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INTRODUCTION 
 
Wouter van Doeveren and Petrus Camper 
 
During the late seventeenth century and the first half of the eighteenth, many foreign 
students, drawn by the opportunity to attend the lessons given by Herman Boerhaave (1668-
1738), traveled to Holland in order to study medicine at the University of Leyden. As the 
Album Promotorum of Leyden University shows, especially students from England, Scotland, 
France, Germany, Austria and Switzerland found themselves drawn to the United Provinces. 
The Album’s first entries on obtained doctorates of foreign students date from around 1575, 
shortly after the university had been established.  

Boerhaave attracted students from all over Europe. After his death, students kept 
coming to Leyden in order to attend the lectures given by the most renowned scientists of the 
country, including Frederik Christiaan Winter (1712-1760), the brothers Bernhard Siegfried 
Albinus (1697-1770) and Friedrich Bernhard Albinus (1715-1778), Willem Jacob ’s 
Gravesande (1688-1742), Petrus van Musschenbroek (1692-1761) and Hiëronymus David 
Gaubius (1705-1780). Many students, who wished to improve their medical skills, were 
attracted by the practical approach to the study of medicine. Bedside teaching flourished 
under Boerhaave, his colleague Winter organized the first out-patient clinic in Leyden, and 
Gaubius and Adriaan van Royen (1704-1779) taught a collegium clinicum. While it was possible 
to start one’s medical education at a university level in Amsterdam, Utrecht, Franeker, 
Groningen and Harderwijk, most students decided to finish their studies at Leyden University 
and to obtain their doctorate of medicine there. Furthermore, many young surgeons, after 
having been trained as an apprentice of a qualified surgeon, decided to complete their 
education at a university. 
  However, in the course of the eighteenth-century, the Dutch professors of 
medicine almost completely confined themselves to theoretical lessons, mostly by reading 
texts written in Latin. Apart from the anatomists Frederik Ruysch from Amsterdam (1638-
1731) and Govert Bidloo from Leyden (1649-1713), only a few others continued to teach 
practical medicine. Examples of these are the famous anatomist Bernard Siegfried Albinus and 
the renowned surgeon Johannes Jacobus Rau (1658-1719). After Boerhaave had died, more 
and more Dutch medical students traveled to Paris and London, in order to satisfy their lust 
for getting familiar with new developments in practical medicine, surgery and obstetrics. The 
famous hospitals of London and Paris were the place to be, especially from late summer until 
late spring. 

In 1746, Petrus Camper (1722-1789) obtained his doctorate of medicine and started 
to practise as physician in the city of Leyden. After his parents died, he decided to travel to 
London and Paris in order to improve his practical skills. This journey took him about a year. 
Soon after his return from Paris, he was appointed professor of anatomy at the University of 
Franeker in Friesland. In October 1753, Wouter van Doeveren (1730-1783) obtained his 
doctorate of medicine at the University of Leyden, after having spent more than 10 months in 
Paris. He attended several courses of surgery and obstetrics in the French capital, given in the 
hospitals by the most famous professors. After returning to the Netherlands, Van Doeveren 
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followed a prosperous career, first as a physician in Leyden and then as a professor of surgery 
and obstetrics at the universities of Groningen and Leyden. Like Camper and Van Doeveren, 
many young and ambitious Dutch medical students spent a couple of months in Paris, before 
obtaining their doctorate at home. They wanted to attend the practical courses given in its 
famous hospitals and medical schools, such as the Salpêtrière, the Hôtel-Dieu, the Bicêtre, the 
Charité and the Saint-Côme. 

This book describes the careers of two renowned Dutch scientists, who decided to 
travel to Paris. Their story stands for the careers of many other ambitious and successful Dutch 
and foreign students, who, once returned to their native countries, oversaw new 
developments in the teaching of practical medicine, surgery and obstetrics. Usually they 
obtained a professorship of medicine at a university, shortly after their return. As a 
consequence of their unforgettable experience made in Paris and London the medical 
profession changed considerably. Moreover, medical doctors increasingly decided to practise 
surgical and obstetrical operations, which until then had been the exclusive domain of those 
surgeons who were members of a guild.  

 
 
 
 
 
 

 
Medal depicting the dome of the surgical school  

of the Paris hospital of Saint-Côme 
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PRELIMINARY REMARKS ON THIS EDITION 
 
This transcription is a text edition and it focuses mainly on the content of the travel diaries. Therefore, 
the so-called critical normalization method is used. This means that the document is transcribed as 
accurately as possible, but that punctuation and capitalization have been adapted to modern use.If the 
identity of a person is beyond any doubt, the spelling of the family name has been standardized. In 
addition, phrases and words placed between brackets ( ) have been added by the original author of the 
journal, while words intended to improve the readability of the texts, have been placed between square 
brackets [ ]. Dates are underscored.  

Additions by the editor, such as summaries, but also book titles, anatomical names and medical 
terms (often in Latin) have been italicized. Expressions used and remarks made by the original author of 
the manuscript are placed between citation marks: ‘…’.  

Furthermore, we have tried to identify the names mentioned in the travel journals and letters. 
Identified persons are given in STANDARD CAPITALS. When a person is first mentioned in the text, the 
name has been highlighted BOLD, and a explanatory footnote has been placed. Unidentified persons are 
given in ITALIC CAPITALS. Sometimes, the original author did not fill out names, dates and places. In 
those cases, the sentence is interrupted by an ellipsis…. Words that turned out to be illegible are marked 
with an ellipsis between square brackets: […]. 
 Much assistance to the preparation of this edition has been provided by Florine Weekenstroo, 
Ilja Nieuwland and Huib Zuidervaart, all from the Huygens Institute for the History of the Netherlands 
in the Hague.  
 
 
ABBREVIATIONS 
 
UVA: UB Library of Amsterdam University (Amsterdam, NL) 
UBL BPL Leiden University Library, Bibliotheca Publica Latina (Leyden, NL) 
KB Royal Library, (The Hague, NL) 
ARC Académie Royale de Chirurgie (Paris, FR). The archives the academy are kept 

in the Académie Nationale de Médecine (Paris, FR). 
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I.  SHORT BIOGRAPHY OF WOUTER VAN 
DOEVEREN (1730-1783) 

 
 
Introduction 
In 1787, the Société Royale de Médecine (established in Paris after a Royal Decree had been 
issued on 26 April 1776) published the eulogy dedicated to Wouter van Doeveren, professor 
of medicine at Leyden University and foreign member (associé étranger) of that society. This 
memorial address had been written by Félix Vicq d’Azyr, first secretary for life of the society 
founded by him and by Joseph-Marie-François de Lassone, surgeon to King Louis XVI.1 Van 
Doeveren passed away on December 31, 1783. 
 
Biographical note 
Wouter van Doeveren was born on 16 November 1730 in the town of Philippine, in Zeeuws 
Vlaanderen.2 On 7 October 1747, after having been educated at the grammar school of Goes 
(Zeeland), he enrolled as a student of Medicine at Leyden University. His most inspiring 
professors were Bernhard Siegfried Albinus (1697-1770), who taught him physiology, while 
Friedrich Bernhard Albinus (1715-1778) instructed him in anatomy. Frederik Christiaan 
Winter (1712-1760; physiology), Adriaan van Royen (1704-1779; botany), Petrus van 
Musschenbroek (1692-1761; physics) and Hiëronymus David Gaubius (1705-1780; practical 
medicine) completed the list of Van Doeveren's instructors. It was Bernhard Siegfried Albinus, 
the world-famous anatomist, who kindled Van Doeveren’s interest in human anatomy, while 
Frederik Winter stirred his vivid interest in physiology. 

Van Doeveren’s academic discourses, his unpublished manuscripts, and a great deal 
of his correspondence are preserved in the library of Amsterdam University. Other 
manuscripts and letters are kept in the library of Leyden University. The library of the 
University of Amsterdam is also the custodian of the travel journal kept by Van Doeveren 
between late August 1752 and the end of June 1753. He made this trip to Paris in the 
company of his fellow student Jan Tak, who was born in Middelburg, on the island of 
Walcheren (Zeeland). Tak was a brother-in-law of Paulus de Wind III (1714-1771), a 
renowned surgeon and obstetrician who practised in Tak’s native town. Finally, a collection 
of letters is preserved in the Royal Library of the Netherlands (The Hague).  
 
Educational trip to Paris; ambitions and experiences 
On 31 August 1752 Wouter van Doeveren and Jan Tak left for Paris, where they arrived 
already on 7 September. After having found a boarding house they went to see some friends.3 

                                                 
1  Histoire de la Société Royale de Médecine, Années 1782 et 1783, avec les Mémoires de Médecine et de Physique médicale 

pour les mêmes années, tirés des Registres de cette Société (Paris: Théophile Barrois le jeune, 1787), pp. 188-199. 
2  The part of the Dutch province of Zeeland south of the Scheldt estuary, which only shares land borders with 

Flanders.  
3  In Leyden close friends had been Gerard de Wind III (from Middelburg) and Johann David Hahn (from 

Heidelberg), who enrolled as students of medicine at Leyden University on 25 July 1747. Others were Gerard 
Heerkens (from Groningen; enrolled in Leyden on 21 July 1747), Franconius de Vrije (from Gouda; enrolled in 
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One of them was David van Royen. At the time, Van Royen had already finished his study 
of medicine at Leyden University. The friends were very ambitious, and dying to attend the 
courses of surgery given by Jean Astruc, Antoine Ferrein, Georges De la Faye and René-
Jacques Croissant de Garengeot. Moreover they wanted to visit Jean-Antoine Nollet, abbot 
and famous physicist, teaching at the ‘Collège Louis-le-Grand’. In order to improve their 
practical skills and theoretical knowledge of obstetrics, they also wanted to attend the practical 
courses given by André Levret (1703-1780) and Nicolas Puzos (1686-1753), who were 
demonstrators of obstetrics at the ‘Hôpital Saint-Côme’.4 During one of the first lessons given 
by André Levret, Van Doeveren asked his professor what he thought of the drawings of a 
pregnant uterus made by Bernhard Siegfried Albinus.5 Levret answered him straight out that 
these drawings were unworthy of the great Albinus. Van Doeveren, however, succeeded in 
convincing him of the contrary, explaining how the various plates needed to be read. 

Supervised by Jean-Baptiste-Antoine Andouillé, demonstrator of surgery at the 
‘Hôpital de la Salpêtrière’, Van Doeveren practised the removal of vesical calculi, together 
with his friend Jan Tak. All things considered, they had high expectations of their instruction, 
as becomes clear from Van Doeveren’s detailed travel diary.6 They began friendschip with 
several other young and eager scientists, among others Heinrich Johann Nepomuk von 
Crantz (1722-1797), native of Luxemburg and former student of Gerard van Swieten and 
Anton de Haen in Vienna. Von Crantz had taken his doctorate in 1750, after which he 
continued his studies in Paris. He was therefore able to show his friends around. In 1756, 
having continued his studies in the main hospitals of London, Von Crantz published his 
Einleitung in eine wahre Hebammenkunst.7 This publication, which was clearly inspired by the 
works of Levret, paved the way for his appointment as professor of physiology and medicine 
at the University of Vienna. Among other things, he improved the forceps designed by 
Levret.  
For almost ten months Van Doeveren and Tak stayed in Paris. In order to improve their 
obstetrical skills, Mr Thomas, demonstrator of anatomy at the ‘Hôpital de Bicêtre’, put the 
bodies of women who had died in pregnancy or during childbirth at their disposal. At the 
time this immense hospital was used as an asylum for mad women. Van Doeveren and his 
friends repeatedly practised obstetrical manipulations on the manikin designed and constructed 
by Levret and his wife. On several occasions, they were called upon to assist and to carry out 
more difficult deliveries by Madame Clavé’s or Madame Liset’s, two midwives who practised 
in the Faubourg Saint-Germain, at the time already one of the privileged suburbs of Paris.  

For most of the young foreign physicians, their period of study spent in Paris turned 
out to be the start of a most promising and productive career. In 1754, for example, shortly 
after his return to Leyden, David van Royen was appointed professor of botany at Leyden 

                                                                                                                              
Leyden on 17 August 1748), while Jan Florentius Martinet was matriculated as a student of theology at Leyden 
University on 11 September 1748.  

4  Puzos, Nicolas, Verhandelingen over de Verloskunde, vervattende in zig veele gewigtige waarnemingen in het Beoeffenen van 
deeze konst, 3 vols. (Amsterdam: Gerrit Bom, 1762-1768). [Translation of the French edition published in 1759]. 

5  Albinus, Bernhard Siegfried, Tabulae VII uteri mulieris gravidae cumjam parturiret mortuae (Leyden: J. & H. Verbeek, 
1748-1751). 

6  Library of the University of Amsterdam, Special Collections, UVA: UB: coll. hss. IV a 5 (3). 
7  Published in Vienna by Thomas Trattner. 
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University as the successor of his uncle, Adriaan van Royen. Having returned to their 
respective native countries, the majority of Levret’s students focused themelves on practical 
obstetrics and showed a special interest in difficult deliveries, such as those in which the 
child’s head appeared to be stuck in the mother’s pelvis. 
 
Scientific contacts and other diversions in Paris 
Shortly after his arrival in Paris, Van Doeveren went to see Jean-Antoine Nollet (1700-1770) 
in order to hand over a letter of recommendation written by Petrus van Musschenbroek. 
Adriaan van Royen had also given Van Doeveren a letter of recommendation, addressed to 
René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757), a famous mathematician and physicist 
who at the time owned one of the most interesting collections of natural history. This 
collection was preserved in the Observatoire.8 Furthermore, Van Doeveren’s teacher Gaubius, 
a foreign member of the Académie Royale de Chirurgie facilitated his entrance in the 
scientific community of Paris. Eventually, Van Doeveren decided that these letters of 
recommendation were only of limited use to him. 

The visit Van Doeveren and his friends paid to the Observatoire made an indelible 
impression. On 15 November 1752, they attended a meeting of the Académie Royale des 
Sciences. At that occasion they also met Henri-Louis Duhamel du Monceau (1700-1782), a 
renowned physicist, agronomist and engineer. At the occasion of one of their visits to the 
Hôtel-Dieu the young men were upset by seeing thousands of patients packed together in this 
immense building. At the Sorbonne they attended the defense of a thesis in theology, and at 
the Ecole de Médecine they witnessed a speech on the occasion of the recovery of the 
Dauphin, the oldest son of King Louis XV. A visit to the Hôpital des Enfants Trouvées also 
left a deep impression. During the visit to Réaumur, Van Doeveren was overwhelmed by the 
splendour of his collection of natural history and mineralogy, which in the view of all visitors 
was one of the most exquisite collections in all of Europe. Van Doeveren and Tak repeatedly 
visited the famous Bibliothèque Mazarine.  

A major tourist event was witnessing His Majesty King Louis XV getting up in his 
bedroom, followed by his morning prayer. At another occasion, Van Doeveren and his 
friends attended the defence of a thesis in the Faculté de Médecine, which took six hours. 
They saw Jean-Joseph Süe the elder (1710-1792), demonstrator of anatomy, at the Hôpital 
Saint-Côme, Time and again they met Christoph Gottlieb Büttner (1708-1776), who already 
held a full professorship of anatomy at the University of Königsberg (East Prussia) since 1737.9 
In Büttner’s company, they paid a visit to Bernard de Jussieu (1699-1777), a famous botanist, 
who worked in the ‘Jardin Royal des Plantes’.  

                                                 
8  Réaumur was called the ‘Pliny of the eighteenth century’. 
9  UVA: UB: HSS-mag.: IV A 92bh: Wouter van Doeveren (Philippine) to Mr. Looze (Paris): 14 July 1753. 

Christoph Gottlieb Büttner wrote several books on anatomy and teratology, among others Dissertatio inauguralis 
de vera mali epileptici causa (Halle, 1732), Dissertatio de hydropis veri genuine caussa proxima (Königsberg, 1734), 
Kurzer Beweis von der vermehrten Glückseligkeit eines Landes durch ein erbautes Theatrum anatomicum, wodurch zugleich 
die Eröffnung des neuerbauten Königsbergischen Theatri bekannt gemacht wird (Königsberg, 1738) and Vollständige 
Anweisung wie durch angestellte Besichtigungen ein verübter Kindermord auszumitteln sey, nebst 88 Obduktionszeugnissen 
(Königsberg, 1771). 
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On 12 June 1753, Van Doeveren returned to Leyden, while his friend Tak went to 
London. He arrived safe and sound in the town of Philippine a few weeks later, and found his 
relatives in good health. That same year, on 19 October, he took his doctoral degree of 
medicine.10 
 
Professorship at the University of Groningen 
On 8 May 1753, Princess Anne of Hannover, widow of William IV, Prince of Orange-
Nassau, the hereditary Stadhold of the United Provinces, received the list of candidates for the 
two vacant professorates in Medicine at Groningen University. Three names were mentioned 
in this document: Tiberius Lambergen, professor of medicine at the University of Franeker 
(Friesland), Petrus Camper (professor of philosophy and anatomy at the same university) and 
Doctor Swijghuizen, town physician in Groningen. However, the Princess decided 
otherwise. She informed the governors of the university that – besides Lambergen - she 
wanted Johann Georg Roederer, a young and most promising professor of medicine at the 
University of Göttingen, to be appointed professor of medicine.11 Roederer initially accepted 
this appointment, but later he withdrew from his application. Therefore, the governors of 
Groningen University decided that next to Lambergen, a professor had to be appointed who 
was an expert in the field of obstetrics. They suggested to the Princess to appoint the 23-year-
old Wouter van Doeveren, who at the time worked as town physician in Leyden. They felt 
that they were not obliged to offer him the same salary as they had offered Roederer. From 
the part of the correspondence preserved by the library of Leyden University, it becomes 
apparent that it was Van Doeveren himself who, already in August 1753, offered to fill the 
vacancy.12 It was probably his former teacher Gaubius who encouraged him to do so; a 
preceding letter by Gaubius to the governors of the University of Groningen suggests as 
much.13 In early February 1754, Van Doeveren answered them that he had received the 
official invitation to fill the vacancy of professor of medicine, that he felt most honoured by 
the fact that they had put their trust in him, and that he eagerly accepted this professorship.14 
He was officially appointed professor of medicine on 18 March 1754. A few months later, he 
expressed to his friend Jan Tak his feelings of great satisfaction about the fact that his practice 
had already a good run of patients. On 11 June of that same year, he delivered his inaugural 
address at Groningen University; in it he underlined that medical science should found itself 
on observations, experiments and veracity, and that all groundless hypotheses, preconceived 
ideas and incorrect analogies should be rejected.  

                                                 
10  W. van Doeveren, Dissertatio physico-medica inauguralis de vermibus intestinalibus hominum (Leyden: C. de Pecker, 

1753). 
11  In 1753 Roederer had published his excellent book, Elementa artis obstetriciae in usum praelectionum academicarum 

(Göttingen: Sumptibus Bibliopolii Acad. Priviligiati). During the following decades this book ran through several 
editions, reprints and translations. 

12  Royal Library, The Hague (NL): KB 424 B 2: Wouter van Doeveren (Leyden) to the Governors of the 
University of Groningen (Groningen): 7 February 1754; ibid., 8 February 1754. 

13  KB 424 B 2: Hiëronymus David Gaubius (Leyden) to Mr. Antonie Adriaan van Iddekinge (The Hague): 24 
August 1753. 

14  Library of the University of Amsterdam: UVA: UB: HSS-mag: y 123 a: Wouter van Doeveren (Groningen) s.n., 
s.l., s.d., but most probably addressed to J. Tak (Middelburg, Zeeland). At the time Tak was still completing his 
studies of medicine at Leyden University. 
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 Shortly after his inauguration, Van Doeveren asked the city council’s permission to 
give a course on surgery to surgeons and assistant surgeons practising in Groningen, and he 
was authorized to do so. An increasing number of students and private persons attended his 
surgical demonstrations. However, the almost constant lack of bodies hindered the ambitious 
and zealous Van Doeveren. Usually these corpses were provided to him by the ‘Binnen-
Gasthuys’, established in Amsterdam, and they would arrive in Groningen by barge.15 (16) At 
the occasion of his accession to office, Van Doeveren delivered a lecture in which he stressed 
the major importance of anatomy for the practice of medicine, surgery and obstetrics. He also 
underlined the endless Wisdom of God Almighty, which appeared from the perfect 
organisation of the human body. He saw that many of his fellow scientists were still opposing 
the dissection of cadavers, although one should understand that only these dissections could 
yield an improvement in medical treatment. From 1756 onwards. Van Doeveren also gave a 
regular course on practical obstetrics, something which had never been done before in 
Groningen. In fact, there was no hospital in those days. He gave his collegium casuale in the 
form of an outpatients’ clinic, like his colleague Petrus Camper was doing in Amsterdam at 
that time. 
 On 9 June 1763, Tiberius Lambergen died, after which Camper was appointed to 
this vacancy. The governors of the university assigned Camper to teach theoretical medicine, 
surgery and anatomy, the subjects Van Doeveren had taught until then. They assigned Van 
Doeveren to teach practical medicine, chemistry, physiology and obstetrics. Thanks to the 
efforts made by Van Doeveren and Camper, the Groningen University went through a 
heyday and the number of students of medicine increased rapidly. In August of 1763, Gaubius 
wrote to Van Doeveren explaining how the University of Göttingen had asked him to suggest 
a candidate for the succession to Johann Georg Roederer. Roederer had suddenly died and 
Gaubius’s proposal had been to appoint Van Doeveren as his successor. Although Van 
Doeveren felt very honoured, he decided not to leave Groningen. Not only was he quite 
satisfied with his position, but he also took into account that he owed too much to the 
governors of Groningen University.  
 In 1764 the governors decided that Van Doeveren had to hand over another field of 
study to Camper: the teaching of practical obstetrics. A year later, Van Doeveren published 
the results of his researches in pathological anatomy during the last fifteen years.16 Together, 
Van Doeveren and Camper planned to inoculate young horned cattle in order to protect 
these animals from rinderpest. For that reason they founded, together with several leading 
farmers, a society for the advancement of the inoculation of horned cattle. These activities 
drew a great deal of attention, especially in Paris.  
As professor of medicine at the University of Groningen, Van Doeveren was also a member 
of the Collegium Medicum, which was responsible for the control of the abuse in pharmacies 
in the town of Groningen. It also examined the pharmacists and midwives, supervised the 
surgeons and advised the municipality. Finally, as town physician, Wouter van Doeveren 

                                                 
15  UVA: UB: HSS-mag: y 123 n: Wouter van Doeveren (Groningen), s.n., s.d., s.l.. 
16  Specimen observationum academicarum ad monstrorum historiam, anatomen, pathologiam et artem obstetriciam, praecipe 

spectantium (Groningen: J. Bolt / Leyden, Luchtmans, 1765). 
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practised forensic medicine and taught midvives and those who were still studying for that 
position. 
 
Van Doeveren as an obstetrician 
Only shortly after his arrival in Groningen, Van Doeveren started to carry out obstetrical 
operations. For instance, by means of Roonhuysen’s lever and Titsingh’s spatula he succeeded 
in delivering a woman who had already been in labour for five days. The child, whose head 
turned out to be stuck in the pelvis, had died and its body was already decaying. Nevertheless, 
the woman survived the operation. The following years Van Doeveren founded a medical 
regime, which was completed by Matthias van Geuns, one of his most talented students. Late 
in 1770, shortly after he left for Leyden, Van Doeveren discussed the state of public health in 
the town of Groningen, and submitted several proposals for a more successful fight against the 
pollution of air, water and soil.17 Futhermore Van Doeveren practised forensic medicine.  
 
Contemporary surgery 
In the eighteenth century, practical surgery in the Low Countries was the exclusive domain of 
surgeons. Medical doctors and professors of medicine confined themselves to theoretical 
lessons. As we have seen, Johannes Jacobus Rau (1658-1719), a German physician who taught 
anatomy at Leyden University, was one of the rare exceptions, along with Petrus Camper. 
Rau, a most skilful anatomist and surgeon, especially operated on vesical calculi. This situation 
– the strict division between the theoretical activities of the medical doctors and professors on 
the one hand and the practical domain of surgeons on the other hand – lasted until the end of 
the eighteenth century. The fact that so many Dutch students completed their surgical and 
obstetrical education in the main hospitals of Paris and London eventually put an end to.this 
situation.  

The only surgical dissertation written by Van Doeveren, which has actually been 
published, is entitled Treatise on a new way of perforating the urinary bladder, as proved by 
experiments (Verhandeling over een Nieuwe manier van ‘t doorsteeken der Blaas, door proeven 
bevestigd).18 In addition to the two methods practised until then – perforating the perineum by 
means of a troicart and secondly opening the basis of the bladder under the pubic arch – Van 
Doeveren introduced a new technique in the Netherlands, which had been developed by 
Claude Flurant (1721-1779).19 Finally, he practised various orthopaedic operations, which 
were always carried out with extreme precision. 
 
Contemporary physiology 
Already in 1751, his teacher Gaubius informed Van Doeveren about the phenomenon of 
irritability. Gaubius and Winter both lectured about the contents of the recently-published 

                                                 
17  Sermo academica de Sanitatis Groninganorum praesidiis ex urbis naturali historia derivandis (Groningen, 1770). 
18  Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte, vol. 1 (Rotterdam: Reinier 

Arenberg, 1774), pp. 547-574. 
19  Claude Flurant, Maître ès Arts, was chief surgeon in the Hôpital de la Charité (Lyon) and member of the 

Académie Royale de chirurgie (Paris). 



 

[ 13 ] 
 

dissertation written by Johann Georg Zimmermann (1728-1795).20 Zimmermann’s book 
discussed the experiments he had carried out in association with Albrecht von Haller (1708-
1777), his professor. Van Doeveren decided to repeat these experiments, together with David 
van Royen and Jan Tak. It is quite possible that their decision was inspired by Winter, who 
had told his students that for the time being he did not want to express his final opinion on 
the subject.21 Based on the results of their experiments, Van Doeveren and his friends decided 
that the dura mater and the tendons were sensitive to stimulation, although Zimmermann and 
Von Haller had decided elsewise. Possibly, Van Doeveren was influenced by the ideas 
expressed by Anton de Haen, who had studied medicine at Leyden University under 
Boerhaave and who had denied Von Haller’s conclusions. De Haen put that the pia mater, 
dura mater, tendons and several other structures of the human body were indeed sensitive to 
stimulation.22 In the autumn of 1752, while staying in Paris, Van Doeveren met Doctor 
Claude-François Grandclas, who also appeared to be interested in this subject. Several years 
later, after having discussed this affair with his colleague Johannes David Hahn (1729-1784), a 
professor of medicine and botany at the University of Utrecht who adhered to Von Haller’s 
ideas, Van Doeveren began to have doubts about the accuracy of his own experiments. New 
investigations proved that Von Haller was indeed right. So, after having taken notice of the 
critical review Von Haller had written on his experiments, Van Doeveren reopened this 
question in a letter to Von Haller, dated 7 December 1771, and stated that Von Haller 
obviously did not know that he usually did not adhere unconditionally to the ideas of his 
teachers.23 In his view, the concepts of irritability and sensibility were essential for the science 
of animal physiology, and he remained committed to this subject during the rest of his 
scientific career. 
 
Professor at Leyden University; Scientific research; bedside teaching 
On 1 October 1770, Wouter van Doeveren was appointed professor of medicine at the 
University of Leyden. The next day, in the letter he sent to his friend David van Royen, he 
confirmed that he had most willingly accepted this honourable appointment and that – if 
necessary – he would even have accepted a lower salary than he had received in Groningen. 
On the other hand, he demanded that the title of Professor Medicinae Theoreticae et Practicae 
would be bestowed on him.24 On 6 May 1771, Van Doeveren delivered his inaugural lecture, 
in which he laid out the recent evolution of the various disciplines of medical science. He 
underlined that, in spite of this advancement, the state of public health had not improved. He 

                                                 
20  Zimmermann, Johann Georg, Dissertatio physiologica de irritabilitate (Göttingen, G.L. Schulzii, 1751); Steinke, 

Hubert, Irritating Experiments. Haller’s Concept and the European controversy on irritability and sensibility (Amsterdam: 
Rodopi, 2005), pp. 133-135. 

21  Waa, G. van der, De irritabilitate. Een onderzoek naar de betekenis van het irritabiliteitsbegrip in de geschiedenis van de 
achttiende-eeuwse Nederlandse fysiologie (Rotterdam: Erasmus Publishing, 1992), especially pp. 95-98, 120, 127, 
244-248. 

22  Haen, Antonius de, ‘Zwaarigheden aangaande de stelling der Hedendaagschen van de Gevoeligheid en 
Beweegbaarheid van het menschelijk lichaam, de geneeskundige wereld voorgehouden door A. de Haen, 
Professor te Wenen’, Vaderlandsche Letteroefeningen III-1 (1761), pp. 65-71. 

23  UVA: UB: HSS-mag: IV A 9: 2i. 
24  UVA: UB: HSS-mag: IV A 92e: W. van Doeveren (Groningen) to David van Royen (Leyden): Late September 

1770. 



 

[ 14 ] 
 

put this situation down to the objectionable way of life of most of the country’s inhabitants, 
and he attributed the high child mortality rate to the fact that most mothers, while 
abandoning themselves to luxury, had given their babies to wet nurses whose milk was of a 
quality inferior to that of the mothers. Moreover, many inhabitants suffered from diseases like 
smallpox, typhus, all kinds of fevers, and scurvy. 

As a Leyden professor, Van Doeveren again gave a collegium casuale like he had done 
before in Groningen.25 Bedside teaching, carried out after the example given by Boerhaave, 
was the most important part of medical instruction according to him. He kept his interest in 
the removal of vesical calculi by means of surgery and especially by means of the operating 
procedure described by Flurant. Between 1768 and 1772, he performed several of these 
operations.  

When Friedrich Bernhard Albinus died in May 1778, Van Doeveren replaced him as 
rector of Leyden University. In his rectoral speech he meticulously analysed the uncertainties 
of contemporary medical interventions. He urged the necessity of restraint with respect to the 
prescription of remedies, and he emphasized that although a certain drug might act most 
effectively in the fight against a certain disease, it could at the same time be most dangerous in 
the fight against another disease. He opposed decidedly against large-scale bloodlettings, 
which, in many severe diseases, could cause an untimely end. He also declared himself an 
opponent of large-scale inoculations and preventive bloodlettings, which at the time were 
generally applied, especially in spring and in autumn. He also rejected the administration of 
drugs if there had not been any preceeding careful examination of the patient.26 
 
Teratology and pathological anatomy 
Van Doeveren showed a vivid interest in teratology because he wanted to demythologize 
monstrosities and find a natural explication for these malformations. In his view, it was 
necessary to dissect these monsters and to give detailed descriptions of the results. Abraham 
Delfos, a skilled draughtsman and engraver who lived in Leyden and who later worked for 
Eduard Sandifort, made excellent engravings of these preparations. Van Doeveren held the 
view that there were only two possible explanations. The first one was, as Von Haller and 
Winslow had stated, that every monstrosity had already been determined at the moment of 
conception; therefore these anatomists qualified these malformations as monstra primigenia. 
The other possible explanation, which had been given by Harvey and Lancisi, was that 
malformations came into existence in the course of fetal development, and they introduced 
the term monstra accidentalia. In Van Doeveren’s view, most monstrosities were monstra 
primigenia. They should be regarded as freaks of nature, or in other words as deviations from 
the beautiful and perfect Scheme of the Creator. Even a monster had an efficient 
organization. Van Doeveren rejected maternal imagination as a possible cause of congenital 
malformations. All things considered, it is quite possible that Van Doeveren was inspired by 
the book written on this subject by James Augustus Blondel (1666-1734). The Dutch 
translation of this book, Dissertation physique sur la force de l’imagination des femmes enceintes sur le 

                                                 
25  Zwaag, P. van der, Wouter van Doeveren, medicus, 1730-1783 (Assen: Van Gorcum & Comp., 1970), p. 58. 
26  UVA: UB: HSS-mag: y 123 m: Wouter van Doeveren (Leyden) to Samuel de Monchy (Rotterdam): 7 

December 1776. De Monchy was town physician of Rotterdam. 
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fœtus, was published in Leyden in 1737.27 In it, Blondel rejected all examples of the horrible 
effects of maternal imagination, qualifying them as twaddle. Van Doeveren repeatedly stressed 
the importance of a thorough post-mortem examination in order to improve clinical 
understanding. He was a pioneer in the domain of pathological anatomy, and meticulously 
examined all established anomalies.  

Félix Vicq d’Azyr, secretary of the Société Royale de Médecine (Paris), expressed 
this accuracy in his eulogy: ‘Monsieur Van Doeveren’s repute has been made by his 
researches, his good judgment, correctness of ideas and proper and successful approach of 
unsolved topics’.28  
 
Problematic deliveries 
During his stay in Paris, Van Doeveren thoroughly investigated all aspects of normal and 
difficult deliveries. Under the supervision of André Levret he brought his obstetric skills into 
perfection. After his return to Holland, he took the view that the skills of midwives needed 
improvement. In those days, the jammed head was an insurmountable obstacle, even for the 
most experienced midwives and obstetricians. Because usually the Caesarean section ended in 
the death of the mother, the only possible solution through which the mother could be saved 
was to sacrifice the child simply by awaiting its death. Van Doeveren was strongly interested 
in new developments. In 1754 already he decided to modify Smellie’s lever. He often 
preferred Smellie’s forceps above the one designed and produced by Levret. Among the 
Dutch physicians who occupied themselves with the problem of the jammed head of the 
unborn child, Paulus de Wind III (1714-1771) occupied a leading position. In his book ‘T 
geklemd hoofd geredt (The jammed head saved), published in 1752, De Wind gave the results of 
precise measurements of the female pelvis of a number of women and of the skulls of their 
babies.29 As a professor of medicine at Leyden University, Van Doeveren was an adversary of 
the section of the symphysis of the pubic arch, as appears from the dissertation of Jan Petersen 
Michell, defended under Van Doeveren’s supervision. The latter deeply distrusted the alleged 
advantages of this operation.30 

In spite of all his efforts and zeal, the years spent in Leyden ended in a deception for 
Van Doeveren, among others because of his unrelenting and consistent attitude, his merciless 
sincerity and his veracity. In other words Van Doeveren was not very popular with his 
colleagues. 

Meanwhile Gaubius, the celebrity of theoretical medicine and chemistry in the 
Netherlands in his day, had become aged and blind. Van Doeveren himself, meanwhile, was 
increasingly hampered by podagra. He never got over the loss of his wife, who had died in 
1777. However, there were some highlights as well: in 1781, Van Doeveren succeeded 

                                                 
27  Blondel, J.A., Natuurkundige Verhandeling over het vermogen der inbeelding van zwangere vrouwen op haar vrucht 

(Rotterdam: Hermannus Kentlink, 1737). Translation of the French edition by Jan van der Hulst. 
28  See note 1, p. 189. 
29  Middelburg: Pieter Gillissen, 1751. 
30  Heiningen, T.W. van, ‘La section de la symphyse pubienne et la césarienne; Analyse d’une controverse’, Histoire 

des Sciences Médicales, vol. 43 (2009), pp. 249-260; Petersen Michell, Jan, Dissertatio Academica inquirens 
Synchondrotomiae pubis utilitatem in Partu Difficili (Leyden: Van der Eyk & Vijgh, 1781). 
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Gaubius as chief physician to Prince William V, a token that the hereditary Stadholder of the 
United Provinces held him in high esteem. 
 
International recognition; scientific legacy 
Wouter van Doeveren died on 31 December 1783, by then universally recognised as an 
esteemed scholar and a member of countless learned societies.31 As a professor of medicine, 
Van Doeveren was succeeded by Eduard Sandifort (1742-1814). At the price of 4.300 
guilders, Leyden University acquired Van Doeveren’s cabinet, which contained preparations 
of anatomy, teratology, pathological anatomy as well as objects belonging to the fields of 
paleontology and mineralogy. His anatomical collection formed the basis of a most impressive 
anatomical publication, Museum Anatomicum Academiae Lugduno-Batavae. This masterpiece was 
written by Sandifort. Its first volume, published in 1793, contains a eulogy dedicated to 
Wouter van Doeveren, founder of pathological anatomy and teratology in the Netherlands. 
Its last (fourth) volume was published in 1835 by Gerard Sandifort (1779-1848), Eduard 
Sandifort’s son.32 This standard work was extremely well received by the scientific 
community.  

In his eulogy on behalf of the Société Royale de Médicine, Félix Vicq d’Azyr spoke 
the following words: ‘He who occupies Boerhaave’s chair should proceed more carefully with 
respect to his productions than anyone else’.33 
 
 

                                                 
31  Since 1766 Van Doeveren had been a corresponding member of the Academia Caesarea Naturae Curiosorum. In 

1771 he was elected member of the Batavian Society of Experimental Philosophy (Rotterdam). In 1773 he was 
elected member of the Society of Science of Zeeland (Flushing). In 1777 he was elected member of the 
Amsterdam Agricultural Society. In 1778 the Société Royale de Médecine (Paris) made him a member. In 1779 
he was elected a member of the Society of Arts and Sciences (Utrecht) and of the Royal Society of Medicine 
(Edinburg). 

32  Leyde: S. et J. Luchtmans, 1793-1835. The volumes I and II were published by Eduard Sandifort (1741-1818), 
while the volumes III and IV were published by Gerard Sandifort (1779-1848), his son and successor as professor 
of anatomy at the University of Leyden; Elshout, A.M., Het Leidsche Kabinet der Anatomie in de achttiende Eeuw: de 
betekenis van een wetenschappelijke collectie als cultuurhistorisch monument (Leiden: Universitaire Pers, 1952), pp. 77-81. 

33  See note 1, pp. 192-193, 198-199. 
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II. VAN DOEVEREN’S TRAVEL DIARY TO PARIS,  
1752-1753 

 
Between late August 1752 and late June 1753 Van Doeveren visited Paris to study medicine and to 
improve his practical skills in obstetrics and surgery. The travelogue given below is an account of this visit. 
Only the pages 85 to 268 of this diary are present in the collection of the Library of the University of 
Amsterdam (NL). Most probably also a smaller number of pages, starting on page 269, is missing, as 
page 268 ends rather abruptly. 

 
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF AMSTERDAM (SPECIAL COLLECTIONS):  
UVA: UB: coll. hss. IV A 5 (3) 

 
[Augustus 1752] 

 
[Page 85] 

 
[Rue du] Bacq woonde, hier sogten wij den heer ST.

 GERMAIN, aan wien de pastor van 
Assenede34 mij een briev had medegegeven. Deese was ook niet ’t huis, waaren met de Prins 
à la campagne te Suresnes. Ik overhandigde mijn briev en ons addres aan een Lakei; komende 
vervolgens, na de reconvalescerende heer BONNER

35 een visite te hebben gegeven, wederom 
ten huis.  

Na de middag deeden we een wandeling in de Thuilerie, Cour de la Reine, &c. en met 
de heeren VAN ROYEN

36 en VAN HEES
37, die van Fontainebleau waren geretourneerd, 

alwaar se, in deese tijd, terwijl er het Hof resideerd, sig eenige dagen hadden opgehouden, en 
door middel van onse ambassadeur &c. veel plaisir hadden genooten; ’s avonds gaven we den 
heer KLANKE

38, die aan de koorts en diarrhaea laboreerde, een visite, en kwamen vervolgens 

                                                 
34  ‘Assenede’: a place in the Southern Netherlands (nowadays Belgium), near Zelzate.  
35  Van Doeveren means most likely L. Boner, from Graubuenden (Switserland), who entered an inscription in Van 

Doeveren’s Album Amicorum on February 17, 1753.  
36  David van Royen (1727-1799) had studied medicine at the University of Leyden since 1740. In August 1752, he 

left for Paris, where he stayed until the spring of 1753. Here he was trained in practical surgery and obstetrics. 
After his return in Leyden, he succeeded his uncle Adriaan van Royen as professor of botany. On November 10, 
1751 he entered an inscription in the Album Amicorum in Leyden, which Van Doeveren had started in 1750 
(KB). 

37  Mr. Van Hees: this close friend and travel companion of David van Royen was evidently a medical doctor. Van 
Doeveren states in his diary that Van Hees’ elder brother lived in The Hague. During Van Royen’s study time in 
Leyden (the period 1740-1752) the only medical student with the family name ‘Van Hees’ was Gulielmus (or 
‘Willem’) van Hees from The Hague, who matriculated in 1741 at the age of 33, nine years older than Van 
Royen! Another candidate for this ‘Van Hees’ is Corneli(u)s van Hees from Gouda, who obtained a degree in 
medicine in 1745 at Utrecht University, after having defended a thesis on epilepsy. Later in life this Cornelis 
settled as a physician in Utrecht.  

38  Franciscus Klanke from Moscow (Russia) matriculated in 1745 at the age of 20 as a student of medicine at 
Leyden University. In 1751, while in Leyden, he entered an inscription in the Album Amicorum, which Van 
Doeveren had started in 1750 (KB:78J1). 
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in ons hotel, nadat wij den Heer LOOSE
39 hadden willen bezoeken, dien we niet ’t huis 

vonden. 
Den 27e [augustus] vrijdags, na ’s morgens de derde les van de Hr. LEVRET

40 gehoord 
te hebben, gingen we na de les van de Hr. PUZOS

41 in ‘St.-Cosme’, sijnde de laatste en 13e 

van zijn publieq cours: hij traiteerde nog verscheide siektens en ongemakken, die de moeder 
en ’t kind overkomen; les depots du lact, fièvre du lact, &c.. 

 
[Page 86] 

 
De hr VAN ROYEN ging met ons ’s morgens mede bij de heer LEVRET om sijn cours te 
hooren, waar in hij inteikende: de twee geabsolveerde lessen, dien hij te Fontainebleau sijnde, 
had gemist, repeteerde Mr. LEVRET in ’t vervolg voor hem. 

Saturdag den 28e [augustus] begon ik aan ’t in orde brengen van de les van de Heer 
LEVRET gedeeltelijk uit ’t gene ik optekende, en op sijn dicteren uitschreev, gedeeltelijk uit 
een abrégé daar van, dat de hr. SCHENK had geschreven en herkomstig was van de heeren 
SCHELLEBEEK

42 en SCHOUTEN
43. ‘s Namiddags toucheerden we bij Mad: CLAVÉ

44 twee 
vrouwen, sijnde er geen meer, dewijl het heilig dag was. ‘s Avonds bij ons doorgebragt 
hebbende, hadden we ons even ter rust begeven, wanneer wij door een geroep van ‘Messieurs 
hollandois’ wierden gestoord, dat voortkwam van mad. LISET

45, die ons kwam roepen bij een 
accouchement (*); wij gingen er omtrend halve een ’s nagts na toe en vonden de waters reeds 
gebrooken, en alles natuurlijk staande, ’t kinds hoofd reeds in de geboorte, gelijk ook binnen 

                                                 
39  Mr. Loose was an intendant of the Dutch embassy in Paris. In 1779 Van Doeveren wrote the physician Meinard 

Simon du Pui to salute Loose during his visit to Paris (Van der Zwaag, p. 189). 
40  André Levret (1703-1780) was a French obstetrician who practised medicine in Paris. He is considered to be the 

most influential figure in eighteenth-century French obstetrics. He was honored for his rational approach to 
obstetrical operations, which he described in several books, including Observations sur les causes et les accidens de 
plusieurs accouchemens laborieux (Paris, 1747) and the l'Art des Accouchemens (Paris, 1766). He is remembered for his 
work on the Caesarean section. He also improved the birth forceps by modifying the pelvic curve of the 
instruments’ blades. The classical procedure for assisted breech delivery was once called the ‘Mauriceau-Levret 
manipulation’, named after Levret and the obstetrician François Mauriceau (1637-1709). On May 20, 1753 
Levret entered an inscription in Van Doeveren’s Album Amicorum (KB). In 1779 Van Doeveren asked Du Pui to 
salute Levret during his visit to Paris (Van der Zwaag, p. 189). 

41  Nicolas Puzos (1686–1753) was a French obstetrician. Puzos started his medical career in 1702 in the French 
army, where his father had sent him to practice surgery. In in 1759 his notes were posthumously published as 
Traité des Accouchements de M. Puzos.  

42  Bartholomaeus van Schellebeek (1726-after 1782) enrolled at the University of Utrecht in 1749. Here he 
obtained his medical degree on a Thesis medicae inauguralis de foetu in utero vivente et exinde in lucem prodeunte 
(Utrecht, 1753). After his study Van Schellebeek became a member of the municipality of Dordrecht, a city in 
the province of South-Holland. Van Schellebeek entered an inscription in Van Doeveren’s Album Amicorum (KB) 
during his stay in Paris on October 15, 1752. 

43  Marinus Johannes Schouten (1725-1779) worked as a surgeon and obstetrician in Rotterdam. In 1755 he 
translated a French publication on the inoculation against small-pox. In 1759 he was appointed municipal 
obstetrician of the city of Rotterdam and in 1769 he became one of the first members of the Rotterdam society 
‘Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte’. Schouten was also involved in the control of the 
rinderpest when it raged the Rotterdam region. On October 14, 1752 he entered an inscription in Van 
Doeveren’s Album Amicorum (KB) in Paris. 

44  Midwife, practising in the Faubourg Saint-Germain, one of the privileged suburbs of Paris.  
45  Ibidem.  
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een half uur de vrouw van een dogter verloste; de heer TAK
46 verrigte voor d’eerste maal dit 

accouchement en betaalde daarvoor de ordinaire dubbele prijs voor 6 livres. Na een kop koffij 
te hebben gedronken, begaven ons wederom na ons hotel en ter rust. 

 
(*) (Deese dag saagen wij ’t samen enige chirurgicale instrumenten ’t huis van Mr. PRADIER

47, coutelier, wonende 
aan de Rue Galande, namelijk een steentang, 3 catheters en een gorgeret, waar voor wij 15 livres en 10 sols48 
betaelden.) 

 
[Page 87] 

 
Sondags ’s morgens [29 augustus] gingen we de predicatie van Ds. COURTONNE

49 horen in 
de Capel, daar seer veel volk was; na de dienst complimenteerden [wij] sijn Excellentie: na de 
middag deeden we met de hr. BÜTTNER

50 een wandeling in de ‘Thuilleries’, daar [we] VAN 

HEES en VAN ROYEN ontmoeten, en vervolgens mevrouw MULDER benevens hare dogters, 
met wie wij nog een tourtje deden, en die ons tegen de volgende avond versogt.  

(Ik schreev ’s avonds een briev aan Broer MORAAZ
51 te Gouda, en de Hr. VAN 

GENÉE
52 te Leyden; hebbende er een ontvangen van de heren SCHELLEBEEK en SCHOUTEN 

over haar arrivement te Rijssel.) 
’s Maandags den 30e [augustus] gingen we ’s morgens bij Mr. LEVRET op sijn les, die de 

volgende, om de allerheiligen dag, uitstelde tot donderdags: wij wierden ook geinformeerd 
door de knegt van Mr. THOMAS

53, dat ’er te Bicestre cadavera voor ons waren, daar we na 
den eeten na toe gingen en elk een de operatie der taille verrigtten. Ik was niet zo gelukkig in 

                                                 
46  Jan Tak (1730-1797) studied medicine at Leyden University from 1748 until 1755. In 1753 he obtained his 

medical degree on his thesis De partu difficile capite infantis praevio, which he dedicated to his brother-in-law, the 
Zeeland medical doctor Paulus de Wind III (1714-1771). Tak also studied practical surgery and obstetrics in Paris 
and London. He translated a book by John Ellis on natural history: Natuurlyke historie van de koraal-gewassen, en 
andere dergelyke zee-ligchamen, die men gemeenelyk vind op de kusten van Groot-Brittanien en Ierland, benevens eene 
beschryving van een grooten zee-poliep, in den zomer van ’t jaar 1753 by den Noord-pool door de walvis-vangers gevonden 
(’s-Gravenhage, 1756). In 1751 Tak entered an inscription in the Album Amicorum (KB), which Van Doeveren 
had started in 1750. 

47  Mr. Pradier was a ‘coutelier’ (a cutler or knife maker) at the Rue Galande in Paris during the years 1754-1783. 
He was praised for his skills by Levret in l’Art d’accouchements, démontré par des principes de physique et de méchanique 
(1761) v. 

48  The ‘livre’ was a French currency until 1795. It was the name of both the coin and the currency. 1 livre = 20 
‘Sol’ or ‘Sou’. 

49  Pierre-Jacques Courton (1717-1795) studied theology at Leyden University and was a minister of the Walloon 
Church in Goes (Zeeland). Later he served as a minister in Amsterdam. In 1752 the States General sent Courton 
to Paris, where he became preacher of the Dutch embassy. In 1755 he returned to Amsterdam. 

50  Christoph Gottlieb Büttner (1708-1776) from Chemnitz (Germany) was a leading anatomist and obstetrician, 
who occupied the chair of professor of anatomy at the university of Königsbergen (East-Prussia) since 1737. In 
1733 he had obtained a degree in medicine at the university of Halle (Germany). On January 6, 1753 while in 
Paris, he entered an inscription in Van Doeveren’s Album Amicorum (KB). 

51  Samuel-François de Moraaz studied theology at Leyden University. On August 16, 1744 he was appointed 
minister of the Dutch Reformed Church in the city of Gouda. On July 10, 1752 he entered an inscription in 
Van Doeveren’s Album Amicorum (KB) in Gouda, calling Van Doeveren ‘fratri’. 

52  Everhardus Hubertus van Genée van Axel matriculated as a student of law at Leyden University in 1750. On 
February 13, 1751, in Leyden, he entered an inscription in Van Doeveren’s Album Amicorum (KB).  

53  Mr. Thomas was a demonstrator of anatomy at the Hôpital de Bicêtre. 
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het sonderen als de vorige reis, maar sneed egter in de hals van de blaas, hoewel de incisie ook 
niet al te groot was. De tweede of onderste chirurgijn, Mr. ROGARD, seide ons dat wij in ’t 
vervolg alle vrijdagen souden komen, wanneer we altijd cadavers souden vinden, welke 
propositie wij om ’t gemak &c accepteerden. Geretourneerd sijnde, passeerden we den avond 
bij VAN ROYEN & VAN HEES, sijnde het te laat om bij Mevr. MULDER te gaan, daar we 
Dingsdags ’s morgens [31 augustus] ons er uit gingen maken, dewijl wij ’s a- 
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vonds te voren niet gekomen waren. Na den eten gingen we met VAN ROYEN en VAN HEES 
door de Rue d’Enfer, &c., na ’t magnificq Observatoire, geschikt tot astronomische en 
mathematische observatien: dit gebou staat buiten het Faubourg St. Jacques op een hoogte; 
het is sonder ijser of hout, en selvs kalk van enkel witte steen geboud, die seer net gehouwen 
en in sijn soort van de beste sijn, die alle seer accuraat in ’t kruis op elkander leggen en seer 
naauwe reeten overlaaten; Door de lugt die hier veel suiverder is als in de stad, is dit gebouw 
nog niet so geïnfecteerd als wel de andere met een swartagtige coleur, waar door het nieuwer 
schijnd, hoewel het reeds sederd 1667 geboud is. Het is seer groot, ruim en hoog, wij 
kwamen ’er in van de kant van ’t land, en traaden aan de regter hand in een seer groot 
vertrek, dat konstig en stout verwulvd is, waarin men op de vloer in marmer de meridiaan 
linie van Parijs getrocken siet: aan de linkerzijde is een agtkantig vertrek waarin twee over 
elkander staande hoeken so naauw corresponderen, dat 2 personen in dezelve, tegen de muer 
sagtjes sprekende, al beiden seer duidelijk konnen 
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verstaan, terwijl iemand die in ’t midden staat, ’er niets van hoord, gelijk wij verscheiden maal 
ondervonden; men gaat tot boven op het plat van dit observatoire langs 156 trappen: de trap 
is van enkel steen geboud sonder enig steunsel als aan de eene zijde in de muur; so dat men 
onder staande tot boven toe kan sien, en word voor een meesterstuk gehouden; langs deselve 
staat een seer fraaij ijzer hek; langs deselve komt men boven op ’t terras hetwelk met 
keisteenen seer net is bevloerd; van hier siet men over ’t omleggende land, en geheel Paris, so 
dat men ’er den geheelen horizont beschouwd. Met een deur correspondeerd daar op een 
chambre obscure: wij sagen daar ook een apparaat van die ijsere lange staken, dienende om 
d’Electriciteit uit ’t onweer te trecken, waarvan over enige tijd so veel geschreven wierd; 
vervolgens afklimmende gingen we sien de onderaardse gangen die onder dit gebouw in 
groote menigte sijn, waaruit de steen gehaald is daar ’t selve van is gebouwd: wij daalden daar 
van langs een trap van 170 trappen in ’t ronde om loopende en alleen in de muur vast gehegt, 
so dat in ’t midden een 
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regte opening overblijft, waar door men tot boven toe door kan sien; regt hier op 
correspondeerd een ronde opening, die door al de gewulven, terras, &c. van onder tot boven 
’t observatoire door loopt, waarin men experimenten doed omtrend de swaarte der lichaamen 
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en de celeritas54 van hun val van boven na beneden; onder in de groeven staande, als die door 
gang open is, kan men so men segt, op den dag de sterren door de zenith sien passeren, 
hoewel wij dit niet sagen, sijnde die opening bedekt. Wij bragten meer dan een halv uer in 
deze onderaardse hoolen wel 90 voet onder de grond door, wordende door de Switser 
voorgeligt met een fakkel: hier sijn een seer groot getal van gallerijen, en als straten in een 
stad, omtrend 4 voeten breed, dan eens 5, dan eens 8 à tien voeten hoog: in een van deese 
ontmoet men in een hoek een ‘Notre-Dame souterraine’, sijnde een kleen steene beeldje, 
waaronder twee inscriptien sijn; in ’t passeren vermaande de Switser ons de kosten van deze 
Capel niet te vergeeten. Het water dropt op vele plaatsen van alle kanten door, aan elke 
droppel ontmoet men bijna een steenagtig heuveltje, waar 
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aan men de groeijing der stenen kan observeren, gelijk wij ook een seer groote steen 
(stalactites) saagen, die door het doorlekken van dit steenagtig water geformeerd was. Op 
deese sagen we een onnoemlijk getal van wasdroppen die van tijd tot tijd in ’t tonen van [de] 
toorts afdroppen, waarmeede ook de trap &c. rijkelijk voorsien was. In ’t uitkomen van ’t 
Observatorium gingen we op de raad van de heer BRICE ook sien het Maison des Eaux, dat 
daar tegen over aan ’t einde der Rue d’Enfer staat, waarin men een welle van schoon 
fonteinwater siet, en enige bassins, waar van het water na de Fonteinen van Luxembourg en 
andere plaatsen wordt geleid; dog hier is niet veel extraordinairs aan te sien; voor dat we in ’t 
Observatoire gingen hadden we geweest in de Kerk des Pretres d’Oratoire, die met een 
reedelijke fraaije gevel pronkt, en hier seer digt bij is geleegen. ’t Huis gekomen zijnde 
passeerden VAN ROYEN en VAN HEES bij ons den avond. 

 
[November 1752; Van Doeveren interrupts his diary during the month of September and October 
1752] 

 
Woensdag den 1e November was allerheiligen of Tous Saints, dat in Vrankrijk een seer groote 
heilige dag is; bijna geheel dien dag waren de meeste klokken in allarm, van alle kanten een 
onverdraaglijk geweld makende; ’s namiddags in de Thuilleries 
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wandelende ontmoeten we den Hr. LOOSE, die ons versogt om den avond bij hem te 
passeren, gelijk wij deeden, en vervolgens bleeven souperen. Ik ontvong deese dag een briev 
van Philippine van VADER

55. 
Den 2e [november] wierden we ’s morgens ten 6 uren bij een accouchement bij mad. 

LISET geroepen, het was daar alles in een natuerlijke staat en reeds verre geavanceerd, so dat 

                                                 
54  ‘Celeritas’: speed of fall. 
55  Antonie Teunis Wouterszoon van Doeveren was Van Doeveren’s father. He was ‘opzichter-generaal van 's lands 

zeewerken in Staats-Vlaanderen’. 
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de vrouw om halv agt van een dogter wel verloste, waar van de placenta, na een weinig 
wagtens sonder eenige moeite te doen volgde.  

Wij gingen vervolgens horen de 5e les van Mr. LEVRET. ’s Middags aaten wij bij Monsr. 
BATON onder anderen met de heer GEMINIANI

56, seer vermaard musicijn, wiens stukken aan 
ijder liefhebber genoeg bekend sijn: hij is tegenswoordig een man van omtrend 60 jaren, nog 
redelijk vroolijk, maar niet al te vlug meer, daar mogelijk de Engelsche dames, die hij seer 
prees om ’t plaisier hem in sijn jongere jaren aangedaan, wel iets toe gecontribueerd hadden. 

Vandaag regende het een weinig, ’t geen ’t hier in geen 6 à 7 weeken had gedaan, 
waardoor het land en weegen alle seer stoffig en droog waren, nogtans de meeste straaten van 
Parijs nog so nat en morsig dat men op veele plaatsen tot over de schoenen 
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in ’t slik liep, ten minsten die seer bevuilde, hetwelk komt door het vreeslijk gewoel en gerei 
dat door de straaten is, dewijl de gooten te midden der straaten loopen en meest afhellende, 
altijd van de fontainen &c., enig water met sig voeren, dat door de reituigen, paarden &c. ligt 
op de straat word gebragt. 

Vrijdag den 3e [november] gingen we na Bicestre, waar Mr. THOMAS seide ons geen 
cadavera te hebben. Dewijl wij tijd en fraai weer hadden, wandelden wij van daar door het 
land regt toe aan op de Rivier de Seine, hetwelk wel een groot half uer of 3 quartier gaans is: 
op ’t land komende ontmoeten we so een grootte quantiteit wild, dat ik daar van nooit 
weergade heb gesien; de patrijsn zijn hier in veel grooter getal als bij ons de Leuweriken op ’t 
veld, die menigmaal met kooijen van 50 à 60 saagen opvliegen; en waren seer tam; wij saagen 
verscheiden maalen 6 à 8 haazen te gelijk voor ons opspringen in een omgeploegd stukje land, 
waer van wij er wel 60 saagen in dese wandeling; deese abondantie van wild om Paris is niet 
te verwonderen, dewijl het ’s Konings Jagt is, in dewelke niemand mag jaagen. Wij saagen 
hier verscheide steengroeven, waar uit de witte steen daar de huisen hier van gebouwd 
worden, word gehaald door middel van een groot rad, hetw[elk] 
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rondom in sijn omloop met doorgaande pinnen is voorsien, waarop twee karels [kerels] 
continueel trappen en en dus door gedurig als te gaan, niet voort te gaan, het rad doen 
draaijen, en te gelijk door middel van dit een asch waarom het touw is dat de steenen uit de 
diepe put opheist. Aan de rivier gekomen sijnde die hier en aan de overzijde met seer fraaie 
buitenplaatsen is voorsien, wandelde wij die langs het Hospital de la Salpetriere &c. af, en 
kwamen door de Porte du St. Bernard wederom in de stad, en ’t huis, daar we den avond in 
onse ordinaire besigheden doorbragten, en ik onder anderen een briev schreev aan Doctor 

                                                 
56  Francesco Saverio Geminiani (1687-1762) from Lucca (Italy) was a violinist, composer and music theorist. He 

received lessons from Alessandro Scarlatti and Arcangelo Corelli. In 1714 he set off to London and after visiting 
Paris and residing there for some time, he returned to England in 1755. In 1761, on one of his sojourns in 
Dublin, a servant robbed him of a musical manuscript. This loss is said to have hastened his death. 
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DU CLOUX
57 te Leiden, om door de heer LOOSE, dezelve met het pacquet van sijn 

Excellentie na Holland te zenden. 
Saturdags ‘s morgens [4 november] hadden we de 6e les van de heer LEVRET, die ons 

vooraf seide dat hij kwam van een vrouw te accoucheren, die sware pijnen had uitgestaan, en 
‘s nagts convulsiën had gekregen, benevens op een oogenblik een gutta serena58, so datse 
geheel blind was; conf[orm] het gesegde op pag. 66 in sijn les omtrend de superfoetatie seide 
hij dat onlangs de Academie [Royale] de Chirurgie een observatie had medegedeeld van een 
Negerinne die tegelijk een blank of mijstis59 en een swart kind had gebaard. Ik ontving deesen 
morgen een  
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seer wijdloopige briev van Broer MORAAZ te Gouda. 

Sondags den 5e [november] gingen wij wederom na de Capel: aaten daarna in ’t Hotel 
d’Espange, d’ordinaare Eetplaats van VAN ROYEN en VAN HEES. ’s Avonds bij de heer 
BÜTTNER zijnde, nadat ik een briev aan mijn twee broeders had geschreven, wierden we 
omtrend seven uren bij een accouchement bij La CLAVÉ geroepen; toen wij daar kwaamen 
waren de waters reeds gebrooken, en ’t kind natuurlijk voor de ingang van ’t Bekken; deese 
vrouw had een seer klein perinæum, dat geen duim van de anus af lang was, sekerlijk 
veroorzaakt door ’t scheuren van ’t fourchet in haar eerste verlossing: hier uit ontstond dat het 
hoofd op de vagina drukkende deszelvs binnenste gedeelte van onder deed buiten uitpuilen, ’t 
geen van de omstaande vrouwluiden, volgens haare ordinaire kundigheid voor de Endeldarm 
wierd aangezien, tot zij beter geleerd wierden, en bij laager sakken van ’t hoofd het selve ras 
zagen verdwijnen; de vrou verloste ras van een dogter, so dat wij nog binnen een uur bij de 
hr. BÜTTNER retourneerden. 

Den 6e [november] gingen we wederom ‘s morgens na de heer LEVRET. ‘s Avonds om 
halv elf uren kwam mad. LISET ons bij een accouchement haalen, daar wij occasie hadden om 
een natuerlijke verlossing in sijn geheel te zien, dewijl de waters niet waaren 
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gebrooken, en de ween seer langsaam voortgingen, so dat de vrouw niet voor halv vier van 
een dogtertje verlostte: en sekerlijk nog langer soude gearbeid hebben, indien doctor HILFER 

(een Switser die hier al enige tijd is geweest, en voor de derde mael het cours van LEVRET 
frequenteerd) de membranen niet gescheurd had, dewijl het orificium reeds genoeg was 
gedilateerd, en dus ’t accouchement had vervroegd. 

                                                 
57  Paulus Philippus du Cloux (1727-1796) was born in Leyden where he studied medicine. In 1752 he obtained his 

doctorate on his thesis: Dissertatio medica inauguralis De menstruatione (Lugd. Bat., 1752). On June 21, 1752, in 
Leyden, he entered an inscription in Van Doeveren’s Album Amicorum (KB). 

58  ‘Gutta serena’: blindness, without apparent cause.  
59  ‘Mijsties’: Mestizo (♂), or Mestiza (♀). 
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Dingsdags ‘s morgens [7 november] in ’t Hôpital de la Charité zijnde so dat we niet veel 
hadden geslapen, seide ons de heer ANDOUILLÉ

60 dat hij den 9e sijn cours soude beginnen. 
Mr. GEMINIANI at wederom bij ons aan tafel. Ik ontving een wijdloopige briev van de heer 
DE VRIJE

61 te Leiden, reeds den 6 oct: geschreven maar door de hr. BODART
62, die aan TAK 

schreev, opgehouden. ‘s Avonds was KLANKE en BÜTTNER bij ons. 
Woensdag den 8e [november] hadden we les bij Mr. LEVRET. Na de middag 

toucheerden we vier vrouwen bij mad. LISET, waaronder er ene was, wiens coccix 
considerable na vooren was geweeken, so dat hetselve een seer aanmerkelijke verhevenheid in 
de vagina maekte, egter niet heel rigide was, waardoor ’t mogelijk kwam, dat, dit niet 
tegenstaande, deese vrou van vier kinders gemaklijk was verlost. Wij bragten daar 
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ook de heer VAN ROYEN. Van daar gingen we na mevr. MULDER, daar wij benevens de heer 
SPINI, van Brussel, den avond passeerden, en bleven souperen. 

Den 9e [november] Donderdags begon Mr. ANDOUILLÉ sijn cours des opérations de 
chirurgie ’s morgens ten 8 uuren na ‘t verband in de Charité, hebbende daar toe bij dit 
hospitaal een vertrekje in de tuin uitkomende. Wij hadden dit cours ondernomen om ons in 
de chirurgie te vorderen, en ons in ’t manuaal der operatien selvs te exerceeren, want na dat 
de heer ANDOUILLÉ sijne siekten, accidenten &c. geexpliceerd had, institueerde hij selvs 
daarvan de operatie, wanneer wij elk deselvde insglijks deeden, en dus gelegenheid hadden, 
om de een uit het wel of kwalijk doen van den andere so wel als uit de instructies van onse 
meester te profiteren, die in ’t generaal voor een der habilste chirurgeins van Paris beroemd is, 
en behalven dit chirurgein majorschap ook lid is van de Academie Royale de Chirurgie. Daar 
waaren veele toehoorders, maar wij als vreemdelingen, en mogelijk als die wel ’t meeste, 
namentlijk 3 louis d’or betaald hadden, profiteerden van de eerste plaatsen: Wij 
frequenteerden dit cour[s] met Dr. HILFER, Dr. VAN ROYEN, Dr. HEMZEL (van Riga, die 
met de heer KLANKE was hier gekoomen, en te Göttingen gepromoveerd was), Mr. GELEZ, 
een Spaensch heer van die agt die de koning van 
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Spanjen hier had gesonden om sig in de chirurgie te perfectioneren. Wij deden met ons 
vijffen de operatien, nam[elijk] Dr. VAN ROYEN, Mr. HEMZEL, de hr. TAK, GELEZ en ik. De 

                                                 
60  Jean-Baptiste Andouillé (1718-1799) served as ‘aide-major general de l’Armée de Bohême et de Bavière’ (1741-

1745) and as ‘chirurgien major des Armées’ (1745-1748). He became ‘maître chirurgien’ and ‘démonstrateur de 
chirurgie’ (which means professor) at the Ecole de Chirurgie de Saint-Côme. In 1760 he was appointed first 
surgeon to the king and was given the title of Seigneur du Tremblay. 

61  Franconius de Vrije from Gouda was a student of medicine at Leyden University from August 1748 until April 
1754. On February 7, 1751, in Leyden, he entered an inscription in Van Doeveren’s Album Amicorum (KB). 

62  Pieter Boddaert (1733-1795) was a Dutch physician and naturalist. His father, Pieter Boddaert senior was a 
lawyer and poet from Middelburg (1694–1760). Boddaert junior obtained his medical degree at the University of 
Utrecht in 1764 and became a lecturer on natural history. On February 23, 1752, in Leyden, he entered an 
inscription in Van Doeveren’s Album Amicorum (KB). 
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hr. ANDOUILLÉ expliceerde in deese les de wonden, en omtrend de operatien de suturen, en 
voldeed ons seer wel. 

‘s Avonds schreev ik in ’t Latin een briev aan mijn vriendelijke meester de heer Prof. 
WINTER

63
 te Leiden, omtrend mijne studien alhier en eenige particularia, &c. 

Vrijdag [10 november] gingen we ’s morgens na in de Charité te sijn geweest, de 9e les 
van de hr. LEVRET hooren, welke heer ons bij continuatie seer wel voldeed, en door veele 
voornaame artikels van sijne lessen te dicteeren, ons nog meer gelegenheid gaf om daarvan te 
profiteeren. ‘s Namiddags gingen we p[er] caros na Bicestre, dog in plaats van ’t verlies van 
voorlede week gerecompenseerd te vinden, had Mr. THOMAS niet meer dan een cadaver om 
te tailleren, het geen de heer TAK deed, waarna wij wederom na huis retourneerden, niet heel 
vergenoegd over de conduites van Mr. THOMAS, gelijk wij hem genoeg te kennen gaven. 

Saturdag den 11e [november] hoorden we ’s morgens na ’t verband de tweede les van 
Mr. ANDOUILLÉ; die bestond hier in dat wij nu selvs de suturen en onder die de enchevelée 
en entrecoupée verrigteden op diverse soorten van wonden in ’t cadaver gemaakt. ‘s 
Namiddags toucheerden we vier vrouwen 
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bij mad. CLAVÉ, introducerende daar de hr. BÜTTNER ook op sijn versoek; ‘t huis komende 
bevond ik mij niet wel, een pijn in de keel benevens een ligte bij komende koorts deeden mij 
vroeger het bed soeken, vreesende v[oor] een angina. Sondags bevoelde ik mij niet beeter, ’t 
geen mij deed resolveeren om niet in de capel te gaan, en de aanwakkerende koorts raadde 
mij den geheele dag ’t huis te blijven, die egter so wel als de pijn in de keel tegens den avond 
seer verminderde; so dat ik deesen avond nog een brief aan VADER, de hr. DE VRIJE en 
HOGÉ

64 te Leiden schreev. De hr. BÜTTNER vertrock deesen avond, benevens nog 2 
Engelsche heeren uit ons hotel, om te gaan wonen in de Rue de la Harpe. 

‘s Maandags den 13e [november] na de 10e les van Mr. LEVRET gefrequenteerd te 
hebben (terwijl mij nu beter bevond) gingen we na het Palais om de groote statie te sien van 
’t openen der parlements sittingen van de Chambre des aides, die daags na St. Martin 
beginnen, maer om de tusschenkomende sondag een dag waren uitgesteld. Wij hoorden in de 
capelle op de grote zaal van ’t Palais de groote misse met een groot getal allerlij soort van 
menschen, dog terwijl wat laat kwamen, en ik aan een doorgang staan bleev ondervond soo 
veel gedrang dat mij gelukkig reekene daar heelshuids te sijn afgekomen, wordende van 
voren, van agteren, ter sijden etc. gedrongen, so dat mij ter naauwer nood roeren kon, en van 
d’een na d’andere plaats raakte, egter 

 

                                                 
63  Frederik Christiaan Winter (1712-1760) studied medicine at the University of Duisburg and obtained his degree 

in medicine in 1736 on his Dissertatio de motu musculorum. He was convinced of the importance of practical 
medicine and took a special interest in human physiology, especially in irritability. In 1737 Winter was appointed 
personal physician to Willem IV, Prince of Orange. Three years later, he became professor of medicine in 
Herborn (Hesse, Germany) from where he moved to the chair of medicine, first in Franeker (1744) and later at 
Leyden University (1747). He also became personal physician to the Stadtholder, William V.  

64  Wilhelmus van Hogé was a pharmacist in Leyden. His pharmacy was situated at the Pieterskerkgracht, at the 
corner of the Diefsteeg (mentioned in the years 1736-1752). He was Van Doeveren’s former landlord in Leyden. 



 

[ 27 ] 
 

[Page 100] 
 

nog reedelijk na mijn genoegen sag indien de bijgestelde soldaten het gedrang niet belet, en 
ordre gehouden hadden, soude door ’t gedrang hier seker ongelukken sijn gebeurd. Mijne 
nieuwsgierigheid alleen weerhield mij daar. Deese misse duurde meer dan 2 uuren, van 11 tot 
een, onder een continueel musicq. De aumonier van MAD. LA DAUPHINE

65 bediende 
deselve ter wijl het musicq wierd opgeheft door de abbé GELINI, chanoine der Ste-Chapelle, 
seer ver in de sangkunst gevorderd, en van een seer fraaije stem profiteerende. Bij die misse 
assisteerde voornamentlijk de Leeden des parlements: de Presidenten, door hunne swarte 
fluweele met goud gegarneerde Bonnetten onderscheiden, les Conseillers, Mrs. les Gens du 
Roij, alle met statige roode klepmantels, waaraan een schouderklep met bont gevoerd is, 
bekleed. Deese schaarden sig in 2 reijen langs de lengte der chapelle; na daar enige tijd 
geknield of geseten te hebben ontving elk van haar twee waskaarsen van weegens de 
Procureurs. Sij namen alle het sacrement; en voorbij de andere gaande na hun plaatsen, 
maakten se bijna al neigende die saluade die men in groote statie aan ’t hof gebruikt. Daarna 
gaf een priester aan elk van haar een kruis te soenen en na deese en andere menigvuldige 
omstandigheeden, en ’t vertoonen van de Bon Dieu, waarvoor de menigte van ’t volk niet 
toelaat volgens gewoonte te knielen, eindigde de misse en alle  
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die leeden gingen in statie en order na hun groote kamer, en daar door een gewoon discours 
hun groote audientien openden, waarvan BRICE. Die capelle was rondom met tapijten 
behangen, die van geen groote kostelijkheid waren, indien d’ouderdom de waarde niet 
maakte. Daar waren ook sitplaatsen gemaakt die men verhuerden, die van alle kanten seer vol 
waaren. ‘s Namiddags gingen we ten 3 uuren in de Charité alwaar Mr. ANDOUILLÉ sijn derde 
les deed en handelde over de gastroraphie66, die hij, en wij na hem, institueerden. 

Dinsdag [14 november] na ’t pancement deed Mr. ANDOUILLÉ les over de Breuken, en 
institueerde de sectio herniæ in een gemaakte hernia scrotalis, door middel van ’t eind intestinum 
door de ring der m[u]s[cu]li. abdom. getrokken en onder in ’t scrotum vastgemaakt, terwijl het 
intest. opgeblaasen en van boven toegebonden word en dus een ware breuk selvs met 
vasthegtingen nabootst. Vervolgens gingen we den heer COURTONNE, de ambassade 
predicant, een visite geeven in de Rue ………. naast het Hotel Notre Dame, maar vonden 
hem niet ’t huis. ’s Middags ontfing ik een briev van de heer VAN GENÉE, en een van 
SCHELLEBEEK en SCHOUTEN. ‘s Namiddags was de publique assemblé de l’Academie Royale 
des Belles Lettres, gelijk jaarlijks dingsdags na St.-Martin, daar wij ons na toe begaaven. 
Deselve houdt sitting in een der  
 
 
 
 

                                                 
65  Duchess Maria Josepha of Saxony (1731-1767), second wife of the Dauphin Louis de France. 
66  ‘Gastroraphie’: wound, penetrating into the abdominal cavity. 



 

[ 28 ] 
 

[Page 102] 
 
beneden vertrekken van ’t Palais du Louvre, dat vierkant en seer ruim is, onder andere van 
twee seer groote en fraaije schilderijen vercierd, zie BRICE; de leeden sitten in ’t vierkant aan 
vier lange tafels, in de midden open blijvende spatie is een tafel waaraan geplaatst worden de 
vreemdelingen, die door leden van de academie in de assemblee worden gebragt. 

De secretaris Mr.
 BOUGAINVILLE

67 opende de sitting met ’t lesen van de Eloge van Mr. 
l’Abbé GEINOZ

68, overleden den 12 Meij van dit Jaar. Daarna las Mr. BOZE eene memorie 
over een gouden penning van ’t Cabinet des Konings, waarvan hij seide nog geen weerga te 
sijn, hebbende een opschrift ‘Imp. Fetricus Aug.’ en een borstbeeld houdende in d’eene hand 
een scepter, in d’andere een olijftak, gelijk te sien is op de kopere afbeelding, waarvan er vele 
omgedeeld wierden. Na deselve las Mr. DE SIGRAIS eene memorie voor over ’t geloov dat de 
‘Æneide’ van Virgilius boven andere meriteerd ten opsigte der krijgskunde der Romeinen; 
deese sloot de vergaadering, die met geen de minste statie eindigde, gelijk se ook niet 
begonnen was, gaende elk maar sijnes weegs, en koomende elk voor drie uuren afsonderlijk: 
de vergadering moet van 3 uren tot 5 duuren, en word Dingsdags en Vrijdags alle weken 
gehouden. De Prijs wierd voor ’t jaar 1754 nu al bij een gedrukt biljet voorgesteld, en was 
deese vraag: ‘Quel étoit le système de l’ancienne religion des Romains,  
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que DENYS d’Halycarnasse prétend avoir été différente de celle des Grecs?’ 

Woensdag den 15e [november] deed Mr. LEVRET sijn elfde les die wij hoorden, en 
daarna ons begaaven na de vermaerde Abbé NOLLET

69, de l’Académie Royale des Sciences, 
Maitre de physique de M. LE DAUPHIN

70 &c., aan wien de heer Prof. MUSSCHENBROEK
71 

ons een briev van recommandatie had gegeven; wij vonden dien heer nu van de campagne 
geretourneerd, die ons vriendelijk onthaalde, en ook zeide in alles tot ons dienst te sijn, 

                                                 
67  Jean-Pierre de Bougainville (1722-1763) was a French writer and the elder brother of the explorer Louis Antoine 

de Bougainville. He was elected member of the Académie des Inscriptions et Belles-Lettres in 1746 and he 
became permanent secretary in 1754, the same year he entered the Académie Française.  

68  Abbé François Geinoz (1696-1752) was a native from Bulle, Switzerland (Kanton Fribourg) and a member of the 
Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres in Paris. 

69  Jean-Antoine Nollet (1700-1770) was an outstanding physicist with a special interest in atmospheric electricity. 
In 1734 he was elected Fellow of the Royal Society in London. He corresponded, among others, with Petrus 
van Musschenbroek, Willem Jacob ’s Gravesande and Jean-Nicolas-Sébastien Allamand and visited them during a 
trip to Holland. In 1734, Nollet became the first professor of experimental physics at the University of Paris.  

70  Louis de France (1729-1765) was the only surviving son of King Louis XV and Queen Marie Leszczynska. He 
became heir as the Dauphin of France, but died before ascending the throne. 	

71  Petrus van Musschenbroek (1692-1761) was the son of an instrument maker in Leyden. Here he obtained his 
medical doctorate in 1715. Thereupon he was first appointed professor of medicine at the University of Duisburg 
(Germany) and later on at Utrecht University. At the University of Leyden he taught mathematics, philosophy, 
medicine, physics and astronomy. Van Musschenbroek is also known as the co-inventor of the ‘Leyden jar’. In 
1734 he was elected Fellow of the Royal Society in London and of the Académy Royale des Sciences in Paris. 
In 1747 he became a member of the Royal Swedish Academy of Sciences and in 1754 he was elected honorary 
professor at the University of Saint-Petersburg. On June 26, 1752 he entered an inscription in Van Doeveren’s 
Album Amicorum (KB). 



 

[ 29 ] 
 

sonder ons egter iets van sijne rariteiten, instrumenten &c. te doen sien, so dat wij dit 
compliment al meede onder de lijst der Fransche stelden, en begonnen te ondervinden dat 
geen eene briev ons tot nu toe van nut was geweest als alleen die aan Mrs. PAJOT en COTTIN, 
sonder welke wij hier een slegte figuer souden gemaekt hebben; d’andere hadden ons meer 
Ballast en ongemak als dienst besorgd. 

‘s Namiddags celebreerde de Académie Royale des Sciences haar publique vergaadering; 
het groot nut dat deese nutte Societijt aan de Philosophische wetenschappen heeft toegebragt, 
en de groote roem die deselve daar door heeft verkreegen, noopten ons voornaamtlijk om dit 
illuster collegie vergaderd te sien en als een der aanmerkelijkheden onser reis aan  
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te merken. Dus begaven wij ons ’er na toe, maar vonden (gelijk ook de voorige dag bij 
d’andere assemblé) de deur door eenige Switsers bewaard, die de groote toeloop daar na toe 
verhinderden. Wij zaagen (dewijl we van geen biljet waren voorsien) geen middel om ’er in 
te komen sonder lang te wagten, als te seggen dat wij vreemdelingen waren, dat hier in 
Vrankrijk voor ordentelijk gekleede luiden overal de weg baand, maar (hoewel ’t ons fransch 
spreeken genoeg kon te kennen geeven) dit had de verwagte uitwerking niet, voor dat we 
onder elkanderen ons ongenoegen over die snaken in ’t Duitsch te kennen gaven, waaraan sij 
ons seggen bevestigd hoorden, en ons de vrije toegang openden. Wij sagen daar verscheide 
voorname en vermaarde Personagien, als de honoraire Mr. LE COMTE DE MAILLEBOIS

72, de 
president Mr. DE LAMOIGNON DE MALESHERBES

73, aan wiens sijde de vermaarde hr. DE 

RÉAUMUR
74, abbé NOLLET, Mr. [DE] JUSSIEU

75, DU HAMEL DU MONCEAU
76 en andere. 

                                                 
72  Yves-Marie Desmarets, Comte de Maillebois (1715-1791) was a high-ranking marshal in the French army.  
73  Guillaume-Chrétien de Lamoignon de Malesherbes (1721-1794) was a French politician and amateur botanist. In 

1750 he was elected member of the Académie Royale des Sciences. He became ‘Directeur de la Librairie’, in 
1763, president of the Cour des Aides and was appointed ‘Ministre de la Maison du Roi’. He was elected 
member of the Académie Française in 1776. In 1792 he acted as one of the defenders of Louis XVI before the 
Convention, but he was arrested and imprisoned soon afterwards. In the spring of 1794 he died under the 
guillotine. 

74  René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757) was a French mathematician, physicist and naturalist, born in 
La Rochelle (Vendée). In 1703 he went to Paris, in order to study mathematics and physics and was soon 
nominated apprentice of the Académie Royale des Sciences. He carried out many experiments in different fields 
of technology in order to improve the productions of various techniques. He introduced the Réaumur 
temperature scale. As a naturalist he took special interest in molluscs, crustaceans and insects, which he collected 
and which were preserved in the Observatoire in Paris. Réaumur became a prominent member of the Académie 
Royale des Sciences. 

75  Bernard de Jussieu (1699-1777) studied medicine at the University of Montpellier and obtained his degree in 
1720. He practised medicine only for a short time. De Jussieu became a famous botanist, working at the Jardin 
du Roi in Paris. In 1725 he was elected member of the Académie Royale des Sciences. He became also a 
member of the Royal Swedish Academy of Sciences.  

76  Henri-Louis Duhamel du Monceau (1700-1782) had a special interest in technology (shipbuilding industry, 
agriculture and fishery). He studied at the Collège d’Harcourt and the Jardin du Roi in Paris. In 1728 Duhamel 
was appointed ‘chimiste adjoint’ at the Académie Royale des Sciences in Paris and became inspector of the 
French navy in 1739. One of his major works was Elémens d’architecture navale ou traité pratique de la construction des 
vaisseaux (Paris, 1758). It was later translated into Dutch, German and English. Duhamel also published a book 
on the improvement of the state of health of seamen. The Dutch edition of this book was entitled Baak der 
gezondheid voor de zeevarenden (Leiden, 1760).  
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De secretaris Mr. DE FOUCHY
77 opende de vergadering met de Lecture der Eloge van Mr. le 

Marq[ui]s D’ALBERT, reeds in febr. 1751 gestorven, in wiens plaats de hr. QUESNAY
78 

gesuccedeerd was. De hr. LE MONNIER
79 las eene memorie over de Electriciteit der lugt, 

meest roullerende over de nu zo gerenommeerde experimenten van FRANKLIN
80. Mr. 

MACQUER
81 over ’t Bleu de Prusse eene lange memorie; daar 
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na las Mr. HERISSANT

82 voor Mr.
 LIEUTAUD

83 een memorie over de singuliere structuur der 
maag en darmen van een koekkoek, daar het dubbelzinnig woord van cocu (dat de fransjes 
niet wel sonder lagchen konnen aanhooren) hun geleegenheid gaf om door een bijna 
continueel gelach hun ernstig caracter te toonen. Mr. BUACHE

84, premier géographe du Roi, 
besloot deselve met een geleerde dissertatie over de structuur der aarde, voornam[elijk] de 
surfaces van ’t land en zee, en maakte insonderheid veele mentie van eene aaneenschakeling 
van bergen door ’t land en Bodem der zee doorpasserende, die hoewel ook deese assemblé tot 
vijf uuren maar duren moet, bijna tot half 6 besig was. Het vertrek van dese societeit is 
insgelijks op de Louvre, au premier, daar men van buiten een fransch schild met een goude 
kroon ’er boven siet. Se is seer langwerpig en van een fraaije schilderij vercierd, waarna de 

                                                 
77  Jean-Paul Grandjean de Fouchy (1707-1788) was an astronomer and secretary to the Duc d’Orléans. 

Furthermore, he served as secretary for life at the Académie Royale des Sciences in Paris. 
78  François Quesnay (1694-1774) started his medical career in 1710 as a surgeon’s apprentice. He studied surgery 

and medicine in Paris and was elected perpetual secretary of the Académie Royale de Chirurgie in Paris in 1737. 
In 1744 he obtained his medical doctorate, whereupon he was appointed ordinary physician to King Louis XV. 
Later he became his first consulting physician. Quesnay was also elected Fellow of the Royal Society in London. 
Besides the study of medicine, he took special interest in economical studies.  

79  Pierre-Charles Le Monnier (1715-1799) was a French astronomer and professor of philosophy in Paris. In 1736 
he participated in a geodetic expedition to Lapland. Being a favourite of King Louis XV, he could afford the 
acquisition of the most expensive and excellent English astronomical instruments. For more than fifty years he 
carried out astronomical observations. He also investigated terrestrial magnetism and athmospheric electricity. Le 
Monnier taught at the Collège de France in Paris and was a member of the Académie Royale des Sciences, 
Fellow of the Royal Society in London and member of the Königlich Preußische Sozietät der Wissenschaften zu 
Berlin.  

80  Benjamin Franklin (1706-1790) was a leading politician and one of the Founding Fathers of the United States. As 
a scientist, he is among others renowned for the invention of the lightning rod.  

81  Pierre-Joseph Macquer (1718-1784) studied medicine in Paris. In 1745 he became professor of chemistry at the 
Jardin du Roi. In 1753 he became chair of medicine at the University of Paris. Macquer took great interest in 
the practical applications of chemistry in medicine and industry (especially in the French porcelain industry). He 
published Elémens de chymie théorique (1749) and a Dictionnaire de chymie (1766).  

82  François-David Hérissant (1714-1773) was a member of the Académie Royale des Sciences in Paris. In 1750 
Hérissant was elected Fellow of the Royal Society in London. He wrote ‘Eclaircissemens sur l’organisation 
jusqu’ici inconnue d’une quantité considerable de productions animales, principalement de coquilles des 
animaux’, which was published in the Mémoires de l’académie royale des sciences (Paris, 1766).  

83  Joseph Lieutaud (1703-1780) was a prominent anatomo-pathologist at the Hôtel-Dieu in Aix-en-Provence. He 
was appointed personal physician to the Kings Louis XV and Louis XVI in 1750. Lieutaud was a Fellow of the 
Royal Society in London. 

84  Philippe Buache (1700-1773), a late eighteenth-century French cartographer and map publisher, started his 
career as an apprentice to Guillaume de l’Isle. He succeeded his former teacher and was appointed ‘Premier 
Géographe du Roi’. Buache reached fame by introducing a system for displaying underwater elevations of the 
sea-floor.  
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tijtelplaat der memoires &c., gegraveerd is. De leeden sijn insgelijks in ’t vierkant gerangeerd, 
latende ook in ’t midden eene plaats open voor gedistingueerde vreemdelingen; in ’t inkomen 
en eindigen der vergadering was geen de minste statie, komende en gaande elk sijns weegs, 
gelijk wij, na in een ander naastgelegen vertrek een scelet van een olifant, kemel, paard &c. 
gezien te hebben, ook deeden, passerende verders den avond bij de heren VAN ROYEN en 
VAN HEES.  
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Donderdag ‘s morgens [16 november] na het verband in de Charité, deeden we bij Mr. 
ANDOUILLÉ selvs de sectio herniae. Hij institueerde die operatie soo als LEDRAN

85 die heeft in 
sijn Oper.. In plaats van sijn instrument om te dilateren gebruikte hij alleenlijk een bistourij en 
sonde crénulée; ’t is klaar genoeg, waarom hij zeide dat men in cas van adherence van ’t 
intestin aan een testis altijd ’t eerste meer moet ontsien, als de separatie moeijlijk is, als de 
laatste. Vervolgens begon Mr. GELEZ eerst aan een cadaver te tailleren, waarvan Mr. 
ANDOUILLÉ er ons voor elk een soude verschaffen, waarna hij de operatie soude expliceren; 
hij proponeerde voornamentlijk de groote toestel, had een toeslaande Lithotome, tot 
omstr[eeks] 10 lignes van de punt met linnen bewonden, aan beide seiden snijdend, dog in de 
eene kant rondagtig, aan de andere na binnen gehold, op de wijse van fig. A. Hij liet 
gebruiken de gorgeret dilatatoire van Mr. FOUBERT

86, of de gorgeret tranchant van sijn Edele 
selvs geinventeerd; deese gorgeret heeft in ’t midden van sijn goot een opening van ’t eind tot 
bijna aan de Bek, waarin exact past een soort van mes, dat met een veer aan de hegt vast is, 
waar door men met de vinger op dese veer drukkende, dat welsnijdend mes ontrent 1,5 linie 
onder de ondervlakte van ’t gorgeret uitbrengt. Dit instrument moet dienen om die deelen 
die men in de groote apparaat na de insnijding door dilateren van de vinger of gorgeret 
verscheurd, ook te snijden, en de incisie tot in ’t collum vesicae te brengen, sie p. 159 en 144.87 

‘s Namiddags vonden wij te Bicêtre vijf cadavers om te tailleren, so dat ons ongenoegen 
van voorleede week ene goede uitwerking scheen te hebben. Ik sneed er twee van deese met 
redelijk goed succes, gelijk ook het sonderen. Wij vonden 
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in de blaas van een dier cadavers, die seer dik en ’t samengetrokken was, in de linkerzijde een 
veritable sak, daar omtrend een hazenoot in leggen kon; Deese had twee openingen, een 
groote en een kleender, door een overgetrokken smal vlies onderscheiden; Mr. ROGARD seide 
                                                 
85  Henri-François Ledran (1685-1770) was ‘chirurgien en chef’ at the Hôpital Saint-Côme and professor of 

practical surgery at the Hôpital de la Charité in Paris. He was a pioneer in cancer surgery, and he emphasized 
that this disease was primarily a local affection. It was Ledran, who proved that cancer spread through the 
lymphatic vessels and ganglia. Therefore he advocated cancer operations at an early stage, before metastases could 
develop. He published Traité des operations de chirurgie (Paris, 1742). In 1745 he was elected Fellow of the Royal 
Society in London.  

86  Pierre Foubert (1696-1766), initially one of the assistants of Germain Pichaut de la Martinière, worked at the 
Hôpital de la Charité in Paris where he became chief surgeon. Foubert is known as the inventor of a lithotome 
and of the Gorgeret dilatateur. He was also director of the Académie Royale de Chirurgie in Paris. 

87  The addition ‘sie p. 159 en 144’ was later added by Van Doeveren himself.  
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deese seer dikwils te hebben ontmoet in de blaasen sonder steenen, gelijk er hier ook geen 
was: so dat de stenen in de Blaas niet altijd door hunne swaarte en drukking de sak formeren, 
als men se daarin vind, gelijk somtijds gebeurd ten contrarie, kunnen deselve in dese gevallen 
oorsaak sijn geweest van de aangroeijing der steen. 

