij in 1788 hoogleraar te Franeker. (22; 61).

Vermoedelijk was du Pui ook huisvriend "Op den Huyse Ooster
holt" te Ysselmuiden, want op 4 April 1783 wordt daar door
R. Tulleken J. U. Dr. en Scholtus van Ysselmuiden een acte van
voogdijstelling opgemaakt, waarbij du Pui "momberschap" krijgt
over de drie minderjarige kinderen van de overleden Jan Verha
gen, daar diens weduwe, Sara Wilhelmina Bredius, zal hertrouwen
met de oud-burgemeester van Kampen Willem Frederik Baron
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Brief van M·. S. Du Pui aan de secretaris van de economische tak der
Hall. Maatsch. der Wetenschuppen dd. 10 juni 1780.



Johannes Siberg ; Gouverneur Generaal van Nederlandslndie (1801-1805),
wiens tweede zoon met de oudste dochter van Du Pui trouwde.





van Knuth, ontvanger generaal van het. Quartier van Vollenhove.
Zij trouwden 25 Mei d.a.v. te Ysselmuiden.
Opvallend is dat het huwelijk van du Pui met Martha Digna Balk
man op 21 Dec. d.a.v. eveneens in Ysselmuiden wordt gesloten,
hoewel de afkondiging van de ondertrouw in de Broederkerk te
Kampen plaats vond, Na de reeds genoemde te Kampen gebo
ren kinderen, wordt hun later, in 1791, te Leiden nog een dochter
geboren genaamd Caroline Jeanne, eveneens gedoopt in de Waalse
Kerk.
Na het huwelijk volgen de publieaties elkaar spoedig weer snel op:
In 1784 een bijdrage in de "Verhandelingen van het Provo Utr.
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen" over "de wijze
van steensnijden van den Heer Moreau, eersten Heelmeester van
het groote Hospitaal te Parijs, met derzelver beoordeling en verbe
tering, Adnex een aanhangsel over de veranderingen, welke men
aan het Gorgeret van den Heer Hawkins gemaakt heeft" .
Eveneens in 1784 een bijdrage in de "Verhandelingen van de
Holl. Maatseh. der Wetenschappen te Haarlem, XXIe Deel", over
"de ontbinding van de verduisterde Lens crystalina in het water
achtig voeht van ons ODg, en de voordeelen, welke daardoor ver
kregen worden, in de bewerking van de herstelling van het ge
zieht".
In 1785 i/d "Alg. Gen. & Huish. Jaarb." een brief aid Heelm.
G. J. v. Wij over "de schijnbare Gonorrhoea".
In 1786 in de "Heelk. Mengelstoffen" van G. J. van Wij", Heel
en Ontleedkundige onderzoeking van den staat eener ongelijk ge
nezene Scheen- en Kuitbeensbreuk".
Eveneens in 1786 in "Verh. der Haarlemmer Maatschappij"
XXIIIe Deel, "Verhandeling over eene verbetering in het leer
stuk der. voetbaring, door P. S. Kok. Fuit haec dissertatio amen
data a Viro Cl. du Pui, atque edita".
Tevens in 1786 in "Verh. van het Zeeuwsch Genootschap te Vlis
singen", XIIIe Deel, de .Brietwlsseling van den Stads Meet Dr~
te Gouda, J. van Breda en van M. S. du Pui, over eene verstropte
Dijebreuk bij eene zwangere Vrouw in het laatste tijdperk van
hare dragt, wanneer zich reeds eenige barensweeen vertoonden".
Het handschrift van de laatste publicatie bevindt zich in het
Gemeentearchief te Leiden (Bibliotheek Gemeentearchief No.
69820). Door de vriendelijkheid van de Archivaris (Mej. A. J.
Versprille) was ik in de gelegenheid het handschrift in te zien
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(26). Het bevat een nauwkeurig verslag van een door de Goudse
stadsmedicus Jan van Breda, studievriend van du Pui, geleide be
valling waarbij moeder en kind omkwamen doordat de bevalling
plaats yond terwijl de moeder lijdende bleek te zijn aan een be
klemde breuk (hernia cruralis).
Op een Woensdag in Juni 1783 wordt hij, Dr. Jan van Breda,
's morgens om 4 uur uit zijn bed gehaald omdat A. v. R.-v. d. B.,
een 40-jarige, sterkgespierde en bloedrijke lIe Para "oordeelde
den arbeid reeds op 't lijf te hebben". Zij heeft pijn sedert de vo
rige avond en braakt heftig. Zij krijgt een antispasmodicum als
medicijn. am 8 uur wordt zij voor de tweede maal bezocht en
dan komt het vermoeden op een beklemde breuk.
Een ruime aderlating en een verzachtende klisteer worden voor
geschreven en de kundige heel- en vroedmeester Bleuland wordt
in consult geroepen, Deze doet een poging om de breuk te re
poneren. Dit lukt ook aan diens geoefende handen niet. Er wordt
een verzachtend cataplasma op het gezwel en een dergelijke
stoving op de buik aangelegd en aIle 2 u een klisteer en in
wendig een verkoelende emulsie voorgeschreven. am 12 u wordt
nog eens een poging tot taxis 17) ondernomen, ook nu tever
geefs, Om 6 u weer een aderlating. am lOu geen verbetering.
Het bloed bij de aderlatingen afgenomen, "vertoonde zich in den
hoogsten graad ontstoken", d.w.z.: bij staan in een glas zag men
dan op de grens van serum en bezinksel een witachtige spekkige
laag zich aftekenen. De volgende morgen meer weeen. Tegen
de avond wordt een levend kind geboren, dat echter binnen een
uur sterft. De hoop dat na de bevalling, door de verslapping van
de buikwand, de taxis zou kunnen gelukken, blijkt ijdel. De
vrouw krijgt een tabaksklisteer. De volgende dag wordt operatic
overwogen, maar lijkt nauwelijks meer mogelijk en wordt boven
dien door de familie geweigerd. Die avond vraagt de patiente zelf
om operatie, maar het is dan al bijna donker. Zaterdagmorgen
is de toestand al dermate verergerd dat over operatie niet meer
gedacht kan worden. Zondagmiddag overlijdt zij.
In zijn antwoord zegt du Pui dat het geval zo zeldzaam is, dat
hij het in de Iiteratuur niet beschreven vindt; dus is er ook geen
regel voor de behandeling gegeven. Het wordt voor hem aan
leiding tot een brede studie over het v66rkomen van breuken

17) Het met de hand inbrengen van de breuk.
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bij zwangeren, over het meehanisme van ontstaan, over de zeld
zaamheid der beklemming en over het aangeven van de beste
behandeling gedurende zwangersehap en bevalling. Hij komt tot
de conc1usie dat eigenlijk in aIle stadia van zwangerschap en be
valling de breuksnijding de aangewezen behandeling is. Hij ge
bruikt daartoe een "eenvouwige bistouri" voor de doorsnijding der
buitenste "bekleedzelen" en het smalle, kromstaande fistelmesje
met zijn knopje "na vinding des Heeren Pott" (Chirurgical Works
London 1775 40 pag. 584), "ter losmaaking van den band van
Poupart of klieving des buikrings".
Deze uitvoerige verhandeling geeft hem tevens gelegenheid om te
fulmineren tegen "den drom der vooroordeelen" n.l, het voor
oordeel tegen de lijkopening, die ook in dit geval zo leerzaam zou
zijn geweest, het vooroordeel tegen het begraven buiten de kerk,
dat pas in 1823 definitief werd geregeld, her vooroordeel "der
kwalijk geplaatste schaamte der vrouwen" tegen het lichamelijk
onderzoek. Merkwaardig is ook de ontboezeming: "De uitoeffe
naar loopt dus gevaar van zijne handelwijze door 't onkundig,
doch intusschen alles beslissende gemeen gevonnisd te zien; dan
weet ik ook, dat wanneer die zelfde uitoeffenaar van wel gedaan
te hebben zichzelven bij kunstkenneren kan wettigen, eene zelfs
voldoening moet ondervinden, welke de allersnoodste aantijging
tart, en dat

Een eerlijk en standvastig man
Zich nimmer laat door 't Grauw verzetten,
Noch dat het oog van een Tiran
Hem ooit verbindt aan snoode wetten:
Schoon Aard en Hemel wierd verwoest,
Nog zou hij doen hetgeen hij moest",

En de slottirades van de brief:
"En hiermede hoop ik aan Uw bezoek voldaan en Uwe voorge
stelde vraagen beantwoord te hebben; en oeh of ik ook ter bevei
liging van's menschen leven iets hadde toegebraeht en deeze
mijne Aanmerkingen door kundiger wierden goedgekeurd, of hen
ter verbeetering van dit stuk hadden aanleiding gegeeven!
Ik heb vrijmoedig mijne gedagten, wat mij dunkt dat in een we
dergebeurend geval te doen staat, aan UE. opengelegd. Denk
intusschen niet, dat ik daardoor Uwe handelwijze en die van den
kundigen Heer Bleuland zoude willen misprijzen; de zeldzaam
heid, waarmede ik 't houde dat dit geval voorkomt & mijne bij-
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gebragte gezegdens van Hippocrates en Gaubius overtuigen VB.
gewis van het tegendeel. Door Uwe waarneeming gelegenheid ge
kreegen hebbende van over dit geval meerder te denken, geeve ik
mijne gedagten aIleen als eene voorstelling DP, ten vollen over
reed dat ik in een zoortgelijk geval, daar de gelegenheid schigtig
was & de proeve gevaarlijk, geen moeds genoeg gehad zoude
hebben van mijnen nu gegeevenen raad ZDD daadlijk in het werk
te stellen.
Vaar VDDrtmet mij het nuttige 't geen zich in Uwe Uitoeffening
voor doed, mede te deelen. Hierdoor zal onze briefwisseling nut
tig zijn.
Onze vriendschap, zoo veele jaaren ZDo. ongeveinsd, zoo onafge
brooken onderhouden, zal daardoor steeds meer en meer verzee
kerd worden, terwijl zij daarenboven aan een nog veel te nuttiger
oogmerk zal beantwoorden, en ter bevordering en ter verrijking
der Geneeskunde, onze geliefde beezigheid, en ter verlichting van
het noodlijdend menschdom, onzen gevorderden plieht, dienen en
medewerken.
Ik heb de eer mij met verschuldigde hoogachting te noemen

. WelEdelZeerGeleerdeHeer!
UwEdsDienstW.Dien.

M. S. duPui.
Campen den 21sten Februarij 1785.

TDt zover de in hoogdravende, langademige en officiele stijl ge
sehreven brief. Maar deze was dan ook bestemd voor publieatie
en uit het antwoord van Jan van Breda (d.d. 3 Sept. 1785)blijkt
dat er nog een begeleidend schrijven aan toegevoegd is geweest.
Dr. Jan van Breda houdt er zelf een vlotte en geestige schrijf
trant op na. Hij noemt het stuk van du Pui spottend "Uwe disser
tatio epistolaris" die hij gelezen heeft, herlezen en nog wel elf
maal herlezen heeft met alle aandacht.
Hij zegt: "Wat de stijl aangaat, deze zoude, naar mijn gering
oordeel, wel eenigzins klaarder kunnen gemaakt worden Dp som
mige plaatsen, niet zoozeer omdat de voorstelling duister is, alswel
omdat de zinnen dikwerf wat te lang zijn, 't geen dus het lezen
moeilijk maakt, gelijk het mij op meer dan eenen plaats gebeurd
is, dat ik eenen passage twee en driemaal heb moeten lezen al
vorens ze wel te kunnen verstaan - dan dit is eene geringe zwa
righeid; dewiji gij toch voornemens zijt het stuk nog eens af te
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sehrijven, zal U onder het nalezen hetgeen duister is vanzelfs in
de hand lopen en dus zeer gemaklijk met een trait de plume kun
nen opgehelderd worden ... Fouten tegen de taal heb ik niet ge
vonden, dan hier en daar een enkele sehrijffout die ik meest ver
beterd heb. Verder heb ik niets willen veranderen dewijl wij
eenigzins in de spelling verschillen en ik niet wil beslissen welke
de beste zij". De brief is uitvoerig en eindigt ten slotte met "mijne
groete aan Uw lieve wijfje, en de hartelijkste betuiging aan mijnen
liefsten vriend van de onveranderlijke en steeds toenemende af
feetie". Aan het eind van een andere brief (d.d. 24 Juni 1783)
lezen we: "Verzoeke bij gelegenheid Mijne complimenten aan
de Heer Nodell en zijne Regina".

In de politiek verzeild.
Du Pui heeft altijd getracht zijn stad en zijn land te dienen als
geneesheer en als man van wetenschap. Politieke aspiraties wa
ren hem vreemd. Maar in de zeer roerige tijd waarin hij te
Kampen zijn ambt vervulde, is hij er toeh niet geheel in geslaagd
zich buiten de politiek te houden, zoals te zien is in een artikel van
W. A. Fasel getiteld "De democratisch-patriottische woelingen te
Kampen" (27).
Te Kampen, waar in die dagen burgemeester Abraham Vestrinck,
bijgenaamd de Prins van Kampen, en secretaris J. A. de Mist
leiding gaven aan het regentenbestuur der stad, werden de pa
triotten door een politiek van delibereren en commissoriaal rna
ken tegengewerkt bij hun pogingen om door middel van requesten,
adressen en de vorming van exercitiegenootschappen invloed te
krijgen op lands- en stadsbestuur. Ook in Kampen werd de stem
gehoord van Johan Derk van der Capellen die aanvankelijk op
Wittenstein, nauwelijks 2 uur gaans van Kampen gelegen en
later in de Bloemendalstraat te Zwolle woonde en vandaaruit de
patriotten aanspoorde zich met bestuurszaken te bemoeien. In
het manifest .Aan het Volk van Nederland" heet het: "Ge
sloten is het oor van den Stadhouder voor de klachten der
Ve!uwsche landlieden, wier velden vertrapt worden door de her
ten, die zij niet mogen schieten, voor de deemoedige verzoeken
der Overijselsche boeren, am van de slaafsche en alleszins on
wettige drostendiensten verlost te worden; wei worden er jachtop
zieners aangesteld, maar geen vroedvrouwen" (9); Ais dan de
burgerij van Kampen in 1785 invloed vraagt op de bestuurs-
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maatregelen, worden in de Broederkerk 12 burgergecommitteer
den, onder wie du Pui, gekozen, bij wie men klachten over in
geslopen misbruiken en voorstellen kan indienen. Zij voegen de
hunne er bij en leveren op 31 Jan. 1786 de verzamelde bezwaren
op het Raadhuis in. Een commissie uit Raad en Meente brengt in
Juni 1786 rapport uit over deze bezwaren en komt begin Nov.
1786 met een rapport tot verbetering der stedelijke regerings
bestellingen. 4 Comiteleden verklaren zich op 9 Maart 1787
accoord. De leden J. J. van Doorne, H. Valek, M. S. du Pui,
L. de Greeve, G. Oostenrijk, J. Tichler en B. Kesselaar laten op
23 Maart hun bezwaren volgen. Hun houding is echter zo aar
zelend en onderworpen, dat zij nauwelijks gewicht in de schaal
kan leggen. De leden Visscher, Moulin en Tulleken ten slotte ont
houden zich van commentaar. (Welgeteld komt men nu dus op
13 of 14 leden). Het touwtrekken tussen regenten, meente en bur
gerij gaat door tot de Pruisen in het land komen op 13 Sept. 1787.

Activiteiten te Alkmaar.
AI spoedig daarna werd du Pui te Alkmaar benoemd tot honorair
Professor in de ontleed-, heel- en vroedkunst, stadsvroedmeester
en stadsdoctor (15 Jan. 1788.); het traktement was nader be
paald op f 800.-- Du Pui belooft over te zullen komen zo spoe
dig zijne huisvrouw hersteld zal zijn van "eene scarlaaken koorts,
gepaard met heevige keelontsteking (welke in deze stad eenen
geruimen tijd geregeerd heeft)". Voor zover mij bekend heeft
du Pui zich te Alkmaar niet meer 0'p het terrein der politick be
geven, hoeweI zijn vader hem in dit opzicht uitgebreid was voorge
gaan. WeI schijnt hij in Alkmaar nag tijd gevonden te hebben om
een paging te doen om het vraagstuk van de verloskundige voor
ziening van het gewest Drente tot een oplossing te brengen, aan
gezien J. C. Broers in de "Annotationes" achter zijn meeraange
haalde rede "De Puteano" oak vermeldt: Responsio ad quaest.
seq. "Een plan met de situatie, gesteldheid, volkrijkheid van het
Landschap Drenthe, overeenkomstig en met minst mogelijk be:"
zwaar derzelver financiele belangen, om hetzelve in het generaal
van een genoegzaam getal bekwame Vroedvrouwen en eenige
kundige Vroedmeesters te voorzien", propositam a Satrapa et
Ordinibus delegatis Regionis Drenthinae, et praemio ornatam.
Ao. 1790.Accessit: Zijn ambt te Alkmaar, als opvolger van de
overleden Corne lis Hoefman Jansz. aanvaardde hij met het uit-
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spreken van een rede "De opinionibus praejudicatis Medicinae
progressuum obstaculo perpetuo", over de vooroordelen die voort
durend de vooruitgang van de Geneeskunde belemmeren. Dat de
vooruitgang der Geneeskundige wetenschap niet meer praktisch
nut afwerpt, komt door de vooroordelen van het grote publiek
tegen de Geneeskunde en haar beoefenaren. Hierdoor wordt dik
wijls geen hulp of telaat hulp ingeroepen, wordt dikwijis toe
stemming tot lijkopening geweigerd en, zo zegt hij, "een als het
ware eeuwig durende lust tot oordelen in geneeskundige zaken
en een schijn- en waaninzicht in de Geneeskundige wetenschap
beheerst de geesten van bijna alle mensen ... :

Fingunt se cuncti Medicos, Idiota, Sacerdos,
Nasutus, Nutrix, Histrio, Rasor, Anus".

Vert.: Tot de medici menen te behoren: de leek, de priester, de
neuswijze,
De min, de toneelspeler, de barbier en her oude wijf.

Verder vaart hij uit tegen de kwakzalvers en tegen het verou
derde gebruik om in de kerken de lijken te begraven:

"Quam male conveniant et in una sede morentur
Cultus amorque Dei tetrique cadaveris odor?"

Vert.: Hoe slecht verdragen elkaar toch op een en dezelfde plaats
De lieflijke dienst van God en de walgelijke lijkenlucht.