Vrijdag den 17e [november] hoorden we ‘s morgens de twaalfde les van Mr. LEVRET, en 
bragten vervolgens den dag in onse ordinaire besigheeden door; gaande de heer TAK voor de 
eerste maal na het cours d’anatomie van de heer ANT. PETIT

88, ’s morgens ten elv uuren. Ik 
had reeden waarom liever deese 2 louis d’or ergens anders voor besteedde. 

Saturdag ’s morgens [18 november] verhandelde de heer ANDOUILLÉ de Hydropesie89, 
en institueerde, gelijk ook wij vervolgens, de operatie der parachentesis90, seggende daar toe te 
moeten verkiesen een plaats die lager is als midden van de spatie tussen de navel en cresta van 
’t ijlbeen, ’t welk te hoog is om ’t water af te tappen. Daarna institueerde de hr. TAK de 
operatie der Taille met de gorgeret dilatatoire met seer goed succes, egter meer na de laterale 
als groote toestel. 
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Sondags [19 november] gingen we niet dan ’s morgens in de capel van Sijn Excellentie en 
hoorden den hr. COURTONNE.  

Maandag den 20e [november], na de 13e les van Mr. LEVRET bijgewoond te hebben, 
gingen we na de Ecole de Médecine, vergist sijnde in een oratie die gisteren reeds geschied 
was. In ’t auditorium, dat ’er seer gemeen en slegt uitziet, hoorden we den hr. Prof: Nath. 
Mar. GEVIGLAND, bekleed met een swarte toga van een roode klep voorsien, de welke hier 
de statie tabberd der medicijnsche professoren is, collegie houden, maar sijn dicteren, dat so 
langsaem ging dat men het wel 3 maal soude schrijven begon ons ras te verveelen. Wij 
hadden te vooren nog eens hier op een namiddag geweest, wanneer Mr. BELLOT moest les 
geven, maar na met nog 3 toehoorders een halv uur gewagt te hebben, kwam de Prof. niet 
opdaagen, ’t geen men ons zeide dat hier niets ongemeens was, waaruit men ligt kan 
opmaken waarom ’t getal der toehoorders soo gering was, de medicijnen hier waarlijk slof 
getracteerd, en deese als verwaarloosde konst door de chirurgie, die hier soo veel te naarstiger 
aangekweekt word, wordt verdrukt.  

Na de middag deed de hr. ANDOUILLÉ ten 3 uren sijn les handelende over de fistels, en 
institueerde de operatie van de fistula ani, phimosis91 en paraphimosis92, dewelke wij ook elk 
imiteerden. De heeren VAN ROYEN en VAN HEES passeerden den avond bij ons. 

                                                 
88  Antoine Petit (1718-1794) obtained a degree in surgery and medicine in Paris in 1746, whereupon he started to 

teach anatomy, surgery and obstetrics. He was a very successful teacher, who attracted a rich audience. In 1753 
he published a French edition of Palfijn’s Anatomie chirurgicale. In 1760 he worked as ‘anatomiste adjoint’ and was 
elected member of the Académie Royale des Sciences. In 1773 he was appointed professor of anatomy at the 
Jardin du Roi. He also held the office of ‘Inspecteur general des Hôpitaux militaries de France’. Petit published 
among others Discours sur l’utlité de la chirurgie (Paris, 1757) and Traité des maladies des femmes enceintes, en couche et 
des enfans nouveau-nés (Paris, 1779). 

89  ‘Hydropesie’: dropsy. 
90  ‘Parachentesis’: Van Doeveren means ‘paracentesis’, an opening made into an internal cavity in order to drain off 

excess fluid. 
91  ‘Phimosis’: stricture of the prepuce. 
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Dingsdags ’s morgens [21 november] verhandelde de heer ANDOUILLÉ de castratio, deed 
de operatie en daarna wij, verhandelende ook ’t sonderen. Hij deed ook selfs deesen morgen 
de 
 
[Page 109] 

 
de operatie der Taille volgens de groote appareil in een cadaver, makende de dilatatie na de 
insnijding met sijn gorgeret tranchant, die hij in Vlaanderen zijnde heeft uitgevonden; na de 
operatien bij ’t openen van de blaas bleek dat hij vijf à ses linien in ’t collum der vesica had 
gesneeden, en dus niets meer, en mogelijk minder als met de Laterale sectie hadt uitgevoerd. 

’s Middags kreegen een briev van SCHELLEBEEK en een van SCHOUTEN. Bij Mr. BATON 
at ‘s middags de hr. HEERKENS

93, med. Dr. en poëte, bekend door verscheide uitgegeeven 
werkjes, sijnde een Groninger; Deese hr hadt reeds over drie jaren alhier een jaar gepasseerd 
en thoen gepromoveerd te Rheims. Wij deden met hem een wandeling na de Thuilleries, 
&c., en onder anderen ook na ’t Palais Royal, dat toekomt en bewoond word van Mr. LE 

DUC D’ORLEANS
94 Hierbij is de Opera en een thuin die verstrekt tot een gemene 

wandelplaats vooral ’s morgens op de Son en Feestdagen, wanneer ’er de voornaemste dames 
en andre in so een menigte komen dat men ’er gedrongen gaat; de thuin is niet seer groot, 
seer simpel sonder veel ornamenten, in ’t midden van eene fontein voorsien; ’t fraaiste is het 
pavillon aan ’t einde, geheel fraaij gewerkt van latwerk, en van eenige mooije bloempotten 
van hout voorzien. Van daar ’t huis komende passeerden we den avond bij ons. 
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’s Woensdags den 22e [november] was ’s morgens de 14e les van Mr. LEVRET; deese verhaalde 
ons van te vooren, dat hij kwam van een vrouw te verlossen van een geklemd hooft door sijn 
Forceps courbe, daar hij ons soude hebben bijgeroepen, indien de convulsien, die de vrouw 
hadt, geen haast aan ’t werk hadden bijgeset; het geswel dat ordinair op de kinderhoofden 
komt door de drukking en versameling van bloed was hier seer groot. Hij had sijne tang bijna 
tot desselfs vereniging toe in de vagina moeten brengen om ’t hoofd wel ’er uit te trecken, 
waaruit hij aantoonde de onnuttigheid van de forceps van SMELLIE

95 &c., om een waar 
geklemd hoofd te trecken. 

                                                                                                                              
92  ‘Paraphimosis’: stricture of the prepuce, causing the obstruction of the prepuce behind the glans. 
93  Gerbrand-Nicolaas Heerkens (1726-1801) matriculated in 1744 as a student of law at the University of 

Groningen. In 1747 he moved to Leyden University where he enrolled as a student of medicine. In 1749 
Heerkens went to Paris in order to acquire practical skills in the fields of obstetrics and surgery, where he became 
acquainted with De Fontenelle and Voltaire. In 1749 he obtained his degree in medicine at the University of 
Reims and settled in Groningen as a town physician. In the years 1752-1753 Heerkens visited Paris again, where 
he met Wouter van Doeveren and Jan Tak. He entered an inscription in Van Doeveren’s Album Amicorum (KB) 
on January 10, 1753 in Paris. Heerkens wrote many latin poems and often published these anonymously. He also 
published Quaestiones Medicae Parisinae (The Hague, 1778).  

94  Louis Philippe I, Duke of Orléans (1725-1785) was a French prince of the House of Bourbon.  
95  William Smellie (1697-1763) was an eminent Scottish obstetrician and was known as ‘the Father of British 

Midwifery’. Smellie enrolled at the University of Glasgow and obtained his doctorate of medicine in 1745. 
Thereupon he went to London and Paris in order to improve his practical skills. Smellie developed a forceps and 
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’s Namiddags na bij de boekverkooper CAVELIER
96 enige boeken gesien en gekogt te 

hebben, gingen we na mad. LISET en, toucheerden 6 vrouwen, gaande van hier na huis. Mr. 
PRADIER had ons van daag besorgd 1 steentang, 1 sonde, 2 lithotomiemesjes, 2 schaaren, 3 
kromme naalden, en een instrument doosje, waarvoor wij hem 18 livres betaalden. 

Donderdag ’s morgens [23 november] handelde Mr. ANDOUILLÉ ’t empyema, en wij 
verrigten de operatie; In ’t spreeken over de injectien om te suiveren van geronnen bloed &., 
merkte M. And[ouillé] aan dat hij door de practijk geleerd had, dat het seer gevaarlijk was 
diergelijke injectien te doen als ’er opening in de longen is, dewijl selfs ’t sagste vogt 
geabsorbeerd zijnde in de longen en asta arteria een irritatie en violente hoest maakt, so dat 
dikwils dat vogt aan stond neus en mond uitkomt, waarvan hij twee voorbeelden aanhaalde. 
Daarna deed ik de taille meer op de laterale als groote toestel, en maakte de opening 6 à 7 
linien in de hals van de blaas, gebruikende het gorgeret dilatatoire; ik had seer gemaklijk 
gezondeerd. ’s Avonds schreev ik een briev aan SCHOUTEN en SCHELLEBEEK. 
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Vrijdags den 24e [november] begonnen wij bij de heer LEVRET de Practijk van sijn cours des 
accouchemens, met moeijelijke verlossingen te doen op eene machine door de hr. LEVRET 
geinventeerd, en door hem en sijn vrouw gecomponeerd. Dit was een volkomen vrouwen 
Scelet, hetwelk door opvulling en bekleding met zeemleer &c., seer wel tot de forme van een 
vrouwe ligchaam gebragt was: de ingewanden, darmen &c, waren insgelijks so opgevuld dat 
se de gedaante van het verbeeldde deel seer wel geleeken; maar insonderheid had de hr. 
LEVRET sig toegelegt om de gedaante van de uterus, so veel ’t mogelijk was, natuerlijk te 
maaken en wel so, als deselve is in en ten tijde der verlossing; ten dien einde was de sak die 
deselve verbeelde, benevens desselvs orificium so gecomponeerd door verscheide haakjes, 
ringen, toutjes &c., dat deselve sig kon toetrekken, en sijne holligheid en opening 
verminderen; in een woord de heer LEVRET had seer wel gereusseerd in alles seer natuerlijk 
te reguleren, en alles, so na als mogelijk, een accouchement te imiteren; ten dien einde had 
hij ook twee sceletten van twee jong geborene kinders (waarvan hij ’t eene door zijn forceps 
had afgehaald) op deselvde wijse tot een natuurlijke form gebragt, en ’t eene van een streng 
en placenta voorsien. Mr. LEVRET verhandelde niet de natuurlijke verlossing, maar gaf ons elk 
een situatie van ‘t 
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kind om het met de beenen af te haalen, waarvan hij ons ’t manuel instrueerde: hoe 
namentlijk het kind in ’t uitkomen, indien ’t weesen booven of ’t lijf op sijde komt, wanneer 
men niet seeker is van de legging van ’t aangesigt, ’t kinds buik na beneeden moet keeren, om 
te beletten dat de kin agter ’t os pubis blijft sitten; hoe men ’t selve boven de ilea tussen de 

                                                                                                                              
other instruments, as well as a machine, a sort of fantôme, on which several obstetrical operations could be 
practised. 

96  Guillaume Cavelier was a French publisher and bookseller in the Rue St. Jacques in Paris, ‘près la Fontaine St. 
Severin, au Lys d'Or’. 
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vingers moet vatten, om daar op steunsel in ’t trekken te hebben en ’t kind niet te kwetsen; 
hoe vervolgens de streng te trecken so dra men die gewaar word, om ’t breken daar van voor 
te koomen; hoe men de armen van het kind moet uithaalen, wel wagtende van die te breken, 
en daarom omtrend de elleboog te vatten, die men egter, ten minsten met ’t hoofd te gelijk 
kan laaten komen als se op sijde van ’t selve is, dat is op zijn kleinste diameter; vervolgens de 
andere hand met de vingers op de schouders en duim onder de oxel te brengen en secuurder 
de vingers in de mond van ’t kind, en dus uit te trecken, makende enige beweging na boven 
en op sijde, voor al sorgende om het fourchet te menageren. Daarna in ’t afhalen der placenta 
was aan te merken, hoe men met de linkerhand de streng nemen en om de vinger winden 
moest, en met de 2 voorste vingers van de reg- 
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terhand deselve neerdrukkende met de linker sagtjes moest trecken, om dus als een axis te 
hebben en de boog te vermeide, die men anders van wegen ’t os pubis geeft. De heer LEVRET 
was van gevoelen der voornaamste hedendaagsche vroedmeesters van niet veel swarigheid te 
maken in ’t komen van een kind met de voeten, maar ter contraxie hoe eer hoe liever op die 
wijse een accouchement te termineren bij de minste difficulteit omtrend de gewone passagie 
met het hoofd. 

Hij merkte nu, en meermaals aan hoe los de meeste schrijvers vooral PORTAL
97, 

VIARDEL
98 &c., geloopen hebben over het keeren der kinders, sonder ooit de manier of 

andere cautela er bij aan de hand te geeven, seggende voor elke differente legging van ’t kind 
in de uterus, een different manuel in het tourneren noodig te zijn. 

Wij meenen door het werken op deese machine, daar de hr. LEVRET continueel bij was 
om te corrigeren, instrueeren &c., seer veel te hebben geprofiteerd, van de meeste saaken een 
goede idee te hebben gekreegen, en langsamerhand aan menigte cautela99 te sijn gewoon 
geworden: dog sullen nog wel meer geleegenheid hebben om hier van te spreeken. Wij 
deden de operatien elk op sijn tour volgens de ordre der inteekenng, so egter dat die eerst 
begonnen die het cours meer malen hadden gehoord, dat egter meest alleen de heer 
CRANTZ

100 
 

                                                 
97  Antoine Portal (1742-1832) was a famous French anatomist and a member of the Académie Royale des Sciences 

in Paris. In 1768 he was appointed professor of anatomy at the Jardin du Roi and became first physician to King 
Louis XVI, King Louis XVIII and King Charles X. In 1793 Portal was appointed professor of anatomy at the 
Muséum National d’Histoire Naturelle. In 1803 he published a work on human anatomy in five volumes, 
entitled: Cours d'anatomie médicale. His close relation with Louis XVIII led to the foundation of the Académy 
Nationale de Médecine, of which Portal became the first president for life. 

98  Cosme Viardel was an eminent surgeon and obstetrician and physician to Maria-Theresia, Queen of France. He 
wrote Observations de la pratique des accouchemens (Paris, 1671). 

99  ‘Cautela’: caution (prudence). 
100  Henricus Crantz, or Heinrich Johann Nepomuk von Crantz (1722-1799), from Luxemburg obtained his medical 

degree at the University of Vienna (Austria) in 1750, as one of the first students of Gerard van Swieten. He 
studied practical obstetrics in Paris under Levret and Puzos. In 1754 Von Crantz was appointed lecturer of 
obstetrics in Vienna. From 1756 on he also taught physiology and medicine. Von Crantz designed an improved 
version of Levret’s forceps. In 1753 he entered an inscription in Van Doeveren’s Album Amicorum (KB) in Paris. 
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was, dewijl dr. HILFER na Londen vertrok, en Mr. SCHENK ’t cour[s] seer negligeert, 
frequenteerde, so dat de Hr. TAK of ik meest de tweede opereerde. Behalven dit hadden 
volgens een reglement, die het cours repeteerden, ook het voorregt van ’s anderdaags de 
Repetitie van d’operatien te komen doen; Wij hadden hier een uitnemend bewijs van de Hr. 
LEVRETS vriendelijkheid, die [wij] meer dan in and’re Francen hadden ontmoet; Want hij 
offereerde ons van selfs de permissie om ook die herhaaling bij te woonen, dewijl ons getal 
niet groot, en dat der repetenten seer klein was, hetgeen wij seer greetig accepteerden, seer 
verblijd sijnde om door deese gelegenheid in ’t manuel en practijk des te meer te vorderen: 
deese repetitie die anders ook ’s morgens soude sijn geweest, fixeerde Sijn Ed: op ’s 
namiddags ten 3 uuren, om het cour[s] van Mr. ANDOUILLÉ dat wij ’s morgens 
frequenteerden. 

Na de middag wandelden wij na Bicestre, daar wij tot ons genoegen drie cadavers 
vonden waar van ik ’er twee tailleerde, ’t een met beter succes, snijdende wel een vinger 
breed van ’t orificie, als ’t andere waarvan maar omtrend 1 à 2 linien in ’t collum sneed, NB, 
sonder egter te hebben gedilateerd; de hr. TAK sneed met seer goed succes; wij sondeerden à 
merveille101 bijna sonder moeite met een grooter en dikker sonde als wij tot nog toe hadden 
gebruikt; mogelijk waren de ca- 
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davers ook beeter, want de meeste hebben ’t een of ’t ander vitium102 in de urethra, dewijl seer 
veel venerei hier behandeld worden & dus ook sterven. 

Saturdags ’s morgens [25 november] handelde Mr. ANDOUILLÉ over de cancer, wijsende 
ons de manier van die te extirpeeren, deed ook de Bronchotomie; daarna verrigte VAN 

ROYEN de taille, die men aan sijn opereren wel sien kon dat sijn eerste was. Ik ontving ’s 
middags een briev van mijn BROEDER DE LT.103

 van Dort, en een van Mr. HOGÉ, mijn 
gewesen hospes te Leiden. Daarna gingen we profiteren van de hr. LEVRETS beleevdheid, op 
de Repetitie, daar wij de casus van de voorige dag verhandelde, met deese en geene 
verandering om dus in verscheide leggingen het soeken der voeten te gewennen, ons altijd 
vermanende, so veel mogelijk is, die selvs te trecken en niet de billen, wanneer men seer veel 
gevaar loopt die te breeken. 

Die hr communiceerde ons wederom, so als in sijn gedicteerde axiomes, een coup de 
main, om de armen somtijds uit te halen om plaats te maken en des te gemaklijker de voeten 
te vinden, wanneer deselve, onder ’t uittrecken van selfs wederom na boven gaan als ’t lijf en 
hoofd volgen: maar dit niet te hard te roepen om ’t gemeen en andere, die aan de precepten 
van MAURICEAU

104 en andere gebonden sijn; seggende op die wijs dikwils tot verwondering 

                                                 
101  ‘… à merveille’: running excellently.  
102  ‘Vitium’: defect. 
103  Jacob van Doeveren (1736-1780) was Van Doeveren’s brother. He was a ‘luitenant-kolonel der infanterie’. Later 

in life he became ‘Opzichter-Generaal van ’s Lands Zeewerken’ in Dordrecht. 
104  François Mauriceau (1637-1709) was a French obstetrician, who had received his training at the Hôtel-Dieu in 

Paris. He became one of the most successful obstetricians of his time and was appointed ‘Prevôt’ of the Hôpital 
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van sijne confreres gereusseerd te hebben, sonder dat sij de reeden wisten of hij die seide. 
Men 

 
[Page 124] 

 
soude in een geval, door andere omstandigheden ongelukkig, dikwils sig bloodstellen om 
risque van sijn goede naam of verantwoording te ondergaan, indien men dat maneuvre de 
vroedvrouwen &c. altijd communiceerde, behalven dat deese, geen tijd of gelegenheid 
waarnemende, van dit soort uitnemend middel door ontijdig gebruik, oneindig veel kwaad 
kunnen te weeg brengen. 

Sondags [26 november] gingen [we] in de capel; op den dag ontmoette ons niets van 
belang; maar ’s avonds om 8 uren kwam ons la LISET bij een accouchement roepen, daar we 
met de heer VAN ROYEN na toe gingen, en een in alles natuurlijk accouchement vonden, dat 
niet voor halv twaalf geeindigd wierd door een soon, een goede voesterling voor ’t Hôp[ital] 
des Enfans trouvés, so wel als alle of de meeste van onse accouchementen. 

Den 27e [november] ’s maandags gingen we ’s morgens bij Mr. LEVRET, daar we 
wederom in de practijk voortgingen, en allengskens moeijelijker leggingen moesten 
verhelpen, bij voorb[eeld] het hoofd op de rand van ’t becken, dat dan moest na boven 
gewerkt worden om gemakkelijker de voeten te krijgen en ’t kind te keeren, anders loopt 
men seer veel gevaar om door het trecken de billen op het ijlbeen van d’andere seide vast te 
setten en dus ’t kind dwars en vast te krijgen, en een veel moeijelijker situs te maken, daar 
men bij ’t opwaarts brengen van ‘t hoofd geen swarigheid voor sal hebben. Indien in een 
accouchement met de voeten gebeurd, dat de ar- 
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men te gelijk komen, en de handen tusschen ’t lijf en de ossa van ’t bekken vast raaken, sullen 
de onderarmen op de vlakten van de ilia geklemd raken, gelijk men op een bekken 
experimenteren kan; men voelt dan eene resistentie, en dien merkende siet men of daar soo 
een geklemde hand schuild, so ja, heeft men niet te doen dan ’t kind wat te repousseren, en 
met die hand de arm door te trekken. 

Van Mr. LEVRET komende, wierden wij bij mad. CLAVÉ geroepen: daar komende 
vonden wij een vrou in ligten arbeid, sederd ’s nagts te twee uren; het orificium was omtrend 
tot de groote van een 24 sols gedilateerd, en door de drukking tot de dikte van omtrend een 
28 st[reep] gebragt; wij voelden hier seer net het geswel en groeijen der waters, dat egter seer 
weinig toenam; ten een uur riep ons het middagmaal, dus wij vertrocken. 

Nademiddag verhandelde de heer ANDOUILLÉ de trepanatio, dog dewijl mij dat 
accouchement was opgedragen, ging ik na den eten daar na toe, vond de waters wel gebroken 
maar weinig ontloopen, de weën waren nog niet sterk, soo dat alles seer langsaam voortging; 

                                                                                                                              
Saint-Côme, which means that he was director of the Faculté de Médecine. Mauriceau was the author of Les 
maladies des Femmes grosses et accouchées; Avec la bonne et veritable méthode de les bien aider en leurs accouchemens 
naturelles & les moyens de remédier à tous ceux qui sont contre nature, & aux dispositions des enfans nouveau-nés (Paris, 
1668). 
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ik bragt van tijd tot tijd so veel dilatatie toe aan ’t fourchet &c. als mij met voorsigtigheid 
mogelijk was: het hoofd van ’t kind op ligtende, liep ’er veel water uit van agter ’t hoofd: de 
vrouw verloste niet dan ten half vijf van een zoon. De streng was seer gedraaid en seer met 
spiraal, en bijgevolg niet sterk so dat, hoewel ik niet te hard 
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daar aan trok, deselve brak: ik had reeds te vooren daar van een vast teeken, toen ik een ligt 
gekrak in de hand voelde, wanneer ik sonder iets te seggen, om het geschreeuw der 
vrouwlieden &c. te vermeiden, mijn regterhand reeds in de vagina had gebragt, en eindelijk 
merkte dat de streng was afgebroken; ik bemerkte met deselve dat de placenta in de regtersijde 
reeds meerendeels was gedecolleerd, waarom mijn linker hand inbragt, en met gemak deselve 
in de linkersijde detacheerde en met deselve afhaalde sonder dat een van alle wist dat de streng 
was gebroken: ik bragt wederom mijn hand in om te sien of ’er nog overblijfsels waren, en de 
uterus te examineren, en eindigde dus gelukkig mijn eerste accouchement: ik vond de placenta 
in sijn geheel, de membranae hier en daar gescheurd en de cordon, die niet net in ’t midden 
was vast geweest, net tegen de placenta afgebrooken. Eenige dagen daarna hoorde ik dat de 
vrouw, die aanstonds vertrok seer wel voer. Ik had het geluk van in dit onverwagt toeval seer 
tranquil te sijn, sonder de minste confusie. De heeren TAK en VAN ROYEN waren bij 
ANDOUILLÉ, maar de hr. VAN HEES, die mij versogt hem te geleiden, was uit 
nieuwsgierigheid bij dit accouchement. 
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Dingsdag morgen [28 november] tracteerde Mr. ANDOUILLÉ de Amputatien der beenen, 
armen, dijen, vingers, etc., gebruikende het krom mes, etc.; van die deed ik de amputatie van 
een Dije. Sijn Ed[ele] deed ook de amputatie der articulatien in die van ’t schouderblad met 
den arm op dese wijse: Van die articulatie na beneeden op de buitenkant van den arm deed 
hij een incisie door de huid, vet, deltoideus en andere musclen van omtrend 3,5 à 4 duim met 
de ordinaire Bistourij; na een dwarse sneede insgelijks tot op het been gedaan te hebben, deed 
hij aan de binnenkant van den schouder af een diergelijke diepe incisie, die in de dwarsse 
termineerde, NB. hebbende dus tot nog toe de groote vaten in ’t geheel vermeijd, daarna 
ligte hij alles dat tussen die sneden bepaald was op, en separeerde ’t van ’t been tot op de 
schouder, makende dus de articulatie blood: de arm door een sijde in de vereiste situatie 
gehouden sijnde, stak hij ’t bistouri tusschen ’t capsa articularis, dat beneevens de tendo van de 
biceps geheel tot onder toe doorsnijdende, waarna hij het been van ’t vlees separeerde, terwijl 
de groote vaten die in dit onderste gedeelte loopen gecomprimeerd en daarna gebonden 
wierden; na de separatie van ’t Been worden de gesneede- 
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ne vleesch partijen tot malkand’ren gebragt, en geconsolideerd: hij remarqueerde dat het 
grootste gevaar van deese operatie bestond in ’t snijden van de tendo bicipitis, en ’t afsepareren 
van de tendineuse einden der spieren van de spina ossis humeri. Hij seide deese operatie vier 
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maal geinstitueerd te hebben, waar van ’er twee volkomen geneesen waaren. Gedurende 
deese operatien sagen we de Processie van de monniken van de Charité ter eere van St.-Jean-
de-Dieu, van wiens instelling sij sijn. 

Na de middag gingen we na de repetitie van Mr. LEVRET: ik vroeg vooraf dien heer sijn 
oordeel over de Platen van Prof. B.S. ALBINUS,105 De uterus gravido, daar onder andere sijn 
collegiekamer meede vercierd was, hij seide rond uit ‘qu’elles sont indignes de lui’, daar wij 
over verwonderd waren.106 Sijn argument was meest uit onmogelijkheid die ’er was dat die 
professor al die platen na een subject gemaakt waren, dewijl bij ’t openen selvs van de uterus, 
en nog meer na het uitvloeijen der waters, en ’t uitnemen van ’t kind, selfs in de dooden, 
deselv sig seer toetrekt, en dus onmogelijk de uterus in de laatste plaaten, deselve form kan 
hebben als in de eerste; Wij seiden hem dat die hr. niets had willen afbeelden dan de staat van 
d’uterus, kind &c. omtrend de tijd der verlossing, en dat daerom sijne laatste platen niet dan 
copien waren van de eerste die de ware staat afbeeldden.  
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Omtrend de tweede plaat merkte hij aan dat hij niet vinden kon een kind binnen ’t amnios so 
als de heer ALBINUS seide te verbeelden; dog ik wees hem de schaduw van ’t hoofd, oor, hals 
&c. van ’t kind, verbeeld binnen de vliesen, in de selve situatie als in plaat IIIe, die hij begon 
te erkennen, hoewel hij zeide dat nog niemand in Parijs die geremarcqueerd hadt: hij seide 
egter dat men dit kind duijdelijker had kunnen maaken met het te verbeelden als verligt van 
de eene zijde. Hij wierp ons ook tegen dat de hr Professor niet accuraat deselvde vaten in de 
substantie verbeeld hadt, ’t geen ons, die sijne accuratesse so wel bekend was, een paradox 
voorkwam, dog toen wij hiervan de demonstratie versogten, bleek ras dat de hr. LEVRET 
geabuseerd was door een (a) staande in de fundus uteri van de IIIe plaat tussen 2 vaatjes, welk 
lettertje hij ook voor een vat had aangezien, en dus die drie [verbeelde] vaatjes tegen de twee 
van de IIe compareerde, daar egter in beide niet meer als 2 egale vaatjes sijn: hij erkende sijn 
misslag, en kon bij nader ondersoeking geen onderscheid meer vinden. Ons dispuut wierd 
gestoord door de komst der andere heeren, wanneer wij aan ’t werk gingen, seer verblijd 
sijnde onsen ouden meester enigtsins te hebben kunnen defenderen. Wij hadden egter 
meermaalen gemerkt dat deselve so veel genoegen in ’t generaal niet had ge- 

 

                                                 
105  Bernhard Siegfried Albinus (1697-1770) was one of the most outstanding anatomists of his time. He was the son 

of Bernard Albinus (or Bernard Weiss). His father was professor of anatomy at Leyden University since 1702 and 
had been court physician to the Elector of Brandenburg and professor of medicine at the University of Frankfurt-
an-der-Oder. Albinus studied medicine at Leyden University following classes of Rau, Bidloo and Boerhaave. In 
1718 he went to Paris, and studied under Winslow and Sénac. Shortly after his return to Leyden the governors 
of the university offered him the position of lecturer of anatomy and surgery, although he still had to obtain his 
medical degree. He was supposed to assist Rau, who had fallen ill. In 1721, after his father had died, Bernhard 
Siegfried Albinus was appointed full professor of anatomy and surgery. In 1725 he published, together with 
Herman Boerhaave Alle de werken van Vesalius. Many important books and anatomical atlasses followed, in which 
he was assisted by Jan Wandelaar (1690-1759), a skilled draughtsman and engraver. In 1745 his younger brother 
Friedrich Bernhard Albinus, who had been appointed lecturer in medicine, took over his lessons in anatomy and 
surgery.  

106  B.D. Albinus, Tabulae VII, uteri mulieris gravidae (Lugduni-Batavorum: J. en H. Verbeek, 1751).  



 

[ 40 ] 
 

[Page 130] 
 

geeven met deese platen, als wel met die der spieren.  
De situatien van ’t kind waren wederom moeijelijker: Mr. LEVRET, die overal in toonde dat 
hij niets meer beoogde als ’t geen tot onse vordering kon strecken, vermaende ons 
meermalen, en met veel regt, van nooit hand aan ’t werk te slaan voor dat men een accuraat 
plan heeft gemaakt van de legging van ’t kind, en een juiste idée van ’t geen men moet doen, 
waarom hij ook gemeenlijk de ligging door een ander kind liet verbeelden, en liet seggen wat 
’er te doen was. 

Wij hadden traversse leggingen wanneer het kind de rug presenteerd, of een schouder, 
of een arm in de geboorte &c.: wanneer het hoofd op ’t eene en de billen op ’t andere ilium 
rusten: in so een cas moet men ’t hoofd naar boven sien te krijgen, met het kind onder de 
oxels, &c., voort te douwen, en dus de appuij aan ’t selve te ontnemen, wanneer men, dit 
gedaan zijnde, NB. over de buik dat is met de hand tussen de rug van ’t kind en d’uterus door 
te brengen, de voeten soekt, so dat men de verste eerst neemt, en die wat doortreckende het 
kind gemaklijker omdraaid, en nader hand de andere soekt: op deese wijse kan men de dijen 
en benen tot op de borst en aangesigt van ’t kind natuurlijk buigen sonder vrees van te 
Luxeren, daar men anders seer veel gevaar heeft, en selvs voor de beenen 
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van het kind te breeken; deese manoeuvre op ’t bekken nagevolgd, toont desselvs voordeel en 
natuurlijkheid. Een schouder en arm sig presenteerende, terwijl de hals geboogen sijnde, het 
hoofd rust op het ilium, en de rest om hoog is, considereerd Mr. LEVRET als een der 
moeijelijkste gevallen, vooral, gelijk altoos, wanneer de waters lang sijn afgeloopen: men moet 
het poinct d’appuij aan ’t hoofd sien te beneemen, dat, de schouder &c. sien na booven te 
werken, en van dit seer moeijelijk cas, een maken dat ligter is, maar egter difficil genoeg uit 
sig selvs, nam[elijk] het kind dwars brengen en ’t keeren op de gesegde wijse verrigten. 

De hr. CRANTZ kreeg een kindt dat de buik presenteerde, en de cordon buiten ’t 
orificium: Mr. LEVRET seide hem dat hem in sijn practijk dit cas nooit was voorgekomen, 
waaruit hij besloot dat het seer raar was, en dagt dat het niet kon sijn als van doode kinders: 
hij raadde ’t hoofd en schouders na boven te pousseeren, om dus aan d’andere sijde des te 
gemaklijker de beenen te vinden. In alle gevallen moet men te vooren determineren met 
welke hand men best en gemaklijkst zal werken om ’t veranderen te vermijden, dat altoos 
nadeelig is en niet te veel gemenageerd kan worden.  
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Den 29e [november] Woensdagh, vervolgden we de operatien bij de hr. LEVRET; wij trocken 
elk een tête arrasée dat alleen in de uterus is gebleven met sijn tire-tête à trois branches, 
waarvan hij ons het manuel leerde, genoeg in sijn eerste werkje beschreven. Maar de heer 
LEVRET selvs scheen de forceps die hij gecorrigeerd heeft, gem: de forceps courbe genaemd, 
so niet boven ten minsten met die tire-tête gelijk te schatten, en leerde ons vervolgens het 
manuel om met die tang een hoofd dat van ’s kinds romp afgescheiden in de matrice blijft 
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daar uit te trekken: Men brengt de vingers van de linker hand in de vagina tot aan ’t orificium, 
en op die de eene sijde van de tang in, sagtjes sonder horten het orificie passeerende, daar men 
vooral wel van verseekerd moet sijn dat men tussen de rand van ’t orificium en het hoofd van ’t 
kind de forceps gebragt heeft, om in ’t voortduwen geen opening in ’t eind der vagina of 
elders te maaken; om dit te gemaklijker, so hier als in ’t volgende cas te doen (daer dese 
cautela ook meest opsiet) kan men het hoofd wel wat op seide drukken met de vingers die 
men in de vagina gebragt heeft om de forceps te gemaklijker te doen passeeren. Wanneer men 
sagtjes voortduwende, het instrument na de seide van de uterus en verder in deselve in brengd, 
wel wagtende van enige resistentie met geweld te overwinnen; wanneer men dit gedeelte op 
sijn behoorlijke plaats heeft, laat men ’t van een aijde so vast houden dat het nog op ’t 
fourchet, nog andere delen drukt, en als los en aan sig selvs gelaten is, om het hoofd van deese 
seide na de andere niet te beweegen en dus de inbrenging van ’t tweede stuk moeijlijker te 
maken: ’t andere gedeelte brengd men op deselve wijse in en beide de seyden wel over ’t 
hoofd geplaatst sijnde ecarteerd men deselve sagt,  
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en langsaam, sonder geweld, om de partijen der vrouw te verwijderen: hierna brengt men 
voorsigtiglijk, en sonder sterke bewegingen, de welke altoos sware pijnen &c. veroorzaken, 
de manches over elkanderen, so na als mogelijk is, en verenigd deselve door ’t [s]charnier 
wederom met omsigtigheid; indien men enige moeite ontmoet om de branches te verenigen, 
laat men de handvatten wat zakken, terwijl men de lepels voor het selve opligt, en in de sinus 
van de wand van ’t bekken brengende, gelegenheid geeft om bijna van selvs sich te 
vereenigen. De twee sijden tot een instrument vereenigd zijnde, wind men een doek om ’t 
handvat door welke men de 2 blaaden des instruments vaster toeklemt, de hand vastigheid 
geeft, en te gelijk deselve defendeerd tegen de klemming van de oogen of haken aan de 
einden der handvatten, en brengt de regterhand onder de oogen, met de palm tegen ’t 
onderste gedeelte, de linkerhand even boven ’t [s]charnier met de palm na beneeden, om 
meerder force, en treckt met sterke dog gemodereerde laterale en somtijds halv gijrale 
bewegingen het hoofd na buiten; verdagt sijnde op ’t fourchet in deese gehele operatie, 
waarom men hoewel eerst bijna regt, eindelijk na boven moet trecken, en selvs ’t instrument 
over de Buik brengd, waarin men de commoditeid van de plaatsing der handen ook gewaar 
word, want men hoefd die dan niet te veranderen.  
 
NB., Mr. LEVRET merkte aan dat deese haaken, hoewel wel vastigheid in ’t trecken geevende, niet convenabel 
waren, dewijl se aan de lijderesse en omstanders altijd een gedagte en impressie van crochets geeven; dus had hij een 
tang laten maaken met houtte handvatten, sullende bij de eerste gelegenheid zien of deese in het trecken van de 
selvde nuttigheid zijn: hoewel hij in ’t volgende cours seide dat deese niet so goed waaren en al te weinig vastigheid 
geven aan ’t trekken. 

 
‘s Namiddags kogten we bij Mr. CAVELIER, Rue St. Jacques, eenige boeken, voornamelijk uit 
Duitschland, die wij excessiv duur bevonden: wij kogten omtrend voor 65 livres ’t samen, 
daar we niet veel voor hadden, ik had daar van HUBER (Huberi), Opuscula 6, Fralles, 2 St., 
&c.. 
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Donderdags ’s morgens [30 november] hield Mr. ANDOUILLÉ les over de aneurismata en 
panarytium107; wij deeden in navolging van hem die operatien: tot het aneurisma spurium 
gebruikte hij de aneu- 
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risma-naald van PETIT, als een gebogen, omtrend 5 duim lang, en 3 linies breed van voren 
snijdend en puntig, met 2 gaten voorsien, waardoor twee draaden passeren, wanneer de naald 
onder de arteria is doorgepasseerd, snijd men de draad af en heeft dus in deselve, de naald 
doorgetrocken zijnde, 4 einden, waar van ’er 2 geknoopt worden, en 2 tot reserv kunnen 
dienen. Dewijl wij de operatie deden in de arteria brachialis, in de flexura cubiti, op een cadaver, 
liep er de nervus naast en vroeg Mr. ANDOUILLÉ of men die nervus te gelijk met de arterie mogt 
binden? Hoewel deese questie vele disput heeft veroorsaakt, seide hij dat ze in ’t casus zelvs 
onnoodig is, dewijl in so een aneurysma, de cellulosa rondom de aa. altijd so vervuld is van 
bloed, dat de senuw van de arterie is afgescheiden, en men daar geen vrees voor behoefd te 
hebben. 
 
[December 1752] 

 
Vrijdags den 1e December vervolgden wij de Pratique des accouchemens bij Mr. LEVRET, en 
werkten als nu met sijn Forceps courbe om een tête enclavée of een geklemd hoofd te redden 
wanneer het aangezigt na beneden is gekeerd: het manuel is onderscheiden van ’t vorige, en 
in sijn werken beschreeven: men brengd ook op 2 vingers van de eene hand een blad in, so 
dat men daar mede het hoofd enigsints verduwd om tusschen hetselve en ’t gespannen orificie 
te kunnen komen; het blad dat aan de regter zijde der vrouw komt brengd men met de linker 
hand over de vingers van de regter in in de linker sijde; komende eerst de manche tot digt bij 
haar regter inguen; wanneer wel tusschen ’t orif[icium] en ’t hoofd in is, sakt men allengskens 
de hand, wel wagtende dat het blad niet weder uitschiet, brengende dan langsaam kundig en 
voorsigtig dat blad na de regtersijde en daar geen groote resistentie ontmoetende verder in de 
uterus: de andere zijde van de forceps waaraan de axis is, brengt men aan deselvde linkerzijde 
in tusschen ’t hoofd en orificium; vervolgens verder tot dat de vereeniging omtrend 2 à 1 
duimen buiten de vagina komt: verwijderende de deelen, en vereenigende de forceps eeven 
als in ’t voorige manuel. Aan dit manuel is vooral wel te observeren om wel tussen ’t hoofd 
en orificium te passeren, sie pag. 132: vooral meriteerd attentie dat men ’t ostium uteri vermeide 
bij ’t inbrengen van ’t instrument, en wel tussen ’t selve en ’t hoofd in is; de mouvementen 
moeten vooral so sagt & meegevende sijn als ’t immers moo- 
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gelijk is, en vooral moet men sig wagten van de voorkomende resistentie met geweld te 
willen overwinnen. Wij saagen aldaar onder andere een instrument, dat de hr. LEVRET net 

                                                 
107  ‘Panarytium’: infection of the epidermis of a finger or toe, also called ‘felon’. 
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van iemand te Brussel had voor het veritable geheim van ROONHUYSEN
108 ontvangen; 

hetselve was volkomen gelijk aan dat van RATHLAUW
109; bij de Hr. P. DE WIND

110, pag. …. 
gemeld, behalven alleen een schroef die omtrend 4 duim van de charnier door een der bladen 
ging, en op ’t andere stuite: het was so slap dat het seer gemaklijk week voor een ligchaam dat 
men ’er tussen hield om te trekken, bij voorbeeld de vuist, arm, &c.. Mr. THOMAS berigtte 
ons dat ’er geen cadavera te Bicêtre waaren, dus wij daar niet na toe gingen. 

Saturdags ’s morgens [2 december] deed ik bij Mr. ANDOUILLÉ de trepanatie die hij ’s 
maandags had gedaan: in deselve had hij niets particuliers. Hij verhandelde daarna de 
lithotomie, en onder de verscheiden manieren die voornamelijk van Mr. FOUBERT, daar hij, 
gelijk hier de meeste, niet heel sterk voor was: hij institueerde die operatie, so hij seide voor 
d’eerste maal, in twee subjecten, maar met een niet te favorabel succes: want in het eerste, 
sijnde een volwassene, kwam hij nog met sijn troicart, nog met het mes in de blaas, hoewel 
deese rijkelijk genoeg opgevuld was; in ’t andere, dat een jongen van 12 à 14 jaren was, 
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kwam hij wel in de blaas, maar sijne incisie was niet dan in’t collum, omtrend 5 à 6 linien tot 
aan of in het orificium, en dus aan het oogmerk der operatie niet voldoende; die vereischt het 
om het ligchaam der blaas te snijden. Hij verhaalde dat hij benevens de Engelsche chirurg Mr. 
SHARP

111 en vele andere present was geweest bij een operatie, die de hr. FOUBERT op sijne 
manier aan een vreemd officier deed met veel habil en vlugheid, haalende gelukkig in 
tweemaal de tang in te brengen vijf steenen uit de blaas, de eerste maal drie, en de and’re maal 
twee. Na de middag opereerden we bij Mr. LEVRET wederom met de forceps om een 
geklemd hoofd te trecken, maar met het aangezigt naa het os pubis: daar ’t manuel alleen 
differeerdt, dat men een lind brengd door de openingen van de blaaden, waarmeede men met 
de linkerhand trekt, terwijl de regterhand aan de manches, als vooren, geplaatst is; en dus trekt 
men eerst meer met de linker als regterhand tot dat het hoofd verschijnd: op dese wijse 
menageerd, men meer ’t aanzigt van tegen ’t os pubis te schaaven &c.. Daarna passeerden we 
den avond bij de heer BÜTTNER. 

                                                 
108  Rogier Roonhuysen was a famous surgeon and obstetrician. The so-called ‘secret of Roonhuysen’ was an 

obstetrical tool. 
109  Jan Pieter Rathlauw studied medicine in Paris and London. Around 1750 he worked as a surgeon, obstetrician 

and ophthalmologist in Amsterdam. Since Rathlauw refused to pay for the secret of Roonhuysian, he did not 
pass the examination of the surgeon’s guild and was not allowed to become a member. None the less, Rathlauw 
was an experienced and able eye-surgeon who carried out many cataract operations. 

110  Paulus de Wind III (1714-1771) was a medical doctor and operator of surgery and obstetrics. He was the 
brother-in-law of Jan Tak. He obtained his medical degree at Leyden University in 1735 and worked as town 
physician and lithotomist in Middelburg (Zeeland). He was lecturer of surgery and obstetrics and instructor of 
the surgeons of the Dutch East-Indian and West-Indian Companies. De Wind was keeper of the so-called ‘secret 
of Roonhuysen’, the obstetrical tool mentioned in the travel journal. 

111  William Sharp (1729-1810) was trained as assistant-surgeon at St-Bartholomew’s Hospital in London and became 
an outstanding surgeon. From 1755 to 1779 he was surgeon to King George III of England. In 1769 he was 
elected Fellow of the Royal Society in London. 
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Sondags [3 december] was ’er een collecte extraordinaire in de capel, dewijl door ’t 
overleiden van Ds. VAN LAAN de dienst enige tijd stil gestaan had, waarin over de 600 (livres) 
gecollecteerd wierdt. Ik schreev ’s avonds een briev na BROEDER DE LT

 na Dort. 
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Den 4e [december] ‘s maandags vervolgden we ’s morgens bij de heer LEVRET: hij 
demonstreerde wat een oneindige moeijte in ’t keeren konden maken de convulsien van ’t 
orificium, het welk dikwils so eene drukking op de hand van den operateur [veroorzaakte] dat 
deselve geheel gevoelloos geknepen werd, en dikwils zelvs niet terug kan gehaald worden: ’t 
geen hij ook in zijn fantome imiteerde door door een gewigt van 6 pond het orificium toe te 
trecken, het geen een onverwinnelijke resistentie maakte; hetselve weggenoomen sijnde bragt 
men de hand gemaklijk in, maar ’t gewigt dan wederom weegende, kon men de hand in de 
uterus bijna niet roeren, ’t geen dus een idée van de periodique convulsien gaf. Ik vroeg sijn 
Ed. de middelen, die men in so een geval moet aanwenden: hij seide dat men hier sijn 
toevlugt moest neemen tot de laatingen, selvs gerepeteerd, en dikwils sodanig tot dat de 
vrouw in een animi deliquium112 vald, om onder faveur van dese generale stilstand de hand in 
de uterus te brengen, ’t kind te keeren, en bij de voeten af te haalen. Ik vroeg verders of de 
anadijna en opiata niet convenieerden: deese verwierp hij geheel en al, seggende dat deselve 
de vaten van haar tonus berooven, en dus veroorsaken dat de vogten die hier in groote 
menigte geaccumuleerd worden, stagneeren, en dus inflammatien, gangrenes en de dood der 
vrouwen voortbrengen kunnen.  
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Wij excerceerden ons in de gevallen daar de extremiteiten sig presenteren: De hr. VAN 

ROYEN had een cas ’t geen in de voorige cours nog niet verhandeld was, waarin de 
extremiteiten voorkwamen, het hoofd op ’t regter os ilium, en even boven ditselve de placenta 
in de regter sijde boven ’t orificium uteri, dus was ’er seer groot gevaar om in het na booven 
brengen van ’t hoofd de placenta van de uterus af te separeren; waarom de hr. LEVRET raad in 
dit geval met de eene hand de streng te neemen en de selve sagtjes te trecken, terwijl de 
andere hand het hoofd na booven werkt, om dus de eene kragt door de andere te breeken, en 
de placenta op sijn plaats te houden: het kind gehaald sijnde, moet men in dit geval niet te 
werk gaan in ’t afhalen der koek als na gewoonte, want dan soude de trekking en afseparering 
seer ongelijk zijn; maar men plaatst de cordon tussen de 2 voorste vingers der eene hand aan 
de metacarpus, terwijl de andere aan deselve trekt, dus heeft men hier een point d’appui, ’t 
geen maakt dat de trekkende kragt meer regt op de placenta komt. Indien men de placenta los 
en gesepareerd van de uterus ontmoet, moet men de vrouw verlossen so dra als ’t mogelijk is, 
en ondertussen de Placenta uithalen, maar voor de omstaande verbergen onder het lijf van de 
vrouw, &c. Als de vier extremiteiten sig te gelijk presenteren, is ’t kind gemeenlijk dood. 

 
 

                                                 
112  ‘Anima deliquum’: unconsciousness. 
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Mr. VERDON, een Engelsche doctor, seijde ons, dat de werken van Mr. SMELLIE te krijgen 
waren bij Mr. PISSOT

113, libraire, Quai des Augustins, daar wij na de eeten na toe gingen, en 
dien heer sijn Engelsch tractaat over de vroedkunde kogten voor 6 livres, gelijk ook het 
Engelsch dictionairy, Abrégé van BOIJER

114, benevens enige andere Boeken. 
Dingsdags [5 december] na ’t pancement in de Charité gezien te hebben, onderrigte ons 

Mr. ANDOUILLÉ dat hij geen les kon houden: nademiddag bij Mr. LEVRET de repetitie 
menende te hebben, was die heer bij een accouchement van een voorname dame dat seer 
gevaarlijk was, waarom sijne operatien uitstelde tot Saturdag: wij deeden egter met de hr. 
CRANTZ eenige situatien. 

Woensdag den 6e [december] reeden we ’s morgens met VAN HEES en VAN ROYEN na 
den vermaerden Heer DE RÉAUMUR, wonende à la Raquette, in ’t Faubourg St. Antoine, aan 
wien de heer Prof. VAN ROYEN

115 te Leiden mij een recomma[n]datie briev had gegeven, 
die wij tot nu genegligeerd hadden dien heer te overhandigen. Wij hadden ’t geluk niet van 
dien heer ’t huis te vinden, en ook niet de opziender van sijn cabinet, so dat wij onverrigter 
sake retourneerden. De hr. VAN ROYEN verhaalde ons ondertussen dat hij deese morgen een 
visite had gehad van Mr.

 DE LA CONDAMINE
116, een der vermaerdste geleerden alhier, die 

hem vroeg wanneer de Rouw van de PRINS VAN ORANGE
117 uit was en bij ’t eindigen daar 

van die aan dien heer offereerde een geborduerd kleed dat hij voor 
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eenige jaaren gemaakt had om op bruiloft te gaan, ’t geen hij hem wel met wat verlies wilde 
overdoen: de heer VAN ROYEN had daar niet veel ooren na: maar Mr. CONDAMINE verzogt 
in ’t uitgaan hem tog om sijn kleed te denken, en vroeg hem of hij niet ijmand anders van sijn 
landsluiden wist om dat te koopen. Ik weet niet wat die heer moveerde om tot die laagheid te 
koomen. Het is al remarquabel, hoewel ons niet betreffende, om hier niet aan te teekenen dat 
men hier behalven ’t groot getal ordinaire fripiers118 ook nog voorname geleerden vind die 
kleerkoopers zijn; ik geloov egter dat die een Fransche geleerde moet zijn, die dit métié 
aanvaarden wil. Na de middag toucheerden [wij] bij mad. LISET 6 vrouwen. 
                                                 
113  Mr. Pissot jr. was like his father (d. ~1748) and mother a French publisher and bookseller at the Quai des 

Augustins in Paris. 
114  A. Boyer, Dictionnaire royal françois-anglois, et anglois-françois and idem, Abrégé or Royal Dictionary abridged (Paris, 

1699). Many later editions. Pierre Abel de Boyer (1667-1729) was an historian, lexicographer and journalist of 
French origin. 

115  Adriaan van Royen (1704-1779) was a student of Herman Boerhaave, and studied medicine at Leyden 
University. He obtained his medical doctorate in 1728. A year later he was appointed lecturer of botany and in 
1732 he assumed the position of full professor of botany and medicine. In 1755 he left the teaching of botany to 
his nephew, Van Doeveren’s fellow traveller David van Royen. In 1775 Van Royen gave up his professorship of 
medicine. 

116  Charles-Marie de la Condamine (1701-1774) was a French mathematician and geographer, who was elected 
member of the Académie Royale des Sciences in 1730. In 1735 he made a journey to Peru, participating in the 
French geodetical mission. In 1760 he became a member of the Académie Française. 

117  William IV, Prince of Orange-Nassau, died in October 1751. 
118  ‘Fripier’: pawnbroker. 
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Donderdag den 7e [december] ’s morgens was Mr. ANDOUILLÉ wederom belet om les te 
geeven. Na de middag deden wij met VAN ROYEN en VAN HEES een wandeling onder 
anderen in de Eglise de Notre Dame, daar we de fraaije altaar, choor, grote Christophoor, ’t 
paard van PHILIP LE BEL zaagen en die koning daarop sijnde op een particuliere en seer 
singuliere wijse gekleed en geharnast, so wel als sijn paerd even gelijk hij was toen hij de 
bataille te …….. won: maar inzonderheid den aartsbisschop van Parijs zelvs de vesper en ’t 
salut hoorden doen, gelijk altijd ’s namiddags voor de groote heilige daagen, op welke hij ’s 
morgens de grande messe bediend; ’t was immers den volgende dag Maria Ontvangenis. Wij 
saagen die prelaat met veel statie en ceremonien van seer digt bij, sijnde fris en gesond van 
gestalte, niet meer dan 50 jaaren oud, met sijn eigen hair waar door hij bijzonder veel geleek 
na de heer B…..… te Gouda.  
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Wij gingen en passant ook eens door ’t Hotel-Dieu, daar wij saagen dat er nu 3537 sieken in 
waaren. Thuis gekomen zijnde, kreegen we een visite van de hr. BÜTTNER, met wien we 
over verscheide dingen spraken, onder anderen over de plantae hybridae, over de welke hij in 
’t geheel niet in een sentiment was met LINNAEUS

119: hij communiceerde ons bij die 
gelegenheid een raare observatie over de victorialis longa120, in mijne dissertatie aangetekend. 
Daarna schreev ik een briev aan de heer VAN GENÉE, in dewelke een insloot aan Prof. VAN 

MUSSCHENBROEK te Leiden omtrend onse verrigting bij l’Abbé NOLLET. 
Vrijdags [8 december], ’t einde kas gemaakt zijnde, ging ik ’s morgens na Mr. PAJOT, 

mijn bankier, van wie weerom 600 livres opnam. 
De heeren VAN HEES en VAN ROYEN, die met ons op onse kamer dineerden, 

verzogten ons met ons mede te gaan na Bicêtre; na het eeten reeden we met een fiacre 
daarnatoe en vonden daar niet meer dan 2 cadavers, waar van wij elk een met excellent succes 
sondeerden & tailleerden, snijdende beide sonder enige dilatatie te hebben gemaakt 5 à 6 
linien van ’t orif[icium]: urethrae: in de eene blaas sagen we wederom eenige kleine sakken, 
sonder steen te vinden, s. pag. 107. De voornaame Feestdag permitteerde niet dat wij ’t huis 
&c. gingen zien, sijnde alles stil en geslooten. De heer TAK [vond] ’t huis een briev van sijn 
Ed: swager de hr. PAULUS DE WIND, die onder andere schreev dat hij de Blaaden van sijn 
instrument 
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om een geklemd hoofd te redden, krommer en wat swaarder had laaten maken, en de 
handvatten met zeem overtrocken, waarmede hij nu gemaklijk kinders haalde. 

Saturd[ag] den 9e Dec. verhandelde Mr. ANDOUILLÉ de polypi narium, de Hazemond, en 
fistula lacrymalis, waarvan hij en ook wij de operatien deeden; ontrent de fistula lacrymalis, 
                                                 
119  Carolus Linnaeus (1707-1778) was a Swedish botanist, physician, and zoologist. He laid the foundations for the

 modern scheme of binomial nomenclature.   
120  ‘Victorialis longa’: broad leaved species of a wild onion (Allium victorialis L.). Its bulbs were used to prepare a 

sedative, working against spasms of the abdominal wall of pregnant women. Parts of this plant were also used as 
vegetables, preventing from scurvy (Siberia). 
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waarvan hij de operatie van Mr. PETIT meest approbeerde, merkte hij aan dat men door 
injectien seer dikwils een goed succes had gehadt; want de opening van de ductus lacrymalis in 
de neus is groot genoeg: hij seide verscheide maalen gezien te hebben dat het ingespooten 
vogt door de puncta lacrymalia uit vloeijde. Indien bij so een fistel caries in ’t os unguis was 
zeide hij daar geen embarras van te maken, want dat die van zelvs genoeg exfolieerde.  

’s Namiddags opereerden we weder om bij Mr. LEVRET voor de derde maal met de 
forceps, om ’t manuel &c. meer gewend te worden: Sijn Ed. erhinnerde ons een cautela in ’t 
verlossen van althoos de vrouwen te vermanen om niet veel te schreeuwen vooral als ’t kind 
met hoofd en lijf gepasseerd is, of geheel, of als de placenta is uitgehaald &c., want door het 
drukken van de viscera in de sterke respiratie op de uterus, die dikwils nog niet veel 
gecontracteerd is, kan deese met sijn fundus worden ingedrukt en een prolapsus maken, of dus 
blijven 
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se sig rond de ingezakte fundus uitreckende, vreesselijke pijnen veroorzaken, inflammatien & 
dergelijke gevolgen voortbrengen: waarom hij ook raadde, indien een vrouw na de verlossing 
sterke pijnen blijft gevoelen, de hand in d’uterus te brengen, om te zien of daar diergelijk 
kwaad schuild, en dat daar vindende de selve in order te brengen, latende die op de hand 
toetrecken, en een goede situatie krijgen: Sijn Ed. seide dat dit point remarquabel en niet 
ongemeen in de practijk des accouchemens is. Deese reis was de laatste dat wij op de machine 
werkten. 

Sondags [10 december] gingen we in de Capel waar een jong proponent van Geneve 
predikte: wij complimenteerden Sijn Excellentie; de heer LOOSE overhandigde mij een briev 
van de heer DE VRIJE te Leiden, door ’t canael van Doctor DU CLOUX overgekomen; In 
deselve was een andere ingeslooten van de hr. DE MAN.121 ’s Avonds gaf ik den hr. KLANKE 
een visite, en ging vervolgens ’t huis. 

Den [maandag] 11e Dec: deed Mr. LEVRET, de manuels geëindigt zijnde, de 15e les, en 
ons ’t plaisir van ’t grootste gedeelte te dicteeren. Na de middag deeden wij een wandeling, 
kopende de Codex medicamentaris; Andrij, Sur les Vers, &c.; Ludwig, Institut. R. Vegetabilis, 
komende langs ’t Palais terug. 

Dingsdag den 12e [december] institueerde Mr. ANDOUILLÉ de Extractio cataracta na de 
nieuwe methode van DAVIEL

122, waardoor het geobscureerde  
 
 

                                                 
121  Maximiliaan Jacob de Man (1731-1785) from Nijmegen matriculated in 1751 as a student of medicine at Leyden 

University. In 1752, in Leyden, he entered an inscription in Van Doeveren’s Album Amicorum (KB). 
122  Jacques Daviel (1696-1762) studied surgery in Rouen and Paris. In 1719 he rendered excellent service during the 

plague epidemic in the Provence. Thereupon he was appointed surgeon major on a galley. From 1728 on he 
gave his attention to the study of ophthalmology. As a consequence of his excellent qualities as a cataract 
operator, he was invited to come to several European countries. In 1747 he performed the very first extracapsular 
cataract extraction and became an expert in this kind of operations. In 1749 Daviel was appointed ‘Oculiste’ to 
King Louis XV and was elected Fellow of the Royal Society in 1757. Two years later, he became foreign 
member of the Royal Swedish Academy of Science. 
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humor crystallinus geheel uit het oog word gehaald, en die men algemeenlijk segt dat Mr. 
DAVIEL met seer veel succes verrigt: De hr. SCHOUTEN, nog hier zijnde, gav hem een visite, 
aan wien hij een vrouw toonde die in twee ogen door de cataract blind was, in ’t eene oog 
was se geopereerd op de oude gewoone manier, maar blind gebleven, in ’t ander had Mr. 
DAVIEL de operatie na sijn nieuwe wijse gedaan, waardoor se seer wel sag. Wij deeden elk 
ook die operatie, en onder andere Mr. HEMZEL in een cadaver dat kersvers was, zijnde maar 
even gestorven, en nog geheel warm, en dus seer goed tot dit werk. 

Ik had Mr. ANDOUILLÉ versogt om nog eens onder hem te tailleren, ’t geen ik deese 
morgen deedt, na de hooge appareil, gebruijkende na de incisie het gorgeret tranchant van 
sijn Ed: inventie; het manuel hier van is deese: men brengt die op de gewone wijse langs de 
crenelure der sonde in de blaes, vervolgens de voorste vinger van de linker hand over deselve 
in de wonde so ver als men kan of vereischt word om het daarin gemaekte mes neer te 
drucken, hebbende de gorgeret na de buitenste seide schuins gedraaijd seekerlijk om ’t 
kwetsen van ‘t intestinum rectum te vermeiden; vervolgens maakt men eenige bewegingen als 
sagende met de gorgeret om dus in ’t collum vesicae te snijden, tot men denkt dat de incisie 
groot genoeg zal sijn; daar na gaat men op dese[l]vde wijse als anders voort, hebbende 
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de vinger te rug getrokken om het neergedrukte tranchant door sijn [s]charnier in sijn plaats 
te rug te doen springen; brengende over deselve het gorgeret de tenet in de blaas; Na het 
uittrecken van de steen, het welk seer gemacklijk was, was de opening schuins van ’t orificium 
urethrae tot omtrend 3 à 4 linien van ’t collum vesicae, sonder de incisie door ’t lithotome in 
d’urethra gemaakt. Hier mede eindigde dese hr. sijn cours des operations dat in 16 lessen had 
bestaan, dus wij voor elke les meer dan 4 livres hadden betaald: wij hadden in ’t begin ons 
meer nuts voor onse drie louis d’or beloovd, maar waren nu over vescheide producten niet 
content, hoewel wij egter een idee van de voornaamste operatien gekreegen hadden. 

’s Middags ontving ik een seer aangename briev van mijn beleevde meester de heer 
Professor WINTER te Leiden, in antwoord op de mijne van den 9 Nov., z[ie] p. 98, in welke 
Zijn Ed. ook in ’t Latijn, mij seer obligeant schreef en op de mijne antwoorde, enige 
observatien omtrend mijne dissertatie communiceerde, enige particularia omtrend de 
irritabilitas &c. meldde, en mij in ’t geheel deselvde politesse bewees die ik selv altijd te Leiden 
van hem had ontmoet. Na den eeten begaaven ons na de Sorbonne, hebbende vernomen dat 
’er een theologische thesis gedefendeerd wierd: dit gebouw, kerk, &c, dat wij nog niet gezien 
hebben, vonden we op ’t uiterlijke seer pragtig, en kostelijk; de disputatie geschiedde 
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pro Baccalaureatu in een grote fraaije, sindelijke lang vierkante saal, van weerszijden door 
verscheide groote ramen verligt: tegen de ene zijde in ’t midden staat een canzel met tapijten 
vercierd waarin de Praeses met sijn vierkante swarte Bonnet, purpere schoudermantel &c., sat, 
voor deese canzel was een open vierkante ruimte met een tapijt belegd, rondom door 
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zitplaetzen gedetermineerd: aan de linkerzijde sat of stond de Respondens, en over hem de 
opponenten, die ook Baccalaurei zijn; de disputatie geschied syllogistice, en op een seer 
annuiante wijze: Deese saal is voorsien van verscheide glaaze kroonen waarop in ’t aankomen 
van den avond waskaarsen ontstoken worden, gelijk ook de Respondens twee, & de 
opponenten twee diergelijke maar kleender op twee guéridons naast sig krijgen: alles geschied 
met seer veel statie, en een meenigte van allerlij toehoorders, voornamelijk van abbés, 
woondde die bij, waaronder een mij een plaets schikte die een Brusselaar was, en dus Duits 
sprak & mij van verscheide omstandigheden onderrigte: de gedistingueerde lieden wierden 
ingelaten door een grooten ingang, en na hun plaats geconduiseerd door een heer, die van elk 
hard op de naam riep in ’t inkomen: daar kwamen seer veel heeren van rang, cordon Bleu’s 
&c., maer voorn[amelijk] veel voornaeme geestelijke: als de CARDINAAL DE 

ROCHEFOUCAULT
123, de aartsbisschoppen of Bisschoppen van Sens, Tour[s], Metz, & 

Bourges, Langres, &c., &c., alle in hun  
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gewaad: twee princen de Montmorencij, MR.
 MOREAU, premier medecin du Roy & anderen. 

Te huis gekomen zijnde kregen we een visite van de hr. HEERKENS, die den avond bij ons 
passeerde. 

Woensdag ’s morgens [13 december] deed Mr. LEVRET (aan wien wij het boek van 
SMELLIE leenden) sijn 16e les die hij bijna geheel dicteerde, dewijl het cours van Mr. 
ANDOUILLÉ was geeindigt, en hij nog veel te dicteeren had, verzogt hij ons, om hem niet te 
lang op te houden, van alle morgen bij hem te koomen. Nademiddags kogten we bij PISSOT, 
op recommandatie van de hr. WINTER in sijn briev, G. CLEGHORN, Observations on the 
Epidemical Diseases in Minorca from the Year 1744 to 1749.124 Daarna gingen we na Mad. LISET 
daar we 6 vrouwen ondersloegen, en in verscheidene ‘t orificium gedilateerd voelden, selvs in 
eene so, dat ik het kinds hoofd seer gemaklijk door de membranae besloeg. 

Donderdag den 14e [december] deed Mr. LEVRET sijn 16e les, die hij voor ’t grootste 
gedeelte dicteerde: wij verrigten verders deese dag niet dan onze ordinaire besigheeden. 

Vrijdags [15 december] frequenteerden we de 17e les van de hr. LEVRET, na de middags 
reeden we met de heer VAN ROYEN en VAN HEES in een koets de remise125 na Bicêtre, daar 
we 3 cadavera vonden; nadat ik van deese twee met geen groot succes, en de hr. TAK een met 
veel beeter uitkomst getailleerd had, gingen we met die heeren onder ’t geleide van Mr. 

ROGARD het remarcquable van dit 
 

                                                 
123  Frédéric-Jérôme de la Rochefoucauld de Roye (1701-1757) was a French cardinal. He was the third son of 

François de la Rochefoucauld, Comte de Roye, and had studied at the Jesuit-College Louis-le-Grand in Paris. In 
1729 he was elected Arch-bishop of Bourges and became Cardinal of Bourges in 1747. In 1756 his election as 
Grand aumônier de France followed. 

124  G. Cleghorn, Observations on the epidemical diseases in Minorca; From the year 1744 to 1749. To which is prefixed a 
short account of the climate, productions, inhabitants and endemical distempers of that island (London, 1751). George 
Cleghorn (1716-1789) was a Scottish surgeon who had studied physics, surgery, botany, chemistry and medicine 
at the University of Edinburgh. Between 1736 and 1749 he served as an army surgeon on the island of Menorca. 
In 1749 he was sent to in Ireland. He was one of the founders of the Royal Medical Society of Edinburgh. 

125  ‘Koets de remise’: rented carriage. 



 

[ 50 ] 
 

[Page 148] 
 

huis zien, onder anderen de fraaije put &c., daar we pag. …. van seiden, den kerk die niet 
veel om ’t lijf heeft; bij de wagt, die van 60 soldaten, die hier guarnisoen houden, geformeerd 
word, kwaamen we bij een gevangenis daar criminele voor hun leeven opgesloten sijn, en 
hun miserabel leeven bij water en brood soeken te versoeten door ’t verkoopen van eenige 
snuisterijen van houd, stroo &c., gewerkt, diese den nieuwsgierigen door hunne gaaten 
komen veilen; waarvan wij er enige kogten: hier is ook onder de grond een kelder waar in 
sware criminelen van rang sijn opgesloten, die alleen lugt en ligt hebben door enige gaten die 
in de steenen sijn, aan d’andere sijde kwamen we in een capelletje ’t geen in deese kerker 
uitkomt en diend om deese gevangenen hun godsdienst te doen waarnemen, de missen te 
hooren, te biegten, &c.; van daar gingen we na de andere sijde van dit huis, ontmoetende 
daar ook een seer diepe put, maer die door menschen word bewerkt. Hier bij saagen [we] de 
losse en opgeslooten gekken en dollen in de grootste miserie; sommige op stroo met 
kettingen vastgebonden, andere in de grootste armoede en elende hun leven slijten, terwijl we 
continueel van een hoop beedelende dwaasen omringd wierd[en]; onder deese onzinnige 
remarqueerden we ’er een die Sijn Majesteit wierd genaamd en sijn deftige  
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houding en air gaven niet anders te kennen of hij verbeelde sig een soort koning te zijn in sijn 
enkel klein hokje; een ander was vrolijk en had een natuurlijke gaaf van alles in rijm te 
seggen: Na de rest doorsien te hebben, retourneerden we te Parijs en gingen na de Italiaanse 
Comedie in de tweede Loge; daar we sagen vertoonen: .…; 

Saturdags ’s morgens [16 december] hoorden we Mr. LEVRETS 19e les. ‘s Namiddags 
toucheerden we bij La CLAVÉ vijf vrouwen, gaande van daar met de hr. BÜTTNER na de 
Fransche Comedie daar het heerlijk stuk Le Duc de foix van Mr. VOLTAIRE,126 en Le François à 
Londres127 vertoond wierd, die seer veel volk trocken: Wij gingen in ’t Parterre: Het eerste 
stuk wierd excellent wel uitgevoerd, terwijl over het laatste het gevoelen der Franschen en 
vreemdelingen seer verschillende was. Omtrend 12 uuren wierden we geroepen bij een 
accouchement bij mad. CLAVÉ: toen wij ’er kwamen, hoewel de vrou sig van 2 uren af 
moeijelijk bevond, waren egter de weëen seer gering: so dat we, na een nagt daar met veel 
gemaal en gestommel doorgebragt te hebben, ten halv 6 uren ’s morgens na huis gingen: wij 
sliepen niet langer als tot …….. 

Sondags ’s morgens [17 december] om 8 uren ging ik, terwijl de heer TAK te huis bleef, 
daarna wederom na  
 
 
 
 

                                                 
126  François-Marie Arouet, dit Voltaire (1694-1778) was a French Enlightenment writer, historian and philosopher. 

His tragedy Le Duc de Foix was published in 1752. 
127  Le François à Londres (1727) was a comedy in one act in prose by Louis de Boissy (1694-1758). 
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toe, en vondt de kraamvrou nog in bijna deselvde staat; kort daarna egter wakkerden de 
douleurs aan, en de waaters kwamen, verlossende de vrouw omtrend elv uren van een soon: 
in de placenta waaren remarquabel 8 cotyledones bijna geheel van de overige massa afgescheiden: 
De hr. LEVRET heeft ons in sijn cour[s] een observatie medegedeeld omtrend dit stuk: hij 
heeft gevonden dat de placenta der vrouwen geheel bestaat uit cotijledones, door vaaten aan 
elkanderen vereenigd, maar op sig selvs bestaande, en dus gelijk in de kalven of koeijen in 
plaats van eene placenta veel ronde vleesige licchaamen zijn hier en daar door de membranae 
verspreid, cotyledones genaamd, deese ook in de vrouwen sijn, alleen met dat onderscheid dat 
se hier samen als tot een licchaam sijn vereenigd, en op eene plaats: men onderscheid de selve 
gemaklijk door de separatien, maar insonderheid waaren se hier evident, en twee van deselve 
detacheerden sig in de membranae bijna geheel afgesonderd van d’andere, hebbende selvs die 
holte in ’t midden die men in die der beesten observeerd, en andere kenmerken, die mij van 
dese saak overtuigden: ik seide Mad. CLAVÉ die placenta &c. voor mij te bewaren, ’t geen se 
mij beloovde, egter liet se die verlooren gaan door onagtzaamheid. 
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‘s Middags ontmoeten we aan onze tafel een Hollandsch chirurgein, STEKELENBURG

128 
genaemd, van Montfoort, die over anderhalv jaar van hier was vertrocken, na eenige tijd 
geweest te hebben; Hij was daags te vooren van Brussel gearriveerd, denkende hier wederom 
de winter te passeren. Wij maakten ook nader kennis mt de hr. DANTIK

129 (een Switser, en 
Doctor van zijn Excellentie de Hr. VAN BERKENROODE

130), die wij ook aan onze tafel 
rencontreerden. ’s Avonds om 8 uren kwam Mademoiselle ANGELICQUE, apprentice van 
Mad. LISET, ons roepen bij een accouchement: het ging daar niet spoediger als ’t voorige, so 
dat we [weer] na wat praaten, pand verbeuren en diergelijke bagatellen, dan ordinair 
gebruikelijk, ten drie uren onverrigter saake ons na huis begaaven, en sliepen tot ’s maandags 
morgens, wanneer we ten 8 uuren Mr. LEVRETS 20e les gingen hooren. Daarna vonden we de 
vrouw bij LISET nog in deselve staat, het hoofd wel geplaatst voor ’t orificium, maar sonder 
weën; deselve verloste niet voor ’s avonds ten 8 uren, hebbende maar omtrend een ½ uur of 3 
quartiers sterke weën gehad; Mr. STEKELENBURG was ook bij dit accouchement, ’t geen ik 
soude doen, maar op ernstig versoek van LISET aan een Yer overliet; in ’t selve was niets 
remarqua- 
 
 
 
 

                                                 
128  Mr. Stekelenburg was a surgeon from Montfoort, near the city of Utrecht.  
129  P. Dantick was the medical doctor of the Dutch ambassador to France. On May 20, 1753 he entered an 

inscription in Van Doeveren’s Album Amicorum (KB) in Paris. 
130  Mattheus Lestevenon van Berckenrode (1715–1797) was Dutch ambassador to France during Van Doeveren’s 

visit to Paris. He had played an important role in the year 1748 during the negotiations for the Treaty of Paris. 
The musical composer Pietro Locatelli dedicated six violin sonatas to him.  
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bels, als na hetselve mogelijk dit, dat deese vrouw bijna de eenigste was die wij na de 
verlossing zig met hun kind hadden sien bemoeijen, of hetzelve caresseren: Selvs seijde men 
ons dat de vorige die hier verlost was, was heen gegaan sonder te weten ofse een meisje of 
jongen had gekraamd: komende dus alleen maer, en erger als de beesten, om sig van hun 
moeijelijk pak te ontslaan, laatende dat, sonder moederlijke lievde te kennen, veel min te 
bewijzen, over aan de zorge van ’t Hopital des Enfans trouvés’. 

Dingsdags den 19e [december] kwam LISET ons wederom roepen ’s morgens ten 5 uren 
bij een accouchement, maar de onrust van de 2 vorige nagten deed ons te bed blijven: wij 
frequenteerden daarna de 21e les van Mr. LEVRET: ’s namiddags gingen we na de officier of 
pedel van de Ecole de Medecine bij wien wij eenige medicijnsche theses kogten, betalende 
voor elk halv blad 2 sols. Ik kreeg ’s middags een briev van Broer MORAAZ, SUSTER en 
BROER DE LT.

 van Dort. 
’s Avonds kreegen we een vizite van de Hr. BONNER, die sederd den 24 Sept., feestdag 

van St.-Cloud, siek was geworden, & tot nu toe door opkomende abscessen en andere 
toevallen genoodzaakt was geweest ’t huis te houden: hij was een regte martelaar geweest van 
de Fransche practijk; vier Vo- 
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mitiven in een febris continua, een seer plethorisch ligchaam, sonder egter eenige kwade 
symptomata, vijf venesectien, veele purgaturen en lavementen hadden hem tot de uiterste 
swakheid gebracht, so ver dat hij een volkoomen lienterie131 had, sijn eten hem onveranderd, 
continueel en sonder sijn gevoel ontlopende, verswakte hem nog meer: heeft de cortex 
peruv[ianus], om de koorts, die somtijds remitteerde te stuiten aangewend, aanleiding gegeven 
aan drie abscessen, die naderhand opkwamen? Het is zeker dat men na onse praktijk een zieke 
een martelaar van de kunst mag noemen. 

Den [woensdag] 20e [december] continueerde Mr. LEVRET, en gaf sijn 22e les. Sijn Ed: 
hadt voor eenige tijd ons reeds gesproken van een vrouw in dewelke de ossa pubis op 
elkanderen beweegden in het gaan, zijnde na een moeijelijke arbeid sederd 7 maenden over 
gebleeven, benevens een sakking van de uterus in de vagina &c.; Deese vrouw kwam nu 
gemaskerd bij sijn Ed:, en voor een pièce de 24 sols toucheerden wij se en vonden dit raar 
voorbeeld bevestigd in ’t onderslaan, wij voelden de ossa pubis omtrend de synchondrosis sig op 
elkanderen beweegen terwijl de vrouw enige passen deed: ’t geen niet weinig schijnt te 
gebeuren dat de ossa pelvis wijken in een difficile arbeid, ge- 
 
[Page 154] 

 
lijk veele denken, en voornamelijk ook Mr. LEVRET door experimenten en observatien soekt 
te bewijsen, waar van in sijn 1e les. ‘s Namiddags ondersloegen we bij la LISET 6 vrouwen; 

                                                 
131  ‘Lienterie’: complete defecation of undigested food. 
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daarna passeerden we den avond bij d’hr. VAN ROYEN, en collationeerden, so als meermalen 
het gedicteerde van de lessen van Mr. LEVRET. 

Donderdag den 21e [december] was St. Thomas, die ons belette bij Mr. LEVRET te gaan. 
‘s Namiddags begaven we ons na de Ecole de Medecine, om eene publicque oratie te hooren 
die de heer FERRET soude doen over de gelukkige herstelling van de DAUPHIN van sijn 
laatste siekte (’t is beter laat dan nooijt). Het ordinair auditorium was daartoe gedestineerd, 
maar geheel gemetamorphoseerd, alles was met tapijten behangen, overal gemaklijke 
sitplaatsen gemaakt, en seer fraaije met fluweel bekleedde en met goud geborduurde stoelen 
voor de gedistingueerde toehoorders geschikt: hetselve was verligt door veele Bougies, 
brandende op fraaije glaase kroonen, gelijk ’er ook twe[e] waaren geplaatst naast de hr. 
FERRET op twee guéridons132; aan de deuren was, gelijk hier bij alle publicque actien een 
wagt van soldaaten, en eenige huiss[i]ers; dese plegtigheid geschiedde ’s avonds, beginnende 
de oratie omtrend halv 6 uuren. Daar was een reedelijke vergadering van menschen, onder 
andere saagen wij ’er de Rector des Académies de Paris, Mr. FOURNEAU

133, die professor in 
de Theologie is, en hierom geheel in ’t purper grein seer  
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net is gekleed. De Professoren en Docteurs Régens de la Faculté de Médecine kon men 
distingueeren door hunne beffen & lange swarte tabberden, voorsien van een roode klep die 
over de regter schouder hangt en van agter is ingesneeden en met wit Hermelijn gevoerd, ’t 
geen als se en corps bij elkander sijn, geen kwaade vertooning maakt: De officiers of pedellen 
waaren gebeft en omhangen met een swarte toga, waardoor dese ’er deftiger uitzagen als de 
professoren bij ons. De orator was gekleed in een lange roode mantel, waarover een soort van 
schoudermantel van wit bondt, die bijna aan zijn middel kwam, en van agter op een 
particuliere wijse was toegbonden. Hij voldeed sijn werk met seer veel genoegen, en in 
sierlijk uitgezogt Latin, hoewel sijn gesten en houding niet seer oratorisch waaren: hij vergat 
niet met de kragtigste termen de medicijnen hun lof te geeven in ’t herstellen van den Prins, 
ja schreev die daaraan geheel toe: sijn ijver (door de naijver der Chirurgicale Academie) 
mogelijk so als die van andere te veel geinciteerd, deed hem aan deselve een kragt 
contribueeren, die se vele nog niet sullen toegeeven, hij liet se nergens in stil staan, nergens 
deficient zijn, in alle kwalen sig een weg weten te banen, niet alleen een onderdaan, somtijds 
een helper, maar dikwils de 
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meester der Natuur zijn &c: wij erkennen seer gaarn sulke baazen in deselve nog niet te zijn, 
en ik twijffel seer of de Fransche geneeskundige[n] so ver in Vader Apollo’s geheimen zijn 
doorgedrongen; maar wat permitteerd men een publique orator niet, die in de Loff van 
d’eene of andere stoffe uit wijdende, dikwils in sijn Enthusiasmus sijne limiten overstapt? 

                                                 
132  ‘Guéridon’: small ornamental table. 
133  Guy-Antoine Fourneau (d. 1785), was rector of the University of Paris from December 16, 1752 until October 

9, 1754.  
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Vrijdag ’s morgens [22 december] deed Mr. LEVRET sijn 23e les, verhandelende eenige 
observatien en nieuwe ontdekkingen op de polypi, hem voor gekoomen na het uitgeeven van 
sijn werk over dese stoffe in 1749. Omtrend de polypi van de eerste soort merkte hij aan, dat 
als de selve door ’t ostium uteri sakken, de vrouwen meest een perte du sang hebben, waarom 
men in deese bloedstortingen niet nalaaten moet te examineeren of ’er so een vreemd 
licchaam resideerd: bij dese geleegenheid wierd hij van een contrarie genius als daags te 
vooren de hr. FERRET gedreven, sprekende, gantsch niet tot lof der Parijssche doctoren, 
waarvan hij getoond had meermalen geen seer groot vriend te sijn, so als hier al de 
chirurgeins: hij haalde twee voorbeelden aan van vrouwen die pertes du sang hadden, die de 
medicijns, oordelende dat die uit een Laxiteit der vaten van d’uterus kwam, door frequente 
laatingen, allerleij adstringentia &c., tracteerden, sonder 
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die vrouwen te toucheren, of moeten onderzoeken, terwijl de uitkomst leerdde, dat de 
oorsaak daarvan niet dan polypi waren. NB. Bij de 3 species van Polypi des Femmes in sijn 
werk beschreeven, voegde hij een vierde soort, nam[elijk] die alleen in de vagina resideerd, 
waarvan hij verscheide voorbeelden en observatien aanhaelde (Bij de 3 soorten van Polypes 
de la Matrice voegde hij een observatie van Mr. BOUDON, dewelke toonde een polype die sijn 
oorsprong had genoomen rondom het geheele os tincae134 en dus een vierde soort maakte, en 
Sijn Ed: seide niet te twijffelen of daar souden wel meer soorten gevonden worden). 

Onder andere toonde hij ons de genitalia van een dame, die een groot geswel in de 
vagina had, waarvan na de dood nog een groot gedeelte resteerde; van hetselve was van selvs 
een stuk afgevallen, (seer natuurlijk een koolblad gelijkende,) en een ander door een ligatuer 
afgesepareerd; terwijl men van de suppuratie die men verder sag de volkoome geneezing 
verwagtte, maakte deselve sig openingen door de vagina in den endeldarm digt bij elkander ter 
groote van meer dan een 12 sols, door een dwarse columna onderscheiden, en de marasing 
door de resorptie van etter veroorsaekt, en de gangraena, waarvan men de teekens nog sag, 
eindigden het leven van de sieke. 

Wij saagen ook een polypus ter grootte van bijna 2 vuisten, die zijn oorsprong had agter 
tusschen het os tincae en de vagina, en met een bovenste gedeelte deselve seer na boven en 
agter had gedrukt. Daar waren 2 stukken die een polypus hadden gemaakt van een 
considerable grootte, wegende als sij vers was, 6 pond, waar van de eene omtrek 2 voet en 
d’andere 18 duimen was, so dat na de extirpatie de vrouw so veel pijn uitstond om die uit te 
halen 
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als van een accouchement & Mr. LEVRET genoodsaakt was daartoe de tang van SMELLIE te 
gebruiken. Hij vertoonde ons ook een andere, die buiten de matrice was gegroeid; desselvs 
pedunculus was omtrend een duim lang, en dik als de kleinste vinger, vast aan’t agterste en 
onderste gedeelte van de uterus; de polype selvs is wel so groot als een gansen eij, dog geheel 

                                                 
134  ‘Os tincae’: ostium uteri. 
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been geworden, so hard dat hij deselve met een saag gesepareerd heeft. Hij had deselve van 
Mr. LEVRET uit een vrouws persoon, in de Salpêtriere gestorven, die gek was. In een andere, 
omtrend als een groote nier, liet hij ons derselver inwendige structuur sien, en daarin een 
fibreuse schors die deselve omvat, die hij seide allen polypen eigen te zijn. 

Na wederom vroeg middagmaal te hebben gehouden gingen we na Bicêtre, om onse 
oeffening in het steensnijden te vervolgen: Mr. ROGARD rencontreerde ons zo als wij 
uitgingen, en wij begaven ons met hem op weg: daar komende vonden we vier cadavers om 
te tailleren. De voorige reis hadden we de gagne maitrise, drukt net sijne beduidenis uit, en is 
iemand die sijn meesterschap wind: men noemd dus ook de chirurgeins die na 5 à 6 jaren in 
een hospitaal gediend te hebben dan het regt hebben om sonder de grote onkosten, die er 
anders oploopen, maître des chirurgiens te worden, mits alleen hun thesis defenderende; so is 
te Bicêtre Mr. THOMAS, [en] aan de Salpêtrière Mr. TENON

135 &c.; Mr. THOMAS versogt om 
voor ons te snijden met een instrument, dat wij vernomen hadden dat hij geïmagineerd hadt, 
want niets is beeter als van alle manieren op welke men een voorname operatie doed, kennis 
te hebben, om die na verscheide omstandigheden onderscheidentlijk te institueren. De 
Fransche chirurgeins schijnen seer veel difficulteiten te vinden in de laterale manier, so 
gelukkig van RAU

136, CHESELDEN
137, DE WIND, DENYS

138, VAN DIEDEN
139 en andere 
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vreemden geexcerceerd (waarin men ten eerste en voornamelijk de hals of ’t ligchaam der 
Blaas insnijd, sonder veel de urethra &c te snijden). Zij schijnen eerder, gelijk veel meenen, 
een moedwillige haat tegen deselve te hebben, mogelijk alleen dewijl een Etranger deselve so 
niet uitgevonden, ten minsten gepresenteerd heeft, en met ‘t gelukkigste succes geoeffend en 
wie kendt niet een der grootste fauten der France natie van bijna niets van vreemden te 
approbeeren, en sig van alles bijna de lof en eerder de uitvinding toe te schrijven?, daer wij 
daagelijks vele voorbeelden van ontmoetten, schoonse anders in politesse omtrend de 
vreemdelingen boven andere uitmunten. Het instrument van Mr. THOMAS’s uitvinding heeft 
[de] meeste overeenkomst met die van Mr. FOUBERT; zijn inzigt is om daarmede het 

                                                 
135  Jacques-René Tenon (1724-1816) became a student of Jacques-Bénigne Winslow in Paris in 1741. In 1744 he 

was appointed army surgeon and participated in the French campaign to Flanders in 1748. Shortly after he was 
appointed surgeon at the Hôpital de la Salpétrière and at the Hôpital de la Bicêtre. In 1757 he became professor 
of pathology at the Collège de Chirurgie. Tenon is the author of Mèmoire sur les hôpitaux de Paris (1788). 

136  Johannes Jacob Rau (1668-1719) was a surgeon of German origin. He enrolled as a student of medicine at the 
University of Leyden in 1694. After obtaining his medical degree, he settled in Amsterdam, where he taught 
anatomy and practical surgery. In 1713 he was offered the post of professor of surgery and anatomy in Leyden. 

137  William Cheselden (1688-1752) was a lithotomist and cataract operator. He had studied medicine under William 
Cowper. In 1712 he was elected Fellow of the Royal Society in London. In 1713 he published Anatomy of the 
Human Body (London), followed in 1733 by Osteographia or the Anatomy of Bones (London). 

138  Jacob Denys (1670->1734) started his medical career as a ship’s surgeon. Thereupon he studied medicine at 
Leyden University under Rau. Denys became his assistant, especially in lithotomy, gradually carrying out more 
and more operations himself. After Rau had died he succeeded him as Lithotomist of the United Provinces. 
Denys was also a prominent obstetrician. In 1731 in Leyden he published his work on lithotomy: Observationes 
chirurgicae de calculo renum, vesicae, urethrae. In 1733 he published a work on obstetrics, which drew the attention of 
Albrecht von Haller. 

139  Jacob van Dieden was surgeon and lithotomist in the city of Utrecht. 
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insnijden der urethra te vermeiden, en sijn incisie besijden desselvs orificium in de blaas te 
maken. De Fransche chirurgeins voorn[amelijk] die van ’t Hôtel-Dieu en van de Charité 
doen in ’t tailleeren de operatie met de groote toestel: van tijd tot tijd heeft d’een en d’ander 
verscheiden instrumenten en wijzen bedagt om die deelen, die behalven de insnijding in ’t 
dilateren &c. opengescheurd worden (om de tang gemaklijker in te brengen en de steen te 
trecken), ook te snijden, en selvs de incisie tot in een groot gedeelte der hals van de blaas te 
doen: hiertoe strekt de sogenaamde coup de maître,  
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het instrument van frere Côme, de gorgeret tranchant van Monsr. ANDOUILLÉ, s. pag. 106 en 
111, en andere, waarmede men niets meer, en selvs minder uitvoerd als in de laterale sectie, 
so als deselve van RAU, LEDRAN en andere is geinstitueerd: Mr. THOMAS bekendde dit ook 
toen ik mijn incisie volgens die manier tot 6 linien van ’t orificium gedaen had. Sijn nieuw 
instrument bestaat voornamenlijk uit een troicar, wiens punt lansgewijse is; in dese troicar is 
exact verborgen een mes van omtrend 2 linien breed ’t geen in een goede charnier, die op de 
hegt vast is, komt aan een rond end opgehouden door een veer, die tegen dit rond einde 
drukkende het mes in sijne sleuve in de troicar houdt; indien men dus hetselve met de hegt 
vast houdt, en met de duim het ronde eind nederdrukt overwind men de kragt van ’t ressort, 
en het mes komt uit sijn sleuve: de extremiteit op ’t eind van ’t handvat stuitende bepaald 
hoever men het mes wil uit laten en dus de grootte van de incisie; om deese te schikken na de 
grootte van de steen, ouderdom van ’t subject, en andere omstandigheden, is een mobile veer 
in het rond einde die door middel van verscheide tanden van een linie groote, een of meer 
linien na agter kan bewogen worden, en dus hetselve een of meer linien eerder op de hegt 
doed stuiten in het nederdrukken, en dus de insnijding  
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kleinder maakt, dewijl het mes so ver niet uit de sleuv komt. Wildt men deselve grooter 
hebben, men behoefd die veer maar na voren te bewegen, en door middel van de tanden te 
houden, en men zal ’t zelve effect hebben. Mr. SCHOUTEN heeft ten eerste een tekening van 
’t selve gemaekt die Mr. PRADIER heeft. Dit instrument voldoed aan de geproponeerde 
operatie, die seer wel met die van Mr. FOUBERT convenieert; en dus wordt gedaan, gelijk Mr. 
THOMAS selvs die voor ons aan een cadaver institueerde; ‘Praemissis praemittendis’. Doed men 
de patient enige tijd voor de operatie sijn water ophouden, om de blaas te vullen, of anders 
spuit men deselve door de urethra vol: een ayde-chirurgein drukt met een bal op de buik 
boven ’t os pubis, om de blaas, die uitgezet is tegen ’t perinaeum aan te drukken, de resistentie 
te maken tegen de troiquar: Mr. THOMAS trekt deselve omtrend 1 duim of wat minder 
beneden ’t scrotum (omtrend 2 linien onder de synchondrosis van de pubis, gelijk hij sig uitdrukt 
& tussen de musculi erector & accelerator) en beseiden de raphe in regt uit en een weinig na 
boven, komende dus meest opseide van ’t orificie in de blaas, wat men gewaer word door ’t 
uitvloeijen der pis of vogt, (*) daarna de cannule of gorgeret waarin sijn troiquar exact in sluit, 
vast houdende, en sijn einde op de hegt drukkende om ’t mes tot de te vooren bepaalde 
distantie uit de troiquar te brengen, trekt hij dus het gehele instrument uit, snijdende. 
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(*) (Om sekerder besijden het orificium in de blaas te steeken kan men het instrument wat schuins inbrengen, na de 
buitekant of linkersijde van de patient; dog niet te schuins, om niet geheel de blaas, als die klein is, te missen, of 
beiden sijn kanten dwars door te steken). 
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van boven na beneden, en maakt dus een wonde in de blaas, vet, muscels, huid, &c., terwijl 
de gorgeret in deselve blijft, om daarop de tang in te brengen. Mr. THOMAS doed wel 
observeren dat men in ’t uitrekken van de troiqar uit de gorgeret desselvs hegt laat sakken, so 
dat de punt met de gorgeret een angel vormt die des groter word na men het instrument 
verder uit haald, continueel sijn manche doende sakken, hier door maakt men dat het 
tranchant geen al te grote opening maakt in de muscels, vet, &c, terwijl de incisie in de blaas 
deselvde blijft: men heeft dan ook minder gevaar van ’t intest[inum] rectum &c. te quetsen. 
Deese gorgeret sluit exact om de troiquar, en is van boven omtrend een derde van sijne 
rondtte uitgesneden, word in de incisie gelaten, terwijl men ’t lithotome na sig haald, en dient 
om een tang, of wel een ander gorgeret op in te brengen: het is ’er bij gevoegd om als een 
conductor de weg die in de blaas gemaakt is open te houden. Dus differeerd dese operatie van 
die van FOUBERT daarin dat de punctuer veel hooger geschied, makende deese die even 
besijden de tuberositeit van ’t os ischium schuins na boven, waardoor (2) deese met sijn mes op 
de troiquar na boven moet snijden, terwijl de incisie van Mr. THOMAS van boven na beneden 
geschied. 