Mr. J. H. Rombach, adjunct gemeentearchivaris te Alkmaar was
zo vriendelijk mij te berichten dat in de vroedschapsresoluties
tussen zijn benoeming en zijn eervol ontslag wegens vertrek naar
Leiden zijn naam niet voorkomt. Uit de resoluties van het Col
Iegium Medico-Pharmaceuticum blijkt dat hij assessor werd van
dat college. In de vergadering van 6 Juli 1790 krijgt du Pui
machtiging om in te tekenen op "een geheim tegens de Quaad
aardige kinderpokjes", dat uitgegeven werd door de erven van
wijlen de Heer van den Bos te 's Gravenhage. Op 5. Juli 1791
wordt hij dan voor het laatst vermeld als hij voorstelt om op 11
Juli een winkelvisitatie te houden (28).

Hoogleraar te Leiden.
13 Mei 1791 besloten Curatoren der Leidse Universiteit du
Pui te benoemen tot buitengewoon hoogleraar in de praktische
verloskunde .en chirurgie. Tegelijk wordt hij door Burgemeesteren
van Leiden benoemd tot voorzitter van het Collegium Chirurgi
cum en van het Collegium ad Res Obstetricias en belast met het
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toezicht op de stadsverbandhuizen en de visitatie daarvan, het
toezicht op de Iijkschouwingen en het geven van lessen in het
"Neederduytsch" over de anatomie en chirurgie voor chirurgijns
en hun leerlingen (29).

Voorgeschiedenis.
am de betekenis van deze besluiten te begrijpen dienen we nog
iets verder in de geschiedenis terug te gaan. De opleiding van de
medicinae doctores bestond, sedert de stichting van de Leidse
Universiteit in 1575, in het aanhoren en optekenen van veelal
monotoon opgedreunde latijnse dictaten die de wijsheid der ouden
weergaven, sporadisch afgewisseld door de ontleding van een ca
daver wanneer dit door de stedelijke overheid beschikbaar werd
gesteld. Het was dan oak een grote gebeurtenis toen in 1636, bij
de verheffing van de Illustere School te Utrecht tot hogeschool, de
eerste hoogleraar in de geneeskunde aldaar, Stratenus, onderwijs
aan het ziekbed aankondigde. Zijn Ieerrneester te Leiden, Otto
Heurnius, die hiervan nadeel vreesde voor de Leidse Universi
teit, haastte zich het voorbeeld van zijn knappe leerling te volgen
door ook te Leiden onderwijs aan het ziekbed in te stellen. Deze
instelling werd het Collegium Medico-Practicum genoemd en
twee zaaltjes van ieder zes bedden in het Caeciliagasthuis, waar
zieke behoeftigen werden verzorgd, vormden het Nosocomium
waar de studenten aan het ziekbed moesten responderen. Ten
tijde van Boerhaave en Oosterdijk Schacht, die het grote belang
van deze vorm van geneeskundig onderwijs onderkenden en hun
grote kennis en arbeidslust in dienst hiervan stelden, bereikte dit
onderwijs een ongekende bloei om echter na de dood van deze
beide meesters resp. in 1738 en 1744, vrijwel volledig op te
houden (12). Weliswaar werd door F. Winter, die bij zijn komst
te Leiden in 1747 "alle de departementen in de medicijnen ge
occupeert vond" aanvankelijk nog een collegium casuale d.w.z.
een soort polikliniek gehouden, maar op de beide ziekenzaaltjes
werden van 1744-1784, dus in een tijdperk van 40 jaar geen zie
ken opgenomen (11). De studenten waren weer op boeken en
dictaten aangewezen. Weliswaar bioeide de anatomie, maar de
Hortus, het scheikundig en vooral het klinisch onderwijs kwijn
den (54 pa. 51). De griffier Mr. D. van Alphen en de raads
pensionaris P. van Bleiswijk zagen in dat de teruggang in her aan
tal studenten vooral een gevolg was van de verwaarlozing van het
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klinisch onderwijs. Terecht moedigde dan ook in 1787 Nicolaus
Georgius Oosterdijk, kleinzoon van de eerder genoemde collega
van Boerhaave, Hermannus Oosterdijk Schacht, in zijn rede "De
ardua Medicinae exercendae provincia", over het moeilijk ambt
van de beoefenaar der geneeskunde, curatoren aan bij hun po
gingen de universiteit en met name de medische faculteit tot
nieuwe bloei te brengen door het oude Collegium Medico-Prac
ticum nieuw leven in te blazen. Op initiatief van de curator van
Bleiswijk werden er gelden beschikbaar gesteld en werden de
beide Nicolazen, Oosterdijk en Paradijs, benoemd tot Professores
Collegii Medico-Practici, Toen dit Collegium enige jaren tot te
vredenheid gewerkt had, zag men mogelijkheid iemand aan te
trekken die op academisch niveau de practijk der heel- en ver
loskunde zou kunnen doceren en zo werd du Pui benoemd op
een traktement van f 1000.- en f 300.- verhuiskosten.

lntrede.
Op 27 Sept. 1791 houdt hij zijn oratio aditialis getiteld "Dc
legum naturalium vi et ratione in usum Artis Chirurgicae atque
Obstetriciae prudenter adhibitis" l8). Hij behandelt daarin de toe
passing van de natuurwetten op zijn onderwijsvakken (7). Op de
series lectionum van Febr. 1793 prijkt hij met een college ver
loskunde te 2 u. Ook laat hij de studenten in de stad, bij "arme
en schamele vrouwen", onder zijn toezicht verlossingen verrich
ten. Bij resolutie van curatoren d.d. 19 Sept. 1795 (29) stellen
deze hem aan tot Professor ordinaris in de praktische heel- en
verloskunde op een wedde van f 1600.- waarop hij op 7 Nov.
1795 zijn oratie "De novissimis, quae Artem Chirurgicam et
Obstetriciam illustrarunt, incrementis", over de nieuwste vorde
ringen die de heel- en verloskunst nieuwe glans verlenen, uit
spreekt.

Stichting eerste Academisch Ziekenhuis.
22 Sept. 1797 bericht de curator van Santen, bij het tien-jarig
bestaan van het Collegium Medico-Practieum in zijn nieuwe vorm,
dat du Pui hem het verzoek heeft gedaan om in het Caecilliagast
huis een klein zaaltje van zes bedden te mogen inrichten voor de

18) Over het verstandig gebruik van kracht en invloed der natuurwetten tot
nut der heel- en verloskunst.
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behandelng van arme kraamvrouwen of chirurgische patienten
("Iijders die door heelmeesteren moeten worden geholpen"). 8
Febr. 1798 wordt du Pui benoemd tot Professor Collegii Medico
Practici met een extra wedde van f 300.- en de belofte van een
tweede chirurgijn als assistent. 5 Jan. 1799 kopen curatoren het
huis achter de Pieterskerk van de weduwe van Prof. Schultens
voor f 3500.- zodat het bestaande Nosocomium Clinicum 18a) kan
worden uitgebreid met een Nosocomium Chirurgicum 18b) en een
Tocodochium 18c). Het oude contract met het Caeciliagasthuis
wordt opgezegd en reeds op 1 Aug. 1799 kan het eerste Academi
sche ziekenhuis worden geopend, DuPui was er zeer gelukkig mee
Het had echter weI enige inconvenient en. Zo hadden de drie
professoren samen een kamer, waar bovendien tijdens hun afwe
zigheid het overige personeel moest verblijven n.l. de assistenten
der hoogleraren, de binnenvader en -moeder en de vroedvrouw
die tegeIijk fungeerde als baker en naaister. Een pasverloste vrouw
moest, als zij weer van de kraamkamer naar .de zaal gebracht
werd of eveneens door deze beambtenkamer en de keuken ge
dragen of over de open binnenplaats. De bovenzaal met bedden
voor 11 mannelijke patienten en een bed voor de ziekenvader,
diende zo veel mogelijk ontruimd te worden als er een operatie
moest plaats vinden. Het instrumentarium was gedeeltelijk geerfd
van F. B. Albinus, gedeelteIijk aangekocht uit de verzameling van
E. Sandifort. De kraamkamer was veel te bekrompen en te laag
en er bestond gevaar voor instorting van de turfzolder. Het ge
bouw was dus onpractisch maar bleek spoedig ook reeds te klein.
Aan de hoogleraren S. J. Brugmans, E. Sandifort en du Pui werd
verzocht de WaaIse Gemeente te "sonderen" Olverruiling van het
Waalse Wees- en Oudemannen- en Oudevrouwenhuis tegen het
pasgestichte academische ziekenhuis. Inderdaad wordt in 1818
het klinisch onderwijs overgebracht naar dit gebouw aan de Oude
Vest, dat nadien 55jaar als academisch ziekenhuis in gebruik is
gebleven (29, 30, 31, 32).

Verdere loopbaan.
In het jaar 1799 is du Pui rector Magnificus. Bij het neerleggen
van die waardigheid op 8 febr. 1800 houdt hij een rede "De

18a) Ziekenhuis.
18b)Heelkundig ziekenhuis.
180) Kraaminrichting.
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vera quae Medicorum est experientia" 19). Op 2 Febr. 1801 stel
len curatoren Prof. du Pui aan tot ordinaris Professor Medicinae
en verhogen zijn wedde met f 200.-. Dit feit geeft hem aan
leiding tot het uitspreken van zijn "Oratio de iis quae in exercenda
Praxi Medica omnium partium utile ac necessarium connubium
admittunt vel prohibent" 20). Deze redevoeringen worden niet in
druk uitgegeven, maar door Prof. Broers in zijn meermalen aan
gehaalde rede "De Puteano" (7) vrij uitvoerig behandeld.
Op 15 Jan. 1814 wordt hij benoemd tot lijfarts van de Souverein
Vorst, later Koning Willem I, op een bezoldiging van f 1100.-.
In 1819 is hij voor de tweede maal rector magnificus en bij de
overdracht van die waardigheid houdt hij in Febr, 1820 de oratie
"De prosperis atque adversis, quae Academiae Lugduno-Batavae
annO'elapso contigerunt" 21).
In 1825, bij de plechtige herdenking van het 250-jarig bestaan der
Leidse Universiteit, houdt hij zijn "AllocutiO' in festi Academici
solennitate, qua Johannes Christianus Holscher summos in Medi
dna honores more majorum consecutus est. d. IX Febr. 1825" 22),

Daar hij inMaart 1824 al 70 jaar was geworden, dus wetteIijk af
had moeten treden, was hem bij besluit van Zijne Majesteit door
de Minister, daar zijn gezondheidstoestand goed was, vergunning
verleend zijn colleges door te geven. Eind October 1826 werd J.
C. Broers tot zijn opvolger benoemd, die reeds op 11 Dec. 1826
zijn inauguratie hield, zodat du Pui hem een belangrijk deel van
zijn omvangrijke onderwijstaak kon overdragen. Hoewel hij in de
winter van 1829/1830 een zware ziekte doormaakte (waardoor
hem minder krachten dan voorheen overbleven en nu en dan
maagpijnen "cardiogmos en pectus anhelum het welk mij voor
harddraverij ongeschikt maakt"), is hij tot aan zijn dood, 14 Juni
1834, doorgegaan met enkele colleges over capita selecta der
chirurgie, anatomie, verloskunde en gerechtelijke geneeskunde en
met openbare disputaties. Op 1 Maart 1831 wordt hij benoemd
tot Ridder in de Nederlandse Leeuw. In 1832 gebruikt hij de

19) Over de ware ervaring der medici.
2Q) Over die dingen die bij de uitoefening van de geneeskundigepraktijk

in al zijn onderdelen de verenigingvan het nuttige en het noodzakelijke
toelaten of belemmeren.

21) Over de voor- en tegenspoed die de Leidse Universiteit in het ver
streken jaar te beurt is gevallen.

22) Toespraak bij de feestelijke Academische plechtigheid op de ge febr.
1825 waarin J. C. Holscher volgens de gewoonte der Duden is ge
promoveerd.
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hem nog resterende krachten om leiding te geven tijdens de hel
tige choleraepidemie die Leiden toen teisterde. Na een korte ziekte
overlijdt hij op 14 Juni 1834. Hij ligt begraven op het historische
familiekerkhof aan de Groenesteeg te Leiden temidden van zijn
leerlingen en tijdgenoten.
Het mag waar zijn dat G. C. Nijhoff (11, pag. 283.) Wouter van
Doeveren (16 Nov. 1730-31 Dec. 1783) de eerste hoogleraar in
de heel- en verloskunde noemt op grond van het feit dat hij de
leges curiae op 10 Juni 1754 te Groningen ondertekende a18:Med.
dr. anat. chir. et artis obstetr. professor, ik meen met E. D. Bau
mann (39, pag. 241.) dat Meinard Simon du Pui de eerste hoog
leraar in de praktische chirurgie en verloskunde is geweest. Hoe
weI van Doeveren in zijn latijnse rectorale oratie te Groningen in
1770 "De Sanitatis Groninganorum praesidiis, ex urbis historia
naturali derivandis" d.i. "Over de gunstige gesteldheid van Gro
ningen voor de gezondheid, af te leiden uit de natuurlijke historie
der stad", die door M. van Geuns in het Nederlands vertaald
werd, pleitte voor de oprichting van een algemeen ziekenhuis in
die stad, werd er eerst in 1797, onder Thuessink, een algemeen
clinicum opgericht, waaraan in 1809 door Joh. Mulder (in na
volging van zijn -leermeester du Pui) een heel- en verloskundige
afdeling werd toegevoegd, terwiji het door hem bij zijn benoe
ming bedongen stadsziekenhuis pas in 1817 werd gerealiseerd.
Van Doeveren had na zijn intrede te Leiden in 1771 te kampen
met tegenwerking (inoculatieverbod te Leiden in 1773) en ziekte
Gicht) waardoor zijn praktisch onderwijs zich beperkte tot zijn
collegium casuale, dar om dezelfde reden soms langen tijd met
gegeven werd.

De kinderen vanM. S. Du Pui en M. D. Balkman.

Van de beide te Kampen geboren en in de Waalse Kerk gedoopte
kinderen, studeerde Pierre Antoine te Leiden, waar zijn vader
hoogleraar was en hij promoveerde in het rampjaar, op 3 Oct.
1807, in de rechten op een proefschrift getiteld: "De lure pro
vinciarum Imperii Romani" 23). In 1811 werd hij secretaris der
stad Leiden. 20 Febr, 1818 ging hij in ondertrouw met Marianne
Louise Bucaille, dochter van Nicolaas Bucaille en Catharina Rose

23) Over het recht in de wingewestenvan het Romeinse Rijk.
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Clignet. Uit het huwelijk zijn 7 kinderen geboren, waarvan de
jongste Jean Corneille geb. 1832, de vader werd van de vroegere
Kamper kantonreehter Petrus du Pui, wiens zoon Dr. Jean Cor
neille du Pui thans het familiearchief beheert, Pierre Antoine du
Pui overleed op 5 Aug. 1838, na en ziektevan slechts enkele da
gen. Nadere bizonderheden over hem zijn te vinden bij P. J. Blok,
Geschiedenis eener Hollandsehe Stad (40).
Catherine Marie of Cateau trouwde 10 .Mei 1803 met Mr. Jan
Hendrik Siberg, die in de Catalogus Promotorum te Leiden voor
komt: 16 Oct. 1802, Ianus Henricus Siberg, Indo-Batavus, Ex
plieatio leges 10. Nee creditoris Cod. de Pignoratitia actione,
in Sen., Iur. Hij woonde op de Breestraat en had als "voochgd"
zijn oom, Johan Lubbert Umbgraven te Amsterdam. Hij was
24 [aar en de tweede van de drie nakomelingen van de zeer ge
fortuneerde, maarniet geheel onbesproken Gouverneur-Generaal
van Nederlands Oostindie, die sedert 1795 behoorde tot de
Direeteuren van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen,
De bruid was bij haar huwelijk nog maar 15 jaar en overtrof dus
haar moeder in dit opzicht daar deze op haar trouwdag 16 jaar
was. Cateau overleed kinderloos te Leiden de 26e Mei 1826 op
38-jarige leeftijd. Haar man werd in 1816 raadslid van de stad
Leiden, leefde in 1830 nog en overleed op Huize Ter Wegen
onder Warmond.
Caroline Jeanne werd 21 November 1791 te Leiden geboren en in
de Waalse Kerk gedoopt, Zij huwde op .16 Juli 1817, dus op
25-jarige leeftijd, te Amsterdam met Jan Godfried Coster. Zij
kreeg 10 kinderen en overleed in 1856 bij Brussel.
De mogelijke herkomstvan de latijnse naam Puteanus.
Enricius Puteanus of Hendrik van der Putten of Henri du Puy
werd geboren te Venlo op 4-11-1574 toen zijn vader, Johannes
Puteanus daar burgemeester was. Hij kreeg onderricht van Vos
sius (latijnse school te Dordrecht) en Justus Lipsius (universiteit
te Leuven). Hij werd hoogleraar te Milaan en later opvolger van
Lipsius te Leuven. Was historieschrijver van Philips IV van Span
je en vriend van paus Urbanus VIII. Hij schreef meer dan ne
gentig boeken o.a. Historiae Belgicae en Historiae Cisalpinae.
Publiceerde ook briefwisselingen. Hij overleed op 17-9-1646 te
Leuven (36). Het familiewapen der nog levende afstammelingen
van Prof. M. S. du Pui voert als helmteken een put. Op enkele
der bij de bronnen vermelde brieven trof ik een lakstempel aan
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waarop een put is te zien. Het is mogelijk dat deze beide feiten
hebben bijgedragen tot het ontstaan van de naam Puteanus.

DE LEERLINGENVAN M. S. DU PUI.
Gerbrand Bakker 1 Nov. 1771 - 14 Juni 1828.