Na dat wij elk een cadaver na onse ordinaire methode hadden getailleerd, deed Mr. 
THOMAS de operatie met sijn instrument op een cadaver, en sneed op zijde van ’t collum in ’t 
ligchaam van de blaas een incisie van 10 à 11 linien waar door seer gemakkelijk een redelijk 
grootte steen passeerde. Na hem deed ik met hetselvde instrument d’operatie in een ander 
cadaver, mijne incisie was seer goed en groot genoeg maar kwam tot aan het orificium tegen ’t 
inzigt van dese manier, want Mr. THOMAS rekend als een der voornaamste voordelen van sijn 
operatie dat hij het orificium der prostata, oscula vesic. seminalia en andere daar sijnde delicate 
delen niet aanraakt, snijdende wel 2 à 3 linien beseiden ‘t orificium. Deese methode heeft de 
meeste 
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difficulteiten van die v[an] FOUBERT; de punctuur schijnd mij egter zekerder en gemaklijker 
te zijn, de actie van ’t instrument secuurder; en de operatie word in veel minder tijd en met 
minder omslag volbragt als in alle de overige methoden. 

Saturdag den 23e [december] vervolgde Mr. LEVRET in sijn 24e en laatste les de 
observatien over de polypi en andere geswellen in de genitalia der vrouwen; handelende over 
de prolapsus uteri seide sijn Ed: die altijd seer moeijlijk te sijn om te herstellen, vooral in 
vrouwen die een ascites140 hebben. Hij verhaelde een geval van een dame die een uteri 
prolapsus met het water te gelijk had: de eerste indicatie is, door de paracentesis141 de buijk te 

                                                 
140  ‘Ascites’: abdominal dropsy. 
141  ‘Paracentesis’: artificial opening of a body cavity. 
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leedigen, maar sekere tekenen toonden hem dat deese hydropesie in een sak ingesloten (een 
kijste) was en wel in ’t ovarium: Hierom kon hij tot de punctuur niet resolveren, voor eerst 
om de difficulteit van die sak te steeken (2) dewijl het ovarium uit verscheiden cellen bestaande 
waarin het water is vergaderd, men niet meer dan een kan openen, en dus weinig soulaas 
aanbrengen (3) dewijl men de dood accelereerd, want het ovarium op een plaats geopend 
zijnde, sal ’t vogt in ’t cavum abdominis uitloopen, en dus de dood vervroegen. Dese 
aanmerkingen kunnen voor cautelae strecken in de hydropesien vooral die in een sak sijn, 
waarover LEDRAN, [Oper.] [;]  
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de operatie egter door een ander chirurgein gedaan, bewaarheide bij d’uitkomst sijn 
prognosticq, stervende de vrouw enige dagen daarna. 

Hij bragt 2 observatien aan van ver uitgesakte lijfmoeders so ver dat hij door een 
orificium, aan ’t eind van deselve zijnde, geen stuiting kon voelen met een stilet van 5 en 6 
duim: de ander negeerde de omkeering der uterus, en beseide dat het de verlangdde en 
uitgezette vagina was; andere de omkeering der matrice toestemmende.142 Mr. LEVRET 
toiceerde dat Mr. TENON gagne maitrise in ’t Hôpital de la Salpêtrière ontdekt had, en aan 
hem benevens Mr. CRANTZ had getoond, dat in gesegde geval de uterus bijna op sijn 
natuurlijke plaats blijft, maar dat de vagina neersakkende in het collum allengskens met sig na 
beneden trekt, waardoor het orificium internum sig uitset en verlangd na buiten, en dus 
veroorsaakt dat men met een stijlet van 6 duim geen einde kan voelen: deese curieuse 
observatie meriteerd wel een nadere attentie. Hij seide ondertusschen dat Mr. TENON reeds in 
drie cadavers het dus had gevonden; s. p. 247. Na ’t leesen van nog eenige observatien so van 
Sijn Ed: als van anderen eindigde Mr. LEVRET deese les, en toonden ons na deselve sijn 
instrumenten die tot het opereren der polypen dienen benevens enige andere van sijne 
inventie, onder anderen een lancet om setons te setten, zijnde seer breed, puntig en van beide 
seiden snijdende door welks agter-einde de seton passeerd wordende dan gesloten in een 
houte 
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hegt, die met twee veeren open gaat zoals men de knipjes open doet om van ’t selve gebruik 
te maken; passeerd men ’er een seton door en armeerd het in de hegt, daar na bind men de 
huid vast met een tang wiens einden op elkander sluitende, passagie laten voor de lancet en 
seton, het lancet tussen dese door de huit gepasseerd sijnde, solveerd men het uit het hegt, en 
trekt het door met de seton. Hij toonde ons ook een troiquar tot de parachentesis met veel 
considerabeler dikte als de ordinaire, seggende dat van deese de wonde so wel toesuigd als van 
de andere. Daarna een bistouri à ciseau om de phimosis in de kinderen te opereren; dese is 
een schaar waar van ’t ene blad een sleuv is die seer dun en van voren gerond is om gemaklijk 
onder het prepuce te brengen en d’andere een seer scherpe bistouri die in de vorige insluit: 
men brengt dit instrument, gesloten sijnde, onder het praeputium, opend het selve op de wijze 

                                                 
142  Van Doeveren meant: ‘Orificium internum uteri’. 
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van een schaer, en trekt het dan na sig toe, wanneer men met het bistouri het prepuce 
doorsnijd en dus in een oogenblijk d’operatie verrigt sonder dat iemand van de omstanders ’er 
nog gedagten na maakt. Hij coiceerde ons een geval van een meisje die na de pokjes sweeren 
in de palpebrae had gehouden & lang alles te vergeevs gebruikt hebbende door Sijn Ed. met de 
lapis infernalis genesen was, door het oog te wassen met Ol. amygd. &c., wel wagtende dat 
hetselve niet beledigd wierd, om de oogleden open te houden, had hij sig bediend van een 
lapje dat aan ‘t een eind met empl: acidr..a crura 
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was bestreken en tegen de onderste palpebrae was aangeplakt, en van onder vastgemaakt aan 
een hals band; so dat na de beweging van ’t hoofd na de regter of linker sijde het regter of 
linker ooglit wierd neergetrokken, &c. 

Onder d’instrumenten die de Ed: Hr. LEVRET ons sien [liet was] een stilet, die Sijn Ed. 
had gepractizeerd voor de troiquar. Dit heeft een rond of ovaal knopje ’t welk in de canule 
past en diend om als ’er iets de uitloop van ’t vogt belet, hetselve te removeren, en door sijn 
rondheid de darmen &c. niet te kwetsen: door een bogt aan ’t einde wierdt het belet niet te 
verre te penetreren, en ’t gevaar voorgekomen van door de canuul heen te schuiven in de 
buik, so als er voorbeelden sijn. 

Hij toonde ook een catheter voor een vrouw gemaakt na die die Mr. LA CHAUD voor 
de mans heeft geinventeerd, hebbende geen oogen op seide, die ligt de substantie van 
d’urethra in sig suigen, en dus veel pijnen veroorsaken: Deesen hebben een stijlet dat van 
voor en van agter net in de catheter past, waarvan het oog regt van vooren aan ’t eind is, en 
so lang toe blijft tot dat deselve in de blaas is; het rond einde van ’t stilet convenieerd exact 
met de catheter en heeft nog dat voordeel, dat het van binnen door een klein ovaaltje belet 
word uit de catheter in de blaas te vallen indien se brak. Hij demonstreerde ons ook een 
speculum oris van zilver gemaakt, ’t geen in sijn werk beschreeven is. Ook een spatel van een 
ander chirurgein geimagineerd die seer commode is om in de keel te sien, hebbende een blad 
om de tong neer te drukken, en daarna een bogt die over de tanden past, volgende dan de 
hegt, waardoor men door de hand niet belet word in de keel te sien of in de mond te werken 
so als in de ordinaire spatels. Hier meede eindigde dit cours des accouchemens, daar wij seer 
wel over te vreeden waren, en dewijl wij door ’t repeteeren van ’t selve nog meerder nut 
meenden te zullen hebben, teekenden wij benevens VAN ROYEN ook weder in voor ’t 
aanstaande, gelijk Mr. CRANTZ voor de 4e maal ook gedaan had, benevens Mr. BÜTTNER en 
3 Engelschen. Nademiddag toucheerden we bij La CLAVÉ ses vrouwen. 

‘s Avonds, na de hr. HEERKENS besogt, maar niet ’t huis gevonden te hebben, bleven 
we ’t huis. Onse kamerhuur van 40 livres per maand kwam ons, en i[e]der die wij het zeiden, 
so hoog voor, en ons wierden betere en beter koop kamers gesegd, dat wij of minder wilden 
verwonen of veranderen; hier bij kwam nog dat Mr. BATON de Frotteur of boender van onse 
kamer na ons om betaling gerenvooijeerd had: Mr. BATON ontboden we hierom bij ons, en 
hem onse propositie gedaan hebbende, had hij in ’t eerst seer veel argumenten tegen, onder 
anderen de porte cochere van sijn huis &c., en scheen geen oren te hebben na vermindering 
van prijs; maar onse mening verder bemerkende seide hij sijn vrouw daar over te sullen 
spreeken, die ons in velen  
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toonden dat het in Holland alleen niet is daar de vrouwen somtijd meester sijn: kort daarna 
kwam Madame boven en stelde met minder eloquentie als monsieur in ’t werk om de 
juistheid van de prijs te toonen, maar kwam eindelijk daar toe datse niet gaarn ons sou sien 
verhuisen, en ons wilde houden à tout prix, so dat wij er in accordeerden à 32 livres per 
maand, mits sij ook alle weken de kamer lieten frotteren, en het selve betaalden: dus wij 
bleeven. 

Sondags ’s morgens [24 december] predikte Ds. DE LA BROUE
143 sijn intreede in de 

Capel: Deese heer kwam van Breda, in plaats van Ds. VAN LAAN als vast praedicant alhier; ’t 
genoegen dat hij met deese praedicatie gaf, was niet groot: na deselve wierd het avondmaal 
gecelebreerd, hetwelk Ds. COURTONNE uitdeelde; en waarbij ik ook adsisteerde, benevens 
een seer groote meenigte, hebbende dees en de volgende dag alhier wel 3000 menschen 
gecommuniceerd: men sag ’er van allerleije staat en conditie, maar voorn[amelijk] seer veel 
arme lieden. ’s Avonds antwoorde ik op de briev van de hr. DE MAN te Leiden. ’s Nagts 
meenden we het Te Deum in de Kerk de N[otre] Dame te gaan hooren over de geboorte 
van Christus, maar de sterke regen belette ons hier van. Wij hoorden een continueel geloop 
en beweging op de straten, om te middernagt de misse te gaan hooren, dewijl het morgen 
Kerstdag was. Wij bemerkten ook ligtelijk dat ’er deese nagt meer omging als te misse te gaan. 
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’s Maandags den 25e [december] sijnde een Kerstdag, gingen we ’s avonds na ’t Concert 
Spirituel, ’t welk in een groote saal van ’t Palais de Thuilleries werd gehouden op de groote 
feestdagen, als de comedien of opera, &c. niet vertoond worden, gelijk Maria Ontvangenis, 
Maria Geboorte, Aller Heiligen, Kers[t]mis, Paaschen, &c.. In de eerste loge betaald men …. 
livres, in de tweede …. en in ’t parterre 3 Livres, in hetwelke men zit; hoewel de zaal seer 
groot is, was egter het parterre geheel vol, soo wel als al de loges waarin een seer groot getal 
dames geseeten was, die alle hunne vlijt in ’t werk hadden gesteld om hunne natuurlijke 
aanloklijkheeden, door de const en kostelijkheid van hunne opschik te vermeerderen. Dit 
concert, ’t welk omtrend 6 uren begon en 2 uren duurde wierd geformeerd door een orchest 
van omtrend 90 so muzicanten als sangers en sangeressen; alles ’t geen ’er verhandeld word 
sijn geestelijke lof en andere gezangen. Onder de sangers muntte uit de pag: 100 gemelde 
Abbé Galini, en een jongetje van omtrend 12 jaar, ’t welk admirabel song en seer 
geapplaudeerd wierd, daar de Francen egter al te groote liefhebbers van sijn. Madam FIL, van 
d’opera, song met een seer fraaije stem en empressement, en men applaudeerde haar seer na 
mérite. Dem[oiselle] CHEVALLIER verdiende meer attentie door haar schoone 
 
 

                                                 
143  F.G. de la Broue, former minister of the Walloon Church from Breda, became the official minister of the Dutch 

embassy in France in 1753. In May 1753 he entered two inscriptions in Van Doeveren’s Album Amicorum (KB) in 
Paris. In 1779 Van Doeveren wrote the physician Meinard Simon du Pui, to salute De la Broue during his visit 
to Paris (Van der Zwaag, p. 189). 
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en heldere stem (waar van weinig de weerga heb gehoord), als door de musicq; daar songen 
nog 2 dames waar van de eene BOURGEOISE heet, maar die beide niet uitmuntten. 

Mr. GAVIGNIES speelde alleen een solo op de viool, die daar in excelleerde en toonde 
een groot meester te zijn, meriteerende van de handklappen die men met groote menigte 
deed; men applaudeerde ook sterk de duo van 2 Spaansche Broeders, PLA genaamd, op de 
hautbois, van de welke men tegenswoordig hier met seer veel renommé sprak; die ook de eer 
hadden gehad voor de KONING

144, KONINGIN
145 &c: op concert te spelen. 

Wij admireerden ’s avonds in het na huis komen, het superbe gesigt dat men op de Pont-
Neuf geformeerd ziet van de lantaarns die aan beiden seiden der rivier hangen, en op de 
Pont-Roijal, dewijl se digt bij elkander hangen en men die regt uit tot aan ’t Cour de la 
Reine zien kan, sijnde bijna een quartier gaans, is het als een illuminatie aan weerszijden: soo 
dat dit heerlijk daggezigt, bij avond niet veel van zijn luister verliest.  

Dingsdags avonds [26 december], terwijl de heer TAK verkoos ’t huis te blijven, deed ik 
een visite aan de Dames MULDER, daar in soo lange tijd niet was geweest: ik passeerde daar 
met Mr. STEKELENBURG den avond, komende daar ook d[e] hr. LOOSE. 

 
[Page 170] 

 
Woensdag den 27e [december] toucheerden we ’s namiddags bij mad. LISET 6 vrouwen; te 
vooren had ik van VADER een briev ontvangen, waarin eene van de hr. CASTEEL was 
ingesloten, die mij de aanhoudende swakke toestand van zijne vrou communiceerde, en 
bedankte voor mijne in dezelve bewesene dienst (want ik had voor mijn vertrek van 
Philippine, eenige dagen over haar gepractiseerd): ’s Avonds deeden wij visite aan Dr. 
HERRENSCHWAND

146, Dr. DANTIK en de hr. LOOSE, dog vonden geen van allen ’t huis, dus 
wij den avond in onze ordinaire bezigheeden doorbragten. 

Donderdags [28 december] na den eeten gingen we met VAN ROYEN en VAN HEES in 
’t Hopital des Enfans trouvez sien, ’t geen nog niet heel oud is, en schuins over ’t Hôtel-Dieu: 
tot hetselve behooren meer dan 6000 kinders die dagelijks daarin worden gebragt en 
vervolgens in de provincien ter minne worden besteld, komende vervolgens wederom in dit 
huis, daar se so lang blijven tot dat se in staat [zijn] om een ambagt of metié te leeren en dan 

                                                 
144  Louis XV of France (1710-1774). 
145  Maria Leszcynska (1703-1768). 
146  Johann Friedrich von Herrenschwandt (1715-1798) was born in Murten, Switzerland. After having studied 

medicine at several universities, Von Herrenschwandt obtained his medical degree at Leyden University in 1737, 
and became an army physician. In 1740 he was appointed personal physician to Friedrich-Jacob III, Landgrave of 
Hessen-Homberg. After the death of the landgrave in 1743, he settled in his hometown as a physician. In 1745 
he became personal physician to Prince Friedrich, hereditary Prince of Sachsen-Gotha. During the years 1752-
1753 Von Herrenschwandt stayed in Paris. Back in Switzerland, he reassumed the post of town physician of 
Bern. In 1764 Von Herrenschwandt became a personal physician again, then to King Stanislas II of Poland, later 
to Friedrich III, Duke of Gotha. Around 1780 he made plans for the foundation of a school for young doctors 
and surgeons in Bern, but his plan was never put to practice. In 1781 he succeeded in establishing a School of 
Midwifery. Von Herrenschwandt wrote a book on the most common diseases, which was published in German 
and French: Traité des principales et des plus fréquentes maladies externes et internes (1788). 
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overgaan na ’t Hopital General; wij saagen de kamer daar die jonge wigten gebakerd en 
behandeld wierden van verscheide vrouwspersonen, wordende door nonnen bestierd, 
waarvan eene ons alles toonde en onderrigte: verscheide reijen waaren ’er van bedjes op de 
wijse van wiegen naast elkander gemaakt waarin de kinders gelegd worden, sijnde het linnen 
en ander toebehooren extraordinair zindelijk en schoon; van daar kwamen we in een tweede 
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kamer, daar de zieke kinderen liggen, en in een derde die met allerleye linnegoed, dat seer 
suiver en helder was, was opgevuld: hoewel meest alle daagen de inkomende kinders worden 
na ’t land verzonden, en dit nog van daag was geschied waren egter nog wel 30 die ’er 
seederd weerom ingebragt waaren, gebeurende het dikwils van 50 op een dag. NB: In dit jaar 
waren te Parijs geboren 20219 kinders, ruim 10300 jongens en 9919 dogters, waarvan 4127 
vondelingen waaren. Daar waren gestorven 9583 mans en 8179 vrouwen, in ’t geheel 17762 
menschen. Daar waren 4359 paaren getrouwd. Wij sagen ook de kerk die bij dit hotel is, 
dewelke net bewerkt, en rondom fraaij beschilderd is, met historien die op dit huis zien: in 
deselve wierd de ‘Vêpre’ gecelebreerd (’t was Les Innocens van daag, waar op de Françen 
ironischer wijze veel seggen dat het hun dag is), waar de kinders ook dienden, die ’er alle zeer 
net uit saagen, daar na deed een priester ’t sermoen over de aalmoesen; daar wij een gedeelte 
van hoorden; gaande van daar na Mr. GRANDCLAS

147, Docteur régens de la Fac[ulté de] 
Méd[ecine] de Paris, Rue de Mail. Wij vonden hem, na lang soeken op een klein boven 
kamertje, na agter in een tuin uitkomende, het welk ons genoeg indiceerde dat hier ook 
‘pauplexi Aristoteles’ waaren. De hr. WINTER had mij versogt dese heer te gaan spreken, dewijl 
deselve (gelijk in ’t Journal des Scavans, Sept, 1752 staat) de experimenten van ZIMMERMAN

148 
over de irritabiliteit had gerepeteerd en de Dura mater sensil had bevonden; Deese heer seide 
ons die experimenten verscheide mael naderhand gedaan te hebben, maar dat een Dr. 
LORRY

149 (aan wien de  
 
 
 
 
                                                 
147  Claude-François Grandclas (1725-1790) studied medicine in Paris and obtained his doctorate in 1749. He 

became ‘Docteur regent de la Faculté de Paris’. Later on he was appointed personal physician to Stanislas, Duke 
of Lorraine. In the early 1750s, Grandclas performed experiments on the phenomenon of irritability, trying to 
prove that the results of experiments previously carried out by Von Haller and Zimmermann were false. The 
results achieved by Von Haller also urged Van Doeveren and Tak to repeat these experiments. 

148  Johann Georg Zimmermann (1728-1795) was a Swiss doctor. He studied medicine in Bern and Göttingen and 
was a student of Albrecht von Haller. In 1768 he was appointed personal physician to King George III of 
England and medical councillor to Friedrich II, King of Prussia. 

149  Anne-Charles Lorry (1726-1783) studied in Paris and obtained his medical degree in 1748. He was the personal 
physician to several high-ranking Frenchmen, such as Richelieu, De Fronsac, Madame de Lespinasse and 
Voltaire. Lorry published on various subjects, for example the anatomy of the nervous system (Sensorium 
commune), neurophysiology, dermatology, hygiene, pathology, epidemiology and mental diseases. In May 1794 
he was consulted during the last days of the life of Louis XVI. In Paris he entered an (undated) inscription in Van 
Doeveren’s Album Amicorum. In 1779 Van Doeveren wrote the physician Meinard Simon du Pui to salute ‘his 
friend’ Lorry during his visit to Paris (Van der Zwaag, p. 189).  
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hr. VAN ROYEN kennis had) deselve seer dikwils had geinstitueerd, en daarover een memoire 
aan de Académie [Royale] des Sciences had over gegeeven. Hij zeide in ’t generaal dat zijne 
experimenten meest regt streden teegen die van HALLER

150 of ZIMMERMAN, dat hij seer 
dikwils op ’t irriteren van de mater dura en de tendines de hond seer veel gevoel had sien tonen, 
maar bekende ook honden gehad te hebben, die sig nog aan ’t een nog ’t ander kreunden: Hij 
had vooral de aponeuroses tendineae seer sensil gevonden.  

Sij meenden in ’t voorjaar deese en andere experimenten te repeteren, en Sijn Ed. 
beloovde ons daaraen deel te zullen geeven. Vervolgens zeide ook dat de Dura mater rijkelijk 
van nervi was voorzien, diese ontfangt te gelijk met de a[rteri]ae et venae door de verscheide 
foramina van ’t cranium: de hr. Ant. PETIT toond ook een foramen in ’t os petrosum waardoor hij 
zegt een nervus na de Dura mater door te gaan. Wij merkten ook dat dese heer gants geen 
liefhebber van de chemie van BOERHAAVE

151 was, die hij seide dat vele fouten, en vooral 
omtrend de mineralia, die niet wel in te schikken waren, had begaan; en viel ook sterk op de 
usus medici van sijn processus, die hij, behalven de 6 à 8 eerste, niet veel agtte: Wij hadden 
meer Fransen van dat sentiment omtrend dat werk gehoord, voor al ook Prof. ROËLL

152, die 
selvs seide dat BOERHAAVE de chymie niet verstond, en geen operatien of experimenten heeft 
gedaan. Deese Dr. GRANDCLAS scheen ons verders een garçon van redelijke studie, die veel 
liefhebberij scheen te hebben in het naspeuren der 
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waare oorsaken, geen vriend van hypotheses, die met een woord, alles verder als op de 
superficiis wilde beschouwen, wordende deese prijzelijke iever door een goed oordeel 
geholpen. Hij versogt ons ook om de experimenten te zien die wij gedaan hadden; wanneer 
hij ons de sijnen soude communiceren. Wij beloovden hem die te zullen geven so dra als de 
heer VAN ROYEN, die deselve na Leiden had geschreven, dezelve soude ontvangen hebben. 

Vrijdags den 29e [december] na wederom op onse kamer gespijzigd te hebben gingen 
we door seer koud, vriezend en winderig weder na Bicêtre, dog vonden daar niet meer dan 

                                                 
150  Albrecht von Haller (1708-1777) was a famous physiologist, botanist and anatomist. At the age of 16, Von Haller 

enrolled as a student of medicine at the University of Tübingen. In 1725 he went to Leyden, and studied under 
Herman Boerhaave and Bernard Siegfried Albinus. In 1727 he obtained his medical degree and went to London 
in order to study under Sloane, Cheselden, Pringle and Douglas. After having stayed at Oxford for some time he 
went to Paris, where he studied under Ledran and Winslow. In 1728 he studied mathematics at the University of 
Basel under Bernouilli. In 1729 Von Haller returned to Bern, where he practised as a physician and occupied the 
chair of medicine at the University of Göttingen for several years. He maintained a lively correspondence with 
numerous prominent scientists all over Europe. 

151  Herman Boerhaave (1668-1738), famous professor of medicine and chemistry at Leyden University. 
152  Willem Roëll (1700-1775) was the son of a professor of theology from Franeker. In 1725 he obtained a degree 

in medicine at Leyden University under supervision of Herman Boerhaave. Two years later he was appointed 
assistant of Frederik Ruysch. In 1731 Roëll was appointed professor of anatomy and praelector of surgery at the 
Athenaeum Illustre in Amsterdam. Roëll was also a botanist, and corresponded on this subject with Linnaeus. 
Furthermore, he was one of the directors of the Dutch West India Company (WIC) as well as of the Sociëteit 
van Suriname. From 1746 onwards he lived at the castle ‘Keukenhof’ near Lisse during the summer. As a 
professor of anatomy he was succeeded by Petrus Camper (1722-1789). 
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een cadaver, ’t welk de heer TAK tailleeerde met het instrument en op de wijze van Mr. 
THOMAS, met seer goed succes: desen sprak met ons nog over sijne operatie eenige tijd, 
komende overeen met het voor gezegde. ’s Avonds verzogten de heeren VAN HEES en VAN 

ROYEN ons om bij hun den avond te passeeren, gelijk we deden: daar we ’t grootste gedeelte 
van consumeerden in ’t quadrille of mediateur, dat die heeren (‘Quantum mutati ab illis!’) de 
hr. TAK versogt hadden hen te leeren.153  

Saturdags [30 december] ’s middags at aan onze tafel de nieuwe Dominé DE LA BROUE, 
met wien we kennismaakte: hij kwam ons eenig hupschen Fries voor, maar juist niet de 
grootste overvlieger. Na den eten deed ik met Mrs. STEKELENBURG en KLANKE een 
wandeling in de Tuillerie; daar we het ijs uit de Bassins zagen nemen om in de ijskelders voor 
de zomer bewaard te worden. Wij gingen van daar na de Place Vendome in de Rue St. 
Hono- 
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ré uitkomende: op dese plaats staat een heerlijk standbeeld te paard van LOUIS XIV of Le 
Grand, op een fraaij pedestal van veel trotse en sinrijke inscriptien voorzien, die egter seer 
uitgewist sijn, en weerom een teken toonde van de France slordigheid in ’t onderhouden van 
hun heerlijke gebouwen en monumenten, waar van de Louvre, ’t Collège de Mazarin, de 
kerken en andere voorbeelden zijn. Dit standbeeld is omringd van een ijzere grille: De face 
van hetselve siet op de Rue St. Honoré, hoewel dese plaats nog een andere ingang heeft: de 
geheele plaats is agtkantig, of een vierkant, waarvan de hoeken gecoupeerd sijn, rondom 
bebouwd met seer fraaije en hooge huisen, die alle op deselvde wijse en hoogte gemaakt sijn, 
die maken dat op so een plaats het standbeeld van so groot een vorst, geen kleine luister aan 
sijne memorie toebrengd: het soude met regt de Place Royal genaamd worden, want alles 
komt ’er voor het oog koninglijk voor. 

Van daar gingen we na ’t Palais. Niets is gemeender als de nieuwe jaarsgiften, maar ik 
heb daarvan nergens so een algemeen gebruik van gezien als te Paris, men feliciteerd in ’t 
selve geen dames ’t sij jong of oud, rijk of gemeen, sonder deselve d’een of d’andere etrenne 
te presenteren die geschikt worden na de rang, ouderdom &c. van deselve of de betrekking 
die men daar toe heeft; dewijl morgen de Sondag is  
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was ijedereen in de weer om sig van sijne etrennes154 te voorzien; hier om sag men de straat 
seer vol van menschen en koetzen, de winkeliers vertoonden al ’t beste voor, en de juffers in 
deselve, waren alle op ’t favorabelst geaccomodeerd &c.. Het Palais, daar tog altijd als een 
continue kermis is, was door de quantiteit van kaarssen geheel verligt, alle de winckels 
vertoonde het exquisitste dat men in galanterijen en diergelijke hebben kan; deselve waren 
seer sterk besogt van kopers, en door de gewoonte die hier is van dat met sijn dame, of sijn 

                                                 
153  ‘Quadrille’ and ‘Mediateur’ are eighteenth-century card games. ‘Quantum mutatis ab ilo’ (Vergil, Aenaeis, II, 

274) means: ‘So much changed in comparison with what has been formerly’. 
154  ‘Etrenne’: New Year present. 
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maitres te gaan sien, was ’t overal seer vol menschen, so wel als door een menigte andere 
nieuwsgierige, so dat ’er een redelijk gedrang was, ’t welk nog grooter soude sijn geweest 
indien door een meenigte Guardes het gemeen ’er niet geweerd, en een goede orde 
gehouden was. 

Sondags den 31e December gingen we ’s morgens te kerk en hoorden we den heer DE 

LA BROUE praediken met meer genoegen. ’s Avonds riep mad. CLAVÉ ons bij een vrouw in 
de Rue de la Huchette daar we na toe gingen. Dese die meende 5 maanden swanger te sijn 
had voor een schrik en daarop volgende pijnen in ’t lijf een chirurgein in vijf dagen seeven 
maal gelaten, so dat op ’t laatste in plaats van bloed, een wit en wijagtig vogt voortkwam. Sij 
was nog met een sterke koorts en met considerable pijnen beset, die mad. CLAVÉ meende 
weën te sijn; dog toen 
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wij se toucheerden, vonden we geen de minste dilatatie of verandering aan het orificium uteri; 
daar egter die pijnen reeds langer geduurd hadden, en wij twijffelden seer of sij wel eens 
swanger was, konnende in ’t toucheeren à deux mains geen beweging van ’t orificie gewaar 
worden, en geen hardigheid op de buik, waarom ik haar een mixtura carminans, en sopiens 
voorschreef om alle uren een lepel van te gebruiken. Van daar gingen we nog eens na ’t 
Palais, daar egter veel minder menschen, en veel minder winkels open waaren als gisteren. ’t 
Huis gekomen zijnde depecheerde ik een briev aan Broer MORAAZ, aan de hr. DE VRIJE, aan 
Mr. RUHTAG

155
 en HOGÉ te Leiden. Ik antwoordde den hr. DE VRIJE op sijne vragen en 

voorstellen omtrend de irritabilitas en stelde hem onder andere een questie voor om sijn 
gevoelen mij over te schrijven, ‘Ex quonam fonte melius explicavi potest communis vis salutaris 
quam in febribis, passionibis hystericis haemoptysi, aliisque morbis hystericis exserit cortex peruv[ianus] 
qui ex vi spasmos vel pravas oscillationes corrigente?’ 

 
[Januari 1753] 

 
Den [maandag] 1e Januarij [1753] gingen we ’s morgens de gezegde vrouw zien, en vonden 
deselve in een veel beter toestand, zijnde de koorts seer verminderd en de pijnen bijna geheel 
opgehouden. 
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Wij gingen van daar na de Capel, daar Sijn Excellentie niet was, sijnde te Versailles om den 
KONING te feliciteren (de heeren VAN ROYEN en VAN HEES waren daar ook na toe gereden 
met inzigt om deselve aan de KONING geprezenteerd te worden, maar kwamen dese reis te 
laat.) 

                                                 
155  Adolph Ruhtag (d. 1753) from Westphalia matriculated in 1736 at the age of 35 as a student of medicine at 

Leyden University. In Leyden he made his living as a praelector and private teacher. In 1751 he entered an 
inscription in Van Doeveren’s Album Amicorum (KB). 
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DE COURTONNE deed een gepaste predicatie over Jacob: V, vers 14. Het nieuwe jaar 
maakte een considerabele beweging in de stad, zijnde elk in de weer om zijne complimenten 
te gaan afleggen; van alle kanten sag men den een den ander embrasseeren, ’t sij op straat, ’t sij 
in de kerk sonder onderscheid, selvs de heeren de dames, den eenen crocheteur den anderen 
en wel met de uiterste statie en complimenten, waarin de Monsrs. en Madames, en ’t honneur 
seer rijk doorsaaijd zijn: wij deeden geene visiten, en complimenteerden alleen onse vrienden, 
die wij in de kerk of elders ontmoetten. De voorname en groote doen de visite meest 1 of 2 
dagen voor ’t nieuwjaar om elkander een goed einde van ’t oude en gelukkig begin van ’t 
nieuwe te wenschen. In ’t generaal word hier niet minder en selvs veel meer circomstances op 
deese dag gemaakt als bij ons. 

Dingsdags ’s middags [2 januari] was bij mad. CLAVÉ een accouchement, hetwelk seer 
natuurlijk was, en gelegenheid gaf om de verscheide veranderingen in ’t selve te observeeren. 
Na ’t selve geeindigd was gingen we na Mevr. MULDER om 
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deselve en hare dogters te feliciteeren, aan wie wij onse etrennes, bestaande in almanakjes en 
doosjes met Bon bon (soete en suikere figuurtjes) over gaaven: wij bleeven daar ’s avonds en 
soupeerden ’er. 

Den [woensdag] 3e Jan: is ’t feest van Ste.-Genevieve, patronesse van Paris. ’s Namiddags 
deden we een wandeling, onder andere in de Thuilleries, daar we op de bassins enige, 
voornamentlijk vreemdelingen, op schaatsen sagen reiden onder een seer groot getal 
toezienders, want dit is hier niet heel gemeen, vooreerst om dat het selden so hart vriest als ’t 
nu zederd 8 dagen had gedaan, en te meer om dat rondom Parijs geen spatie is om te zeilen, 
sijnde er geen water als de snellopende Seine, die niet ligt vast toe bevriest, de fonteinen en 
enige kleine bassins, dus de gelege[n]heid om ’t schaatsrijden te leeren seer klein is. ’s Avonds 
passeerden VAN HEES en VAN ROYEN bij ons. 

Donderdags [4 januari] adverteerde ons de heer LEVRET door een briev dat hij de 
volgende maandag ’s namiddags ten 3 uuren weederom sijn cours souden begnnen: 
nademiddag deeden we aan die heer een visite, dog vonden hem niet te huis. Van daar gingen 
we in de na bij gelegen kerk van St.-Eustache: deese is reedelijk groot maar van een slegte 
bouw ordre, en so vreeslijk vuil 
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als wij nog geene gezien hadden, leggende ’t stof over al op als een kleed en de glaasen 
waaren geheel ondoorsigtbaar: in deselve is ook niet veel aanmerklijks als een fraaij stuk 
schilderij booven de preekstoel. Over deese is een fraaij gestoelte, boven ’t welke men een 
mooij Paradijs in beeldwerk siet, ’t welk word opgehouden door twee engeltjes wiens actien 
seer natuurlijk zijn uitgedrukt: de meeste pijlaren sijn tot een sekere hoogte met geboend 
eijkenhoud gelamineerd: in dese kerk sagen we ook de graftombe van den grooten 
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staatsminister COLBERT
156, aan wien niet alleen Frankrijk, maar geheel, en vooral de geleerde 

waereld verpligting heeft; deese tombe word voor een heerlijk stuk gehouden; het is seker dat 
se nu soodanig met stof was bekleed, dat daar door veel van de fraaiheid wierd bedekt: sij was 
ook nog sonder gravschrift. Daarna bragten we nog enige boeken bij BURE en D’HOURI en ’t 
huis gekomen zijnde schreev ik een briev aan VADER, en een aan de hr. CASTEEL in 
antwoord. 

Vrijdags den 5e [januari] ontving ik een seer ampele briev van de hr. VAN GENÉE te 
Leiden, die mij verscheide nieuws communiceerde. ’s Namiddags wandelden wij na Bicestre 
en vonden daar voor ons drie cadavera, waarvan ik er twee en de hr. TAK een met goed 
gevolg tailleerde. Wij hadden nu om ’t Engelsch wat te leeren ’t samen een Engelsche 
taalmeester genoomen die driemaal ter week bij ons kwam. 
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In ’t na huis komen besogten wij de sieke vrouw in de Rue de la Huchette: Sij had ’s 
maandags ’s avonds swaare pijnen gekregen, die egter ’s anderendaegs minder waren: ik 
schreev haar voor XX pulveres refrigerantes, antispasmodici, &c., waarvan sij ook vomites en 
afgang had gehad, maar sederd derselver gebuik sig beter bevond, de pijnen en koorts waren 
veel minder, maar kwaamen en cesseerden alle dagen bijna op een gesteld uer, so dat mij 
voorkwam dat deese pijnen niet waren dan signa, en voorgangers van de koorts: ik seide haar 
een potisane te gebruiken voor drank. 

Saturdag [6 januari] bragten we in onse ordinaire besigheden door: na de middag ging ik 
aan ’t posthuis spreeken over mijn brieven die na huis altijd seer lang onder de weg waren, en 
sag daar een onnoemlijke quantiteit van brieven, en een getal van ten minsten 70 klerken. Ik 
wandelde daarna langs de rivier, die sederd gisteren door ’t ijs vast beset was (de francen 
noemen ’t ‘La Riviere est prise’) voor al omtrend de Pont-Rouge en daaromtrend, maar in ’t 
midden continueel wierd opengehouden, om ongemakken voor te komen. 

Sondags [7 januari] namiddags deeden we een wandeling in de Thuilleries: de sneeuw 
op ’t ijs bedekte de schaatsrijders; maar in deese plaats sag men een seer groote menigte die sig 
op de 
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bassins diverteerden met gleijen; dit deden niet alleen so als bij ons de kinders en jongens, 
maar veele volwassene en selvs bejaerden diverteerden sig op deese wijs, met ’t grootste 
genoegen terwijl de france vrijpostigheidt en algemene non galance hen tegen de schaamte 
defendeerden. Wij sagen selvs heeren die met dames wandelden, deese op de kant laeten 
staan, terwijl sij sig met gleijen gingen verwarmen. Wij passeerden den avond bij de 
bovengemelden Dr. en poët HEERKENS, dien wij ons album behandigden.157 

                                                 
156  Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) served as minister of Finances of France from 1665-1683 during the reign of 

Louis XIV. 
157  Gerbrand-Nicolaas Heerkens (1726-1801) indeed entered an two page Latin poem in Van Doeveren’s Album 

Amicorum on January 10, 1753.  
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Maandag den 8e [januari] ’s namiddags ten 3 ueren gingen we na Monsr. LEVRET die 
sijne cours opnieuw voor de vierde mael begon, hebbende nu meer toehoorders als de 
voorige, namentlijk 10: wij beide, Dr. VAN ROYEN, Mr. CRANTZ. Mr. SCHENK (voor de 
vierde maal) repeterende, Mr. BÜTTNER, Mrs. WAKER en FRAGER, twee Schotse Doctors, 
Mr. LYND

158 en COLLINS, twee IJrlanders159, behalven Mr. LA CHAUD, sijn élève. Sijn Edele 
dicteerde wederom seer veel, & nog meer als de voorige. D’eene op die dag, een andere op 
een andere; ’s morgens geen tijd hebbende wierden de lessen gefixeerd op maandags, 
dingsdags en ‘s woensdags na de middag ten drie uuren. ’s Morgens had [ik] een briev 
ontvangen van de hr. DE VRIJE. 

Den [dinsdag] 9e [januari] kogten we ’s morgens enige boeken bij GUÉRIN
160

 &c. 
Gingen we nademiddag bij Mr. LEVRET sijn 2e les hooren, die 
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veel over de vitia conformationis161 der Bekkens &c. dicteerde, en passeerden vervolgens met 
Mr. BÜTTNER den avond bij VAN HEES en VAN ROYEN. 

’s Woensdags den 10e [januari] hoorden we na de middag de 3e les van Mr. LEVRET, 
waarin veel gedicteerd wierd: hij vertoonde onder and’ren een scelet van een rachitische 
jongen waarvan de armen maar voor[al] de beenen en dije beenderen seer krom waren, deese 
elkanderen kruisende, terwijl de tibia et fibula een S formeerden: door die veranderde 
drukking en versagting der beenderen was de holte van ’t bekken geheel veranderd en 
triangulair geworden, puilende de ossa ilia na binnen ten plaatse daar de capita ossium femoris 
drukten: het os pubis was niet na boven getrokken, en omtrend het sternum &c. was geen seer 
groote verandering. De spina dorsi geheel regt; de beenderen van de handen en voeten geheel 
natuerlijk; de hr. LEVRET merkte hier aan dat de rachitici altijd seer lange vingers en groote 
handen schijnen te hebben, komende dit om dat meestentijd deese hun vereischte grootte 
hebben terwijl ’t overige ligchaam seer veel te kort is, & dus de proportie niet convenieerd. 
De patellae van dit scelet waren ook onveranderd, terwijl de ossa femorum en tibiae aan hunne 
capita seer veel geswollen waren, en op verscheide plaatsen exostoses hadden. Van daar ’t huis 
komende vond ik een briev van mijn hospes 
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te Leiden, Mr. HOGÉ, die mij onder anderen schreev de dood van onsen vriend en meester 
ADOLPH RUHTAG te Leiden, op den 31e decemb[er] voorgevallen: Deese in Westphalen van 
geringe ouders gebooren, had in Duitschland en elders sig arm en sobertjes lang beholpen, en 
sig op de medicijne, logica, &c., met veel ijver toe gelegd, hebbende in verscheide 

                                                 
158  Carolus Lynd was a Scottish physician. On December 23, 1752 he entered an inscription in Van Doeveren’s 

Album Amicorum (KB) in Paris. He might have been related to James Lynd (1716-1794), a Scottish physician and 
a pioneer of naval medicine.  

159  ‘IJrlanders’: people from Ireland. 
160  Hippolyte-Louis Guérin (1698-1765) was a publisher and bookseller in Paris at the Rue St. Jacques, in St. 

Thomas d'Aquin, across the Rue des Mathurins. 
161  ‘Vitia conformationis’: monstrosities. 
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weetenschappen goede progressen gemaekt; in ’t jaar 1734 is hij te Leiden gekomen, en heeft 
sig toegelegd op ’t repeteren of particulier onderwijzen der studenten in de anatomie, 
Phijsiologe, Chijmie, Logica, Mathesis, Latijnsche en Fransche taal, &c.; sijn kostwinning nu 
en dan vermeerderende met te schrijven, vuerwerken te maken, en vooral met ’s winters in 
sijn huis laten anatomiseren: Behalven dat we alle winters, die we te Leijden sijn geweest bij 
hem geanatomiseerd hebben, heeft hij ons veel particuliere instructien gegeven, en mij meer 
dan 3 jaar in de mathesis, logica, anatomie, physiologie, theorie, practijk, Fransch &c.: In dat 
alles besat hij in ’t general een grondige kennis: de mathesis, logica, anatomie en chymie was 
voornamentlijk sijn fact, hoewel hij een ‘omnis homo’ was: ik hebbe niet minder van sijn 
onderrigtingen geprofiteerd als van een mijner leermeesters. De lange omgang  
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die wij met hem hadden gehad had ons een van d’eerste plaatsen in sijne vriendschap 
gemaekt, te Leiden waren we sijne familiairste vrienden: Op sijne sterfdag heb ik hem ook 
nog een briev geschreven; tot vermeerdering van sijne merite brengt niet weinig toe sijn 
getrouw- en opregtheid, niemand ooit in iets te kort doende, en te goed om sig te wagten 
van bedroogen te worden. Met dit alles, en hoewel hij ’s jaarlijxs veel geld won, was hij 
ongelukkig door een vuil, lui wijf en 5 kleine kinderen, die hem altijd arm deeden blijven, en 
opaaten. Hij was van nature seer vuil en morsig, en selfs sonder veel weergade, waartoe sijne 
dagelijkse bezigheden geen beeterschap aanbragten. Sijn dood strekt voor een groot verlies 
der Leidse studenten, die bij hem altijd gelegenheid hadden, om te dissequeren, repeteren, 
disputeeren, distilleren en veel andere noodige excercitien, waarvan se nu beroovd zijn; Dit 
algemeen verlies, de vriendschap en agting die wij voor RUHTAG hadden, deeden ons seer 
gevoelig sijn over sijne onverwagte dood: ik reeken genoeg van hem geleerd te hebben om 
altijd aan hem met dankbaarheid te gedenken. Wij vernamen daarna met des te groter 
genoegen dat de medicijnse studenten te Leiden door deselve agting aangeset, sijne manes alle 
eer hadden aangedaan  
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van sijn lijk op hunne kosten hadden laten begraven, en selvs na ’t graf gedraagen. 

Donderdags ’s morgens [11 januari] deed Ds. COURTONNE en DE LA BROUE ons een 
visite, dog wij waren uitgegaan. ’s Namiddags toucheerden we bij Mad. LISET 6 vrouwen, 
hebbende de visite op donderdag gesteld om de les van Mr. LEVRET op woensdag. Vervolgens 
bragten we dese dag in onse ordinaire occupatien door. 

Vrijdag den 12e [januari] gingen we wederom na Bicestre, daar we 5 cadavera vonden 
tot de taille, waarvan ik ’er 2 sneed met seer favorabel succes, en de heer TAK een: de 2 
andere tailleerde Mr. THOMAS met sijn instrument, en sneed beide de reisen omtrend 3 linien 
beseiden het orificium, een incisie in de blaas die wel 8 à 9 linien groot was, en een reedelijke 
groote steen sonder moeijte liet passeeren. 

Saturdag ’s namiddags [13 januari] toucheerden wij bij CLAVÉ 9 wijven, waaronder ’er 
verscheide van LISET waaren; maar hier schoten we in ’t vervolg een schutje voor. Daarna 
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kogten we bij GUERIN en DE LA GUETTE enige boeken, PEU
162, Pratique des accouchemens; LE 

CAT
163, Recueil des pieces sur la taille; SAVIARD

164, Observations ..., etc. 
Sondags [14 januari] ging ik ‘s morgens na de Capel, daar Ds. COURTONNE predikte: 

na den dienst deed [ik] 
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aan den heer LOOSE een visite, die mij versogt bij hem te blijven dineeren, waarvoor hem 
bedankte; ik sprak daar ook Ds. DE LA BROUE en Ds. COURTONNE, die mij versogt van hem 
nu en dan te komen sien. 

’s Avonds gingen we in de France Comedie daar de Muët van PALAPRAT
165 vertoond 

wierd, benevens de Monsieur de Pourcrangniac van MOLIERE
166, die beide stukken sijn seer 

distissant, dog ’t eerste wierd veel beeter en vollediger uitgevoerd als ’t laatste. Wij sagen in 
deselve een Mr. LIOTARD

167, vermaard schilder van Geneve, die ook de koninglijke familie 
gepourtraiteerd heeft; deese heeft in sijn verblijf in Turkije de kleeding so goed bevonden, dat 
hij sig nog altoos in deselve kleed, (en sijn baard ook laat grooeijen), die van een 
extraordinaire grootte is. Onder andere diergelijke hoedanigheden heeft hij zig ook so tegen 
de koude gewend, dat hij nooit bij vuer komt, en ’s nagts in de grootste koude met open 
vensters slaapt, &c. ’t Huis komende, vond ik een seer ampele brief van BROER DE LT, die 
nog te Dort was. 

‘s Maandags den 15e [januari] gaf Mr. LEVRET ’s namiddags sijne IVe les, waarin hij, na 
gelijk in ’t vorige cours, veel over de grossesse gedicteerd te hebben, onder anderen ook opgaf 
een principe omtrend de antagonisme van de fundus en corpus uteri met het collum et orificium, 
waardoor het collum en orificium in een lijdende staat sijn als de fundus en corpus werken; 
hierom segt hij word te vergeefs en alleen van sulke gedisputeerd die dit principe ignoreeren 
of men een vrouw aanstonds na de verlossing moet delivreren, of eenige tijd daar mede 
wagten, &c.; want so lang de nageboorte niet uitgedreven is, sal in een natuurlijke staat het 
orificium sig so sterk niet toetrekken dat het de afhaling daarvan belet, gelijk die van ’t eerste 
friment voorwenden, want na enige 
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tijd doed de uterus door sig te contraheeren, wederom nieuwe efforts, en als een tweede soort 
van arbeid om de placenta &c., te decolleren, en uit te drijven: zie pag. 78, en ’t abrégé van 
sijn cours. Dewijl Mr. LEVRET nu considerabel veel meer dicteerde, gaf hij mij gelegenheid 
                                                 
162  Philippe Peu (d. 1701) was the author of La Pratique des Accouchemens (Paris, 1694). 
163  Claude-Nicolas Le Cat (1700-1768) wrote Recueil des pieces concernant l’opération de la taille, qui contient la description 

de plusieurs lithotomes composés (Rouen, 1752).  
164  Barthélemy Saviard (1656-1702) held the position of chief surgeon and operator at the Hôtel-Dieu in Paris. He 

published Nouveau Recueil des Observations chirurgicales (Paris, 1702). In 1740 an English edition was published by 
the surgeon John Sparrow, Observations in Surgery: being a collection of one hundred and twenty eight different cases; 
With remarks on each, for the improvement of young students (London). 

165  Jean de Palaprat (1650-1721) was a French lawyer and dramatist. 
166  Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673), better known as Molière, was a French playwright and actor. 
167  Jean-Etienne Liotard (1702-1789) was a a portrait-painter and Huguenot of Swiss origine.  
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om de aantekeningen van sijn voorige cours seer te vermeerderen: hier door was hij 
genoodsaakt sig ook van meer tijd te bedienen, waardoor zijne lessen somtijds wel 3 uren 
duerden. 

Dingsdag den 16. [januari] hoorden we de Ve les van de heer LEVRET, in de welke hij 
voornamentlijk ook verhandelde de voorname questie tussen MAURICEAU & VAN 

DEVENTER
168 over de dikte van de uterus in de swangerheid: hoewel hij die beide in ’t 

ongelijk stelde scheen egter de lievde voor sijn landgenoot boven te drijven, die hij in ’t 
geheel so scherp niet critiseerde als onsen VAN DEVENTER, waer van hij in vele opsigten een 
groot antagonist is, hoewel deese in dit stuk mij nader aan de waarheid schijnt te weesen als 
wel MAURICEAU, sijnde de eerste misleid door experimenten die hij gevonden heeft so als hij 
segt, dog de tweede door speculatien. Mr. LEVRET dicteerde ons hierover sijn sentiment. Na 
de les versogt de hr. LYND, die eerst bij BATON met ons gewoond hadt, maar nu in 
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’t Coffijhuis ‘de Briset’ logeerde, digt bij de N.D. kerk, ons om bij hem den avond te 
passeeren, gelijk wij deeden met nog een vroolijke France student in de chirurgie, die wij 
dikwils bij Mad. La CLAVÉ gerencontreerd hadden. 

Woensdag ’s morgens[17 januari] gingen we in de Charité daar we in lang niet waren 
geweest, met gedagten om een fistula ani te sien opereren, ’t geen egter niet geschiedde. Dese 
morgen begaven we ons na Mr. DE RÉAUMUR in ’t Faubourg St.- Antoine, die we nu d’eer 
hadden van ’t huis te vinden en te spreken: ik gaf dien vermaerden heer de brieven die den hr. 
Pr[of]: VAN ROYEN mij aan Sijn Ed. had meedegegeven: Deese heer omtrend 66 à 70 jaren 
oud, is de vermaerste Natuerk[undige] van Europa, sijnde selvs om sijne groote merites door 
de KONING met een Cordon Rouge vereerd. Hij ontving ons met seer veel vriendlijkheid, 
ons in sijn ordinair appartement geleidende daar we meer dan een half uur met hem spraken; 
wij sagen overal de uithangborden van een naturalist: hij toonde ons een fraaie schilderij aan 
Sijn Ed: cadeau gedaan door de overleden PRINS VAN ORANGE

169 even voor sijn dood, 
waarop vier vreemde vogels waren geschilderd, die op ’t Loo in desselvs menagerie waren, 
waarvan de heer DE RÉAUMUR 2 in sijn Cabinet heeft, maar de andere twee niet, waarom hij 
die ook aan de PRINCES GOUVERNANTE

170 heeft ver[zogt] 
 
 
 
 
                                                 
168  Hendrik van Deventer (1651-1724) was a self-educated surgeon and obstetrician, who became involved in the 

sect of Jean de Labadie (the so-called Labadists) in 1678. He is known for his contributions to orthopedics. He As 
a specialist in the treatment of rachitis he served the King of Denmark and Norway. Being an autodidact he did 
not master Latin, but nevertheless succeeded in obtaining his doctorate at the University of Groningen. 
Thereupon he decided to settle in The Hague, where at first he was not admitted as a member of the local 
Collegium Medicum. Therefore he moved to the nearby village of Voorburg. Finally, in 1698 he succeeded to 
join the Collegium Medicum in The Hague. Van Deventer was a very successful practitioner. His most 
important publications were entitled Manuële Operatiën (1701) and Nader Vertoog van sware baringen (1719). 

169  Willem IV (1711-1751), Prince of Orange, Stadholder of the Netherlands. 
170  Anna van Hannover (1709-1759), ‘Princess Royal and Princess of Orange’. Gouverness for the minor Willem V.  
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te hebben als se komen te sterven. Hij was ook van oordeel dat de dood van die Prins seer 
veel nadeel was voor ’t progres van de wetenschappen in ons land. Ik sprak met Sijn Ed: ook 
over de taenia; waarvan hij seide niet te weeten dat iets naders ontdekte als de dissertatie van 
Mr. BONNET

171, die hij seer loueerde. Vervolgens offereerde hij ons om sijn cabinet te zien, 
’t geen wij seer graag accepteerden. De heer BRISSAU

172, die daar de aanwijzing van doet, en 
’t opsigt over heeft, demonstreerde ons hetselve: het is op de eerste etage van sijn logement 
(dat seer groot en van een seer fraaije tuin is voorzien, sijnde bijna als een buitenplaats) op 6 à 
7 vertrekken geplaatst, waarvan elke kamer bijzondere curieusheeden bevat. 

Op de eerste kamer ontmoet men een collectie van monsters van veele soorten van 
dieren; vele viervoetige dieren, waaronder 12 soorten van aapen, en een meenigte 
Indiaansche rariteiten. Op de tweede aan de regte zijde van ’t huis sijn allerleije in- en 
uitlandsche voogels: hoewel dese collectie nog maar omtrend 2 jaren begonnen was, was 
deselve egter rijk, en de vogels, seer fraaij opgeset in sijn geheel. In ’t derde vertrek behalven 
een menigte van kleine vogeltjes ontmoet men een groote menigte van vogelnesten van 
allerlij soort, beneevens hun eijers, waaronder remarqueerde een hoender eij, ’t geen een 
twede binnen sijne schaal bevatte.  
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Vervolgens ontmoeten we aan de andere sijde in de eerste kamer een considerable collectie 
van mineralia &c., waar onder de gefigureerde steenen en de versteende ligchamen 
uitmunten. De lapides pretiosi, metalla, semimetalla, bitumina, salia, terrae, &c., sijn daar alle 
volgens ordre in abondance. In ‘t volgende vertrek logeerd de insecten, sowel drooge als in ’t 
vogt bewaard: onder de taeniae was ’er een die uit een kat was gehaald, van eenige ellen, die 
van een van een mensch niets scheen te differeren als alleen dat de couleur wat rooder was. ’t 
Derde vertrek bevatte de marina, coralen, en andere seegewasschen, visschen &c., waaronder 
3 pampusvisjes. In ’t generaal was alles seer net en sinnelijk geprepareerd en geconserveerd, 
maar de groote menigte die aan alle sijden te gelijk het oog na sig trekt, is oorsaak dat men 
alles maer superficieeel sien kan: gelijk we in omtrend een uur of 5 quartier ook niet dan ter 
loops dit uitmuntend cabinet sien konnen. De heer DE RÉAUMUR offereerde ons te komen 
sien als we daartoe lust hadden: om egter so verre (want ’t is wel 3 quartier gaans van ons huis 
af) niet te te vergeefs te komen als Sijn Ed: niet ’t huis was, &c., seide hij ons dat Sondags na 
de middag sijn Cabinet altijd te sien was. 

                                                 
171  Charles Bonnet (1720-1793) born in the Geneva-region, was a naturalist and philosopher, who developed the 

concept of the scala naturae (or ‘gradation des êtres naturels’), in which he founded his ideas on the concept 
designed by Leibniz. In 1740 he was elected corresponding member of the Académie Royale des Sciences, after 
having entered the results of a series of experiments on the parthenogenesis of aphids (tree-lices) and became the 
youngest member of this academy ever elected. In 1741 he started a series of experiments in which he 
investigated the regeneration of freshwater hydra. One year later he unveiled the secrets of respiration in insects 
and also did research on tapeworms. In 1743 Bonnet was elected Fellow of the Royal Society in London. He 
published Traité d’Insectologie (Paris, 1745), in which he discussed experiments on regeneration. 

172  Michel-Pierre Brisseau (1676-1743) was the author of Traité de la cataracte et du glaucoma (Paris, 1709). 
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Wij vonden bij ons retour een briev van de heeren SCHELLEBEEK en SCHOUTEN, waarin sij 
ons enige commissien opdroegen, maar niet veel nieuws meldden. 

Na den eeten gingen [wij] Mr. LEVRET’s VIe les hooren. Van daar komende gingen we 
met de heer LYND in een wijnkelder om ons te voorzien van excellente muscaatwijn, die wij 
gisteren bij Sijn Ed: gedronken hadden, en de eerste maal was geweest dat wij in Paris wijn 
dronken die ons smaakte; Wij kogten daarvan 20 flessen waarvan elk 30 france stuivers koste, 
en vrij kleinder is als een hollandsche. Het is te verwonderen dat in ’t general hier de wijn so 
slegt is, en bijna niet beeter als azijn, seer vervalst en geromponeerd: de wijn van 12 tot 40 
sols is van weinig onderscheid, en indien men enigsints goede wijn wil drinken, moet men 3 
livres voor een flesch geeven die veel kleinder is als een hollandsche. 

Den [donderdag] 18e [januari] onse besigheden, het winterweder &c., had ons tot nog 
toe belet veele merkwaardigheden van Paris te zien, waaronder ook de bibliotheken. De 
Bibliotheque du Roi was sederd november tot Paaschen geslooten, dewijl in die tijd deselve 
geheel verschikt wierd. Wij gingen deese morgen met de hr. HEERKENS na de Bibliotheque 
Mazarine, die op een seer fraaije saal in de regter 
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vleugel van het fraai gebouw – le College des quatre Nations [is gelegen]. Deese fraaije 
biblioteek is twee maal ter week, ’s maandags en donderdags, 2 uren ’s morgens en 2 ’s 
namiddags open. Wij kwamen daar so laat dat we maar even tijd hadden om desselvs grootte, 
fraaijheid, netheid en goede orde te admireeren, wanneer elf uren verscheen en ons die deed 
verlaaten. 

Van daar deeden we met dien hr. nog een wandeling in de Thuilleries (daar de heer 
HEERKENS nog op schaatsen reed op een bassin), na ’t Palais Roijal, &c.; gaande met hem ‘s 
middags eeten in ’t Hotel de St. Esprit, Rue de Boucherie, daar men afsonderlijk aan 
verscheide tafels voor 22 sols reedelijk wel eet, en de keur heeft uit verscheide geregten. Wij 
besogten het Coffijhuis van Procope over de France Comedie, seer vermaard door de toeloop 
van geleerde, of die sig die naam geeven, die daar dagelijks koomen; daar is als de Beurs des 
Bels Esprits, [de Beurs] des Esprits forts, &c., Onder anderen sagen we daar desselvs trouwe 
voorstander Mr. ROËLL, die les geeft in de Chijmie, en hoewel hij seer bekwaam geagt wordt, 
sagen we dat hij winderig en arrogant genoeg was om te seggen dat BOERHAAVE nooit de 
chijmie verstaan of experimenten gedaan had, gelijk hij publicq in zijne lessen zeide. Een 
menigte autheurs van memoires, Recherches, criti- 
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ques, Essais, Lettres, Comedies &c., vertrouwen sig hier dagelijks op deese parade, daar men 
over alle saken so liber redeneerd als men wil, en selvs tot verwondering. Daarna toucheerden 
we bij Mad. LISET 7 vrouwen, en retourneerden vervolgens bij ons.  
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Vrijdag den 19e [januari] vonden we te Bicêtre 4 cadavers om te tailleren, waarvan, 
dewijl ik er de heer TAK enige was voorgeraekt, Sijn Ed: er drie en ik een tailleerde met seer 
goed succes, doende de operatie nu op so een vaste voet, dat we beide deselvde verlangden 
op een levende te doen. In de blaas van een dier cadavers was wederom een natuerlijke sak 
sonder steen, so als we meermalen gerencontreerd hebben. Maar een ander cadaver verschafte 
een veel remarquabelder geval; in ’t selve was de musculus rectus boven de hepar geheel swart 
en als gegangreneerd, in deselve een versweering omtrend van 1½ duim in de rondte 
doorgaande door ’t peritonaeum &c., in de groote lobus van de hepar, deese was geheel 
verswooren, en daar kwam een dun vogt uit in een seer groote menigte en van een vreeslijke 
stank; een sonde daarin gebragt penetreerde in de holligheid van de regter borst, de borst 
gedrukt sijnde liep dat vuil en stinkende vogt in grooter quantiteit uit het ulcus, waarom wij 
die openden en sagen dat 
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de versweering van de lever gepenetreerd was door het diaphragma in de regter holte van de 
borst, die insgelijks vol vuile etter was; de long, seer livide en als gemacereerd; voor ’t overige 
waren al de randen en naastgelegen delen gegangreneerd, maar de milt en nieren gesond; het 
is ook remarquabel dat in de caviteit van de buik niets van dat vogt was. 

Mad. LISET had ons bij een accouchement geroepen, daar we van Bicêtre komende 
weer om na toe gingen, dog dewijl se dit accouchement aan een Engelsman had gegeven, en 
ik reeds te vooren mijn beurt aan een ander had afgestaan gingen we heen. Wij hadden egter 
te voren de vrouw getoucheerd, na ’t uitlopen der waters bleev ’t hoofd op ’t os pubis sitten, 
en kon niet dan met moeite beslagen worden; Mad. LISET bond haar een servet om ’t lijf, de 
vrouw ging leggen, &c., en verloste seer schielijk kort na ons vertrek. 

Saturdags nademiddag [20 januari] kwam Mad. LISET ons wederom roepen bij een 
accouchement, het welk in alles natuerlijk was maar seer langsaam voortging. Ik gav mijn tour 
over aan de heer VAN ROYEN, die sijn eerste verlossing deed; toen de vrouw omtrend agt 
uren accoucheerde: de waters waren 
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soo lang geheel gebleeven dat deselve bijna uit de vulva uitkwamen eer se braken, wanneer ik 
deselve nog even te voren geobserveerd hadt.  

Sondags morgens [21 januari] hoorden we Ds. DE LA BROUE prediken in de Capel. ’s 
avonds gingen we in de ‘Italiaansche Comedie’ daar een fraaij en divertissant stuk gespeeld 
wierd, genaamd: Le Prince de Salerne, het welk met seer fraaie decoratien, konst en 
vliegwerken is vercierd: ARLEQUIN, die van een genius van seker eiland waaraan hij 
schipbreuk had geleden de helft van sijn magische wetenschappen ontfangt, speeld ’er de 
fraaiste rol in die hij door sijne geestigheid nog veel leeven bijzet. 

Maandag den 22e [januari] hoorden we de VIIe les van Mr. LEVRET, daar hij seer veel in 
dicteerde dat we ’t vorige cours reeds geschreven hadden, en daarna de oorsaak van de 
verlossing ondersogt. 
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Dingsdags [23 januari] adverteerde Monsr. THOMAS ons dat ’er cadavera te Bicêtre 
waren om te tailleren; daar komende vonden we daar ook Mr. SCHENK, die op voorschrijven 
van de hr. SCHELLEBEEK daar nu ook kwam om te tailleren en op dese rekening nog een 
ander medebragt. Wij hadden voor ons drie ca- 
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davera waar van de hr. TAK ’er twee en ik een tailleerde met goede uitkomst, hoewel het 
sondeeren niet al te rap ging: daarna versogt ik aan Mr. THOMAS om mij een goed bekken 
van een vrouwe ligchaam te versorgen, ’t welk hij mij beleevdelijk aanbood. De sneeuw die 
het veld bedekte deed op het land eene groote menigte patrijzen bij elkanderen vergaderen, 
waarvan wij een extraordinair groot getal sagen, s[ie]. pag. 93. ’s Middags geretourneerd 
zijnde, gingen we na den eten de VIIIe les van de Hr. LEVRET, die hij geheel besteedde tot 
het dicteeren van aphorismi over de mecanisme de l’accouchement naturel, &c.; 

Woensdag den 24e [januari] wierden we ‘s morgens ten 5 uuren opgeklopt door mad. 
CLAVÉ, om bij een accouchement te komen van een vrouw, daar we daags te vooren al 
waren bij geweest, selvs eer we na Bicêtre reeden. Wij vonden het hoofd reeds ver 
geavanceerd, maar de waters nog niet gebroken en bijna tot tegen ’t perinæum aankomende, ’t 
orificium seer wel gedilateerd; door de langheid van den arbeid, door een groote laating die 
men gedaan had, en mogelijk door de gesteltenis van haar ligchaam, want se was seer venerea, 
was de vrouw so swak dat se bijna geen weën kreeg en tot seven 
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uren toe bijna niets avanceerde; daarbij waren de vliezen seer dik en de douleurs kwalijk in 
staat om die te breeken, waarom ik onder ’t toucheeren de membranen perceerde terwijl ’er 
een wee was, dog daar toe al vrij hart moest tegendrukken: na dat na gewoonte de pijnen 
enige minuten minder waren geweest, wakkerden deselve allengskens aan, ’t kind avanceerde 
telkens, dog bleev door de kleine kragten nogal lang in de geboorte, tot de vrou omtrend ten 
agt uren van een zoon verloste. 

Deese morgen deeden we een visite aan Ds. COURTONNE, die we seer hups en 
vriendelijk vonden; de heer DE LA BROUE rencontreerden we niet aan sijn logement; deese 
kwam egter ’s middags aan onse tafel ‘joliment en petit maître’ gecoaffeerd, ‘paruque en 
bourse, chapeau bas, etc.’; de ronde paruik wierd hem vervolgens so vreemd dat hij sondags 
gepredikt hebbende met deselve, die af sette om wel gekapt in ’t coffijhuis te komen; hij 
verhaalde ons ook dat hij 4 aller nieuwste modes van kapzels voor de dames na Holland had 
gesonden: en scheen dus meer hier de modes als ’t geloov voort te planten. Na den eeten 
hoorden we Mr. LEVRETS IXe les. De heer VAN ROYEN en VAN HEES hadden ons versogt 
om bij 
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hen den avond te passeeren en te souperen; na de les gingen we daarna toe met de hr. VAN 

ROYEN, ontmoetende daar ook Ds. DE LA BROUE en Dr. DANTIK, waarmee we den avond 
aangenaam doorbragten. 

Donderdag ’s namiddags [25 januari] toucheerden bij mad. LISET 6 vrouwen; gaande 
van daar kogten we bij DE LA GUETTE: AMAND

173, Sur les Accouchemens en bij GUÉRIN de 
werken van DESSAULT. ’s Avonds schreev ik een briev aan de Hr. Dr. FRANKEN

174, en Mr. 
HOGÉ te Leiden. 

Vrijdags ’s morgens [26 januari] liet Monsr. THOMAS ons weeten dat ’er te Bicêtre geen 
cadavers waaren. Mr. DE LA BROUE deed ons een visite. ’s Avonds soupeerden we bij de heer 
BONNER, (die nu continueerde wel te vaaren) so als ook de Hr. BÜTTNER, na ons wat op de 
fluit gediverteerd te hebben. 

Saturdag den 27e [januari] gingen we met de hr. VAN ROYEN ’s morgens na Doctor 
LORRY, om sijn Ed: te spreeken over de Experimenten van d’irritabilitas, maar vonden hem 
niet ’t huis. Van daar komende kogten we en passant ROEDERER

175 Elementa artis obstetriciae, 
bij CAVELIER. De heer LEVRETS oordeel over dit boek is dat de theorie daarvan seer goed en 
ingenieus is, maar dat de practijk niets waard is, so als hij sig uitdrukte tegen Mr. BÜTTNER, 
seer goede vriend 
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van dien autheur, die te Gottingen professor artis obstetriciae is, maar nog jong. Nademiddag 
toucheerden we bij CLAVÉ 4 vrouwen, de overige die ook op de visite van LISET kwamen, 
wilden we niet toucheren. 

Sondag den 28e [januari] het vroos sedert enige dagen wederom so sterk dat de snel 
loopende rivier de Seine nu ten eenemaal vast bevroosen lag, en selvs veel vaster als de 
voorige maal: het was so koud dat mij niet heugd in Holland sedert ’t jaar 1740 een dergelijke 
koude gehad te hebben, daer bij was ’er sneeuw &c. geen gebrek; dus deese winter ons niet 
getuigen sal kunnen dat het climaat hier veel warmer is als bij ons. ’s Avonds meenden we 
den avond bij Mevr. MULDER en hare dogters te passeeren, maar daar komende vonden we 
die dames gereed om na ’t Bal geleid te worden door de hr. LOOZE

176
 en HEUFS. Sij 

versogten ons tegen donderdag ’s avonds. 

                                                 
173  Pierre Amand (d. 1720) was maître-chirurgien and obstetrician in Paris. He was a member of the Confrérie de 

Saint-Côme and published Nouvelles observations sur la pratique des accouchemens, avec la manière de se servir d’une 
nouvelle machine (Paris, 1713-1715). Amand was opposed to the practise of the caesarean section. 

174  Abraham Franken from Delft enrolled in 1740 at Leyden University as a student of medicine. After having 
obtained his degree in 1748 on an anatomical thesis, he settled as a physician at the Breestraat in Leyden. 

175  Johann Georg Roederer (1726-1763) was a German physician and obstetrician from Strasbourg. He had studied 
medicine in Leyden, Paris and London. In 1751, on the recommendation of Von Haller, Roederer was 
appointed professor of obstetrics at Göttingen University by King George II. This was a new chair at Göttingen 
University. In 1753 he was invited to come to Groningen University, but decided to stay in Göttingen. In that 
same year he published his Elementa artis obstetriciae. Roederer was a member of the Académie Royale de 
Chirurgie and of the Royal Swedish Academy of Sciences.  

176  Hr. Looze is another spelling for Mr. Loose, see August 1752.  
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’s Maandags [29 januari] na de middag hoorden we de Xe les van Mr. LEVRETS cours; 
Mr. THOMAS onderrigte ons wel dat ’er cadavera te Bicêtre waren, maar wij stelden uit om 
daar na toe te gaan tot dingsdags morgens, wanneer wij daar drie cadavers tailleerden, de heer 
TAK twee en ik een, makende seer goede incisien in de hals van de blaas van omtrend 8 
linien. 
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Na den eeten hoorden we Mr. LEVRET sijn XIe les doen over de verscheide kwaade leggingen 
van ’t kind en de manieren om die door ’t keeren te redden. ’s Avonds wierd een persoon 
gerabraakt op de Place de Greve, die sig Labadie noemde en Maître ès Arts was, gelijk ook 
praecepteur177: Deese was niet langer als gepasseerde woensdag gevangen, hebbende op dien 
eigen dag dessein gehad om een koopman te vermoorden, die hij onder voorwendzel van 
hem voor enige 1000 livres galon te willen verkoopen, bij sig ontboden had, en met een 
scheermes de hals wilde afsnijden, terwijl dese sig ter weer stelde, en niet dan een ligte 
kwetsure aan de hals kreeg, en de booswigt aanstonds gevat wierd; de wil wierd voor de daad 
genoomen, en dese morgen sijn vonnis voor ’t Palament ontfangen hebbende, wierd hij ’s 
avonds omtrend 7 uuren gerabraakt. Waaruit ligt blijkt de strengheid van de justitie alhier; 
een domesticq of ander die maar ’t minste steeld wordt direct opgehangen; Deese strengheid 
is seer noodzakelijk en veroorsaakt een stilte en politie in dese grote stad die verwonderlijk is, 
en sonder die niet te regeren soude zijn. Mr. VAN HEES die d’executie had gezien en VAN 

ROYEN passeerden den avond bij ons. 
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Woensdag den 31e [januari] hoorden we de XIIIe les van Mr. LEVRET die verder handelde 
over de moeijlijke verlossingen, en ’t keeren der kinderen, en veele aphorismes dicteerde over 
’t selve, die hij in ’t vorige ‘cours’ ook al had gegeeven, voegende daar egter eenige bij, &c. 

 
[Februari 1753] 

 
Donderdag den 1e Februarij bragten we in onse ordinaire beesigheden door; ’s avonds reden 
we volgens afspraak na mevr. MULDER, daar we den avond passeerden en soupeerden, en 
onder een goede dosis reegen ’t huis kwaamen. 

Vrijdag den 2e [februari] is een dag waarop ordinaire de Ridders van de Ordre du St. 
Esprit, gemeenlijk du Cordon Bleu genaamd, een processie doen, en nieuwe ridders 
verkoozen worden, geschiedende deese fraaije plegtigheid in de Chapelle Royale te Versailles, 
ordinairlijk viermaal ’s jaars, op Nieuwjaarsdag, Marie Ligtmis (Chandeleur), Pinxterdag, & 
…... Wij maakten compagnie met onse Switserse vriend, de Hr. BONER

178, die ons plaats 
besorgden in een koets de Remise van sijn vriend de Hr. PEIJER, reidende de Hr. 

                                                 
177  ‘Praecepteur’: private teacher. 
178  L. Boner from the village Malans in Graubuenden (Switserland) entered an inscription in Van Doeveren’s Album 

Amicorum in Paris on February 17, 1753.  
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NEUFVILLE
179, een Duitsche doctor ook meede, dus met ons vijven in een koets met vier 

paarden na Versailles reeden, ’t geen met de kosten van de koetsier en paarden, die men 
onderhouden moet, ons kwam te 
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te staan op 30 livres, dus elk op vijf, winnende nog 6 livres voor de permissie uit, dewijl de hr. 
PEIJER sig aan de bureau had laten adnoteren als hij eens betaald had, wanneer men altoos vrij 
is, indien men alleen ’s maands de naam laat nouvelleren. Onse vier paarden leverden ons, 
hoewel de weg seer slegt was, in omtrend ander halv uer te Versailles, daar [we] te 9 uren 
aankwamen en opreeden in de Quadran Bleu, digt bij ’t kasteel. Wij saagen daar de 100 
Suisses de wagt optrekken, sijnde deese ook in deselve smaak, maar niet so kostelijk gekleed 
als de 100 Suisses in Den Haag. Wij gingen gingen na ’t hof en kwamen door verscheide 
vertrekken in de antichambre juist wanneer het apartement van de KONING wierd geopend, 
daar we ingongen en bij ’t Levé[r] des KONINGS assisteerden, terwijl hij gekleed wierd. Na sig 
gekleed te hebben knield sijn Majesteit op sijden van ’t Ledikant tegelijk met 4 à 5 aumoniers 
om te bidden, seggende de Grand Aumoine sagtjes een gebed voor; de KONING gebeeden 
hebbende, staat op en retireerd sig in ’t naaste apartement, daar we seer veele Cordon Bleus 
vergaderd saagen. De KONING wierd met de collier der orde omhangen & was gekleed in een 
sevant pakje, dat ’er niet te breed uit sag. Wij kwamen hier en vervolgens seer gemaklijk 
overal in so om 
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dat we Etrangers waaren, als om dat we so wel als ’t geheele hof in de rouw waren, ’t welk de 
rouw had aangenomen over de DUCHESSE DU MAINE.180 Na ’t Levé[r] gingen we enige tijd 
in de gallerij en volgende apartementen wandelen, daer we te vooren lang geweest waaren, s. 
pag. 38, &c., vindende egter niet de levensgrootte pourtraiten des KONINGS en van de 
KONINGIN, die de vorige reis in het derde vertrek waren geplaatst; wij saagen wederom met 
geen minder genoegen als te vooren het konstig uurwerk slaan en speelen. Wij gingen 
vervolgens na de Capelle daar we gemaklijk genoeg beneeden in kwamen, en ons plaatsen 
seer digt bij de plaats van de KONING, DAUPHIN, Princes du Sang, &c., daar we seer wel na 
ons genoegen hebben gesien. Wij hadden ondertusschen om dese waarlijk koninglijke 
Chapelle te admireren, daar de architecture, sculpture, peinture &c. elkanderen den loef af 
schijnen te steeken. De fraai en kostelijkheden sijn in ’t generaal te groot om ’er particuliere 
van aan te teikenen; de beschrijving van Versailles is ’er seer ampel oover. 

Omtrend halv twaalv kwam de Statie in de Capel om de plegtigheid te volvoeren, eerst 
de officiers van de Ordre, na die de ses nieuwe ridders, de Commandeurs, de overige 

 
 

                                                 
179  J.F. de Neufville from Frankfurt am Main entered an inscription in Van Doeveren’s Album Amicorum in Paris, on 

April 20, 1753.  
180  Anne Louise Bénédicte de Bourbon, Duchesse du Maine (1676-1753).  
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Ridders, de Princen van den Bloede, nam.[elijk] LE DUC D’ORLEANS, LE PRINCE 
CONDÉ

181 (deese jonge prins van omtrend 17 jaar wordt voor de rijkste van ’t koningrijk 
gehouden), le Comte DE CLERMONT, le pr[ince] CONTIJ, le Comte DE LA MANCHE (ontrend 
18 jaar oud, soon van de pr[ince] CONTIJ), le pr[ince] DE SOMBES, LE COMTE D’EU, &c; na 
die Mr. Le DAUPHIN, en eindelijk de KONING, geaccompagneerd van twee huissiers de la 
Chambre, die altijd sig op sijde van Sijn Maj[esteit] posteerden; de Marechal DE NOAILLES 
was altijd bij en agter de KONING.  

De ses nieuwe ridders waren op sijn Spaansch gekleed, in habits de Novices, in ’t wit en 
silver, na een seer particuliere smaak: hunne witte sijde schoenen met groote strikken hadden 
swarte fluweele neusen en roode hielen; Sij hadden seer korte degentjes met witte scheeden 
en waren vervolgens omhangen met een korte swarte fluweele mantel met silver en 
armosijn182 gegarneerd, vervolgens hun hair en paruiken seer lang en rond opgemaakt so wel 
als de KONING en al de chevaliers: Sij plaatsten sig drie aan weersijden omtrend in ’t midden 
van de capel op een tabouret voor de andere ridders, tot dat se geslagen waren, wanneer se sig 
bij de overigen voegden. Dese 6 nieuwe ridders waren MM. Le Duc DE FLEURY, le Comte 
DE CEREST BRANCAS, LE MARQUIS DE L’HOPITAL, le Comte  
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DE LA VAUGUYON, le Marquis D‘ARMENTIERES & le Marquis DE CRUSSOL. Deese waren op 
Nieuwjaarsdag reeds voorgesteld, wordende nu eerst gerecipieerd na de informatie van 
omtrend hun leven, zeeden, en geloovsbeleidenis was ingekoomen. De andere ridders 
plaatsten sig in ordre (gaande jongste voor) op tabourets aan weerseiden van de capelle, d[i]e 
geheel met tapijten was bevloerd. De geestelijke plaatsten sig apart bij elkander, die Ridders 
waren. De KONING sette sig regt over de autaar digt bij ’t inkomen op een particuliere stoel, 
over de welke voor Sijn Majesteit een gestoelte geplaatst was om te knielen; aan sijn 
regterhand was Mr. Le DAUPHIN (die seer grof en vet was geworden seederd sijne laatste 
siekte), aan de linkerhand Le DUC D’ORLEANS, en vervolgens aan weerseiden de Princes du 
Sang alle op tabourets. Het inkomen, gelijk ook naderhand het uitgaan, geschiedde onder ’t 
geluid van trommen & fluiten van de cent Suisses. De KONING adsisteerde bij de benedictie 
der waskaarssen; en vervolgens kreeg Sijn Majesteit, de DAUPHIN, alle de ridders, en veele 
andere so geestelijke als waereldlijke Heeren, Pages &c., elk een waskaars. De ARCHEVEQUE 

DE ROUEN, die prelaat commandeur v[an] d’Ordre was, die de grande messe celebreerde, 
kwam na de KONING, en ont- 
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stak desselvs waskaars met de sijne, (de KONING ontstak die van de DAUPHIN, reikte se ook 
toe aan de andere Princen, en dus vervolgens d’een aan den ander, &c. De KONING, 

                                                 
181  Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé (1736-1818). 
182  ‘Armosijn’: thin silky or cotton-like tissue, often used as lining in clothing. 
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DAUPHIN en alle de overige ridders waren in hun ridderskleederen gekleed sijnde een mantel 
van swart fluweel, waarop ’t teken der Ordre du Saint Esprit in ’t silver geborduurd is. De 
KONING en alle ridders waren omhangen met de collier, die uit veele schakels van driederlij 
teekens is gecomponeerd, op de eene is een H, verbeeldende de naam van Hendrik de III, de 
insteller der ordre, op andre siet men een lelie, en op de derde …….; deese volgen 
ordersgewijsen om den andere: behalven dese, was de KONING, DAUPHIN, DUC D’ORLEANS 
&c., omhangen met de Ridderorde van ’t Gulde Vlies). Nadat de kaarssen onstoken waren 
begon de processie rond om de Chapelle, gaande vooraf een menige geestelijke, en daarna de 
ridders, de jongsten eerst, in deselve ordre als de entrée in de capel, begevende daarna ijder sig 
wederom na sijne vorige plaats. Toen wierd door de ARCHEVEQUE DE ROUËN en enige 
andere Cardinaalen &c., de Grande Messe onder ’t beste musicq dat in Vrankrijk is, gevierd, 
gedurende welke de KONING, DAUPHIN, &c., dikwils knielden, opstonden 
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&c. en die met veel meer devotie scheen te hooren als wel de DUC D’ORLEANS &c, die met 
de Comte DE CLERMONT, en [de Comte] DE LA MANCHE sig onder ’t knielen diverteerde 
met elkander, hun waskaarssen onder de neus te douwen, en uit en aan te blaasen &c.: ’t geen 
ons niet heel betaamlijk voorkwam van de eerste van ’t Rijk, &c.. Onder de Messe, die seer 
lang duurde, wierd door D’ARCHEVEQUE de hostie, crucifix &c., aan sijn Majesteit, die 
knielde, gepresenteerd om te kussen. 

Nadat de misse geëindigd was stond de KONING van sijn plaats op en ging sig setten op 
sijn throon aan de linkerseide digt bij ’t groot autaar, om de novices ridder te slaan &c., De 
drie eerstgenoemde kwamen eerst en hadden voor hun Pareins, M. le Marechal et DUC DE 

COIGNY en le Mar[echal] DUC DE BELLE-ISLE, de drie laatste kwamen na dat de vorige sig op 
hunne plaats weder begeven hadden, en hadden voor pareins le Marechal COMTE DE 

CLERMONT TONNERRE, et le Marquis DE CLERMONT GALERANDE; in ’t naderen tot den 
throon, so wel als in ’t heen gaan maakte se elke 4 à 5 passen een seer particuliere en langsame 
saluade met de voeten tegen elkander terwijl, de knijen van een wijkende, het ligchaam sakt 
en dus bijna neigende; De KONING sloeg haar vervolgens ridder, en na ’t afnemen van hunne  
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korte mantels, wierden se omhangen met een seer lange en kostelijke ridderlijke mantel, die 
met goude vlammen besaaid en rond de randen met voorgesegde marquen van de colier 
geborduurd was, hebbende behalven die een hoed met seer fraaie en groote pluimen, &c. 
Daarna begaaven se sig onder ’t salueeren elk na hunne plaats onder de andere ridders. De 
KONING wederom op sijne plaats geretourneerd sijnde begaaven sig de chevaliers wederom in 
deselve ordre uit de Chapelle. Wij distingueerden onder deselve gemakkelijk de Graaf VAN 

LÖWENTHAL die door zijn groot en fraai postuer elks oogen na sig trok. De KONING volgde 
en begav sig na sijn apartement, sijnde het omtrend 2 uuren; gdurende de messe kwam Mad. 
DE PAULMIJ, kleindogter van de Marquis D’ARGENSON, en gemalin van de Ambassadeur in 
Switzerland, die seer kostbaar gekleed was, en tot die tijd agter de DAUPHIN had geseten, bij 
de KONING, DAUPHIN, Princen & alle de ridders elk na rang om de aalmoessen te ontvangen 
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in een fraaije beurs, makende voor ieder een considerable neiging so wel als ijdere reis voor ’t 
groot autaar als se daar voor bij ging. De KONINGIN, Mesdames de France en de Princessen 
van den bloede bevonden sig gedurende de plegtigheid en misse 
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op de Gallerij der Capelle over het autaar. Hoewel ’er redelijk veel toezienders waren had 
egter de koude, reegen &c. gemaekt dat het getal niet extraordinair & niet so groot was als 
wel wanneer somers dese statie gecelebreerd word, waardoor we alles sonder veel ongemak 
konnen sien, en overal sonder vele moeite inkoomen. 

Nadat de plegtigheid geëindigd was, gingen we na onse herberg om te eeten, daar we 
op een vrije kamer een redelijk goed middagmaal deeden en onder ons vijven 22 livres 
betaalden. Na den eeten belette ons het slegte weeder om in de tuin of in de stad te gaan 
wandelen, waaom wij wederom in ’t kasteel gingen, en terwijl de KONING in de vesper was, 
desselvs apartementen zaagen, die seer kostelijk, en fraai gemeubileerd sijn; wij sagen de 
KONING, KONINGIN,  DAUPHIN, MADAME L’INFANTE, DUCHESSE DE PARMA

183, die sig 
sederd november aan dit hof bevond, Mesdames ADELAIDE

184, VICTOIRE
185 en LOUISE

186 
op de gallerij passeren wanneer se uit de vespre kwamen, waarvan we de laatste in ’t uitgaan 
nog eens in een Apartement rencontreerden. Mad. La DAUPHINE bevond sig hier niet bij, en 
hield haar kamer, dewijl deselve, so men zeide, swanger was, hoewel 
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dit aan ’t hof nog niet was gepubliceerd. ’s Avonds maakten we present te sijn bij ’t souperen 
à grand couvert, ’t geen alle sondagen, en veeltijds ook op feestdagen geschied: wij kwamen 
in ’t vertrek dat ’er niet kostelijk uit sag en tot die der KONINGIN behoord; een groote 
menigte vergaderde sig in de kamer om de KONING &c. in ’t publicq te sien souperen, so dat 
’er selvs een groot gedrang was en velen niet veel sagen, daar ik egter nog al redelijk mijn deel 
van had: de tafel op de wijse van een hoefijser was seer slegt van enkele witte greine vuile 
planken en simpele schragen, op de selve wierden 6 couverts geapproprieerd, nam[elijk] voor 
de KONING, KONINGIN, DAUPHIN, INFANTE,  Mad: ADELAIDE en VICTOIRE. Een bord, 
lepel, vork en mes, brood, peper en sout vat word alles onder een servet bedekt dat op een 
particuliere wijse in seer veel plooitjes is gevouwen, sijnde het servis van de KONING en 
KONINGIN onderscheiden en alles bijeen: alles is van vermeil of silver verguld. De KONING 
aan tafel gaande presenteerde de DAUPHIN aen deselve een fraai geplooid servet op een assiet 
met een end in ’t water liggende, gelijk Mad. L’INFANTE bij absentie van de DAUPHINE aan 
de 

 
 
                                                 
183  Marie-Louise Élisabeth de France (1727-1759), duchess of Parma, was the eldest child of Louis XV and his wife 

Marie Leszczynska. As ‘fille de France’ she was named ‘l’infante’. 
184  Marie Adélaïde de France (1732-1800) was the fourth daughter and sixth child of Louis XV. 
185  Victoire Louise Maria Theresia de France (1733-1799) was the fifth daughter of Louis XV. 
186  Louise Marie de France (1737-1787) was the eighth daughter and youngest of Louis XV’s ten children. 
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KONINGIN deed, waarnaar dese koninglijke familie sig aan tafel plaatsten en verscheide 
Princessen, Duchesses &c. agter deselve op tabourets, op welke de DAUPHIN en Mesdames 
ook saten, schoon de KONING en KONINGIN een fauteuil hadden. Niemand spreekt voordat 
Sijn Majesteit gesproken heeft; na dat deselve begonnen had, spraken dese vorstelijke 
persoonen met de uiterste vriendelijkheid onder elkanderen gedurende het geheel soupé; Sijn 
Majesteit onderhield sig ook seer lang met sijn lijfmedicin Mr. SÉNAC

187 die sig benevens seer 
veele groote agter deselve bevond. Hoewel ’t magerdag was, was er rijkelijk te souperen; de 
geheele familie deed ook een goed maal: daar waren seer veel en kostelijke geregten van vis, 
gebak &c., maar het dissert muntte uit in confituren, vrugten, &. 

Een van de aansitters begerende te drinken, roept een hofmeester over luid ‘à boire 
pour le Roi, ou pour la Reine, p[our] le DAUPHIN &c.’, wanneer men in een klein flesje het 
soort van wijn of vogt brengt dat men weet dat de KONING, KONINGIN, DAUPHIN (die nooit 
als enkel water drinkt) of een ander verkiest; waar uit het in een Romer word geschonken  
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en overgegeven, hebbende de KONING en KONINGIN een voor proever, maar de overige 
niet, ten minsten ik sag ’er geen. Na ’t soupé, ’t geen omtrend een groot uur duurde, 
presenteerde de DAUPHIN en INFANTE wederom de servetten aan de KONING en KONINGIN, 
en ieder retireerde sig, gelijk ook wij van ’t kasteel na onse herberg. 

De heer NEUFVILLE van ons geselschap, die gantsch niet onbevallig is, had de eer van 
van de DUCHESSE DE MONTALBAN, die op een tabouret agter de PR[INCES] VICTOIRE sat, 
aangesprooken en van de particulariteiten die ’er waren onderrigt te worden, sprekende met 
haar bijna gedurende geheel het soupé. Wij hadden gelegenheid van daag gehad om de 
KONING van seer nabij en lang te beschouwen; Sijn Majesteit, 42 jaren oud, is fort, dog 
welgemaakt, seer swartagtig, dragende sijn hair, redelijk majestueus, hebbende schoone vurige 
en glinsterende oogen, daar een leevende en vlugge geest uit schijnt te straalen. De 
KONINGIN is omtrend 50 jaren oud, seer mager en bleek dog extraordinair vriendelijk en 
lieftallig jegens een ieder, vooral jegens de familie; haar majesteit is overgegeeven aan de 
devotie, en meest in de kerk 
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Note: M. REGNAUDOT a l’honneur de souhaiter le bon jour à Monsieur VAN DOEVEREN: il lui renvoie son livre 
dont il lui fait ses remerciements; il vient de trouver parmi les siens une description de Paris plus estimée que celle de 
Germain BRICE que Monsieur VAN DOEVEREN a demandé ! à Monsieur DAUPHIN: il est charmé de pouvoir la lui 
offrir.  

                                                 
187  Jean-Baptiste Sénac (1693-1770) was a physician in Paris. He was appointed first physician to King Louis XV in 

1752. Sénac was a pioneer in the field of cardiology, but was also a renowned chemist. He published, among 
others, Nouveau Cours de chymie, suivant les principes de Newton et de Stahl (Paris, 1737); Traité des causes, des accidents 
et de la cure de la peste, avec un recueil d’observations (Paris, 1744) and Traité de la structure du Coeur, de son activité et de 
ses maladies (Paris, 1749).  
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Mr. le DAUPHIN is groot en considerabel kloek en grof, maar log en schijnt het vaderlijke 
vuur niet te besitten. De Mesdames sien er alle redelijk wel uit; de meeste prefereren Mad. 
VICTOIRE en houden die selfs voor fraaij, schoon Mad: ADELAIDE en de INFANTE mij also 
bevallig scheenen; Mad. LOUISE gelijkt heel veel op de KONING, dog is seer kort. Het is 
jammer dat het blanketsel belet dat men over deese dames so min als over andere kan 
oordeelen, dewijl er de verw al te dik op ligt. 

In onse herberg ten 11 uren terug komende, reeden wij aanstonds na Paris, daar we ten 
half een wel aankwamen, seer vergenoegd over onse reis, dewijl we getroffen hadden van op 
een dag vele merkwaardigheden te sien: [voor]stellende Trianon, La Menagerie, Marly, &c., 
tot een nadere gelegenheid uit. 

Saturdags den 3e Febr. deedt Mr. LEVRET, om ’s maandags de practijk te kunnen 
beginnen, ’s namiddags sijne XIIIe les, handelende over de schuinse liggingen der lijfmoeder, 
over ’t gebruik van sijne forceps courbe &c., halende nog agt gevallen aan waarin die een 
kinds hoofd ontklemt, namelijk ses van hem selvs 
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en twee van Mr. GUIOT

188, chir[urg] te Geneve: uit het verhaal van die gevallen scheen in 
verscheide de oorsaak van ’t enclavement de navelstreng vescheide malen om den hals 
gewonden; gelijk se seer dikwils is. Dese gevallen sijn behalven die in sijn werken aangehaald 
sijn: hij prefereerde sijne tang nog te meer boven alle andere om dat se met sijn kromme 
branches een hoofd bevatten kan dat nog in de ruimte van ’t bekken en het detroit nog niet 
gepasseerd is: hij heeft nu en nog verscheiden malen gesegt dat hij meende uit de operatien op 
sijn fantome geinstitueerd dat deese forceps van ’t selve nut kan sijn om een hoofd dat alleen 
in de uterus gebleven is af te haalen als sijne tire-tête à trois branches; hoewel hij ’er in levende 
nog geen experientie van hadde. Verders handelde hij nog over de tweelingen en 
demonstreerde daarvan een dubbelde placenta, waarin de cloison tussen de twee kinders van 
enkele 2 laminae van d’amnios sonder chorion was gemaakt; eindelijk over de scheuring der 
matrice in de verlossing. ’s Avonds ontfing [ik] een briev van VADER van Philippine van den 
27e Januari. 
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Sondags [4 februari] morgens kwam LISET ons reeds ten 5 uuren roepen bij een 
accouchement; daar we alleen met ons beide kwaamen eeven voor dat de vrouw verloste, 
welk accouchement ik verrigte, komende ’t kind, naageboorte, &c, seer natuurlijk en 
gemaklijk. ’s Namiddags deed ik een wandeling beziende en passant de fraaije kerk der 
Sorbonne daar de uitmuntende graftome van de CARDINAL DE RICHELIEU

189 uitmunt: voor 

                                                 
188  Daniel Guyot (1704-1780) was a famous surgeon, who lived in Geneva. He published Mémoire sur l’inoculation 

pratiquée à Genève de 1750 à 1752 (Paris). 
189  Armand Jean du Plessis, Cardinal-Duc de Richelieu et de Fronsac (1585-1642) was a French clergyman, 

nobleman, and statesman. 
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’t overige is dese coupelkerk in een fraaije & sinlijke smaak gebouwd. Van daar ging ik in de 
kerk van de Abbaye de Val de Grâce die ik nog niet had gezien; ik vond die uitmuntend in 
allen opsigten, sijnde op een kostelijke en pragtige wijse in allen opzigte gebouwd, en wel 
waard geconsidereerd te worden als een dank offerhande voor de geboorte van LOUIS DE 

GROOTE
190. De groote autaar, die onder de hooge en heerlijk beschilderde coupel is geplaatst 

trekt in sonderheid het oog na sig, vooral om sijn weergaloose marmere pilaaren, en marmere 
beeld van de saligmaaker in de kribbe leggende: Voor ’t overige is dese de fraaiste kerk van 
Paris, en so wel van buiten als van binnen overheerlijk en pragtig. ’s Avonds geretourneerd 
zijnde kregen we een visite van de Hr. HEERKENS, die deselve passeerde. 
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‘s Maandags den 5e [februari] onderrigte ons Mr. THOMAS dat ’er cadevara te Bicêtre waren, 
daar koomende vonden we ’er drie waar van de heer TAK een, en ik twee met extraord[inair] 
succes sondeerde en sneeden, makende incisien in de blaas van meer dan een duim lang. ’s 
Namiddags begonnen we bij de hr. LEVRET de practijk op sijn fantome, leerende het manuel 
van een kind met de voeten komende te verlossen; hetselve indien ’t nodig is, te draaien &c., 
volgens sijne Aphorismi. ’s Avonds gingen we in de Fransche Comedie daar een nieuwe 
Tragedie, Ægyptus getituleerd, soude vertoond worden, waarom wij ons vooraf van Biljetten 
hadden voorsien, wordende die dan maar tot een seker bepaald getal uitgedeeld, om de 
groote toeloop voor te koomen; De autheur daarvan was MARMONTEL

191, een man die ’er 
van leven moet, maar ’t ongeluk hadt dat sijn stuk viel. Als ’er een nieuw stuk vertoond sal 
worden, begeven sig ijder na de Comedie, en vooral de autheurs en critici in het parterre, 
(waarvan ordinair vooraf reeds een gedeelte voor of teegen is,) om het stuk te beoordeelen en 
door hun handgeklap te approbeeren of door hun gelach &c. te versmaden. Tot het eerste sijn 
ordinair verscheide gehuerd, die sig hier en daar verspreiden, om 
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door hun geklap anderen te animeeren; van de laatste is ’er gemeenlijk ook wel. De 
voornaamste adel &c verschijnd dan ook, gelijk nu alle loges, theater &c. opgevuld was, 
waaronder de pragt en kostelijkheid meer uitgemunt soude hebben indien men den rouw niet 
gedragen had over de DUCHESSE DE MAINE, waardoor een ieder in ’t swart was. Het stuk 
wierd begonnen & schoon de acteurs niet van de slegtste waren en ’t nog al wel 
mainteneerden, was ’er egter in de eerste acte al eens en andermaal gelachgen; na ’t eindigen 
van deselve, waren de partijen voor en tegen in actie om den eene des anderens oordeel en 
smaak te corrigeeren, en ieder scheen een volkoomen kenner te zijn gelijk deese natie 
gemeenlijk over al kennis van pretendeerd te hebben, en die met een vreeslijke wind open 
legt. Het mishaagde meer en meer in de twee volgende actes, en ’t gelach en gejoel 
vermeerderde sodanig dat in ’t midden van de vierde de acteurs het toneel quitteerden, en dus 

                                                 
190  Louis XIV. 
191  Jean-François Marmontel (1723-1799) was a French novelist, poet and playwright. 
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de tragedie Ægyptus ten eene maal verviel: willende men selvs niet dat het ’s anderdaags 
gespeeld soude worden, wanneer het wederom aangezegt wierd. 
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Dingsdags ’s morgens [6 februari] hadden we met de heer HEERKENS afgesprooken om de 
bibliotheek te gaan sien van de Abbaye de St. Germain des Prés, die alle daagen voor de 
geleerden open staat. Wij gingen daar na toe door de seer ouderwetse, dog met veel 
fraaiheden pronkende kerk, die we met geen attentie regardeerde, ziende ook het oude Portal 
dat men voor ’t oudste gebouw houd en ’t welk van considerable tijden heugd. Mr. 
HEERKENS meende so veel kennis aan de bibliothecaris te hebben dat hij ons de manuscripten 
soude laten sien, maar daar komende vonden we Mr. LEMERAUT so impertinent dat hij 
aanstonds bij ’t openen van sijn deur sonder eens spreeken te hooren, met hatelijke 
theologische gesten seide geen tijd te hebben, wordende het sluiten van de deur op staande 
voet maar een klein moment vertraagd door de offerte die HEERKENS hem deed van zijn 
werkje De Valutidine literaria ’t geen egter niets meer uitwerkte als dat Mr. LEMERAUT 
aanstonds de deur toesloot en ons liet staan admireren een impertinentie die men in Vrankrijk 
niet veel sal ontmoeten, ten zij rijkelijk met complimenten en excusen opgedaan, en dus van 
natuer bijna veranderd. Onse poëet beloonde hem een satyre. Wij gingen egter de 
bibliotheecq sien die eerst op een groote gallerij maar voornamentlijk op een seer groote zaal 
geplaatst is, en van een seer groote quantiteit wel geconditioneerde boeken bestaat, 
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welker getal op omtrend ……. bepaald word, en voornamentlijk uit theologische en 
historische bestaad; de felle koude die hier door een steene vloer niet weinig aangeset wierd, 
deed ons deselve tot een nadere gelegendheid verlaaten.  

Ik kreeg van Bicêtre een vrouwe bekken[,] daar ik gisteren bij geleegenheid dat ’er eene 
vrouwe cadaver was Mr. THOMAS sijne voorige belovte erinnerde, die hij nu volbragt. Het 
was van een vrouw van 49 jaren, die voor twee jaar ’t laatste van 6 kinders had gehad. Ik 
prepareerde in ’t vervolg dit bassin met de ligamenten, nevens de ischiadicus &c.. En na het 
van ’t grootste gedeelte sijner sagte deelen beroovd te hebben deed ik de dimensien van sijn 
wijdte, grootte, holte &c, terwijl het vers was, volgens de Rotterdamsche en Parijssche 
voetmaat. ’s Namiddags deeden we verscheide situatien op de fantome van de hr. LEVRET; 
wanneer het kind sijn billen presenteerd, wanneer ’er te determineren of men het selve sal 
dubbeld laten komen of keeren, indien ’t egter niet te verre geavanceerd is &c., raad die hr. 
het sekerste te sijn het keeren, om ’t groote volumen van de partien die passeren moeten als 
het dubbeld komt, ten zij het kind dood is en niet voldraagen, wanneer men het so kan laten 
komen. Het weesen in dit geval meest na voren toe gekeerd zijnde, moet men verdagt sijn 
om ’t kind in ’t uithaalen te draaijen.  
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Wij verhandelde ook ’t geval als ’t hoofd sig presenteerd met een arm, welk cas seer moeijlijk 
maar egter ook een der frequentsten is, nademaal het natuerlijk is dat het hoofd sig 
presenteerd, en de armen ’er altoos digt bij sijn &c.; van al diergelijke gevallen daar het hoofd 
soo laag is, is men geobligeerd om door situatien die door sig selvs een moeijlijk 
accouchement maken, het kind bij de voeten af te haalen; men kan dit onmooglijk doen 
sonder het kind travers te brengen, ’t geen alleen voorkomende een moeijlijke legging genoeg 
maakt. Maar hier en in ’t vervolg sal ik alle situatien niet meer melden waar van de meeste te 
vooren heb aangeteekend. ’t Generaal précept dat hij omtrend het soeken der voeten gaf, 
geevt veel elucidatie, namentlijk dat men, als ’t hoofd in de hoogte is, de voeten moet sien te 
trekken bij de hielen of voet selvs, maar als ’t hoofd om laag is, bij de knien: over dit alles is 
breeder gemeld in de annotatien van dit cours. 

‘s Woensdags [7 februari] ’s nagts ten half een uur, wanneer ik even te bed gegaan was 
kwam mad. CLAVÉ ons roepen bij een accouchement daar we alles natuerlijk vonden, maar ’t 
ging langsaam voort, so dat we eerst ten seeven uren ’t huis kwamen. ’s Namiddags 
vervolgden we de practijk bij Mr. LEVRET, en onder andere communiceerde hij 
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ons dat hij in de cadavera van die gene die aan een febris putrida maligna gestorven sijn heeft 
geobserveerd dat de binnenste membrana van de arterien niet alleen geinflammeerd maar selvs 
livide en als gangreneus sijn geworden. ’s Nagts kwam LISET ons roepen bij een accouchement, 
dog dewijl we de voorige nagt in ’t geheel niet hadden geslapen hadden we geen lust om ten 
twee uren haar door de sneeuw te volgen. 

Donderdag den 8e [februari] volgens het reglement van ’t cour[s] van de heer dr. 
LEVRET hadden we nu als repetenten het regt van op de repetitie der practijk te koomen; wij 
kwamen daar benevens de Hr. CRANTZ en VAN ROYEN en werkten met de forceps courbe 
volgens het te vooren, pag. ……, gezegde manuel: ik tenteerde tot de tang van de hr. 
SMELLIE, daar ik het hoofd ook meede trok; maar het is seer moeijlijk dat desselvs junctuur 
ver in de vagina komt, en hoewel die seer simpel is, egter seer moeijlijk is wanneer men de 
beide blaaden apart heeft ingebragt. ’s Namiddags toucheerden we 6 vrouwen bij La LISET, en 
van daar gaande kogt ik bij DE LA QUITTÉ de werken van de hr. LEVRET, die ik reeds lang te 
binden besteld had, voor 12 livres. 
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Vrijdags [9 februari] exerceerden we ons weederom ’s morgens bij LEVRET in ’t keeren van 
kinders leggende seer verscheide in de uterus; onder andere gaf hij ons alle een cas, dat hij 
seide wel een van de moeijlijkste te zijn, ’t geen hem selfs drie malen was voorgekoomen, 
nam[entlijk] wanneer een kind het hoofd preesenteerd, met 2 armen in de vagina en een voet 
aan weerszijde van ’t hoofd: hier is niet in te remedieeren ten sij men sig, door ’t repousseren 
van ’t hoofd, passagie maakt om de knie te buigen en de voet die men raadsaam oordeeld aan 
de selvde kant van ’t hoofd bij de andere te brengen, om dan vervolgens het kinds hoofd 
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verder op sijde na boven te brengen, en ’t accouchement te termineeren; schoon dit alles 
rijkelijk sijn werk in sig heeft, en ons selvs op de machine onder ’t werken ’t sweed uitdreev. 
Wij probeerden op de machine ook om een geklemd hoofd (so als de heer LEVRET dat 
definieerd, nam[entlijk] geklemd in de ingang of rand van ’t bekken), te trekken met de 
blaaden van de Hr. PAULUS DE WIND, so als die na een origineel gemaakt sijn, 1751, maar 
konden niets uitvoeren met regt toe te trekken, sonder aan weerskanten op de labia te 
drukken en die als een axis van een vectis te gebruiken, ’t geen considerabel pijnlijk moet zijn,  
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waarom de heer DE WIND dat en andere ook selvs als een defect aanmerkt: dat ’t ons 
voorkomt dat in een tête enclavée dans le détroit du bassin, dit instrument van weinig dienst 
zijn kan, en moogelijk veel meer in een geklemd hoofd so als de hr. DE WIND dat definieerd: 
ten zij sijn Ed: ons naadere elucidatie geeve over desselvs manuel, gebruik, en experiences 
daar mede gedaan. Wij gingen na Bicêtre, maer kwamen onverrigter saake te rug, dewijl ’er 
geen cadavera waaren. ’s Avonds had LISET weerom een accouchement geheel natuerlijk ’t 
welk de heer TAK verrigte omtrend twaalf uren. 

Saturdags morgens [10 februari] gaf ons de repetitie bij Mr. LEVRET wederom occupatie 
om ons in ’t keeren te exerceeren. Ik ontving ’s middags een briev van Broer MORAAZ van 
den 2e februarii. Daarna toucheerden we bij La CLAVÉ 6 vrouwen: Sij was seer gebrouilleerd 
met haar apprentices, voor al met de petite Allemande: deese hoewel gemeenlijk so genaamd, 
was geboortig van Gend: sijnde seer fraaij en nog jong, en so ’t ons voor kwam een 
gemainteneerd dametje van iemand, die haar van alles seer wel voorsag; sij deed seer wel van 
bij dese tijd nog een metié te leeren, om in een ouder leevtijd te konnen bestaan, ’t geen 
onder dit soort van Nijmphjes te Paris eene gewoonte is, die veel beeter is 
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als wel bij ons en elders, daar deselve gemeenlijk in hun bejaarden dag goede voedsterlingen 
worden voor ’t spinhuis en diergelijke.  

Deesen avond had Mad. CLAVÉ nog een accouchement, waarbij geen apprentices, of 
niemand gehaald wierden als wij beide en de hr. VAN ROYEN. Ik deed het accouchement; 
hetselve liep natuurlijk af, so wel als het delivreeren niettegenstaande de vrouw haar vagina 
vervuild had met fungeuse uitwassen, sijnde grooter en kleinder verscheide in getal, die se had 
sedert se in ’t Hotel-Dieu voor omtrend een jaar geaccoucheerd, en ’t fourchet gescheurd 
had: sij hadde behalven dit de sterkste weën die nog ooit gezien had, die seer violent, en selvs 
convulsif waaren, te meer dewijl het kind seer schielijk in de vagina sakte. Wij gingen ten een 
uur slapen. 

Sondags ’s morgens [11 februari] ging ik na de Capel daar een proponent van Geneve 
voor Ds. COURTONNE predikte. 

‘s Maandags den 12e [februari] belette ’t cours van LEVRET ons te gaan bij CLAVÉ die 
ons bij een verlossing haalde: Bij LEVRET werkten we nu alle met de forceps courbe om een 
geklemd hoofd te trecken dat het weesen om laag heeft, als mede om een hoofd af te haalen 
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dat alleen in de uterus is gebleven en van ’t lijf gesepareerd, sie pag. 214, 132, observeerende 
de daar gemelde manuels, gelijk ook voor ’t ge- 
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bruik van sijn Tire-tête à 3 branches, waar we een struiseij mede trocken uit een machinale 
uterus daar sijn Ed: de Experimenten mede gedaan [had] voor de academie, behalven een 
oneindig getal op cadavera daar men d’uterus uitgesneeden, en hoofden van kinders in 
geplaatst had, die hoewel rijkelijk groot hij met hetselve door het bassin trok. Sijn Ed: 
vertoonde ons een jongetje hetw[elk] een acephale was, hebbende het hoofd seer klein, de 
ooren seer laag geplaatst en extraordinair gefigureerd en klein, maar ’t remarquabelste was dat 
hij de boovenkant van ’t hoofd geheel niet had, hebbende niet dan vlees ’t geen rood was en 
vol geronnen bloed scheen, waar op drie verhevendheden waren, waarvan d’ene behalven 
een pedunculus geheel los was en op ’t voorhoofd slingerde: Dit was seer laag, so dat ’er geen 
orbita waren, de oogen seer groot so wel als de palpebrae die seer rond en hoog boven ’t 
voorhoofd uitstaaken; welke beenderen hier juist manqueerden kon Sijn Ed: ons niet seggen 
als na de dissectie, en na het aan d’Academie vertoond te hebben. Hij (LEVRET) merkte aan 
dat de soogenaamde acephales altijd met de voeten voor komen in ’t accouchement. Op sijne 
collegiekamer hing een figuer van een kind dat hier seer veel gelijkenis na hadt, ’t welk Mr. 
GREGOIR geobserveerd had. Mr. CRANTZ seide ons naderhand dat de ossa parietalia geheel 
ontbraken, dat er onder de membrana een stoffe als gecoaguleerd bloed was, maar geen 
cerebrum of cerebellum, helemaal van beiden niets dan medulla oblongata. 
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De vrouw op pag. 153 gemeld kwam wederom bij Mr. LEVRET die de overige heeren 
beloovd had om te toucheeren, wanneer hij over ‘t wijken der beenderen van ’t bekken 
sprak. Sij vonden alle in dese vrouw nog de beweging van ’t eene os pubis op ’t andere als sij 
eenige passen onder het toucheeren voortging. 

Dingsdags [13 februari] na de middag deeden we geen operatien bij LEVRET, sijnde hij 
uit om een curieus stuk te haalen, dat hij ons soude vertoonen. We gingen van daar na CLAVÉ 
die ons geroepen had, en passeerden daar den avond tot twaalf uuren, met het bij wonen van 
2 natuerlijke accouchementen te gelijk, die beide wel afliepen, waar van VAN ROYEN er een 
verrigte. In de eene sagen we het goed effect van een venae-sectie om de weën te 
accelereren, want sij had het aangesigt seer rood, de pols seer sterk en schielijk, considerabele 
hoofdpijn, een droog vel, &c., terwijl de weën seer gering waren, en met lange intervallen; ik 
raadde haer 8 à 10 oncen bloed af te trekken, ’t geen de heer Lijnd deede, waarmee sij de 
weën veel meer en sterker kreeg en ras de waters tot buiten de vulva deed avanceren, die van 
Mr. VAN ROYEN brak, en kort daarna een kind trok: ’t welk met den helm wierd geboren, 
sijnde een stuk van de membranen op ’t hoofd gebleeven; wij konnen bemercken dat 
daaromtrend hier ook 
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bijgeloov regneerde: wij hadden tusschen beide om ons te diverteren een hevig dispuut 
tusschen Mad. CLAVÉ en Mad. LAFEVRE en d’overige apprehentrices, waarin de petite 
Allemande de voornaamste rol speelde. Dus hadden we in de tijd van tien daagen 6 
accouchementen, behalven nog 2 daar we niet bij gekomen waren; van deselve hadden wij er 
elk twee gedaan en VAN ROYEN een. 

’s Woensdags den 14e [februari] deeden we bij Mr. LEVRET d’operatie met de forceps 
om een geklemd hoofd te trekken (dat het aangesigt na booven tegen de pubis heeft, sie pag. 
136). Hij liet ons nu niet met het lind werken, maar alleen door met de eene hand al 
trekkende na beneden te drukken, terwijl de agterste als anders agter uit en na boven tragt te 
trekken, het aangesigt doen vermeiden van de schaven tegen de pubis van de moeder. We 
deden deselvde operatie met het aangezigt op zeide, dan moet men vooral de blaaden apart 
inbrengen op de wijse van pag. 134, 135, met die voorzorg dat men de kleinste branche 
inbrengd aan die zeide daar het occiput is, en sagtjes (en sernant) voortbrengt na de kant daar ’t 
aangezigt is, dus vermeid men ’t gevaar van ’t instrument in de mond van ’t kind te brengen 
so wel als te kortaan tegen de neus, oogen, &c.: behalven dat aan de andere seide meer plaats 
is, en men ’t geluk kan hebben 
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van door die branche na d’andere kant te brengen een goede situatie aan ’t hoofd te 
verschaffen, of ook wel de schouders van ’t kind van de pubis te degageren, die dan dikwils 
hierop en op ’t sacrum rusten, en dikwils alleen de voortgang van ’t accouchement beletten. 
De heer LEVRET vertoonde ons een bekken, &c., uit een vrouw uitgesneeden die 3 weeken 
na het accouchement gestorven was, hebbende een cancer gehad en considerabel geswel in de 
vagina: de kanker had een groot gedeelte van ’t collum verteerd; in de regterzijde was agter de 
uterus een considerable versweering, die communiceerde in de vagina, en met een stinkend 
etter was vervuld; het was seer remarcquabel dat de nervus die van de laatste vertebra na de 
nervus ischiadicus gaat daar dwars te midden door liep sonder verteerd te sijn (hoewel hij egter 
enigsints gecorrodeerd was) terwijl romdom alle de partijen geconsumeerd waren; de twee 
laatste wervelbeenderen hadden een caries in hun ligchamen, en in de linkersijde van ’t 
bekken, ook boven de psoas was een ettersak, maar so groot niet als in de andere kant; Deese 
vrouw had considerable bloedstortingen en ijsselijke pijnen uitgestaan. In dit bekken was, 
sonder dat ’er iets veranderd was, seer sigtbaar de beweeging van de symphysis pubis, en 
verschafte ons een overtuigend argument voor dit sentiment, ’t welk naderhand nog meer 
wierd bevestigd door andere voorbeelden. 
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Na de les gingen we na Mevr. MULDER met inzigt om haar Ed: en haar dogters te versoeken 
van ’s anderendaags in de Italiaansche Comedie te gaan, ’t welk zij accepteerden: De hr. SPINI 
kwam daar, en wij moesten daar den avond passeeren, en souperen. 
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Donderdag ’s morgens [15 februari] vervolgden wij bij Mr. LEVRET de practijk op sijn 
fantome, met de forceps in ’t keeren. ’s Namiddags haalden we Mevr. en Mejuffrouwen 
MULDER af na de Italiaansche Comedie, daar we in de 2e loge gingen, en dewijl wij ’er even 
over 3 uuren waren, nog rijkelijk laat kwaamen om plaats te krijgen. Daar wierd vertoond 
L’Heureux Stratagesme,192 dat juist niet veel om had, maar daar na La Frivolité.193 Dit nieuw 
stuk van Mr. DE BOISSIJ maakte considerabel veel gerugt en trok bijna alle dagen een 
considerable menigte van toehoorders. Het is een satijre, alle vanités, maar voor al krijgen ’er 
de Francen rijkelijk hun deel in. Mad. FAVARD (gemeenlijk ‘la petite Favard’ genaamd) 
speelde de rol van de ‘Frivolité’ uitmuntend. ’t Was d’eerstemaal dat we deese excellente 
actrice saagen, die in ’t vertoonen en spreeken, so wel als in ’t dansen en singen weergaloos is, 
en met regt voor de beste actrice van de Fransche spectakels mag gehouden worden, hoewel 
deese in al ’t andere ’t geen tot het Theater behoord meer voldoed, als door haare 
schoonheid; het stuk diverteerde ons 
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seer wel; na ’t selve bleven we bij Mevr. MULDER soupeeren.  

Vrijdag den 16e [februari] na ’s morgens bij de hr. LEVRET ons in ’t keeren &c. geoefend 
te hebben, gingen we ’s middags na Bicêtre daar we 4 cadavera vonden en ’er elk twee van 
tailleerden met excellent succes. Mr. THOMAS deed op een kind van omtrend 2 jaar de 
operatie met sijn instrument, en reusseerde seer wel, komende omtrend 2 linien van ’t 
orificium urethrae, sijnde de incisie seer goed. De hr. BONNER passeerde een gedeelte van den 
avond bij ons en wij ’t overige in onse besigheeden. 

Saturdags [17 februari] morgens deeden we voor de laatste maal operatien bij Mr. 
LEVRET: hij confirmeerde ons de beweeging van de pubis in ’t gesegde bekken nog met 
meerder evidentie: Sijn Ed: verhaalde ons ook dat hij gisteren een moeijlijk accouchement 
had gedaan, waarin het kind seer lang, sonder avanceren bij de vagina had geseeten, en 
eindelijk dood kwam, met de navelstreng eenige malen om den hals: (’t is remarcquabel dat 
dit ook in onse meeste accouchementen gesien wierd) Sijn Ed: dagt dat dit de voornaamste 
reeden van ’t ophouden van ’t hoofd was geweest: de cordon examinerende sag hij daarin een 
seer plat gedrukte plaats, de reeden daar van soekende bemerkte hij dat deselve hier ter plaatse 
door de mond van ’t kind gepasseerd had, die 
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deselvde plat gedrukt en de circulatie, belettende apparent sig selven de dood had aangedaan: 
Sijn Ed: seide dat dit en een ander cas de raarste waren die hem in sijne practijk waren 
voorgekomen, sijnde ’t andere een verlossing waarin ’t kinds hoofd sig wel en natuerlijk 
presenteerde, met het aangezigt na ’t sacrum toe &c., (maar ’t hoofd bleef voor de geboorte 
staan, sonder enig avancement gedurende een lange tijd: de oorzaak hier was dat ’t os coccyx 

                                                 
192  L’Heureux Stratégisme: comedy in three acts, written in 1733 by Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux (1688-

1763). 
193  La Frivolité, comedy in one act, written in 1752-1753 by Louis de Boissy (1694-1758). 



 

[ 91 ] 
 

van de vrouw gevat sat in de mond van ’t kind, en desselvs voortgang dus belette; ’t welk van 
Sijn Ed: bemerkt sijnde, gaf hij aan ’t hoofd de laterale situatie, en haalde het toen met gemak 
af. ’s Nademiddags saagen we een thesis defendeeren in de saal van St.-Cosme voor de 
maîtrise, ’t geen in allen opsigte naar toeging. 

Wij waren reeds voor eenige dagen verzogt op een Bal, ’t welk onder meest luiden van 
’t Hotel en onse Capel gegeven soude worden in ’t Hotel d’Espange: De carneval gaf 
gelegenheid tot dagelijkse bals, en een, aangekomen in die tijd die niet au bal gaat, kan niet 
mede: wij hadden sin om ook eens te sien hoe ’t daar toegaat en verkooren dese partij te 
meer, om dat we ’er verscheide van de compagnie kenden. Na onse paruikmaker te voren 
omtrend anderhalf uur werk te hebben gegeeven, gingen we 
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omtrend ½ agt uuren na de bestemde plaats, en sie daar ons op ’t Bal. Wij vonden de heele 
compagnie bijna vergaderd, en bijna alle de menuetten gedanst, daar we bij onse aankomst 
ook toe geinviteerd wierden, maar een excus maakte, seggende juist niet dat we nooit dansen 
hadden hadden geleerd; maar dewijl dat so was so fatigueerden we ’er ons de geheele tijd niet 
meede, blijvende alleen aanschouwer van een vermaak ’t geen met seer veel sweet &c. betaald 
moest worden. Na dat de menuetten gedanst waren, ging men de contre dansen beginnen, en 
continueerden met 2 partijen tot aan ’t souperen onophoudenlijk en na ’t soupé ad item: De 
heeren versoeken een dame om mede te danschen die se verliesen, en deese kan niet 
refuseren met die te danssen die het vraagd: wordende in ’t geheel geen ceremonien gebruikt, 
en geen agt geslagen of men ’er een dame gebragt heeft of niet, &c.. Het soupé was reedelijk 
goed, en continueel wierden wijn en andere liqueurs en ververschingen gepresenteerd, en 
onze kosten beliepen elk op 7 livres 10 sols, die wij voor ons op een beeter wijs en met meer 
vermaak, en minder annuijeren souden doorgebragt hebben, indien ’t niet was geweest om 
een bal te zien. Daar waren wel 80 à 90 dames en heeren, waarvan maar eenige 

 
[Page 233] 

 
gemasqueerd waren, so als ook de Hr. HERFS, en de 2 pagies van den ambassadeur, SITTIG en 
MEIJBOOM, in matroose gewaad. Wij gingen onder de eerste ’s morgens om half vijf na huis, 
en sliepen wel, waar door we geen lust hadden om bij een accouchement te koomen, daar 
Mad. CLAVÉ ons bij kwam roepen.  

Maandag den 19e [februari] liet Mr. THOMAS ons verwittigen dat er cadavera waren; de 
hr. TAK ging na Bicêtre en sneed er drie. Nademiddag deed de hr. LEVRET, zijne Practijk 
geëindigd zijnde sijn XVe les waarvan hij weerom veel dicteerde. Na deselve liet hij ons sien 
verscheide symphyses pubis van vrouwen die mobil waaren, en vonden dus klaar dat de 
autheurs die dit fait negeren, dat alleen par raisonnement doen en geen experimenten daar 
omtrend hebben gedaan. Hij liet ons ook sien een anus, die binnen in sijn caviteit in ’t 
agterste gedeelte van boven een harde fungeuse uitwas had, in deselve membrane beslooten, 
die de uterus van binnen bekleed, en van deselve bijna geheel verschilde. Behalven dit was 
dese uterus seer hard en scirrheus, en los, vooral omtrend sijn collum cartilagineus, daar se groote 
resistentie tegen een goede bistouri maakte in het doorsnijden. 
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Dingsdag [20 februari] antwoorde ik aan VADER op zijn briev van den 2e Februarij. ’s 
Morgens na Mr. PAJOT gaande om mijn beurs te rechuteren ontmoette ik dien heer onder de 
weg, die mij versogt van donderdag ’s morgens te komen. ’s Namiddags hoorden we de 16e 
les van de heer LEVRET: in de welke hij onder anderen een middel teegen de haemorrhoides, 
bestaande uit spinnenwebben, die men om een brandende koole wind, en de rook 
determineerd teegen de haemorrhoides &c., siet de annotatien van sijn cours. 

Woensdag den 21e [februari] kogt ik ’s morgens bij DE LA GUETTE les Mémoires de 
l’Académie Royale de Chirurgie, in 8º, 3 delen voor 9 livr[es] en voor 6 livr[es] de twee deelen 
in 8º van het Traité des Fièvres continues [van] Mr. DE QUESNAY. ’s Namiddags deed LEVRET 
de XVIIe les die [hij] voor ’t grootste gedeelte dicteerende: onder andere verhaalde hij ons de 
manier op welke hij een kind, dat geen anus had, door een operatie deese weg geopend hadt: 
gebruikende daar niet toe de emporte piece van Mr. PETIT, bij welke gelegenheid hij mentie 
maakte van een particulier instrument en manier waar van Mr. CANTWEL

194 sig bediend om 
fonticuli in de nek &c. te maken. Bij occasie van de lues venerea der jonggebooren kinderen 
verhaalde hij een historie van een charlatan die so een kind had geneesen door de melk te 
drinken van een geit, aan de welke hij een stuk uit de bil 
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gesneeden had en daar op gelegd een goede plaaster met Ungu: Neapol:, ’t welk hij alle 
weeken alleen met een 3 vernieuwde; de hr. LEVRET zeide van de waarheid deeser historie 
verzeekerd te zijn: deselve cure wierd ook in de moeder, dog sonder effect getenteerd. 
Vervolgens over de rachitis handelende gav hij de radix rubiae tinctoriam als een seer goed 
middel daar van op, soowel als de manier van te gebruiken &c., en considereerde die wortel 
als een specificum tegen deese ziekte, sowel als de mercurius in de Venusziekte: v[oyez] de 
annotatien van sijn cours. 

Donderdags morgens [22 februari] ging ik na Mr. PAJOT, mijn bankier en ontving van 
hem 400 livres. Daarna saagen we in de Ecole de Medecine een thesis publicq defendeeren, 
sijnde een ‘quodlibitaria pro exercitio’. Deselve duurd van ’s morgens 6 uuren tot de middag: de 
candidaat die defendeerd, so wel als de andere Bacalaurei van de Saluberrima Facultas, sijn in 
mantel en bef seer deftig: daar zijn agt à negen Docteurs Régens die opponeeren teegen de 
thesis, hetwelk aan niemand anders gepermitteerd is; deese krijgen daar eenig geld meer voor 
als de andere doctores, waarvan elk die er komt sijn naam teekend en een pakje geld 
ontvangt. (Deese sijn allen in hunne statige tabberden van rood laaken, en voorsien van een 
soort van schoudermanteltje van wit armozijn, dat van agteren op een aardige wijse is 

                                                 
194  Andrew Cantwell (1705-1764) or Cant’well, was of Irish origine and studied medicine at the University of 

Montpellier, where he obtained his doctoral degree in 1729. In 1732, after Astruc had been appointed professor 
in Paris, Cantwell tried to occupy Astruc’s chair by publishing a thesis Quaestiones medicae duodecim (Montpellier). 
A few years later he moved to Paris, where he was appointed professor of surgery at the Ecole de Médecine. 
Here he taught pharmacy from 1762 on. Having visited London in order to witness the results of the 
inoculations, he became a bitter opponent of the inoculation practice, taken from several treatises he wrote on 
this subject (1755, 1764). 
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vastgestrikt: diergelijke tabberd had de praeses ook aan.) Het defendeeren schoon het door de 
langdurigheid seer lastig vallen moet, scheen ons egter niet seer straf in sijn werk  
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toe te gaan; de defendens gaf tussen beiden nu en dan sijn stuk aan een ander over die dan een 
poos voor hem defendeerde. Elke Bachelier moet ex tempore daarna antwoorden op een vraag, 
die aan elk van een der doctooren word voorgestelt, daar we juist ook niet veel mijsterie in 
vonden. Men moet sulke theses gedefendeert hebben, en 2 jaar Baccalaureus zijn geweest in 
deese faculteit, eer men in deselve Doctor kan worden; het welk dan nog wel 5000 Livres 
kost. Niemand mag eigentlijk (sonder expres privelegie van de KONING) te Paris de 
medicijnen practiseren die geen Doctor med[icinae] parisiensis is, en selvs niet die te 
Montpellier, Rheims, Straatsbourg &c. sijn gepromoveerd, tenzij se sig nog eens te Paris laten 
doctoreeren, gelijk deese defendens reeds te Rheims was doctor gemaakt. Ik ontmoette hier 
Dr. GRANDCLAS, sprak hem over onse experimenten, die we door VAN ROYEN van Leiden 
ontvangen hadden; en dien hr. verzogt om Saturdag morgen die te koomen meede deelen. 

’s Middags ontving ik een langgewagte briev van de hr. DU CLOUX te Leiden, als mede 
een van de heren DE MAN, en DE VRIJE; Deese schreev mij over verscheide saken, onder 
anderen een remarquabel ca- 
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sus op ’t collegium casuale van de hr. DE WINTER, van een meisje aan de taenia laborerende 
aan wie bijna alle middelen sonder succes waren geappliceerd: een ander van een meisje dat 
beroerd was, en door middel van de Electriciteit veel soulaas had bekoomen; maar antwoorde 
mij nog niet op mijn voorgestelde vraag, z[ie] p. 176. ’s Avonds saagen we op de Place de 
Grêve een kaerel rabraaken, die een moord had gedaen, zijnde de 4e die in 15 dagen ter dood 
gebragt wierd, waaronder een meisje van 15 jaar dat haar galant in huisbraak had geholpen, en 
maandag opgehangen was. Diergelijke executien geschieden meest ’s avonds bij ’t ligt van 
flambouen, waardoor men ’er egter niet veel van sien kan: een slegt en bouvallig schavot van 
omtrend 1½ roede vierkant word maar op de place neergeslagen, en de overige 
omstandigheeden sijn seer gering. De patienten hebben een biegtvader bij hun die altijd uit de 
Sorbonne is, waarvoor deese gerede vergoeding heeft. In ’t coffijhuis, daar we d’executie 
saagen, was een canarijvogel die we verscheide woorden hoorden spreeken. Wij passeerden 
daarna ’t overige van den avond bij de hr. VAN HEES. 

Vrijdag den 23e [februari] onderrigte MR.
 THOMAS ons dat ’er geen cadavera te Bicêtre 

waaren; ’t gaf ons geleegenheid om 
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’s namiddags in ’t Auditorium Juris van ’t College de Cambraij een inauguratie te zien van 
een professor, die ‘more majorum’ geschiedde; het auditorium dat ’er anders niet te breed uit 
sag, was geheel met tapijten behangen en van verscheide lustres voorsien daar bougies op 
branden, sijnde ook van vooren tot agter seer gemaklijke zitplaatzen gemaakt. Mr. DE LA 
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ROCHE deed vooraf een kleine oratie in seer goed Latin, waarin hij de noodsakelijkheid van ’t 
betragten der deugd en religie in de regten aantoonde, en seer als een voorbeeld daarin 
aanprees de overleden prof. Mr. CUGNET, in wiens plaats de hr. MARTIN soude ingehuldigd 
worden. Na ’t eindigen van dese redevoering ging Mr. MARTIN sijn lange en groote roode 
tabberd aandoen, gelijk alle de professores Juris hebben en kwam in de cathedra bij Mr. [DE] 
LA ROCHE: het kwam ons aardig voor dat dese in ’t ingaan tusschen ’t Latin spreeken egter 
sijn tong geen meester was om tegen de Doctor ‘Entrez’ te seggen in ’t Fransch; insgelijks dat 
aan de eene kant van de stoel een Docteur sat, die de oratie van den eenen en andere las, om 
in te steeken als se kwamen te missen. Daarna inaugureerde Mr. DE LA ROCHE de Doctor Mr. 
MARTIN als ‘Professor Juris, more majoris’. Hij omhing hem met de roode mantel, die wel eer de 
dragt der Kooningen was geweest, om daar door de groot- en agtbaarheid van de Regteren te 
vertoonen. Hij omgordde hem met een band 
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of zona, om gelijk een krijgsman die altijd gereed moet sijn om den staat te verdedigen, altijd 
ook aangegord te sijn om als antecessor de regten des rijks in stant te houden; daarna een boek 
waarin de Canones en Leges vervat waren. Hij stak hem een ring aan de vinger om op nieuws 
met de Faculteit een huwlijk aan te gaan; sette hem een bonnet op, om hem op nieuws, 
hoewel dat te vooren bij sijn doctoraat reeds geschied was, als lid van de Faculteit te kennen. 
Eindelijk omhelsde de een den anderen om sig als broeders en vrienden saamen te vereenigen; 
De nieuwe prof[essor] kuste vervolgens alle de antecessoren of professoren die aan de 
regterhand saaten, en de doctoren aan de linkerhand van ’t gestoelte, en deed daarna een 
gepaste oratie in goed Latin, waarin hij de Loftuitingen van de Faculteit niet vergat en ook 
seer uitweide in de lof aan sijn voorganger CUNIER. 

Saturdags ’s morgens [24 februari] gingen we volgens afspraak na Mr. GRANDCLAS, die 
we ’t huis vonden en onse experimenten overgaaven, maar die van hem nog niet kreegen; die 
hij egter ons al weederom beloofde ten minsten te sullen geeven, soo wel als ons bij de 
experimenten te admitteren, die hij in ’t kort met Dr. LORRY soude beginnen. Wij bleeven 
enige tijd bij hem en spraaken over verscheide saaken; hij verhaalde ons onder anderen ook 
dat hij experimenten gedaan had met de aga …. du chaine (houdende egter 
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de swam voor eeven goed) waar door ’t vorige jaar een chirurgein 2000 livres pension had 
verkregen. Hij scheen aan deselve meer te contribueeren als hier ordinair de chirurgiens 
deeden, die er niet veel van opgaven, mogelijk ‘Laudis alienæ emuli’. Hij seide onder anderen 
dat hij in een groote hond een arteria carotis geheel en al doorgesneden had so dat het bloed er 
van beide kanten uitsprong met veel geweld, ’t welk egter met daarvan de fungus op te 
leggen gestild was en selfs so dat de wond geneesen en de hond volkomen in ’t leven is 
gebleeven. Hij had geobserveerd, dat, als men de fungus appliceerd het bloed eigentlijk gestild 
word door een thrombus die in ’t vat komt, die een figuur heeft als een champignon, waarvan 
’t hooft sig buiten om de afgesneden extremiteit van ’t vat formeerd, terwijl als een steel die 
allengskens dunder word, binnen in flotteerd. Hij sprak nog veel over DE FAILLE en vooral 
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over de wijze van FRÈRE COSME,195 daar hij seer voor was; hij had door kennis aan die 
monnik, die deese operatie op een diverse wijse van andere doed, deselve dikwils gezien & 
beloovde ons gelegenheid te zullen verzorgen om daar ook bij present te zijn, ’t geen we wel 
graag accepteerden, maar we maakten ’er geen groote staat op, dewijl het b[e]looven der 
Francen ons al bekend was geworden. Hij seide ook dat die père haast 
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nog een nadere verdediging van sijne operatie tegens Mr. LE CAT en andere uit soude geven, 
waaraan hij nog seer veel casus soude bij de andere voegen. 

’s Middags aaten we bij Mevr. MULDER, daar we op sijn Hollands soute vis met 
aardappels hadden. ’s Namiddags van Mad. CLAVÉ komende, daar om de Heilige Dag geen 
wijven waren, gingen we een tour maken op de Foire du St. Germain, waar ik nog niet was 
op geweest. Alle jaaren is deselve in ’t voojaar, beginnende in februarij en duerd omtrend 8 
weeken in een plaats daartoe geschikt in ’t Faubourg St. Germain, daer men dan allerlije soort 
van goederen te koop siet in kraamen die voor die tijd verhuerd worden, waarvan ook een 
gedeelte voor coffij- en drinkhuizen &c diend; bij andere zijn koordedansers, marionetten &c, 
of rariteiten te sien; Daar sijn seer veel gallerijen om door te wandelen, en alles is door een 
generaal dak bedekt. In ’t Najaar is in de Faubourg St. Denis een diergelijke jaarmarkt, die 
men de Foire St. Laurent noemd, die omtrend ook so lang duerd, waer van wij in September 
het einde gesien hadden: Deese plaets is niet overdekt. Op beide deese Foires speeld men alle 
avonden de Opera Comique; maar deese gav op de Foire St. Germain wel so veel genoegen 
niet als deese op die van St. Laurent gedaan had, vooral dewijl ’er twee van de voornaamste 
acteurs ontbraken, die ’er toen bij waren. 
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Wij saagen daar de Rhinoceros die in Holland, en bijna door geheel Europa vertoond is, en 
door Hollanders geleid wierd; deselve weegd omtrend 6000 pond, wij sagen desselvs tanden, 
die seer ver agter in de mond staan, en saagen met verwondering desselvs kleine oogen: men 
toonde ons een hoorn, die hem voorleede jaar te Romen was afgevallen hoewel hij nu 
wederom van een andere voorzien was bijna soo groot als de voorige. Daar na saagen we nog 
een vet kind, dat MAGITO uit Holland had medegebragt: deese jongen omtrend 4 jaren oud 
woeg 140 pond, was vroolijk en altijd wel te vreeden, kon door sijne swaarte niet gaan; hij 
had een schoone roode kleur, en scheen volkoome gesond; sijn weesen was seer groot en 
deftig, maar sijn partes genitales waren in proportie der andere delen seer klein en omtrend als 
van een jonggebooren kind, ’t is aanmerkelijk dat sijn neus ook seer klein is in vergelijking 
van de andere partijen van sijn hoofd. Hij at en dronk seer wel omtrend als een kind van 10 
jaar, en was selvs een liefhebber van Rataffiat.196 

                                                 
195  Jean Baseilhac (1703-1781), dit ‘frère Cosme’, surgeon and lithotomist. He published a Méthode pour extraire la 

pierre (Paris, 1779).  
196  ‘Rataffiat’: ratafia is an alcoholic drink, produced in Catalonia (East Spain) and the Languedoc (South of France). 
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Van daar gingen we na Ds. DE LA BROUE, die in de Rue St. Benoist, [in het] Hotel 
DAUPHIN, seer wel gelogeerd was: Sijn Ed: had ons desen avond versogt beneevens Dr. 
DANTIK, met wien wij bij hem den avond passeerden en bleeven soupeeren: hij 
communiceerde ons eenige lijsten 
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waar uit we het considerabel getal van protestanten konden bemerken, die in Vrankrijk sijn, 
selvs Paris niet uitgezonderd, waaronder we selvs van de voornaemste genoemd vonden, 
behalven seer veele die op geene lijsten willen bekend sijn: het eene gedeelte van Vrankrijk 
heeft ’er veel meer als ’t andere, in Picardij, so als ook in en om Orleans is ’t aantal seer 
gering, maar in de Languedocq is ’t considerabel, waar in ’t open veld nu op die dan op een 
andere plaats dikwils voor 30.000 menschen wordt gepreedikt, en seederd de groote 
vervolging van 1685 nog nooit de publicque vergadering, en hebben opgehouden; wij sagen 
dat in Nantes alleen een getal van meer als 34700 op de lijsten bekend was, &c. 

Sondag den 25e [februari] gingen we in de Capel Ds. COURTONNE hooren preeken. 
’s Avonds schreev ik een briev aan broer MORAAZ, een aan de Heer SCHOUTEN, en 

een aan de heer DE WINTER, aan wien [ik] de uitslag van de visites bij Dr. GRANDCLAS 
communiceerde, en na lang wagten Sijn Ed: antwoordde met sijne briev. 

’s Maandags [26 februari] na de middag verhandelde Mr. LEVRET in sijn 18e les over de 
strabisme197: hij merkte deselve ongeneeslijk aan in de bejaarde persoonen, maar niet in de 
kleine kinderen, die daar van dikwils kunnen hersteld worden; hij stelde voor als een seker 
middel daarvoor, van altijd een van desselvs oogen 
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met een band geslooten te houden en dit om de 24 uuren van ’t een oog op ’t ander te 
veranderen, wel zorg draagende dat beide de oogen te gelijk so weinig blood zijn als ’t 
mogelijk is; want hij merkte aan dat schoon beide de oogen scheel sijn, indien men ’er een 
bedekt, het ander dat open blijft regt siet; dus gewend men door een bandagie altijd op een 
van de oogen te leggen, het ontbloote altijd regt te sien, waardoor desselvs musculi sig tot die 
directie ook gewennen, en door ’t veranderen van die bandagie gewend men beide de oogen 
in die staat: Hij seide met deese simpele manier selvs verscheide kinderen geneesen te hebben, 
en stelde in de jonge kinderen als een seker hulpmiddel voor, indien de ouders en ’t kind 
maar patientie genoeg hebben, om die band op een der oogen met sorg en lang genoeg te 
draagen, ’t geen omtrend 3 maanden is. 

Hij vertoonde ons een uterus van een gestorven kraamvrouw die seer duidelijk toonde 
de plaats daar de placenta vast geweest was, nam[entlijk] op sijn agterste gedeelte, van 
beneeden de fundus, waardoor hij oogschijnlijk demonstreerde tegen VAN DEVENTER dat de 
placenta sig niet alleen op de fundus van de lijvmoeder vast hegt. Hij seide dat die sig op alle 
plaatsen van desselvs inwendigen sup[er]ficius kan vasthegten, en selvs op ’t orificium, gelijk hij 

                                                 
197  ‘Strabismus’: squinting. 
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ons ook een placenta heeft vertoond in eene sijner lessen, die vast op het orificium was 
geattacheerd 
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so dat hij genoodsaakt is geweest om door deselve heen een opening te maaken, om het eind 
door te haalen gelijk hij gelukkiglijk volbragt, sijnde de vliesen volkoomen in sijn geheel 
gebleeven, en het kind gekoomen door de opening van de placenta, die vast sat op het 
orificium. 

Dingsdag den 27e [februari] gingen we ’s morgens met VAN HEES en VAN ROYEN na 
de chirurgien SÜE

198, een der demonstrateurs van St.-Cosme in de anatomie, waar van hij 
voornamentlijk sijn werk maekt, en een fraai cabinet heeft, ’t welk hij ons zien liet, maar wij 
bleven niet lang, dewijl we merkten dat hij gepresseerd was. Wij saagen daar (hetwelk ons Mr. 
LEVRET had gesegt en daar we voornamentlijk om gekoomen waren) een extraordinaire 
observatie, die Mr. SÜE onlangs aan de academie had gecommuniceerd, en die men gezien 
moet hebben om se te afformeeren; deese is een abortus van een kind van omtrend 5 
maanden of minder, het hoofd, hals en borst benevens de armen mankeeren; voor ’t overige 
is ’t van de lenden af een volkomen kind van dijen, beenen, voeten, &c., daar ’t 
remarquabelste is dat hetselve in geheel sijn ligchaam nergens geen manifeste opening heeft, 
geen mond, geen anus, &c., selvs geen navel of navelstreng of eenig teeken daar van, en met 
geen andere weg waardoor het gevoed kan sijn overlaat, als de pooren en vasa absorbantia, 
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dewijl dit halv kind geen borst had, soude men kunnen vragen of het ook van een hart, en 
andere daargelegen deelen verstooken is? &c.; maar dit stuk is te curieus om door de dissectie 
aan deese vraagen te kunnen voldoen. Wij saagen buiten dien in ’t cabinet van dien heer nog 
seer veel fraaije dingen, vooral in wasch, waarin hij exceelleerd om alle deelen van ’t ligchaam 
te maaken; onder die muntte uit een doorgesneeden hoofd, waarin alle de deelen, vooral ’t 
cerebrum &c., seer fraaij en natuerlijk nagemaekt waaren; in een andere kas was een familie van 
sceletten van foetus; een cranium van een hydrocephalus, waarin we saagen dat de uitgesette 
beenderen door een membrana samenhingen &c., daar was een os tibiae geheel met een crusta 
ossea overtrocken als met een scheede, waarin het beweeglijk was, behalven veele andere 
rariteiten, die wij tragten sullen nog eens nader te sullen sien. ’s Namiddags deed LEVRET de 
19e les over de polypi, leesende so als in ’t voorige cours daar over veele observatien, waarvan 
hij ons wederom de stucken selvs toonde: ’t huis komende vond ik een briev van mijn jongste 
BROEDER te Dort. 

                                                 
198  Jean-Joseph Süe ‘père’ (1710-1792) was a professor of anatomy and surgery at the Collège Royal de Chirurgie. 

He is the author of Traité des bandages et appareils propres à chaque maladie (Paris, 1746) and anthropotomie ou l’art 
d’injecter, de disséquer, d’embaumer et de conserver les parties du corps humain (Paris, 1750). Süe also held the 
professorship of anatomy at the Académie Royale de Peinture et de Sculpture in Paris.  
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Woensdag den 28e [februari] deed Mr. LEVRET sijn XXe en laatste les van dit cours, 
vervolgende daarin de observatien der polypen. Hij sprak ook van de prolapsus uteri en 
confirmeerde hetgeen hij daarop wegens Mr. TENON 

 
[Page 247] 
 
in de voorige reis had gesegt, en seide dat hij hetselve tot driemaal toe geobserveerd had, sie 
pag. 164. Hij toonde na deselve wederom sijn instrumenten om de polype te binden, &c., 
waeronder mij de serrenoeud à ressort voor ’t gemakkelijkst voorkomt. Over sijne dikke 
Troiquar sprekende, merkte hij aan dat hij aanstonds in een paracentesis de canul toestopt, so 
dra hij eenig gebobbel hoord, dewijl het van de inperssende lugt ontsproot, die in de 
holligheid van de buik bij ’t water komende, hetselve seer ras doet bederven, en de dood van 
de patient accellereeren. 

Hij sprak ook nog van een tire-tête van LA ROCHE, een chirurgien te Paris, die deselve 
sonder experimenten van sijn goed effect aan de acad[emie] had gepresen, die se van de hand 
had geweesen: deeselve bestaat uit 2 staale of ijsere staaven, door charnieren vast gehegt, waer 
van de 2 einden tot een seer obtusen hoek sijn omgeboogen ter lengte van omtrend 1½ duim: 
Deese omgebogen einden formeren een crochet als de 2 staaven om de [s]charnieren alleen 
geordend worden. Het instrument is om een tête arrachée uit de uterus te trekken, of selvs 
(als een kind dood is) een tête enclavée; men brengd door ’t foramen ovale of door de 
vertebrae het instrument geslooten tot in het hoofd; wanneer het daar in is, draaid men de 2 
branches na onderen, waardoor de omgebo- 
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gen eindens sig ecarteeren, en een crochet maaken, die dan in het trekken resistentie heeft 
tegen de beenderen van ’t hoofd, en dus occasie soude geeven om ’t hoofd uit te haalen. De 
hr. LEVRET seide dat in so een geval het occiput van ’t kind bij ’t foramen altijd afbreekt 
vanweegens de junctuur die in de kleine kinders nog niet vast is gegroeijd, waardoor men 
belet word om het hoofd uit te trekken. So dit so is, is de theorie van dit instrument beeter als 
de practijk; de idée van hetselve komt mij seer goed voor. De hr. LEVRET eindigde hier zijn 
cours, sijnde sijn 4e en ons tweede, waarvan wij seer voldaan waren, en gelegenheid hebben 
gekregen om door sijn dicteeren &c., de aanteekeningen van ’t vorige seer te vermeerderen. 
Hij beloovde ons, indien hem een moeilijke verlossing voorkwam, ons daar so wel bij te 
sullen roepen, of we sijn cours nog frequenteerden. 

 
[Maart 1753] 

 
Donderdag [1 maart] nademiddag toucheerden wij bij Mad. LISET 7 vrouwen, en bragten 
voor ’t overige desen dag in onse ordinaire bezigheden door. 
Vrijdag den 2e Maart vonden we vier cadavera te Bicêtre, waarvan we ’er elk een à l’ordinaire 
tailleerden, en in d’andere anatomiseerden die deelen waarin we de operatie institueeren, om 
’t effect van onse incisiën te zien, ’t welk wij tot nog toe nagelaten hadden. Wij meenden te 
sien dat we na de huid en vetvlies &c., doorgesneeden te hebben, eerst een deel  
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van de levator ani doorsnijden, wanneer we komen in de spatien tusschen de erector penis en ’t 
onderste gedeelte van de accelerator en intestinum rectum; deese spatie is vervuld met vet in 
cellulosa, waar door veel venae loopen en de aa. pubenda, die verscheide takken op zeide geevt. 
Daarna komen we op de prostata, die we meest half doorsnijden, en dus bij ’t orificium in ’t 
collum van de blaas koomen, snijdende dan na beneden schuins na buiten. De arteria pubenda 
loopt so digt aan de erector, dat we meest de voornaemste tak missnijden, schoon ’t 
onvermeidelijk is om enige van sijn sijtakken en van de daar leggende venae te kwetsen. Het 
gevaar van ’t intestinum rectum te kwetsen scheen ons niet groot te sijn als men in een goede 
directie wel in de crenelure der sonde blijft, want behalven dat men ’er dan so digt niet bij is, 
dirigeerd men ’t lithotoom altijd meer en meer naar buiten, en dus van ’t intestinum af, hoe 
laager men komt; we weeten ook niet dat we ooit de endeldarm van de cadavers gekwetst 
hebben. We konnen uit onse dissectie kwalijk sien hoe het mogelijk is om in ’t ligchaam van 
de blaas alleen te snijden, sonder de prostata te kwetsen. Indien we nog cadavera krijgen, 
denken we de dissectie nog te hervatten om de idée van die 
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operatie nog klaarder te maken. Onse conditie met Mr. THOMAS eindigde nu ook, waarom 
wij elk hem de 2 louis d’or betaalden, die wij ons niet beklaagden, hebbende daar voor in ’t 
geheel 56 cadavera gehad om te tailleren, waar van ik ’er op 25 en de hr. TAK op 28 de 
operatie had gedaan, hebbende Mr. THOMAS voor ons op de overigen met sijn nieuw 
instrument getailleerd. Mr. THOMAS beloovde ons nu en dan als ’er cadavera waren ons daar 
van nog te sullen onderrigten, om ’t manuel te onderhouden. Hoewel ons dit geld, goede 
woorden en vrij wat ongemak had gekost (dewijl ’t juist niet aangenaam was om door regen, 
sneeuw, wind, vorst, &c., omtrend 5 quartier uurs te gaan wandelen, en somtijds nog geen 
cadavera te vinden) berouwden wij ons over dit alles niet, dewijl we door die exercitie op de 
cadavera de laterale manier ons so eigen hadden gemaakt, dat we deselve gaarn terstond 
souden doen op een levende: hierom, hoewel ik van te vooren weinig staat had gemaakt om 
mij ooit op deese operatie toe te leggen in ’t particulier, viel mij ’t succes op de cadavera so 
wel toe, dat ik bij provisie een apparatus lithotomicus bij Mr. PRADIER bestelde, of ik mogelijk 
in Holland mij tot ’t exerceren van deselve determineerde, en daar occasie toe mogt krijgen.  

Van Bicêtre komende kwam LISET ons roepen bij een accou- 
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chement, daar se ons ’s morgens al bijgehaald had; maar waar in ’t kinds hoofd seederd een 
uur niets geavanceerd was, waarom se, om de 6 livres par persoon denkende, reeds als van een 
Tête enclavée opgaf, so wel als van ’er Mr. LEVRET bij te haalen. De vrouw had niet dan een 
defect van weëen, en hield ons nog den geheelen avond tot 1 uer toe nutteloos op, wanneer 
we heengingen: de vrouw verloste om 4 uuren en schoonse door deese arbeid, en een 
considerable vloeijing die op de verlossing volgde, seer swak, en selfs in flauwte was geweest, 
liep se den 11e of 12e dag reeds fris en wel uit: wij konden ons in ’t generaal niet genoeg 



 

[ 100 ] 
 

verwonderen over de weinige ongemakken, die de meeste wijven na hun accouchementen 
hadden, die bijna van alle middelen en hulp versteeken zijn, daar deze die alles in overvloed 
bezitten, en op ’t sorgelijkst opgepast worden, dikwils in de naarste toevallen noodlottig 
overrompeld worden. 

Saturdags den 3e [maart] ging ik met de heer TAK den heer PETIT eens hooren de 
anatomie tracteren; [die] hij, so wel als alle sijne and’re lessen op een kamer in de Rue Gille 
cœur houd (Mr. PETIT is 1753 veranderd van kamer, en die genomen in de Rue la Huchette), 
die niet groot is en door het getal van toehoorders ons hierom veel ongemak veroorsaakt, 
want het is altijd vol, terwijl hij so wel door sijn aangenaam en konstwijlig talent als door sijne 
bekwaamheeden 
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seer veel vreemdelingen so wel als Francen na sig trekt; hij hield les over ’t gehoor, waarvan 
hij verscheide fraaije drooge preparaaten toonde; hij seide onder andere omtrend de plaatsing 
der ooren dat gedetermineerd moest wesen tusschen de linien, getrokken van de wengbrauw 
en ’t onderste van de neus, &c.. Alle de muscles van ’t auris externa hield hij voor niets als 
cellulosa door de dissectie wat veranderd; hij negeerde se, dewijl hij se nooit had kunnen 
vinden.  

’s Middags ontving ik een briev van BROER DE L[UITENAN]T. te Philippine, die mij 
over verscheide dingen schreeven onder anderen dat VADER mij een nieuwe wissel zoude 
over maken en toestond so lang te Paris te blijven als ik nodig dagt om mijne studien te 
volbrengen. Ik ontving ook een briev van Mr. HOGÉ te Leiden, waarin een andere was van 
Dr. FRANKEN in antwoord op de mijne van den 25 Jan., en een catalogus van den overleden 
RUHTAG, ’t welk mij ’t samen 4 livr. 14 s. aan port koste. ’s Namiddags toucheerden we bij 
La CLAVÉ 5 vrouwen, waerna we een wandeling gingen doen in de ‘Thuilleries’. 

Sondags den 4e [maart] hoorden we in de Capel Mr. DE LA BROUE prediken; daaruit 
komende ontmoette ons Dr. HERRENSCHWAND, die ons wederom met sijn gewoone 
politesse bejegende, en mij veel beloovde omtrend de taenia, en specificium van sijn Broeder, 
die we tot nog toe na verscheide visites niet hadden gesproken. Na de middag wandelden we 
in de Jardin du Luxembourg, daar het fraaije weeder seer veel menschen  
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na toe lokte en ons deed zien weshalve de Francen de wandelingen beminnen, so wel als de 
samenleeving; 

‘s Maandags den 5e [maart] vonden we een accouchement daar Mad. CLAVÉ ons ’s 
morgens bij riep, gedaan, toen we ’er kwamen; we gingen bij Mr. BÜTTNER een visitie doen, 
en gingen met deze botanicus in de Jardin Royal des Plantes, daer we den vermaerden Mr. B. 
DE JUSSIEU vonden, die we gingen aanspreeken; dien heer toonde ons de rijke collectie van 
rare en exotische planten, die in de kassen worden bewaard, die alle rijkelijk en kostelijk 
gemaakt sijn; maar het gemeene lot der voornaemste gebouwen ondergaen, van niet wel 
onderhouden te worden, sagen onder de exotice de rare plant Simarouba, die de cortex simar: 
verschaft. Dese is de enigste in geheel Europa; sij is een boom van wel 16 à 20 voeten hoog, 
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hebbende egter een dunne stam, daar sit weinig loof aan, bijna elke tak verspreid sig in 6 à 7 
andere kleine takjes, kroonsgewijse, waar aan de blaaderen staan, die de figuur van die van de 
laurocerasus wel hebben, maar so dik, groen, en stijf niet sijn. We sagen ’er de Cederboom, het 
lignum sanctum, pseudobrasilium &c.;199 Van dese verhaalde ons de hr. DE JUSSIEU dat hij 
geobserveerd had dat sijn blaaren in de bomen, vooral in de warme landen sig, opdroogende 
en dan gewreeven een poeder verschaffen dat in roode couleur voor armosijn niet wijkt, ’t 
welk hij seide ook geadnoteerd te sijn in de Ephemerides N.C.. Dus hadden we d’eer gehad 
van de hr. DE JUSSIEU te spreeken aan wien  
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[ik] mijn briev van de hr. VAN ROYEN nog niet had overgegeven. Wij deeden ’s namiddags 
een wandeling na de Faubourg St. Antoine, met inzigt om daar de masquers te gaan zien, die 
ordinair de laaste dagen van ’t carneval sig aldaar vergaderen: dit plagt voor heen ‘t gebruik te 
weesen onder de voornaamste en eerste van Paris, van daar in koetsen, te voet &c. 
gemasqueerd te komen, en elkanderen dus te onderhouden, alwaer sig dan teffens een 
considerable meenigte van allerlij aanschouwers bevond: maar dit gebruik is nu bijna alleen 
tot het gemeen vervallen, waarvan ’er nog verscheiden sig op die wijze diverteren, en 
gemaskerd langs de straten lopende elkanderen, en de een en andere met gekheid, loopjes 
&c., onderhouden. Wij sagen ’er egter seer weinig schoon ’er de vorige dag nog al eenige 
waren geweest. Sij deeden egter de straat weergalmen van ’t sot geroep ‘Il a scié au lit, &c.’, 
daar men de masques mede begroet; ’t is ook ’t gebruik, & niet alleen onder ’t gemeen, van 
gedurende de carneval elkanderen op loopjes of attrapes te vatten, die alle meest reedelijk vuil 
sijn, en veele met weinig sout besprengd, wanneer dan iemand geattrapeerd is, is ’t aanstonds 
‘Scié au .… lit’. Men hoorden dit aangenaam geluit continueel op de straten gedurende 
eenige daagen. 

Wij wandelden de geheele faubourg ten einde tot buiten de Barriere, daar we de fraaije 
avenue van Vincennes saagen, sijnde een schone ruime weg aan weerszijden met 2 fraaije 
reijen bomen beplant, die op een ruime plaats voor de barriere uitkomt, makende een 
heerlijke aankomst, na Paris; dit faubourg is considerabel groot. De straat die we doorgingen 
van de poort tot aan de Barriere is wel een halv uur gaans lang; de 
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bewoonders van dit quartier genooten eenige prevelegien, en onder ander van eenig metié te 
kunnen aanvaarden, sonder hun maîtrise te doen; hetwelk hier erg veel volk na toe treckt. 

Dinsdag den 6e [maart] was Mardy gras, op welke een ider sijn best doedt zo wel als 
op de 2 vorige daagen de overige tijd van ’t carneval in alle vermaaken, smullen, assembleën, 
bals, geselschappen &c., door te brengen; het vleesch wordt in een menigte verkogt, dat ieder 
een schijnt een magazin in sijn maag te maken voor geheel de vasten; de Academie Royale de 
Musique gaf alle dagen bal, so wel als een menigte bals particuliers, &c.; de spectakels waaren 
opgepropt; ’s avonds meenden we in de France Comedie de fraaije Zaire te sien vertonen, 

                                                 
199  ‘Lignum sanctum’: Guaiacum sanctum L. (= Guaiacum lignum Br.). 
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maar te vier uren was ’er geen plaats meer nog in ’t parterre, nog in de seconde loges. Indien 
men ten 3 uren in de Opera niet was, kon men ’er sederd enige tijd geen plaats krijgen. 

’s Morgens deed ik met Mr. VAN ROYEN, die den nagt op ’t Bal de l’Opera had 
gepasseerd, een wandeling in ’t Palais Roi[j]al, daar de jonge DUC DE CHARTRES

200, soon 
van de DUC D’ORLEANS, sig disteerde; onder de grooten die ’er wandelden, sagen we de 
DUC DE CLERMONT, prins van den bloede. De bals van de opera waaren niet so brillant dat 
we aangezet wierden om nog ’t selve te sien, dat deesen avond gegeven soude worden als ’t 
laatste van de carneval, om in ’t geheel geene vreemde in al die saken te blijven. Dit bal 
begind ordinair om 12 uren ’s nagts, en men betaald 6 livres voor de Entré, so de Dames als 
de heeren. Na den avond in onse bezighe-  
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den doorgebragt te hebben, gingen we daarna toe ’s nagts ten halv twee uuren, vindende de 
straaten so leevendig als in vele steden op den dag, ’t geen egter voornamentlijk van wegens 
de Mardij gras wierd veroorsaekt. Wij kwamen dan op ’t bal dat gehouden wierd in het huis 
of vertrek van d’Opera, sijnde het parterre gelijk gemaakt met het theater, en rondom 
hetselve overal loges waarin men gaan kon om wat te rusten, en van boven het gewoel van 
een seer groot getal menschen te sien, &c. 

Het coup d’oeul in ’t inkomen was superbe: aan weerseiden saaten omtrent 20 
musikanten die gelijk gaven om in twee parteien te dansen: maar in d’eerste uren wierdt niet 
veel gedanst, om de groote menigte van menschen: het grootste gedeelte was gemasquerd ‘en 
domino’, andere op andere wijsen, en veele in hun ordinaire klederen, gelijk wij ’er ook 
waaren; het gekrioel van omtrend 1500 menschen op allerlije belagchelijke en aardige 
manieren vermomd, de onderhoudingen die den eenen met den andere had, het dansen, de 
musicq, enfin alles was hier om vermaek bij te setten en gaf ons gelegenheid om ín ’t 
beschouwen van so een huishouding ons reedelijk wel te vermaken, so dat wij er tot ’s 
morgens ten half seven toe bleeven, wanneer het nog niet geeindigd was, wordende na 5 
uuren het meeste gedanst, waar onder voornamentlijk waren de HERTOG en HERTOGIN 
D’ORLEANS, de PRINS VAN CONDÉ, de PRINCESSE DE CONDÉ, &c., die er ‘en domino’ 
waren, en sig ras ontmasquerden. Veele seiden dat de KONING ook op dit Bal geweest was, 
gemasqueerd ‘en pierot’. Met dit bal eindigden de Carne- 
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vals-vermaken, die hier sekerlijk bij die van Venetien, Rome &c. geen comparantie moeten 
hebben. 

’s Woensdags [7 maart] na ’s morgens te hebben uitgeslaapen deden we ’s avonds een 
visite bij de hr. LOOSE, daarna bij Ds. DE LA BROUE, maar vonden die geen van beiden ’t 

                                                 
200  Louis Philippe Joseph d'Orléans (1747-1793), Duc de Chartres, commonly known as ‘Philippe’, was a member 

of the ruling dynasty of France. During the French Revolution he would support the republic and adopted the 
name Philippe Égalité, but was nonetheless guillotined. His son Louis-Philippe became King of France after the 
July Revolution of 1830. 
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huis; wij gingen toen op de Foire de St. Germain, daar we bij de vermaarde gochelaar die sig 
hier de Noord- Hollandsche en in Holland de Poolsche boer noemd verscheide fraaije 
….uren saagen. 

Donderdags ’s morgens [8 maart] deeden [we] een visite aan de hr. VAN HEES, ouder 
broeder van die die sederd october met de hr. VAN ROYEN hier was; zijnde die heer ’s 
maandags hier uit Den Haag gearriveerd om eenige weeken te blijven, en dan met sijn 
broeder verder te reisen. ’s Namiddags gingen [we] met de heren BONNER, NEUFVILLE, 
BOUMAN

201, &c. een wandeling doen na de Salpêtriere, sijnde een Hospitaal tot het Hopital 
Generaal behoorende, waarin 7000 arme, onvermogende, ongeregelde, sotte en andere 
vrouwspersonen sijn, so wel jonge als oude, die van de allerkleinste tot de grootste alle ….. 
andre hun werk weeten en verrigten moeten. Wij passeerden onder andere door 2 groote 
salen waarin een considerable getal jonge dogters saten die seer fraije tapijten &c. borduerden, 
so in sijde als andersints, andere spinnen, of sijn in een andere occupatie; maar men siet de 
vrouwspersoonen niet die om hun ongeregeld gedrag hier ingeset worden: wij sagen de 
voornaamste salen en vertrekken van dit considerabel hospitaal, dat op sig selve wel eerder na 
een stad geleikt, de keuken, apothekers laboratores &c., sijn remarquabel door de in- 
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strumenten die ’er toe behooren: het logement der sotinnen is soodanig vervuld dat ’er veele 
die van de ergste sijn, hun verblijf aan kettingen gebonden onder den blooten heemel 
hebben, hebbende alleen een oude deeken om sig te dekken, en dit so wel in de barre winter 
als heete soomer; daar waren ’er die reeds 80 jaren in deese onmenselijke staat doorgebragt 
hadden; Deese elende overtrof nog alle die wij in Bicêtre en elders hadden gesien. In dit 
hospitaal, daar de order dienst &c., verrigt word door enige religieuse susters, is alles seer 
proper en sinnelijk, veel meer als men na de Fransche wijse verwagten soude: maar ’t is seer 
hinderlijk dat men bijna in elke saal &c. geobligeerd is ’t een of ander aan de armen te 
betaalen, die overal komen beedelen; dit selve was ook de Bicêtre. Wij saagen ook nog de 
kerk, die een fraaije dom heeft, en na een seer goede smaak en bouwordre is gebouwd, 
hoewel niet geheel af gemaakt. Se heeft niet[s] remarquabels als enige weinige schilderijen. 
Van daar deeden een wandeling in de nabijgelegen Jardin Roijal, en gingen thee dringen bij 
de heeren VAN HEES. 

Vrijdag den 9e [maart] na ’s morgens het pancement in de Charité gesien te hebben, 
gingen we na St. Cosme de les bijwonen van de hr. DU PLESSIS, die benevens Mr. SÜE een 
cours publicq de l’anatomie had gedaan: hij handelde over de placenta, stelde geen gemeene 
circulatie tusschen de moeder en ’t kind, maar een melkagtig vogt &c., ’t welk in de placenta 
de nodige verandering ondergaat. 
 
 
 
 

                                                 
201  Mr. Bauman was a ‘candidate surgeon’ and entered an inscription in Van Doeveren’s Album Amicorum in Paris, at 

an unknown date in 1753. 
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Hij tracteerde ook over de circulatie in ’t kind, daar hij niet veel remarcquabels over seide; hij 
kwam mij voor beslist geen overvlieger te sijn, en sijne manier van voorstellen was seer 
gemeen. ’s Avonds gingen we in de France Comedie, daar het fraaije stuk Tartuffe van 
MOLIERE vertoond en in sier wel uitgevoerd wierd, agerende daar in ook so wel als in ’t 
petite piece, Le Florentin, een jonge actrice, die voorlede en dese winter reeds veel malen 
gedebuteerd had om onder de troup aangenomen te worden, sij was Mad. HUS, sag ’er extra 
wel uit, en had redelijke goede bekwaamheden voor ’t toneel, die egter nog wel wat exercitie 
en correctie vereischten. 

Saturdags ’s morgens [10 maart] deed [ik] een visite aan Mevr. MULDER, die [ik] niet ’t 
huis vond, en aan de hr. VAN ROYEN: Met deese en de hr. VAN HEES deeden we ’s 
namiddags een wandeling na ’t Hotel des Invalides; een nieuwe kerk of dom; van dit hotel 
verwonderde ons door sijne uitmuntende schoonheid niet minder als toen we het d’eerste 
mael saagen (sie pag. 84): de fraaije bouwordre, die in alles koninglijk is, de schilderijen, de 
veele soorten van marmer, daar alles, selvs de vloer mede voorsien is, de fraaije statuen van 
verscheide heiligen, waar van de meeste nog van plaister, maar sommige reeds uitmuntend in 
’t marmer sijn gebragt, deeden ons verrukt staan, niet wetende waar eerst het oog te sullen 
wenden; de kostelijkheid van alles belet ons ’er eenige particulariteiten van te melden, want 
kan alles niet aantekenen dat hier het oog verrukt, 
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daar een kijker sig niet genoeg versorgen kan, en ’er altoos met tegensin uitgaat; men komt 
’er in langs de kant van ’t hotel eerst door de oude kerk waar in niets remarcquabels is als de 
fraaije predikstoel, en ’t autaar dat in dese en de nieuwe kerk gemeen is, sijnde geheel 
verguld, en van een particuliere smaak. Wij saagen ook nog de Chambre du Conseil van dit 
hotel, daar donderdags de raad vergaaderd: deese is boven de voornaamste ingang (daar men 
een statue van LODEWIJK XIV te paard siet) en heeft sijn zigt net op de aangename en ruime 
avenue van dit koninglijk gebouw, die ’er geen kleine pragt aan bijset. Deese kamer is groot 
en ruim en van 2 schoorstenen voorsien, voor d’eene siet men ’t levens groote pourtrait van 
LODEWIJK DE VEERTIENDE, en voor d’andere dat van den tegenwoordige KONING, in de 
ouderdom van omtrend 18 jaaren. In d’antichambre siet men 2 schilderijen waarvan d’ene is 
de belegering en verovering van Namur en d’andere die van Mons, sijnde genomen in de 2 
laatste veldtogten die LODEWIJK XIV heeft bijgewoond; men kan die KONING, so wel als vele 
andere voorname persoonen daar bij tegenwoordig duidelijk door hunne pourtraiten daarin 
onderscheiden. De Refectoirs, die we de vorige reis hadden gesien, waarin de plans van de 
voornaemste steeden hangen, die LODEWIJK XIV heeft veroverd, waaren nu geslooten; wij 
saagen de kannetjes voor elke soldaat met wijn vullen, met een particuliere en wonderlijke 
addresse. 
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Wij saagen ook de put die aan het geheele huis water verschaft door middel van pompen die 
door paerden worden bewerkt. Buiten om wandelende sagen we met geen minder genoegen 
van buiten de heerlijke dom als eerder van binnen: de dom selvs is seer rijkelijk met verguld 
vercierd, ’t welk in d’eerste jaaren weergaloos moet vertoond hebben de pragt en luister van 
sijn groote stigter: regt op deselve loopt een breede en royale avenuë, en de groote ingang van 
deese seide gaat nooit open als voor de KONING: ’t is onmogelijk om van alles aantekening te 
houden; als men ’t eens en ander eenmaal gesien heeft, sal een goede beschrijving, van 
accurate plans en afbeeldingen geholpen, nog niet dan een flauwe idée van de heerlijkheid 
van dit gebouw konnen geeven. Wij sagen ’er alle natien van soldaten, selfs ontmoetten we 
’er een Hollander, waer aan we sagen dat dese rust na arbeid, geschikt was egaal voor hen die 
hun leven aan de KONING en ’t land opofferen. 

Na huis komende saagen we aen deese kant seer veele gebouwen van particuliere, en 
hotels van een groote, die eerder na princen en paleisen geleiken; daar sijn ’er verscheide die 
uitmuntend fraai en groot sijn, maar de basse cours van deselve schijnen meer tot gemak en 
pragt te dienen als tot cieraad, dewijl men aan de straat van die heerlijke hotels bijna niets siet. 
De Heeren VAN HEES en VAN ROYEN kwamen daar na bij ons den avond passeren. 
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Sondags ’s morgens [11 maart] gingen we na de capel daar Ds. COURTONNE soude prediken, 
maar vonden die so vol dat we geen plaatsen konden krijgen: het fraaije weer lokte ons uit 
om een wandeling te gaen doen in [de] Thuilleries; van daar gingen we na de Place Vendome 
daar het standbeeld van LOUIS XIV te paard staat, het welk de hr. TAK nog niet hadt gezien: 
we laasen daarvan de trotsche en breedvoerige inscriptien, die alle natien behalve de 
Franschen choqueeren moeten; wij vervolgden onse wandeling na ’t Palais Roijal, daar we Dr. 
HERRENSCHWAND onmoeten, die mij wederom gelegenheid beloovde om met sijn Broeder 
te spreken in eenige van de volgende dagen, ’s morgens altijd ’t huis te sullen sijn. Daar was in 
deese wandeling seer veel volk alle op sijn netst en best gekleed; ’t is een groot vermaak in de 
Parijssche wandelingen, dat ’er niemand wordt ingelaten, die niet ordentelijk gekleed is, of 
Livrij draagd; waarom men altijd van gemeen volk, Laquayen &c. bevrijd is, die ’er van de 
Suisses uit geweerd worden. ’s Namiddags deed ik met de hr. FRASER

202 en GUMPERTZ
203 

nog een wandeling in de Thuilleries, daar nooit so veel menschen en vooral voorname gesien 
had, sijnde ieder door ’t fraaie weder uitgelokt en rijkelijk uigedost, waarom de pragt 
uitmuntend was. 

                                                 
202  Lachlanus Fraser was a medical doctor from Inverness. He entered an inscription in Van Doeveren’s Album 

Amicorum (KB) in Paris on March 21, 1753. 
203  Aron Emmerich Salomon Gumpertz (1723-1769) was a mathematician and astronomer of Jewish origin. In 1751 

he obtained his medical degree at the University of Frankfurt-an-der-Oder (Brandenburg). Gumpertz was a 
friend of philosopher Mozes Mendelssohn. As a Jewish member of the Königlich Preußische Sozietät der 
Wissenschaften zu Berlin he was also responsible for the calculations needed for the exact determination of data 
of the Jewish calendar. On April 27, 1753 he entered an inscription in Van Doeveren’s Album Amicorum (KB) in 
Paris. 
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’s Maandags den 12e [maart] wierden we bij Mad. CLAVÉ bij een accouchement 
geroepen; daar komende vonden we ’er twee op ’t Lit de Misere en eene die even 
geaccoucheerd had in een ander vertrek; van die twee verloste de eene natuurlijk om- 
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trend 12 uuren, wanneer we na huis gingen. De hr. SIMON

204, demonstrateur van St. Cosme, 
die een fraaije memorie over de mogelijkheid en succes der operatio caesarea in de Memoires 
de l’Academie Royale de Chirurgie heeft gegeven, bevond sig hier ook: dien heer, die seer 
spraaksaam scheen en van een brede wetenschap voorsien, sprak met mij van sijne memorie, 
en seide een vervolg of 2e memorie te sullen geeven in het IIe Volume van d’academie, 
hetwelk nu gedrukt word. Hij seide daarin de gevallen te sullen bepalen daar de operatie 
absolut noodsakelijk was, die hij meende geen andere te sijn als de vernauwing van de 
passagie van ’t bekken, en dat het onmogelijk is dat het kind kan passeren in sijn geheel en 
nog wel wanneer de waters niet of maar even sijn uitgeloopen; en (2º) wanneer het kind sig 
door rupture van de lijfmoeder of van sijne conceptie af in de holligheid van de buik, van ’t 
ovarium, tuba, &c. bevind. De andere gevallen en oorsaken die de autheurs, en voorn[amelijk] 
HEISTER

205 opgeeven, hield hij deselve niet alleen [voor] niet absoluut noodzakelijk, maar 
selvs temerair206, dewijl men gesien heeft dat in diergelijke gevallen veele, en andere voor of 
na d’operatie selvs natuerlijk verlost sijn: houdende egter altijd ‘caeteris paribus’: omtrend die 
operatie als een kind, bijvoorbeeld in de holligheid van de buik is, seide hij een questie te 
sullen moveren, die hij bij alle autheurs die voorbeelden van dese legging aanhalen, niet alleen 
niet opgelost, maar 
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selvs niet aangeroerd vindt, spreekende niemand van de placenta, of wat men ’er van gesien, 
gevonden, of meede gedaan heeft? Dese questie is als men in so een cas ’t kind door de 
operatie haald, in de placenta of ’t een of ’t ander viscus, b.v. de intestina is geattacheerd wat 
men daarmeede moet doen, decolleren of laten sitten? In ’t eerste schijnt ’t allergrootste 
gevaar te sijn door die men in ’t afpellen der placenta sekerlijk de tedere substantie der intestina 
of viscera sal verscheuren, en ’t laatste schijnd niet geheel van gevaar ontbloot te weesen. Hij 
stond mij toe dat dit niet dan door d’experience (die er niet van is) kan gedetermineerd 

                                                 
204  Jean-Franc ̧ois Simon, ‘démonstrateur des principes en chirurgie à St-Cosme’ was the author of Abre ́ge ́ des maladies 

des os, pour l'instruction des e ́tudians en chirurgie (Paris, 1741). On June 5, 1753 he entered an inscription in Van 
Doeveren’s Album Amicorum (KB) in Paris. 

205  Lorenz Heister (1683-1758) was a prominent anatomist, surgeon and botanist. Initially he studied medicine in 
Germany. In 1706 he enrolled as a student of medicine at the Athenaeum Illustre in Amsterdam, where he came 
under the supervision of Frederik Ruysch. Later on he settled in Leyden where he continued his medical studies 
under Bernard Albinus (the father of Bernard Siegfried Albinus), Govert Bidloo and Herman Boerhaave. In 1708 
he obtained his doctorate at the University of Harderwijck. In 1711 Heister was appointed professor at Altdorf 
and in 1720 he occupied the chair of medicine at the University of Helmstedt. He published Chirurgie, in welcher 
alles was zur Wund-Artzney gehöret, deutlich vorgestellt warden (Nürnberg, 1724). He also wrote on disorders of the 
eye. 

206  ‘Temerair’: reckless. 



 

[ 107 ] 
 

worden, maar was, gelijk ik ook seide dat ik in so een geval doen soude, van sentiment, dat 
het voorsigtigst was de placenta in de buik te laten en af te wagten of deselve sig van selvs door 
suppuratie of andersints soude decolleren; de vrees en gevaar hier van word veel verminderd 
door de observatien van kinderen die in de buik verrot en door een abces sijn uitgekomen, 
die egter ook placentae hebben gehad, &c.. Indien dese 2e memorie aan d’eerste beantwoord, 
verdient se seer verlangd te worden, waarin hiervan mogelijk iets meerder. 

’s Namiddags gingen we na de Bibliotheque Mazarine, daar [we] eenige tijd 
doorbragten met die te sien en daarna met in de 2 laatste delen der Memoires de l’Academie 
Royale des Sciences te leesen; Deese fraaije Bibliotheecq door den vermaarden CARDINAAL DE 

MAZARIN’S207 na[ge]- 
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laaten is geplaatst in het fraaije gebouw dat na hem het College de Mazarin genaamd wierd, in 
een considerable saal die is in de vleugel van dit gebouw die naast aan de Pont-Neuf is: Se 
bestaat behalven uit manuscripten die in een soort van antichambre bewaard worden uit meer 
dan 20000 volumina van veele oude en rare werken, die egter meest betrekking hebben op 
de theologische historien, schoon de and’re wetenschappen daar ook niet geheel sijn 
vergeeten. De geestelijke van de Sorbonne hebben ’er de directie over: Se staat voor publicq 
tweemaal ter week, maandags en donderdags open, ’s morgens van 9 uur tot 11 en ’s 
namiddags van 2 tot vier; men krijgt ’er de boeken die men vraagd, en over al sijn 
gemakkelijke sitplaatsen en tafels om daarvan gebruik te maaken. De boeken sijn alle seer net 
en kennelijk gearrangeerd, maar afgeslooten egter, so dat men door de ijsere netwerken alle 
de voornaemste sien kan: op alle staat behalven de naam van ’t boek ook die van Bibiotheq[e] 
Mazarine, van onder. De saal die uit verscheide ramen een seer fraai gesigt op de Quay’s, 
Louvre, Pont-Neuf, Seine, &c. heeft, is net geschilderd en ’t geheel seer proper, en heeft een 
net geboende van eiken ingelegde vloer; De tafels sijn alle van sinnelijke tapijten bedekt &c., 
men ontmoet ’er met een woord een veel groter als fransche netheid. 

Door ’t Cour gingen we in de kerk van dit fraaij Collegie, en hadden dus occasie om 
van nabij te sien de heerlijke graftombe 
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van sijn vermaarden stigter de CARDINAAL DE MAZARIN, die men van de rivierkant 
inkoomende dikwils niet eens remarqueeren soude. De Cardinaal is knielende, door den 
vermaerden COYZEVOX

208 verbeeld op een swarte marmere mauzole; de kleederen en 
mantel sijn met soo veel kunst verbeeld en verspreid dat se waarlijk verwondering meriteren; 
de 3 deugden in ’t brons die aan de voeten sitten meriteren attentie, maar vooral een hond die 
aan de voeten legt van die die aan de regtersijde der tombe sit. 
                                                 
207  Jules de Mazarin (1602-1661), born Giulio Raimondo Mazzarine, was a cardinal of Italian origin. He was a 

diplomat and politician, and served the Papacy and the kings of France, Louis XIII and Louis XIV. He succeeded 
Richelieu as prime minister from 1643 to 1661. 