De eerste belangrijke leerling van du Pui is ongetwijfeld Ger
brand Bakker geweest die, evenals du Pui, te Enkhuizen geboren
was. Over hem heeft een andere Enkhuizer, Prof. G. C. Nijhoff,
in 1924 te Enkhuizen in de oude chirurgijnskamer een voordracht
gehouden getiteld: "Drie Enkhuizer professoren in de geneeskun
de, van der Linden, Bakker, Hendriksz" (41). Prof. Nijhoff veron
derstelde dat de 1 Nov. 1771 geboren Gerbrand die in 1787 het
gymnasium verliet te jong geacht werd voor de hogeschool en
daarom als leerling bij de Kamper lector du Pui, die met diens fa
milie bevriend was, in huis geplaatst werd. Daar du Pui reeds in
Jan. 1788 te Alkmaar benoemd werd, is het duidelijk dat ook
Gerbrand Bakker het huis aan de Oudestraat moest verlaten en in
1788 werd hij dan ook ingeschreven als student te Groningen. De
invloed van du Pui moet echter onuitwisbaar geweest zijn, want
als du Pui in 1791 hoogleraar te Leiden wordt, vertrekt ook
Bakker daarheen en promoveert er op 3 Mei 1794 op een proef
schrift over verzakkingsabcessen,
Daama vestigt hij zich te Enhuizen waar hij in het huwelijk treedt
met Johanna Poll van een Enkhuizer familie en praktiseert er
twaalf jaar. In 1806 wordt hij te Haarlem benoemd tot lector
in de ontleed-, heel- en verloskunde en aan de Teylerstichting
verbonden voor de vergelijkende anatomie. Na bedankt te heb
ben voor professoraten resp. te Franeker en Harderwijk, neemt
hij een benoeming naar Groningen aan en wordt zodoende op
volger van een andere leerling van du Pui n.l. Johannes Mulder.
Zijn oratio initialis ging over de verloskunde. De anatomie en de
vergelijkende anatomie hadden zijn speciale belangstelling, maar
hij was geen operateur zoals Mulder. Als vitalist voelde hij zich
sterk aangetrokken tot het in ons land, na de rectorale oratie van
J. F. Voltelen op 8 Febr. 1791 te Leiden gehouden, zeer gewan
trouwde dierlijk magnetisme. Hij wierp zich, in teamwork met
Dr. Wolthers en de chirurgijn Hendriksz, met volle energie op de
proefondervindelijke studie van de hypnose en de wetenschap
pelijke bestudering van de resultaten, die hij publiceerde in een
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in 1814 te Groningen bij Schierbeek en van Boekeren versche
nen "Bijdragen tot den tegenwoordigen staat van het animalisch
magnetismus in ons Vaderland" door G. Bakker, Professor in de
Geneeskunc1e, H. Wolthers, Med. Doctor en P. Hendriksz, Chi
rurgijn te Groningen (42) Hij beschreef hierin (bijlage achter het
eerste deel, pag. 8) nauwkeurig het verschil tussen de gewone
slaap en de magnetische slaap. Op pag. 5 van het tweede deel
wordt de mond-op-mond-beademing bij schijndoden beschre
Yen. Ook sommige studenten werkten mee in het team. Bakker
kreeg een grote naam in het behandelen van zielsziekten en had
groten invloed op zijn leerling Schroeder van der Kolk, die later
de Nederlandse Pinel werd genoemd wegens zijn hervormingen
in de behandeling der geesteszieken en de wetgeving op dit ter
rein (Doldinsdag). Wanneer F. v. Eden en v. Renterghem in
1887 hun Institut Liebault openen, hebben zij in G. Bakker met
zijn team a.d. Groninger Univ. hun voorgangers gehad! (43).

Johannes Mulder 15 Mei 1769 - 18 Nov. 1810

Johannes Mulder, een te Franeker geboren Fries, studeerde aan
vankelijk aldaar, waar hij in 't openbaar theses defendeerde onder
Chaudoir en in 1790 promoveerde tot A. L. M. et Phil. Dr. op
een dissertatie "De Calore et Modo, quo specifice corporibus
inest" 24), waarin de leer der warmtestof (Caloricum) behandeld
wordt. Hierna trok hij naar Leiden waar hij onder Brugmans
theses defendeerde. In dit disputeercollege zaten verder: N. C.
de Fremery, A. Lotichius, P. J. van Maanen, J. A. van Doeveren
en C. C. de Koning. Aanvankelijk was hij van plan zich verder te
bekwamen in "den geheelen omvang der Geneeskunde",-maar toen
du Pui in 1791 te Leiden kwam, schijnt deze zijn belangstelling
voor de heel- en verloskunde te hebben gaande gemaakt. Du
Pui zegt er het volgende van (62 geref. in 44.); "Bij her aan
vaarden van mijn Hoogleraarsampi in 1791 vond ik den Heer
Mulder, met een bijzondere aanbeveling van omen gemeenzamen
vriend den Z. G. Heere G. Coopmans M. D. te Franeker, als
student aan Leidens Hoogeschool en had het genoegen hem
niet alleen gedurende twee jaren onder mijn beste Toehoorders te
tellen, maar ook vooral bij een afzonderlijk onderwijs, zijn hand

24) Over de warmte en hoe deze in de lichamen voorkomt.
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te vormen in de moeijelijkste Heelkundige Konstbewerkingen".
Claas Mulder, zijn zoon, voegt er aan toe (44): "Aan dien waar
digen leermeester deelde daarom mijn Vader ook bij voorkeur
zijne wetenschappeJijke bijzonderheden in het vervolg mede en
ontving gaarne daarover desse!fs oordeel. In een woord zoo als
Chaudoir en Georg Coopmans te Franeker waren, zoo was du Pui
te Leyden de voornaamste gids van .mijn Vaders studien", Zowel
Coopmans als du Pui raadden Mulder aan zich te Londen verder
te bekwamen in de heel- en verloskunde. Dit gebeurde in 1792,
toen hij een dagelijks bezoeker van Guy's Hospital werd, waar
hij eigenhandig verbanden legde, verlossingen verrichtte en zelfs
"eenige Operatien bewerkstelligde" en evenals in St. Thomas een
lange reeks beroemde leermeesters had. In 1793 ging hij terug
naar du Pui die hem verder hielp zijn dissertatio medica voor te
bereiden, De eigenlijke promotie, waarbij hij een proefschrift
getiteld "Historia litteraria et critica forcipum et vectium obste
triciorum" verdedigde, yond plaats te Franeker op 8-2-1794
(Gedrukt te Leyden bij Honkoop 1793). Een kritisch, his
torisch litteratuuroverzicht dus van verloskundige tangen en hef
bomen. Onder degenen die hem geholpen hebben met het bijeen
brengen van materiaal voor zijn dissertatie, vinden we bekende
namen: Behalve zijn leermeesters du Pui, Oosterdijk en Lowder:
A. Bonn, Georg Coopmans, N. van der Eem, A. van de Laar,
E. J. Thomassen a Thuessink, J. A. Bennet, H. A. Bake, A.
Soek, N. Grotendorst en zijn medeleerlingen H. van der Laar,
P. J. van Maarien en Schuuring. Ook geeft Mulder in het proef
schrift een modificatie aan van de forceps, die van Duitse zijde
later werd aangeduid als de Mulderse tang. Hijzelf echter ver
wierp later zijn eigen vinding weer en bediende zich vanaf om
streeks 1801 van de kleine tang van Johnson en van die van
Levret.
15 Maart 1794 werd Johannes Mulder benoemd tot Landsopera
teur en Lector in de Anatomie, Chirurgie en Vroedkunde te
Leeuwarden als opvolger van wijlen de Operateur de Vries,
Chirurgijn. De Landschapsoperateur, zoaIs hij ook weI genoemd
wordt, moest den Hove Provinciaal en aIle andere Geregten, in
zaken de Justitie betreffende ten dienste staan en daartoe ter
plaatse een onderzoek instellen. Ook moesten de armen der pro
vincie die zulks nodig hadden door hem ter plaatse geopereerd of
verIost worden. Verder moest hij dus lessen geven in ontleed-,
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Het portret van Mr. Petrus Du Pui is gemaakt naar een schilderij dat in
het bezit is van. de dochters van de voormalige Kamper kantonrechter en

dat geschilderd is naar een foto



De foto van Prof. Gerbrand Bakker is gemaakt door de fotodienst van de
Groninger Universiteit naar een schilderij dat in de [aculteitskamer vall
de medische faculteit te Groningen aanwezig is. Hij woonde bij Du Pui

in het huis aan de Oudestraat.



heel- en verloskunde aan chirurgijns, vroedmeesters en vroed
vrouwen. Tevens moest hij met "een medicus en een chirurgus,
daartoe van regtswege gekozen, ten overstaan van gecommitteer
den uit den geregte, examina in deze vakken afnemen die voor
waarde waren tot het verkrijgen van een vergunning tot vestiging
in de hele provincie. Deze belangrijke werkkring kreeg nog meer
relief toen hij bovendien in 1797 tot hoogleraar in deze vakken
benoemd werd aan de Franeker Universiteit waar hij geen zieken.
huis tot zijn beschikking had. Zijn oratio aditialis, in de Neder
landse taal uitgesproken, is dan ook een vurig pleit voor prak
tisch klinisch onderwijs in deze vakken en bescherming van deze
groepen door de overheid. Als landschapsoperateur maakte hij
naam in 1798 door "de afzetting van het dijebeen" bij een meisje
te Dronrijp. Volgens Claas Mulder het vierde geval ter wereld en
het eerste waarbij de patient het leven erafbracht.
Stoutmoedig en handig operateur en volijverig vergelijkend ana
toom werd hij in 1807 te Groningen benoemd, waar hij het hoog
leraarschap aanvaardde met een rede over de verdienste van
Camper in de vergelijkende anatomie, De chirurgijn Hendriksz
noemt hem een tweede Camper en zijn zoon Claas Mulder noemt
hem de grondlegger van het verbeterd heel- en verloskundig on
derwijs in Friesland en Groningen. Hij had namelijk zijn benoe
ming te Groningen aanvaard onder uitdrukkelijk beding van een
te stichten heel- en verloskundig ziekenhuis. Voorlopig moest hij
het eehter doen met drie of vier zalen van het inwendig zie
kenhuis van zijn collega Thuessink waar hij in 1809 de beroemde
extirpatie van het kniegewricht bij Cornelia Ferverda verrichtte,
het tweede geval ter wereld en het eerste in Nederland. Tijdens
de herstelperiode beviel de vrouw precies 2 maanden na de he
roieke ingreep ongemerkt en tot ieders verbazing van een dode
tweeling en zelf overleed zij anderhalve maand na deze be-
valling, .
Op de kraarnzaal was hij persoonIijk bij iedere bevalling aanwe
zig en voerde de schriftelijke responsie in om het nut van de
lange wachttijden te vergroten. Onder zijn leerlingen beyond zich
oak Jelle Banga die later 60 jaar te Franeker praktiseerde en
een bekend werk over de Geneeskunst en hare beoefenaren
schreef. In Nov. 1810 echter voltrok zich het laatste drama: Ten
gevolge van een coryza gravis ontwikkelde zich bij Mulder een
empyeem van het "hoi van Highmor" dat hij op Zaterdag 3 Nov.
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1810, na nog zijn colleges en demonstraties te hebben gegeven en
een vrouw aan een cataract te hebben geopereerd, trachtte te
verwijderen door zich de derde molaar te trekken en via de lege
alveolus de kaakholte te perforeren. Hendriksz hielp hem de
operatie te voltooien en er ontlastte zich foetide pus. 's Maandags
daarop ging hij weer naar de snijzaal, maar was door de weer
opkomende koortsen gedwongen zich naar huis te begeven. Hij
stierf op 18 Nov. 1810 aan de gevolgen van een pyaemie. Zijn
historia morbi annex sectieverslag zijn opgenomen in het boek
dat zijn zoon Claas Mulder, hoogleraar in de kruid-, schei- en
artsenijmengkunde te Franeker heeft uitgegeven over leven en
werken van zijn vader. Het is getiteld:
Overzigt
Van de voornaamste gevallen, welke in het heel- en vroedkundig
akademisch ziekenhuis te Groningen, van den jare 1809 tot aan
het einde van het akademisch jaar in 1810 zijn waargenomen door