208  Antoine Coyzevox (1648-1720) was a French sculptor, who in 1666 was appointed ‘Sculpteur du Roi’. He was 
also professor at the Académie Royale de Sculpture et de Peinture in Paris. 
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Hierna deeden we een wandeling; de heer VAN ROYEN ontmoette ons, en vroeg om 
mede te gaan na CLAVÉ, daar de 2e van gesegde vrouwen nog niet verlost was en suspicie gaf 
van een tête enclavée; wij kwamen daar en vonden het getal van accoucherende nog 
vermeerderd door een vrouw die so even van een seer klein kind van 6 à 7 maenden verlost 
was, hetwelk [we], hoewel levende, geabandonneerd vonden op een stoel, dewijl ieder een 
sig verbeelde dat het niet kon blijven leven, waarom men het maer liet sterven, genoeg sijnde 
dat het gedoopt was: wij besorgden dat ’er wat sorg voor gedragen wierd, en ’t leevde nog 
verscheiden dagen daarna. De vrouw daar we om gekomen waren, verloste nu ook natuerlijk, 
en ’t kind wierd gelegd bij d’andere op een stoel, die ’s morgens geboren waren; toen sagen 
we een spectakel dat al seer remarcquabel was: een vrouw in arbeid die rijkelijk uitstond en 
veel gebaar maakte, naast haar eene die even had verlost, op een stoel 2 kinderen die even  
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waren verlost en ’t een op ’t andere leggende, hun natuerlijk musicq dikwils horen lieten; en 
een derde op een andere stoel dat voor stervende aangezien en niet geregardeerd wierd. Op 
een tafel een bufet waarin de placenta’s waaren, in een andere kamer een vrouw die ’s morgens 
d’eerste was verlost, sijnde de tweede een uer na ’t accouchement reeds te voet na haar huis 
gegaan: men verbeelde sig eens so een huishouden en d’onverschilligheid die daarin over ’t 
een en ’t ander getoond wierd, leggende die kinders &c. bijna sonder enige hulp, en men sal 
sien: ‘Omnia quam fragili pendent mortalia Filo’. 

Dingsdag ’s morgens [13 maart] gingen we na Dr. HERRENSCHWAND vroeg genoeg om 
hem te vinden op het uur dat hij mij gefixeerd hadt, maar ’t was egter hij en sijn broeder die 
[we] niet vonden, so dat we meer en meer bemerkte hoe dese Heer sijn Switzersche in Parijse 
manieren veranderde, beloovende altijd veel met een opeenstapeling van complimenten, daar 
niets van kwam. Wij gingen in ’t retour een visite geeven aan Dr. DANTIK, en daar van daan 
aan Ds. COURTONNE, die wij beide bij haar rencontreerden. Voor ’t overige gaven onse 
besigheden ons gelegenheid om ’t overige van den dag door te brengen: ik las nu een gedeelte 
van de Commentarius de rebus in scientia naturali & medica gestis, die te Leipsich worden 
uitgegeven, waar van de hr. GUMPERTZ mij een deeltje had geleend: de extracten en 
instrumenten daarin sijn seer goed en prijsselijk. 
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’s Woensdags [14 maart] na de middag toucheerden we bij Mad. LISET 6 vrouwen; wij 

ontmoeten van tijd tot tijd in onderscheiden vrouwen van de selve terme, en in die selvde 
wijven selfs so veel varieteiten; de structuer en staat van ’t orificium uteri dat we seer wel saagen 
hoe onmogelijk het was daar uit iets seekers omtrend de juiste tijd en langheid der 
swangerheid te determineeren en dat het meeste ’t geen d’autheurs daar breed van opgeven 
voor charlatanerij moet gehouden worden: het meeste gebruik daar van kan sijn om sig daar 
door omtrend de 4e maand van de swangerheid te versekeren, sie pag. 56, en wij 
ondervonden altijd dat in ’t toucheren à deux mains, indien men met de vinger het orifice een 
weinig na boven drukt, de uterus sig beweegd, dewelke men dan met de hand voeld, die op 
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de buik gebragt is. Maar vervolgens om daar uit te bepalen hoe veel maanden de vrouw 
swanger is, komt mij tot nog toe onmogelijk voor sonder op een heele of halve maend te 
gissen; het toucheeren kan van meer gebruik weesen omtrend de agste maand, wanneer het 
kind gekeerd is, en vervolgens in de 9e om te vernemen of de partus naderd wanneer de 
vrouwen enige pijnen of ongemakken voelen; ook om sig van de toestand der partijen, die 
van ’t bekken, de legging der lijfmoeder, &c., te onderrigten en ’t nut daar van is allergrootst 
en ’t accouchement selve, om sig van desselvs goede of kwade omstandigheden te 
onderrigten, om ’t selve te bevorderen, enfin209 ’t is dan voornamentlijk ’t voornaamste 
geheim en konst der geheele ars obstetricia. Wij ondervonden ook door het toucheren van een 
menigte van vrou…… 

 
[abrupt end] 

  

                                                 
209  ‘En fin’: expression used here as ‘eventually’ or ‘finally’. 
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III.  UNEDITED CORRESPONDENCE OF VAN  
 DOEVEREN, 1752-1776 

 
In this chapter several letters which have not been published and annotated until now, are fully presented. 
Each letter – in its original language – is preceeded by a summary in English. Finally these letters have 
been arranged in chronological order. Of several of these letters the addressee was initially unknown, but a 
careful comparison made between several of these letters has eventually uncovered the identity of the 
addressees. They are mentioned in a note accompanying the letter.  

 
 

1. September 24, 1752 - Wouter van Doeveren (Paris) to Franconius de Vrije 
(Leyden) 
UVA: UB: HSS-mag.: IV A 9: 2av 
 

Van Doeveren starts his letter by reminding his friend De Vrije of their promise to keep in touch by 
sending letters from time to time in order to inform each other about interesting facts and events as well as 
about their mutual friends. He describes how he left his hometown at the end of August, and how he 
traveled in the company of Jan Tak, through Ghent and Brussels. He arrived in Paris on September 7. 
Not yet able to give an accurate account of this metropole, Van Doeveren informs his friend about his first 
experiences in Paris, and writes about the theatres. The inhabitants of Paris seem to him most 
fashionable. He has not noticed any of the much ptraised French court courtesy so far, unless the whole 
spectrum of compliments, as a matter of fact hollow words, have to be considered as politeness. The streets 
are filled with dirt and excrements as the inhabitants empty their piss-pots out of the window on to the 
street. Van Doeveren describes his room, which is very filthy, compared to the Dutch cleanliness. The 
room is also filled with bedbugs and Van Doeveren promises to collect some of these insects and send them 
to Leyden for De Vrije’s collection of insects. Next Van Doeveren writes about some walks, among others 
around Versailles, and his visit to several coffee houses. He informs De Vrije that their friend Van Royen 
has not arrived in Paris yet, but that he is expecting him very soon. Van Doeveren ends his letter by 
sending his kindest regards to De Vrije and his many friends and relatives and asks his friend to answer 
his letter soon. 

 
 
Mijn Heer en goede Vriend, 
 
Bij ons afscheid te Leiden kwamen wij overeen om onze vriendschap nu en dan door 
schrijven te onderhouden, en teffens elkanderen nog enig voorvallende nieuws te 
communiceeren; het is daarom mijn Heer, dat ik zeer begerig zijnde de onderhouding 
UE. vriendschap om UEd. en mijner vrienden toestand te informeeren, en het nieuws 
te Leiden voorvallende te weeten, de vrijheid neme UEd. met deese lastig te vallen, in 
vertrouwen dat UEd. ook wel aan uwe belovte sult willen voldoen, en mij met eenige 
letteren van UEd. vriendelijke hand sult willen vereeren. 

Het was den 31. aug: dat ik met de heer TAK, die bij mij gekomen was, mijn 
vaderstad verliet, en over Gend den 2e Sept. te Brussel arriveerden, van daar meenden 
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wij den 5e met de ordinaire diligence te vertrekken, maar daar geene plaatzen op 
konnende krijgen, resolveerden wij een postchaise te neemen, daar wij de 5e mede 
vertrekkende, den 7e Sept. op donderdag ’s middags om halv vier gelukkig en gezond 
mede te Parijs aankwamen. 

Wij vonden deese stad soodanig, dat sij onze verwagting niet alleen beantwoorde 
maar die verre overtrof, en dat vermeerderd nog dagelijks. UEd. sult mij niet vergen 
hier een beschrijving van deze weereldstad te geeven; dit permitteerd nog mijn poging 
de tijd die ik hier ben geweest, nog de limiten van een briev: voor so verre als ik nog 
gesien heb, sal ik maar ’t een en ’t ander seggen. 

Alle soort van vermaken sijn hier in den hoogsten graad; de spektakels sijn heerlijk, 
als de Fransche Comedie, de Italiaansche Comedie, Opera, Opera comique, waar van 
’er drie alle avonden spelen, soo dat een melancholique geest geen beter raad weet, sig 
hier dagelijks kan vermaken. 

Omtrend de inwoonders sal ik seggen, dat se allen uitermaten fraaij opgeschikt sijn, 
en men alles voor heer en Dames aanziet, gelijk ook geen kleer- of schoenmakers-
vrouw, een waschvrouw, &c., [niet] Madame wordt genoemd, en alle mans Monsieur, 
daar egter de kleren meest beter als de Beurs toegeschikt sijn, maar ik moet seggen dat 
ik het nog (mogelijk per ongeluk) die so vermaerde Franse politesse nog niet hebbe 
ondervonden, ten zij men een farrago van complimenten, dat enkel woorden of geluid 
sijn, gelijk ’t geluid van een klok, sonder eenige saaken, politesse wil noemen; ik 
versekere u mijn heer, dat een vreemdeling sonder geld hier so min polit word 
getracteerd als in Holland, en ontfangt men politesse, men moet die rijkelijk so duer 
betalen; want de franschjes die liefhebbers van poulets zijn, verstaan ergo het pluijmen 
ook seer wel. 

Het ergste dat men in Parijs heeft, is ’t over de straat gaan op ’t secreet, buiten 
gesloten in sonderheid als het regend, want men is door een onnoemlijk getal van 
koetsen, wagens, paarden, ezels, petit-maîtres, duizenden van menschen - &c. van 
vooren en van agteren in gevaar van om ver gereeden of geloopen te worden, terwijl 
men zijn schoenen in de slik en vuijligheid baaid, maar ’t grootste gevaar heeft men van 
booven te wagten, niet soo seer van den reegen, als wel van een soort van dunne of 
dikke excrementen, die men hier de gewoonte heeft onder een geroep van ‘Garde 
l’eau!’ uit de vensters op de straat neer te gieten, voor al des avonds; ik laat UEd. 
bedenken of Argus hier wel te veel oogen voor soude gehad hebben.  

Van sulke straaten komen sulke huisen: de meeste sijn de Hollandsche stallen seer 
sindelijk bij: een of 2 duimen dik slijk op de trappen &c. is schoon. In ’t generaal is men 
bang om sig ergens neer te setten. Onse kamer was ook van die natuer, hoewel se 
anders redelijk groot, en wel gemeubileerd is, dog hier voor moesten we ook rijkelijk 
betalen, dewijl se op de eerste etage is, maar wij daarin al enige Hollandsche reformatie 
hebben gedaan, insonderheid komt ook hier in aanmerking een groot aantal punaises, 
die hier seer familiaar sijn, in Holland seer gehaat, onder de naam van weegluizen, maar 
die hier so een sterke vervolging als daar niet ondergaan: ik sal sien, als ik occasie hebbe, 
UEd. ’er eens eene voor Ued. collectie van insecten over te senden en zijn pooten en 
antennen, so hij dien heeft, so veel mogelijk te conserveren.  
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Maar sult UE. seggen, dit gelijkt niet na dat aangename dat in Parijs is daar Ued. van 
spreekt, dog hier aan is ook geen gebrek; behalven de overgetelijke publique 
wandelingen die in de wereld zijn daar de fraaie parterres, beelden, allées. &c. het oog 
verrukken, waar in voornamentlijk op Sondag en heilige dagen een groot getal 
menschen wandeld, die men met veel vermaak op een bank zettende een uer of twee 
door elkanderen kan sien woelen; de geselschappen en assemblés zijn er zo frequent en 
veel als ergens, maar seer kostelijk! De koffijhuisen daar so wel heeren als Dames ingaan, 
sijn er seer veel. Maar al het fraaije overtreft de goede gelegenheid die men hier heeft 
om hier in de chirurgie, en voorn[amelijk] de accouchementen te profiteren, waar ik 
gelegenheid sal hebben Ued. insonderheid meer te melden. De meesten hebben nog 
vacantie, so dat ’er nog weinig coursen worden gehouden. Wij frequenteren ook alle 
morgen het hospitaal de la Charite, daar een groot getal chirurgicale lijders daagelijks 
zijn. Dog hier van hierna. 

Van tijd tot tijd valt hier ook de een of andere plegtigheid voor: den 10e deeser 
sagen [we] de eerste statieuse inkomst in Parijs van Mr. de DAUPHIN na zijn herstelling: 
den 17e de pragtige en publique Intrede van de GRAAV VAN CAUNITZ

210, als 
keiserlijke ambassadeur, die wij ook te Versailles sagen; en teffens dat onvergelijklijk 
kasteel, met desselvs tuin, fonteinen (waar van geen weergade sijn) besigtigden, gelijk 
men gelegenheid heeft om van tijd tot tijd veel fraaije omgelegen buitenplaatsen en 
lusthuisen te sien; aenstaande Sondag sal er een heerlijk vuerwerk in St Cloud over de 
reconvalescentie van de DAUPHIN afgesteken worden dat wij denken te gaan zien. 

De heer VAN ROYEN is hier nog niet gearriveerd, maar wij verwagten hem 
dagelijks,211 gelijk ook de heer KLANKE. Daar sijn hier nog 3 hollandsche heeren, die sig 
op de Chirurgie toeleggen.  

Deese sal voor deese reis al wijdloopig genoeg zijn, dus sullen wij wat voor een 
anderen sparen, alleenlijk versoeke nog aan te nemen mijn dienstoffers van mij en 
d’heer TAK aan Ued. en Ue. geeerde familie, gelijk ook aan onsen vriend de hr 
NOORTBERG en Mej. desselvs tante (aan de welke van deese communicatie versoeke). 
Ued. sult mij verpligten uit mijn naam te groeten de heeren TIEBOEL, VAN WAG:, VAN 

BUCHEM, GRONOVIUS
212, Mr RUHTAG, HOGÉ, &c., enfin alle mijne vrienden of die 

na mij vraagen, met versoek van spoedig rescriptie, hebbe d’eere te sijn, Mijn Heer en 
goede Vriend, &c., 
 
 

                                                 
210  Wenzel Anton Graf von Kaunitz-Rietberg (1711-1794) was a very influential politician from Austria and held 

the position of ambassador of the Austrian empire at the court of King Louis XV until late 1752. He was a co-
founder of the Académie des Beaux-Arts in Brussels. 

211  David van Royen (1727-1799) stayed in Paris from August 1752 until the spring of 1753. 
212  Laurens Theodorus Gronovius (1730-1777) was born in Leyden. He was the son of a biologist. During his 

lifetime he collected numerous objects of natural history, among others specimens of fish. He played a major role 
in the development of zoological taxonomy. In 1754-1756 Gronovius published his Museum Ichthyologicum, sistens 
piscium indigenorum et quorundam exoticorum qui in Museo L.T. Gronovii adversantur; Descriptiones [… etc.] (Lugduni 
Batavorum, Haak), in which he described over two hundred different species. Furthermore he developed a 
special technique for the preparation and preservation of fish skins.  
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2. November 5, 1752: Wouter van Doeveren (Paris) to Franconius de Vrije 
(Leyden) 
UVA: UB: HSS-mag.: IV A 9: 2aw  
 

Van Doeveren is very pleased by the news that his friend is enjoying good health. He thanks him for the 
service rendered to him and he promises to be of service in return. He mentions the various visits paid to 
Mr. Loose and apologizes for not having answered De Vrije’s letter until now. Meanwhile he has 
presented De Vrije’s dissertation to Professor Antoine Petit, who has accepted it gratefully. Van 
Doeveren and Tak are attending lectures by Levret and Puzos regularly. Next week they will take up a 
‘cours des opérations’, given by Mr. Andouillé. Furthermore, they are frequently assisting Madame Liset 
and Madame Clave, two midwives, at which occasions they get to practice deliveries. Eight days ago Mr. 
Schouten and Mr. Schellebeek left for Holland. Mr. Van Royen and Mr. Van Hees arrived in Paris 
about three weeks ago. Van Doeveren mentions several other persons who arrived in Paris lately. 
Meanwhile, he and Tak changed their place of residence. Van Doeveren writes that he is eagerly looking 
forward to receive interesting news from Holland and asks De Vrije to inform their friends at home about 
their well-being. 

 
 
Mijn Heer, 
 
Ued. brieven hebben wij met plaisir ontfangen, verblijd sijnde over Ued. welstand; de 
ingeslootene hebben wij aan sijn adres besorgt. Wij bedanken Ued. voor de hierin 
beweesene dienst, waarin Ued. so ras voor ons gedisponeerd sijt geweest. Ued. kunt 
versekerd sijn dat wij voor veel eer en plaisir sullen rekenen Ued. hier eenige dienst te 
pretteren waartoe wij ons aanbevelen. 

De heer LOOSE heeft ons reeds veel plaisir gedaan; wij hadden wel van te voren bij 
dien heer geweest, voor wij Ued. briev ontfingen, maar egter eer wij Ued. schreven; 
wij bevinden die vriendelijke heer so als Ued. hem wel afgebeelt hebt. 

Wij hebben wel excus over onse nalatigheid van Ued. niet eerder te hebben 
geantwoord, die wij van uwe genereusheid ligt verwagten. 

Wij hebben Ued. briev en Dissertatio overhandigd aan prof. ANT. PETIT, die UE. 
voor deselve seer bedankte, en ons versogt, indien wij schreven van sijnentwegen Ued. 
sijn compliment te maken; wij seggen UE. nogmaals dank voor het gegevene adres. Die 
heer behandelde ons met sijn gewoone en aangeboorene vriendelijkheid; wij meenen 
een cours bij sijn Ed. te houden. 

Wat onse besigheden a present belangd: wij houden een cours des accouchemens bij 
de Hr LEVRET, die Ued. wel van reputatie sult kennen, hoewel hij in UE. tijd nog geen 
instructie gaf; ’t publiq cours van PUZOS hebbende gehoord, verders sullen wij 
toekomende week beginnen een cours des operations onder de Hr ANDOUILLÉ, eerste 
chirurgien van ’t Hosp[ital] de la Charité, hetwelk wij ook ’s morgens frequenteren. Wij 
gaan om te toucheren en accoucheren bij Mad. LISET en CLAVÉ, die ons nog al dikwils 
van de Hr DU CLOUX spreken; 

De cadavera, waarin wij enige operatien institueren hebben wij in ’t hospital te 
Bicestre. 
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De heeren SCHELLEBEEK (aan wien wij Ued. versoek berigt hebben) en SCHOUTEN 
sijn Woensdag agt dagen van hier na Holland vertrokken, met een postchaise op 
Brussel, van waar wij tijding hebben dat se gearriveerd sijn; so dat we denken dat se nu 
reeds wederom de vaderlanse lugt inademen; het spijt ons seer dat die heeren so ras 
vertrocken sijn, die ons hier in vele dingen hebben te regt geholpen.  

Wij sijn van onse vorige woonplaats veranderd en bij Mr BATON komen wonen, 
daar we de voorkamer en premier hebben, en bevinden dat UE. ons seer wel hebt 
gaddresseerd. 

De dienst in de Capel, vacant door ’t overleeden van Ds VAN DER LAAN, word 
vervuld door de Hr COURTONNE, pred: te Amsterdam, als ambassade-prediker, de 
welke hier seer veel genoegen geeft. UE. sult wel weeten dat sijn Excellentie van hotel 
is veranderd, en nu in de rue d’Université woond. 

De heer VAN ROYEN is over 3 weken met de hr VAN HEES hier gearriveerd, 
benevens de heer KLANKE, en uit Engeland de heer BÜTTNER, die UE. wel gekend 
hebt; hij woont hier ook bij Mr BATON. 

Wij beginnen nu Parijs beeter gewend te worden als in ’t begin; mogelijk sal ’t ons 
nog gaan als de meeste van onse vaderlanders, die ’er seer node uit gegaan zijn. Wij 
hebben ook ’t geluk dat wij ’er extraordinair welvarende tot nog toe sijn, en van geen 
punaises of morpions weeten. 

Particuliers weet verder UEd. niet te melden; ik versoeke UEd., indien ’er te Leide 
iets voorvalt ons dit meede te deelen, daar manqueerd ons nieuws uit Leiden. 

Na UE. seer van onse agting versekerd te hebben en onse dienst te hebben 
geoffreerd, neemen we de vrijheid van UE. te versoeken dat ook aan onse UE. 
rencontreerende vrienden van ons te doen, en blijve verders, Mijn heer, &.,  
 
 

3. November 23, 1752: Wouter van Doeveren (Paris) to Bartholomaeus 
Schellebeek and Marinus Johannes Schouten.213 
UVA: UB: HSS-mag.: IV A 9: 2az  
 

Van Doeveren writes on behalf of Tak and himself to his friends Schellebeek and Schouten. They have 
written Van Doeveren three times since they left Paris. Van Doeveren discusses the contents of these 
letters, from which we learn that his friends arrived in Holland savely. He excuses himself for not writing 
to each of them personally. His busy schedule in Paris does not permit much time to write them both. 
Therefore he asks Schellenbeek to address this letter to Schouten after reading. Van Doeveren calls in 
mind their friendship and expresses his hope to maintain their friendly correspondence. He commends 
himself and his friend Tak to the attention of the addressees and promises to be ready of service. Van 
Doeveren calls to mind their useful and interesting discussions. He stipulates the fact that they attend 
Levret’s course of practical obstetrics, the deliveries they have attended at Madame Liset’s and at Madame 
Clave’s, as well as the fact that they have carried out several of these operations. He writes about 

                                                 
213  After his study at the University of Utrecht Bartholomaeus van Schellebeek (1726-after 1782) had visited Paris, 

where he had made his acquaintance with Van Doeveren, together with Marinus Johannes Schouten (1725-
1779), surgeon and obstetrician in Rotterdam.  
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practising the removal of bladder stones under the supervision of Mr. Thomas and the surgical operations 
carried out by Mr. Andouillé. Finally he writes about the opportunity to attend several meetings of the 
Académie des Belles Lettres and of the Académie Royale des Sciences.  

 
Note:  The identity and address of the addressees are not mentioned, but in his travel journal Van 

Doeveren mentions on this day that he has written to his friends Schellebeek and Schouten, 
who left Paris on October 28, 1752. 

 
 
Mijne Heeren en Geëerde Vrienden, 
 

Wij hebben ons vereerd gevonden met drie brieven van UE. sederd UE. vertrek van 
hier: wij kunnen niet dan UE: bedanken van de hierin geobserveerde promptitude, die 
wij hopen dat sig sal continueeren; UE. eerste missive deed ons UE: gelukkig 
arrivement te Brussel vernemen, wij waren verheugd dat het gedreigde ongeluk 
omtrend het verliesen der schroef so gelukkig was voorgekomen (dus soude UE. het 
groot gevaar van Roovers te boven gekomen sijnde, so onverwagt een groot malheur 
hebben gerencontreerd: mogelijk heeft het gevreesde gevaar UE., den postillon, en die 
de paarden de spooren doen geeven, dat mij UEd. schielijke overkomst reden geeft nog 
meer te denken;) het is ons seer leed dat UE. praeparaat en boeken so wel niet van de 
reis sijn gekomen, dat ons in ’t vervolg gevoegd bij onse ondervinding nog andere 
cautelae sal herinneren! 

UE. tweede briev, die seer kort was, berigte ons egter met seer veel plaisir UEd. 
gewenscht retour in ’t vaderland, en dat wel in een volmaakte welstand, daar UE. ook 
UE. ouders en vrienden in aantrof. 

Eindelijk ontvingen wij Dingsdag UE. beide aangenaame elk uit sijne vader[-] en 
verblijvstad geschreeven. Wij souden niet manqueren UE. ook op onse beurt elk een 
ampele missive ter recompense van die van UE. toe te senden, dog vinden ons verpligt 
UE. hier in excus te versoeken, van UE. vriendelijke inschikkelijkheid verwagtende dat 
UE. ons deze reis permitteerd deese voor UE beide te destineren, dewijl om UE: 
tijdelijk te antwoorden (’t geen wij niet langer durven uitstellen) ons de tijd ontbreekt, 
die UE: wel weet dat men hier juist net niet kan afmeeten. 

Daarenboven de contenta sullen op UE: meest evenveel betrekking hebben; waarom 
wij den heer SCHELLEBEEK de moeite vergen om dese na de Lecture den heer 
SCHOUTEN te adresseren. Wij hebben de eer UEd. over die aankomst te feliciteren; 
hoopende dat UEd. daar ras de vrugten sult plukken van de hier bestede arbeid. Wij 
versoeken UEd. ook seer ernstig om de continuatie Uwer vriendschap, dog ik denk 
niet, heeren en vrienden, dat wij nodig hebben om bij deese die vriendschap te maaken 
die wij hier met so veel plaisir hebben gecultiveerd; deese strekke tot vermeerdering en 
onderhouding van die, die wij hier met so veel nut en vergenoeging dog voor een al te 
korte tijd hebben genooten! 

Wij hebben met veel vermaak uit de Keulse Courant vernomen dat de lust der 
Holl[andsche] vrouwtjes tot vermeerdering van ’t menschelijk geslagt verdubbeld op de 
aankomst van 2 voorname leerlingen van Lucina. ‘Sta vast, kraamvrouwen!’ 
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Wij recommanderen ons voor altoos meer en meer daarin, waar aan wij van onse 
kant alles sullen tragten te contribueren: versoekende seer dat de onderlinge briev 
wisseling mag gelden tot soete herdenking van die aangenaame conversatie, en verdere 
aanwas van de gulde vriendschap, die wij ons seer veel eer en plaisir rekenen getroffen 
te hebben met sulke die een ongeveinsde vriendschap met waare daad bevestigen: Wij 
kunnen niet dan met veel verpligting erkennen de diensten die UE. ons hier soo 
gewillig en gulhartig hebt beweesen; dat geringe, waarin wij iets konnen ten dienste van 
UE. verrigten, sullen wij altoos met veel genoegen daartoe besteeden; indien wij UE. 
hier ergens in kunnen dienen bij ons verblijv, gelievd ons maar te schrijven, sullende 
niets dat in onse magt is negligeren om daaraan te voldoen. 

Wij herdenken nog met smerte de dag van UE. vertrek van hier, ‘en plus’ van UE. 
aangenaam geselschap, wanneer wij teffens beroovd wierden van die conversatie ons 
altijd so leersaam, soo vaderlijk en profijtelijk als aangenaam. Wij misgunnen UE. egter 
niet het inademen van de frissche vaderlandsche lugt, het genieten van de hollandsche 
ernstige geselschappen, het eeten van ’t aangenaame pekelvleesch, in plaats van mistige 
en stinkende parijsche atmospheer, de bijna onbetredelijke straten, de winderige 
geselschappen, met al so weinig sout besprenkt als de ongesoute en taaije 
Batonniaansche Bouilli. 

Wij verblijden ons over ’t plaisir dat onse vrienden genieten en wenschen wel daar 
ook eens deelagtig aan te zijn, maar ’t is nog geen tijd ons onder een pijpje onse 
parijssche dagen samen te recoleren: maar ik loop te ver vooruit; ‘ad alia’. 

Ik tragt in ’t optrekken van al die laadjes van mijn memorie kas iets te vinden dat ik 
UE. melden kan UE. attentie waardig: het is (sult UE. seggen) bijna onmogelijk dat so 
eene formidable stad &c. niets uitleverd, maar ik kan UE. niet schrijven dat niet weet, 
waaraan UEd. allenig sal lastig vallen met iets van onse verrigtingen alhier te berde te 
brengen. 

Het cours van Mr. LEVRET frequenteeren wij continueel met seer veel genoegen. 
Dit hier is so ver geavanceerd dat wij morgen, sijnde Vrijdag, sullen beginnen te 
opereren. Ik kan UE. niet melden of hij ergens in veranderingen heeft, dewijl ’t vorige 
niet heb gehoord: dit cour[s] heeft hij wel bijna de helft gedicteerd, so dat ik uit het 
gedicteerde med. manuscript en onse adnotitiën so goed als kan een samenhangend 
manuscript opstelle. Eergisteren heeft hij een vrouw verlost met sijn forceps verlost, 
maar van de convulsiën &c. was er soo een haast dat hij niemand heeft kunnen laaten 
haalen. Hij heeft in een sijner lessen een cordon getoond waarin ontaard in ’t midden 
een waare en natuurlijke knoop was: en een gemacereerde uterus van een kraamvrouw, 
die ‘in partu’ boven ’t ostium van voren gescheurd was, waarin hij toonde een cortex 
rondom van omtrend 2 liniën die te vast en fibreus van een roode couleur [was], daar de 
andere substantie sagt bleek en papagtiger was; die vaste & roode substantie was 
voornamentlijk omtrend het orificium of collum uteri, daar se selvs van binnen ook was en 
weinig van die bleekere en sagte substantie tussen beide dese ‘observ[atio] par hasard’, sal 
hem in ’t vervolg omtrend dit stuk nader observatiën doen. 

Wij hebben sijn Ed. UE. compliment gemaakt, het geen hij ons seer versogt UE. 
reciprokelijk te doen, versoekende UE. volgens belovte eens te schrijven. Wij seiden 
hem de observatiën van mijn hr SCHELLEBEEK omtrend het septum tussen de tweelingen, 
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en dewijl hij ’er juist die morgen Les over hield voegde hij UEd. observatie bij sijne drie 
omtrend dit stuk, makende daar mentie van. 

Wij hebben reeds verscheide accouchementen bij onse madames bijgewoont, 
waarvan de hr TAK ’er een gedaan heeft, maar nog niets moeijlijks of praeter natuurlijks 
ontmoet. 

Omtrend Bicêtre: Mr. THOMAS heeft ons versogt regulier – is wekelijk[s] – op 
Vrijdag te komen, dat wij om ’t gemak om ’er staat op te kunnen maaken, maar 
quitteerde sig so slegt van sijn belovte dat wij een week kwamen dat ’er geen een en de 
volgende week niet meer dan een cadaver voor de taille was, daar wij ons ongenoegen 
so wat over te kennen gaven. Mogelijk werkte dat uit dat wij de volgende reis, 
gepasseerde Vrijdag, vijf cadavers te gelijk hadden, daar wij de taille in deeden. Wij 
flatteren ons redelijk gelukkig te sonderen en te tailleren, snijdende wel 8 liniën in het 
collum vesicae, of van het orificium na ’t corpus, so dat wij hoopen dat door verder exercitie 
wij het ligchaam wel beter sullen snijden. 

Wij houden voor 3 louisen het cour[s] des operations van Mr. ANDOUILLÉ, daar de 
heer HILFER, VAN ROYEN en enige anderen ook gaan; wij doen daar met ons vijven de 
operatiën selvs. 

De heer TAK en ik hebben reeds onder sijn Ed. getailleerd met seer goed succes: wij 
ondervinden dat onse en andere haar fouten in ’t opereren so wel als de instructiën seer 
veel leeren; wij belooven ons hier van veel goeds. 

Wat soude ’t aagenaam sijn UEd. compagnie te genieten, en alles volgens UE. rijp 
oordeel te hooren beredeneren! 

Maandag agt dagen sagen wij de Grande Messe op ’t Palais bij ’t openen der sessiën 
van ’t Parlement. Dingsdags de assemblé[e] publique der Académie des Belles Lettres, en 
’s Woensdags die der Académie Royale des Sciences, daar onder andere Mr. MONNIER 
een memorie las over de Electriciteit der lugt, meest roulerende over de Frankleiaansche 
Experimenten. Mr. HERISANT over de particuliere constructie der maag en darmen in 
een koekkoek, daar ’t woord cocu aan de ernstige franschen gelegenheid gaf tot een 
bijna continueel gelagch. Mr. MACQUER

214 las over ’t Bleu de Prusse; Behalven de 
Eloge over de MARQUIS D’ALBERT, en een geometrische memoire. 

Het chirurgicale dat in VAN SWIETEN
215 is, is in ’t fransch vertaald uitgekomen bij 

Cavelier in 12º; anders weten we van geen nieuwe boeken, als van een tracta[a]tje van 
ABBÉ NOLLET over de Electriciteit. UEd. sult ons seer verpligten met te schrijven of, en 
wat ’er in Holland remarcquabels is uitgegeven, benevens ander nieuws, UEd: in uwe 
practijk of andersints, of ’t generaal betreffende. Wij weten niets meer te melden als dat 
wij na hartelijke groetenis en dienstoffers van ons, Mr. LOOSE, AIGAN, DOMINICI, 

                                                 
214  Pierre-Joseph Macquer (1718-1784) was appointed professor of medicine at the University of Paris in 1753. 
215  Gerard van Swieten (1700-1772) was born in Leyden. Initially he studied philosophy at the University of 

Leuven, but in 1718 he returned to his place of birth, matriculated as a student of medicine and studied under 
Boerhaave. In 1725 he obtained his medical degree on a thesis on the anatomy and function of the blood vessels 
and settled as a town physician. In 1744 Van Swieten was appointed personal physician to Maria-Anna of Austria 
(Brussels). In 1745 he was appointed personal physician to Maria-Theresia, Empress of Austria. Van Swieten 
founded a medical school in Vienna as well as a botanical garden. 
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CONSTANZO, LEVRET en vele andere ons nogmaals in UEd: vriendschap 
recommanderen en met respect hebben te sijn, Mijne Heeren &c., 
 
Paris den 23 Nov. 1752. 
 
 

4. March 22, 1753: Wouter van Doeveren (Paris) to Everhardus Hubertus van 
Genée (Leyden) 
UVA: UB: HSS-mag.: Cg 51b 
 

Van Doeveren answers Van Genée’s letter dated December 29, 1752. He apologizes for having 
neglected him as he has been extremely busy. Van Doeveren is sure that for the sake of true friendship his 
friend will forgive him. As a matter of fact Van Doeveren would prefer the quiet and peaceful working 
environment of Leiden, if Paris would not have offered him so many opportunities. He has grasped the 
first opportunity to answer Van Genée’s letter and hopes that his friend will not decide to follow his 
example, but will answer him soon. Van Doeveren pities Van Genée’s poor state of health and he is 
happy that his friend is at least slowly recovering. He thanks him for having communicated the most 
important and most interesting news and begs him to carry on doing so. Thereupon Van Doeveren 
discusses the improper behaviour of a certain young man, studying at Leiden University and regrets the 
fact that until now he did not receive a letter from that particular person. He also regrets the attitude of 
another student, who is obviously also off the track. Furthermore, he asks Van Genée to give him some 
details on an oration recently delivered by Professor Winter. He mentions the publication of the 
Encyclopédie and observes that in his view it will never be finished. He has a high opinion of the quality 
of the judicial processes in Paris, and he has already attended several lawsuits. At these occasions he has 
had the opportunity to witness the achievements of several excellent criminal lawyers and also the acting of 
the Sollicitor General at the occasion of an assembly of the parliament. Van Doeveren adds some more 
news about his adventures in Paris. He ends his letter by offering his service as well as Tak’s and 
mentions that their stay in Paris has already been very fruitful. 

 
 
Mijn Heer en Waerde Vriend 
 

Bij het herleesen van UE: aangename letteren reeds den 29e December 1752 aan mij 
geschreeven, en tijdelijk ontfangen, erkende ik mij schuldig aan de grootste nalatigheid 
van het tot nog toe op deselve nog niet te hebben geantwoord. Ik denk dat UE: van 
onse onderlinge ware vriendschap te sterk verseekerd sijt, om niet te denken dat 
verflauwing van deese oorsaak van mijne negligence soude sijn; weest versekerd, vriend, 
dat ik met seer veel occupatiën beset zijnde, van tijd tot tijd wel getragt heb om aan 
mijn pligt te voldoen, maar ben daar in nu door dese dan door eene andere 
verhindering belet geworden, en ik geloov dat ’er geen plaats in de wereld is daar men 
minder meester is van sijn tijd; ’t is hier altijd ‘Ruit hora’, en om UE: de waarheid te 
seggen, ik soude oneindig liever met de tranquile en geruste Leidsche musen leeven; 
indien ik hier van in een ongeruster levenswijse geen andere vrugten had te plukken. 
De sinceriteit onser vriendschap sal na mijn gedagten ligtelijk mijne fout in deesen 
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bedekken; en hier op vertrouwende heb ik de eerste gelegenheid waargenomen om met 
deese UE: te beantwoorden; en hoope dat UE: mijn voorbeeld niet sult volgen, maar 
daar UE ‘cum musis Batavis habitans ad flumina Rheni tranquillus patuli meditaxis 
dogmata juris’, mij spoediger met UE: vriendelijke rescripti sult willen vereeren. 

De swakke toestand daar UE: in geweest sijt, smerte mij seer, maar aan d’andere kant 
was [ik] verblijd dat de middelen van onse heilsame konst of wetenschap (hierover 
disputere ik niet) door een braaf officier van vader Hippocrates aan gewend, van so een 
goed effect sijn geweest. Ik hoop dat UE: gesondheid tot sijn volmaakste trap verder sal 
gegroeid sijn. 

Ik bedank UE: seer voor de exacte lijst van nieuws dat UE: mij medegedeeld hebt; 
versoeke daarin voort te gaan: UE: sult ligt begrijpen dat veel daarvan mij niet 
aangenaam is geweest; het gedrag van de jonge luiden te Leiden werd ons van alle 
kanten sterk afgebeeld: dat het mij criant voorkomt, en ’t ons verwonderd dat daar geen 
eclatanter middelen toe aangewend worden; het is ons particulier leed slegte getuigen te 
ontvangen van de levenswijse van de hr. B……t; het smert mij dat een jongeling van 
verwagting, indien hij sig appliceerde, dus sig voor altoos ruineerd: doed so veel als in 
UEd: vermogen is om hem op ’t regte voetspoer te houden, maar wij vreesen dat hij 
reeds te ver afgedwaald is. Wij hebben in ’t geheel nog geen briev van hem gehad 
sederd die daar ik UE: de vorige reis van schreev; de heer TAK heeft aan v: L….d ook 3 
maal geschreven, sonder tot nog toe antwoord te hebben; ik geloof dat die 
gecandidatiseerde jonge heer sijn hersens ook niet met studie overladen wil. 

Ik heb nog niets van v: Dort, of v: Tiel vernoomen, ik hoop dat het met haar wel sal 
gaan; indien UE: mij van ’t een en ’t ander iets gelievd meede te deelen, UE: kunt vast 
staat maken op op de uiterste secretesse; UE: weet de reeden waarom ik mij in ’t gedrag 
van dese jonge luidjes interesseer; De nieuwe heldestukken van de Dolende Ridders, als 
VAN SCH……….G, DOUDEN, jou en anderen klinken so ver, dat ik daar wel eenig 
nader berigt van wilde sien. UE: schrijft mij van een oratie van Prof: WINTER, daar ik 
van vernoomen hebbe, waarom [ik] versoeke mij hieromtrend enige nadere 
particulariteiten over te melden; te meer dewijl de prof: selvs ’er mij in sijne briev niets 
van gesegd heeft. 

Ik moet UE: nogmaals betuigen dat het mij seer leed is UE: niets meer omtrend de 
Belles Lettres te kunnen communiceeren, hoewel het seeker is dat hier het meeste van 
alle de weetenschappen word gecultiveerd, maar of het pit daar van juist so seer beoogd 
word als wel de schorze, daar oordeel ik niet over; ’t is genoeg gesegd dat het latin seer 
gerepugneerd word.  

De fransen willen selvs wel bekennen dat se meer de oppervlakte willen kennen als ’t 
interieure, en dan moet het al seer kennelijk sijn. In een Recueil van versen is ’er onder 
andere een daar de autheur in een discours en vers à son habit hetselve seer prijst en 
verheft, dewijl het hem, die maar een metzelaar is, gelegenheid geeft om onder de 
voornaemste te verkeeren; hij eindigt met deese regels: ‘Dans la Hollande il ê [= est] 
une autre Loi; En vain j’étalerois ce galon qu’on renomme; En vain j’exalterois sa 
valeur, son debit; Icy l’habit fait valoir l’homme; Là l’homme fait valoir l’habit; Mais 
chez nous (peuple aimable), où les grâces, l’esprit brillent à présent dans leur force, 
l’autre n’est point jugé sur ses fleurs ou sur son fruit, on la juge sur son écorce (v[oir]. 
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Merc[ure] de France, Févr: 1753)’. Het boek, genaamd L’Esprit des Loix, werd hier door 
de ‘Sorbonne’ gecondamneerd, ’t regte middel om ’t nog meer aan de man te helpen.  

De Encyclopedie, segt men, dat gecontinueerd word, maar ik weet dat dit werk niet 
ten einde sal komen. 

De Jurisprudentie is hier ook de tweede in rang; ik geloov niet dat deese wetenschap 
hier in so groot verval is als onse arma medicina, dewijl ik dikwils van voorname 
regtsgeleerden hoor spreken. Groote pleiters ontbreeken hier ook niet, waarvan ’er bijna 
dagelijks voor 3 regtbanken verscheide publicq hunne gaven openleggen, gelijk wij 
Saturdag nog voor ’t parlement hoorden van de advocaat generaal Mr. DE FLEURY, &c. 
Over enige tijd hebben we in d’Ecole du droit ook een nieuw professor, MARTIN 
genaamd, onore majorum sien inhuldigen, en een fraaije oratie hooren doen, over ’t nut 
en noodzakelijkheid van de deugd en de godsvrugt in ’t Regt, door Mr. LA ROCHE, sijn 
inaugurator. 

Ik kan UE: geen particuliere boeken mededelen, die in de regten sijn uitgekoomen: 
bij mijn retour sult UE: uit eenige catalogues de voornaamste daarvan kunnen zien. 

Wij hebben voorleede maand de seer fraaije solemniteit van de Processie der ridders 
du St. Esprit te Versailles weesen sien, en bij die gelegenheid door sijn majesteit 6 
nieuwe Ridders sien slaan van de voorname Ridderorde waarin de Koning, Dauphin, 
princen du sang, en de voornaamste des rijks leeden sijn, die daar alle in hun ridderlijk 
gewaad tegenswoordig waaren. ’s Morgens waren wij ook bij ’t Levé du Roi, &c., ’s 
avonds bij ’t souperen au grand couvent, daar de KONING,  KONINGIN, DAUPHIN, 
MAD: INFANTINE, en Mesdames de France publicq soupeerden, &c.. 

Onder ’t remarcquable dat we gesien hebben is ook het onvergelijkelijk cabinet van 
naturalia, van den grooten RÉAUMUR; behalven de vriendelijkheid en beleevdheid daar 
ons dese groote man mede ontvangen heeft, dat we juist van alle niet bekennen kunnen, 
tenzij men een farrago van complimenten en belovten (die egter op niets uitdraijen), 
voor beleevdheid wil houden, dog dit is politesse. 

In de carnevals vermakelijkheden hebben we ook enigsints ons deel genoomen, om 
niet geheel vreemd van al die zaken te zijn; toen we op ’t Bal van de Opéra waren, was 
’er ook de DUC D’ORLÉANS, PRINCE DE CONDÉ, PRINCESSE DE CONDY, en veele 
seggen de KONING selvs, en pierrot gemaskeerd. 

Door dit alles is mij ’t lievste dat ik UE: melden kan dat we seer wel na ons 
genoegen geslaagd hebben in onse voornemens, vooral omtrend de vroedkunde en ’t 
steensnijden, so dat we mogelijk wel binnen een maand of 3 sullen repatriëren. 

Ik weet niet veel meer te melden brievsgewijse (schoon we nog al wat te praten 
souden hebben, als nog eens een Leidsch avondje samen passeerden …): ‘o mihi 
praeteritos referat si Jup[iter] annos!’216 En blijve, na mij seer in de continuatie uwer 
vriendschap gerecommandeerd en de hr. TAK so wel als mijn dienst geoffereerd te 
hebben, met agting, &c. 
 
Paris, 22 Maart 1753.     W. V. DOEVEREN 

                                                 
216  ‘O mihi praeteritos referat si Jup. ….’: ‘If only Jupiter could give me back those vanished years …’ (Vergil, 

Aeneid VIII, 560). 
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5. March 25, 1753: Wouter van Doeveren (Paris) to F. de Vrije (Leyden) 
UVA: UB: HSS-mag.: Cg 51c  
 

Van Doeveren answers De Vrije that he has received his letter, dated December 26, just after Van 
Doeveren had sent him a letter too. He praises De Vrije for being so successful in his medical studies. He 
also mentions another letter, dated February 13, which he received from Dr. Du Cloux. Van Doeveren 
answers both letters. He thanks his friend for giving him detailed information on a certain disease [the 
infestation with worms, or helminthiasis] and hopes that De Vrije will keep him informed on this case.  

Van Doeveren also writes about his visit to Réaumur’s cabinet of natural history. He is pleased to 
hear Professor Winter has been so kind to receive De Vrije so heartily. In his view the collegium clinicum 
given by Van Royen and Gaubius will be very useful to De Vrije. If possible, Van Doeveren wants to 
be informed about Winter’s interest in the experiments carried out by Zimmermann on irritability. 
Furthermore he refers to a booklet on electricity, which has recently been published in Paris. Once again 
he mentions the experiments recently carried out by Von Haller and Zimmermann, as well as the ideas of 
Lorry, the experiments carried out by Grandclas (Von Haller’s adversary), and finally the experiments 
which will soon be carried out by two students of Von Haller at the University of Göttingen. He promises 
to inform Professor Winter about interesting news in this field of study. 

Van Doeveren is very much satisfied with the quality of the lectures he and Tak are attending. 
Furthermore he describes the most interesting objects preserved in the anatomical cabinet run by Süe. He 
shows his interest in a new Dissertatio inauguralis written by Winter, which has recently been published. 
It is his intention to return to Holland within the next couple of months. Van Doeveren asks De Vrije to 
convey his letter to their mutual friend De Man and refers to the death of their former teacher Dr. Ruhtag 
and the auction of his books.  

 
 
Den heere De Vrije 
 
Mijn Heer en Waerde Vriend. 
 
UEd: missive van den 26e December kwam mij even na ’t afzenden van de mijne ter 
hand; deselve toonde mij in allen deelen dat UE: dubbeld in de gratie van vader Apollo 
staat, dewijl gij de Parnassus met geen minder lof beklimd als UE: de voetstappen van 
den grooten Hippocratus volgd: het is mij liev dat een goede luijm UE: eens 
gedisponeerd heeft, om ook hierin mij de edelste uwer gaven te toonen, van dewelke ik 
omtrend ’t ander gedeelte so seer overtuigd ben; Ik bedank UE: seer voor alle die 
wenschen bij hoppetakken mij toegesonden; maar dewijl die goede man mij hierin so 
gunstig niet is geweest, so bid ik u mij te permitteren om maar na mijn oude trant in 
prosa voort te vaaren, en UE: op deese so wel als op uwe aangename missive van den 
13 febr:, die mij door Dr. DU CLOUX tijdelijk is toegesonden, te beantwoorden: mijne 
occupatiën so wel als gebrek aan overvloedige stoffe hebben mij weinig tijd overgelaten, 
om UE: eerder te kunnen bescheid doen, op dat gene dat UEd: vriendelijke hand mij so 
middelijk heeft toegebragt. ‘Cum tamen ad sequam me nunc mea studia sinant, Tempore et 
ingenio, liberiore frui’; accipe lodoicis, haec, quae tibi dantur ab oris. Accipe Gualtheri carmina 
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Franco, tui’.(‘Carmina neemd voor Scripta door een ‘poetica cedentia’, die wel groot maar 
dus na de poësij van den poeet is geschikt’). 

Ik ben UE: ten uiterste verpligt voor de exacte communicatie van het ‘casus puellae 
Taeniae laborantis’: dit schijnt mij een seer kwade soort te sijn en ’t verwondert mij seer 
dat alle die remediën niets uitwerken; maar is men wel seeker dat ’er nog een Taenia in 
’t lijf is? dewijl men voorbeeld vind dat na dat de worm uitgescheiden was, deselvde 
effecten nog enige tijd duurden, gelijk men omtrend vele symptomata, spasmodica 
observeerd ‘quod ora primaria, sublata pendurent saepe offectus’; ’t gene mij ’t meest aanleid 
tot dese vraag, is omdat de patient na ’t gebruik van al die beste remediën geen worm of 
stukken, en selvs geen sogenaamde curbitine is kwijt geraakt. Ik versoeke UE: mij het 
casus van dat meisje (daar UE: so maer ten eersten op vald) met deselve accuratesse 
verder te communiceren; UE: attentie en moeijte om van dat monster een gedeelte te 
krijgen, hoop ik dat van effect sal sijn; ik bedank UE: voor deselve seer, maar ’t is mij 
leed [dat] UE: so veel moeite voor mij doed, dog sijt verzekerd dat mijne dienst ook 
volkomen hier en elders tot uwe dispositie is. Hoewel ik alle moeite gedaan hebbe om 
iets na te speuren omtrend het specificum van Dr. HERRENSCHWAND die hier woond, 
’t is tot nog toe vergeefs tot mijn leedwesen, schoon ik selvs een recommandatie briev 
aan sijn broeder heb gehad; dewijl de Parijsse mode medebrengd dat men dikwils 20 
maal iemand gaat sien sonder dat men eens hem vind, en dit lot is mij ook hier 
getroffen: ik vertrouwe egter occasie te sullen krijgen om met dien antihelminticus te 
spreeken. Schoon ’t Cabinet van RÉAUMUR onvergelijklijk van alles bijna is, heeft het 
egter mij hier omtrend weinig verschaft. 

De vriendelijke receptie die de hr. WINTER UE: heeft gelaten is mij seer aangenaam; 
ik hoop dat UE: daar van de selve vrugt van plaisir sult genieten als ik; mij dunkt dat 
UE: dien heer vind so als ik hem UE: altijd heb afgebeeld. Een heertje! Ik sie UE: dan 
ook reeds een verketterd spasmologicus! en wel verder als ik selvs ooit dagt, ‘in ipsius 
verba nunc jurare auderes?’ Ik sie ’t is tog altijd ‘temporae mutantur, et nos mutamur in illis’. Ik 
denk egter niet dat als men UE: een objectie maakt, UEd. argument zij ‘αυτος εφα’; 
maar ’t was te wenschen dat alle veranderingen op sulken goede voet geschiedden, dog 
die latijnsche passage sal UE: in een Irritabile Enthusiasmus ontvallen sijn: waarom ik 
over dit artikel nog iets naders verwagte met het beloovde antwoord op mijne questie. 
Meld mij ook eens (’t geen UE: vergeet) of sijn Ed: wat over de experimenten van 
ZIMMERMANN gesegd heeft; hoe ver [hij] nu geavanceerd is; of ’t collegie nu bij 
continuatie nog blijft in so een graad frappeeren, &c. 

Het collegium clinicum van de heren VAN ROYEN en GAUBIUS
217 kan van seer 

veel nut sijn; ik had wel gewenscht daer van te profiteeren; ik ben verbleid dat UE: en 
alle mijne collegae so veel meer occasie hebben om in de practijk te vorderen, vooral op 

                                                 
217  Hiëronymus David Gaubius (1705-1780) was born in Heidelberg and studied medicine at the Universities of 

Harderwijck and Leyden, where he was educated by Herman Boerhaave and Bernard Siegfried Albinus. In 1725 
he obtained his degree and went to Paris. Back in the Netherlands he settled as a physician in Amsterdam and 
later on in Deventer. In 1731 he was appointed lecturer of chemistry at Leyden University and became full 
professor of chemistry and medicine in 1734. He wrote Institutiones Pathologiae Medicinalis, 8 vols. (Lugd.Bat., 
1758). This book was translated into English, French and German. Gaubius was a member of the Académie 
Royale de Chirurgie.  
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die manier so als UE: mij schrijft dat de schrand’re heer GAUBIUS het behandeld. 
Versoeke mij ook de voortgang hier van, en ook het vervolg van ’t notabel casus van 
d’Electriciteit mede te deelen: hier is een boekje uitgekomen Sur l’Electricité médicinale, ’t 
welk ik sal koopen. 

Ik heb Dr. GRANDCLAS, daar ik UE de vorige briev over schreef, besogt, en over 
sijne experimenta antizimmeriana gesprooken, die ons seide deselve met nog een, Dr. 

LORRY genaamd, deselve verscheiden malen te hebben geinstitueerd, en wel in ’t 
generaal met hetselve succes als wij te Leiden, niet kunnende begrijpen, wat en hoe de 
hr. HALLER, ZIMMERMANN en andere gesien hebben: Hij seide die en andere 
exp[erimenten] in ’t voorjaar te sullen repeteeren en ons daar bij te sullen laaten; dit 
selve seide ook Mr. LORRY, en sij beide beloovde ons de copie van die se reeds gedaan 
hebben, maar op de france manier, want na lang wagten kregen we niets: en niet langer 
durvende uitstellen om aan de heer WINTER te antwoorden, heb ik dit so verre aan Sijn 
Ed: geschreeven. UE: kund egter nu, met mijn dienstoffers Sijn Ed: seggen dat Dr. 

GRANDCLAS mij een gedeelte van sijne exp: heeft gebragt, en de rest beloovd heeft ten 
eersten te sullen geeven, die ik dan so dra mogelijk is aan Sijn Ed: sal oversenden. De hr. 
HALLER blijft ondertussen bij sijn gesegde en schrijft dat 2 studenten te Gottingen haast 
nieuwe experimenten hier over sullen publiceeren, en faveur van de sijne, so dat [we] 
niet weten wat [we] hier van moet[en] denken, of hoe dat nog zal termineeren. Wat 
segt ’er onse professor WINTER over?  

De jonge messieurs, leeden van ons ‘Bataafsch Atheen’ schijnen sig vrij wel te 
diverteeren, en veel gebruik te maken van d’occasien die UE: mij schrijvt dat hen daar 
toe gegeven wordt. Hunne roemrijke daaden klinken selvs tot hier toe, en sijn so 
remarkabel dat UE: mij plaisir soudt doen met enig berigt van de heldenstukken van 
SCH……, DOUD…., OUD….... en anderen genoeg bekend om niet heel uit te 
noemen.  

De tijdingen omtrend MR.
 P. B..……..t sijn van alle kant slegt; ’t spijt mij seer van 

die jongeling. Is ’t neevje van ALLAMAND
218 wederom te Leiden? Houd dien heer al les 

over de hist: naturalis? Hoe staat ’er het cabinet bij? &.. 
Ons cours des accouchements hebben we met seer veel genoegen geëindigd; wij 

frequenteren ’er nu wederom een cours [van] de operatiën der chirurgie van de 
vermaerde Mr. GARENGEOT.219 

                                                 
218  Jean-Nicolas-Sébastien Allamand (1713-1787) was of Swiss origine and studied theology at the University of 

Lausanne. He found a position as private teacher, but enrolled as a student of law at Leyden University in 1740. 
He became the private teacher of ‘s Gravesande’s sons. Gradually he developed a predilection for the natural 
sciences. Together with Van Musschenbroek, Allamand carried out experiments on static electricity (among 
others by using the ‘Leyden Jar’, 1746) and corresponded on this subject with Jean-Antoine Nollet (Paris). In 
1747 he assumed the post of professor of philosophy at the University of Franeker (Friesland). In 1749 he was 
appointed professor of mathematics and philosophy at Leyden University. In that position he also taught natural 
history. In 1784 he retired. In 1787 Sebald Justinus Brugmans (1763-1819) succeeded him. 

219  René-Jacques Croissant de Garengeot (1688-1759) was a French surgeon, who was a Fellow of the Royal 
Society in London and member of the Académie Royale de Chirurgie in Paris. In 1731 he described a hernia 
femoralis (hernia inguinalis). In 1736 he was the first to describe the hernia vaginalis posterior. Furthermore he 
invented an instrument for the extraction of teeth.  
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Onder de merkwaardigheden die we hier gesien hebben is een Cabinet van 
anatomische praeparata, en waschfiguren van een chirurgien SÜE genaemd, hierin 
hebben we gesien een abortus van omtrend 4 maanden; ’t is een kind waar aan ’t hoofd, 
borst en boovenleeden ontbreeken, de buik en onderleden schijnen volmaakt, maar ’t 
remarquabelste is dat dit halfkind geen navel of streng heeft, geen mond, anus, nog 
enige and’re opening, sijnde geheel de huid ondoorboord; dit praeternaturale heeft hij aan 
de academie vertoond; ’t doet seeker veel tort aan de systemata, want hoe sal men seggen 
dat dit kind in d’uterus gevoed is, daar geen mond of geen vertigium van een navel is? Ik 
soude het kwalijk kunnen gelooven als ik ’t niet gesien had, so wel als de hr. TAK, V: 
ROYEN, VAN HEES &c.. 

Daar is een beschrijving uit gekomen van de siekte en anatomie van een vrouw die 
door een generaale ramollessement van alle haar beenderen geheel gedifformeerd is 
geworden, so dat de beenen geheel na booven gekromd en agter in de nek waaren 
getrocken, de armen &c. wonderlijk omgekromd, en de vrouw in ’t geheel monstreus is 
geworden, waar van ook een plaat ’t ligt siet. 

Mr. QUESNAY, genoeg bekend door sijn schriften, geeft een Traité des fièvres continues 
waarvan reeds 2 tomes uitgekoomen zijn; hij is volkomen in de Idée der Spasmi.220 

Ik heb gehoord dat Prof. WINTER sijn oratio inauguralis te Leiden soude hebben 
uitgegeven; segt mij eens wat hier van zij. 

Schoon wij juist niet alleen gekoomen sijn om ’t merkwaardigste alhier te bezigtigen, 
laaten we egter niet na ’t van ’t geene remarquabel is onse nieuwsgierigheid te voldoen, 
so veel als ’t doenlijk is, waarom we, om in ’t geheel in dese saken geen vreemdeling te 
weesen, ook enigsints ons deel hebben genomen in de gepasseerde 
carnavalsvermaaklijkheden. Wij hebben de Fransjes in hun element, dat is op de Bals, 
gezien, toen we op ’t brillante Bal de l’Opera waren, was ’er ook de HERTOG VAN 

ORLEANS, PRINS CONDÉ, PRINCES CONTI en andere voorname, en veele saggen de 
Koning gemasqueerd. 

Voorlede maand hebben we de merkwaardige solemniteit der processie en installatie 
der Chevaliers du St. Esprit te Versailles gesien, &c.  

Wij sijn tot nog toe extraordinair wel content van onze reis en hebben onse 
voornaamste oogmerken na onze sin en genoegen meest bereikt; dus we mogelijk in 
een maand of drie wel sullen repatrieeren. 

Hier nevens gaan voor een appendix enige semina die mij de hr. BÜTTNER present 
heeft gedaan voor veritabel saat van de Genzing of Ninzi, die de rare en dure wortel 
Ninzi geeft. Ik deel UE: daar van mede, dewijl UE: te Leiden beter occasie door de hr. 
GRONOVIUS of een ander sult hebben als ik hier om die voort te kweeken. Die hr. heeft 
die mede gebragt uit Engeland; hij is nog hier, en seer familiair bij de hr. 

DE JUSSIEU, die 
een hups en seer beleevd man is, en extraordinair ver in de Historia naturalis. 

Versoeke mijn dienst te praesenteren aan de hr. DE MAN; de tijd ontbreekt mij om 
aan dien hr. te antwoorden deese postdag, waarom dit uit moet stellen; hij schrijvt mij 

                                                 
220  Quesnay published his Traité des Fièvres continues in 2 vols. (Paris, 1753). 
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na de vacantie hier ook na toe te sullen komen in geselschap van SCHLOSSER
221 en 

TIEBOEL; groet ook van mij deese heeren en alle onze vrienden. 
Ik heb een catalogus van de auctie van RUHTAG ontvangen, en voor mij en de hr. 

TAK eenige commissie gesonden aan mijn hospes; ’t is jammer dat die so doorslegt 
gemaakt is, ’t is seker een voornaam musicant die ’er d’auteur van is, want ‘da capo, 
&c.’, komt uit geen ander brein.  

Ik merk dat mij stoffe en tijd begind te ontbreken, waarom na UEd. mijne dienst so 
wel als die van de hr. TAK te hebben geoffereerd, en groetenis aan alle vrienden d’eer 
hebbe mij met veel agting te noemen Mijn Heer en Waerde vriend,  
 
UwEd: D.W. dien[aar] en Vr[iend] 
 
W.V.D.  
 
 

6. April 15, 1753: Wouter van Doeveren (Paris) to Bartholomeus [van] 
Schellebeek (Dordrecht) 
UVA: UB: HSS-mag.: Cg 51d 
 

Van Doeveren writes on behalf of Tak and himself to his friend Bartholomeus van Schellebeek. He is 
happy to hear of Schellebeek’s perfect state of health as well as the fact that he has begun his ‘pratique des 
accouchemens’. He expresses his gratitude for the details on an obstetrical operations Van Schellenbeek 
sent him, and asks to keep him informed on the state of the patient. In return he describes an obstetrical 
operation carried out by André Levret and how he completed a most difficult delivery. Levret had asked 
Van Doeveren to assist him during this operation. Despite all expectations the mother survived and has 
completely recovered. Furthermore, Van Doeveren mentions Stekelenburg’s forthcoming return to the 
Netherlands. He asks Schellebeek to convey his greetings to the many friends and apologizes for having 
written such an ample letter.  

 
 
Mijn Heer en veel geëerde Vriend, 
 
Verscheide verhinderingen hebben ons belet eerder te antwoorden op UE: aangenaame 
van den 20 maart. Deselve was ons te meer aangenaam dewijl we buiten UE: 
aanhoudende welstand ons daarin ook gecommuniceerd zagen het gelukkig begin van 
UE: pratique des accouchemens. 

Wij kunnen niet dan UE: seer danken voor de eerste communicatie die UE: ons van 
dat casus hebt gedaan; versoeke ons verder te communiceeren of die vrouw is gered 
&c.. Ik heb UE: observatie woordelijk in ’t fransch overgeset aan onsen meester den 
Heer LEVRET gecommuniceerd, maar (dewijl UE: ons dit niet geschreven had,) deselve 

                                                 
221  Johannes Albertus Schlosser (1733-1769) studied medicine in Leiden until 1753. Then he became a medical 

doctor in Amsterdam, who also worked as a chemist. He developed himself into a great collector of natural 
history specimens.  
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aan Sijn Ed. niet gelaaten, seggende dat UE: ons dat wel nader soude schrijven of ’t 
casus aan sijn Ed: selvs breedvoerig communiceeren. Die heer was seer verblijd, so wel 
over ’t goed begin van sijn discipel, als ’t geconfirmeerd goed gebruik van sijne Forceps. 
Hij stelde niets te hebben daar op aan te merken als dat hij daar van al eer een gebruik 
soude hebben gemaakt, dewijl er reeds convulsie was geweest. Vergun ons te vragen of 
UE: naderhand so wel als te voren in ’t ondersoeken van de vrou, gevonden hebt dat de 
placenta in de regter zijde vast was, en of ’er sulke sekere en vaste tekens sijn om dit so 
direct van buiten te onderscheiden? Permitteer ons enige explicatie van ’t geen UE: 
segt: het hoofd begon in het pelvis ‘proprie dicta (dictus)’ plaats te neemen, (terwijl egter) 
de ossa bregmatis wat over den anderen waren geschooten; het schijnd ons veel meer als 
daar mede begonnen te hebben, te meer dewijl UE: het na de hand, in twee minuten 
trok. 

Wij hoopen en twijffelen niet of dit casus so gelukkig volvoerd sal een goed begin 
maaken van een frequente practijk van dit gedeelte van UE: wetenschappen en de 
scrupuleuse Hollandsche vrouwtjes wel favorabelder concepten inblaasen om liever te 
leeven als te sterven. 

Ik zal UE: reciproquelijk mede deelen een cas dat we met de heer LEVRET gehad 
hebben over 14 daagen, dog alleenlijk de voornaamste omstandigheden. Wij wierden 
benevens dien heer door Mad: LISET geroepen bij een vrouw en ville, reeds 5 volle 
dagen in arbeid, daar de waters reeds den eersten dag waren afgeloopen, en het kind 
sederd niets geavanceerd was, hoewel de vrou die considerabel sterk was, considerable 
pijnen en weën had; selvs was ’t orificium seer weinig gedilateerd voor de laatste dag, 
wanneer het omtrend de grote van een 6 francs had: het kind was in ’t geheel met het 
hoofd niet in ’t detroit du Bassin en men had dikwils veel moeite om ’t hoofd te beslaan; 
N.B.: de vrouw was 40 jaar oud, ’t was haar eerste kind, en sij was in haar jeugd 
considerabel rachitica geweest, en ofschoon de beenen en dijen scheenen geredresseerd 
te sijn, bleek egter dat het bekken gedefformeerd was gebleven en de passagie 
considerabel eng, in sonderheid was ’t os pubis seer neergedrukt, en de spatie tussen dit 
en ’t os sacrum seer klein. Men kon op ’t hoofd gene suturen onderscheiden, waar door 
men niet wist, so als naderhand bleek, dat het aangezigt van ’t kind na de regterzijde van 
de vrouw en enigsints naa boven was; in deese omstandigheden sag de heer LEVRET wel 
dat die vrouw bijna onmogelijk een natuurlijk accouchement konde hebben, waarom 
hij tenteerde om de forceps in te brengen en ’t dus te trekken: Aan de linker sijde ging 
de Branche [van de forceps] gemaklijk in, maar met seer veel moeite aan de regter, en 
buiten dien konde toen de branches niet gesloten worden om de schuinse plaatsing van 
de eene, die om een difformiteit in ’t Bekken en mogelijk de situatie van ’t wesen, 
onmoogelijk kon regt gebragt worden, waarom genoodsaakt was de 2 branches met een 
lind vast aan een te binden. Naderhand bleek dat de prise van de ene in de nek, en van 
d’andere in de linker slaap van ’t kind was, en dus niet suffisant om ’t hoofd te trekken; 
dat veroorsaakte dat, na lang werken (waarin de hr. LEVRET mij ook ’t plaisir deed van 
mij mijne kragten te laten verspillen) en ’t driemaal afslippen van de tang, die ook al 
eens een lap vel van ’t hoofd mede nam; de heer LEVRET besloot dat het onmogelijk op 
deze wijse konde komen en dus ’t uiterste middel moest aangewend worden. Hij 
tenteerde nog te vooren om het kind te keeren, maar ’t was onmogelijk om de hand 
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door de passagie van ’t bekken te krijgen in de uterus, die buiten dien ook considerabel 
gecontraheerd was. Terwijl de knegt het crochet haalde, rusten wij en de vrouw wat, 
die egter seer courageus en nog vol kragten bleev. Een uer daar na retourneerde hij tot 
de operatie met sijn crochet, en die op ’t hoofd ingeplant hebbende, leegde hij daaruit 
het cerebrum &c., waartoe [hij] egter veel werk had, dewijl ’t hoofd seer hoog was, en hij 
de partiën der vrouw seer menageerde; na het afbreken en het halen van verscheide 
stukken (voorn: van d’ossa parietalia en ’t occiput) en &c. omtrend 3 quartier daar op 
gewerkt te hebben kreeg hij met seer veele moeite het hoofd buiten, en had toen nog 
wel een half quartier werk om met alle sijne kragten het ligchaam te trekken, dat in ’t 
uitkomen so plat was, of het tussen een pers was gedrukt. De placenta selvs, hoewel seer 
klein, passeerde met moeite door ’t bassin, en niets vreesden [we] meer als dat de 
cordon soude breeken. 

Sie daar mijn heer een terrible operatie die van 7 tot 11 uren geduurd heeft, sijnde 
een uur alleen tussen beide verpoost: ‘sed durus modus duro cuneo e fundendus’. De vrouw 
is hersteld en heeft geen een enkel toeval gehad, selvs geen remarquable koorts: dat 
niemand verwagtte, hoewel ’t waar is dat de heer LEVRET met alle omsigtigheid 
gewerkt heeft. 

Onder UE: consideratien sult UE sekerlijk verwonderd sijn dat die heer sijn 
werksaam instrument in dit cas, wat in ’t geheel geen tête enclavée was, heeft 
geapliceerd, en ’t selve dus aan kwaad succes heeft blood gesteld: wij maekten ook dese 
aanmerking, en de heer LEVRET selvs erkend sijne misslag, die egter in ’t vervolg 
wederom leerd voorsigtiger te sijn. 

Bij onse onderlinge ontmoeting sullen we gelegenheid hebben om nog d’eene en 
d’andere particulariteiten van dit cas te verhandelen. Dit casus heeft ons niet alleen het 
werken met de Forceps doen sien, maar ook met de Crochet, en is ons dus nog al wat 
waard, hoewel wel leiden mag dat diergelijke terrible omstandigheden mij nooit 
voorkomen, daar men selden eer mede inlegt. 

De heer LEVRET had ook de politesse van mijne nieuwgemaakte Forceps, die bij 
hem was om te examineren, mede te nemen en met die te werken. Deselve is na een 
nieuwe correctie gemaakt, waar van hij reeds mentie maakt in sijn suite des accouchemens, 
pag. …. 

Wij hebben in de courssen van dien hr. nog al ’t een en ’t ander remarquabels 
ontmoet; maar kan alles UEd: niet schrijven; UE: sult gelegenheid hebben om dat in 
mijn manuscript, hetwelk nu bijna geabsolveerd hebbe, te sien, of van ons mondeling te 
hooren. 

UEd: 3 scharen hebben we op UE: versoek bij BRADIE laten maken, en komen dus 
seer goed voor; de Ringen hebben we voor 6 Livres gekogt, en souden UE: die 
benevens enige andere dingen versorgd hebben met de hr. LOOSE, die ons beloovd had 
die mede te neemen, indien die hr. niet seer schielijk sonder dat wij ’er van wisten, was 
vertrocken. 

De hr. STEKELENBURG, die in ’t kort meend te vertrekken, beloovd ons dit te 
recompenseren: het is ons seer leed dat we UE: en de hr. SCHOUTEN het versogte niet 
eerder ter hand kunnen doen komen: maar UE: weet wel hoe difficil het is. 
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Ons verblijf alhier hebben we tot nog toe met seer veel plaisir en genoegen 
doorgebragt, maar wij beklagen nog altoos ’t verlies van UE: aangename compagnie. 

De aankomende aangename Lente sal ons meer occasie als de barre winter geven om 
nog enige aanmerkelijkheden te sien, als ook entrées van ambassadeurs en ’t huwlijk van 
de PRINS VAN CONDÉ in de maand van Meij; waarna wij ons vertrek van hier bepaald 
hebben op Junij, dus versoeke UEd: disput tot die tijd toe te bewaren, en ons 
ondertussen de stoffe daar van mede te deelen; versoeken te Utregt ons compliment aan 
onse vrienden SCHUT,222 VAN DE BEKE,223 OOSTERDIJK,224 HINLOPEN

225 &c., en 
wenschen UE: een gelukkige Promotie. 

De heer TAK’s briev aan de hr. SCHOUTEN sult UE: seker sien, en referere mij daar 
verder aan, om geen ding 2 maal te schrijven, waarom ook dese open aan dien heer 
sende, volgens UEd: versoek. 

Ik denk dat UE: nu ook niet over onse kortheid sult te klagen hebben. Wij 
verwagten volgens belovte spoedig antwoord. N.B.: alle UEd: vrienden groeten UE:, 
insonderheid Mevr. en Juffr: MULDER, Mad: LISET, &c.. Wij neemen de vrijheid onse 
dienst aan UE: seer te offereren, en na hartelijke groetenis ons te noemen,  
 
UEd: D.W. Dien[aren]: en getrouwe vrienden W. VAN DOEVEREN & J. TAK 

   
Paris, den 15 April 1753  
 
NB: Maar wij recommenderen ons ogen en patientie in UE: goede gratie, want UEd: 
laatste kon tot ons leed weesen niet dan na vier of vijf mael overleesens onse 
nieuwsgierigheid voldoen, en un mot (‘cum bona tua pace’) wij twijffelden vast of ’t 
arabische letters waren of niet. 
 

  

                                                 
222  Gerardus Jacobus Schutt from Utrecht was a student of medicine at Utrecht University. He entered an 

inscription in Van Doeveren’s Album Amicorum on May 6, 1752 (KB). 
223  Willem van der Beke from Sluis was a student of medicine at Utrecht University. He entered an inscription in 

Van Doeveren’s Album Amicorum in 1752 (KB). 
224  Hermannus Gerardus Oosterdijk (1731-1795) from Katwijk was a student of medicine at Utrecht University. He 

entered an inscription in Van Doeveren’s Album Amicorum on May 6, 1752 (KB). After his study he settled in 
Amsterdam as a physician, where during his life Oosterdijk made some name as a poet. As such he was a member 
of the Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde since 1769.  

225  Petrus Hinlopen from Hoorn was a student of medicine at Utrecht University. He entered an inscription in Van 
Doeveren’s Album Amicorum on May 6, 1752 (KB). 
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7. May 15, 1753: Wouter van Doeveren (Paris) to Marinus Johannes de Man 
(Leyden) 
UVA: UB: HSS-mag.: Cg 51e  
 

Van Doeveren writes to his friend De Man and excuses for not having written back earlier. He informs 
his friend about the custom regulations and about the availability of rooms in boarding houses in Paris, 
hoping that it will help him to prepare his trip to Paris. Furthermore he tells De Man of the various 
lectures he will have the opportunity to attend during his stay in Paris. The medical courses are all given 
in Latin and will start at the end of September. However, the quality is dissapointing. The practical 
courses of surgery, given by famous surgeons, are absolutely worth while. They are given in the winter, 
due to the use of cadavers during these lessons. There are of course also other interesting events to attend 
and peculiarities to be admired in Paris. Van Doeveren ends his letter by describing a meeting of the 
Académie Royale des Sciences and a session of the Académie Royale de Chirurgie to De Man. All in all 
Van Doeveren states that he and his friends are most satisfied about their stay in Paris. He informs De 
Man that he is unsure if he will get the opportunity to see De Man before the summer holidays will start, 
as he will return to Holland early June.  

 
 
Den hr DE MAN te Leiden 
 
Weledele Heer en geëerde Vriend. 
 
UEd. missive waarmede UE: mij in antwoord op de mijne vereerd hebt, is mij tijdelijk 
geworden, en onderrigtte mij met seer veel plaisir de welstand van UE. en andere 
vrienden die wij hier bij continuatie ook nog genietende sijn. 

Uit de grond van sincere vriendschap heb ik reciproquelijk reeden van UEd: 
genereuse sentimenten te hoopen dat UE: niet kwalijk sult neemen mijne nalatigheid 
van UEd: tot nog toe daarop niet geantwoord te hebben. De heer DE VRIJE sal UE: daar 
over reeds mijn excus hebben gedaan, en mijne besigheeden hebben mij seer 
verhinderd, te meer steldde ik het uit dewijl ik na eenige stoffe wagte, die UE: attentie 
waerdiger was: UEd: versoeken in UEd: missiven sijn egter so vriendelijk, en de blijken 
van UEd: vriendschap so klaar dat ik niet langer kan manqueren met deese, so veel mij 
mogelijk is daar aan te voldoen. 

Omtrend de contrabanden op reis, daar in heeft de eene meer stribbeling in als 
d’andere: vooral diend UE: sorg te draagen van geen snuif of tabak mede te neemen die 
anders beide hier seer slegt en duer sijn: thee kundt UE: mede brengen, mits die aan de 
comptoiren aangevende: alles wat UE: mede neemd als koussen, linnen, manchettes, 
&c: moet gedragen of ten minsten gewassen sijn, wildt UE: geen gevaar loopen van dat 
aan de roofvogels als prijs over te laaten. 

Ik soude UE: niet raaden veel boeken &c. mede te neemen, dewijl de autheurs over 
de stoffen die UE: hier meest sult verhandelen, hier meer en beter te krijgen sijn, van 
die geene daar Parijsse Editien van sijn, ’t sij in ’t Fransch of Latin, soude UE: raden 
geen andere van mede te neemen, schoon in een à 2 tot 3 geen gevaar steekt. Als UE: 
niets als ’t geen een reisiger noodig heeft mede neemd, sult UEd: niet veel difficulteiten 
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ontmoeten; UE: sult in alles veel minder rigoreusheid ontmoeten als UE: met een chaise 
de poste na hier komt van Brussel of Rijssel, ’t geen voor 2 te samen eeven goed koop 
is als met de diligence, en veel commoder, behalven dat men in 2 dagen over is, en 
anders in seeven. 

Omtrend kamers daar UE: om schrijft; hieromtrend kan UE: niets determineeren: 
wij sijn aangekomen en woonen nog bij eenen Mr. BATON à l’Hôtel de Macon, Rue 
des Grands Augustins, ‘Faubourg Saint-Germain’, sijnde in ’t midden van Paris, daar wij 
reedelijk wel gelogeerd sijn, en meestendeels in huis eeten, dewijl hij ook ten eeten 
geeft, en vooral van Engelschen en Hollanders bezogt word; hier soudt UE: geen ander 
adres hebbende, UE: ook bij provisie konnen adressseren; die geen kamers hebbende 
UE: seker wel bij een ander sal wijsen; UEd: kundt hier altijd met de 14 dagen of 
maand changeeren; en dus beeter soeken als UE: niet aanstaat. 

Sie daar, mijn heer, eenige nadere onderrigtingen omtrend UEd: reis; kleindere 
omstandigheeden leeren sig van selvs; ’t is mij leed so ik UE: niet voldaan heb; indien 
UE: hier zijnde, ergens in mijn dienst noodig hebt, gelievd mij maar te schrijven, ik sal 
met al mijn vermoogen tragten UEd: van ’t versogte te onderrigten. Uwe vriendschap 
en onderhouding van die door de uitwisseling sal mij aldoor seer aangenaam weesen. 

De collegies in de medicijne worden alle in ’t Latin gehouden, maar seer slordig, en 
in een smaak die ik denk dat UE: niet meer sal aanstaan als ons, segge nogmaals dat die 
daarom hier komt, buiten de waard reekend; deseve beginnen in ’t eind van September; 
de courssen in de chirurgie, bij particuliere chirurgijns so wel als in haar school op St. 
Cosme, worden in ’t fransch gedaan, en veele meriteeren de overkomst van 
vreemdelingen: hier toe kiest men dan de vermaardste in dat gedeelte van de chirurgie 
uit, daar men sig meest op wil toeleggen, daar ik nu UEd: smaak nog niet omtrend 
weete. 

Dit alles geschied van weegens de cadavera &., best in de winter; waarom UE: niet 
beeter kundt doen als in Augustus of September hier na toe te koomen, om Parijs in dit 
alles wat gewend te worden ’t welk wel eenige tijd vereischt, behalven dat UE: in ’t 
eind van de somer nog komende, ook nog gelegenheid sult hebben om ’t geen wel wat 
attentie meriteerd [te bezoeken], want komt men om ’t een, men kan ’t ander ook wel 
meede neemen. Wij hebben ons daar seer wel bij bevonden, en raaden UEd: vooral om 
de merkwaardigheeden, die UE: sien wilt niet tot ’t laast uit te stellen: van dese practijk 
ondervinden wij nu het inconvenient. 

Voorleede week hebben we wederom in de publicque seance van de vermaerde 
Academie R[oyale] des Sciences geweest; en daags daaraan in die van de Academie 
Royale de Chirurgie, die in seer korte tijd een 2de deel van hunne fraaije Memoires sal 
uitgeeven. 

Ik heb het genoegen van UE: te konnen melden dat wij seer content sijn over onse 
reis, en onse voorneemens hier meerendeels bereikt hebben; waarom ons verbl[ijf] alhier 
niet lang meer sal duuren; ik denk in ’t begin van Juny van hier te vertrekken; maar 
weete nog niet of [ik] d’eer sal hebben UE: voor de gr[oote]: vacantie te Leiden te sien. 
 
Na dienstoffers van de Hr. TAK en mij aan UEd: en goede vrienden, blijve &c., 
W. VAN DOEVEREN.  
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8. August 24, 1753: Hieronymus David Gaubius (Leyden) to [Antonie Adriaan] 
Van Iddekinge226 (The Hague) 
KB 424 B 2: 
 

In this letter Gaubius recommends Van Doeveren for the post of professor of anatomy and surgery at the 
University of Groningen. He asks Van Iddekinge if the governors of the University of Groningen have 
already decided on the nominee for the post of professor of anatomy and surgery at the University of 
Groningen. Anyhow, he wants to recommend the man who will deliver this letter in The Hague. His 
name is Wouter van Doeveren. He describes Van Doeveren as a young promising student, who has very 
recently returned from Paris, after having studied medicine most diligently for several years at Leiden 
University. In Gaubius’s view this young man, who is an excellent student, is most suited to fill the 
vacancy. He has no doubt that the Albinus brothers will also be prepared to testify in a most positive 
way. 

 
 
De Heer Mr VAN ID[D]EKINGE (’s Hage) 
 
Edelmogend Heer 
 
Niet wetende, of men reets over de profession der medicijne in Groningen gedisponeert 
heeft, en mij herinnerende, dat de meeste swaarigheid soude sijn in het vinden van een 
bekwaam sujet der Anatomie en Chirurgie, neeme [ik] de vrijheid aan UwEdelmog. ten 
dien einde t’adresseeren brenger deezes, den Heer VAN DOEVEREN, nu eerst van Parijs 
gekomen, na dat [hij] alhier vescheyde jaaren met ijver gestudeert [heeft], bijsonders van 
d’anatomie veel werk gemaakt [heeft] en met d’uiterste honneur d’examina gepasseert 
hadde; so dat met grond vermeijne in staat te sijn, dien post met success op te neemen 
en met luister te vervullen. Ik twijfle niet of de Heeren Albini sullen, des gevraagt 
sijnde, mede een loffelijk testimonium geven. Edog verre sijnde van eenige praescriptie 
depreceere mijne vrijheid in deze en verseekere met d’uiterste veneratie voor 
UEdelmog. & Mevrou te sijn, Edelmogend Heer, 
 
Leiden, d. 24 Aug. 1753 U Edelmog. Ootmoedige Dienaar, H.D. GAUBIUS.  
 

  

                                                 
226  Antony Adriaan van Iddekinge (1711-1789) studied law at the University of Groningen. He had a most 

succesfull carreer as Councillor and burgomaster of the town of Groningen, delegate of the Province of 
Groningen, member of the States General (residing at The Hague), deputy in the Council of State, administrator 
of the West India Company and member of the Admiralty of Friesland. Furthermore he acted as member of the 
Council of the board of guardianship to Prince William V. Later on he became representative of Prince William 
V in the province of Groningen and lieutenant-stadholder. Finally, Iddekinge became one of the governors of 
the University of Groningen. Together with Petrus Camper, he was responsible for the establishment of the 
townhall of Groningen. 
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9. February 7, 1754: Wouter van Doeveren (Leyden) to the governors of the 
University of Groningen (Groningen) 
KB 424 B 2 
 

Van Doeveren informs the addressees that he has recently received a letter sent to him by Mr. Laman, 
secretary of the governors of the University of Groningen, in which he has been offered, on behalf of Her 
Royal Highness the Princess of Orange, the position of professor of medicine at the University of 
Groningen. Van Doeveren eagerly accepts this honourable offer, as well as its salary, about which he had 
been informed previously. He realizes that he owes this offer to his teachers, who have recommended him 
in a most positive way. He feels most honoured. Modestly he confesses that perhaps he will never fully 
come up to the expectations of the governors. Nevertheless he promises to do his utmost and to contribute 
to the fame of the University of Groningen. Once more he expresses his feelings of gratitude and 
obligation and observes that he is awaiting further orders, among others with respect to the date of his 
expected arrival in Groningen.  

 
 
Hoog Edele geboren en Gestrenge Heer, 
 
Dingsdagmorgen hebbe ik van de hr LAMAN,227 Secretaris der heeren Curatoren, eene 
briev ontvangen, waarbij dien heer het Professoraat in de medicijne mij offreerd van 
wegens hare Koninglijke Hoogheid en de heeren Curatoren, op conditien, en volgens 
het plan, ’t welk UHEd: geb. en Gestr. mij d’eer hebt gedaan te communiceeren; so als 
blijkt uit de nevensgaande copie van die briev. 

Ik heb van mijn pligt geoordeeld UHE.geb. en Gestr. hier van kennis te geven, 
nemende de vrijheid daarbij te vragen eene copie van het antwoord, ’t welk ik 
aanstaande Saturdag aan Sijn W.Ed: Gestr. denk te rescribeeren. 

Het gunstig vertrouwen dat UH.E.geb. en Gestr. in mij gesteld hebt, en de 
aanmoediging van mijne Praeceptoren, hebben mij tot de acceptatie van die gewigtige 
Bediening gedetermineerd, hopende over deselve den seegen des Almagtigen. 

Ik sal nooit capabel weesen, om UH.E.geb. en Gestr. de vereischte dank en 
erkentenisse te kunnen bewijsen, voor het verkrijgen van mijn geluk, in dese 
aansienlijke post; door UHE.geb. en gestr.: recommendatie en ongemeene protectie, 
alleenlijk kan ik UH.E.geb. en Gestr. verseekeren, dat ik van mijne kant gene moeite of 
ijver sal tragten te ontsien, om te voldoen aan de continueele vlijt die U.E.geb. en 
Gestr. aanwend, ten welzijn en luister van de Academie van Stad en Lande, en sal door 
eene onvermoeijde studie, als eene voornaame blijk van mijne opregte dankbaarheid, 
altijd soeken UH.E.geb. en gestr. goede opinie van mijne bekwaamheid te 
confirmeeren, tot bevordering van het heilsaam inzigt van hare Koninglijke Hoogheid, 
en den heeren Curatoren, om dus verder, so wel Hoogstderselven, als UH.E.geb. en 
Gestr. gunstige protectie waardig te maken. 

Ik denke na het ontvangen van het formeel Beroep (’t geen na de apparantie nu niet 
lang meer zal toeven) de eer te hebben, van in persoon mij na UH.Geb. en Gestr. 

                                                 
227  Henric Laman, ‘raadsheer’ of the city of Groningen.  
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orders en goede onderrigting te komen confirmeeren; indien egter ondertusschen 
UH.Geb. en Gestr. mijne presentie eerder vereischte, sal ik mij seer vereerd agten 
daarvan de orders te moogen ontvangen. 

Neeme de vrijheid mij in UE.E.geb. en gestr. gunste te recommenderen en met 
offerte van mijn respect en geringe dienst te noemen, Hoog Edele geboren en Gestr. 
Heer, UEd. Geb. en Gestr. verpligte en Dienstwillige Dienaar,  

 
G. VAN DOEVEREN  Leyden, den 7e Febr. 1754 
 
 

10. February 8, 1754: Wouter van Doeveren (Leyden) to the governors of the 
University of Groningen (Groningen) 
KB 424 B 2 
 

Van Doeveren writes he felt most honoured, reading the letter dated February 2, in which the addressee – 
on behalf of Her Royal Highness the Princess-Governess and the Governors of the University of 
Groningen – was asked to inform him on the decision he made with respect to the position offered to him: 
‘Ordinarius Professor Medicinae, Anatomiae, Chirurgiae et Arte Obstetricandi’, at an annual salary of 
1000 guilders, and on top of that the further dignities and privileges this position offers. Van Doeveren 
appreciates the trust the governors have put in him, by entrusting him with this most important position. 
He underlines that he is willing to accept the favourable conditions and promises to do his utmost. 

 
 
Wel Edele gestrenge Heer, 
 
Vinde mij vereerd met UwelEd, Gestr. missive van den 2e Februarij, waarbij 
UW:Ed.gestr. van wegens hare koninglijke Hoogheid de Vrouwe Princesse 
Gouvernante, en de heeren Curatoren van de Universiteit van Stad en Lande, mijn 
antwoord en declaratie versoekt te weeten, of ik het Beroep op de gemelde universiteit 
tot ‘Ordinarius Professor Medicinae, Anatomiae, Chirurgiae et Arte Obstetricandi’ soude 
accepteeren, op een tractement van duizend gulden ’s jaarlijks, met de verdere 
digniteiten en voorregten aan deze Faculteit annex, &c.. 

Hierop hebbe d’eere UWelEd.Gestr. te rescribeeren dat ik ten uiterste ben 
aangedaan door dese gratieuse offerte, en dank betuige aan Hare Kon. Hoogheid, en 
heeren Curatoren voor de favourable opinie en het goed vertrouwen omtrend mijne 
persoon en weetenschap tot het bekleeden van ’t gemelde Professoraat; en dewijl niets 
mij meerder geluk kan zijn, als onder so een vermaard en illustre corps te worden 
geroepen, en geen engagementen of andere reedenen mij kunnen aansetten om dit 
Beroep te refuseeren, dat de Vocatie mij seer aangenaam sijn sal, en van mij op de 
gesegde voorwaarden worden geaccepteerd. 

Hoe seer ik ook van mijne geringe vermoogens overtuigd ben, sal ik egter niets 
negligeeren, om mij tot die gewigtige post verder bekwaam te maken en tragten aan het 
goed vertrouwen van hare Koninglijke Hoogheid en de heeren Curatoren, so veel in 
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mij is, te voldoen, om de Universiteit het beoogde nut van mijne persoon en studiën te 
doen blijken. Waarmede, &c.,  

 
GUALTHERUS VAN DOEVEREN,  Leiden, den 8e Febr. 1754.  
 
 

11. May 11, 1754: Wouter van Doeveren (Leyden) to the governors of the 
University of Groningen (Groningen) 
KB 424 B 2 
 

Once again Van Doeveren expresses strong feelings of recognition about the way the governors of the 
University have honoured him. He informs them that he has arrived in Groningen two weeks ago and 
assures his benefactors that he will do his part to contribute to the success of the university. He refers to the 
lectureship which still has to be fulfilled. Van Doeveren has already discussed this vacancy with Professor 
Lambergen, his colleague. He states that this lecturer should serve both the university and the 
municipality. He has also spoken – only superficially – to Dr. Stenhuis about this position and thinks he 
is well suited to the task. Anyhow, the position has to include the office of prosector of anatomy and 
surgery. Van Doeveren knows Stenhuis is interested in this position and that he is willing to teach the 
young surgeons in the Dutch language. Furthermore, Van Doeveren believes Stenhuis should also teach 
the midwives. The municipality should order the young surgeons and midwives to attend these lessons. 
Van Doeveren also proposes the regulation of the surgical and anatomical demonstrations, meanwhile 
introducing the idea of lessons in obstetrics. He has advised Stenhuis to write to the governors of the 
university. Van Doeveren believes he will get along well with both Lambergen and Stenhuis. He reminds 
the addressees that their inauguration will take place on the 10th or 11th of June, while his Lectio 
solemnis will be delivered on the 18th or 19th of June. Finally he observes that the anatomical theatre is 
in need of repair and that several instruments have to be bought. In Amsterdam Van Doeveren made 
arrangements with respect to the acquisition of cadavers.  

 
 
Hoog Edele geboren Heer! 
 
Ik kan dese niet beginnen, sonder UH:E: geb. nogmaals opregt dank te betuigen, voor 
de gunstige directie, die UHE.geb. heeft gelieven aan te wenden, tot mijne bevordering 
in die post, waarvan ik nu reeds het geluk hebbe bezit te neemen, met herhaalde 
verzeekering en vast voorneemen, van alle mijne pogingen in te zullen spannen tot 
welstand en bloeij deser Universiteit, en approbatie van UH.E. geb. keuse op mijne 
persoon. 

Van heeden veertien dagen, dat ik hier ben aangekoomen, tot nu toe heeft mij niet 
veel tijds overig geweest, om eerder aan mijne pligt te kunnen voldoen. Egter hebbe ik 
mij van die tijd af geïnformeerd op de situatie der zaken de anatomie en chirurgie &c. 
rakende, en wel voornaamlijk ook gedagt, en met eenige heeren gesproken, over het 
bewust lectoraat ‘cum annexis’, waarover UH.E.geb., bij mijne overkomst alhier, mijne 
gedagten verzogt te vernemen. Ik hebbe over ’t selve in ’t breede gesprooken met den 
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heer LAMBERGEN
228, maar Sijn Ed. seide mij hierin geen ligt te kunnen geven, en 

geene wetenschap te hebben, hoe hetselve als Med. Doctor en Lector te gelijk voor de 
stad en academie best diende geschikt te worden; den hr Curator VAN IDDEKINGE en 
DE SITTERT &c. hebbe ik ’er ook van gesprooken, en gezegt UH.E. daarvan te zullen 
schrijven.  

Maar ik vinde hoe langer hoe meer difficulteit om dit op eene wijse gemakkelijk te 
schikken, die aan ’t voornaam oogmerk voldoen, en de Academie van nut zijn kan. Ik 
hebbe kunnen bemerken dat reeds in den beginne de intentie is geweest, tot onderwijs 
der vroedvrouwen en chirurgijns, &c.. Maar soude dit kunnen bestaan met één Lector 
academicus? Hierover schijnt de meeste reflectie gemaakt te worden. Waarom sal dan 
ook het munus academicum van de Lector bestaan? Sal hij de studenten de anatomie en 
chirurgie in ’t Latin doceren, en dus met de Professor in deselve collegia vallen?  

De heer DE SITTERT, wiens cordate vriendschap mij seer aangenaam en nuttig is, 
zeide mij UH.E.geb. hiervan ook selvs te zullen schrijven. 

Ik heb ’er ook van verre den heer STENHUIS
229 over gesprooken; dese heer rekende 

als Med. Doctor het infra dignitatem te wesen om Prosector te zijn, schoon ik dit niet 
zien kan, en de Prosectores in Duitschland ook meest doctoren zijn: maar hiervan zoude 
ligt zijn afte stappen, indien ’t anders wel reusseerd. Na ik bemerkte, toonde hij ook 
veel inclinatie om de jonge chirurgijns in ’t nederduitsch te onderwijzen, maar bleev 
ook in dubio over de academische of latinsche Les, so lang als door zijn Diploma niet 
gereguleerd is wat voor hem te doen staat. 

Excuseer H.E.geb. Heer mijne vrijpostigheid, en vergun mij in dese zaak mijne 
naaste gedagten onder correctie te zeggen: Namentlijk dat om verscheide redenen mij 
schijnt seer noodzakelijk te zijn dat de heer STENHUIS vooreerst de jonge chirurgijns en 
daarna de vroedvrouwen in het nederduitsch onderwijze, de eerste ten minsten 
tweemaal ter week in de geheele chirurgie, en de laatste twee maal per maand, en 
deselve van stadswegen worden geconstringeerd, om bij de lessen te assisteren: dit, 
gevoegd bij de anatomische demonstratiën, die ik in ’t nederduitsch aan de chirurgijns 
zal doen, en bij occasie van een vrouwen-cadaver ook aan de vroedvrouwen wel doen 
soude willen, dunkt mij dat met de tijd veel tot verbetering der chirurgie, die hier in 
een kwijnende toestand is, soude kunnen uitwerken, voornamentlijk als ’er dan een 
goed reglement op de examina van die beide gestatueerd werd. 

Zoude men aan den Lector chirurgiae ook kunnen demanderen de instructie der 
studenten in de chirurgie, so dat dit zijn ordinair en jaarlijks academisch college wierd, 
en ik in plaats van de chirurgische demonstratiën, die ik in ’t voorjaar ‘ex munere’ doen 
zoude, dese door een ander collegium kunnen suppleren, so als de Ars obstetricia en 
andere partes wel vereischen? En dan de Titel van Lector, die ik hoore dat nog niet 

                                                 
228  Tiberius Lambergen (1717-1763) studied medicine at the University of Franeker and went to Leyden, where he 

obtained his medical degree in 1742. He settled as a town physician in Leeuwarden. In 1751 Lambergen was 
appointed professor of medicine at the University of Franeker. Late 1753 he became professor of medicine, 
chemistry and botany at the University of Groningen, in which position he became a colleague of Wouter van 
Doeveren. He is known for having tried to find a vegetal remedy against breast cancer. 

229  Ludolphus Stenhuis (or Stenhuys) studied at Groningen University, where he became a Medical Doctor on 13 
Febrary 1753. He was appointed lecturer in anatomy at this university within the year.  
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vastgesteld is, worden ‘Lector Medicinae & Chirurgiae’? Of zoude het meer convenieeren, 
dat op de manier so als men te Parijs doet, een Professor de operatien expliceert en een 
chirurgijn deselve terstond daarna op een cadaver doet? Dog dit sal [aan] verscheide 
swarigheden onderworpen zijn, en mogelijk nog meer ‘infra dignitatem Doctoratus’ als het 
Professoraat. 

Ik verwagte van UHE.geb. excus voor het onbewimpeld schrijven mijner gedagten 
over dit punt, waarvan ik de correctie met veel plaisir zien zal, want niets gaat mij meer 
ter harte, als een goed en spoedig retablissement van de medicijnen en chirurgie, in dese 
stad en provincie. 

De heer SCHWENKE of andere [zou] hier omtrend meerder ligt kunnen geven. Dog 
dewijl dese zaak hier niet wel kan geschikt worden, en om alle verwijdering voor te 
komen, schijnt mij best, dat ik hier over deselve so weinig spreke als mogelijk is, en ’t 
selvs niet blijke dat ik hierin mijn sentiment hebbe gesegt; waarom ook mij gevoeglijkst 
schijnt, dat de geheele schikking hier gedresseerd, uit Den Haag kome. Terwijl 
ondertusschen de heer STENHUIS met verlangen na zijn Diploma wagt, scheen hij ook 
niet ongenegen, bij langer uitstel UHE.geb. selvs daarvan eens te schrijven, ’t geen ik 
hem ook aangeraden hebbe. 

Voor ’t overige geloove ik dat ik so wel met de heer LAMBERGEN, als dien heer een 
goede, en voor de Faculteit seer nutte vriendschap zal kunnen onderhouden, vooral 
indien onrustige en onvergenoegde geesten, geen kwaade rol hier tusschen komen 
speelen. 

Volgens resolutie der heeren Curatoren, sal onze inauguratie geschieden de week na 
die van Pinxteren, denkelijk den 10 of 11 Juny, en agt dagen daarna de Lectio solemnis. 

Terwijl dus tot aan de groote vacantie de tijd te kort is om een essentieel 
aaneenhangend, en voor de hier zijnde studenten nuttig stuk te beginnen, is mijn 
voornemen om voor deselve geen collegie te houden, maar in plaats van die in het 
Theatrum anatomicum enige experimenten met afgebrokene lessen te doen: denkende 
na de Vacantie direct met de Anatomie en Physiologie twee lessen te beginnen. Of ik 
hierin aan ’t beoogde sal kunnen voldoen, en ’t welzijn besorgen, verwagte ik van de 
tijd: maar dat is zeker, dat mij hierin, so wel als andere die hebben, geen Momi zullen 
ontbreken, die ook rijkelijke stoffe tot critiques zullen vinden (‘Momo enim satisfacere quis 
posset?’), waar onder ’er ook zijn zullen met grond; hierom neem ik de vrijheid mij aan 
UH.E.geb. vriendelijke cordaatheid te beveelen, en te verzoeken mij deselve dan onder 
’t oog te willen brengen, dewijl ik altoos met veel graagheid ene gegronde correctie 
ondergaan wil en tragten zal op te volgen.  

Het Theatrum Anatomicum sal enige reparatie en verbetering vereischen, 
voornamentlijk omtrend het ligt, waarover ik de heren Curatoren zal spreken. Over de 
instrumenta anatomica et chirurgica, zal [ik] d’eere hebben UH.E.geb. bij eene nadere te 
schrijven, dewijl ik nog niet genoeg op mijn stel ben geweest, om de oude te kunnen 
examineren, en ene goede lijst op te maken. 

Ik heb te Amsterdam zijnde, over ’t krijgen van cadavera uit ’t Gasthuis gesproken, 
waartoe de permissie bij Request aan de heren Burgemeesteren moet verzogt worden, ’t 
geen ik eerstdaags door een mijner vrienden denk werkstellig te maken, waarop sonder 
twijffel fiat zal komen. 
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Mijn broeder is nog aan de Munnikezijl, alwaar de nieuwe sluis en graving reeds is 
aanbesteed, om de directie over dat werk te houden, zullende met veel plaisir 
UH.E.geb. ordres observeren indien hij hieromtrend ergens van nut kan zijn. 

Indien U.H.E.geb. menigvuldige bezigheden toelaten, mij op de voorgemelde 
poincten met enig antwoord te vereeren, sal ’t mij seer veel eere rekenen, terwijl na 
Dienstofferte, met diep respect mij schrijve, Hoog Edele geboren Heer! UH:Ed:Geb: 
onderdanige en en seer verpligte Dienaar,  

 
Groningen, Den 11 Mey 1754  W. VAN DOEVEREN. 
 
 

12. June 8, 1754: Wouter van Doeveren (Groningen) to an unknown person, 
identified as Jan Tak 
UVA: UB: HSS-mag.: y 123 a: 8 
 

Van Doeveren sends his friend a copy of the programme of his inauguration at the University of 
Groningen. He welcomes the fact that his lectures on ‘obstetrical praxis’ are already a succes. In one of 
these problematic cases he has successfully applied Roonhuysen’s vectis, in another case he made use of 
Titsingh’s spatula, although in the end most mothers died. He describes the delivery of a child, already 
dead, whose head was too big. He ends by emphasizing that he is very busy, especially because his 
inaugural Lectio solemnis will soon follow after his oration. 

 
Note:  Initially the identity of the addressee and his address were unknown. Considering the contents 

of this letter and comparing its beginning with the one Van Doeveren wrote on July 15, 1754, 
in which their mutual friends Gerard de Wind III and Paulus de Wind III are mentioned, the 
addressee must be Jan Tak, who was still preparing his doctoral thesis at Leiden University at 
the time. 

 
 
Mijn heer en seer geeerd Vriend 
 
Hiernevens gaat een Programma van onse inauguratie: ik heb mij in ’t cursus vita, ’t 
geen men voor ene gericipieerd gebruik hier moet geven, mij over het ‘iter Parisinum’ 
&c. wat geëxtendeerd, om redenen beter mondeling te zeggen. 

Schoon ik mijne handen seer vol heb, kan ik niet nalaten UE kortelijk het gelukkig 
begin van mijne Praxis obstetricia te communiceren: gisteren wierd ik geroepen bij een 
vrouw, sedert 5 dagen in arbeid, ’t water den eersten dag ontloopen, nu sonder weën: 
het raport van de voornaamste vroedvrouwen was dat ’er in ’t minste geen opening in ’t 
orificium was, dit seer hard geconstringeerd &c., en hierom, en dewijl de vrouw te 
naauw was, hadden sij deselve opgegeven. Ik schrikte en beevde op dit raport voor mijn 
debut. En de 2 Doctoren hadden sonder verder examen hier op al wakker aan 
geordonneerd om weën te verwekken. Dog onderslaande vond ik perfect het 
Roonhuysiaansch geval, en ’t hoofd in de vagina, tot digt aan de vulva geävanceerd, maar 
pal op ’t pubis vast staande, en het orificio uteri niet alleen gedilateerd, maar selvs agter ’t 
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hoofd geschooten. ‘O beestagtige Domheid!’ Hier op resolveerde ik de vrouw door 
konst te verlossen, en een proev te neemen van de Roonhuysiaansche Vectis, gelijk in 
presentie van Dr STENHUIS en BOS, en verscheide vrouwen, de patient met het spatel 
van TITSINGH

230, die ik om verscheidene redenen, en vooral om de manier van 
appliceren, soude prefereren, ’s namiddags om een quartier uurs seer gelukkig en 
gemakkelijk verloste van een dood kind, stinkende, en door de putrefactie reeds 
ontvellende, en opgeswollen, ’t geen mij meer moeite gaf om ’t lijf als ’t hoofd te 
krijgen; behalven dat hetselve in proportie van de vrouw (die seer cordaat en wel te 
handelen was) monstreus groot is. Ik heb agter ’t hoofd geen ’t minste letsel van de 
drukking kunnen beschouwen. De vrouw is dese morgen in een gewenschte toestand 
na de tijd, so dat indien een opkomende koorts gevoegd bij gemelde Putrefactie en 
geweldige stank geene onheilen verwekt, ik hope heb dat wij se, onder Gods seegen, 
behouden sullen. Ondertussen maakt dit een eclat door geheel de stad, die mij 
oneindige satisfactie en vergenoeging geeft. Mogelijk bij ene nadere wat meer. 

Hoeveel hebt UE: voor de Acad[émie Royale] de Chirurgie alles compleet aan 
Pekker gegeven? Als ’t niet te veel is, wilde ik ook wel hebben: wagt spoedig UEd: 
breedvoerig antwoord. 

Na excus over mijne haastige stijl versogt te hebben (want heb aan alle kanten nu 
mijne handen vol, dewijl de inaugurale Lectio solemnis ook kort op d’oratie volgt), 
blijve T.T.,  

 
Groningen, den 8. Junij 1754   W. VAN DOEVEREN  
  
P.S. Hoe is ’t met de saak van de brouwerssoon RIGHOUT te Haarlem? en ander nieuws. 
P.P.S. Versoeke bij occasie mijn compliment en communicatie van ’t geval aan de 
vrienden Professoren. adieu! 
 
 

13. June 8, 1754: Wouter van Doeveren (Groningen) to one of the Governors of 
the University of Groningen (Groningen) 
KB 424 B 2 
 

Van Doeveren expresses his feelings of gratitude towards the governors of the University of Groningen. 
He is doing his utmost to prepare his activities to get started at the end of this summer. He discusses Dr. 
Stenhuis’s position, who is serving him well. He also mentions the shortage of cadavers and asks the 
addressees to exert his good services. Van Doeveren proposes several regulations which are to improve the 
results of the teaching of anatomy, surgery and obstetrics. Furthermore he informs the addressee that he 
discussed several material problems in a letter to Mr. Van Iddekinge, such as the rather defective state of 
maintenance of the anatomical theatre as well as the lack of good surgical instruments. Until now he did 

                                                 
230  Abraham Titsingh (1684-1776) was the son of the Amsterdam surgeon Isaac Titsingh. He was apprenticed as a 

surgeon at Dr. Guenellon. In 1702 he passed the exam of ship’s surgeon, after which he made several journeys. 
In 1711 he followed lessons given by Frederik Ruysch, who, among others, was surgeon of the Admiralty. 
Titsingh rejected the use of Roonhuysen’s vectis.  
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not receive an answer to his request from Amsterdam. Furthermore he has carried out his first problematic 
obstetrical operation, in which the mother survived although the child had already died in the whomb.  

 
 
Wel Edele geboren en gestrenge Heer! 
 
Na UWEd:geb: seer dank gesegd te hebben voor het cordaat vertrouwen, ’t welk in mij 
bij continuatie steld, en mij altoos meer en meer tot het voldoen uwer oogmerken 
animeerd, kan ik UWEd:geb: verzekeren, dat ik daarvan geen kwaad gebruik sal maken; 
hebbende de inleggende briev met attentie gelesen, en niemand daarvan enige schijn 
gegeven. 

Het concept van den heer Lector, een ontwerp zijnde van ons beide bij nadere 
samenspraak over ’t selve, soude ik denken, dat de tijtel van Artis obstetriciæ en de 
generale van Lector anatomiæ et chirurgiæ wel opgesloten zoude kunnen zijn; waartegen 
sijn Ed: mij te voren reeds gezegd heeft niets te hebben, 

Het soude sonder twijffel nut en noodzakelijk weesen, na mijn oordeel (onder 
correctie) niet naast mij, dog so dat mij daarvan altijd de voorkeuse toekome; want 
anders zoude dit, om de weinig hier voorkomende cadavera, somtijds veel derangement 
in mijne publique en private anatomie konnen maken. 

Voor ’t overige dunkt mij hetselve concept, in de tegenwoordige omstandigheden, 
seer convenabel, en wel meest beoogende aan de vijf eindens die de hr STENHUIS, en ik 
met hem, vooraf voorsteld. 

De Hr LAMAN heeft mij de inleggende copie Diploma ter hand gesteld: Neeme de 
vrijheid UwEd:geb: en Gestr: te herinneren, dat alle de particularia, waartoe Sijn Ed: 
buiten het ‘munus academicum’ geconstringeerd is, duidelijk uitgedrukt in het Diploma 
vereischt worden. Ook versoeke ik UWEd:geb: tot welstand en aangroeij der vervallene 
chirurgie, uwe goede officiën hier aan te wenden, dat van stads wegen de leerlingen of 
knegts vooreerst geobligeerd worden tot het waarnemen der lessen van de Lector, en 
hier van bij de examina de blijken te vertoonen: insgelijks konde men omtrend de 
vroedvrouwen doen. Op het verder versoek van dien heer, had ik nog wel enige 
consideratiën, vooral indien Sijn Ed: ook na het Stadsvroedmeesterschap tragtte, maar 
sal deselve ongevraagd tot ene nadere gelegenheid sparen; excus vragende over dese 
uitstap of indien ik mijne sentimenten al te vrijmoedig heb voorgesteld. 

Hebbe d’eer UWE:geb: hiernevens te voegen een Programma Inaugurationis. Wij 
hebben, volgens de hier gerecipieerde gewoonte, een cursus vitae opgegeven, waarin ik 
mij op raad mijner goede vrienden, en om verscheide redenen, enigsints meer (dog na 
waarheid) geëxtendeerd hebbe, als anders zoude hebben gedaan, ‘quoad iter Parisinum’. 

Ik heb de vrijheid genoomen den hr Burgr IDDEKINGE te onderhouden over enige 
seer noodige verandering en verbetering in het Theatrum Anatomicum, en hope dit te 
obtineren. Ook heb ik te Amsterdam ’t bewuste request reeds gepresenteerd, maar nog 
geen antwoord ontvangen. 

De heer STENHUIS heeft gisteren met veel dexteriteit een cataract gedeprimeerd en 
reusseerd seer wel in de chirurgie; ’s namiddags heb ik al een gelukkig begin gemaakt 
van mijne Praxis obstetricia, hebbende in presentie van dien heer en Doctor BOS, ene 
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goede Burger vrouw, die reeds vijf dagen in arbeid en door de voornaamste 
vroedvrouwen opgegeven was, door Godes hulp, seer voorspoedig verlost van een seer 
groot kind, dat reeds aan ’t rotten was; niet tegenstaande was de vrouw dese morgen, na 
de tijd en scrupuleuse omstandigheden seer wel, en wij hopen deselve, onder Gods 
verdere zeegen te behouden. In dit gewigtig geval heb ik bijsonder de ongelukkige 
toestand der Embryulcie alhier vernomen en moet met seer vele aandoening het 
onnoozel ongeluk der noodlijdende vrouwen beklagen, gaande de onkunde alles te 
boven. Bij mijne satisfactie over dit geval, soude het mij ten uiterste aangenaam zijn de 
vrouw te kunnen salveren; ondertusschen is hetselve door de stad bekend, en veele 
voorgaande critiques houden daar door op. 

Na mij in UWEd:geb: en gestr: protectie en gunst verder gerecommendeerd te 
hebben, hebbe d’eer mij met respect te noemen, UWEd:geb: & gestr: verpligte en 
gehoorsame Dienaar,  

 
Groningen, den 8 Juny 1754.    W. VAN DOEVEREN. 
 
 

14. July 15, 1754: Wouter van Doeveren (Groningen) to an unknown person, 
identified as Jan Tak (Middelburg) 
UVA: UB: HSS-mag.: y 123 b 
 

The addressee had asked Van Doeveren to inform him in more detail on the use of Roonhuysen’s secret, 
but Van Doeveren writes he is unable to answer all his questions, as he himself has not had many 
chances to use this method. He continues by describing a problematic delivery in which he had to use 
Titsingh’s spatula. The child, already dead for several days, smelled very strongly. Its mother died nine 
days after the delivery. He describes the course of several other deliveries, one of them using the instrument 
of Rhoonhuysen. All but one ended with the death of the mother. In one of the other deliveries the child, 
a girl, survived, while the mother died. In several cases the lochia did not start to flow, while gangraena 
and inflammations were common phenomena. 

Van Doeveren is very disappointed that he could not read his inaugural address properly, because 
his colleague, who had to deliver his inaugural address on the same day took most of the time, which was 
reserved for the two of them. Van Doeveren had to end his address abruptly and half way, after having 
spoken for 45 minutes. Furthermore he mentions a letter from Leipzig. Did his friend receive any news 
from Levret? Van Doeveren also asks to send him 25 or 30 glass jars of the finest quality, meant for the 
conservation of anatomical preparations. He informs the addressee about the prices of several books that 
have been published lately. How is their mutual friend Dr. De Wind doing? What about their common 
friend Dr. Du Cloux and his fight against an epidemic in the region of Sassenheim? He is eager to know 
at what salary David Van Royen has been appointed at Leiden University. What about their friends 
Schellebeek and Schouten? 

 
Note:  Initially the identity and address of the addressee were unknown. Considering the fact that in 

this letter their mutual friend De Wind is mentioned and refering to the question Van 
Doeveren has asked with respect to the salary of Professor Van Royen, who has been appointed 
professor of botany at Leiden University, the addressee must be living in Leiden. Furthermore 
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this letter mentions a possible contact with Schellebeek and Schouten. Comparing this, the 
addressee must be Jan Tak, who was still preparing his doctoral thesis. Jan Tak was familiar 
with the Mennonite circle of Leiden which is also mentioned in this letter. 

 
 
Mijn heer en zeer geëerd vriend. 
 
UwEd: briev van den 3. deser melde mij UEd. aanhoudende welstand, waarover ten 
uitterste mijn blijdschap was: so als ook over het deel ’t geen UE. neemdt in het 
gelukkig begin van mijne praktijk. 

UE. steld mij in deselve omtrend het geheim van ROONHUYSEN so veele vragen 
voor die ik uit een en het [zelfde] geval onmooglijk nog kan bepalen sonder nadere 
experientie; alleenlijk sal ik UE: van mijn geval seggen, dat ik meer (dog met restrictie 
tot nadere observatie) dat het kinds hoofd seer natuurlijk gekeerd sijnde, vast en bijna 
onbeweeglijk (of pal) stond met de grootste uitstekenheid van het agterhoofd enigsints 
op de boven rand van ’t schaambeen, maar voornaamlijk tegen de schuinse binnen zijde 
van de symphijsis en dat het os Pubis mij in dese vrouw platter als natuurlijk scheen te 
zijn, waarom ook denke dat ik op de wijze van DE BRUIN het instrument van onder op 
de regte plaats nog van d’eene nog van d’andere zijde konde brengen, maar hetzelve op 
de wijze van TITSINGH tusschen het kinds hoofd en schaambeen moest plaatsen, 
hetwelk vrij gemaklijk en sonder veel pijn geschiede; waarna ik het hoofd schielijk, dog 
niet sonder sterke force en ’t instrument bijna perpendiculair tegen de Buik te moeten 
brengen, eerst tegen ’t Perinaeum, en toen, na enige poozinge, het hoofd buiten bragt. Ik 
heb UE. reeds gemeld hoe vehement de Bederving en stank van het kind was, dus zult 
UE: uit dese, gevoegd bij de langdurige arbeid, het gebruik van heete pellentia, en het 
verschriklijk arbeiden van eene onkundige vroedvrouw, u niet verwonderen, dat de 
vrouw de tweede dag ’s avonds opstopping der Lochia kreeg, vervolgens eene 
Inflammatio uteri, en vomitus continuus, diarrhoea &c., waaraan se niet tegenstaande alle 
aangewende moeite den negenden dag na de verlossing is overleden. Sij heeft ook 
gangraena in de Partes internae gehad, dog meest van onder, en (om de waarheid te 
zeggen) minder daar de drukking van ’t instrument is geweest, hier selvs weinig, so dat 
uit dit een geval vooral de voorige omstandigheden geconsidereerd hier omtrend nog 
niets besluiten kan. 

Ik heb ’t genoegen dat heel de wareld, dese dood niet aan de operatie (volgens 
gewoonte) maar aan het verzuim toeschrijft. Selvs hebbe ik door dit geval veel 
vertrouwen reeds gekregen, het geen seer toegenomen is door de 2 navolgende, die ik 
UE. kort maar candide sal mededelen: want mijne bezigheden laten mij onmooglijk toe 
UE. deselve breedvoerig te melden. Indien nogtans UE: plaisir hebt om in ’t vervolg 
dese breed te leesen, wil ik u (onder conditie van spoedige restitutie) deselve, so als ik 
die wijdloopig tot mijn eigen plaisir en gebruik opgeschreven heb, afschrijven sal, wel 
toezenden, waar uit UE. dan omtrend verscheide omstandigheden mooglijk meer ligt 
zult ontvangen. 

Op UEd. vrage of ik dit geval met de Forceps van LEVRET of SMELLIE niet soude 
konnen redden hebben, kan ik UE. bij gebrek aan experientie niet wel antwoorden, 
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maar ik soude bijna durven seggen: Ja. Nogtans scheen mij dese gelegenheid al te veel 
voorkomende, om niet ene proev te nemen van de Roonh: machine. Om nu mijn 
decisif oordeel over dit instrument te zeggen, hope ik zult UEd: mij tot nadere 
experientie excuseren. De chirurgijn DE VRIES heeft in sijne nevens gaande briev (die ik 
UE: onder ons in vertrouwen om zijne Fraai en eerlijkheid – met versoek van restitutie 
– toezende) mij beloovd sijn sentiment daar over aan mij te zullen schrijven, waarvan ik 
slegte verwagting heb. 

Zie hier de 2 gevallen die [ik] onlangs gehad heb. Den XXI Junij werd ik ’s morgens 
gehaald te Aduard, twee uren van dese stad, om eene vrouw te helpen, reeds sedert 3 
dagen in arbeid van haar eerste kind, oud 44 jaren; de waters waren van eersten af aan 
ontlopen; ik vond het voor hoofd staan op de linker rand van het klein Bekken, het 
aangesigt na boven op zijde gekeerd, so dat het agterhoofd in de vagina schuins gezakt 
was, d’eene oor tegen ’t os sacrum en het regter oor tegen de boog van het schaambeen, 
het orificium genoeg gedilateerd, en agter het hoofd. Bij geluk was er ruimte genoeg in 
de vagina om mijne hand in te brengen, en dese legging van het hoofd met seer veel 
werk en moeite so verre te verbeteren, dat desselvs situatie bijna natuerlijk was, dewijl 
ik nu niet veel tijd had om buiten te blijven en de patient reeds lang en veel geleden 
had, en seer verswakt en sonder eenige arbeid was (schoon mooglijk de Natuur sig nu in 
’t vervolg had kunnen redden) bragt ik de Roonhuysiaanse Buiger over ’t hoofd, en 
bragt door behulp van dese en mijne vingers in de anus, het hoofd na buiten en verloste 
vervolgens de vrouw van ene frisse levendige dogter, die geen ’t minste letzel ergens 
had, gelijk deselve ook nu volkomen gesond leeft, maar de kraamvrouw die in ’t eerst 
alles goeds beloovde, is tot mijn smerte den 11e dag, na opstopping van de Lochia (die 
hier sedert enige maanden epidemisch is, en oneindig veele kraamvrouwen in ’t graf 
gesleept heeft, en waarvan men mij niet als te laat onderrigt heeft) met bij komende 
koortzen, eene geweldige diarrhoea &c., ook overleden, hoe seer ik d’eerste dagen ook 
hope had deselve te behouden. Dit is het ongeluk van de buiten patienten. Ik heb onder 
andere uit dit geval geleerd, hoe moeijlijk het is so ene legging te veranderen; en hoe 
veel de kinders konden uitstaan, want in d’operatie schoven de beenderen van ’t hoofd 
so over elkanderen, en rammelden sodanig door malkander, dat mij onbegrijpelijk 
voorkomt, dat het kind geen enig letzel had, maar selvs een half uur na sijne geboorte 
reeds aan eene van de omstaande vrouwen soog en nu nog gezond is. 

Den 14. Julij wierd ik wederom geroepen alhier bij ene vrouw sederd 24 uuren in 
arbeid van haar eerste kind, oud 39 Jaren; bij onderzoek vond ik het kind seer natuerlijk 
gekeerd, reeds laag in de vagina, tot omtrend een en ½ duimen circiter van de vulva af 
gesakt en het orificium uteri geheel over het hoofd gedilateerd; dus een volkomen 
natuerlijk geval, maar absolut geene ween of de minste arbeid, geene koorts of andere 
kwade sijmptomata, en de vrouw vrij sterk, waarom ik de operatie uitstelde en haar 
roborantia met sagte Emmenagoga231 gaf om te zien of de Natuer konde aan ’t werken 
krijgen; dese werkten egter niets uit gedurende 3 dagen, wat ik ook mogte 
voorschrijven, dan haar kragten te conserveren; ik ordonneerde dat men, so dra ’er 
koorts of verswakking kwam, mij ten eersten soude halen, om haar te verlossen, gelijk 

                                                 
231  ‘Emmenagoga’: agents, stimulating and regulating menstruation. 
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zij Saturdags ’s nagts meer ongemak hebbende gehad, sonder vordering, ik ’s morgens 
den 11e gehaald wierd. Ik vond deselve toestand, mooglijk het hoofd iets lager gezakt, 
maar niet vast sittende op of tegen het schaambeen, in een woord, seer nabij, het geval 
van Dr SMELLIE, Sect, IV, Nº 1, pag. 265, waarom ik ook eene proev van zijn Forceps 
wilde nemen, die ik nog nooijt had gebruikt; ik bragt desselvs bladen, op de aldaar 
beschreven methode seer gemaklijk in, en haalde in minder dan 12 minuten een seer 
grooten Jongen, die egter omtrend maar een halv quartier leevde, en seer flaauw en slap 
was, zijnde ook reeds zijn meconium onder het water vermengd. Heb ik de operatie niet 
te lang uitgesteld? – Ik moet ook nog candide bekennen, dat op de linker slaap van ’t 
hoofd, ene impressie van de Tang was, die vrij diep, maar niet bloedig was, en ’er na de 
dood ook in bleev staan. Of dese de dood al of niet verhaast heeft, kan ik niet wel 
bepalen dog uit het vorige geval, geloof ik het niet. Egter beweegt dit mij om de 
rondkantige randen van dese Forceps platter te doen maken. – Tot mijne grootste 
vergenoeging is heden, de agtste dag, de kraamvrouw seer weldoende, sonder scheuring, 
gangraena, krimpingen, koorts, &c., slaapt redelijk wel, sweet veel, de Lochia vloeijen na 
wensch, en sij heeft reeds verscheide klonters bloed gelost; ook loopt de urina gemaklijk 
en natuurlijk, en alles doed sig op tot ene spoedige en gelukkige herstelling. 

Zie daar, mijn vriend, in korte tijd reeds drie gevallen. Gaat dit so voort dan sal ik 
met enige interne Practijk en mijne academische bezigheden mijne handen vrij vol 
hebben en hier een slaafagtig ampt. Eene patient in de vroedkunde is lastiger als 10 
andere, vooral so ’er een weinig conscientie en nadenken bij kome. 

Den 11 Junij sijn onse oratien geschied. Mijn collega [LAMBERGEN] heeft volgens 
zijne aangebooren politesse de daar toe geschikte twee uuren alleen gebruikt, so dat ik 
ten twaalf uren moetende beginnen (wanneer hier alle menschen gaan eten) tot displaisir 
had, van de meeste toehoorders te zien weg gaan en de overige reeds gefatigueerd te 
houden, waarom ik ook in min dan 3 quartier reeds heb afgedaan, en de helft van de 
oratie niet hebbe uitgesproken; dit alles schoon hij mij te vooren en nog ’s morgens den 
Rector M. gesegd had niet langer als een uur of 5 quartier te sullen oreren. Den 13 dito 
heeft hij een Lectio cursoria of solemnis gedaan over een geval, waarin hij door de infusie 
van de Belladonna de kanker heeft genezen; en ik den 21 de Principio vitalis corporis 
humani, zijnde van sentiment veranderd, want meende De osseum structura te lesen. De 
beide oratiën zijn bijna afgedrukt op de kosten van de Provincie. 

De briev van RATHLAUW heb ik gelesen; deselve komt mij voor (hoewel hij in vele 
dingen geen ongelijk heeft) seer mal opgesteld en vol listige en bedrieglijke streken te 
sijn. De briev van Prof. ROEDERER met desselvs werkje geconfronteerd, schijnt mij 
suspect. 

Wat dunkt UE. van de passages op pag. 24 omtrend de heer LEVRET, die reeds meer 
dan 3 jaren voor de ontdekking van ’t geheim zijne Suite schreev? Dit schijnt mij een 
apert bedrog. Hoe komt UE. de applicatie voor op pag. 53? ‘Risum teneatis amici?’232. Ik 
ben te Amsterdam zijnde geconfirmeerd in het regt van die streek mij toe te eigenen, 
waarom mijne occasie dagt te moeten waarnemen, om ’er in mijne oratie, p. 29, iets 

                                                 
232  ‘Risum teneatis amici?’: ‘Would you have laughed [my] friends?’ 
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van te zeggen: ‘Chacun son tour’; en die Heeren spreeken volgens de Amsterdamse 
epidemie so breet en stout, dat se naar mijn oordeel wel wat verdienen. 

Ik heb onlangs ene obligeante briev van de Commentatores van Leipsich gehad, met 
een bedankje en een present van enige nieuwe dissertatiën, die mij schrijven mijn disput 
in het volgende stukje te zullen brengen. 

Hebt UE. nadere tijding van LEVRET, of sijne werkjes ontvangen? Het spijt mij dat 
ik tot nog toe geen tijd heb gehad om aan sijn Ed. te schrijven, ’t geen egter bij de 
eerste occasie sal presteren. Ik vreese dat hij niet al te wel gehumeurd sal sijn, dat ik sijn 
Forceps nog niet gebruikt hebbe. 

Ik heb twee Placentae, van die dewelke ik uit Vrankrijk heb gebragt, die excellent 
gedissolveert zijn, zijnde de eene voornaamlijk op subtilissima vascula gemacereerd. Ik 
heb aan HOGÉ geschreven UE. te versoeken, gelijk UE. nu selvs doet, van voor mij te 
willen kopen en ten eersten overzenden 25 à 30 goede, regte, gladde, heldere praeparata 
glazen van verscheide grootte; en hem voor UE. ook toegezonden de de verschoten 5 
gld. 3 st.. 

Den heer BIJLER
233 verwagt ik alle dagen weer uit Vrankrijk; ik kan UE. niet 

seggen of hij BUFFON
234’s IVe Tomus nu sal medebrengen; ik heb hem egter 

geschreven. Verzoeke UE. in ’t vervolg so lang met schrijven niet meer te wagten, dat 
UE. in twee brieven op mijne vraagen vergeet te antwoorden. Hoe veel kosten UE. de 
3 Tomes van de Académie de Chirurgie bij PECKER; in 4º, gelievd hem of een ander 
voor mij eens te vragen de allernaaste prijs. UE. hebt mij nog niet gemeld, op welk 
tractement en conditien, Titel, &c., de jonge Prof. VAN ROYEN is aangesteld. Het 
verwonderd mij dat UE. mij niets schrijvt van Dr DE WIND

235, die bij UE. is gelogeerd 
geweest; wat zeide hij van mijne operatie met de Roonhuysiaansche machine? UE. 
schrijvt niets van Dr. DU CLOUX omtrend zijne Epidemie te Sassenheim, nog van Juffr. 
De WED. RUHTAGS gelukkige verlossing.- Heemskerk heeft volkomen verdiend in sijne 
defensie ’t geen hem is overkomen. Ik begrijp niet wat dat R………. kopje tegens mij 
heeft, om mij geen dissertatie te geven. 

Weet UE. ook nieuws van SCHELLEBEEK of SCHOUTEN, waarvan ik nog niets heb 
vernomen, gedurende mijn verblijf alhier? Is SCHOUTEN reeds bij u geweest?  

Weet UE. voor de Doopsgezinde gemeente alhier een goed Predikant van UEd. 
smaak, op 450 gld tractement, en ene goede woning? 

                                                 
233  Gualtherus Carolus van Bijler, obtained his medical degree at Groningen University on 28 December 1754.  
234  Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707-1788) was a French naturalist and the director of the Jardin du 

Roi. He studied law in Dijon and mathematics and medicine at the University of Angers. In 1732 he moved to 
Paris where he was elected member of the Académie Royale des Sciences two years later. In 1739 he was 
appointed head of the Jardin du roi. Buffon is famous for his 36 volumes of the Histoire Naturelle générale et 
particulière. It was translated into many different languages, and Buffon became one of the most widely read 
authors of his day. In 1753 he was admitted to the Académie Française. His work influenced many naturalists in 
the following decades, among whom Lamarck and Cuvier.  

235  It is unclear whether Van Doeveren means Paulus de Wind III (1714-1771) or his younger brother Gerard de 
Wind III (1730-1800). The latter obtained his doctorate of medicine at Leyden University on a thesis, entitled 
De Hydrocele in 1752. Thereupon he went to Paris in order to improve his surgical and obstetrical skills at the 
main hospitals of Paris. In 1778 he was appointed professor of anatomy, surgery and obstetrics at the town of 
Middelburg. Their father Gerardus de Wind II (1685-1752) was town physician and clergyman in Middelburg. 
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De operatie van de heer STENHUIS omtrend de cataract, waarvan hij ook naderhand 
de tweede heeft gedeprimeerd, is van geen seer goed gevolg geweest, ziende de patient 
maar weinig. 

Permitteer mij dese, die lang genoeg uitgebreid is, te eindigen, met verzoek van 
gelijk UEd: openhartig en als vriend schrijv, daar van geen ander gebruik, dan onse 
intime vriendschap toelaat, te maken, gelijk ik dit verwagtende, en verzoekende in ’t 
kort en voor UE: vertrek, ene briev van U te ontvangen, na Dienstoffers aan UE. en 
alle mijne goede vrienden, blijve met verlangen van UE. eerst selvs te zien.  
Groningen, den 15 Julij 1754.    W. VAN DOEVEREN  
 
 

15. September 21, 1754: Wouter van Doeveren (Groningen) to an unknown 
person, identified as Jan Tak 
UVA: UB: HSS-mag.: y 123 d 
 

Van Doeveren informs his friend about his well-being and writes that his oration and the one of his 
colleague will be published shorlty. Knowing how curious his friend is, he has sent him a copy. Of course 
he will also send a copy to all the professors of medicine, as well as to the professors Van Musschenbroek, 
Allamand, and Van Royen. He continues by describing the course and the outcome of a difficult delivery 
and how he succeeded in saving both mother and child, without damaging the bladder and the urinary 
tract. Yesterday Dr Stenhuis, the new lecturer of practical surgery and prosector of anatomy, has delivered 
his inaugural address. Van Doeveren was pleased to read that his friend had been put on the list of 
nominees for a professorship at the University of Harderwijk. He asks questions about several 
publications, which his friend will send him. He is looking forward to receive a letter from Levret and 
gives additional information about the glass jars he has ordered some time ago. He is curious to know all 
about the progress of the addressee’s doctoral thesis. He informs about the state of health of their friend 
Van Genée (from Axel) and of the progress Gaubius is making with respect to the completion of his 
‘Pathologia’. The number of students at Groningen University has increased rapidly. Does his friend 
know if Dr. De Wind is already using Roonhuysen’s lever? Van Doeveren ends his letter, underlining 
his feelings of true friendship. 

 
Note:  Initially the identity and the address of the addressee were unknown. Taking into account that 

this letter refers to the fact that the addressee has served Van Doeveren by handing over a couple 
of copies of his inaugural address (recently printed in Groningen) to several Leiden professors, 
which fact is also mentioned in the letter – coded ‘y 123 o’ – the addressee must be Jan Tak. 

 
 
Mijn Heer en seer geeerd Vriend, 
 
De occasie, die het vertrek van de hr LEURING mij verschaft, kan ik niet voorbij laten 
gaan, hoe schielijk die ook zij, zonder UEd. iets van mij te laten toekomen, om UE. 
van mijn aanhoudende welstand en vergenoeging te informeren. 

Onze oratiën zijn nu geheel afgedrukt en op ’t punt van uitgegeven worden, 
waarom [ik] niet langer UEd. nieuwsgierigheid kan tergen. Zende UE. dan bij provisie 
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een exemplair voor UE., voor alle de medicijnse professoren en de hr. 
MUSSCHENBROEK en ALLAMAND, de jonge Prof. VAN ROYEN,: gelieve in specu UE., 
SEBUS, de hr. GAUBIUS, KRUTER, VAN ROYEN, &c., te herinneren dat ik bij de eerste 
occasie ene nadere verzending sal doen met de ordinaire schipper, hebbende nu geen 
meer exemplaren bij de hand, dus zullen ook de overige goede vrienden nog patientie 
hebben moeten. 

Het is mij leed dat ik nu wederom genoodzaakt worde mijne belovte te vertragen, 
zijnde mijne occupatiën daar van als nog de oorzaak. Heden [voor] 14 dagen heb ik 
wederom een vrouw verlost over de keering; het kind lag dwars, de regter arm en 
schouder presenteerden zig. Daarenboven was de buik seer vooroverhangende, en de 
ween so sterk dat ik diergelijke selden gesien hebbe; dese omstandigheden maakten mij 
de operatie ongeloovlijk swaar, een been konde ik wel krijgen, maar na verscheide 
vergeefsche tentamina en elke mogelijke aangewende moeite, de legging op de knien en 
elbogen vooral niet verzuimd zijnde, was ’t voor mij onmogelijk het tweede been te 
brengen in de vagina; tot dat ik eindelijk geen ander middel overig ziende, besloot de 
verlossing bij een been te doen. Ik bragt om ’t geboren beentje in de vagina (’t geen om 
de gladheid onmogelijk vast genoeg kon houden), een lint, en verloste dus de vrouw 
toen seer schielijk en gemaklijk, om dat het kind iets was beschadigt; hoewel het dood 
was, dog ook na mijne gedagten reeds voor d’operatie was geweest; hier uit blijkt dat 
men wel zomtijds de regels overtredende kan reusseren, en spraken we eens mondeling, 
zoude ik UE. over enige dingen onderhouden, die Theoretici mooi en klaar voorgesteld 
en Praxi van nul en geener waarde of inexcutabel zijn; dog dese poincten zijn voor een 
jong practizijn te teder om mij over uit te laten. ’T aangenaamste voor mij is, dat de 
patient, schoon se veel heeft geleden, nogtans heden de 14e dag zo wel is, dat ’er alle 
apparentie van een spoedig en gelukkig herstel is; in ’t bijzonder is ’t mij een plaisir dat, 
niet tegenstaande de langdurige operatie, de via urinaria of andere partes externæ &c., geen 
’t minste letzel ’er van hebben gehad. De aborticus waarvan UE: laatst melde, is geheel 
hersteld. 

Gepasseerde Maandag, heb ik begonnen college te houden over ALBINUS
236 De 

Ossibus en de Institutiones van BOERHAAVE. De auditores ordinarii zijn niet meer dan 7, 
dog trooste mij dat het genoeg is om te beginnen. Gisteren deed Dr. STENHUIS sijne 
inaugurale les als Lector: De Subsidiis chirurgo rationale necessariis; hij is ook prosector 
anatomicus aangesteld. 

Het genoegen dat ik had UE: op de Harderwijksche nominatie te zien pronken was 
onuitspreeklijk groot; ons driemanschap word daar door seer vereerd, en de lage 
denkbeelden, die UE. van u selvs maakt, daardoor weggenoomen; en ’t voordeel dat 
UE: daar uit zult hebben, is so apparent als de eer zeker is. 

                                                 
236  Bernhard Siegfried Albinus (1697-1770).  
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Ik verwagt met de Boeken van PECKER, PUGH’s237 Midwifery en ’t geen UE. verder 
voor mij hebt. Kunt UE. mij de Essays and Observations &c. van Edinburg eens ter leen 
senden?  

Ik ben verwonderd dat LEVRET niets van de veranderde courbure van zijne Forceps 
heeft geschreven; ik verwagt eerstdaags eene wijdlopige briev van hem, waarna 
nieuwsgierig ben, dewijl ik hem over verscheide interessante poincten heb 
onderhouden. 

De Praeparata glazen verzoeke te leesen: de groote van 9 à 10 duimen hoog, de 
kleinste van 5 duim; ik denk nog tans dat de meeste van middelzoort van 7 duim 
circiter moeten zijn; ’t sal mij aangenaam wesen als UE ’er enige bij deed die wat breed 
en volumineus zijn, om grotere partes in te zetten. 

Indien op de aucties te Leiden iets voorkomt, dat UEd: denkt mij te kunnen 
convenieren, houde mij gerecommendeerd, verzekerd zijnde van UEd goede smaak, en 
kennis van ’t geen mij ontbreekt. 

De heer BIJLER, die ik maar kort gezien heb, zijnde hij op ’t Land, en die in dit jaar 
hier nog sal promoveren, zeide mij de IVe Tomus van BUFFON voor UE: te zullen 
krijgen uit Vrankrijk. 

Een onzer goede Theologanten heeft mij verzogt voor hem te willen verzorgen de 
boeken op ’t nevens gaande lijstje gespecificeerd: neme de vrijheid UE. daarmede lasting 
te vallen, van de restitutie der verschote onkosten kundt UE. verzekerd zijn; ik denke 
dat UE. voor de smaak nog wel enige agting zult hebben. 

Gelievt mij eens te melden of UE. weet hoe VAN GENEE van Axel vaart? Hoe ver is 
uwe dissertatie geavanceerd? Welke [zijn] de voornaemste capitae? &c.. Hoe staat het 
met de Pathologia van de hr. GAUBIUS, die sijn Ed: mij schrijft haast te zullen uitgeven? 
Weet UE: of ’er anders iets nieuws uitgekomen zij? De correspondentie alhier is slegt, 
ten minste nooit nieuw. 

Onze academie heeft seer toegenoomen in studenten, namelijk Theologici en 
Juridici, tot nog toe is ’er maar een in de medicijnen nieuw gekomen; men zegt egter 
dat er nog enige verwagt worden. Is het getal te Leiden niet vermeerderd? 

UE: zult mij plaisir doen eens te schrijven of UE. swager de WIND reeds gebruik 
heeft gemaakt van de Roonhuisiaansche machine, en met wat succes? En hoe sijn Ed. 
gedagten daar over zijn? Schoon ik onlangs wederom eene briev van DE VRIES (, die 
wederom 300 gld. vermeerdering heeft gekregen voor ’t leveren van zijne cadavera) 
hebbe gehad, waarin egter de beloovde aanmerkingen op dat geheim ’er niet bij 
gevoegd, waar bij denke dat ik weinig verliese. 

Ik resolvere nog onder ’t schrijven UE: toe te zenden een omstandig verhaal van de 
eerste verlossing, die ik heb gedaan, dewijl denk dat UE: in uw verzoek op dese het 
meeste oog hebt. Verzoeke nogtans, dewijl hetselve seer schielijk en in slegte stijl is 
opgesteld, dezelve hier in ‘cum respectu amicitiae’ te lesen, en niemand te laten zien, en 
vervolgens mij dese wederom toe te zenden. 

                                                 
237  Benjamin Pugh was a surgeon and obstetrician who worked in Chelmsford (Essex). He is known for having 

published A treatise on midwifery, chiefly with regard to the operation, with several improvements (1754). Pugh also 
invented a curved forceps. 
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Wete verders geen nieuws UEd: attentie waardig; blijve, na hertelijke groeten aan 
UE: en alle goede vrienden, met alle verzekering van te blijven, T.T.,  

 
W. VAN DOEVEREN   Groningen, Den 21e Septemb. 1754  
 
Verzoeke mij nog uit Engeland te doen komen Mead: Mech. Acc. of Poisons, beste druk, 
Dr. SHAW’s Praktik of Physic., 2 vol., verscheide stukjes van J. PARSONS

238: On the 
muscular motions, waarvan ’er verscheide zijn in 4º. 
 
 

16. [s.d.]: Wouter van Doeveren (Groningen) to an unknown person, identified as 
Jan Tak  
UVA: UB: HSS-mag.: y 123 o 
 

Van Doeveren received two letters from Tak. He expresses his gratitude for the distribution of the copies 
of Van Doeveren’s oration. A couple of his dearest friends, like Gaubius, Winter and Tak himself, will 
in the meantime have received a bound copy and Van Doeveren wonders if this is to their satisfaction. He 
apologizes for not having answered Tak’s letters earlier, but writes he has had little time for private affairs 
during the first year of his professorship. Nevertheless he will do his utmost to maintain this 
correspondence.  

Van Doeveren enjoys teaching anatomy. At the moment he lectures on osteology and it pleases him 
that several students are very inquisitive and industrious. Once a week he gives a tutorial. Meanwhile the 
disagreement with professor Lambergen has been settled. Dr. Stenhuis has been appointed lecturer of 
anatomy and surgery and prosector of anatomy. Stenhuis has also been ordered to advise and to assist the 
professors of medicine. Twice a week he reads a lecture on surgery to the students in Latin and he gives 
lectures on surgery in Dutch to the surgeons assistants. Lambergen lectures on practical medicine (materies 
medica), in which he follows Boerhaave’s theories. Therefore, Van Doeveren believes the medical 
education at Groningen University is quite up to date.  

Van Doeveren writes that Mr. Bijler will obtain his doctorate of medicine shortly. He recently 
received a brief letter from Levret and hereby sends it on to Tak. He asks him to return it and notes that 
Levret has become rather arrogant. He promises to add a copy of the concept of Bijler’s thesis. Van Genée 
has died and Van Doeveren asks Tak to send him a copy of the protocol of the autopsy. Through Tak he 
wishes to congratulate their mutual friend Van Royen on his professorship. Van Royen does not answer 
his letters, and Van Doeveren believes the man must be occupied in love affairs. 

Furthermore, Van Doeveren discusses the price of the books ordered by him in England and awaits 
a copy of volume 2 of De Buffon’s ‘Historia Naturalis’, which Tak has received from Levret. He asks 
Tak to inform him about the expenses of the preparation jars Tak has bought for him. Van Doeveren 
believes the Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen has not been very fussy in selecting treatises for 
its latest volume. 

Van Doeveren welcomes Tak’s intention to concentrate on cataract operations. When will he obtain 
his doctoral degree? The set-up for his thesis pleases Van Doeveren and he adds some remarks.  

                                                 
238  James Parsons (1705–1770) was an English physician who was educated in Dublin, Ireland. Among other things 

he wrote: The Croonian Lecture on Muscular Motion (London, 1745). 
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Recently, at the occasion of a difficult delivery, Van Doeveren had to use the crochet. He gives 
some information about this parturition. Fortunately the woman, a firm farmer’s wife, survived. 
Although he was glad that such an instrument exists, he nevertheless contests its use. Furthermore he 
reports that Dr. Stenhuis has recently operated a hernia inguinalis and that he is happy to inform that 
meanwhile the patient is out of danger. He is also glad to inform Tak, that he can start a new series of 
dissections as the burgomasters of Amsterdam granted him three cadavers from the Gasthuys. 

Van Doeveren also exhibits his enthusiasm about the fact that he has recently joined his colleagues 
Van Lennep, Rücker and Schroeder in a so-called ‘Vrijdagsch Gezelschap’, a debating and book-club, 
which meets weekly. He hopes that Tak will soon answer his ample letter and is curious to know what 
the Leiden professors said of his oration. 

 
 
Mijn Heer en seer waarde vriend, 
 
UE. eene en andere briev is mij tijdelijk gehandigt; voor dat [ik] deselve beantwoorde, 
moet ik UE. bedanken voor de moeite, die UE. hebt genomen in het distribueren van 
mijne oratiën. Ik denke dat de gebonden &c., nu ook al aan de heeren GAUBIUS, 
WINTER en UE: zullen zijn overgeleverd: zijn zij ’er mede te vrede? UE. presseerd mij 
in uwe laatste zodanig tot antwoord dat ik onmooglijk langer kan of durve nalaten so 
veel mij mooglijk sal zijn, voornamentlijk uwe eerste briev te beantwoorden, schoon 
wat laater als het ons paste, waarvan egter alleen gebrek aan tijd de oorzaak is, en 
ofschoon UE. meend, dat het excus onder ons geene plaats kan hebben, meen ik egter 
dat UE. mij hier in wel wildt te gemoed komen. Voornamentlijk in dit eerste jaar 
waarin [ik] sodanig bezet ben, dat [ik] bijna geen tijd voor mijne particuliere affaires vrij 
hebbe, en dus dikwils in een vrij moment weinig lust tot schrijven. Ik zal egter so veel 
ik presteren kan, contribueren to het onderhoud van UEd. aangename correspondentie, 
en schoon die mij reeds wel eenige nagtuurtjes heeft gekost, er nog wel een aan 
opofferen, dus geen beter of aangenamer tijdverdrijf wetende. 

Het Les houden staat mij bij continuatie seer wel aan: over BOERHAAVE zeg ik bij 
occasie mijn sentiment (‘debito tamen cum respectu pro Tanto Vero’); die het niet horen wil 
kan ’er van onthouden, dat hem aan staat: de osteologie, dewijl ’er de jongeluiden nog 
nooit iets van gehoord hadden, en ik niet verzekerd was, dat ’er van de winter anatomie 
zoude kunnen zijn, heb ik so uitvoerig getracteerd, dat ik eerst nu aan de Truncus sceleti 
ben, en dien voor de kerstvacantie zal afkrijgen, moetende na nieuwjaar de Extremitas 
afdoen, met 2 à 3 maal tusschen de anatomie de osteologie te houden; ik heb behalven 
de benen, altijd de platen van ALBINUS &c., ’er bij op mijne collegie kamer hangen en 
zie met plaisir dat de studenten ’er vrij wat meer van profiteren, als ik ’er andere in mijn 
eerste jaar heb gedaan; ook is mij een groot genoegen dat mijne agt auditores excellent 
naarstig zijn, en onder deselve verscheide, die seer veel beloven, onder andere zijn ’er 
twee van uwe kerk onder die bijde uitmuntend, vlug en naarstig zijn; ik laat eens in de 
week responderen, waarin door deselve dikwils tot mijne verwondering worde voldaan; 
ik verlange niets meer als de continuatie van dit goed begin. 

Mijn collega en ik leven tans amicissime, ’t geen ook mijn genoegen vermeerdert: 
STENHUIS is ‘Lector Anatomes Chirurgiae’ en ‘prosector anatomicus’, moetende volgens zijn 



 

[ 150 ] 
 

Diploma, de medische professores in alles consuleren en in de hand werken, en in ’t 
particulier mij in de anatomie assisteren; hij houd collegie tweemaal in de week in de 
chirurgie in ’t latijn voor de studenten, en tweemaal in ’t neer-Duitsch voor de 
chirurgijns knegts. 

LAMBERGEN houdt de practijk over BOERHAAVE, en dicteert de materies medica. 
Dese collegies sullen sommige jaaren, na de vordering der studenten verschikt, en wel 
eens een ander gehouden worden, so dat mij dunkt dat hier thans iemand wel met nut 
in de medicijnen kan studeren. 

De heer BIJLER (die wij voorleden week candidaat hebben gemaakt, en eerstdaags sal 
promoveren), heeft voor UE. niets verschoten, en ’t vierde Deel van BUFFON nog niet 
ontvangen. – Van LEVRET heb ik eene simple briev te rug, die hier nevens gaat, met 
vriendelijk verzoek van deselve ten eersten te willen renvoieren (want ik moet hem 
haast antwoorden) en ’er die hij aan u geschreven heeft bijvoegen: zijn in deselve ook 
staaltjes van extra vagante arrogantie &c.? UE. zult ’er capitale vinden in de 
nevensgaande. 

De gekke dissertatie van KÜHNBAUM verwagt ik, ik sal u die van BIJLER de conceptu 
besorgen; Ik verwagt van UEd. eene ample autoptique historie van de toestand van 
VAN GENÉE. 

Ik felicitere onse vriend Professor met zijn ronde pruik. Weet UE. enige reden, 
waarom hij mij tot nu toe niet heeft geantwoord [?]; ik zal hem de maat misschien vol 
meeten en eerstdaags nog eens aan hem schrijven; misschien heeft hij door amours &c. 
nog meer bezigheden in ’t begin van zijne professie als ik, want (tot mijn geluk) blijf ik 
daar nog vrij van, dewijl aan die historie hier niets te doen is. Weet UE. een goed slagje 
voor uw beste vriend in Holland tegen de grote vacantie?? 

De Theologische boekjes die mij ontboden sijn (onder ons gezegt) voor de heer 
CHEVALLIER

239, mijn goede vriend, die in een smaak komt, daar ik wel mede kan 
sympathiseren: hij heeft kennis van de Engelsche prijzen, en UE. moet alle onkosten &c 
dat ’er op loopt maar ten eersten met de boeken zenden; het geld is zeker: ik heb al 
enige tijd gesloft u de nevensgaande notitie te zenden van Prof. VAN LENNEP

240 in de 
auctie van Mead; UE. zult mij een singulier plaisir doen, die ten eersten te willen aan 
WILSON zenden, al was ’t alleen de onkosten die ’er oplopen, zullen UE ook te rug 
komen, en enige boeken gekogt zijnde, kundt UE. ook op ’t geld staat maken: ik hope 
dat onse vriendschap mijne vrijpostigheid hierin excuseerd. UE. zult zekerlijk ook reeds 
ontvangen hebben de tweede Tomus van DE BUFFON, daar LEVRET van spreekt, en ’er 
een voor mij hebben. Verzoeke al wat UE. voor mij hebt: ten eersten over Amsterdam 

                                                 
239  Paulus Chevallier (1722-1796) was a descendant of a Huguenot family and studied theology in Lingen 

(Germany). In 1740 he obtained his doctorate on a thesis discussing the importance of theology for the natural 
sciences. He went to Leyden the same year, where he continued his theological studies under Wesselius, 
Schultens and Hemsterhuis. In 1743 he was appointed minister in Rijswijk. In 1751 he went to Groningen 
where he assumed a professorship of theology at the university. In 1765 he was appointed professor of church 
history. Chevallier was a fierce patriot and suffered from the political choice he had made. In 1787 he was 
dismissed and lived as a private citizen until 1795. 

240  Johannes Daniël van Lennep (1724-1771) was a classical philologist, who studied at the Universities of Franeker 
and Leyden. In 1752 he was appointed professor of Greek and Latin at the University of Groningen. 
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met de Praeparata glazen, oude beenderen (als UE. die hebt) &c., te willen zenden, en 
’er nog bij te voegen 4 anatomische scalpellen van BOSINET en een vierkant slijpleertje 
om deselve aan te zetten, bij UE. wel bekend: UE. zult mij dan plaisir doen een notitie 
te willen geven van al wat UE. voor mij hebt verschoten om een afrekening te doen. 

De Annotationes academicae bevallen mij so als UE.. Ik zal mooglijk dan mijn 
sentiment daar wel eens nader over zeggen: Uit de passatie zie ik dat ’er weinig hope is 
voor de Tabulae splanchnologicae. 

In het Deel der Haarlemsche Sociëtijt zijn ‘bona mixta malis’. Ik wensch ook dat se 
eene goede keuse van bekwame luiden zullen doen, en met haren protector opgroeijen, 
die ik denk dat tot hare bestendigheid seer veel sal contribueren. De memorie over de 
polypus uteri is miserabel slegt in een werk van die natuer. SCHOUTEN moet om werk te 
hebben die snaak eens op de vodden zitten: de memorie van Dr. CHAIS staat mij 
bijzonder wel aan, schoon meest uit andere gehaald. Ik denke dat ik veel zal 
contribueren om het préjugé tegen de inoculatie weg te nemen, altans hier weet ik ’er 
verscheide voorbeelden van! 

Selvs is een jong heer, op het lesen van de selve, om sig daar toe te leveren, 
geasolveerd bij de eerste Epidemie, en zelvs voor deselve, maar ik denk dat de 
voorzigtigheid vereischt dat ik ’er mij vooreerst nog niet mede exponere, want ik 
geloov niet dat in de waereld een stad is daar men sig voor alle dingen meer omzigtig 
moet gedragen als in onse, en daar de praejudicia vaster ingeworteld, en moeilijker te 
eradiceren zijn. 

UE. zult seer wel doen uw geluk in de cataract operatie te beproeven: mooglijk 
resolvere ik ’er ook nog toe. 

Nu komen we aan UE. promotie, die ik denke dat na bijna een jaar uitgesteld te 
zijn, nu voor de deur staat, maar komt se ’er ook nog in? 

Ik moet UE. candide seggen dat het plan van uwe dissertatie mij seer wel aanstaat, 
maar ik zoude mij in de praefatie niet defenderen tegen het ‘Jurare in versa magistra’, 
dewijl dat bij u geen plaats heeft, en men hoeft sekerlijk niet te scheeren, voor dat men 
geslagen word. Ik weet wel dat de een of andere momus het seggen sal, maar wie kan 
zig daar voor wagten, selvs heeft Dr. G. DE WIND in een briev die ik onlangs van hem 
ontving over de cadavera-affaire de beleevdheid te seggen, dat mijn attachement voor 
LEVRET in mijne oratie niet blinkt, ’t geen ik egter meen dat men op die wijze van alle 
boeken zoude konnen zeggen, want ik weet waarlijk niet waarin ’t is; misschien om dat 
ik so breed niet uitkome voor de vectis van die heeren, maar ik blijf omtrend die nog in 
’t selve sentiment, en bij ’t gene ik ’er UEd. van geschreven hebbe. Sult UE. ook 
mentie maken van de bladen van uw swager DE WIND? Ik merk niet in uw plan dat 
UE. mentie hebt gemaakt van ’t gebruik van het crochet; mij dunkt dat uwe materie het 
vereischt. 

Ik heb tot mijn uiterste smert (en versoek het stil te houden maar voor u meld ik 
het) genoodzaakt geweest mij ’er van te bedienen den 28e October: een vrouw, zijnde 
eene sterke boerin, was sedert 3 dagen in vehemente arbeid, hebbende de sterkste weën 
die ik ooit heb gezien, het hoofd zat in de vagina, het orificium is geheel agter, en in de 
vehementste weën, was in geen de minste beweging en ’t sat onbeweeglijk, met 
aangezigt na de regter kant van ’t bekken, komende voor met het agterhoofd en 
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vervulde dus geheel de vagina. Alle symptomata NB. drongen aan op een spoedige 
verlossing: door de Forcipes het hoofd te krijgen was na verschijde tentamina 
onmooglijk voor mij, die glipten aanstonds af zonder de minste vordering; de schouders 
van een groot kind saten dwars, pal over de bovenkant van ’t bekken en door de 
vehemente contractieën der uterus was al wat ik in ’t werk stelde om te verplaatsen 
vergeefsch. Ik sag met leedwesen dat ik mij voor niet ten enemaal afmatte; de 
symptomata passeerden meer en meer, en ik zag geen andere kans dan de haak die ik bij 
geluk bij mij had. Ik gebruikte de haak van LEVRET; ik kwam zonder veel moeite in ’t 
hoofd, na hetselve tot omtrend op de helft verminderd te hebben in zijn volume, kon ik 
nog niet dan met ongelooflijke moeite ‘au but’ komen; eindelijk egter verloste ik de 
vrouw van een considerabel kind. Eergisteren is deselve gesond in persoon in de stad 
gekomen om mij te bedanken, zijnde seer vergenoegt, en zonder enig ongemak 
hersteld. Dus ziet men dat het altijd so niet voor de wind gaat. Gelukkig dat ’er dat er 
dan nog een middel ter redding overig is! Maar niets detestere ik meer als desselvs 
gebruik, ten zij in de uiterste noodzakelijkheid! Niets verlange ik meer als hetselve nooit 
meer te moeten gebruiken! 

Ik verlange seer UEd. Dissertatie te leesen; dan sal ’er onder de Amsterdammers 
weer wat te seggen vallen, maar volgens UEd. kundigheid, na het bewuste plan 
uitgewerkt, denke ik dat men die windpraatjes wel ‘cum ceteris’ sal kunnen laten passeren, 
en de nijd sijne tanden stomp bijten. 

Dus meene ik uwe briev reedelijk wijdlopig beantwoord te hebben, manqueert ’er 
nog iets aan? 

De 24e en 25e paragraaph van LEVRET versta ik ook niet, maar ik moet UE. ronduit 
zeggen dat ik ’er niet meer over kan schrijven, dewijl mijne bezigheden mij niet 
toegelaten hebben daar nader op te denken, en deselve te examineren. Zijne briev had 
ook wel een commentarius voor UE. nodig, maar ik kan die onmooglijk hier bij doen. 

Over enige weken heeft de heer STENHUIS, bij mijn afstaan, een hernia inguinalis 
incarcerata geopereerd,241 deselve was 3 etmalen geklemd geweest, en wel ter groote van 
een kindshoofd; bij ’t openen bleek, dat voornamentlijk het intestinum, caecum en colon 
tr[ansversum] in sat; het gehele caecum en een gedeelte van ’t colon was reeds 
gesphuceleerd aan de voorkant en pikswart, dus alle hope van herstel verloren; 
niettegenstaande dit, is geheel die lap gesepareerd; onder het gebruik van een suffisante 
dosis cortex en andere corroberantia, is er suppuratie gekomen, de patient in ’t leven 
gebleven tot nu toe, zijnde nu buiten alle evident gevaar, met alle apparentie van een 
anus artificialis in inguine te zullen houden, terwijl de inwendige agterkant van ’t 
intestinum met de wande vastgroeit.  

                                                 
241  See on this surgery, attended by Van Doeveren and a few others: L. Stenhuis, ‘Geneezing eener beslootene 

liesbreuke, midsgaders verstervinge van een gedeelte van het net, dunnen darm en een groot deel der dikke 
darmen, met het darmscheel; zynde de ontlastplaats voor den afgang in den lieze gebleven, en door een konsttuig 
gemakkelyk gemaakt’, Verhandelingen der Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 2 (1755), 422-443.  
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‘Konsttuig’ (artificial tool) applied during Stenhuis' surgery of the inguinal hernia, witnessed by Van Doeveren (1754) 

 
Te Amsterdam zijn mij door de Burgemeesteren 3 cadavera uit het Gasthuis 

toegestaan, dus ik denke na de kerstvacantie, weer, wind &c. dienende de anatomie te 
zullen beginnen. 

Ik heb tans met de heeren RÜCKER
242, SCHROEDER

243 en V. LENNEP een weeklijks 
Vrijdags geselschap, waarin we ons excellent diverteren, terwijl we onder elkanderen 
‘intimionis amicitiae’ zijn; het soude mij seer aangenaam UE. daarvan hier eens getuige te 
zien. 

Voorts wete van hier niets nieuws te melden: na UE. dan met de verdere vrienden 
gegroet, en over de verwarde stijl excus gevraagd te hebben, blijve met veel haast en 
verzoek om spoedig antwoord, en executie van de verzogte poincten. 

 
T.T., W. VAN DOEVEREN 
 
P.S. Schrijft mij eens of de Professoren en andere UE. hun sentiment over mijne oratie 
hebben gesegt? Het Extract in de Commentarius van mijne dissertatie heb ik nog niet 
gesien. 
 
 

                                                 
242  Johan Gerhard Christiaan Rücker (1722-1780) studied law at the University of Leyden, where he obtained his 

doctoral degree in 1751. That same year he was appointed professor of law at the university of Groningen. In 
1760 he accepted a professorship of law at the University of Utrecht, a position which he held until his death.  

243  Nicolaus Wilhelm Schroeder (1721-1798) studied classical philology at the University of Marburg (Germany), 
after which he was appointed professor of Greek and Eastern Languages and of Literature at the University of 
Groningen. In 1752 he became professor of Hebrew antiquities. 
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17. June 7, 1755: Wouter van Doeveren (Groningen) to an unknown person, 
identified as Jan Tak  
UVA: UB: HSS-mag.: y 123 e:  
 

The letter is addressed to a friend whose relatives are living in the province of Zeeland, most probably in 
the town of Middelburg. Van Doeveren expresses his gratitude for the present that was sent to him: 
among others several plates made by [or at the order of] William Smellie. His friend Professor Chevallier 
is well pleased with the books that were sent to him. Furthermore Van Doeveren acknowledges the 
reception of a small treatise on inoculation. Because he has to give lectures for three more weeks he cannot 
come to Holland now. He hopes that his friend will accept the postponement of the payment of what has 
been sent to Groningen until then. In return he promises to give him the manuscripts of the lectures given 
by Professor Winter as a present at that occasion.  

Furthermore, Van Doeveren writes about two difficult deliveries he has carried out since he last 
wrote to his friend. The first child died in the whomb and was putrifying. The mother died one hour after 
giving birth. In the second delivery he was able to save the mother by using Smellie’s forceps and delivered 
a dead child. Van Doeveren also mentions his efforts in behalf of his friend’s future career and informs 
him that he has started to give lectures to future midwives, because he considers it necessary to further their 
theoretical knowledge and practical skills. He writes that he is eagerly looking forward to receive another 
letter from his friend before he leaves Groningen. 

 
Note:  Initially the identity and address of the addressee were unknown. Most probably it was 

addressed to Jan Tak. The expression ‘My dear Sir’, may refer to the fact that Jan Tak did 
spend several months in London, studying at its main hospitals. Furthermore Van Doeveren 
has asked his closest friend to be of service to him (as he ordered several books through him). 

 
 
My dear Sir, 
 
De oorzaak van ’t uitstel van mijn schrijven is alleen geweest dat ik meende dat UE. in 
Zeeland zoudt zijn. Ik voldoe dan ten eersten aan mijn pligt, nu ik door UEd: 
vriendelijke vermaning van ’t contrarie onderrigt ben. 

Het kistje met al wat UE mij op een lijst gespecificeerd had, heb ik in complete staat 
ontvangen. Ik ben ten uiterste verpligt aan UE. voor de genereuze moeite en content 
over alles wat er in was: voornaamlijk behagen mij de platen van Smellie seer, vooral 
om leerende een klaar denkbeeld van vele zaken te geven. Prof. CHEVALLIER is ook 
extraordinair in sijn schik en verzogt mij UE. seer uit zijn naam te bedanken; het geld 
voor zijne boeken heb ik reeds van hem ontvangen; ’t is maar over enige dagen dat ik 
UEd. tweede briev met het tractaatje over de inenting ontving: dit stukje behaagd mij 
zeer en geeft een exempel om wel te observeren.  

Ik moet UE. over verscheide dingen mondeling spreken en ben daarom verheugd 
dat sig de gelegenheid ras zal opdoen, want ik denke nog drie weken collegie te 
houden, en dan in de groote vacantie, indien ik niet absolut verhinderd worde, ten 
eersten in Holland te komen, wanneer UE: hope te zullen zien; ik dagt dat ik wel tot 
die tijd konde uitstellen om UE: het geld van Prof. CHEVALLIER en voor ’t geen UE: 
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voor mij gekogt hebt, te gelijk te betalen. Ik denk dan voor UE ook mede te brengen 
de manuscripten van ’t collegie van de heer WINTER.  

Van verscheiden kraamvrouwen daar ik in ’t kort ben bij geroepen, is de operatie in 
twee noodzakelijk geweest. De eerste was een vrouw van haar eerste kind swanger en 
op ’t eerste van haar dragt die reets eenige weeken vloed gehad had, maar insonderheid 
zederd 3 dagen door eene sware Bloedvloed in 2 latingen op ordre van een Doctor 
gedaan, so swak was, dat de dood alle momenten voor oogen stond. Dese onderslaande 
(schoon de vroedvrouw zeide geen ontsluiting te vinden of enige apparentie van arbeid) 
bevond ik de ontsluiting omtrend ter grootte van een gulden, ’t orificium seer slap en 
dilatabel, en in ’t selve een gedeelte van de nageboorte, hangende de Navelstreng in de 
vagina, en ’t kind de Buik presenterende; ligt was te declareren dat de kering ’t enigste 
middel was om de vrouw te redden, maar teffens met alle apparaten des doods 
vermengt; ik deed mijn Prognosticq aan de vrienden, haar egter radende de Verlossing 
te tenteren, waarin en dese en de patiente seer gaarn bewilligden; de vroedvrouw 
genegen zijnde om de verlossing te doen, verrigte die in ’t kort seer wel, ’t kind was 
dood en begon reeds te verrotten: de patiente gav den geest omtrend een uur na de 
verlossing, so als ik voorspeld had. 

De tweede is gelukkiger geweest, zijnde een vrouw van 40 Jaren, wiens Bekken seer 
naauw, hoewel niet gedefigureerd zijnde; 4 dagen in arbeid geweest zijnde, het hoofd 
geavanceerd tot digt aan de vulva, maar op zijde gekeerd, ’t aangezigt na de linker zijde 
van ’t Bekken, de ooren na ’t os pubis en Sacrum, hebbende een vrij groot tumor op ’t 
hoofd: na getenteerd te hebben om ’t hoofd te verplaatsen, en enige middelen sonder 
succes te hebben gegeven, ziende de kragten verminderen, de pijnen seer groot, sonder 
enig voordeel, en de koorts van tijd tot tijd vermeerderen, besloot ik tot de operatie, te 
meer dewijl de klemming van de Navelstreng tusschen ’t os pubis en ’t hoofd en ’t 
ontlasten van ’t meconium reeds voor twee dagen, mij gewisse tekens gaven van de dood 
van ’t kind. Ik verloste de patiente spoedig door SMELLIE’s Forceps van een groot dood 
kind. De vrouw heeft niet het minste toeval gehad en is thans (zijnde reeds 3 weken) al 
over enige tijd geheel hersteld. 

CAMPER heeft net een kolfje na zijn hand te Amsterdam gekregen: à propos (‘inter 
nos’) hebt UE. enige apparentie te Franeker door GAUBIUS, WINTER, etc. Ik heb 
ondertusschen gemaakt dat UE. bekend zijt bij Dr. VENEMA; so ’er iets op is, kan die 
veel doen; en vergeet dan Papa HEMSTERHUIS

244 niet; tenteerd de zaak, vragen kan 
nooit kwaad en mogelijk obsteerd de R……….. niet in dit cas. 

Ik kan geene connexie maken met de Berigten uit Engeland omtrend de inenting 
aan het rundvee en de ongelukkige Proeven in ons Land. Ondertusschen is ’t mij seer 
leet, dat de meeste menschen ‘ex analogia’ tot de Kinderpokjes raisonneren, schoon dese 
ziekten soo weinig met elkanderen over een komen. 

Ik heb enige boeken op ’t nevensgaande lijstje gezet om uit Engeland te ontbieden. 
De Oeconomia animalis van BOERHAAVE zal ik mooglijk in Holland kunnen krijgen; ik 

                                                 
244  Tiberius Hemsterhuis (1685-1766) was a Dutch philologist and critic from Groningen. He became a professor of 

mathematics in Amsterdam and later professor of Greek and Natural history at Franeker University. He was the 
father of Frans Hemsterhuis (1721-1790).  
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denke dat deese seer duur sal sijn in London, waarom ik wagten sal, tot dat ik UE. heb 
gesproken. Ik sal in Holland komende zelvs een Packje voor misse besorgen; ’t komt op 
geen maand aan. 

Ik heb hier thans een collegie voor leerende vroedvrouwen om de veertien dagen, 
waarin drie nieuwlingen komen, die ik hope dat het criant gebrek ’t geen hier is, zullen 
enigsins refarcieren; ik denke dat in Holland mooglijk so wel als hier de eerste regel in 
de praxis obstetricia is om nooit te geloven ’t geen een vroedvrouw zegt, want men kan 
’er deerlijk door misleid worden, so als in ’t eerstgemelde geval blijkt, en ik UEd: al 
meermalen getoond hebbe; in ’t gemeen is de grootste onkunde in de kennisse der 
deelen en ’t onderslaan, net de twee voornaamste vereischtens. 

Ik hope dat UE: mij nog wel met een antwoord voor mijn vertrek van hier zult 
willen vereren: waarmede UE [mij] seer zult verpligten, die sig na dienstoffers met alle 
sinceriteit noemt 

 
Groningen, Den 7 Junij 1755   T.T., W. VAN DOEVEREN 
 
 

18. February 21, 1756: Wouter van Doeveren (Groningen) to an unknown person, 
identified as Jan Tak 
UVA: UB: HSS-mag.: y 123 f 
 

Van Doeveren apologizes for having kept silent for such a long time after receiving his friend’s last letter. 
Not only his regular activities, but also the anatomical dissections carried out by him have kept him from 
writing. Last Monday he dissected the third cadaver, which was sent to him by the ‘Gasthuis’ 
(Amsterdam). It is the second corpse, dissected by him this winter. These corpses were of an excellent 
quality. He observes that during the last fifty years less than three cadavers have been subjected to 
anatomical dissections in Groningen. Van Doeveren asks his friend to inform him about the instruments 
which have been promised to him, together with the documents written by Professor Van Royen. Van 
Doeveren is worried they have gone missing. He promises to send the books for Mr. De Wind, the 
addressee’s brother-in-law, to Middelburg. More books will follow.  

Next Van Doeveren describes a problematic delivery, brought to an end by using Smellie’s forceps. 
The child had died in the whomb already and was decaying. In the course of this operation the umbilical 
cord was ruptured and the placenta was stuck in the uterus. In spite of all these problems the woman 
survived. Van Doeveren promises to inform his friend about another interesting case. He expresses his 
feelings of respect to the Haarlem Society, but observes that it does not sufficiently examine the quality of 
the treatises entered. Of course the treatise entered by ‘Papa Gaubius’ on inoculations is a favourable 
exception. Finally Van Doeveren asks his friend to send him a couple of pages of Albinus’s 
‘Annotationes academicae’ and what has recently been published of Gaubius’s Pathologia. 

 
Note:  Initially the identity and address of the addressee were unknown. Because this letter refers to a 

stay in England and because it mentions ‘Your honourable brother De Wind’, the addressee 
must be Jan Tak, whose elder sister Berdina was married to Paulus de Wind III (1714-
1771).  
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Waard[e] Vriend 
 
‘Praestat fero quam nunquam’. Eindelijk heb ik deze morgen tijd om te denken om UE. te 
antwoorden op de uwe van den 20 Januari. Van tijd tot tijd ben ik ’er ten eenenmaal in 
verhinderd geweest door mijne menigvuldige affaires, bestaande behalven [in] mijne 
ordinaire occupatien, ook in de anatomie, want ik ben daaglijks in dezelve bezig en heb 
voorleede Maandag reeds mijn derde cadaver begonnen, waarom ik vast durv hopen dat 
UE. mij ligt zult excuseren en geen ‘Jus Talidinis’ gebruiken. De twee laatste cadavera 
zijn excellent geweest en mij uit het gasthuis van Amsterdam toegezonden, alwaar de 
Baan nu zuiver voor mij is; zonder arrogantie kan ik UE: verzekeren dat hier in geen 
vijftig of meer jaren drie cadavera zijn geanatomiseerd, waarom ik daardoor mijn credit 
seer gestabiliseerd hebbe; en dewijl alle beginzelen moeijlijk zijn, kundt UE. ligt 
begrijpen die bij de praeparaties van de Hr. ALBINUS zijt geweest, dat ik daar vrij wat 
moeite en tijd toe besteden moet; en dus mijne schuld daardoor veel kleinder agten. 

Eer ik verder ga, moet ik UE. herinneren, dat ik tot nu toe niets vernomen heb van 
het pakje met krabbers, &c., ’t geen UE: mij schrijft gezonden te hebben. Ik ben 
ongerust dat het vermist zij, en te meer verlegen om dat ’er de Schriften van de Prof. 
VAN ROYEN bij zijn; wees so goed van ’er eens na te vernemen; ik twijffel niet dat UE. 
zult het hebben laten aantekenen; verzoek UE. van mij ten eerste te schrijven, wat ’er 
van zij, op dat ik ’er hier nazoek na zoude kunnen doen. 

De boeken voor UEd. Broeder DE WIND heb ik voor lang met eene particuliere 
occasie na Middelburg gezonden: ik wagt eene diergelijke om UE de verzogte te laten 
toekomen, en denk dezelve eerstdaags in een Pakje van de boekverkoper BARLINKHOF 
in te sluiten. Ik schaam mij zelve dat UE die nog niet hebt; ik hoop de Boeken uit 
Engeland haast te ontvangen. 

Ik heb voor vijf à ses weeken hier eene verlossing gedaan van een vrouw die de 
vijfde dag reeds in arbeid was geweest, en behalven andere gewoone swaare toevallen, 
ook reeds verscheide maalen sware convulsiën had gehad. De uterus lag geheel in de 
linkerzijde; de waters reeds de eerste dag afgelopen, de uterus genoeg gedilateerd, 
behalven dat de linker lip van het orificium naast het hoofd na beneden tussen ’t zelve en 
’t bekken in hing, maar so slap dat het geen hinder konde doen; ’t hoofd lag geheel op 
zijde met de ooren na ’t os Pubis en sacrum, so egter dat het aangezigt meer na boven in 
de linkerzijde dan na beneden of agter was gekeerd, de navelstreng hing vrij ver in de 
vagina, en behalve dese dat bij deselve in de regter zijde eene hand naast het hoofd, 
hetwelk niet tegenstaande deze mislijke situatie, egter geheel en al tot bijna door de 
geboorte in de vagina was gezakt. De Navelstreng was geklemd en zonder klopping: een 
geweldige stank en vuile stoffe ontlaste zig ex pudendis, en geen blijk van arbeid als 
eenige nijpende en vliegende pijnen, die gedurig van Braking en flauwtens verzeld 
gingen; so dat ik na voorafgaande voorsigtige prognosticatie van de dood van ’t kind en 
’t groot gevaar van de vrouw selve resolveerde de operatie te doen. Na de vereischte 
situatie gegeven te hebben, de Forceps van SMELLIE te hebben ingebragt langs de ooren, 
liet ik de vroedvrouw den scheefleggende vrouw na de regterzijde drukken, en verloste 
de patiente in seer korte tijd van een verrot kind, waar van de geheele epidermis reeds 
afviel, en de stank onverdraaglijk was, schoon de vrouw daags te vooren nog verzekerd 
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had, dat se het leven van ’t kind nog voelde, waaruit blijkt hoe weinig men op dat 
zeggen mag vertrouwen. 

De ergste post kwam nog aan: de Nageboorte sat vast, en het bederv ’t geen 
zekerlijk aan de selve was medegedeeld, deed mij voor het breken van de streng seer 
vrezen; gelijk ook bij het eerste en zagt effort omtrend op de helft geschiedde; ik ging 
langs het overgebleven eind na binnen en vond de uterus per longitudinem gecontraheerd; 
de Navelstreng langs deszelvs lengte volgende, wierd ik de Placenta gewaar in de regter 
voor-zijde van de uterus, maar geheel besloten in een sak gemaakt door de 
samentrekking van de uterus, welks opening omtrend 1½ of 2 duim diameter had, 
waaruit de streng hing: de situatie op die zijde hielp mij veel: ik dilateerde den sak so 
sagt en voorzigtig, als mij mogelijk was, ’t geen mij so ver gelukte, dat ik langs desselvs 
randen de placenta konde afpellen, e.a., en denselven eindelijk na geen kleine moeite af 
te haalen, de verlossing dus te volbrengen, en de kraamvrouw te besorgen, so als in die 
gevaarlijke omstandigheden nodig oordeelde. De voorafgegane toevallen, koortzen, 
stank, infectie en afpelling, de nageboorte deed mij niet veel goeds voorspellen, gelijk 
waarlijk de patiente drie dagen in veel gevaar is geweest sonder Lochia, met violente 
tormentatie, opgehouden hebben[de] wanneer se verscheide bloedklonten heeft gelost, 
en verders vloed heeft gehad. De vijfde dag loste se één lange worm, waarvan se veel 
verligting had, en waaraan ik denk dat mooglijk die convulsiën toegeschreven moeten 
worden; de herstelling is daarna so gelukkig en voorspoedig geweest dat se [mij] in de 
vierde week na de verlossing selvs sonder enig ongemak aan mijn huis is komen 
begroeten. Dit geval heeft mij hier seer veel goed gedaan; hetselve heeft vrij so veel 
gerugt gemaakt als het eerste voorlede jaar; waarom ik ook dagelijks bemerk, dat het 
vertrouwen van de sexe op mij toeneemd, en wel voornamelijk onder de fatzoenlijke 
Dames; onder andere kreeg ik nog voorlede week mevrouw LOHMAN, geweesen Juffer 
VAN NEK (illa Hagana) onder contributie; dit ‘inter nos’ gezegd – Als UE: spoedig 
antwoord, zal ik ook tragten in een volgende UE: spoedig mede te deelen eene 
observatie van een ‘Scirrhus mammae subitissime ortus felicissime tamen et simpliciter 
persanatus’.  

UE vraagt mijn sentiment over de Acta van Haarlem245: wat zal ik ’er veel van 
zeggen? ‘Sunt bona sunt quadam mediocra sunt, &c.’ Ik hoop dat de directeuren in ’t 
vervolg beter en met meer selectus zullen dirigeren, anders zal ’t niet lukken: De 
memorie van Papa GAUBIUS vind ik mooij, voorzigtig en wel beredeneerd; ik ben niet 
van gevoelen dat se de inoculatie veel zal bevorderen, en ’t geval zelve nog minder. 

Ik heb bij ongeluk bedorven het blad G van pag. 49 tot 56 in de eerste Fascic. van 
de Annotationes acad. van ALBINUS; wees so goed van bij VERBEEK een nieuw blad voor 
mij te bezorgen; voeg ’er bij de Bladen die van GAUBII Pathologia uit zijn. 

Haast en gebrek aan tijd doen mij so wel als ’t papier eindigen, maar schrijv spoedig 
en bemin uwen vriend.       W.v.D. 
 

                                                 
245  ‘Acta van Haarlem’: Van Doeveren means the Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 

(Haarlem, published since 1752). 
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[P.S.]  Ik ben seer nieuwsgierig naar die zekere heer van wien dat present is gekomen; 
en hoe het met dat juffertje is afgelopen. 
 
 

19. March 29, 1756: Wouter van Doeveren (Groningen) to an unknown person, 
identified as Jan Tak 
UVA: UB: HSS-mag.: y 123 g  
 

Although Van Doeveren is suffering from laryngitis; he promises to send his friend a concise letter, 
containing the results of several observations recently made by him. This letter will be delivered by Mr. 
Schwartz, who is visiting him. Van Doeveren discusses a couple of drawings made of a torn uterus and of 
several other anatomical parts observed by him after the completion of a problematic delivery, in which the 
child had died in uteri and was decaying already. The anatomical dissections have been finished and Dr. 
Stenhuis, lecturer of anatomy, is carrying out dissections on a cadaver Van Doeveren ordered for him in 
Amsterdam.  

Van Doeveren cannot hide his enthusiasm about the Hortus Medicus, which has recently been 
reconstructed. A new greenhouse has also been built, which had cost over 6.000 guilders. He adds that he 
has entrusted Schwartz with a certain amount of money meant for the compensation of the expenses the 
addressee has made in his behalf for buying the works of Albinus and Gaubius. He appreciates his 
friend’s decision to come to Groningen and is pleased by the news that their mutual friend Martinet has 
been appointed minister in a town near Utrecht. Van Doeveren writes that an epidemic seems to have 
broken out near Groningen and promises to inform his friend on any news and outcome regarding the 
disease. 

 
Note:  Initially the idendity and address of the addressee were unknown. The fact that in this letter 

Dr. Schwartz is mentioned (just as in the letter coded ‘y 123 h’) shows that the addressee is 
Jan Tak, who was town physician in Middelburg, Zeeland since 1755. 

 
 
Groningen, den 29 Maart 1756 
 
Amicorum ocelle! 
 
Schoon ik zederd gisteren onpasselijk ben aan eene kwade keel (die egter nu al begint te 
beteren) kan ik den heer SCHWARTZ niet laten vertrekken, zonder UE: iets van mijne 
hand te laten toekomen, hoewel mij de lust geheel niet kan bevangen om UE: ampel te 
schrijven. UE: zult verders van den hr. SCHWARTZ geinformeerd worden hoe ik leeve. 
Van het laatstgemeld geval zijn de figuren en de scriptie in gereedheid, maar de eerste te 
groot, om, zonder nadeel aan dezelve te doen, UE. toegezonden te worden. De uterus is 
gescheurd even boven en agter het os Pubis, tegenover de Placenta, die nog aan de 
agterzijde vast zit. Hangende voor een gedeelte benevens de vliezen en de streng, door 
de ruptuur in de buik; het kind lag geheel buiten deselve in de buik, behalven de regter 
schouder die in de scheur hing, en het hoofd: hetwelk seer vast zat, met het aangezigt na 
de agterzijde van de moeder, en doorgedrongen was tot omtrend een duim van de 
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introitus vaginae; ik ben bij de vrouw voor de dood niet geweest, en uit de berigten kan 
ik bijna niets van de Toevallen gewaar worden, vooral kan ik niet bevroeden wanneer 
dese ruptuer, en hoe lang voor de dood, geschied zij; ondertusschen is het te 
verwonderen, dat de vrouw ’s woensdags nog wel te pas was, en desniettegenstaande 
wanneer ik haar Sondags opende, het lighaam geweldig stonk en ’t kind geheel aan ’t 
verrotten was, sodanig dat ik de sweeren die ik na die tijd bijna aan alle vingers hebbe, 
aan de scherpheid en bederv der omliggende vogten toeschrijve. 

Mijne anatomie is van daag agt dagen geëindigd; de Lector STENHUIS is nu bezig 
met het doen der voornaamste operatiën op een cadaver, ’t geen ik hem van Amsterdam 
hebbe bezorgd. 

Onze Hortus medicus is [in] eene excellente staat gebragt: behalven dat deselve wel 
de helvt vergroot is, is ’er eene considerable en fraai gemaakte kas voor de exotische 
Planten in gemaakt, die meer als 6000 guldens gekost heeft. 