Johannes Mulder
Art. Lib. Mag. Philos. et Med. Doctor, Hoogleeraar in de
Ontleed-, Natuur-, Heel- en Verloskunde te Groningen, Lid
van de Proviciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek
en Toevoorzigt, Lid van verscheiden Geleerde Genootschap
pen en Correspondent van het Koninklijk Hollandsch Insti
tuut, eerste klasse.

Uit de nagelatene papieren uitgegeven, met eene uitbreiding uit
dezelve en uit de schriften van zijne leerlingen, en met een le
vensberigt voorzien; door desselfs zoon Claas Mulder, Math.
Mag. Philos. Nat. et Med. Doctor etc. Te Amsterdam bij C. G.
Sulpke, 1824".
Hij werd opgevolgd door Gerbrand Bakker, eveneens een leerling
van du Pui.

Nicolaas Cornelis de Fremery 1778 - 1844.

Tot de leerlingen van het eerste uur behoort ook de Fremery.
Geboren te Overschie, promoveert hij op 21 Sept. 1793 te Lei
den op een proefschrift "De mutationibus figurae pelvis, praeser
tim iis, quae ex ossium emollitione oriuntur", de verandering der
bekkengedaante, vooral ten gevolge van beenverweking. In zijn
aanspraak noemt hij du Pui onder zijn leermeesters, over wiens
colleges en secties hij verderop spreekt en die hem de maten
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en bizonderheden van 5 zijner bekkens verschafte voor dit proef
schrift (49, pag. 217, 339).
Wanneer later zijn zoon P. J. 1. de Fremery met zijn studievrien
den J. C. Broers (de latere opvolger van du Pui) en C. B. Tilanus
een studiereisje door Duitsland maakt en zij te Heidelberg de
kraamkliniek van Nagele bezoeken, herinnert deze verloskundige
zich direct de naam Fremery van de dissertatie over het zieke
vrouwenbekken (58, pag. 72.).
N. C. de Fremery werd in 1795 hoogleraar te Utrecht als opvolger
van de jonggestorven Steven Jan van Geuns en was gedurende
,,45 jaar een sieraad van onze school", aldus Lameris en Kou
wer (38). Dr. A. J. van der Weyde vermeldt over de Fremery
het volgende (45): In de vergadering van 9 Juli 1799 van het
oudste Utrechtse geneeskundig gezelschap, vermeldt de Fremery
als een bizonderheid een waameming van Prof. du Pui te Leiden:
Een meisje scheen bij sondering aan een vrij volumineuze steen
te laboreren. De operatie volgens de wijze van Louis geschied
en de tang ingebracht zijnde, konde de steen met geen mogelijk
heid naar buiten gebracht worden, totdat zich een deel van de
steen in de pars superior vaginae vertoonde die daardoor door
boord was en er, nadat deze opening genoegzaam gedilateerd
was, een beenen naaldekoker werd uitgehaald, die met een steen
achtige stof omkorst was; de patient herstelde. En nu de pendant
van dit verhaal, gevonden bij Dr. M. E. Kulsdom destijds te
Leeuwarden (46): Gerardus Lenegra laat in 1728 attesteren dat
hij bij Grytje ... , 28 jaar oud, kort na een geslaagde steenope
ratie, nog een geincrusteerde ivoren naaldenkoker van vier hout
duimen lang uit de blaas heeft verwijderd. En kerkvoogden van
Marssum verklaren nog eens extra, dat zij door deze geslaagde
operatie "van Grytje synne bevriet syn geworden, also niet in
staadt was om iets te verdiene". Men zou haast zeggen dat de
gevallen te excentriek zijn om niet identiek te wezen. Maar dan
moet of de Fremery of du Pui een lapsus memoriae 25) gehad
hebben. G. ten Doesschate (47) deelt mee dat de lessen van de
Fremery op Donders "een onbeschrijfelijke indruk" ~aakten.
Tot de leerlingen van de Fremery behoorde ook: "G. J. Mulder,
deze bijzondere man die de grondslag legde voor de roem van
de Utrechtse medische faculteit van de negentiende eeuw".

25) Herinneringsfout.
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Pieter Jacob van Maanen 2 Nov. 1770 - t 1854.

Toen du Pui in 1788 uit Kampen vertrok, werd in datzelfde
jaar Dr. J. W. Heppe te Almelo, eveneens een leerling van een
Geuns, tot zijn opvolger benoemd op een salaris van f 400.- per
jaar. In 1794 werd naast hem als tweede stadsdoctor, wegens de
ouderdom van Dr. van Goutum, Dr. P. J. van Maanen aangeste1d.
Reeds in 1793 had een commissie uit de Raad, bestaande uit de
Heren van Hemert, Nessink en de Secretaris Uittenhage de
Mist hierover contact opgenomen met du Pui, die zijn post. des
tijds "ten vollen genoegen van Schepenen en Raden zo weI als
van deezer stads ingezeetenen had waargenomen en zij troffen
bij hem die vo1veerdigheid en bereidwilligheid om de stad in
deezen van nut en dienst te zijn, dien zij van denzelven hadden
verwacht", Op advies van du Pui stelt daarop de commissie de
raad voor met de benoeming van de tweede stadsarts nog een
jaar te wachten daar na deze termijn "een jongman van on
gewone kunde en habiliteit" zal afstuderen, zodat men deze thans
reeds een toezegging van benoeming zou kunnen geven. Zoals
wordt voorgesteld, gebeurt. Van Maanen wordt stadsgeneesheeren
lector te Kampen op een wedde van f 800.- maar reeds in
1795 wordt hij hoogleraar te Harderwijk. Du Pui die weer ge
raadpleegd wordt Olverde benoeming van een opvolger en de
benoeming van de Vries Hofman tot stand brengt (overigens
heeft nu ook de Agent van Nationale Opvoeding een stem in het
kapittel), wordt voor zijn bemiddeling bij raadsbesluit van 3
Sept. 1798 vereerd met een half aam (90 fles) rode wijn.

Van Maanen wordt in 1806 te Groningen benoemd als opvol
ger van du Pui's leermeester Wijnhold Munniks, maar bedankt
op verzoek van Koning Lodewijk Napoleon, die hem te Har
derwijk wil houden ter wille van het geneeskundig onderwijs al
daar. In 1810 neemt hij echter een professoraat te Amsterdam
aan, maar bedankt daar in 1813 a1 weer voor en praktiseert dan
verder in Amsterdam tot zijn dood in 1854, op 84-jarige leeftijd
(1). In 1828 wordt te Amsterdam de klinische school gesticht
met C. B. Tilanus als hoogleraar in de heel- en verloskunde. Deze
werd ook voorzitter van het Genootschap voor heelkunde waarvan
van Maanen secretaris werd in 1829 (48).
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Carnelis Pruys van der Hoeven 13 Aug. 1792 - 5 Dec. 1871.