Ik hebbe den heer SCHWARTZ verzogt om aan UEd. in dank te rembourseren de 
penningen die UE: voor mij hebt gelieven te verschieten; ik dank je. Ued: heeft mij 
niets geantwoord op het verzogte blad van de Annot: Acad: Albini, nog op de Bladen 
van Gaubii Pathologia, &c., voegt het bij het goed van WILSON, benevens dat ’t geen 
UE. voor mij PECKER of de LUGTMANS voor mij zullen gekogt hebben en zendt mij 
alles spoedig; schrijv mij egter nog eerder en voor mijn vertrek en bepaal mij nader de 
tijd van UEd. overkomst. 

Heden krijg ik met blijdschap tijding dat onze vriend MARTINET te Gellicum en 
Renoy, vijv uren van Utregt is beroepen: indien UE. hem ziet, raad hem de 
voorzigtigheid aan. 

Men verzekerd dat in een dorp niet ver van hier eene bemettelijke ziekte heerscht, 
die, na mij de berigten schijnen te beduiden, eene Blutskoorts246 zal wezen; indien ik ’er 
vervolg van hoore dat waard is U te melden, zal ik ’er nader de uitloop van schrijven. 
 
Vaar wel en denk veel om Uwen vriend 
 
W. VAN DOEVEREN. 
 
 

20. May 10, 1756: Wouter van Doeveren (Groningen) to an unknown person, 
identified as Jan Tak 
UVA: UB: HSS-mag.: y 123 h 
 

Van Doeveren thanks his friend for having carried out several commissions in England and Holland, 
among others through Dr. Schwartz. Van Doeveren assumes his friend has meanwhile returned from 
England to Middelburg. He thinks the English books are extremely expensive. Van Doeveren asks his 
friend to send him a copy of the auction-catalogue of an interesting medical library. He has decided to use 

                                                 
246  ‘Blutskoorts’: an (epidemic) children’s disease expressing itself through inflamed red pustules. It was generally 

thought that this disease was not contagious. Most physicians advised to take sour drinks; other doctors 
prescribed infusions of cortex peruvianus. 
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plates in order to illustrate his lectures. He also realizes that he has to improve his skills with respect to 
complicated deliveries. For this purpose Van Doeveren informs him that he has started dissecting corpses 
in order to discover and understand the pathological processes and their causes. He refers to De Lille’s ‘De 
palpitatione Cordis’ and Whyt’s treatise on the circulation of the blood. Reading Gaubius’s ‘Elementa 
Pathologica’ has been a great pleasure to him and Van Doeveren is eagerly looking forward to the 
completion of this book. 

Van Doeveren also wants to know all about the addressee’s experiences in England. Has he 
already been informed in detail about the new treatment of Lues venereal, which Van Swieten has 
communicated to the surgeons practising in Paris? Furthermore he discusses Von Haller’s recent 
reappointment at the University of Göttingen. Initially both were nominated for a professorship at the 
University of Franeker, but eventually the list, which will be presented to Princess Anna, only bears the 
name of Dr. Muys (Rotterdam). Furthermore there is a French doctor (Paris) who intends to translate 
Van Doeveren’s thesis ‘De Vermibus’ in French. However, Van Doeveren has refused to send this man 
his most recent observations, as he is not confident this man will provide a right translation. He is pleased 
to hear his friend is busy translating Ellis’s ‘History of Corallines’ and is eagerly looking forward to 
receive a copy of this book. Did his friend already receive any news from Levret, Schellebeek and 
Schouten? Furthermore Van Doeveren mentions Dr. G. de Wind’s visit to Groningen, about four weeks 
ago. Dr. Himsel (Riga) has also paid him a visit. Finally he asks to be informed in detail about the 
inoculation practised in Holland, as he knows there is an increasing interest in this therapy in France. 

 
Note:  Initially the identity and address of the addressee were unknown. Given the fact that Van 

Doeveren opens his letter by using the expression ‘Dear Sir’ and that he refers to a sojourn in 
London as well as to the activities of the bookseller and publisher Luchtmans (Leyden), refers to 
Jan Tak, because in his letter Van Doeveren also presumes that meanwhile his close friend did 
return to Middelburg, his native town. Finally it was Jan Tak, who translated the book written 
by Ellis on corals, which was published in 1753. 

 
 
Dear Sir, 
 
Met de boeken door LUGTMANS aan mij gezonden, en door mijn collega SCHWARTZ 
heb ik uwe eene en and’re laatste briev wel ontvangen; ik dank UE. zeer voor het 
executeren van mijne commissiën in Engeland en Holland, waarover ik denk dat het 
niet nodig is verdere complimenten te maaken; onder ons, mij dunkt dat de prijsen der 
Engelsche hoe langer hoe exorbitanter worden, zo dat ik ontzien moet om zulke 
tractaatjes als NESBIT en andere te ontbieden tot zo een prijs; en dewijl ik weinig 
reussere in mijne commissie op de aucties te Leiden, dunkt mij dat aldaar de Boeken 
toch in prijs moeten gerezen zijn; hierom zoude het mij aangenaam zijn indien UE. 
voor geld en goede woorden mij een catalogus van eene goede medicijnsche auctie met 
de prijzen van SMIT wildt bezorgen. Supponerende dat UE nu reeds in Middelburg zult 
zijn geretourneerd en UE. geëerde familie in betere gesondheid door uwe praesentie 
zult gebragt en gelaten hebben, voeg ik mij nu eens eindelijk om deze aan UE. te 
schrijven. 
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Wat het uitgeven van het geval van de ‘aetirus disruptis’ aangaat, dat is vooreerst 
althans mijn voornemen nog niet; ik heb de figuren en descriptie voor mijn eigen 
gebruik gemaakt om mij daarvan in ’t vervolg op mijn collegies &c. te bedienen: want 
zo een geval simplement zonder enige aanmerkingen te publiceren, denk ik dat weinig 
convenieerd; en tot aanmerkingen van die natuer als UE. se gaarn zag behoord meer tijd 
en vooral meer experience van diergelijke gevallen als ik tot nu toe hebbe, behalven dat 
het mij seer weinig ligt daarin geeft, dat ik voor de dood niet bij de vrouw ben geweest, 
en dus geene symptomata hebbe konnen waarnemen, daar het voornamentlijk op aan 
schijndt te komen om enig nut in het gemeen maken van de eene observatie te weeg te 
brengen. 

Hoe veel ligt ons vloeijen en hoe veele ongemeene oorzaaken der dood ons bekend 
worden zouden uit het openen van meer Lijken voornamentlijk van zulken waarbij 
men in de ziekte geassisteerd heeft, blijkt niet alleen uit de gemelde, maar ook uit de 
opening van het Lijk van een officier, die ik in de voorgaande week heb gedaan; deze 
man, sujet aan oppressie op de borst en moeijlijke ademhaling en meermalen aan eene 
Borstkoorts gelaboreerd hebbende, viel na eene verkouding in een inflammatie binnen 
de Borst, die door de ordinaire medicus en mij, die den vijfde dag ’er bij kwam, voor 
eene Peripneumonia vera wierd gehouden, door alle symptomata die ’er bij kwamen: en 
dewijl door de gewoone middelen de Inflammatie, deliria, groote oppressie, &c., wel 
verminderd waren, maar ondertusschen eene geweldige Palpitatio cordis, aamborstigheid, 
pijn en swaarte in de Borst zonder eene aanmerkelijke crisis, voortduurden, oordeelden 
we dat de ziekte tot een suppuratie was overgegaan. De Patient overleed den 28e: wij 
vonden in de Borst de Longen wel overal aan de Borst zeer vast aangegroeid, maar 
geheel gezond, hoewel zeer gedrukt, want het Pericardium besloeg het grootste deel der 
Holte van de Borst, zijnde zeer verdikt en uitgespannen door omtrend twee ponden 
wateragtig vogt vermengd met veel etter; de geheele inwendige oppervlakte van ’t zelve 
was versworen, so ook de substantie van het hart zelve, hetwelk op veele plaatzen wel 
met het pericardium was vastgegroeit, maar rondom desselvs ventriculi, auriculae, sinus en 
voornaamste vaten door de suppuratie was geconfuseerd. 

Hier uit zien we een ontwijffelbaar exempel van de mooglijkheid en wezentlijkheid 
der Inflammatie en suppuratie van het hart zelve, waarvan ik gezien heb, dat DE LILLE 

nog eenige voorbeelden gecompileerd heeft in zijn Tractaat De palpitatione cordis. 
Eergisteren opende ik een soldaat, die aan de Paroxysmus van eene violente 

Bloedspuwing was gestorven: de Regter Long verschafte de Sedis en Causa mali, want 
onder eene harde Scirrhus in dezelve, vond ik eene holte, waarin een mans vuist wel 
konde logeren, vervult voor een gedeelte met dun, ten deele geronnen bloed; na dit 
uitgewasschen te hebben bleek het dat deze holte rondom gesuppureerd was, en met 
dezelve de voornaamste takken der vasa Pulmonalia en aspera arteria [?], die met wijde 
monden in dezelve gaapten, waarom men zig niet zal verwonderen dat die man so subit 
is gestorven en te voren reeds met het bloed stukken van de Long had uitgeworpen. 
Voor ’t overige was die geheele long in zijne substantie ongezond en purulent. 

Van de contagieuse ziekte, waarvan [ik] UE. onlangs meldde, verneem ik niets meer. 
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Het Tractaatje van WHYT[T]247 behaagd mij in beide deelen; De circulatio per vasa 
minima word daarin zeer opgehelderd en vooral de motus ipsorum vasorum; daarin 
bewezen die thans so veel gevaar loopt bij die, die den vaten Irritabilitas weigeren en alle 
motus humorum van de kragten van het hart alleen aflijden, ik zag met veel genoegen hoe 
hij daar door hetzelve begrip heeft van de Inflammationes als de Spasmologici, en dezelve 
wel duidelijk zegt haar oorsprong te nemen à stimuli sine obstructione. Hij heeft omtrend 
de irritabilitas en sensilitas aan HALLER argumenten tegengeworpen, die men moeijlijk zal 
kunnen wederleggen, maar ik wenschte wel dat se wat meer evidente experimenten 
behelsden. Zijne raisonnementen over de loop der vogten incurreren ook zeer op de 
secretiones en hoe dezelve aangenomen zijnde, ook de oscillationes depravatae en cacochymiae 
kunnen gepast worden, behoeve ik UE. niet te zeggen. 

Met ongemeen genoegen heb ik de Elementa Pathologica van onzen GAUBIUS 
gelezen: ik bemerk ’er in dat we nog geen reden hebben om ons de moeite van ons 
M.S. te berouwen, dewijl het nog als een Commentarius daarvan kan dienen in de meeste 
capita; hoe moet het WINTER flatteren dezen man bijna overal te zien den stimulus aan 
nemen, die ’er te voren soo seer tegen was! Indien het geen hij § 500, pag. 253 ‘Nec 
magis, … &c.’, zegt, op WINTER ziet, moet men bekennen, dat hij, so als de meesten, 
hem oordeeld door praejugé en so als de meeste, door hem niet zelvs gehoord te 
hebben. Wie heeft ooit onzen meester horen zeggen ‘Quod unice à solidus per virus in 
singulares insolitas, motus stimulatis, omnis contagii efficacitas rependa sit?’ Ik zeeker niet. Ik 
verlange ondertusschen zeer om dat werk compleet te zien, waardoor de schrijver niet 
kan manqueren de grootste eere in te leggen. 

UE. schrijft mij niets nader van de Remedia bij Mijlord gebruikt: ik ben ’er 
nieuwsgierig na, en ook benieuwd of aan UE. bekend is het Remedium hetwelk Dr. 
VAN SWIETEN aan de Parijsche chirurgijns gecommuniceerd heeft, om de Luës venerea 
zonder salivatie te genezen? 

UE. zal zekerlijk weten dat HALLER wederom na Göttingen tot cancellarius in plaats 
van MOSHEIM is beroepen en na alle gedagten zal komen. Zo ook, dat te Franeker 
wederom eene nombreuse Nominatie is; wij staan ’er beide wederom op; een mijner 
beste vrienden is seer ernstig gesondeerd of ik ’er zoude willen komen; UE. kundt het 
antwoord ligt begrijpen: over enige weeken vernam ik, dat men vast voornemens was 
UE. te beroepen; nu verneem ik (met verwondering) dat de Curatoren Dr. MUIJS

248 
van Rotterdam aan hare Hoogheid hebben gerecommendeerd.  

Van Parijs heb ik geen andere tijding, dan onlangs een briev van LATTERMAN, die 
mij schreev dat Dr. HURTAN mijne dissertatie De Vermibus in ’t Fransch vertaalde en mij 
vraagt om mijne nadere observatiën daar bij te willen voegen, waar voor ik gepast 

                                                 
247  Robert Whytt (1714-1766) studied medicine at the Universities of Edinburgh, Paris and Leyden. In 1736 he 

obtained his doctorate at the University of Reims. Whytt published his first memoir in 1732, called On respiration 
and circulation of blood (Wellcome Archives, London, UK: MS 6859, MS 6877/3). In 1747 he was appointed 
professor of medicine in Edinburgh and in 1761 he became King’s physician. In 1763 he was elected president of 
the Royal College of Physicians (Edinburgh). 

248  Johannes Henricus Wilhelmus Muys (1722-1779?) was educated in Franeker. In 1744 he obtained his doctorate 
of medicine at its university, after which he immatriculated at the University of Leyden. In 1778, at the age of 
54, he obtained his doctorate of medicine there. He was town physician of Rotterdam.  
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hebbe; ik vrees daarin voor de Fransche libertas in het vertalen. Ik verheugde mij dat 
UEd aan ’t werk zijt met de History of Corallines van ELLIS

249: zoude ’er een exemplaar 
voor mij te bedingen zijn? Ik denke dat UE. wel so veel voor uwe moeijte zult hebben.  

Hebt UE. ook tijding van LEVRET? Ik heb in veele maanden geen briev van 
SCHOUTEN ontvangen. SCHELLEBEEK heeft mij onlangs zijn huwlijk gecommuniceerd. 
Ik heb geen briev van MISSA, en zelfs geen tijding dat hij de Boeken ontvangen heeft en 
zelvs omtrend vier weken is Dr. G. DE WIND hier geweest; ik verzogt hem te logeren, 
maar hij excuseerde zig, doordien [hij] zeide met gezelschap geëngageerd te zijn; ik 
meen hem egter plaisir gedaan te hebben; hij vertrok na twee dagen vertoeven van hier 
na Leeuwarden. Mooglijk zal de Hr. KLOPPENBURG van uwe gemeente te Leiden UE 
van mij gegroet hebben; hij wist niet hoezeer ik uw vriend was; en nogthans toonde hij 
mij veel agting voor UE. te hebben, en in ’t spreken over Mietje zoude het aan zijne 
stem niet manqueren, om UE. oogmerk te verkrijgen: Ik was verwonderd over ’t geval 
van de jonge Juffr. VREEDE. Dr. HIMZEL

250 van Riga heeft hier twee dagen geweest, 
zijnde eergisteren over Hamburg ‘in Patriam’ vertrokken; hij heeft mij bezogt, en ik 
[heb] hem als een vreemdeling en oude kennis gerecipieerd. 

Schrijft mij eens of de Inoculatie der kinderpokjes in Holland nog niet begind door 
te breken: het schijndt dat se in Vrankrijk veel wind: ik was verwonderd van Dr. 
HIMZEL te vernemen dat dezelve in Engeland veel minder gepractiseerd word dan 
voorheen; waaraan ik niet nalaten kan te twijffelen. 

Bijna had ik vergeten UE. te zeggen dat uwe resolutie om over te komen mij 
overaangenaam en mijn verlangen om met UE. te spreken insgelijks is. Onze groote 
vacantie zal in ’t eind van Junij beginnen. UE. zult mij het meeste plaisir doen van tegen 
die tijd te komen, om dat ik dan de handen ruimer hebbende, beter gelegenheid zal 
hebben om UE. te diverteren. Ik wagt UE dan vast, wanneer we veel tijd zullen hebben 
over mijne reis na Holland te spreken, dewijl de vacantie daartoe dubbeld lang genoeg 
is. Ik geloove dat onze vriendschap mij toelaat om dus regt uit te schrijven: schoon 
egter, indien UE. occasie anders zig praesenteerd, ik maken zal, dat uwe komst mij altijd 
zo conveniëren zal als se mij aangenaam zal zijn. ‘Vale et ama’. 

 
Groningen d. 10. Meij 1756    W. VAN DOEVEREN 
 

  

                                                 
249  John Ellis (1710-1776) was a naturalist and studied corals. In 1764 he was Royal Agent of England in West-

Florida. Later (in 1770) he was transferred to Santo Domingo, where he was in office in the same position. In 
1764 he was elected Fellow of the Royal Society of London. He wrote, among others, Natural History of many 
curious and uncommon Zoophytes, collected from various parts of the Globe (London, 1786).  

250  Nicolaus von Himsel (1729-1764), who met Van Doeveren and Tak in Paris, was a town physician in Riga 
(Latvia). During his life he built a large collection of objects of art and natural history. 
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21. October 30, 1756: Wouter van Doeveren (Groningen) to an unknown person, 
identified as Jan Tak  
UVA: UB: HSS-mag.: y 123 i 
 

Van Doeveren apologizes for not writing earlier, as he has been extremely busy since the start of the new 
academic year. He has not yet started to write the treatise he promised to write, although he is still willing 
to do so. He supposes that the addressee, after having read Réaumur’s treatises on the digestion of birds, 
has already decided to translate them. He adds a treatise on an observation written by Le Dran and asks 
his friend to return this document after reading. Van Doeveren also thanks him for the order of a copy of 
Von Crantz’s ‘Accouchements’ on his behalf, who in his view is becoming a ‘minor Levret à 
l’Allemande’. Can his friend already inform him about the books he has ordered in England? Once 
again he mentions his wish to receive catalogues of the major book auctions that are to be held in Leiden. 
He knows of larger auctions in The Hague, where they are more frequent. Van Doeveren is pleased to 
hear of the graduation of their mutual friend Aernout Vosmaer, who obtained his doctorate. 

Furthermore Van Doeveren discusses the course and the results of a difficult delivery. Although the 
newborn child appeared dead, he succeeded in reanimating it by blowing tobacco smoke into its nose and 
mouth. He decided to do so after having read Roederer’s dissertation entitled ‘De Suffocatis’. Eventually 
it breathed and cried. However after about 9 days it died as a consequence of convulsions.  

 
Note:  Initially the identity and address of the addressee were unknown. However the addressee is 

living in the town of Middelburg (Zeeland), the residence of his friend Jan Tak. Furthermore, 
in his letter Van Doeveren mentions the name of an English bookseller, Jan Tak is acquainted 
with.  

 
 
Waarde Vriend 
 
Schoon mij de vingers al dikwils geprikkeld hebben om UE. te beantwoorden ben ik 
egter daarin gedurig weerhouden geworden door verscheiden beletzelen; ik kan UE. 
nauwlijks doen geloven hoe vele bezigheden mij zedert de vacantie de handen vol 
werks geven, waarom ik ook verwagte dat UE. wel eene week stilswijging zult willen 
excuseren.  

Ik kan niet begrijpen hoe UE. in de suspicie kondt vervallen dat ik in de vacantie bij 
u zijnde, zoude hebben geveinst omtrend het schrijven van iets: ik was toen, en ben 
waarlijk als nu nog van hetzelve gevoelen ’t welk ik UE. zeide, en wel verre van 
schielijk in ’t ligt te willen komen, heeft mij alleen zedert die tijd de lust bekropen om 
mijne gedagten op eene stof te bepalen, en die dus te beter te kunnen uitvoeren; dus is 
het apparent dat die conceptus wel lang onder weg zal zijn en dezelve een Partus word 
en mooglijk wel in eene mola251 zal veranderen en door een abortus verworpen worden, 
’t geen ik egter niet hope; ik denke tot in Hoofdstukken, waarin ik de verkooren stoffe 
denk te verhandelen, te vergaderen, wat mij daaromtrend aanmerkelijk voorkomt en 

                                                 
251  ‘Mola’: intra-uterine myome. 
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dus naderhand een selectie te maken: ’t is mij ondertusschen liev dat mijn voornemen 
van U.W.E. approbatie is, en U.W.E. discretie te verwagten heeft. 

Hiernevens gaat het verhaal van LE DRAN
252 over het geval van Mr. DE POINSABLE, 

hetwelk ik verzoeke na gebruik mij te willen te rug zenden. 
Ik twijffele niet of UE. zult de memoires van de heer DE RÉAUMUR, over de 

digestie der vogels, gelezen hebbende, zin in dezelve hebben, en die wel willen vertalen, 
waartoe ik UE. verzoeke: ondertussen zie ik in de Bibliotheq[ue] des Sciences dat het jaar 
1752 van de Mémoires de l’Académie des Sciences uitgekomen, en die verhandelingen ’er in 
zijn; dog zo ’t schijnd niet veranderd of vermeerderd. 

UE. hebt mij plaisir gedaan met het ontbieden van de Accouchements van CRANTZ; ik 
denk dat we daar een ‘Levretje à l’Allamande’ zullen hebben.  

Hebt UE. ook enige Tijding van de Boeken uit Engeland ontboden? Ik heb door de 
hr. FERGUSON aan WILSON verzogt om voor mij aan UE. toe te zenden de dissertatie 
van MONRO

253 De viis seminalibus &c.; indien UE. de uwe wëërgevonden hebt en mij 
wildt leenen voor die tijd zal ’t mij plaisier zijn. 

Schoon te Leiden volgens UEd. schrijven weinig en slegte aucties zijn, hebt UE. 
daarover in uwe nabuurschap in Den Haag geen klagen; en de auctie van GIBERT

254 is 
fraaij goed; mooglijk zult UE. nu occasie gehad hebben om Servetus De Trinitate te 
zien, die ik zie dat in dezelve is; verneem eens hoe veel dit zal gekost hebben. 

De Promotie van de hr. VOSMAER
255 is mij seer aangenaam; ik verzoeke UE. dien 

vriend uit mijn naam daarover te complimenteren, en verder succes van de Belofte te 
wenschen. 

Over de verandering van den BARON À BRUN was ik zeer verwonderd: ‘Omnia jam 
fient, &c.’.256 – ik ben beniewd de redenen te weten van zo groot eene omkering van 
sentimenten; schrijft mij die eens indien UE. daarin eenige ontdekking doet. Zoude het 
ook wezen om zig door dit middel hier en daar aangenaam te maken, en fortuin te 
verwerven?  

Dus verre, UwE. briev beantwoord hebbende zal ik UE. nog kortelijk melden, dat 
ik heden over twee weken alhier een allergelukkigst accouchement heb gedaan, ’t welk 
mij een ongelooflijk genoegen heeft bezorgd: Eene vrouw van haar vijfde kind in 
arbeid, hetwelk dubbeld zig praesenteerde, had de uterus in de Regterzijde gelegen, 

                                                 
252  Henri-François Ledran (1685-1770) was was a pioneer in cancer surgery. He proved cancer spread through the 

lymphatic vessels and ganglia and therefore advocated cancer operations at an early stage, before metastases could 
develop.  

253  Alexander Monro (1697-1767) studied medicine in London. In the spring of 1718 he attended practical courses 
in anatomy, surgery and obstetrics in Paris. Late 1718 he came to Leyden in order to study under Boerhaave. In 
1719 he was appointed lecturer of anatomy in Edinburgh and one year later he became professor of anatomy at 
its university. In Monro’s view the clinic was a very important part of the training of surgeons and obstetricians. 
His Anatomy of the Human Bones (Edinburgh, 1726) was translated in most European languages. In 1732 he added 
An anatomical treatise of the nerves […etc.]. Monro was Fellow of the Royal Society in London. 

254  Benjamin Gibert, bookseller in The Hague, working in the years 1734-1768. 
255  Aernout Vosmaer (1720-1799) studied medicine at the University of Leyden. In 1756 Prince William V, 

Stadtholder of Holland, appointed him director of his Cabinet (established at The Hague), which meant that he 
was responsible for a large collection of objects of art and natural history. He wrote several encyclopaedic works 
and monographs on exotic animals. 

256  ‘Omnia jam fient’: ‘Everything of which I have said ….’ 
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alwaar men het Hoofd van het Kind ook zeer distinct voelde; deze ligging, de sware 
pijnen van de vrouw en veele vergeefsche tentamina noodzaakten de vroedvrouw de 
zaak op te geven en mij te halen: na eene bekwame ligging aan de vrouw te hebben 
gegeven en beide mijne voorste vingers eindelijk over de liesch te hebben gebragt, 
verloschte ik dezelve ten aller spoedigste, hoewel ik niet ligt vergeten zal met welk eene 
moeite niettegenstaande het kind van de vorige behandelingen en de verlossing so veel 
had geleden en voor dood opgegeven en gehouden wierd, bespeurde ik egter in ’t selve 
eenige Tekenen van Leven, waarom ik bedagt was om hetzelve ad vitam te revoceren, 
schoon het van de omstanders voor dood wierd gehouden. Ik knipte de Navelstreng af 
en liet omtrend 2 à 3 oncen bloed uit dezelve lopen, waarna ik zag dat de moeite om te 
ademen toenam; het kind overgaf en met Brandewijn liet wasschen, terwijl ik de vrouw 
van de Nageboorte met zeer veel moeite verloste, dewijl dezelve aan de voorkant, wat 
na de Regterzijde van de uterus zat, en de Navelstreng afbrak; dit verrigt hebbende, 
wendde ik alle kunstjes aan om het kind in ’t leven te krijgen. Niets schijnt mij meer 
effect gedaan te hebben als de gemelde ontlasting van Bloed, en daarna het zuigen van 
de Borstjes, door een Tabakspijp en het blazen van Rook van Tabak in de neus en 
mond, door welke middelen allengskens de inademingen grooter wierden, de Borst zig 
van veel slijm ontlastte, en het kind binnen omtrend een halv uur, tot mijn uiterste 
genoegen volmaakt leefde, ademde, schreeuwde, &c.; hetzelve heeft nog 16 dagen 
daarna geleevd, en meer dan 9 dagen volmaakt wel zijnde, toen allengskens door stuipen 
&c., na ’t graf gesleept, hetwelk mij zeer spijt. De moeder is zonder het minste Toeval 
te hebben gehad, hersteld, ik was à portée van die methodes, doordien ik even te voren 
de Diss[ertatie] van ROEDERER De Suffocatis had gelezen, waarin fraaije dingen zijn. 
Schoon mijne Practijk niet minder is, heb ik egter niets remarquabels te berigten als 
ordinaire. 

Mevr. HOLLEBEEK is alhier verleden week overleden. Prof. SCHROEDER heeft ons 
daarentegen over eenige weeken eene nieuwe Professorsche verschaft. 

Schipper J. OOSTING, nu in Holland zijnde en in het kort zullende retourneren, 
verwagt ik met hem de Moutwijn te zullen ontvangen. 

UE. zult mij veel plaisir doen, indien UE. eens bij PA[A]UW
257 wildt vernemen, hoe 

hij met het Stel staat, en hem wat tot spoed wildt aanzetten. Na hartelijke groetenisse en 
dienstofferte aan UE. en alle vrienden, blijve, &c. 

 
Groningen, d. 30 October 1756.    W. VAN DOEVEREN 
 

  

                                                 
257  Jan Paauw (c.1723-1803) was at the time the most prominent scientific instrument maker in Leyden. In 1738 he 

matriculated at Leyden University as a student of philosophy, but in fact he worked already as a scientific 
instrument maker. In 1762 he finished his education with a doctorate in philosophy at the University of Franeker 
(promotor: A. Brugmans). In 1798 his name was inscribed again in the Leyden Album Studiosorum, probably to 
celebrate his 60th anniversary as a scientific instrument maker. 
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22. May 6, 1757: Wouter van Doeveren (Groningen) to an unknown person, 
identified as Jan Tak 
UVA: UB: HSS-mag.: y 123 j 
 

Van Doeveren is rather disappointed about the fact that he has not received any letters from his friend for 
several weeks. He did receive a small box, without a letter, a note or whatever news. Is it possible that his 
friend is caught up in a romance? He is eagerly looking forward to receive a letter from his friend and asks 
him to send an account of the expenses made in his behalf. He expresses his feelings of obligation. In a 
postscript he informs his friend that he adds a series of glass jars of different sizes. 

 
Note:  Initially the identity and address of the addressee were unknown. As Van Doeveren mentions 

the delivery of glass jars needed for anatomical preparations sent to the Leyden instrument 
maker Jan Paauw, the addressee must be Jan Tak, as Paauw is also mentioned in another 
letter sent to Tak. At the time Tak was living in the town of Middelburg. 

 
 
Dear Sir! 
 
Verscheide weeken zijn verlopen dat ik met het grootste ongeduld te vergeefsch na eene 
Briev van UE. heb gewagt, dewijl ik niet twijffele of UE. hebt mijne laatste ontvangen, 
die ik in antwoord op uwe van den 18 Maart den 26 Juli heb geschreven. Selvs heb ik 
het kistje over lange tijd wel ontvangen, zonder dat daarbij of briev of notitie of eenige 
andere tijding van UE. was gevoegd: ’t is mij niet mooglijk te stellen dat uwe 
amoureuse bezigheden UE. zo veel werks verschaffen, dat UE. geen tijd meer zoudt 
overig hebben om de pen op te nemen; veel min dat de gelukkige voortgang uwer 
wenschen UE. den besten uwer vrienden zoudt doen vergeten, en egter verwagt ik den 
eenen postdag voor den anderen na op tijding; dog te vergeefsch. Mijn verzoek is dan, 
dat UE. op ’t zigt dezes mij ten eersten antwoorden wilde en van uwe gezondheid en 
verdere omstandigheden informere, en mij teffens de reden van uw stilswijgen zeggen, 
op dat ik UE. niet met gelijke munt betale; en ten eersten mag gelibereerd worden van 
het ongeduldig verlangen na UEd. Letteren. 

Ik verzoeke UE per naaste eene lijst en Rekening te willen zenden van ’t geen UE. 
voor mij bezorgt hebt: alles staat mij zeer wel aan; ik betuige UE. mijne obligatie, en 
behoeve, denk ik, niet te zeggen dat UE. van mijne dienst reciproquelijk kundt 
disponeren. 

Ik had hier wel ’t een of ander bij te voegen, maar dewijl deze alleen geschied is om 
UE. te citeren tot antwoord zal ik liever dat tot eene volgende sparen en ondertusschen 
blijven,  

 
Groningen, d. 6 Meij 1757 T.T.,    W. VAN DOEVEREN 
 



 

[ 169 ] 
 

P.S., zende hier nevens voor UE. de verzogte glazen van CRAMER,258 namentlijk: 1 van 
3/100 d., 1 van 5/100 d., 1 van 8/100 d., 1 van 14/100 d., 1 van 50/100 d., 1 van 1 
duim focus. 

Ik had dezelve reeds te vooren voor de hr. PAAUW gekogt, maar deze hr scheen mij 
die nu niet nodig te hebben behalven enige gespecificeerde waarvan ik geene meer heb 
kunnen krijgen als een van 14/100 die hier nevens gaat, en dewelke ik UE. verzoeke 
aan hem te willen behandigen: Dus hebt UE. een compleet stel van die glazen, zo als 
CRAMER die plagt te sorteren, behalven Nº 5, zijnde van 25/100, waaraan ik egter 
denke dat UE. zo veel niet mist, doordien dat Defect door Nº 6 et 4 gemaklijk hersteld 
word; De prijs van elk glas is f 2-5. Ik ben zeer wel te vreden over het stel van CUFF,259 
door PAAUW gemaakt, maar zie dat hij de prijs verhoogt heeft boven het te vooren 
gezegde. ‘Vale!’ 
 
 

23. October 29, 1757: Wouter van Doeveren (Groningen) to Jan Tak  
UVA: UB: HSS-mag.: y 123 k 
 

Van Doeveren apologizes for having kept silent for such a long time. On the other had, Tak did not 
write to him either, so there is no need for an argument. Through Paauw, Van Doeveren received 
Winter’s manuscript. The number of students attending Van Doeveren’s lectures is increasing steadily. 
They are all very diligent. Yesterday he started his debating lectures, which take place once every two 
weeks. In the interim he has carried out several deliveries. All but one ended successfully. In one case he 
had to use Smellie’s forceps, because the woman was suffering from phthysis pulmonalis [pneumonia]. 
Besides this, the lochia failed to come. However she gave birth to a healthy child after a pregnancy of 
seven months. Furthermore he reports that Dr. Stenhuis has successfully removed vesical stones two 
months ago, even though until now the patient has not recovered completely. 
Note:  At the time Jan Tak was physician in the town of Middelburg (Zeeland). 

 
 
Amicissime Takke! 
 
Eindelijk durf ik niet langer uitstellen UE. te schrijven en bij geluk heb ik daartoe enige 
tijd over: ik verzoeke UE. zeer excus over mijn langdurig stilzwijgen, waarvan de 
redenen dezelfde en vooral niet minder zijn, als ik UE. in diergelijk geval meermalen 
heb geallegeerd. Indien egter hetzelve alleen door nalatigheid en uitstel veroorzaakt 
waren, zoude ik waarlijk twijffelen, wie van ons beide het meest te beschuldigen zijn 
zoude, of ik over dezelve, of UE. over uwe constance van voornemen om mij in al die 

                                                 
258  Gerrit Stevens Cramer was an optician from Groningen, who also made high quality telescopes and microscopes. 

In 1729 he started a workshop in the Steentilstraat. In 1731, together with his relative J. Doornbusch, he made a 
large sundial that still can be seen above the entrance gate of the Prinsenhof in Groningen. After Cramer’s death 
in 1755, his optical workshop was continued by his nephew Jan Derks Cremer (c. 1706-1780). For his obituary, 
see the Opregte Groninger Courant, 15 August 1755. 

259  John Cuff (1708-1792) was a maker of spectacles and microscopes in London. In the 1730s he designed a new 
type of microscope, inspired by the writer and natural philosopher Henry Baker (1698-1774). 
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tijd niet eens te willen een intermezzo zenden, daar UE. niet onbekend is hoe zeer 
mijne affaires mij kunnen verhinderen om UE. regulierlijk altoos te antwoorden. ’T is 
best om die zaak niet breed uit te pluisen, maar met de Koning van Pruissen te zeggen 
‘Nous ferons mieux une autre fois’. 

Het m.s. van Prof. WINTER’s college heb ik door PAAUW te rug ontfangen: mijn 
collegie over de gezegde materie heb [ik] reeds enige weken met plaisir begonnen: 
mijne Toehoorders zijn zeer nombreus (in ratione Groningana), frequent en vlijtig; 
gisteren heb ik voor de eerste maal een Disput collegie begonnen: alle veertien dagen te 
continuëren. Ses nieuwelingen hebben ’t getal onder de jonge Esculapiades 
vermeerderd. 

In de Practijk is mij nog niet veel bijzonders voorgekomen; verscheide 
accouchemens, abortus, &c., daarbij ben geroepen, zijn zonder operatie gelukkig 
gesuccedeerd, behalven in eene vrouw, dewelke ik in de zomer 1756 heb moeten 
verlosschen: De Situs obliquus uteri en platte Pubis waren oorzaak, dat [ik] tot de 
Smelliaansche Forceps heb moeten komen. De operatie is allergelukkigst gesuccedeerd: 
niettegenstaande de kraamvrouw de tweede dag na haar verlossing haar maaltijd met 
schelvis heeft gedaan (UE. begrijpt ligt of het mijne ordonnantie was) heeft geene 
Toevallen gehad en ging gisteren, de 10de dag na de operatie door ’t huis. Zo gelukkig is 
’t niet afgelopen met Mevr. BERTLING, phtysica zederd meer dan anderhalf jaar, met 
welker genezing [ik] mij zo zeer geflatteerd had. UE. zal voorstaan dat ze zwanger was 
geworden. De ongemakken der dragt hebben haar ten uiterste agter uit gezet: op de 
zevende maand heeft ze zeer voorspoedig en gemaklijk een kind ter wereld gebragt, 
waarover men verwonderd moest zijn over zijne grootte &c., zo wel als over de 
faciliteit der verlossing. De hope die door dit gelukkig accouchement opluchte, is geheel 
verdwenen, na dat ‘obstructio lochiarum’ met de gewoone symptomata, succederende 
diarrhœa, aphtae, en enorme anxieteiten voorleden zondag tot mijn groot leedwezen een 
einde aan haar ziekte en leven hebben gemaakt. 

Een Patient, aan de steen laborerende, is voor omtrend twee maanden door de hr. 
STENHUIS geopereerd: de steen brak in de operatie. De operatie is niet au fait van 
dezelve; ook is de lijder nog niet genezen, hoewel [deze] nog leeft. Eergisteren is door 
denzelve aan een man dien het regter oog fungeus en kankeragtig was geworden, 
hetzelve geheel geëxstrapeerd. Over dit geval en deszelvs succes, zal ik in ’t vervolg 
nader schrijven: hetzelve is ten hoogsten important. 

De anatomie staat voor de deur; ik denk ten eersten de methode van de hr. MONRO 
te tenteren omtrend de geïnjiceerde beenderen, dewelke ik meen gevonden te hebben, 
ten minsten ik kan zeer gemakkelijk niet geïnjiceerde beenderen pellucide maken; niets 
ontbreekt mij dan hetzelve aan geïnjiceerde beenderen te hebben gedaan, om ’er 
dezelfde specimina van te geven en de Praeparatie is van die natuer, dat de injectie 
hetzelfde succes niet schijnd te kunnen verhinderen. 

Nieuws is hier verders niet: ik hope dat uwe huislijke affaires eens permitteren zullen 
om mij van Leiden wat meer te melden; ik verwagt redres in onze correspondentie. 
Na hartelijke groetenisse en dienstoffert aan UE. lieve beminde en geëerde Familie 
blijve,  
Groningen, d. 29. Octob. 1757 T.T.,   W. VAN DOEVEREN 
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24. September 25, 1762: Wouter van Doeveren (Groningen) to the governors of 
the University of Groningen (Groningen) 
KB 424 B 2: 25  
 

Van Doeveren congratulates the adressee on his safe return to The Hague as well as on his good state of 
health. Unfortunately he has to inform him about the untimely death of Dr. Stenhuis, lecturer and 
assistant at Groningen University. Van Doeveren considers it undesirable to leave this vacancy open for a 
long time. In other words, it is necessary to find an expert in the field of surgery, who is a good lecturer, 
as well as a qualified anatomist. Of course, Van Doeveren writes, the addressee is well aware of the fact 
that dissecting a corpse is not an easy job, taking into account Van Doeveren’s own state of health. 
Therefore Van Doeveren suggests a substitute: the surgeon-major Döderlin. He reminds the addressee 
that he already mentioned this name at a previous occasion. Furthermore he informs the addressee that 
last week he delivered his oration: ‘De Erroribus Medicorum sua utilitate non carentibus’. He ends his 
letter by expressing his feelings of esteem and obligation. 
 
Note:  Because Van Doeveren mentions a safe return to The Hague, the addressee must be A.A. van 

Iddekinge. 
 

 
Wel Edele Geboren en Gestrengen Heer! 
 
UwEd:G.G. retour in ’s Hage met blijdschap vernomen hebbende zoo wel als UwEd:G. 
welstand heb ik de eere UwEd.G. daarover te feliciteeren, in hoope dat wij het 
genoegen zullen hebben UwEd.G. eerlang behouden alhier geretourneerd te zullen 
zien. 

Ik neem de vrijheid mij vooraf aan UwEd,G. te adresseeren over eene zake, die zoo 
wel het interest van onze Faculteit zeer veel aangaat, als ook niet geheel van mijn 
persoon is: de dood van onzen Lector STENHUIS is UwEd.G. zekerlijk bekend; het deel 
hetwelk ik neem in den welvaard onzer Faculteit dringt mij om Uw.Ed.G. op het 
sterkste te verzoeken, dat deeze vacature niet onvervuld moge blijven (zoo als ik merke 
dat zommigen wel zouden willen induceeren), maar hoe eerder hoe liever een bekwaam 
subject, vooral in chirurgicis, daartoe mag worden gezogt; inzonderheid zulk een van 
wien het ‘Donum docendi’ niet geheel alieen zij, op dat de studenten des te beeter mogen 
geanimeerd worden, om zig meer op de chirurgie toe te leggen, als tot hier toe is 
geschied. Ten anderen hope ik, dat UwEd.G. hierbij niet uit het oog zal willen houden 
het officium prosectoris van hetwelk ik bij den vorigen, om redenen UwEd.G. genoeg 
bekend, geheel geen dienst heb genoten; terwijl ondertusschen meer en meer 
accresceeren, en UwEd.G. genoegzaam bewust zijt, hoe zwaar in ’t bijzonder die 
herhaalde geduerige Winter excercitiën in de anatomie (indien men ze na behooren 
tragt waar te neemen) voor mij moeten worden, die ook niet van de sterkste 
gesteltenisse ben; zal UwEd.G. ligtelijk begrijpen, dat het voor mij eene groote 
aangenaamheid zijn zoude, in dien arbeid op eene gevoeglijke wijze te worden verligt, 
waarom ik deeze zake aan UwEd.G. goede en zorgvuldige directie ook te mijnen 
opzigte de vrijheid neem zeer te recommenderen, hopende van UwEd.G. vriendschap 
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excus te willen erlangen, indien ik daarin vooruit ben geloopen, onder die geene, 
dewelke zig alhier bevindende, tot dien post het meest in aanmerking komen, zoude bij 
mij verre prevaleren de chirurgijn Major DÖDERLIN van ’t Bataillon Van Rechteren, 
een zeer bekwaam en geschikt man, van den welke ik de eer wel eens gehad heb 
UwEd.G. te onderhouden; dog hier toe heeft nog deeze, nog iemand anders, mij daar 
over gesproken, of te kennen gegeven het Lectoraat te ambieeren. 

De heer V.D. KEESSEL voldoed zeer in zijne collegiën, dewelke hij met de overige 
Juristen reeds heeft begonnen; hij bevald mij ook in de conversatie; zijne Inauguratie is 
bepaald op aanstaande Vrijdag den 1 October; het is mij zeer leed UwEd.G. 
aangenaame presentie alsdan te moeten missen. 

Den 3 September heb ik georeerd De Erroribus Medicorum sua utilitate non carentibus. 
Na eene introductie over de nuttige zamenloop en harmonie van al wat geschapen is, en 
daar omtrend voorvald, heb ik dezelve in vier Hoofddeelen behandeld; in ’t eerste over 
de Dwalingen der medici, die geduerende de genezinge voorvallen, en doordien ze in ’t 
oog loopen, dan van nut worden, &c.; in het tweede de nuttigheid der dwalingen, die 
de brave en opregte opentlijk in ’t ligt geven, het zij ze die nog in ’t leven, of na den 
dood in cadavera hebben ontdekt; in ’t derde over de nuttigheid der Dwalingen in het 
sterk aankleven aan en voorstaan van verkeerde leerstukken, hypothesen, &c.; in ’t 
vierde over die dwalingen, dewelke door den geduerigen haat en twist der practici 
ontstaan, en egter ook al niet geheel en al van nuttigheid zijn ontbloot. Het laatst 
gedeelte heeft de meeste stoffe van speculatie gemaakt. Ik heb in ’t algemeen de 
waarheid voorgesteld: ‘die de schoe[n] past, kan dezelve aantrekken’; niets is ’er ’t geen 
personeel is: een klein trekje omtrend het Liquor noster is mij ontsnapt. Mijne goede en 
opregte vrienden zelfs de moderaatste, hebben mij zoo lang aangezogt om die oratie in 
’t ligt te geven, en daar toe zoo veele redenen (die ik UwEd.G. liever mondeling wil 
communiceren) bijgebragt, dat ik daartoe eindelijk ben overgegaan, waardoor een ijder 
in staat zal zijn te beoordeelen, wat ik gezegt, of niet gezegt hebbe. Indien de raadsheer 
GESSCHER

260, die thans in Den Haag is, en daarbij tegenwoordig is geweest, UwEd.G. 
daarvan ’t verhaal wil doen, zal UwEd.G. hem daarover kunnen onderhouden. 

De Raadsheer VAN HAM, die men door eene scherpe Bijl in die jaaren heeft moeten 
traiteren en zeer gedebiliteerd is geworden, blijft daar door aan het sukkelen, en geeft te 
minder goede verwagting, dewijl de natuur hier ontbreekt, en door het over zuinig 
innemen van medicamenten de konst de handen gebonden word. 

UwEd.Gestr. kleine Famielie, alhier zijnde, was gisteren nog zeer welvarende. 
Na verzekering onzer waare hoogagting en geringe dienstofferte aan UwEd.G. en 
Mevrouwe heb ik de eere met alle respect te zijn, Wel Edele Geboren en Gestr. Heer, 
Uw Ed.G.G. D.W. en verpligte Dienaar 
    
Groningen, d. 25 Septemb. 1762    W. VAN DOEVEREN 

                                                 
260  David van Gesscher (1735-1810) was a prominent surgeon in Amsterdam, who was educated by Camper, Roëll 

and Bonn. In 1760 he was admitted to the Amsterdam guild of surgeons. Van Gesscher was very successful and 
did several inventions, some with respect to the resuscitation of people rescued from drowning. He also educated 
surgeon apprentices. He published several surgical treatises and was one of the founders of the ‘Genootschap ter 
Bevordering van de Genees-, Heel- en Natuurkunde’ (1791). 
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25. September 10, 1763: Wouter van Doeveren (Groningen) to the governors of 
the University of Groningen (Groningen) 
KB 424 B 2 
 

Van Doeveren informs the addressee that he had been pleasantly surprised by a letter from Hiëronymus 
David Gaubius, one of his former professors at the University of Leyden. From this letter he learned that 
the director of the University of Göttingen had asked Gaubius to suggest a successor to Professor Johann 
Georg Roederer, who had suddenly died. It appears Gaubius had proposed Van Doeveren to fill this 
vacancy, reciting all his qualities. The University of Göttingen will be offering him a salary of 
approximately f. 1900. However, all things considered, Van Doeveren has decided not to accept this 
most honourable invitation, as he is still most grateful towards his benefactors from Groningen, who have 
put their trust in him. He could not bear the thought of disappointing them. Van Doeveren refers to the 
decision which the governors of the University of Groningen have recently made in his favour. Since 
Professor Gaubius is waiting for an answer, he asks the governors to answer as soon as possible. He 
expresses his feelings of esteem and obligation.  

 
 
Wel Edele Geboren en Gestrengen Heer! 
 
Gister avond met mijn vader ’t huis komende van een reisje ’t geen wij in en rondsom 
het Oldambt hebben gedaan, vond ik mij verrast door eene interessante schoon egter 
geene onaangename affaire: namentlijk dat Prof: GAUBIUS, over eenige weeken door 
den Heer VAN MÜNCHHAUSEN, Directeur der Göttingsche Academie, gevraagd zijnde 
om een bekwaam sujet in de plaats van wijlen Prof: ROEDERER, en voornamentlijk om 
informatien omtrend mijn persoon, &c.; dien Heer mij den 6 dezer heeft gemeld van 
wegens Zijne Excellentie op nieuws aanschrijven te hebben ontfangen, met verzoek van 
mij te willen sonderen, of ik wel zoude genegen zijn dit beroep te accepteren, met 
bijvoeging dat de hr ROEDERER aan salarium 650 Rijxd[daalders] en aan Faculteits 
revenues zonder de collegia, 350 Rijksd. hadde genoten, te samen omtrend de somme 
van f. 1900 uitmakende, behalven andere voordeelen; ook zoude men, indien ’er hope 
waare mij over te halen, nog wel hooger willen komen, vermits de Hr Lijfmedicus 
WERLHOFF

261 zeer na deeze acquisitie verlangde. 
Ik hebbe de eere UwEd.Geb. van deze zake ten eersten kennisse te gegven; en hope 

dat UwEd.geb. niet kwalijk zal nemen, dat ik zulks doe aan Uw.Ed.geb. als mijnen 
weldoener en vriend, die ik verzekerd ben dat mijne en der mijnen welvaard zeer ter 
harte neemd. 

In dier voegen, en in dat vertrouwen, kan ik Uw.Ed.geb. melden dat, schoon ik tot 
hier toe nog ongedetermineerd in deze affaire ben, en alhoewel de conditiën zeer 
favorabel, en de verplaatzing op de vermaerde Gottingsche Academie honorabel voor 

                                                 
261  Paul Gottlieb Werlhof (1699-1767) studied medicine at the University of Helmstedt (Saxony), where he 

obtained his doctorate in 1723. In 1725 he settled as a physician in Hannover. He made a very successful career 
and was appointed court physician. Werlhof was the first to describe the shortage of blood platelets 
(Thrombocytopenia). He wrote several books, among others Observationes de Febribus (Hannover, 1745). 
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mij zouden zijn, ’er egter verscheide redenen zijn, die mij zullen doen verkiezen mijne 
standplaats alhier te prefereren; en onder de voornaamste derzelve zijn de aanzienlijke 
faveurs, die ik hier van de H.H. Curatoren, en bijzonderlijk van Uw.Ed.geb., hebbe 
genoten, vooral indien de onlangs genomene resolutie ten mijnen faveur, door Hun Ed. 
Mog. H.H. Staten dezer Provincie word geapprobeerd. 

Ik hebbe tot hier toe best geoordeeld aan de H.H. Curatoren in Hunne Ed.Mog. 
qualiteit van dit evenement kennis te geven (schoon ik egter in eene vriendelijke 
conversatie occasie heb gehad aan Borgemr VAN SIJZEN daarvan eenige ouverture te 
doen); dewijl ik noodig gedagt hebbe liefst Uw.Ed.geb. consideratiën af te wagten, hoe 
ik mij in dezen gevoeglijkst zal gedragen; met welke ik hope, dat UW.Ed.Geb. mij per 
naaste (doordien Prof: GAUBIUS op antwoord dringt) zal gelieven te honoreren, in 
zekere verwagting zijnde mij bij dezelve, zoo als te voren is geschied, wel te zullen 
bevinden.  

Na onze en mijn vaders onderdanige dienstofferte aan Uw.Ed.Geb., Mevrouwe, 
Mejuffr: DE SAVORNIN, benevens de Hr en Mevr. VAN PERSIJN, heb ik de eere met 
schuldig respect te zijn, Wel Edele Geboren en Gestrengen Heer! 
Groningen, Uw.Ed.Geboren en gestrengen zeer verpligte Dienaar 
 
Den 10 Septemb. 1763    W. VAN DOEVEREN 
 
 

26. September 17, 1763: Wouter van Doeveren (Groningen) to the governors of 
the University of Groningen (Groningen) 
KB 424 B 2 
 

Van Doeveren sends this letter because of the new regulations which have been made by the governors of 
the University of Groningen with respect to the recent appointment of Petrus Camper. He also refers to 
the fact that he has recently decided not to accept the honourable invitation to come to Göttingen. He 
really hopes that Professor Camper will soon assume his new position. Therefore he has already sent him 
a letter of similar import. He expresses his feelings of esteem and adds his kindest regards. 

  
 
Wel Edele Geboren en Gestrenge Heer! 
 
Na dat de Beroeping van den Heer CAMPER, en de verdere schikking van de H. 
Curatoren omtrend mijn en onze Faculteit, voorleden Donderdag op den Landdag is 
geapprobeerd geworden, heb ik gisteren aan den Hr Borgemr V[AN] SIJZEN, als 
presiderende Curator, van de Beroeping na Göttingen kennis gegeven, en te gelijk 
gedeclareerd dat de genereuse behandeling der H. Curatoren omtrend mijn persoon, en 
de verdere aangenaame omstandigheden, die ik alhier geniete, mij hadden doen 
resolveren, voor die Beroeping te bedanken, met verzoek zulks aan Hun Ed.Mog. de 
Heeren Curatoren te willen communiceren. Ik heb de eere hetzelve door dezen aan 
Uw.Ed.Geb. te doen en hoop dat mijne Resolutie Uw.Ed.Geb. niet onaangenaam zal 
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zijn, mij op nieuws in Uw.Ed.geb. vriendschap en protectie bevelende, als welke zeer 
veel kan toe brengen, om mij van mijne gedane keuze nooit te berouwen. 

De Hr VAN HOORN heeft, gelijk ik hoore, de bewuste commissie voor mijn vader, 
met empressement zoeken te bewerken op voorleden Donderdag; de Heeren 
Gedeputeerden van de Omlanden meenden dat men ’t op dien dag gevoeglijk op den 
Landdag ter deliberatie konde brengen; hetwelk geschied zijnde is het project bij de 
H.H. van den Omlanden in advis genomen; zoo dat ’er niets van zal komen, dewijl 
mijn vader voornemens is in de aanstaande week te vertrekken. Gedurende het tourtje 
door ’t Oldambt hebben wij ’t voornaamste bij Reide en Delfzijl bezigtigd. 

Ik hope dat mijnen nieuwen collega spoedig zal overkomen, waartoe ik Zijn Ed. op 
heden door eene vriendelijke missive ook verzogt hebbem als waaraan de Faculteit zeer 
veel gelegen is. 

Na onze respectsverzekeringe aan Uw.Ed.Geb., Mevrouwe, de Juffer en de Hr en 
Mevr. VAN PERSIJN, heb ik de eere met schuldige hoogagting te zijn 
 
Wel Edele Geboren en Gestrenge Heer! 
Groningen, UW.Ed.geb. en Gestrenge Dienstwaardige & verpligte Dienaar 
 
d. 17 Sept. 1763     W. VAN DOEVEREN 
 
 

27. December 31, 1765: Wouter van Doeveren (Groningen) to Hiëronymus David 
Gaubius (Leyden) 
UVA: UB: HSS-mag.: IV A 9: 2aq  
 

Van Doeveren asks his old friend and professor Gaubius for an opinion on a very complicated disease. 
The lady who is suffering from this illness, is a member of a leading family. Van Doeveren would be 
most grateful if Gaubius would be so kind to answer him and give information about this illness and its 
treatment. Of course his patient will be very grateful. Furthermore, he sends his New Year’s wishes and 
God’s blessings to Gaubius and his family. Van Doeveren also refers to the loss Gaubius has recently 
suffered. He points at the continuing vacancy of a professorship of mathematics and astronomy and at the 
fact that another vacancy, a professorship of theology, has recently been filled by professor Kuipers. He 
also informs him that Petrus Camper, his colleague, is slowly, but surely, recovering from inflammatory 
rheumatism. Furthermore Van Doeveren hopes that Gaubius can be of service to him with respect to the 
extension and completion of his mineralogical collection and that Gaubius will accept his enthusiasm with 
regard to this subject as an excuse for his audacity.  

 
 
WelEd. Hooggel. Heer! 
 
Ik neeme de vrijheid UwE.H.G. de nevensgaande Historia morbi ter Examen over te 
zenden, met vriendelijk verzoek dat UwEd. gelieve mij daarover Uwe consideratien 
zoo spoedig als UwEd. mooglijk zal zijn, te doen toekomen. De aangelegenheid van de 
ziekte, de zeldzaamheid der oorzake derzelve, en de moeilijkheid der Genezinge, 
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gepaard bij het aanzienlijk carakter der Patiente, hebben mij doen besluiten aan Haar 
Ed. voor te stellen Uw Ed. raad in deze intricate gevaarlijke ziekte in te nemen, 
verzekerd zijnde, dat mij van Uwe langdurige en rijke ondervindinge en onuitputbare 
source van oordeel en doorzigt de nuttigste advisen te verwagten staan, die tot mijne 
verligtinge en verzekeringe en tot hulpe der patiente (zoo ’er die nog te verwagten zij) 
zoude konnen verstrekken. Ik kan UwEd. vooraf wel informeren dat bij de 
dankbaarheid, die ik voor deze moeite UwEd. zal toedragen, van de kant der patiente 
nog de wil, nog ’t vermogen, tot pligtige erkentenisse zullen ontbreken. 

Bij deze occasie heb ik de eere UwEd. benevens Mevrouwe, UwEd. geeerde 
Familie, te feliciteren met het begin van ’t aanstaande Jaar; de Hemel gunne UwEd. 
hetzelve en nog veele navolgende, onder het genot Zijner dierbaarste Zegeningen na 
Ziele en Lichaam, tot Zijne eere, Uwe Zaligheid en grooten steun der Geneeskunde, 
vergenoegd door te brengen: in ’t bijzonder heele Hij de onlangs geleedene smertelijke 
breuke in UwEd. Huisgezin. Hij verzagte dezelve allengskens door een ruime gifte van 
Zijne goede gaven en Vertroostinge; en beware UwEd. huis nog lang tegen diergelijke 
zieltreffende droefheiden of andere ongemakken! 

Dat de Professie alhier in de Philosophie vakant zal blijven, tot aan de 
meerderjarigheid Zijner Doorl. Hoogheid, zal UwEd. reeds bekend zijn, gaarn zag men 
hier tot nut onzer akademie, een Beroep geschieden van eenen bekwamen 
Mathematicus en astronome, en bekwaam sujet zig opdoen zal. – Onze nieuwe 
Professor KUIPERS heeft in zijne inaugureele oratie, Lesse & Predikatie, een algemeen 
groot genoegen gegeven. – Dat mijn collega CAMPER zedert heeft gelaboreerd, zal 
UwEd. misschien bekend zijn: thans is hij merklijk aan ’t beteren. Mogt ik van UwEd. 
vriendschap eenige informatie inwagten van goede occasie om mijne collectie in de 
mineralogie, die ik aangevangen hebbe, te completeren; zoude mij daardoor ten 
hoogsten verpligt agten: De Liefhebberije alhier zeer klein zijnde, doordien niemand als 
de Heeren V[AN] DE WIJNPERSSE en VAN LENNEP daar aan doet, kan UwEd. de 
geringheid van ’t support ’t geen hier is, gemaklijk opmaken. De ijver, waarmee de 
mens vooral in den beginne aangedaan is, zal, hope ik, mijne vrijpostigheid in dezen bij 
UwEd.Hg. excuseren. 

 
Groningen, d[en] 31 Dec. 1765.      WvD 
 
 

28. October 18, 1769: Marinus Johannes Schouten (Rotterdam) to Wouter van 
Doeveren (Groningen) 
UVA: UB: HSS-mag.: IV A 4: 3t  
 

Schouten expresses his condolences to Van Doeveren and his wife for a great loss that has befallen them. 
He has received Van Doeveren’s letter [dated September 23]. Schouten writes he would have answered 
earlier, if the first inoculation experiment, as Van Doeveren knows, would not have made it impossible 
for him to do so. He intends to inform Van Doeveren on the results and the procedures he has followed. 
It appears that there is great public interest in these inoculation experiments on horned cattle. 
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He describes the inoculations carried out on six young dairy cattle in detail, and also gives statistics 
relative to his experiments. Unfortunately he is not able to explain the outcome, that is to say, the cause 
of death of five of the cows. In a second series of experiments, Schouten and his colleagues inoculated 
eleven young calves which all died, some of them even before the inoculation could be carried out. 
Thereupon they carried out a third series of experiments on ten young calves [hokkelingen], in accordance 
with the procedures described by Van Doeveren, that is to say – repeated inoculation and alternating 
repeated bloodlettings. As a result four calves died, while the other six initially survived and completely 
recovered. In a fourth experiment four heifers [vaarzen] were subjected to the inoculation programme. 
These young animals all died and Schouten and his colleagues were not able to discover the cause of 
death. All in all Schouten considers the results of his experiments rather disappointing. He promises his 
friend a more detailed description soon, as well as the results of other experiments. In return he hopes to 
receive Van Doeveren’s comments on his report. Furthermore he writes about the establishment, around 
New Year, of the ‘Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte’. It will be provided 
accomodation at the Bourse. He expresses his feelings of esteem and friendship and underlines that the 
‘Inoculation Society’, of which he is a member, is eagerly looking forward to be of service to Van 
Doeveren.  

 
 
Den Heere W. VAN DOEVEREN, Medae Doctor, Medic: et art: obstetr: Professor &c, 
&c, &c., te Groningen. 
 
Wel Edele Hooggeleerde Heer! 
 
Met eene wezenlijke aandoening is ’t dat mijne vrouw en ik Uw Ed’s smertelijk verlies 
vernomen hebben; wij neemen deel in UwEd: droefheid, en wenschen van harten dat 
de middelen van troost aan Mevrouw UwEd. beminde noch aan UwEd: niet mogen 
ontbreken, terwijl we onze dankbaarheid voor de eer van de communicatie bij dezen 
betuigen. 

UwEd: geëerden van 23 7br. is mij wel geworden, en zoude reeds dezeve hebben 
beantwoord indien ik zulks niet had uitgesteld tot dat de eerste onzer proefneemingen 
zouden zijn afgeloopen, om in staat te zijn UwEd: verslag te doen, zoo van den uitslag 
onzer onderneeming als gehoudene handelwijze. 

Het zal niet nodig zijn UwEd: te melden dat die Heeren, welke benevens mij de 
eer hebben gehad UwEd: aan mijn huis te zien die geene zijn die zig tot het neemen 
dier proeven verbonden hebben, en de zorg ’er van op sig genomen hebben; noch dat 
zulks bij wijze van inteekening, die schielijk voltallig was, geschied is dewijl UwEd: 
zulks, buiten twijfel in de courant zal gezien hebben. 

De eerste proeven zijn genomen op 6 jonge melkbeesten; dezelve zijn tot de 
ziekte voorbereid geworden door purgatiën en een strikte dieet, waar in hun alle spijzen 
die zij moeten rumineeren onthouden zijn. Deze indicatie heeft men genomen uit de 
beschouwing van eenige door de ziekte gestorven beesten, waar in men de derde maag 
met verdroogde en verharde spijzen ingepakt vond, in die veronderstelling dat dit een 
bezwaarend gevolg van de ongesteldheid der maagen welke men als een hoofd oorzaak 
van de dood aanmerkte, was. 



 

[ 178 ] 
 

Dan nadien een der beesten door de ziekte wierd aangetast en de bestemde tijd 
voor de praeparatie ten einde was[,] zijnde eenige tijd niet ingeënt geworden maar aan 
de natuurlijke besmetting overgelaaten, waar van ’er vervolgens 5 gestorven zijn, en 
maar één gebeterd is; 3 er van hadden zeer groote veretteringen in de long, in de andere 
is geen doodelijke ongesteldheid ontdekt. 

Ondertusschen hebben wij elf jonge kalveren op dezelve wijze gepraepareerd 
doch die zijn allen, eenige voor de inenting, andere na de inenting gestorven. 

Vervolgens door den goeden uitslag van UwEd: handelingen aangemoedigd, 
hebben wij op den ontfangst van UwEds: brief 10 hokkelingen zonder eenige 
praeparatie ingeent, en vermits op den 9e dag zig de ziekte nog niet openbaarde, de 
inenting hervat, waar op de ziekte met alle haare gevolgen twee dagen daar na: dat is 11 
à 12 dagen na de eerste inenting te voorschijn kwam. Zij zijn volgens UwEd: voorbeeld 
in dien tusschen tijdt adergelaaten, en hebben vervolgens geen geneesmiddelen gebruikt. 
Vier van deze hokkelingen zijn gestorven, zonder dat wij eenige doodelijke verandering 
in de gehoudene deelen der drie holligheden hebben kunnen ontdekken; de overige 6 
schijnen hersteld te zijn. 

Geduurende dezen tijdt hebben wij op dezelve manier en onder dezelve handelwijze 
ingeënt 4 vaarsen. De ziekte openbaarde zig in dezelve op den 6e dag. Deze zijn alle vier 
gestorven zonder dat wij de oorzaak van de dood hebben kunnen ontdekken. 

Ziet daar WelEdele Heer het slegt gevolg dat onze poogingen gehad hebben, waar 
door wij niet zeer aangemoedigd zijn. Indien wij verdere proeven neemen, zoo als ik 
vreeze dat het geval zal zijn, zal ik de eer hebben UwEd: ten spoedigste den uitslag er 
van mede te deelen. In vertrouwen dat UwEd: ons mede met UwEds. bedenkingen en 
raadgeeving wel zal willen begunstigen. 

De gezondene lijst van boeken is terstond naar Parijs gegaan; twijfele niet of UwEd: 
zal genoegen in de expeditie nemen. 

Ons Proefondervindelijk genootschap zal denk ik met nieuwe jaar publiek 
geanonceerd, en alsdan met eenen de eerste vraagen er van voorgesteld worden. Aan 
onze kamers op de Beurs is nog niet begonnen; men denkt hier ‘langzaam gaat zeker’. 

Na nederige dienst aanbieding van ons inentend gezelschap, mijne vrouw en mij, 
heb ik de eer met alle mogelijke eerbied mij te noemen, Weledele Hoog Geleerde 
Heer,  

 
Rotterdam, Uw Ed: onderdaanige Dienstwaardige Dienaar, Ms. SCHOUTEN.  
 
11 October 1769. 
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29. December 30, 1769: UVA: Marinus Johannes Schouten (Rotterdam) to 
Wouter van Doeveren (Groningen)  
UB: HSS-mag.: IV A 4: 3u  
 

Schouten has received Van Doeveren’s letter in time, as well as the included documents, which he already 
passed on to their addressees. Schouten was pleased to hear the results of the inoculation experiments 
carried out by Van Doeveren in the province of Groningen. Until now, he himself did not achieve 
comparable results, but he is still hoping to do so. In a recent inoculation programme carried out on 20 
young calves [hokkelingen] eventually 13 animals survived. By selling these recovered animals, the 
‘Inoculation Society’ was almost able to recover the expenses of the experiments. Not until recently they 
were unable to acquire new animals for new experiments. Besides, Schouten notes the accomodation of the 
‘Bataafsch Genootschap’ has not been settled yet. He has received Van Doeveren’s letter through 
Erxleben, who has visited him. Schouten ends his letter by wishing him all the best for the New Year, on 
behalf of himself and their mutual friends. 

 
 
Den Heere W. VAN DOEVEREN, Medae Doctor, Medic: et art: obstetr: Professor &c, 
&c, &c., te Groningen. 
 
Wel Edele Hoog geleerde Heer, Veel Geëerde Vriend! 
 
UwelEd: van 12 Nov: benevens de ingeslotene Exemplaren zijn mij op tijdt geworden. 
Ik bedanke UwEd: voor het geen mij toegedagt is. De overige heb ik terstond op hun 
adres bezorgdt. 

Met genoegen verneem ik den goeden uitslag van UwEds onderneeming betreklijk 
de inenting der veeziekte en den goeden voortgang die deze Practijk tot uwent reeds 
gemaakt heeft. 

Het is er zeer verre vandaan dat wij hier tot dat punt zouden gevorderd zijn; 
niemand denkt hier nog om inentingen voor eigen rekening te doen, doch indien wij in 
’t vervolg zoo wel slaagen als in onze laaste proefneeming, durve ik mij vleijen 
naarvolgers te zullen krijgen; van 20 hokkelingen hebben wij ’er 16 ziek gekregen, van 
welken er 13 hersteld zijn; één derzelve nogthans is eenige weeken daar na gestorven. 
De inenting had niet gevat in de overige 4, maar [deze] zijn agt dagen naderhand door 
de besmetting der vorige natuurlijk ziek geworden, en 3 zijn ’er van gestorven, zoo dat 
wij ’er in ’t geheel 13 van de 20 hebben overgehouden. 

Wij hebben mede al ons gebeterd vee verkogt tot een zeer voordeelige prijs, zoo 
dat ons per rest, boven het geen ons alle de beesten op welke wij proeven genoomen 
hebben, kosten, omtrent 240 guldens overschiet, het geen een groot gedeelte van de 
kosten, die hier vrij aanmerkelijk zijn geweest, nog kunnen goed maaken. 

De mogelijkheid om hokkelingen, die wij boven ouder vee verkiezen, te krijgen, 
heeft ons tot nog toe belet onze proeven verder voort te zetten, reeds meer dan 12 
dagen hebben wij ’er weder een 20 stuks, die ons toegezegt zijn, verwagt. 

Het gaat traag voort met ons Genootschap, goede kamers op de Beurs zijn ons 
toegestaan, maar men kan geen bekwaame plaats vinden voor de trap, dewijl men niet 
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kan besluiten die binnen in de beurs te brengen, uit hoofde van de misstand, die men 
wil, dat zulks geeven zou, en hier om kunnen wij het nog niet, door de nieuws 
papieren doen anonceeren. 

De Heer ERXLEBEN
262 heeft mij UwEd: geëerden van 25 psto behandigt; zijn Ed: 

heeft zig hier maar 2 dagen opgehouden, waardoor ik geen gelegenheid heb gehad zijn 
Ed: iets te laaten zien, of al het plaisir te doen, dat ik wel gewenscht had.  

Ziet daar WelEd: Hooggel: Heer het weinige dat ik te melden weet. Na UwEd: 
en Hooggeëerde Familie met den aanvang van het Jaar alle mogelijke zegen, voorspoed 
en genoegen toe gewenscht, en UwEd van wegen alle onze bewuste vrienden van 
herten gegroet te hebben, noeme ik mij met alle Eerbied en hoogagtinge. WelEdele 
Hooggeleerde Heer, WelEds onderdanige Dienaar,  

 
Rotterdam, 30 December 1769    Ms. SCHOUTEN. 
  
  

February 3, 1770: Marinus Johannes Schouten (Rotterdam) to Wouter van 
Doeveren (Groningen) 
UVA: UB: HSS-mag.: IV A 4: 3v 

 
In this letter Schouten asks a number of questions on inoculation experiments carried out by Van 
Doeveren and his colleagues in Groningen. These were urged by the ‘Inoculation Society’ (established in 
Rotterdam) of which he is a leading member. Schouten is eager to learn the details of the experiments and 
the outcome of the autopsies. Which medication did Van Doeveren apply? What results did he achieve? 
Schouten also wonders if cows in calf were involved in these experiments. He would be extremely obliged 
if Van Doeveren would be so kind to answer all questions; all the more since their last experiments were 
so unsuccessful. Finally he informs Van Doeveren about some books ordered through him and asks his 
friend in what way he might be of service to him. Finally, he writes about a question De Monchy has 
asked him about recent inoculations against smallpox carried out in Groningen.  

 
 
Wel Edelen Hoog Geleerden Heer 
Den Heere W. VAN DOEVEREN, Medae Doctor, Medic: et art: obstetr: Professor &c, 
&c, &c., te Groningen. 
 
WelEdele Hoog geleerde Heer en waarde vriend. 
 
Door het gezelschap der proefneemingen omtrent de ziekte der runderen, alhier, 
verzogt, neeme ik de vrijheid uwelEd eenige vraagen, door hun opgesteld, toe te 
zenden, ten einde de oorzaek van den zoo veel gelukkiger uitslag der inentinge der 

                                                 
262  Johann Christian Polycarp Erxleben (1744-1777) was born in Quedlinburg (Sachsen-Anhalt, Germany). In 1763 

he enrolled as a student of philosophy and medicine at the University of Göttingen, where he obtained his 
doctorate of philosophy in 1767. Erxleben wrote on veterinary medicine. Later on he devoted himself more and 
more to chemistry and physics. He was a member of the Academy of Göttingen. 
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ziekte elders dan bij ons waare het mogelijk te ontdekken. De moeiten die ik hier voor 
van UwEd: verge is zekerlijk zeer groot, ook zoude ik zulks niet hebben durven 
onderneemen, indien ik niet was aangemoedigd geworden door de herinnering van 
UwEds aanbieding, door de bewustheid van UwEds ongeveinsde opregtheid, en vooral 
de vriendschap met welke het UwEd: behaagd heeft mij steets te vereeren. Ik zal de 
vraagen hier terneederstellen zoo als ik dezelve van de Heeren ontvangen heb. 
1e. Door wien zijn de proefneemingen gedaan, waarvan berigt gegeeven wordt in de 
Amsterd. Courant van 12 December 1769? 
2e. Heeft men proeven in ’t werk gesteld, welken eenig nader licht bijzetten aan de 
bijzondere werkinge der herkaauwinge, en het verschillend gebruik der maagen in de 
runderen? 
3e. Zijn er door het openen der afgestorvene zieken beesten nieuwe ontdekkingen 
gedaan omtrent de zit plaats en den aart der ziekte of uiterlijke oorzaak? 
4e. Merkt men de ziekte meer en meer aan als tot de Morbi Putridi behoorende, zelfs in 
haar begin? Of wordt zij slegts zoodanig in haar verder beloop? En is zij in haar aanloop 
veel eer een Morbus Inflammatorius?  
5e. Bepaalt zig het nut der aderlatinge tot de voorbereiding of den eersten aanval der 
ziekte? Of zijn ’er reeds waarneemingen waaruit men met rede mag besluiten dat zij in 
de hevigheid der ziekte bij herhaling gedaan, ook voordelig zijn kan? 
6e. Maakt men in ’t geheel geen gebruik van Purgantia, noch in de voorbereiding, noch 
in den tijd tusschen de inenting en het ziek worden, noch in het begin, noch in het 
vervolg der ziekte?  
7e. Indien Ja, wanneer en welke? 
8e. Doet men de inenting oppervlakkig met een lancet of naalde? Hoe en waar? Hoe 
dik neemt men den draad? Word de etter of stoffe uit den neus van een min gevaarlijk 
ziek of reeds beterend beest genomen? Steekt men de naalde ook door de cellulosa heen 
of alleen in de zelfstandigheid der huid? Hoe lang laat men de draaden zitten? Doet men 
er ook nieuwe in om van de besmetting zeker te zijn? Ent men ook in aan ’t kotsem? 
Zou die plaats niet geschikter zijn? 
9e. Ziet men ook dikwijls op de Inenting collectiën en Abscessen in de dije, met een 
groote zwelling? Is dit toeval niet een gevolg van de manier van inenten? Is het voor te 
komen? Hoe behandelt men het? 
10e. Vindt men het aderlaaten van de beesten die zeer ziek zijn en benaauwd zijn, niet 
moeijelijk, uit hoofde van den strop die men om den hals legt? Of heeft men ’er een 
andere manier op? 
11e. Heeft men ook waargenomen dat de meeste zieke beesten op de linker zij liggen? 
12e. Vindt men het stooten ook doorgaans een doodelijk teken? 
N.B.: Men verstaat door stooten een zeker soort van singultus263, waardoor de gantsche 
romp bij iedere ademhaaling voor en agterwaarts bewogen word? 
13e. Krijgen de door de Inentinge ziek geworden runderen de ziekte minder hevig? 
14e. Is ’er eenig middel om, in de ziekte, voor te komen, dat de longen der runderen 
onaangedaan blijven? 

                                                 
263  ‘Singultus’: involuntary contraction of the diaphragm. 
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15e. Is ’t bekend dat te vergeefsch zweetmiddelen zijn in ’t werk gesteld? (Burgemeester 
BINKHORST schrijft zeer veel ter bevorderinge van de betering toe aan het geduurig 
rossen en schuijeren van de huid der zieke beesten). 
16e. Ent men ook beesten in met kalf zijnde? En met welk succes? 
17e. Hoeveel beesten, groot of klein, zijn er in de provintie Groningen ingeënt en 
gebeterd? 

Ziet daar, WelEd: Hooggel: Heer, een zee van vraagen; het spijt mij dat ik UwEd: 
’er mede moet lastig vallen; kan UwEd: op reij verkrijgen dezelve of eenige er van te 
beantwoorden? UwEd: zou zekerlijk de Heeren alle vier die mij dezelve hebben 
opgegeeven, en tevens gelast hebben UwEd: van Haar Edns hoogachtinge en Eerbied te 
verzekeren, zonderling verpligten, temeer omdat zij voorneemens zijn binnen veertien 
dagen weder een nieuwe proef te beginnen, en zij door de ongelukkige uitslag van de 
laatste, waar in wij van de 15 maar 2 gebeterd gekregen hebben, afgeschrikt zijn. Ware 
het mogelijk eenig berigt van UwEd: voor dien tijd te ontfangen, onder onze 
verpligting zou des te grooter wezen. 

Hier nevens bekomt UwEd: de rekening van eenige door UwEd: geordonneerde 
boeken, de overige hebben wij nog niet ontfangen, maar zullen waarschijnlijk wel haast 
komen. Deze zal ik provisioneel in de Utrechter schuit doen volgens UwE: begeerten. 

Is er verders iets waarmede ik UwEd: van eenige dienst zijn kan? Gelieft te 
ordonneeren aan die de eer heeft te zijn, Weledele Hoog geleerde Heer, UwelEds 
Onderdanigste Dienaar 
 
Rotterdam, 3 Feb. 1770.    Ms. SCHOUTEN  
 
P.S.: Dr. DE MONCHY verzoekt nog bovendien te mogen weten of ’er van de 300 aan 
welken in Groningen de kinderpokjes onlangs zijn ingeënt, maar één geweest zij, aan 
wien men die bewerking heeft moeten herhaelen? 
 
 

30. September 18, 1770: Wouter van Doeveren (Groningen) to Hieronymus 
David Gaubius (Leyden) 
UVA: UB: HSS-mag.: IV A 9: 2b  
 

Van Doeveren sends Gaubius the first part of his treatise on fossils found in the province of Groningen. 
He is pleased by the fact that his oration entitled: ‘De Praesidiis sanitatis Groninganorum …etc.’ has 
been published at the expense of the municipality of the town of Groningen. He hopes Gaubius will soon 
have the opportunity to read it. He believes this publication will evoke jealousy, so he hopes Gaubius 
himself will recommend his contributions to his friends, hoping that they will grant him their protection. 
Furthermore, Van Doeveren feels obliged to discuss the vacancy which has arisen as a consequence of the 
death of Friedrich Bernhard Albinus [September 9, 1770]. Especially since Gaubius has written to him 
personally, expressing his faith in Van Doeveren’s suitability for this professorship. Although Van 
Doeveren shows interest to fill the vacancy, he does not want to apply officially yet. As a matter of fact, 
he confesses to Gaubius, that he is quite satisfied with his present position. If however the governors of 
Leiden University should show any interest in him and if they would deem him worthy of this 
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professorship, they should know that he would prefer to teach physiology [‘caeteris paribus’]. He knows 
that he can trust the proposition that Gaubius will make in his behalf. He underlines the necessity of 
utmost diplomacy and secrecy. Van Doeveren ends by expressing his feelings of esteem towards Gaubius 
and his relatives. 

 
 
Weledele Hooggeleerde Heer! 
 
Hiernevens hebbe ik de eere Uw Ed.Hgel. toe te laaten komen de eerste vellen van 
mijnen Brief over de Groninger Petrefactiën, waaruit UwEd. Hgel. zien zal dat het 
werkje thans begonnen zij, ’t geen tot nog toe door mijne menigvuldige occupatien is 
verhinderd geworden. Deze is ook de reden dat ik aan den heer Bijlaart de laatste 
proeven der figueren nog niet terug gezonden hebbe, om dat de Letters, die daar op 
moeten komen naar de beschrijvingen dienen geschikt te worden. Ik hope dat het 
stukje in zoo verre na Uw Ed.H.Gel. genoegen enigzins zal zijn. 

Ik ben op eene niet onaangenaame wijze genoodzaakt tegens mijne verwagtingen 
mijne onlangs gehouden oratie De Praesidiis sanitatis Groninganorum ex urbis naturali 
historia derivandis te laten drukken dewijl de Regeeringe dezer stad mij voor het doen 
derzelver solemneel heeft laaten bedanken, en verzoeke dezelven op stads kosten in 
druk uit te geeven, zoo dat UwEd. H.Gel. binnen korten deeze mijne onrijpe Herssen 
vrugt zal te leezen krijgen, dewelke uit hoofde haarer singuliere geboorte niet 
manqueeren zal de aanvallen van Nijd door te moeten staan, en dus van nu aan de 
protectie mijner vrienden diend gerecommendeerd te worden, gelijk ik dezelve aan die 
van UwEd.Hgel. ben doende. 

Ik hebbe te veel verpligtingen aan UwEd.Hgel. gunsten en vriendschap, om niet 
(schoon ik lang daarover geaarzeld hebbe) eenige Letteren aan UwEd.Hgel. te schrijven 
in relatie tot de tegenwoordige vacature, en ik zoude mij daarvan gemenageerd hebben, 
indien eene vriendelijke dog aenigmatique passagie in Uwen laatsten Brief mij daartoe 
niet eenigermate encourageerde. De voordeelige en aangenaame omstandigheden in 
mijnen stand alhier verbieden mij, iets door sollicitatie te vragen, ’t geen ik mij vleije, 
dat UwEd.Hgel. wettigen zal. Ondertusschen melde ik in ’t grootste vertrouwen op 
UwEd.Hgel. genegenheid ’t mijwaards, dat indien ik ooit tot eenen verderen stap 
waardig geoordeeld mogte worden, mij eene Professie, waarin ik de Phijsiologie konde 
doceeren, ‘caeteris paribus’, boven alle aangenaam zoude zijn. Ik melde niets meer, als dat 
ik in alles mij zal schikken naar den aard, die UwEd.Hgel. mij zal gelieven te geeven en 
behoeve ’er niet bij te voegen, dat dit in de uiterste secretesse geschied. 

Mijn beminde voegd haare respects verzekeringe aan UwEd.Hgel. benevens 
Mevrouwe en UwEd. Hgel. geëerde Familie bij de mijne terwijl ik de eere hebbe met 
de uiterste hoogagtinge te zijn, 
UwEd. Hgel. Heer, &c.    
  W van D.  
Groningen, D. 18 Sept. 1770. 
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31. October 6, 1770: Wouter van Doeveren (Groningen) to David van Royen 
(Leyden) 
UVA: UB: HSS-mag.: IV A 9: 2e  
 

Van Doeveren answers to Van Royen’s letter [dated October 2, 1770]. His friend insisted clearly on a 
resolute and fast answer, but Van Doeveren states Van Royen should have spoken more plainly. It 
should have been clear that Van Royen’s proposition had been written with prior knowledge of the 
governors of the University of Leyden and not simply as a letter from a friend to a friend. Therefore Van 
Doeveren has decided to consider Van Royen’s letter as an official letter of the governors of the University 
of Leyden, meant for probing his interest in the vacant professorship of medicine. He begs his friend to 
practise strictest privacy. Unfortunately rumours of this affair are going round already; they have even 
reached Groningen, a most unpleasant situation. Therefore Van Doeveren has been forced to decide much 
faster than he would like. To put it shortly, he has decided to accept the invitation, although his annual 
salary at Leiden University will only be 1.600 guilders, while in Groningen he earned 1.800 guilders 
annually. He underlines that Van Royen must understand that he wants to receive the official call as 
soon as possible. The blunders made in this procedure must be kept secret. Only by acting carefully it will 
be possible for him to present this calling in a decent way to the governors of Groningen University. 
Finally he expresses his feelings of friendship and esteem.  

 
 
Wel Edele Heer en Vriend, 
 
Uw Ed.H.gel. missive van d. 2 dezer hebbe ik met de vereischte attentie overwogen; ik 
kan niet ontveinzen, Mijn Vriend, dat daar UwEd.H.gel. bij mij aandringt op een 
cordaat, voldoende en volledig antwoord, ik in de propositie van eene zaak [van] zoo 
veele importantie voor Mij, indien dien Brief niet gaarn wat klaarder hadde mogen 
gesteld zien dat dezelve uit naam van de groot agtb. HH. Curatoren en Burgemeesteren 
door UwEd.Hgel. aan mij worde gedaan, dog het zaaklijke liever alleen in ’t oog 
houdende, en het bevatte in UwEd.Hgel. Brief aanmerkende, als iets dat meer behelst 
dan een simpel voorstel van een vriend aan zijn vriend om zijne intentie over een 
voorkomende zaak te vernemen (zoo als UwEd.Hgel. mij zelve heeft gelieven te 
melden), zal ik de eere hebben UwEd. Hgel. Brief aan mij reëel met voorkennisse der 
gem. HH. Curatoren en Burgemeesteren is geschreeven en een formeele sondatie tot 
het aannemen van het Professoraat in de medicijnen op de universiteit te Leiden in zig 
bevat; indien egter dit zoo niet zijn mogte, dan is mijn vriendelijk verzoek om van den 
volgenden inhoud daar geen verder gebruik te maaken; mij daarvan te informeeren; de 
affaire geheim te houden & de zaak aan haar verder beloop te laaten; dewijl ik alhier in 
zulke omstandigheden ben geplaatst die mij niet permitteren iets te waagen. 

De voorafgegaane gerugten, schoon geen fundament van zekerheid uitleverende, 
hebben egter mij gelegenheid gegeeven om ’t een en ’t ander tot die zaak betrekkelijk 
nu en dan in eenige consideratie te neemen, en mij dus in staat gesteld om daaromtrend 
eerder als wel anders mijne finale resolutie op te maaken, en zelfs die op heden aan 
UwEd.Hg. te laaten toekomen. Tot het laatste contribueerd nog eene andere reden: dat 
naamelijk de Dispositien van gemelde HH. Curatoren en Burgemeesteren niet geheel 
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secreet zijn, en tot mijne surprise en leedwezen door verscheide Brieven in deze stad 
gecommuniceerd zijn aan anderen, waardoor ik in een zeer onaangenaam praedicament, 
ten dien opzigte ben geraakt, ’t geen nog onaangenaamer zoude worden, indien door 
het langer ophouden van mijne verklaringe, de verdere dispositie in die zaak mogte 
worden vertraagd. Na serieuse en rijpe deliberatie hebbe ik dan geresolveerd, de 
aanbiedinge van het gemelde Professoraat, in dier voegen als UwEd.Hg. mij heeft 
voorgesteld op een ordinarius tractement van f. 1600,- [gld] te accepteren, en te 
verklaren mij met de favourable reflectie der HH. Curatoren en Burgemeesteren zeer 
vereerd te rekenen. 

Voor die offerte van UwEd.Hgl. offices in dezen zoo wel als voor de genoomene 
moeite vinde ik mij aan UwEd.Hg. verpligt, zullende van dezelve te geruster gebruik 
maaken, daar UwEd.Hg. aanbiedinge op onze oude vriendschap rust. – (N.B.: 
Vooreerst neeme ik de vrijheid te melden dat dan zoude mij aangenaam zijn, indien het 
dus kan gedirigeerd worden, dat mijne Titel worde: ‘Professor Medicinae Theoreticae et 
Practicae’). Ik hadde ook wel gewenscht dat in consideratie van mijn favourable Practijk 
en aangenaame standplaats alhier, en het vast inkomen van f. 1800,- gld, het tractement 
althans niet minder waare geweest; en ’t zoude mij zeer aangenaam zijn, indien ik 
daaromtrend mij met de hoope van eenige nadere reflectie, ’t zij nu, ’t zij in ’t vervolg, 
mij mogte flatteren. 

De bovengemelde redenen zullen genoegzaam zijn om UwEd.Hgel. te doen 
begrijpen, dat het mij ten hoogsten aangenaam zal zijn hoe eerder hoe liever de offerte 
van Beroepinge te ontvangen; en dat het mij zeer interesseerd dat dezelve in zoodanige 
Termes zij, dat ’er van het voorafgegaane niets blijke, en ik dezelve met gratie aan onze 
HH. Curatoren kan vertoonen, aan welke ik mij zeer verpligt reekene, om eenige 
onaangenaamheid in dezen te zien ontstaan.  

Zie daar, mijn waarde vriend, mijne cordate verklaringen die ik hoope, dat UwEd. 
Hgel. niet onaangenaam zal zijn, en op welke ik met de eerste post van uwe 
vriendschap eenig antwoord verwagten zal. Ik hebbe intusschen na verzekeringe mijner 
aanhoudende hoogagtinge en vriendschap, de eere volmaaktelijk te zijn, &., 

 
Gron. D. 6 Octb. 1770    WVD. 
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32. October 9, 1770: Wouter van Doeveren (Groningen) to Antony Adriaan van 
Iddekinge (Groningen) 
UVA: UB: HSS-mag.: IV A 9: 2f  
 

As early as possible Van Doeveren informs Van Iddekinge, his friend and also one of the governors of the 
University of Groningen, about his decision to accept the professorship offered to him by the governors of 
Leiden University. He underlines that it will not be easy for him to leave all his dear friends behind. He 
sincerely hopes that his good relationship with Van Iddekinge will last forever. 

 
  
H.E.G. en Gestr. Heer, 
 
De gerugten die zig sedert voorleden Week van eene aanstaande Beroepinge na Leiden, 
hebben mij geen vrijheid gegeeven UwEd.Geb. daarover eerder als nu te schrijven, te 
meer daar ik eenmaal in ’t geval van Utrecht 1759 geleerd hadde, hoe onzeker dezelve 
zijn, zelfs wanneer ze voor meer dan gerugten dienen gehouden te worden. 

Dog thans is de Despectie die de Heeren Curatoren der Leidsche Universiteit op 
mij hebben gedaan te veel bevestigd, dat ik niet zoude mij verpligt rekenen UwEdgeb. 
daarvan melding te doen en te communicren, dat de effectieve Beroepinge alle dag van 
mij op goede gronden verwagt word. Het is mij ten hoogsten leed, dat ik niet 
mondelijk de eere kan hebben met UwEd.geb. over deze voor mij importante materie 
te spreeken, en daarin Uwen mij altoos zoo aangenaamen en nuttigen Raad in te 
neemen. Dus ik mij thans vergenoegen moet met UwEd.geb. openhartig te melden, dat 
ik na overleg met oprechte vrienden, en vooral de zulke, die mijn langer verblijf in deze 
Stad met groot genoegen zouden zien, en na serieuse deliberatie van alles wat voor en 
tegen het voorneemen dier vocatie zoo ten aanzien van mijn persoon, als mijne 
kinderen & Familie omiliteerd; mij gedisponeerd vinde, om de beroepinge aan te 
neemen. Ik zoude veel stoffe hebben om hierin breed uit te weiden, dog UwEd.geb. 
weet, hope ik, dat ik gewoon ben cordaat mijn gevoelen te zeggen: dit dag ik ook bij 
UwEd.geb. omtrend dit stuk te moeten doen, wenschende, dat dit UwEd.geb. niet 
onaangenaam zal zijn, ’t geen mij zeer zoude smerten; zoo ras ik de effectieve 
Beroepinge ontfange, zal ik ten eersten den H.H. Curatoren alhier kennis geeven en 
hun Ed.mog. deliberatien door geene omweegen of talmen incommodeeren, hopende 
hier door hun Ed.mog. verdere gunst, geduerende mijn verblijf alhier, te zullem 
meriteeren. 