Johannes Knockers van Oosterzee, te Leiden werkende aan zijn
proefschrift "De Femina' 26) waarop hij 13 Oct. 1817 zal pro
moveren tot Doctor Medicinae, schrijft brieven aan zijn reeds af
gestudeerde vriend Dr. C. Pruys van der Hoeven, die te Rotter
dam de geneeskundige praktijk uitoefent. De Heren zijn nogal
kritisch ingesteld, zoals in het volgende zal blijken. De volgende
brieffragmenten trekken onze belangstelling: "Wij hebben hier
nogal aardige dingen in het ziekenhuis gehad. Voorleden week
heeft DUPUI een vrouw twee emmers water uit het abdomen 27)

afgetapt, er heeft bij haar een verharding van de ingewanden
plaats, waarvan de enorme milt zeer duidelijk te voelen is. Hij
heeft volgens Mead (Richard Mead, 1673-1754, bekend Lon
densch geneesheer.) den buik met olie in laten smeren, gedeelte
lijk om te verzagten en gedeeltelijk om de perspiratie te beletten
ten einde de secretio .urinae 28) te bevorderen en zij heeft tot
nog toe hier zeer veel hulp van ondervonden. - Eergisteren is
er een vrouw overleden, waarin de behandeling van onzen prof.
Oosterdijk (Nicolaas Georgius Oosterdijk, geb. 1740, werd in
1775 hoogleeraar in de geneeskunde te Leiden, nadat hij 4 jaren
dit ambt te Harderwijk had bekleed; hij overleed in 1817.) mij
in het geheel niet bevallen heeft sit venia temeritati (excuseer mijn
vermetelheid); het was een febris gastrica en een nervosa ver
wandeld met een zeer ongeregelden, uiterst zwakken en schie
lijken pols, en roggelende adernhaling, bezwaarlijke spraak, zoo
dat de prof. zelf van oordeel was, dat zij den dood nabij was,
en schreef niettegenstaande een mixt. uit spirit. nitr. dule., spirit
mind., rob. sambuc. & aq. hord. voor, met het zeggen: wij zullen
eens zien waar de natuur heen wil. Zij stierf denzelfden dag". Uit
een korte brief van 30 Jan. 1817: "Gij moet het aan den van ouds
her langdradigen DUPUI wijten, wanneer het niet naar Uwen zin
is, dat ik U thans met slechts weinige regelen onderhouden zal",
Johannes Knockers van Oosterzee vestigde zich na zijn promotie
te Kaapstad als geneesheer. Hij overleed in 1829 op 39-jadge
leeftijd te Rotterdam (50).
Camelis van der Hoeven werd geboren op 13 Aug. 1792 te Rot
terdam. Zijn.vader was Abraham van der Hoeven en zijn moeder

26) Over de vrouw.
27) Buik.
28) Urine afscheiding.
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Maria van der Wallen van Vollenhoven. Zijn vader overleed in
1803 en zijn moeder hertrouwde in 1810 met Dr. Martinus
Pruys, geneesheer te Rotterdam. Later voegde hij de naam Pruys
bij de zijne.
In 1812 werd hij te Leiden ingeschreven en promoveerde aldaar
in 1816, evenaIs van Oosterzee, bij Sandifort. Zijn proefschrift
was getiteld: "De constitutionis epidemicae doctrina", over de leer
van het epidemische ziektekarakter, zoals hij het zelf vertaalde.
Na zijn promotie vestigde hij zich als geneesheer te Rotterdam.
In zijn vrije tijd bestudeerde hij Hippocrates. Hij werd in 1824
te Leiden benoemd tot hoogleraar in de geneeskunde als opvolger
van Prof. Bernard.
In 1827 werd hij gewoon hoogleraar en kreeg in 1862 emeritaat,
salvo honore et stipendio 29) zoals hij zegt in zijn in 1866 uitge
geven "Academieleven" (51) waarin hij op pag. 68 het volgende
meedeelt over het onderwijs en de leermeesters: "Volgens de
collegies van velen mijner professoren, moest ik denken dat de
geneeskunde sedert onzen Boerhaave niet was vooruitgegaan.
Paradijs, die in 't jaar mijner komst overleden was, expliceerde
Boerhaaves Aphorismen. Oosterdijk doceerde de pathologie van
Gaubius, Boerhaaves leerling. Eduard Sandifort volgde Marherr's
verklaring van Boerhaaves Institutiones en de chirurgie en Db
stetrie van du Pui waren die der oudere franse school. Wat was
natuurIijker dan dat die gehechtheid aan het oude ons jongeren
mishaagde en die verjaarde lessen geen de minste invloed op ons
hadden. Zelfs het onderwijs van Brugmans in chymie en botanie
was een anachronisme, zoodat wij meenden onze studie niet naar
het collegie te kunnen regelen en derhalve onzen eigen weg te
moeten gaan". Maar als hij zelf hoogleraar is geworden heet
het: "In Januari 1825 zou mijn pathologisch onderwijs een aan
yang nemen. Mijn voorganger, Prof. Bernhard, had Gaubius ge
interpreteerd en ik yond onder de toen bekende handboeken geen
beter voor de pathologic, terwijl ik onder de medici het algemeen
gevoelen in mijn voordeel had. De eerste proef gelukte en tot het
jaar 1834 ben ik met mijn interpretatie van Gaubius voortgegaan,
tot het boek was uitverkocht. Nu besloot ik liever een nieuw boek
te schrijven dan het oude om te werken. Dat nieuwe boek heb
ik tot de februarijrevolutie van 1848 blijven gebruiken en eindelijk

29) Met behoud van de eerbewijzen en het honorarium.
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mijn anthropologisch onderzoek uitgegeven, waarbij ik met de
oude school gebroken heb en voor het nieuwe leven ben gaan
werken". En op pag. 65 & 66: "De klinische lessen betreffen
zoowel de eigenlijke Geneeskunde, als de Heel- en Verloskunde.
Zij worden bij ons in hetzelfde Nosocomium gehouden en be
hooren bijeen. Onze professor chirurgiae was tevens professor ar
tis obstetriciae, Hij was oud en zijn handen krom van de jicht,
zoodat hij voor beide vakken totaal ongeschikt was. Opgevoed
in de fransche school, was hij bekend met de rijke chirurgicale
traditie der Franschen en met hunne vroegere obstetricieele ge
schriften, ook met die der Engelschen, weinig of niet met die der
Duitschers. Zijne heelkundige en verloskundige hulp was gebrek
kig en het was in waarheid pijnigend, getuige te zijn van zijn on
handigheid; nog meer omdat hij geringe sympathie betoonde voor
de ongelukkige slagtoffers die aan zijne kunst waren toevertrouwd.
Over het algemeen waren de resultaten der professorale kunst
oefeningen niet geschikt om ons de praktijk der geneeskunde te
leeren waarderen of in haar vermogen te leeren kennen.
De Boerhaviaansche kuren waren evenmin als de Browniaansche
en die der natuurphilosophie gelukkige kuren, en zoo er eene
statistiek van ons Nosocomium had moeten worden opgemaakt en
uitgegeven, zij zou weinig tot eer der Akademie gestrekt hebben".
Het is de onbillijke kritiek van de kunstminnende theoreticus op
de hardwerkende, enigszins gehandicapte, practicus die vrijwel
zonder verdoving moest werken en dit harde oordeel van de Ieer
ling over de meester is voor ons onbegrijpelijk.
In 1832 heeft du Pui als senior facultatis medicinae 30), tijdens
een korte, maar zeer hevige choleraepidemie, de Ieiding van een
uit nood geboren comite van de academische hoogleraren en de
te Leiden praktiserende medici. Oud en jong geeft dan zijn beste
krachten om de epidemie, die in drie maanden 1087 van de
34.000 inwoners van Leiden aantast, tot staan te brengen. Van
dit aantal sterven er 485, terwiji er 602 herstellen. Het relaas van
deze epidemie, vijftig jaar voordat Robert Koch de vibrio chole
rae en de overbrenging daarvan door drinkwater, voedsel en lijf
goed ontdekte, is in 1833 door C. Pruys van der Hoeven e.a. ge
publiceerd in een zeer lezenswaard geschrift getiteld: "Geschied
verhaal van de choleraepidemie te Leiden in 1832". (52).

30) De oudste van de geneeskundige faculteit.
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Daniel Dylius, Amsterdam 1777 - t Utrecht 1817.
Hij promoveerde op 20 Juni 1798 te Leiden op een proefschrift
"De Claudicatione" 31). Hij was op 8 April van dat jaar al door
du Pui (33, Leiden, B. P. L. 755) aanbevolen als professor in
de anatomie en physiologic aan het Atheneum te Amsterdam om
Prof. Andreas Bonn op te volgen die dat jaar was afgetreden.
Gerhardus Vrolik sedert 1769 hoogleraar in de botanie aan de
zelfde school, werd echter door de Agent van Nationale Op
voeding, Theodorus van Kooten, de voormalige Kamper rector,
benoemd. Dylius vestigde zich toen als geneesheer te Amsterdam
en werd in 1816 benoemd tot hoogleraar in de geneeskunde te
Utrecht, als opvolger van M. van Geuns. Hij overleed echter
reeds in 1817 op 40-jarige leeftijd aan herhaalde haemoptoe's,

Gerard Conrad Bernard Suringar 8 April 1802 - t 12 Jan. 1874.

Hij werd te Lingen in Hannover geboren en in 1817, op 15-jarige
leeftijd student in de geneeskunde te Leiden, dus nog 5 jaar later
dan C. Pruys van der Hoeven, die in 1812 aankwam. Hij stu
deerde ook te Parijs en te Berlijn. In 1826 vestigde hij zich als
geneesheer te Leiden, werd in 1830 benoemd tot hoogleraar aan
het Athenaeum te Amsterdam en gaf later ook college aan de
klinische school aldaar. In 1843 werd hij gewoon hoogleraar
aan de medische faculteit te Leiden. Hij is bekend geworden
door zijn serie opstellen over "De Geschiedenis van het Genees
kundig onderwijs te Leiden", verschenen in het Ned. Tijd
schr. v. Geneeskunde van 1860-1870. Deze 18 opstellen worden
geroemd om hun nauwgezette bewerking van de stof en het juiste
en onpartijdig gegeven oordeel over de verdiensten van zijn voor
gangers (36). Daar hij du Pui persoonlijk gekend heeft en diens
colleges en operatieve verrichtingen als ooggetuige heeft meege
maakt, is zijn beschrijving en beoordeling daarvan voor ons van
veel belang, mede in verband met de uitlatingen van Pruys van
der Hoeven en zijn vriend van Oosterzee. Zoals van Geuns du
Pui tekent (3) als een man "van een levendigen inborst, bevallig
voorkomen en gespraakzaamheid", zo noemt Suringar (6) hem
"opgeruimd, onbezorgd van gemoed en een groot voorstander
van het gezellige leven; wiens gezelschap door zijn soms enigszins

31) Over bet mank ziin.
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sarcastischen humor door zijn ambtgenoten en studenten op prijs
werd gesteld. Hoewel du Pui jarenlang door jichtaanvallen werd
gekweld en zijn vingers door deze langdurige gewrichtsaandoe
ning enigermate misvormd en verstijfd waren, ontbrak het hem
geenszins aan de nodige technische subtiliteit. Hoewel hij ambi
dexter was, maakte hij toch bij voorkeur van de linker hand ge
bruik en als er een cataractoperatie voor beide ogen moest plaats
vinden, werd het rechter DOg door de hoogleraar en het linker
door zijn assistent Droeze geopereerd", Maar ook hernioto
mieen 32) amputaties en lithotomieen 33) zag Suringar hem ver
richten, met een vaste hand.
Het onderwijs van du Pui wordt door Suringar als voIgt om
schreven: "In de morgenuren werd, op de gebruikelijke wijze,
over de voornaamste hoofdstukken der theoretische chirurgie,
een collegie in het latijn gehouden". Over latijnse colleges schrijft
Prof, J. Huizinga in zijn bijdrage in het "Gedenkboek van het
derde eeuwfeest der Groninger Universiteit" (11): "De slape
righeid, die er moest uitgaan van een in het latijn woordelijk ge
dicteerd college, kan ons nu nog doen geeuwen ... ". Wanneer
dan ook de Heer Johannes Knockers van Oosterzee aan zijn
vriend Cornelis Pruys van der Hoeven schrijft over "den van
oudsher langdradigen DUPUI" zal hij vrij zeker het oog gehad
hebben op diens latijnse colleges.
Van geheel anderen aard echter waren de chirurgische en anato
mische lessen die hij in opdracht van het Leidse stadsbestuur in
het St. Elisabethshofje gratis gaf aan chirurgijnsleerlingen en chi
rurgijns. Du Pui had direct bij zijn benoeming bedongen dat de
studenten deze lessen in de Nederlandsche taal ook zouden mogen
bijwonen en reeds op 14 Febr. 1792 hield hij de eerste les waartoe
ook de leden van de medische faculteit door hem waren uitgeno
digd, Dit aanschouwelijk onderwijs, in de wintertijd om 5 uur in
de namiddag bij kaars- of lamplicht gegeven, trok grote belang
stelling, niet alleen van studenten en chirurgijnsleerlingen, maar
ook van doctores, chirurgijns en andere belangstellenden. De
voortvarendheid waarmee hij begon een collegium casuale chi
rurgicum te geven werd reeds vermeld, Eveneens dat hij de
rnoeilijkheid van het praktisch werkzaam zijn der studenten op
het gebied van de verloskunde oploste door de studenten onder

3'2) Breuksnijding.
33) Steensnijding.
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zijn leiding bevallingen te laten verrichten bij de vrouwen thuis.
Weliswaar had hij zeer sterk aangedrongen om in het Caecilia
gasthuis ook voor de verloskunde of voor de chirurgie een klein
zaaltje met zes bedden in te mogen richten, maar klinische opna
memogelijkheid schijnt hij toch pas in 1799 gekregen te hebben
bij de opening van het eerste academisch ziekenhuis. Deze ge
legenheid voor de studenten om in de stad praktische verloskun
dige ervaring op te doen schijnt onder zijn opvolger J. C. Broers
weer opgeheven te zijn en pas door Simon Thomas, de opvolger
van Broers en eerste hoogleraar in de obstetrie, weer in ere her
steld te zijn. De stichter van deze vorm van onderwijs is dus du
Pui.
Na zijn benoeming tot Professor Collegii Medico-Practici en de
opening van het Nosocomium academicum in 1799 heeft hij met
zijn assistent, de heelmeester J. J. Droeze, twee keer per week
met de studenten de klinische heelkundige patienten behandeld en
besproken en de belangrijkste operaties zelf verricht. Dit college,
schrijft Suringar, heeft veel nut gesticht (6).
Toen hij in 1801 door "H. H. Curateuren" tot Professor Medi
cinae was aangesteld, heeft hij daarenboven Disputationes publi
cae medicae, chirurgicae et obstetriciae gehouden (Memorie van
Prof du Pui d.d. 8-3-1807 te vinden in (29)).
.Aan het college theoretische verloskunde besteedde du Pui veel
tijd en energie. Hij had een eigen uitgebreid schema ontworpen
waarnaar zijn dictaten waren ingericht, in plaats van een bepaald
boek te volgen. Het was zeer uitvoerig en duidelijk en bevatte
tevens een literatuuroverzicht, een geschiedenis der kunstgrepen,
een geschiedenis der verloskundige instrumenten en een hoofd
stuk over de gerechtelijke geneeskunde. Het is duidelijk dat du
Pui, voor de wetenschappelijke vorming van zijn leerlingen, be
halve aan een uitgebreide theoretische kennis en een gedegen
praktische ervaring, veel waarde hechtte aan historisch inzicht in
de ontwikkeling der verloskunde.
Zijn hulpmiddelen bij 't onderwijs bestonden uit: een kleine ver
zameling normale en pathologische bekkens, een hoeveelheid em
bryologische praeparaten, een vrij uitgebreide verzameling instru
menten, een geschikt phantoom en de platen van Smellie, Wil
liam Hunter, B.S. Albinus en anderen. Het mechanisme van de
baring, de afmetingen van het bekken, de verschillende houdingen
en liggingen van de vrucht behandelde hij vooral in verband met
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de meehanisehe en geometrisehe verhoudingen tussen het moeder
lijke bekken en de vrueht en zij vormden hem een dankbaar on
derwerp voor de toepassing van de verloskundige statistiek. Reeds
in zijn oratio aditialis had hij als zijn mening te kennen gegeven
dat de geneeskunde voor een groot deel als een natuurkundige
wetensehap besehouwd en beoefend diende te worden d.w.z. dat
dat de algemene natuurwetten ook op het dierlijk liehaam zoweI
in de gezonde als in de zieke staat moe ten worden toegepast.
Dit geldt zowel voor de geneeskunde in het algemeen, als in het
bizonder voor de heel- en verloskunde die immers beide zo dik
wijls werktuigelijke hulp vereisen. In die zienswijze is de Hoog
leraar steeds blijven deelen, en hij traehtte die ook bij zijn leer
lingen meer en meer in gang te doen vinden, zodat zijn onderwijs
niet alleen door zijnen zaakrijken inhoud, maar vooral ook door
de daaraan gegevene rigting, veel nut gestieht en een groot aantal
bekwame kunstoefenaars gevormd heeft", zo besluit Suringar zijn
betoog (6).

Conclusies:
In zijn proefsehrift "De reehter en de linker mens" doet M. S.
du Pui, evenals in zijn inaugurele rede "Over het verstandig ge
bruik van kraeht en invloed der natuurwetten tot nut der heel
en verloskunde", zieh kennen als iatromeehanieus.
In de ontwikkeling van het geneeskundig onderwijs in Neder
land in het algemeen en van dat van de Leidsehe Universiteit in
het bizonder heeft du Pui een sleutelpositie ingenomen. Zijn vele
leerlingen-hoogleraren getuigen hiervan:
Met name bij de herleving van het algemeen kliniseh onderwijs en
in het bizonder bij de totstandkoming van het praktisch onder
wijs in de heel- en verIoskunde heeft hij baanbrekend werk ver
rieht.
Ongeacht de verdiensten van David van Alphen, Pieter van Bleis
wijk, Oosterdijk en Paradijs, heeft du Pui in samenwerking met
de curator van Santen de stiehting van het eerste acadernisch zie
kenhuis in 1799 mogelijk gemaakt, En ook toen hij in 1811 nog
alleen was overgebleven aIs Professor Collegii Medieo-Practici,
heeft hij kans gezien, ondanks de benarde politieke en econo
mische omstandigheden, de .regering te overtuigen dat de groei
van het klinisch onderwijs grotere ziekenhuiscapaciteit vereiste,
wat hij in 1818 wist te realiseren in het ziekenhuis aan de Oude
Vest (32).
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Hij was de heroprichter en instandhouder van de chirurgische po
Iikliniek. (Collegium quod casuale dicitur constitutum est eo
auctore et adjutore (7) ). Het op andere plaatsen (Kampen, Alk
maar) door hem aangevangen onderwijs aan chirurgijns werd op
academisch niveau voortgezet.
Hij was de stichter van de verloskundige polikliniek waardoor hij
het mogelijk maakte dat de studenten al zeven jaar veer de in
richting van het Tocodochium bevallingen bij de vrouwen aan
huis onder zijn toezicht konden leiden en termineren.
Hij is de eerste Nederlandse hoogleraar in de klinische chirurgie
en verloskunde geweest (39, p. 241). Nog steeds gelden de woor
den waarmee J. O. S. Veith in 1809 zijn rede ter herdenking van
het 100-jarig bestaan van de Leidse verloskundige kliniek besloot:
"Nicht besonders spriihender Geist, sondem fleissige Arbeit,
treue Pflichterfullung und Festhalten an dem als Nothwendig er
kannten fuhrten du Pui zum Ziel und sichern ihm ein dankbarcs
Andenken auch heute noch" (32).
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