Ik schrik in waarheid reeds tegen den tijd op welken ik Groningen zoude moeten 
verlaaten: eene Stad waar op ik zulke sterke betrekkinge gevoele, en die zoo veele 
mijner vrienden bevat; maar vooral met welke ik zouden moeten afscheid moeten 
nemen van UwEd.geb., dien ik altoos als mijnen vriend, mijnen Weldoener, en den 
aucteur van mijne Fortuin, hebbe gevenereerd, en in ’t vervolg, zoo wel hier als elders 
niet zal ophouden als zoodanig te venereeren, terwijl UwEd.geb. op ’t ernstigste 
sollicitere dat mijne Resolutie mij niet beletten moge UwEd.geb. in ’t vervolg met 
dezelfde Titels aan te spreeken, &c. &c.. 
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33. October 19, 1771: Wouter van Doeveren (Leyden) to Petrus Camper 
(Groningen) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 54:  
 

Van Doeveren replies to the letter of his colleague Camper. Yesterday, the governors of Leiden University 
acquired the cabinet of Bernhard Siegfried Albinus at the reasonable price of 6.300 guilders. This price 
was much lower than was expected. The books have been sold at high prices, among others to foreign 
scientists, like Dr. Hunter. At the auction Camper and Van Doeveren were also competitors. Van 
Doeveren was lucky enough to acquire a volume of De Buffon’s ‘Histoire Naturelle’. Furthermore Van 
Doeveren is giving many lectures and writes Camper he has every reason to be satisfied. He hopes to hear 
from him soon. He expresses his gratitude for receiving the letter written by Camper to [Van] Gesscher.  

 
 
Monsieur CAMPER, Professeur en Medecine, très célèbre &c. &c. a Groningue. 
 
Clarissime Campere, 
 
Indien ik wat bijzonders te melden hadde gehad, zoude ik lang UwEd Hg. Brief hebben 
beantwoord: Veelheid van bezigheden heeft ook tot het uitstel gecontribueerd. Thans 
moet ik, schoon kortelijk, UwEd. nieuwsgierigheid voldoen met te melden, dat onze 
Universiteit op gisteren de inkoop gedaan heeft van ’t Cabinet van wijlen den Hr. B.S. 
ALBINUS voor de somma van f. 6300,-,-., zoo dat wij het genoegen hebben, dat die 
collectie tot een wezentlijk ornament dezer Academie in deze Stad zal blijven; waar en 
hoe dezelve geplaatst zal worden, zal de tijd leeren – de prijs is verre beneden de 
verwagting van het publicq, het welk ’er veel te groote opinie en verwagting van hadde. 
Ik ben verzekerd indien ’t bij stukken was verkogt geworden, dat ’er wel 1000 daalders 
minder van gekomen zouden zijn &c. –  

De Boeken zijn in ’t algemeen zeer duur verkogt. Dr HUNTER
264 hadde onder 

anderen zwaare commissiën gegeven; ik hebbe, denk ik, met UwEdHg. veelmaals 
moeten kampen: nogthans is ’t mij gelukt een curieus gebonden Exemplaar van de 
Histoire Naturelle, Parijssche Ed., voor f. 96 te koopen. De Hipp. Van Chasterius is voor f 
140, de Hortus Malab., met de origineele Teekeningen voor f 365, de Aldrovandus voor 
f 121 verkogt, &c., &c. 

Dat Prof. A. VAN ROYEN goed gevonden heeft, dit Jaar geen collegium practicq 
te houden, zal UwEdHgel. bekend zijn: hier door zijn mijne collegiën zeer frequent. Ik 
houde het Practicq, waarbij ’s Maandags en Donderdags een casuale, Vrijdags en 
Zaturdags een collegie De Principie Vitali sano & morboso en om de 14 dagen een Disput-

                                                 
264  It is unclear whether Van Doeveren means William Hunter (1718-1783) or his brother John Hunter (1728-

1792). William was a Scottish physician and anatomist and a student of William Smellie. He specialised in 
obstetrics and was appointed physician to Queen Charlotte of Scotland in 1764. In 1768 he became professor of 
anatomy at the Royal Academy of Arts in London. John Hunter was his younger brother, and started his medical 
career in anatomy, assisting his brother. In 1760 he was appointed army surgeon. He became a skilled 
comparative anatomist. In 1776 John was appointed personal surgeon to King George III. In 1789 he was 
promoted to the rank of surgeon general. 



 

[ 188 ] 
 

collegie, waarin omtrent 25 Deff. en Opp., behalve de Auditores, ingeteekend zijn. De 
overige omstandigheeden schikken zig ook naar genoegen: zoo dat ik reden hebbe van 
content te zijn, in welk genoegen ik vertrouwe dat UwEdHr. wel zal willen delen; en 
deeze is de reeden, dat ik het melde; zullende het mij altoos zeer aangenaam zijn van 
UwEd.Hg. en de uwen aangenaame nouvelles te mogen verneemen. 

Voor den Brief aan den Hr. GESSCHER, dien ik door Dr LEDEBOER wel, en tijdig, 
hebbe ontfangen, zegge ik UwEd.Hg. dank. 

Verheugd ben ik, dat ik geen beoordeelaar van orthodoxie of ’t contrarie zijn 
moet: dat werk zoude mij zoo wel niet ter hand staan, als een anatomisch mes; hoe vaart 
UwEd. daar mede?  

Particulier nieuws weet ik hier niets, ook belet de kortheid des tijds mij meer te 
melden, dus verzoeke te excuseeren, dat ik, na onze respects-verzekering aan 
UwEd.Hg, en Mevrouwe, in haast verblijve, WelEdele  
 
Hooggeleerde Heer & Vriend, UWEd.Hgel.D.W. en gehoorzame Dienaar, 
 
W. VAN DOEVEREN     Leiden, d. 19. Oct. 1771 
  
 

34. June 22, 1774: Wouter van Doeveren (Leyden) to Petrus Camper (Klein 
Lankum, Franeker) 
UVA: UB: HSS-mag.: IV A 9: 2w 
 

Van Doeveren shows his gratitude for receiving several letters and a parcel containing copies of a treatise. 
He promises to hand these over to the specific persons Camper has mentioned in the letter. Van Doeveren 
does not agree with Camper on certain points and wants to discuss these aspects. Among others he also 
discusses a couple of deaths. He is pleased to learn that Camper has resumed the completion of volume 3 
of his ‘Demonstrationes anatomico-pathologicae’.265 He wishes him success with this job and assures him 
of his feelings of high esteem. 

 
 
WelEdele Hooggel. Heer & Vriend! 
 
Ik heb zeer wel ontfangen UwEd. Hg. Brief van d. 20 December, en vervolgens die van 
d. 27 dito met het pakje, en terstond de gezonden Exemplaaren aan hunne adressen 
bezorgd. Verscheide postdagen heb ik al voorneemens geweest aan UwEd. Hg. te 
schrijven, en te bedanken voor het toegezonden present van uw werkje, dog ik meende 

                                                 
265  Demonstrationes anatomico-pathologicae, 2 Vols. (Amsterdam: J. Schreuder & P. Mortier, 1760-1762). From the 

documents coded UVA: UB: HSS-mag.: IV A 8: e[1] it appears that late April 1773 the municipality of Leyden 
ordered Van Doeveren not to continue the inoculations, in order to avoid possible contamination. In 1771 the 
municipality had consulted the Professors of Medicine of Leyden University, who urged Friedrich Bernhard 
Albinus on June 4, 1771, to advise against this treatment. In a letter, which was even published in the London 
Chronicle (1773, June 12-15, page 568), this damaging decision was attributed to the ignorance of the inhabitants 
of the town of Leyden. 
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dit niet te kunnen doen zonder eenige consideratiën te maaken, en wat breeder op ’t 
een en ’t andere poinct te moeten zijn, waartoe mij de tijd telkens ontbrooken heeft, die 
ook op heden zeer bekrompen is, waardoor ik, den inliggenden brief niet langer 
durvende ophouden, althans maar zeer kort kan zijn. 

UwEd. Hg. zal zig niet verwonderen, dat ik eenige aanmerkingen zoude hebben 
kunnen maaken op verscheide passages, waarin onze sentimenten zeer verschillen, die ik 
alle niet zal aanduiden; maar ik kan niet voorbij de Epithetes hier en daar, zie vooral 
pag. 58, aan de Preparative Methode der Inenting toegevoegd; het opgeeven der 
Gestorven aan de Inoculatie, pag. 218, en wel ‘quamqui core omni prudentia curam habuerint 
Medici’, waarvan mij het tegendeel bewust is; het Verbod aan de ingeënte Advokaaten te 
Groningen, pag. 217, waarvan ik niets weete; en inzonderheid de approbatie van het 
gepasseerde alhier, pag. 215, op welker gezigt ik naauwelijks mijne oogen heb geloofd, 
&c., &c.. 

Het ongelukkig geval van ’t kind van den Hr. ALTENA smert mij zeer; het zal met 
dat van bij Haarlem aan de Inoculatie veel nadeel doen, dog ik weet van geen ander 
nieuw sterfgeval in ’s Hage hiertoe betrekkelijk en door UwEd. Hg. gemeld, dan dat 
men mompeld van een zeker kind, hetwelk in een voorig jaar ingeënt, onlangs aan de 
natuurlijke pokjes zoude overleeden zijn; dog waarom vertoont, behalven verscheide 
duisterheden, dat dit niets aan de inoculatie, bij redelijken, benadeelen kan, gelijk ik niet 
bespeure dat het doet. Mijne Inentingen zijn thans gelukkig afgeloopen. 

Ik las met vermaak in UwEd.Hg. laatsten Brief dat het 3e stuk uwer 
Demonstrationes weer onder handen was genoomen, waarop ik UwEd.Hg. veel lust, 
goed success en spoedige voldoeningen toewensche. 

Ik heb de eere, na verzekering van ons respect aan UwEd.Hg., benevens 
Mevrouwe, mij steeds te noemen &c., 

 
Leiden d. 22 Juny 1774    W. VAN DOEVEREN  
  
 

35. December 7, 1776: Wouter van Doeveren (Leyden) to Salomon de Monchy 
(Amsterdam) 
UVA: UB: HSS-mag.: y 123 m:  
 

Many times before Van Doeveren, an advocate of the inoculation of children against smallpox, has 
displayed his aversion to the opponents of inoculation. In this letter he briefly recites their arguments. 
Unfortunately there is an increasing aversion towards this treatment in the Netherlands. In his view it 
would be better to proceed slowly than to push the matter through, taking into account that in various 
towns inoculation has been prohibited. He is aware of the fact that various objections which have been 
made against inoculation will have a strong hold over political decisions. A certain professor C…… has 
already caused damage to this salutary treatment. In his view the various city councils should provide 
themselves with more reliable information. Each civil Collegium Medicum should take its responsibility. 
Van Doeveren stresses that these thoughts should be kept secret. He asks De Monchy to plead this affair 
with the town council of Amsterdam, as soon as it will ask the opinion of its Collegium Medicum. He 
knows the city of Amsterdam shows increasing faith in the effects of inoculation.  
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Ik heb lang gezien en dikwerf gezegd dat de al te groote ijver en onvoorzigtigheden der 
voorstanders van de zo heilzame praktijk der inenting aan derzelver progres veel nadeel 
hebben gedaan, en nog doen. 

De weerstand tegen dezelve, de onvolkomenheid der meenigte, de onveiligheid van 
veele, het vooroordeel van andere, de schandelijke onderneeming van niet weinige die 
er gedurig tegen werken met kragt & voordeel, en de tegenstreving, onverschilligheid, 
schroomagtigheid en politique van de meeste magistraten; alle deze, en nog meerdere, 
oorzaken zijn in ons land nog al te sterk tegen de inenting in optogt; om van salutaire 
pogingen de gewenschte vrugten als nog te kunnen zien voortkomen. 

UWEd. is bekend hoe ik dit ook reets ten opzigte van de laatst opgegevene vraage 
onzes genoodschaps in ’t kort heb aangemerkt. Zo lang de zaken niet voordeeliger 
gesteld zijn, oordeele ik dat ‘piano’ te gaan ligt zij; althans ik meene, daar door alhier tot 
hier toe nog het verste gekomen te zijn: en rade ook ik, die voor de inenting is, 
voorzigtig voort te gaan, en liever te temporiseren dan te brusqueeren. Zo zag ik reets 
over 5 à 6 maanden het laatste werkje van DINSDALE (het welke eerstdaags bij BENNET 
en HALLE vertaald staat uit te komen) gelezen heb, hebbe ik deszelfs kwaden invloed 
gevreesd, schoon het niet waar zij, waar mede de kwaadwillige en onkundige alhier zig 
thans vermaken, dat hij anti-inoculateur geworden zij, is het egter zeker, dat zijne 
toestemming van de groote objectie pag. 20 &c., die als het ultimatum tegen de 
inenting zoo sterk gepousseerd word, grooten invloed bij de politieken zal hebben, 
zonder eenige reflectie op de losse manier, waar mede hij de solutiën daar tegen 
gemaakt als met stilzwijgen voorbij gaat. Ik twijffel niet, of zij heeft reets op het nu 
onlangs gedane verbod te Haarlem & te Utrecht (‘quis creder....’) veelen invloed gehad. 
Dus het mij ook niet verwonderen zoude dat ten Uwent eenige molimina266 effect 
hadden; voor al ook als de meeste, die door te concurreeren moeten, gesecureerd zijnde 
omtrent de Hunnen, minder interest in de goede zaake zullen neemen. De reflectie van 
de Hr. NAHUIS kan daartoe mede contribueren: wat heeft dog dien man bewoogen, zig 
te mêleren in ’t beoordeelen van dat argumentum medico-politicum; dit was immers 
nog zijn plan, nog zijn werk. De onvoorzigtige passage van Prof. C. (wiens klatterende 
auctoriteit bij veelen zeer veel geld); de aanhaling van het weenen der geïnoculeerde 
Advocaaten van de balie door de Magistraaten van Gron. (’t geen NB. nooit plaats 
gehad heeft); en meer andere oorzaken, die ik liever mondeling zoude willen zeggen, 
kunnen daar toe ook wel doen. En wanneer Uwe Regeering over deeze delicate zaake 
zoude willen decideeren, denk ik, dat ze even zo weinig als die van Leiden, Haarlem, 
Utrecht, het Collegium Medicum advies vragen zal; 

Permitteer mij, mijn vriend, mijne gedagten even zo in secretesse vrijelijk voor te 
stellen, als UEd.H. die van mij ‘inter nos’ gevraagd heeft: Mijn zeer bekrompen tijd en 
menigte van bezigheden permitteeren mij niet, zo breed te zijn, als misschien men zal 
verlangen, waarom ik kortelijk zal zeggen, dat mij voorkomt wenschelijk te zijn, dat UE 
en die geene, die patroonen der inenting zijn, en invloed op de Regeering hebben, 
konden maken dat er niets gedaan wierde, en de zaak politice ‘in statu quo’ wierde 
gelaten en dat men alle, zo veel mogelijk U de vereischte middelen ter voorkoming van 

                                                 
266  ‘Molimina’: menstrual disorder. 



 

[ 191 ] 
 

propagatie der besmetting en ’t ligtvaardig behandelen der inoculatie zorgvuldig mogte 
aanwenden, en daar door de affersie weg neemen, die swakke of onwillige menschen 
daar uit neemen: dat mogelijk ook temporiseren in UWE. menschlievend plan, omtrent 
het inenten der weezen, ter deeser tijd, zonder daar toe verdere pogingen te doen, 
beeter zijn zal, dan daar mede aan te houden tegen den zin van veelen of sommigen en 
eindelijk, dat, indien de Regeering de consideratiën van ’t collegie kome te vragen, dat 
als dan de consideratiën door UWE. gemeld mij zeer goed voorkomen. Dit zoude ik ’er 
in allen gevalle gaarn bijgevoegd zien, dat de inenting ten tijde der Epidemie altoos 
onder behoorlijke precautiën vrijgesteld wierd; het geen men, al wierd het advis van ’t 
Collegie niet gevraagd, mijn bedunkens evenwel behoorde te bewerken; wenschelijk 
zoude het inmiddels zijn, dat iemant, die kundig is, de argumenten der bovengem[elde]: 
objectie (waar onder sommige al vrij sterk zijn) onder vaderlanders eens onder ’t oog 
wierden gebragt, om daar tegen als een tegengift of matiging te kunnen dienen: gaarn 
wilde ik mij hier toe verleedigen, indien mijne tijd het mij niet ten eenemale weigerde 
te kunnen uitvoeren. 

 
Te Amsterd. wind de inenting zeer in credit, &c.-  
‘Tempore, Tempore, Tempera, &c.-, &c.’ 
 
Leiden, d. 7. Dec. 1776.     W. V. D.  
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Petrus Camper (1722-1789) in Amsterdam,  

as portrayed by Tibout Regters [1760] 
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IV. SHORT BIOGRAPHY OF PETRUS CAMPER  
(1722-1789) 

 
 
Introduction 
In his time, Petrus Camper (1722-1789) was one of the leading Dutch scientists. In the spring 
of 1749, he stayed in Paris after having spent several months in London. In the summer of 
1777 and in the spring of 1787 he returned to Paris. The journals of his travels to Paris, made 
in 1777 and 1787 are kept in the library of Amsterdam University.267 The same goes for 
twenty letters written by the surgeon Antoine Louis. These letters, which have been written 
between 1769 and 1788, are a token of their everlasting friendship. Furthermore, the 
Académie Nationale de Médecine (Paris) is in the possession of three letters sent by Camper 
to Louis, its secretary for life. Their friendship dates from 1749, when Camper first came to 
Paris, and lasted until Camper’s death in 1789. The diaries of his travels to Paris, written by 
him in 1777 and 1787, have not been published until now. The same goes for the letters that 
are published in Chapter VII. 
 
Biographical note 
Petrus Camper, born in Leyden on 11 May 1722, had a carefree youth. He studied medicine 
in his native town and, on 14 October 1746, took his doctoral degree in philosophy on the 
functioning of the human eye. He took a second doctorate (of medicine) on the anatomy of 
the eye socket and its lens. Thereupon, he settled in Leyden as a town physician. In 1748, 
shortly after the death of his parents, he decided to make a scientific journey. In London he 
was introduced to Sir John Pringle (1707-1782), an intimate friend of Gerard van Swieten 
(1700-1772) and Albrecht von Haller (1708-1777), and personal physician to the Duke of 
Cumberland. Camper also met the royal physician, Sir Hans Sloane (1660-1753), the 
obstetrician William Smellie (1697-1763), and the antomist John Hunter (1728-1793), the 
younger brother of William Hunter (1718-1783). In the spring of 1749, Camper arrived in 
Paris, where he got acquainted with Antoine Louis, Buffon and several other renowned 
scientists. For about three months, he attended several courses of surgery given by Antoine 
Louis at the Hôpital de la Salpêtrière.  

In 1750, soon after his return to the Netherlands, Camper was appointed professor of 
anatomy at the University of Franeker (Friesland). Five years later, he accepted the invitation 
to come to Amsterdam, where he was appointed professor of anatomy, the practice of 
bandaging, practical surgery and surgical anatomy. Van der Korst points at a rather shady 
affair, which forced Camper to leave Franeker and to accept a position at the Athenaeum 
Illustre.268 His inaugural address was entitled On the advantages of anatomy for all sciences.  

His attempts to familiarize his students with practical surgery were often frustrated by 
the guild of surgeons.269 His fame gradually increased, and his frequent anatomical 
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demonstrations attracted a growing number of spectators.270 In 1761, Camper gave up his 
position. He retired to his estate in the vicinity of Franeker, devoting himself to politics. 
However, he also continued his researches in the field of pathological anatomy and 
comparative anatomy.271 It didn’t last: already in 1763, he accepted a professorship at the 
University of Groningen. For more than ten years, he taught theoretical medicine, anatomy 
and surgery – and, from 1764 onwards, also practical obstetrics, which had been taught by 
Van Doeveren up to that time. Camper also taught ambulatory surgery and gave a collegium 
casuale for his students in the anatomical theatre.272 
  
Camper and obstetrics 
Because Camper wanted to improve the prestige of obstetrics, he studied the works of 
William Smellie, André Levret and other prominent obstetricians. He meticulously examined 
the process of delivery, the various dimensions of the female pelvis and those of the infant’s 
head, and went on to combine the results of these measurements. In his time, the value of the 
various obstetrical instruments, such as the ones designed and made by Roonhuysen, Boom, 
Smellie and Titsingh, was often discussed.273 Camper proposed several improvements, but 
ended up designing and building an instrument himself, which had to be perfectly adapted to 
the shape of the canal of parturition and its various diameters. As a matter of fact, the unborn 
child had hardly any chance to survive the application of many obstetrical instruments. 
Therefore Camper occupied himself with the question whether the symphysiotomy 
(transecting the pubic bone) or the Caesarean section should be preferred. He became 
especially interested in this subject in March 1769, after his friend Antoine Louis had 
informed him about the propositions that had recently been made by Jean-René Sigault to 
the Académie Royale de Chirurgie de Paris. Antoine Louis had sent Camper a letter inviting 
him to intervene in this interesting controversy, which, particularly in France, attracted a great 
deal of attention.274 There is no doubt about the fact that Camper’s friend rejected the section 
of the public bone as a possible solution in problematic deliveries, and frequent controversies 
continued to take place between de Faculté de Médecine and the Académie Royale de 
Chirurgie. Late 1770 Antoine Portal – on behalf of the Académie Royale des Sciences – 
showed his curiosity about Camper’s personal opinion with respect to the above mentioned 
debate.  
 
Camper and surgery 
As a renowned surgeon, Camper operated several inguinal hernias. Because existing trusses 
were of a poor quality, he designed and manufactured a new flexible truss, composed of 
leather and steel. He carried out detailed measurements of the male pelvis in order to produce 
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a perfect truss, during which he did not confine himself to the pelvis of human beings. He 
also took the measurements of the statues of Apollo, Hercules Farnese and several other 
antique figures, for which he made use of the plates published in D’Alembert and Diderot’s 
Dictionnaire Encyclopédique. Moreover, he ordered existing trusses from France, Holland, 
Germany and England. In his view, these instruments were of no help to his patients. His 
treatise on this subject was published in 1774 by the Académie Royale des Sciences and by 
the Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte (Rotterdam).275 
 
Petrus Camper, Antoine Louis and the Académie Royale de Chirurgie 
Camper’s long-held wish to become a foreign member (associé étranger) of the Académie 
Royale de Chirurgie was fulfilled in the autumn of 1767. He expressed his gratitude for his 
unanimous election in a letter, in which he also wrote that he realised such an honour was 
only conferred upon those who had made extremely valuable contributions to surgery. 
Furthermore, he promised the Académie two treatises: one about inguinal hernias, the other 
discussing Roonhuysen’s lever.276 
In his first letter to Camper, preserved in the library of the University of Amsterdam and 
dated 9 March 1969, Antoine Louis informed his friend that there was much discussion on 
the caesarian section, and that in 1768 the operation had been carried out twice.277 Two years 
later, Louis let Camper know that he had finished the manuscript of volume V of the 
Mémoires de l’Académie Royale de Chirurgie, and that he had inserted Camper’s two treatises in 
this volume. Moreover, he incorporated Camper’s treatise on the surgical diseases, entered for 
a contest, in volume IV of the prize-winning memoirs of the academy.278 On 21 November 
1772 Camper, who had by now grown impatient, began to wonder what had become of his 
entries.279 Why did the academy not publish them, and if they did not wish to, why had they 
not returned these papers to him? In his view he had constructed by far the best truss. 
Regarding the other subject, he had already carried out many successful deliveries, often by 
means of Roonhuysen’s lever.280 Camper reminded his friend that meanwhile the Académie 
Royale de Toulouse had already awarded a prize to his treatise on the inoculation against 
smallpox, and that he had already decided to publish it at his own expense.281 Camper also 
wanted to know the opinion of the academy about the usefulness of Roonhuysen’s lever in 
problematic deliveries. In his opinion, France should credit him with this instrument in 
France. In the final version of this treatise, he referred to the fact that he had already 
introduced Smellie’s forceps in France in 1749, during his first stay in Paris, and that he had 
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also offered this life-saving instrument to Jean-Louis Petit, who had thereupon showed it to 
the members of the academy.282 
Louis reminded Camper in January of 1773 that they had now been friends for almost 25 
years, and that he envied Camper’s happy family life. He also informed him that in order to 
solve his dental problems he had succeeded in acquiring new canines, which unfortunately 
could not be secured sufficiently. For that reason, he wanted to know more details of the 
technical solution invented by Camper.283  
On 4 July 1774, Louis informed his friend that meanwhile his treatises on the truss and on 
Roonhuysen’s lever had been printed and that they were to be published in volume V of the 
Mémoires de l’Académie Royale de Chirurgie. It had also been decided that Camper’s treatise on 
the surgical diseases, to which a prize had been awarded, should be printed in volume IV of 
the awarded memoirs.284 He also assured Camper that he was right to aspire to become an 
associé étranger of the Académie Royale des Sciences. He advised him to turn to Antoine 
Portal (1742-1832). Louis, who knew Portal as an intrigant, and was aware of the rarity of 
vacancies for foreign scientists, promised to tread very carefully in his behalf.285 He suggested 
Camper to enter a treatise on the fixation of artificial teeth without delay, because the 
Académie Royale de Chirurgie took great interest in this subject. For his part, Louis wished 
to become a member of the Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (Haarlem), so he 
asked his friend to intervene .286  

Late in 1775, Antoine Louis reminded Camper of his wish to be elected a foreign 
member of the Hollandsche Maatschappij, and indicated that he could enter a series of very 
intereresting observations about the treatment of mental patients with cold water.287 In March 
of 1776, Louis indicated that the contest held by the Académie Royale de Chirurgie’s on the 
subject of the influence of the air on open wounds and ulcers had yielded fifteen treatises, 
twelve of which had already been rejected. He also intimated that since Camper’s entry was 
the best by far, it would probably win, even though several members preferred one of the 
other entries. During the vivid discussion, Louis kept well away from dispute after having 
recognized Camper’s handwriting. The three remaining treatises, Camper’s included, were 
sent to Versailles in order to be judged by the president of the Académie de Chirurgie, who 
was also chief chemist of the King of France.288 Shortly later, Louis informed his friend that 
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his treatise had won the second prize, although it was by far the best. Louis asked him if he 
would accept the award – and spare the Académie an awkward situation.289 
 
Petrus Camper, Antoine Portal and the Académie Royale des Sciences 
Camper and Antoine Portal started corresponding regularly in December 1770. At the time, 
Portal was a membre-adjoint of the Académie Royale des Sciences.290 This correspondence 
does not only show that Portal greatly admired Camper, but also that the academy took great 
interest in Camper’s expertise with respect to the fight against the rinderpest (epizootie) – and 
that it was eager to publish Part III of Camper’s Demonstrationes anatomico-pathologicae.291 In the 
course of 1771, Camper’s dissertation on the auditory organ of fishes was discussed in the 
meetings of the academy, after which he was elected as a corresponding member, a position in 
which Linnaeus and Meckel had preceded him.292 Several months later, Portal let him know 
that the academy had accepted the treatise.293  

Already In 1770, Portal had made clear to Camper that he counted on his assistance 
to be elected as a member of the Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.294 Camper 
promised to introduce his respected confrère, and when his efforts turned out to be successful 
Portal was duly elected. On 21 June 1775, Portal expressed his feelings of gratitude for this 
kindness. On behalf of the academy, he begged Camper to enter the results of recent 
observations made on the hollow bones of birds. Portal supposed that Camper already knew 
that John Hunter was contesting the novelty of this discovery.295  
 
Camper’s journey to Paris in 1777 
From 4 July 1777 to 19 August 1777, Petrus Camper again stayed in Paris and spent much 
time with other scholars, both in private and at meetings of both the Académie Royale des 
Sciences and the Académie Royale de Chirurgie. On Tuesday 8 July, at the occasion of his 
first visit paid to the Académie Royale de Chirurgie, Camper was very much impressed by 
the facilities available for the instruction of surgery and anatomy and also by the modest 
nursing ward, consisting of six beds. The next day, after they went to see Benjamin Franklin, 
Camper was presented to the meeting of the Académie Royale des Sciences. On Friday 11 
July he visited the ‘Hôtel-Dieu’, where, since 1749, the sanitary situation had been 
considerably improved. There were still rather many beds occupied by four, five or six 
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people. During these six weeks, he met scholars such as Daubenton, Portal, Tenon, and 
Benjamin Franklin. Also, he had ample opportunity to show his talents – his friend Antoine 
Louis described the applause he received at the Académie de Chirurgie after he had read a 
treatise on the cancer sign, as something that had ‘never been heard before’. 

On Saturday 26 July, at the occasion of the meeting of the Académie Royale des 
Sciences, Camper delivered his speech on the facial line and facial angle, concepts that he had 
already devised in 1768.296 His audience was highly interested and attentively watched the 
drawings he made on site. In the course of the lively discussion that followed, a controversy 
between Camper and Daubenton manifested itself. Daubenton stuck to his view, already 
published in 1764, that the essential and distinguishing feature was the exact position of the 
foramen occipitale of the skull. However, the overwhelming majority preferred the criterion 
introduced by Camper. Although Daubenton did not want to concede, the audience 
applauded Camper passionately.297 Afterwards, Louis complimented Camper on the glorious 
success of his discourse on the facial line. 

The relationship between Camper and Louis remained excellent. In February 1779, 
Louis informed Camper that at several meetings of the Académie de Chirurgie, heated 
discussions had been held about the lies and machinations which Jean-René Sigault had 
committed with respect to the section of the symphysis ossis pubis.298 Louis did not 
understand why his friend Camper could have pleaded in favour of the operation proposed by 
Sigault. It forced Louis to occupy himself with an affair he would have liked to ignore.299 

In late july, Louis informed Camper that he had handed over two volumes of the 
awarded dissertations published by the academy to Camper’s youngest son Adrien Gilles. He 
had also added the reports of the last two meetings of the academy. Tokens of appreciation for 
Camper’s work now found their way to his house with some regularity: early in 1781, Louis 
forwarded the gold medal awarded by the Académie Royale de Dijon, 300 and a few months 
later he could even report that the Académie de Chirurgie had decided to award Camper a 
gold medal; the object would be presented to Louis on 26 April 1781.301 

On 7 April 1781, Louis wrote to Camper that several members of the ‘Faculté de 
Médecine de Paris’ had expressed their great admiration for Camper’s profound scholarship. 
Furthermore, Louis informed him that, at the occasion of a eulogy read by him in honour of 
an anatomist who had been professor at the Académie Royale de Peinture, he had mentioned 
Camper’s name, because of his importance for the art of drawing and of course he had also 
spent some words on the facial line.302 
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But Louis also made demands on Camper: in the fall of 1783, he informed his friend 
that he was eagerly looking forward to receiving a new treatise from him, which he promised 
to publish as soon as possible. He also told him that Théodore Tronchin’s relatives had 
expressed their gratitude for his eulogy. Moreover, they had given him all the manuscripts and 
the reports of Tronchin’s medical consultations, as well as a series of original letters written by 
Herman Boerhaave.303 
 
Camper in Paris, 1787 
From 13 to 30 April 1787 Camper again stayed in Paris. This time he stayed in the Hôtel 
Monsieur in the Rue de Bourbon. Two days after his arrival, he had dinner at Buffon’s house, 
in the company of Alphonse Le Roy, professor of obstetrics in Paris. Together they discussed 
the anatomy of cetaceans. Just like ten years before, Camper spent most of his time alternating 
between meetings of the Académie Royale des Sciences and the Académie Royale de 
Chirurgie, visits to the city’s institutions, and time spent with other scientists. On Monday 30 
April 1787 Camper left Paris; he arrived in Franeker on 9 May. 
 On 27 May 1787, Adrien Gilles Camper informed his father that a twin had been 
hospitalized in the Hôpital des Enfants Trouvées, of which only one child appeared to be 
suffering from the congelatio adiposi. Camper junior decided that this disease could therefore 
not have been caused by the way of life of the mother or by defective breast-feeding. 
 In his letter dated 12 December 1787, Antoine Louis informed Camper that a young 
surgeon employed in the ‘Hôpital des Enfants Trouvées’ was preparing his doctoral thesis on 
the congélation des tissues adipeux. He asked Camper to support this young promising scientist, 
who had already been awarded a prize by the Société Royale de Médecine, for his treatise on 
the treatment of thrush (aphta) in young children. Furthermore, Louis observed that he had 
received Camper’s bust, which had been sculpted during his visit. He promised him to put a 
second copy alongside the busts of the other members of the Académie de Chirurgie. He also 
proposed a text for the inscription, and informed his friend that his name would be engraved 
beneath that of Alexander Monro.304 It marked the highlight of the public recognition of 
Camper’s contribution to the society.305 
 
The end 
Petrus Camper died on 7 April 1789. On 23 February of the next year, Félix Vicq d’Azyr 
pronounced a eulogy on his friend and colleague, and showed his respect for Camper’s 
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comprehensive and deep knowledge and for his unrestrained drive.306 On 15 August 1790, 
Louis read a eulogy in commemoration of his dear friend.307 
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V. CAMPER’S TRAVEL DIARY, 1777 
 

In the summer of 1777, Camper traveled to Paris where he met several of his colleagues. This diary, 
starting on July 4, in Paris is an account of his voyage to Paris. Camper’s trip started on June 20, 1777 
and he returned home to Klein-Lankum near Franeker on Septemer 9, 1777. 

 
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF AMSTERDAM (SPECIAL COLLECTIONS): 
UVA: UB: coll. hss. II F 36-37 (a). 

 
[Juli 1777] 

 
[Page 1] 

 
Koomste en verblijf te Parijs; 1777: Wij kwamen zeer gezond te Parijs, vrijdag namiddag 
omtrent 4 uur den 4 Julij 1777 en namen ons intrek in Hôtel de Limoges, Rue des 
Cordeliers, mij door den Heere LOUIS

308 om de nabuurschap van de Ecole de Chirurgie 
bezorgd. Mijn vriend kwam ons dien avond zien en wij verbleiden ons hartelijk van elkander 
te kunnen omhelzen. 

 De Saturdag [5 juli] liep henen met het bezorgen van klederen en lijftoebehooren; wij 
gingen mede de ambassadrice zien, als hebbende daartoe bijzondere commissie van juffr(ouw) 
KUISCHOT. Zij ontfing ons vriendelijk, is een vrolijke en vrij wel uijtziende vrouw. Haare 
handen en voeten zijn bijzonder klein, voor het overige hadt zij al haar schoon door de jaaren 
verloren. Zij scheen vrij stellig te spreeken over alle dingen. Onderwijlen nodigde zij ons den 
dingsdags daar aan volgende ten eeten, ‘t welk wij aannamen en vonden daar den schepen 
VAN THIJEN, broeder van Mevrouw GOLOSKIN, TWICKEL, den eersten kapelaan LA BROU[E] 
en eene abt, welken naam ik niet weet. JAKOB en ADRIAAN wierden door hem gebragt naar 
de ‘Comedie’ in de loge der ambassadrice. Zedert heb ik met haar Edl. den 10en geweest in 
de ‘Vauxhal’, daar wij naderhand van zullen spreeken. Haar Edele gaat nu naar Maastricht 
woonen zoo [zij] voorgeeft voor 2 jaaren om gemakkelijker de Spaa wateren te gebrujken, 
andere meenen het zoude om finantieele redenen zijn. 

 Des sondags, maandags en dingsdags deden wij, voor al ik, visites bij PORTALL, 
TENON, LEROY

309 en anderen, die betrekking hadden tot beide academiën.  

                                                 
308  Antoine Louis (1723-1792) was an intimate friend of Petrus Camper. He was a famous French surgeon and 

physiologist. Born in Metz, Louis was originally trained in medicine by his father, who was a surgeon-major at a 
local military hospital. He started his medical career at the Hôpital de la Salpêtrière in Paris. In 1746 he was 
elected ‘membre associé’ of the Académie Royale de Chirurgie and a few years later he got appointed professor 
of physiology at the Salpêtrière. In 1764 he was elected lifetime secretary of the Académie Royale de Chirurgie. 
He also held the position of inspector general of the French military hospitals. Louis is credited for designing a 
prototype of the guillotine. This instrument is named after the French physician Joseph Ignace Guillotin (1738-
1814), but has been called a louisette for a short period of time. 

309  Alphonse-Louis-Vincent Leroy (1742-1816) was a famous French obstetrician. He was born in Rouen where he 
studied medicine. He continued his studies in Paris, where he became ‘Docteur régent de la Faculté de 
Médecine’ in 1776. In Paris he occupied himself with obstetrics and paediatrics. He was appointed professor of 
obstetrics at the Maternité. In the course of 1777 he met Jean-René Sigault, another ‘Docteur régent de la 
Faculté’, who had decided to carry out a symphysiotomy: a surgical procedure to widen the pelvis allowing 
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Wij zagen de Académie de Chirurgie, etende bij den Heer LOUIS, een allerheerlijkst gebouw, 
zeer geschikt tot onderwijs, en tot anatomie, pharmacie, &c. Ook zijn er 6 bedden tot een 
kleine infirmerie om zieken van gewigt te behandelen. De bibliotheek is eene zeer laage 
gallerij, ook is het groot auditorium een halve rotundo, kreijgende de licht van boven, met 
kleine banken, als de amphitheaters der ouden. De professor zit op een leeningstoel en heeft 
een kleine draaitafel tot het doen van proeven, welke met laken bekleed is, zoodraa hij 
alleenlijk leest. In de salle d’anatomie zijn 2 zulke tafels. Er is een schoorsteen, pomp, &c. De 
heer LOUIS heeft zeer fraaije koppen met fracturen, en fungi ossei aan den boven- en 
onderkaak, die ik hier niet beschrijven zal, omdat ze haast in de Mémoires de [l’Académie 
Royale de] Chirurgie zullen komen. Ook had hij verschillende cyphoses, alle overeenkomstig 
de Doctrine, die ik ervan gegeven hebbe. Zijn cabinet met putti chir[urgici] is niet zo goed als 
het mijne, dog de biblioth[eek] die meeste zijn zeer fraai. 

 Woensdags middags den 9. [juli] aten wij bij VAN DEN IJVER in een groot gezelschap 
en vonden daar VAN THIJEN, LUPS, de jonge GILLIS en ROOST, Roomsche jonge Heeren 
van Amsterdam. Mevrouw VAN DEN IJVER is niet mooi, ook niet de dogter, die eene zeer 
stijve houding hadde. De maaltijd scheen somptueux, dog ik moest schielijk aftrekken, omdat 
ik geïntroduceerd zou worden in de Académie Royale des Sciences. 

 
Addenda ad page 2 [see manuscript, pages 10 – 11]: 
Ik heb op zijne plaats vergeeten te melden dat ik laatstleden woensdagmorgen den 9. 
geweest ben bij den beroemden FRANKLIN. Hij is een vrij lang en dik man, bij de 
zeventig jaaren, zeer venerabel, met zijn eigen hair, dog dun en los nederhangend: hij 
hadt een zijden rok aan en was vriendelijk dog stilzwijgend. Ik vroeg hem in het Engels 
naar den brief van Prins GALLITZIN

310. Hij zeide mij door de veelheid van besigheden 
bijnaa alles wat de studie van Electriciteit betreft vergeeten te hebben. Ook niet wel met 
het fransch te konnen terechtkomen, en dat om die rede niet geschreven of liever 
geantwoord te hebben, dog dat hij het doen wilde in het Engelsch, en dat hij mij den 
brief open wilde zenden, om se covertek te besorgen aan Zijne Hoogh[eid]. Hij 
woonde te Passy, aan het hooge eynde van het dorp. Ook klaagde hij het fransch niet te 
verstaan als het schielijk gesprooken wierdt, en dat [hij] om die rede niet in de 
Acad[émie] R[oyale] des Sciences kwam omdat [hij] niets verstondt. Hij hadt echter 2 
maal reets tevoren in Parijs geweest.  

 
Des avonds omtrent half zeven uuren had ik het genoegen mijn zoon PIETER

311 te omhelzen 
en verheugde mij hem zoo gezond als wel te zien. 

                                                                                                                              
childbirth in case of a mechanical problem. Leroy became an advocate of this operation and published Recherches 
historiques et pratiques sur la section de la symphyse du pubis. Other important works of his hand are Essai sur l’histoire 
naturelle de la grossesse et de l’accouchement (Paris, 1787) and Motifs et plan d’établissement dans l’hôpital de la Salpêtrière 
d’un séminaire de médicine pour l’enseignement des maladies des femmes, des accouchemens (Paris, 1789). 

310  Dimitri Alexeievich Gallitzin (1735-1803) was ambassador of the Russian Empire in The Hague. Gallitzin was a 
friend of Denis Diderot. He took a high interest in natural history and was well aquainted with Petrus Camper. 

311  Petrus Everhardus Camper (1757-1803) was Camper’s second son.  
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9 july: Introductie in de Acad[émie] R[oyale] des Sciences. Ik wierdt dan door den Heer 
PORTALL gepraesenteert aan den Directeur, LE COMTE DE BORDA

312, aan den MARQUIS 

DE CONDORCET
313, secrét[aire] perpet[uel]. De banken zijn geplaatst gelijk [ik] hier 

geschetst hebbe. ‘D’ zit de Directeur, ‘S’ de secretaris. IJder heeft zijne memorie, of 
remarques, terwijl andere tussen in mede remarques maaken. In de chemie wordt het meeste 
gedaan. L’air frac. ernitreux is doorgaans het onderwerp. Veelen staan hier en daar te praaten. 
Men deelde om de connoissances du tems voor het jaar 1778. Mr. DUHAMEL

314 liet mij zien 
het superbe cabinet van schepen, enz., in de zaal naast de Acad[emie]; er ontbrak het model 
van een carveel, ’t welke ik beloofd hebbe te zullen zien te bezorgen. 

Zeer veele leden hebben mij allerpolietst ontfangen, en behandeld, dog door de groote 
veelheid is het niet mogelijk bij allen even bekend, of om het verschil der studien even geacht 
te zijn. In de zaal staan DE BUFFON, VAN FONTENELLE

315, WINSLOW
316 en andere 

beroemde leden der acad[emie]. Ik had mijne credentiaalen medegenomen, niet weetende of 
zulks vereischt wierdt, dog men heeft ze niet afgevraagt, ‘t gene minder nodig was, omdat ik 
eerst bij PORTAL geïntroduceerd was, door LOUIS, en dus bekend was bij den Introducteurs. 
 
 

                                                 
312  Jean-Charles de Borda (1733-1799) was a French mathematician, physicist, and military engineer. He spent some 

time in the Caribbean in order to test maritime instruments. In 1756 he published Mémoire sur le movement des 
projectiles and was ellected member of the Académie Royale des Sciences in 1764. During the years 1777-1778, 
Borda participated in the American War of Independence. In 1778 he introduced a new method for computing 
the longitude in order to determine the position of vessels at sea. In 1781, he was put in charge of several vessels 
in the French Navy, but returned to France shortly after he was captured by the English in 1782. He returned as 
an engineer in the French Navy, making improvements to waterwheels and pumps. De Borda also contributed 
to the introduction of the metric system. In 1784 he was appointed Inspector of naval shipbuilding, and 
introduced a massive construction program to revitalise the French navy with the assistance of the naval architect 
Jacques-Noël Sané. 

313  Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, Marquis de Condorcet (1743-1794) or Nicolas de Condorcet was a 
French philosopher, mathematician and politician. His ideas and writings embodied the ideas of the 
Enlightenment and his work remains important to this day. Not only did he advocate a liberal economy but also 
pleaded for free public education and equal rights for women and people of all races.  

314  Henri-Louis Duhamel du Monceau (1700-1782) started his career as ‘chimiste adjoint’ at the Académie Royale 
des Sciences in Paris and became inspector of the French navy in 1739.  

315  Bernard le Bovier de Fontenelle (1657-1757) was a French writer. In 1691 he was admitted to the Académie 
Française, He was elected perpetual secretary of the Académie Royale des Sciences in 1715 and held on to this 
post for forty-two years. He wrote the Histoire du renouvellement de l'Académie des Sciences (Paris, 1722) containing 
extracts and analyses of the proceedings and also the eulogies of its members. Perhaps the best known of his 
eulogies is that on his uncle Pierre Corneille, the famous playwright. Other important works of Fontenelle are 
Éléments de la géometrie de l'infini (1727) and his Théorie des tourbillons (1752). 

316  Jacob Benignus Winsløw (1669-1760), known as Jacques-Bénigne Winslow, was born in Denmark and studied 
philosophy, theology and medicine at the København Universitet. In 1697 he went abroad and arrived in Paris 
in the course of 1698, where he studied under Duverney. In 1708 he was elected member of the Académie 
Royale des Sciences and in 1721 he was made professor of surgery. He was a very successful physician with a 
large practice and worked at several Parisian hospitals. In 1743 he was appointed professor of anatomy and 
surgery at the Jardin du Roi. Two years later he opened the anatomical theatre in Paris, which had been built 
under his supervision.  
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10 July: Introductie in de Acad[émie Royale] de Chirurgie: Dien middag aten wij bij LOUIS, 
en na den eeten was er vergadering ten 3 uuren; ik was eerst gepraesenteerd geweest door 
LOUIS aan den Directeur, Mr. DU FOUART

317 aan zijn huys. Vervolgens geleide mij LOUIS in 
de zaal, daar de schikking is omtrent als in de Acad[émie] R[oyale] des Sciences. De Directeur 
zat in de midden, en LOUIS aan zijne hooge hand. Er was minder goede orde, men las, men 
disputeerde, en vrij hevig tegen LOUIS over de geneezing der bec du lièvre; zij scheenen zijne 
methode niet te avoueren en meest nog voor de ‘suture entortillée’ [te zijn]. De accoucheurs 
maakten het meeste leven. 

Ik zou haast vergeeten dat men ijdere sessie zoowel hier als in de Acad[émie] R[oyale] 
des Sciences zijnen naam tekent als praesent geweest zijnde, ‘t gene ik hier als associé deedt, 
komende dit niet te passe in de Acad[émie] R[oyale] des Sciences, daar ik alleenlijk 
correspondent ben. 

Men toonde 1º een fungus uteri, die monstrueus groot was, en niet hadt konnen 
afgebonden worden, het gezwel was 1 voet lang en wel zoo dik als mijn been boven den 
ankel. Het was genomen uyt eene doode vrouwe. 2º de genitalia van eene gestorvene jonge 
dogter, welkers anus in de vulva uytkwam. Het perinaeum was er dog het gebrek aan den anus 
als geslooten had zulks veroorzaakt.  
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De ouders hebben nogthans verklaard dat zij zoo gebooren was.  

De Vauxhal: die avond gingen wij naar de ‘Vauxhall’, op de Boulevard, daar men de 
vechtspeelen der Ouden zou vertoonen, en fraaje illuminatien. Dit huys bestaat uyt den 
Tempel, fraai georneerd, met een gallery rondom een fraai platfond. Aan het eynde is eene 
vierkante opene plaats, mede met eene gaanderije, en aan het eynde een danszaal, 
verscheidene loges, dog allen met allerleij winkels, die tot verveelens toe hunne waaren 
aanprijzen. De bande musikanten is tamelijk goed. Een onbeschrijffelijke menigte menchen 
was er te zaamengevloeid, alle fraai gekleedde heeren en vrouwen van allerley rang, en deugd. 
Het gedrang was ongeloofelijk. Tegen agt uuren verscheenen dan de oude romijnen, eerst 
kinderen, alles danste en vervolgens schermden de helden met allerleij geweer, zeer op de 
maat, en fraai genoeg, dog het gedans ‘t welke insipide was, en door de kleinheid der plaats 
nog onaangenaamer was, duurde tot verveelens toe; eyndelijk zag men lampions van allerleye 
gekleurde ligten, om dien de glazen zelve gekleurd waren. De inleg was een petit écu, anders 
betaald men de helft. Dus eyndigde deeze avond. 

 
 
 

                                                 
317  Pierre Dufouart (1737-1813) was a surgeon and obstetrician. In 1764 he was elected member of the Académie 

Royale de Chirurgie. He was a skilful surgeon, who later on became ‘chirurgien en chef’ of the military hospital 
of Paris. In 1791 Dufouart was appointed ‘inspector general’ of the hospitals of Paris. He published an important 
treatise on gunshot wounds: Analyse des blessures d’armes à feu et de leur analyse (Paris, 1801). 
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Den 11. Julij bezagen wij het Hôtel-Dieu, [de] Notre-Dame en Les Enfans trouvés:  
Hôtel-Dieu: Dit Hôtel is voor weinige jaaren afgebrand voor een gedeelte, en is dus kleiner 
dan tevoren; ook heeft men de contagieuse[n] verplaatst, waardoor er minder zaalen zijn, en 
alles zinnelijker kan onderhouden worden. Evenwel zijn er nog dikwijls 3, 4, 5 tot 6 in een 
bed, ofschoon er thans niet dan enkele met 4 en met 3 gevuld waren. Velen ledig, de meeste 
met 2 en 1 zieke. 
Notre-Dame: Is niet veranderd. 
Enfans trouvés: Dit huys is even als tevoren, dog heeft in 28 jaar den luyster verlooren, dien 
het toen had als nieuw. De suster verhaalde mij dat er reets van 1 Jan[uary] tot nu toe 4000 
ingebragt waren; dat het getal op 8000 loopen zoude, omdat men er zooveele zendt uyt de 
provincien schoon wettig geboren, omdat de ouders dezelve niet onderhouden konnen. Een 
groot aantal met de Spaansche pokken geboren, lagen in een zaal afzonderlijk. Er was niets 
bijzonders voor het overige, ‘t gene mij tevoren niet bekend was. 

Des naamiddags redden wij naar de Ecole vétérinaire te Charenton, even buyten ‘t 
dorp. 
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Ecole Veterinaire: Mr. BOURGELAT

318 was wegens de podagra in Parijs. Het gebouw, de 
plaats, schikking, alles is uytneemend wel ingerigt en verdient de verwondering, en 
goedkeuring van alle die het zien, dog thans voert men er niets uyt en ‘t meest ‘t gene ’er 
geleerd wordt is beslaan, en eenige kleine operatien op zieke paarden. De zaal tot de anatomie 
van paarden is groot en wel geschikt. Wij gingen naar boven om de praeparata of het Cabinet 
te zien, in welke wij vonden eenige opgezette 4 voetige dieren, als harten, aapen, enz., dog 
geen opgezet paard, dat is (in het vel), geen moulet, geen Jumar. De praeparaten van paarden 
met de spieren, vaten, zenuwen, alles erbarmelijk onduidelijk en belaggelijk, onder anderen 
varkens, schaap, os, geyt in de spieren. Een man te paard, beide in spieren, hetzelfde meer dan 
eens. De praeparata der deelen van paarden alle opgevuld, de venae blauw met dikke verf en 
wax, de slagaders rood, de zenuwen wit beschilderd.  

Maar onder anderen de teeldeelen van mans en vrouwen op de allerindecentste wijze, 
geraamtens van vogels, van andere dieren, dog allerelendigst. Er was een eenig paardenscelet, 
gekookt en opgezet, dog zeer slegt, de schouderbladen, daar het zoo zeer op aankomt, geheel 
uyt hunne plaats, in een woord alles zeer slegt. 

 
 
 
 

                                                 
318  Claude Bourgelat (1712-1779) studied medicine and focussed on the anatomy of horses and other domestic 

animals. In 1762 he established the first veterinary school in Europe in Lyon and became Royal Inspector of 
horse-breeding. In 1764 he published Elémens d’Hippiatique (Lyon). Bourgelat also wrote Anatomie comparée du 
cheval, du bœuf et du mouton; suivie de Recherches sur le mécanisme de la rumination (Paris, 1766). 
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daar was eene fraaje collectie van paardensteenen uyt de blaas, eenige doorgezaagd. Er waren 
sceletten van monsters van kalveren, van katten, hond, &c, dog van geen paard. Een enkel 
scelet van een paard met 3 pooten, zijnde de regter voorpoot geheel weg tot het schouderblad 
‘t gene zeer klein was. Het berispelijke, mijnes oordeels is, dat hetgene meest nodig was, 
ontbreekt: dat is de goede sceletten van paarden, en hun gestel, wat nut hebben bvd. 
opgezette vogels, en dieren van dien aart met eene ‘école veterinaire’? Waarom vindt men er 
niet de sceletten van otters, ezels, schapen, geyten, varkens, muylen, alles dieren, die tot den 
oorlog, landbouw, of om voedzel dienen? 

De pharmacie is ’er zeer goed; ook zijn er de hospitaalen voor zieke paarden zeer goed, 
maar mij scheen niet toe dat er iemand bij was die eenige kennis hadde. De Botanische tuyn 
was naar Tournefort’s wijze geschikt. En bij alle de classen waren de naamen op fayence ovale 
plaatjes gebrand in het vuur, dat is in het verglaasd. Ook waren zij zoo bij alle de planten. 
Hier peneerde mede hetgene in het Cabinet berispelijk was, men lag zig toe om veele planten 
te onderhouden in plaats van te bleiven bij de usuale.319 De tuyn zelf is klein, de kas is groot 
genoeg voor exotica. 
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Ten 6 uuren ‘s avonds terug gekoomen zijnde, wandelde ik door de Louvre en ontmoette 
Mrs. TENON en SÜE, bekend om zijne plaaten over de osteologie [volgens MONRO], 
professor zijnde in de anat[omie] voor de Acad[émie Royale] de Peinture, verzogt ik Zijn 
E[dele] onderrigt omtrent de sculpteurs. De heeren bragten mij bij vier der besten, welkers 
naam ik niet heb konnen onthouden, maar welkers werken uytmuntend waren. Ik merkte dat 
zij de vingers der handen vasthielden door het tussen laten van stapeltjes marmer, die zij 
zekerlijk naderhand voorzigtig weg vijlen. De rasp doet bij allen zeer veel. 

Den 12 Julij heb ik vergeefsch de reijze gedaan om den Baron OLBACH
320 &c, &c, te 

onmoeten, men verliest een halven dag. Wij aten bij den Heer TENON, met Mr. 
DAUBENTON

321, Mr. MORAND LE FILS
322, Mr. VICQ D’AZYR

323 en Mr. SABATIER
324. Wij 

                                                 
319  ‘Peneerde’: means ‘missing’, ‘lacking’, ‘in need of something’. 
320  Paul-Henri Thiry, Baron d’Olbach (1723-1789) was a French-German writer, philosopher, encyclopedist and a 

prominent figure during the French Enlightenment. He maintained one of the Parisian salons (d’Holbach 
coterie), which became an important meeting point for the contributors of Diderot’s Encyclopédie. D'Holbach 
wrote and translated a large number of articles on politics, religion, chemistry and mineralogy. He is however 
better known for his philosophical work, which he published anonymously abroad. His most famous work was 
Système de la Nature, ou des loix du monde physique et du monde moral (London 1770), which he published under the 
name of Jean-Baptiste de Mirabaud, secretary of the Académie Française, who had died ten years previously.  

321  Louis Jean-Marie Daubenton (1716-1799) was a naturalist who had studied medicine at the University of Reims. 
In 1742 he was invited by De Buffon to cooperate in his huge project of the Histoire Naturelle. Being appointed 
as ‘botaniste adjoint’ and ‘démonstrateur du Cabinet d’histoire naturelle’ (which means professor) at the Jardin du 
Roi, Daubenton wrote anatomical descriptions for Buffon’s 36-volume work on natural history. Later on he was 
appointed professor of natural history at the Collège de Médecine in Paris, professor of rural economy at 
Maisons-Alfort and professor of mineralogy at the Jardin du Roi. 

322  Jean François Clément Morand (1726-1784) was the son of surgeon Sauveur-François Morand. He studied 
medicine in Paris and taught anatomy and obstetrics at a local school of obstetrics. Later he became ‘chirurgien-
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zagen vescheidene dingen van het cabinet van Mr. TENON, veele Eleph[ants] kiezen; hij 
meende dat er 2 species of varietates waren van Eleph[as]. Hij bezat ook een kies van het 
animal incognitum. Mr. DAUBENTON ging voort te zeggen dat het van een Hippopotamus was, 
waartegen ik mijn gedagten gezegd hebbe in de Mém[oire] aan de Acad[emie] te Petersburg. 
Het middagmaal belettede om meer te zien; hij bezat veele steenen van de blaas, dog weinige 
die zonderling waren, veele groote dog uyt dooden gewonnen. Hij scheen zig bijzonder op 
de tanden van beesten toegelegd te hebben; 
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vandaar gingen wij naar de Acad[émie Royale] des Sciences, daar ik veel politer dan tevoren 
ontfangen wierdt. Men las weder over l’air nitrant en een abt stelde een plan voor om 2 
publique baden en een bassin om te leeren zwemmen te plaatsen, een bij de Pont-Neuf, een 
ander bij de Pont-Royal. Het voorstel was in zigzelf goed, warme, koude en dampbaden voor 
een maatige prijs, voor de armen tevergeefsch. 

De Hr. VICQ D’AZYR zeide mij dat zommige med[icinae] doctores opgesteld hadden 
eene Acad[émie] de Médecine, dat men mij daarvan reets verleden jaar lid gemaakt hadde; 
dog dat mijn brief zoowel als die aan VAN DOEVEREN gesonden was, vermist was. Zijn 
E[dele] stelde mij voor aldaar lessen te neemen, Dingsdag den 15. Julij tegens 5 uuren, ‘t gene 
ik aan nam. Die heer is een jongman vol vuur. Hij las vervolgens het eerste deel van een 
memorie over het 2e en 3e paar der halszenuwen. 
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Den 13 julij zijn wij ‘s morgens allen ter kerk geweest in het hôtel van den ambassadeur, en 
hebben daarna onze opwagting bij Zijne Excell[entie] gemaakt. Hij is een lang man, die er 
niet kwalyk uytziet, dog oudelijk. Hij was niet onvriendelijk, dog sprak niet van noodiging, 
alleen dat Z[ijne] Exc[ellentie] ons nader hoopte te zien. Ik antwoordde alleen mijne 
opwagting te hebben willen maaken, en verders niets nodig te hebben, nog te verlangen. 

 

                                                                                                                              
adjoint’ at the Hôpital des Invalides and ‘docteur régens de la Faculté de Médecine’. However, he chose 
scientific research over practice and wrote on many subjects. In 1759 Morand became a member of the 
Académie Royale des Sciences, where he held the position of librarian. Among others, he occupied himself with 
research on mineralogy, water analysis, drugs, surgical instruments, botany, meteorology and chemistry. 

323  Felix Vicq d’Azyr (1746-1794) is considered the ‘Father of comparative anatomy’ in France. He was professor of 
anatomy at the Jardin du Roi, a member of the Académie Royale des Sciences and the first perpetual secretary of 
the Société Royale de Médecine. Vicq d’Azyr served as superintendent of epidemics. He was convinced that it 
was the duty of the state to take its responsibility for the health of its inhabitants. He was also professor of 
veterinary medicine at Maisons-Alfort and showed interest in the inoculation of horned cattle and the way the 
rinderpest was fought in the Netherlands.  

324  Raphaël Bienvenu Sabatier (1732-1811) was a very successful physician. Born in Paris he was trained as surgeon 
and anatomist. In 1756 he became professor at the Collège Royal de Chirurgie. Thanks to Morand, he was 
appointed ‘chirurgien en chef’ of the Hôpital des Invalides. He was an early practitioner of medical percussion, a 
procedure he used in the diagnosis of empyema. In 1773 Sabatier was elected member of the Académie Royale 
des Sciences. During the French revolution he became inspector general of the military health service and was 
appointed professor of operative surgery. Later on Sabatier became consultant surgeon to Napoléon Bonaparte.  
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Des namiddags reden wij naar Sceau[x], een dorp zeer aangenaam geleegen, ten eynde te zien 
het kasteel van den HERTOG VAN PENTHIÈVRE, ‘t welke door den grooten COLBERT 
aangelegd is. Het casteel ligt op een heuvel, en heeft op de omliggende bergen de aller 
aangenaamste gezigten, schoone fontijnen die den Hertog ijder 2e Sondag van den maand tot 
vermaak van het publijk laat speelen, ten welken eynde eene groote menigte van allerleij staat 
te zaamen komt. Er zijn zeer veele schoone beelden, meest copyen der ouden, en van 
MICHELANGELO

325, dog een liggende, of liever zittende Hercules, leunende met zijn linker 
oxel op een schild, en met het slinker been uytgestrekt op den knods, uyt wit marmer, door 
PIGOT, een heerlijk stuk, alleen kwam mij het aangezigt te bol, de kaaken te rond en niet 
genoeg in den smaak der antijken voor; het verbeeldde een jongen Hercules. De laanen, 
bosschen, groene zaalen, cabinetten, konstprieelen enz., zijn allen zeer schoon, zoodat dit 
kasteel bijzonder verdient gezien te worden. De Heer LOUIS, dien dag daar zijnde, deedt ons 
de beleefdheid om ons veele bijzonderheden te laaten zien. 

Den 15 Julij heb ik ‘s morgens het eerst gezeten voor Mr. PYOT, een vermaard 
miniatuur schilder, die de voornaamste philosophen als BUFFON, DELALANDE

326, 
D’ALEMBERT

327, &c, getekend heeft met zwart krijt, ‘t welke digt bij Parijs uyt eene carriere 
gehaald wordt. Het is zeer hard en goed om tot pointeeren gebruykt te worden. Dog hij legt 
de schaduw aan 
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met een tampon. Daarnaa zijn wij het Hôtel des Invalides gaan zien, welkers Dôme zekerlijk 
overheerlijk is; daarnaa de Ecole militaire, een pragtig gebouw, overheerlijk gemeubileerd, 
hebbende een aplanie, een ‘Champ de mars’, recht tegens over Baliau, loopende tot aan de 
Seine, het ligt bewesten dat der Invalides. De meubelen zijn overheerlijk, het ijzerwerk, de 
schoorsteenen, tafels het aller pragtigst. Dog men heeft zoo ruym gebouwd dat er geen geld is 
om Elèves te onderhouden.  

                                                 
325  Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (1475-1564) was an Italian sculptor, painter, architect, poet, and 

engineer of the Renaissance and famous for his influence on the development of western art.  
326  Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande (1732-1807) was an eccentric French astronomer, philosopher and 

outspoken atheist from Bourg-en-Bresse. His father sent him to Paris in 1748 to study law, but Lalande showed 
more interest in astronomy and took courses under Delisle and Lemonnier. In 1751 Lemonnier sent him to 
Berlin for a year, where he surrounded himself with the most famous scientists of his time, among whom Euler 
and Voltaire. Back in France, he was admitted to the Académie Royale des Sciences. In 1762 he succeeded his 
teacher Delisle as professor of astronomy at the Collège Royal and held this position until his death. Lalande was 
interested in the applied sciences and wrote many articles. He gained international fame with his Traité 
d’astronomie (1764-1781), which was reprinted three times and translated into several languages. 

327  Jean-Baptiste le Rond d'Alembert (1717-1783) was a French mathematician, physicist and philosopher. He was 
educated by the Jesuits, and studied law and medicine. In 1739 he started his career as a mathematician and made 
great contributions to the theory of differential equations. In 1741 d’Alembert was admitted to the Académie 
Royale des Sciences; in 1746 to the Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften in Berlin and two years 
later to the Royal Society of London. In 1754 he was elected member of the Académie française, of which he 
became permanent secretary in 1772. D’Alembert gained fame as co-editor of the Encyclopédie, which he 
published together with Diderot between 1759 and 1772. 
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‘s Naamiddags ben ik geïntroduceert door Mr. VICQ D’ASIR in het Collège Royal328, 
waarvan ik associé ben geworden, zijnde geplaatst aan den slinken hand van den Directeur Mr. 
DELASONNE

329, die afwesig was om de onpasselijkheid der KONINGIN.330
 Men las er 

verscheidene wegens ziektens hier en daar te lande waargemomen. Men las een brief van VAN 

DOORNIK, die te Lyon de praemie gedeelt heeft Sur la médecine agissante et expectante, waarin 
hij meldt dat een jongman, onder veele toevallen en konstbewerkingen loosde een roodagtig 
ligchaam, bevattende een groote spinnekop, die waarschijnlijk uit zijne ingewanden uyt een 
Ey voortgekomen daar voortgegroeid was. Uyt het oordeel van deezen man kan men naagaan 
wat er te denken zij van ‘s mans bekwaamheden. De medici aldaar behandelden mij allen zeer 
beleefd en ik ben daar met de grootste oplettenheid behandeld. Men wilde dat GEOFFROY

331 
het gehoor der visschen ontdekt hadde zoowel als ik, dog dat zijne 
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memorie verloren was en ook de figuuren, ‘t gene ik zeide mijne schuld niet te zijn. Men 
deedt mij egter de justitie van wel gehandeld hebben, &c. Ik zag vervolgens twee bases van 
het os hyoideus van aapen, die men noemt heurleurs, die gevonden worden te Cayenne. Zij 
zijn zeer hol en dun. Ik zal er de afteekening van maaken.  

De Heer VICQ D’AZYR had ook zekere proeven gedaan tot geneezing van arterie 
wonden op honden, dog de manier heb ik niet begrepen; zie het plan van die Sociëteit, 
gedrukt, en de naamen der leden, &c. 

Den [1]6 [juli] zijn wij gereeden naar Versailles, met allerschoonst weder, hadden 2½ 

uur werk met de koets, ofschoon het in 2 uuren wel gedaan kan worden. Wij naamen ons 
intrek in het Hôtel au Juste, ‘t welk redelijk goed is. Wij bezagen de ‘Orangerie’, en park, of 
tuyn: die geheel omgehakt is, zoodat er 10 jaar noodig zijn, eer alle de fonteinen wederom 
hun luyster krijgen. Veele fonteinen, gelijk de meeste groepen, zijn zeer vervallen, het 
beroemde ‘Bain d’Apollon’ zal verplaatst worden, ook was het zeer vervallen. Des middags 
aten wij allen by den lijfmedicus van den Koning, Dr. DE LASSONE, een allervriendelijkst, 
schranderst en aller beleefdst man, die ons op de innemendste wijze alles aanboodt; onder 

                                                 
328  The Collège Royal still exists as Collège de France, while the Société Royale de Médecine was closed down in 

1793. 
329  Joseph Marie-François de Lassone (1717-1788) was a French physician. His father was ordinary physician to the 

French king. He studied under the famous surgeon Morand, who worked at the Hôpital de la Charité in Paris. 
At the age of 21, De Lassone was awarded a prize by the Académie Royale de Chirurgie for his treatise on 
breastcancer. Soon after he was offered a professorship at the Faculté de Médecine and was elected member of 
the Académie Royale des Sciences. In 1751 he was appointed personal physician to the queen. Later on he 
became personal physician to King Louis XVI and Queen Marie-Antoinette. Together with Félix Vicq d’Azyr 
he founded the Société Royale de Médecine. 

330  Maria Antonia Josepha Johanna (1755-1793) or better know as Marie Antoinette, was born an Archduchess of 
Austria. By marrying Louis Auguste of France (1754-1793) she became Dauphine of France (1770-1774) and 
later Queen of France and Navarre (1774-1792). 

331  Etienne-Louis Geoffroy (1725-1810) was a physician and naturalist. In 1763 he wrote Histoire des Insectes, qui se 
trouvent aux environs de Paris. He also wrote on the organ of hearing in fish in his Dissertation sur l’organe de l’ouïe 
des poissons (1778). After having left Paris, he became membre correspondent of the Académie Royale des 
Sciences. He was the father of the famous French naturalist Etienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844). 
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ander om te komen op een sondag als er groot concert was, willende dan ‘s anderendaags met 
ons naar Marly gaan, en ons daar het middag maal geeven, ‘t gene wij aannaamen. 
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Naar den Eeten gingen wij naar de menagerie aan de slinkerzijde van het park, ½ uur gaans 
ver. Er waren weinig vogelen, niet dan meeuwen, sterntjes, courlis, en een gay d’eau, die ik 
nooyt meer gezien heb. Er waren anders gene die aanmerkelijk waren. Oijevaars, ganzen, 
zwaanen, &c. In tegendeel was het met de 4 voetige gelegen. Daar was een wijfjes elephant, 
die vrij hoog was, schoon naar ‘t zeggen van den meester der menagerie 5 jaar oud. De 
tanden staken aanmerkelijk uyt. De voorpooten waren op het schip krom geworden, ook de 
nagels. De train van voren was hooger dan agter, zoodat het dier meer geleek naar de figuur 
van DE BUFFON. Hij was mager, niet zeer geleerd, vast aan een halsband en ketting, had te 
kleine ooren. De gaatjes aan de slaap zigtbaar. Het teellid als die ik te Harl[ingen] en te 
Leeuw[arden] gezien heb; de opening wat grooter. De mammen waren kleiner, de ooren zeer 
kleijn. De kop stak hoog boven het ligchaam uyt, en dus verschillend van die der Prinsen van 
Orange, die ik gebootzeerd heb. De rhinoceros is groot, en merkelijk grooter dan die ik te 
voren gezien heb, de rimpels en plooijen sterker, de horen afgesleeten. Zijn mannelijk [lid], 
de penis, wees mij de oppasser. 
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zoo lang en dik te zijn als zijn deye, en been. N.B. de man was echter niet dik, maar tenger. 
Hij zeide mij dat het sleepte langs den grond. Zonder permissie van verscheidene heeren, of 
van DE BUFFON, of van DAUBENTON, konde men niet binnen de tralien komen. Daar was 
een schoone leeuw, 2 leeuwinnen, een luypaard, een tijger, lynx, pecari, wolven, en 
middelsoort uyt een wolf en hond geteeld, schaapen uit Tartarien en met 4 horens, harten uyt 
Corsica en uyt Indiën, dog dit alles was niet zeer aanmerkelijk. Ook waren er twee kameelen, 
een mannetje en een wijfje, mager; het wijfje mogt niet voorkomen als het mannetje bij de 
tralien was. Men besloot met ons te laaten zien een pelicaan en wat water vogels. Ik zeide nog 
dat de KONING veel werk maakende van de otardes332, ’er nu gene in de menagerie waren. 

Wij hielden ons te Lene een weinig op, om de heerlijke gezigten langs de Seine, het 
kasteel ‘Bellevue’ van Mevr. DE POMPADOUR

333 is daar, de omgelegene heuvels, en bergen 
maaken met de rivier een aller schoonste vertoning. Wij kwamen ten half negen te huys. 
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Den 17. Julij hebben wij niets gezien, dat merkwaardig was. Ik at ’s middags bij den Heere 
DUFOUART, Directeur der Acad[émie Royale] de Chirurgie en adsisteerde ’s naamiddags in 
de Acad[émie] R[oyale] de Chirurgie; en zag daar een fungus oculi in eene vrouw, die men 

                                                 
332  ‘Otardes’: eared seals (Subfam. Otariinae, Fam. Otarriidae). 
333  Jeanne-Antoinette Poisson (1721-1764) was one of the most famous mistresses of King Louis XV of France. She 

received the title of Marquise de Pompadour in 1745. 
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zoude wegneemen. Nog een tumor mammae sinistrae in een jongman, welke scheen vogt te 
bevatten, de wijze van voelen der meesten was vrij ruw. 

Den 18 July hebben wij ’s morgens heen en weder gezien de K[oninklijke] Bibliotheek. 
De abt DESAUNAYS was zeer beleefd, en noodigde mij tegen ’s maandags. Daarna de 
Sorbonne, het mausoleum van RICHELIEU

334, ’t gene heerlijk is. De pedel zeide mij dat men 
thans de candidats van 12 tot 2 uuren deed spijzen en uytrusten om de defensive van 2 tot 6 
uur weder te hervatten. 

Des naamiddags ten vier uuren ben ik gegaan naar Mr. LAUVERJAT, M[aître] 
C[hirurgien] en accoucheur, die teffens lessen geeft en verscheidene Hollanders heeft 
onderwezen. Een pedant en aller onkundigst mensch, in wetenschap, die niet leest, nog 
boeken heeft. Hij had nog mijne remarques in de Mém[oires] over chirurg[ie] niet geleezen, 
maar zig een denkbeeld gemaakt van het Instr[ument] van Roonhuysen, ’t welk zeer fautif 
was, zijnde bijnaa 1½ voet lang, onnut, &c.. Zijne fantome was allerslegtst. De beenderen van 
het pelvis los, de axis horizontaal, enz. Een disputeer ziek mensch, die weinig weet. Ik heb 
hem evenwel geweezen zoo goed en kwaad ik konde, de methode van ROONHUYSEN. 
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Op den middag heb ik de visite gehad van Dr. SIGAULT

335, die de eerste dissection 
synos[tosis] oss. pubi heeft voorgesteld, een zeer vriendelijk en hupsch man zoo het scheen, 
discipel van PETIT

336, die evenzeer verheugd was om mij te zien als ik om hem te omhelsen. 
Den 19. Julij Saturdag zijn wij geweest in het Cabinet van den KONING, zoo beroemd 

wegens de beschreiving daarvan gegeven door DE BUFFON. De Heer DAUBENTON deedt ons 
de eer aan het te toonen. Het is groot, dog niet aanzienelijk schoon geschikt. Een zaal bevat 
de vegetabilia, in welke ik gezien heb een blad van den boom, of vetplant, die de aros van de 
Maldives geeft. Het is als een dadelblad, 6 voeten breed, en met den steel wel 12 uyt den 
grond, zeer hard, als rotting, vervolgens de spongia lythophita en de versteeningen, op planken 
onder en boven, vervolgens de metalla, Lapides pretiosi op dezelfde wijze, op de middelplanken 
de classes, ordines, genera, species, alle met etiquetten zeer duidelijk, de varietates onder en 
boven, De insecten achter glazen, verticaal. De vogelen, veelen in een kas, waaronder zeer 
raare, dog niet fraai opgezet. In een andere kamer, de viervoetige dieren en visschen, onder 

                                                 
334  Armand Jean du Plessis, Cardinal-Duc de Richelieu et de Fronsac (1585-1642) was a French clergyman, 

nobleman, and statesman. 
335  Jean-René Sigault (1740-?) was a French surgeon. He studied surgery at the Hôpital Saint-Côme in Paris and 

became maître-chirurgien in 1770. Thereupon he studied medicine at the Ecole de Médecine, where he 
obtained his doctorate in 1776. Already in 1768, being still a regular surgeon, he proposed – at the occasion of a 
meeting of the Académie Royale de Chirurgie – to practise the section of the symphysis ossis pubis on a woman in 
labour, whose pelvis was too narrow. After a short discussion his proposition was rejected. Sigault had to wait 
almost ten years (until October 1777) before he actually carried out this operation, together with Alphonse-
Louis-Vincent Leroy. They brought about sensation as mother and child both survived. The Faculté de 
Médecine chose his side, by which action they expressed the desire to promote practical surgery within this 
institution.  

336  Antoine Petit (1722-1794). 
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andere de porte musc337, welker bovenste slagtanden zeer lang uyt den bek zijn en achter 
scharp. 

Hij liet ons zien onder anderen de hand van eene vrouw, gevonden in Bourgogne, van 
buyten met het vel er op, welkers beenderen, die van de metacarp[us], digiti en os unciforme 
misschien ook musc[uli] magni et minimi doortrokken waren met turguoise, de kleur en 
hardheid was eraan gelijk. Evenwel hield Z[ijn] E[dele] dit niet voor een petrefactum, gelijk het 
ook niet kan gehouden worden alzoo het koper gesmolten in het vervolg erbij gevloeid kan 
zijn. Het is dan geen petrefact van dien tijd op welke zooveele dieren geschetst zijn. 
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Er waren kiezen van het incognitum, dog hij hadt de mem[orie] van Hunter er over niet 
gelezen. Ook kiezen en stukken kaak van den hippopotamus, een radius van een giraf, ook 
een deijebeen waarschijnlijk van het incognitum; in het kort te veele schoone stukken om te 
kunnen aanhaalen. 2 kaaken van cachalotten met de tanden, een heel scelet &, van den kop 
(zie de tekening). De kamer met sceletten was aller belaggelijkst, de sceletten erbarmelijk, zoo 
van gestalte als plaatsing, gekookt, slegt opgezet, &c., zij hingen alle aan de solder, digt opeen. 
Dog aanmerkelijk was de zoogen[aamde] orang outang, zoo perfect getekend by DE BUFFON, 
men zou niet geloven dat het een klein elendig schepsel was, slegt opgevuld, daar men die 
schoone opgesmukte tekening naa gemaakt hadt. 

Daar is thans een levendige Gibbon, bij den PRINS VAN SOUBISE
338, aan zijn hôtel. Ik 

zag alle de flessen met glas bedekt, en toegesmeert met amalgame van lood en quicksilver. 
Men smelt het lood, en dan giet men er de kwik bij, dog wel ontdaan van vet en 
waterdeelen. Het best is die eerst heet te maaken tot zekeren graad. Hij vindt dat dan de 
uytwaasseming genoegzaam nul is, maar zij moeten niet geschud of zoo vervoerd worden. 
Men kan een jaar in dit Cabinet doorbrengen. Evenwel heeft het geen aanzien, om de 
morsigheid en de donkerheid der kamers of zaalen. Hij was zeer beleefd, en allervriendelijkst. 
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Des naamiddags adsisteerde ik de Acad[émie] R[oyale] des Sciences. Ik ontmoette er den 
Heer HALLER

339 van Bern, een man van ruym 30 jaar, zeer beminnelijk van manieren, 
bekend door zijne werken. Men las onder anderen, dat is de Heer TENON las zijn rapport 

                                                 
337  ‘Porte musc’: musk deer, most probably: Moschus moschiferus (Subfam. Moschinae, Fam. Moschidae). 
338  Charles de Rohan, Prince of Soubise (1715-1787) was a military officer, who became minister under the reign of 

Louis XV and Louis XVI. 
339  Rudolf Emanuel von Haller (1747-1833), was born in Bern as the second son of Albrecht von Haller. At a 

young age, he founded his own private Swiss bank in Paris and by 1791 he had acquired a large fortune. In 1796 
he became financier of the French army in Italy, as a zealous supporter of the revolution. He accompanied the 
younger Robespierre with his army over the Alps, but was accused of embezzlement and had to flee. He knew 
how to rehabilitate and returned as treasurer of general Napoléon Bonaparte, but became suspect again. This 
time he had to face military court, but managed to exonerate himself. In 1798 he went to Rome on behalf of the 
French Directory to pillage Pope Pius VI. It is said Von Haller personally ripped a diamond ring from his finger. 
Back in Paris, he tried to win the confidence of the new First Consul, but did not succeed in obtaining again a 
high-ranked office. Von Haller went bankrupt in 1816. 
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over de breukbanden, gepraesenteert door Mr. GEOFFROY. Alle, hebbende halve beugels, en 
zonder veel kragt. Voornaamelijk hadt hij een proefband met 3 pennetjes in de pop, om die 
aan te schroeven, en daardoor in de verschillende beweegingen van het ligchaam te 
beproeven welk deel nog moet aangesloten worden, dat is als men voelt dat niet prikt. Het 
voornaamste was dat alle zijne veeren het bovenste gedeelte der pop aanslooten. Hij hadt 
vervolgens allerleije manieren om de pop hooger, laager en zijdelings te schuijven. Alle zeer 
ingenieus uyt gedagt, doch kostbaar en oorsprongelijk van niet wel te weeten hoe een band 
gemaakt moet worden. 

TENON merkte op dat een lange beugel gelijk ik had voorgesteld, niet gemakkelijk was 
omdat [die] open gebogen kon worden, ’t gene ik openlijk tegensprak omdat men er 
instappende daardoor geen gevaar loopt, &c, &c., dat ik in de Académie R[oyale] de 
Chir[urgie] een hadt voorgesteld. Kort: eenige Heeren verzogten mij mijn band te willen aan 
de Acad[émie] laaten zien, ’t gene ik aannam. Ik verzogt den Directeur verlof om iets voor te 
leezen over het characteristic verschil in de troniën der Naties, ’t gene Zijne Excell[entie]: de 
Graaf DE BORDA 
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mij toestond. Daarna de Acad[émie] afgescheiden zijnde, liet mij de Heer TENON zien de 
zaalen met de machines der Acad[émie] als hetwelke dubbeld waard is gezien te worden, en 
te beklaagen, dat alle die schoone modellen geen beter plaats hebben, daar men thans moeite 
toe doet. 

Des avonds ging ik naar den vermaarden Mr. LEVRET, Rue Tixanderie, près du 
Cimetière de St. Jean, een zeer hupps, verstandig man. Hij hadt gene kennis van het harden 
van staal in heete olie, maar meende evenwel dat de harding bestaat in de schielijke 
uytdooving. 

Den 20 julij is er niets wezenlijks verrigt en ik heb meest op mijne kamer gezeeten om 
memoriën op te stellen voor de Academiën. 

Den 21[julij] zijn wij namiddags de ‘Gobelins’ gaan zien, daar niet meer gedaan wordt 
dan in de Tapijten met opstaande en nederliggende ketting nog al naar de oude schildereijen 
van V[AN] LOO

340 en COYPEL
341. 

Daarnaa gingen wij den Academie tuyn zien, die zoo verre het betreft de planten, klein 
is, maar groote wandelingen heeft. De kassen enz. zijn slegt onderhouden, ’t gene men in het 
algemeen kan zeggen waar te zijn. Bij alle planten zijn de naamen, de usualen en culinaire 
onderscheiden van die in de oeconomische handwerken gebruykt worden, met roode, 
groene, of geene randjes om de etiquetten. Deeze zijn op blik gesoldeerd. 

 
 

                                                 
340  Charles-André van Loo (1705-1765) was a French painter and the younger brother of Jean-Baptiste van Loo. 

Their family was of Dutch origin. Van Loo followed in the footsteps of his older brother, Jean-Baptiste, and 
went to Turin and Rome. He left Italy in 1723 and went to work in Paris. Here he became a member of the 
Royal Academy of Painting and Sculpture in 1735. In 1762 Van Loo was appointed first painter to Louis XV of 
France. 

341  Antoine Coypel (1661-1722) had been ‘premier pientre du roi’. 
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Den 22 Julij kreeg ik ’s morgens de visite van den Heer DIDEROT
342, van den beroemden 

PERRET
343, die geschreven heeft L’art du Coutelier, en van den abt BEXON

344, die de 
Hist[oire] Civile geschreven heeft van Lorraine en thans werkt aan de Histoire Naturelle. Die 
heer is klein, en mismaakt, dog een zeer oordeelkundig en geleerd man. ’s Naamiddags ben ik 
in het Collège of Société Royale de Médecine geweest. Enkel daar aangetroffen Mr. 
GIROD

345, die ’s Konings appointement heeft om de inenting der k[inder] ziekte in de 
Franche Comté te doen. Hij verbleidde zich iemand te ontmoetten, die eenvoudig als hij de 
inenting celebreerde. Hij is een oordeelkundig man.  
 N.B.: VICQ D’AZYR was zeer voor het dood slaan van zieke koeijen. Ik sprak den 
uijtslag tegen, maar bewees dat het bij ons niet te doen was, ten ware alle vorsten rondom ons 
hetzelfde deeden. Hij vroeg mij waar aan dat toe te schreiven was, het ophouden der ziekte, 
die nogthans in Frankrijk plaats hadde op het doodslaan, waarop ik antwoordde dat bij ons 
dikwijls de ziekte eensklaps ophieldt, ofschoon wij geen vee dood sloegen, besluijtende dat 
derhalven het doodslaan alleen niet kan gehouden worden voor de waare oorzaak dier 
uijtkomst. 

N.B.: Verscheide berigten zijn geleezen uijt America, dat de Liq[uor] Swieteri zeer 
veele kwaade gevolgen had, en de longen zeer aandeedt, zoodat de gevolgen der geneezing 
gevaarlijker waren dan de ziekte. Ik heb het effect van de merc. subl. ook waargenoomen op 
de long van het kind van FEYTAMA, hebbende een ..…… 

Den 23. [juli] hebben wij ’s morgens wezen zien het Palais Royal, ’t geen zeer schoon 
is, dog morssig: de meeste schildereijen verplaatst, bedorven, en verrot, ook opgeschilderd, 
vooral die van RUBBENS

346. De ‘Salle dorée’ is allerfraaist gemeubileerd. Wij aten bij TENON 
zeer pragtig, athans wij hebben geen beter tafel gehad.  
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Mr.

 ANDOUILLE, premier chirurgien du Roi, was daar, ook de Marquis CONDORCET, 
secretaris der Acad[émie], alsmede de trésorier …… De heer TENON liet ons zien de 
tandwording in paarden, ’t gene zeer fraaij was, van jonge paarden af tot zeer oude toe. Ook 
versteende tanden, een opperkaaks deel en onderkaaks van een onbekend dier, gevonden in 

                                                 
342  Denis Diderot (1713-1784) was a famous French philosopher and writer of the Enlightenment. He is best known 

as chief-editor of the Encyclopédie Méthodique.  
343  Jean-Jacques Perret (1730-1784) was a metallist, who wrote L’Art du Coutelier (Paris, 1771), which was published 

by the Académie Royale des Sciences. In 1771 this book was printed by Saillant & Nyon and in 1772 it was 
reprinted by Delatour (Paris). 

344  Gabriel-Léopold-Charles-Amé Bexon (1748-1784) or Abbé Bexon was a French priest, historian and naturalist. 
He worked on Buffon’s Histoire naturelle des minéraux but devoted himself to the Histoire naturelle des oiseaux.  

345  Jean-François-Xavier Girod (1735-1783) was a French physician. He studied medicine in Besançon where he 
settled as town physician. He had great skill and worked selflessly. He distinguished himself by his knowledge of 
epidemics and became famous for his zeal to inoculate the French. Between 1765 and 1787, he inoculated 
33,619 people in Franche-Comté, which was over 10% of the population of this province. Girod died a victim 
of his zeal in the middle of an epidemic in Châtenois. 

346  Peter Paul Rubens (1577-1640) was a famous Flemish baroque painter.  
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de ‘Montmartre’. (N.B.: Zouden ze ook zijn van de Phoca?). ’s Naamiddags woonde ik de 
Acad[émie Royale] des Sciences bij en zag aldaar onder anderen presenteeren een planetarium 
binnen een glaaze bol, waarop alle de vaste sterren getekend waren, om de beginselen der 
astronomie te onderwijzen. Dit was zeer fraai. 

Den 14 julij heb ik den Biblioth[écaire] des Mss:, gesprooken over de mss: mij door 
WIERDSMA verzogt. Die Heer heeft mij gezegd dat men geen copyist konnende krijgen, zig 
adresseeren moest aan Mr. LAMOIGNON om permissie te geeven tot het zenden der mss.. Naa 
bij den Heer LOUIS gegeeten te hebben, woonde ik de Acad[émie] Royale de Chir[urgie] bij 
en zag aldaar een eerstgeboren kind met 2 hoofden, 2 armen, dog een beginsel van armen 
onder het vel aan de andere kant. Een hoofd was het grootst, het andere kleiner, beide vrij 
groot. Als de vrouw 52 uur in arbeid geweest was, kwam het eerste hoofd. De vroedvr[ouw] 
konde het niet haalen. De accoucheur die daar was en het toonde, zeide dat hij het niet 
konde voorttrekken en het gebooren hoofd opschoof omdat [hij] meende dat er 2 kinderen 
waren. Dat hij door het hoofd op te schuijven, het geheele hoofd weder inbragt. Eijndelijk 
verloste hij het eerste weder, en  
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het kind volgde met moeite, met het andere hoofd onder de borst van het kind geschooven. 
De moeder was wel, het kind gaf weinig tekenen van leven, en was op de beide hoofden 
gedoopt. Daarna las ik mijne memoire over het teken &c. in de kanker.347 Ik zat in het 
midden, voor de kleine tafel, en had het genoegen dat er groote stilte was, en dat men mij 
met handgeklap toejuichde, zoo voldaan was men over mijne nieuwe voorstellingen. IJdereen 
was vergenoegd, uytgenomen die het verleden jaar de Praemie te Lyon wegens de kanker 
gekregen heeft, Mr. PENCHE, die de chemie geeft in de Ecole de Chirurgie. Van alle kanten 
betuigde men zijn genoegen, en men wilde mij gelegenheid geeven om aan den kanker 
gestorvenen mij te laaten openen, &c. Mr. LOUIS zeide mij dat hij nog geen voorbeeld gezien 
had van zulk eene toejuiching, nog van handgeklap. 

Ik wandelde vervolgens met Z[ijne] Ed: naar de ‘St.-Sulpice’, de ‘Luxembourg’, en naar 
de nieuwe kerk, de ‘Ste-Genevieve’, welkers frontispiece schoon is, dog de beelden in het 
fronton te klein, zoodat het kinderagtig is. De ‘scholae juris’ zijn er bij, de ‘scholae medicae’ 
zouden aan den anderen kant geplaatst geweest zijn, maar dit behaagde niet. In dien afstand 
ligt het Center der stad. In de Rue de la Harpe is nog overig de Thermae Julianae, thans een 
stal voor koetzen. 
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Men meent dat dit baden geweest zijn. De wulven zijn zeer schoon, en de wijze van bouwen 
zeer zonderling, met laagen gebakken steenen, die plat zijn, en dikkere gehouwen steen. De 
kalk is nog goed want ofschoon er terras boven is, dringt het water er niet door. (a)  

                                                 
347  Camper read this treatise for the first time during a meeting of the Académie Royale des Sciences, after which he 

entered this contribution. 
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Den 25 julij zijn wij naamiddags met den abt BEXON naar Mr. MARTIA geweest, dog 
het slegte weder, en zijne onpasselijkheid beletteden ons naar ons genoegen daar te bleiven. 
Echter zagen wij saar de carrieres die veel pleister geeven, veel seleniet, vol beenderen van 
een incognitum. Ik heb er een stuk van mede genoomen, dog van weinig waarde, omdat het 
stuk been niets duijdelijks heeft. Er is ook veel doorschijnende seleniet. Het is de moeite 
waard er commissie op te geeven. ’s Avonds meende ik in de ‘Opera’ te gaan, dog de 
KONINGIN daar zullende komen, was ik zelfs ten 5 uuren te laat, en konde gene plaats 
kreigen als zoo hoog en slegt dat ik liever verkoos niet te gaan. ‘Ofschoon de wind, die den 
geheelen tijd Z. en Z.W. of Z.O. ten Z. geweest was, N.West wierdt, bleef het regenen. ’s 
Avonds was de W[ind] West, en het weder bedaard, dog koud. Het gezigt van ‘M. Martre’ 
over Parijs is over heerlijk.  

 
a: Zie de nette beschrijving bij Caylus, Tome 2, p. 372, planche 110. 
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Den 26 Julij heb ik ’s morgens ten 10 uuren wezen zien bij Mr. BEAUPREAU, een jong 
heertje, welkers rechter opperkaak geexostoseerd was, met fungus naa een vat. Hij noemde het 
carcinome, ik wilde in het woord niet toestemmen, alzoo het dan waare kanker was, en geen 
fungus ossis, of zoo men wil epulis. Hij hadt ’t gebrand met gloeijend ijzer, dog om de 
convulsien hadt hij er vanaf gezien en hieldt zig verzekerd het hem met caustica potentialia te 
zullen wegeeten, dog de fungus palati zette zig er tegen op. Ik oordeelde dat men moest 
branden. Ik heb er veele van dit soort gezien, zie mijne Observ[ationes]. Zijn schoonbroeder, 
Mr. RICHARD een oculist, was voorneemens te gaan reijzen in het voorjaar van 1779. Ik heb 
hem beloofd de hand te zullen bieden, en verzogt over Vriesland naar Holland gaan, dat is 
eerst door Duitschland en dan door Gron[ingen] en Friesland in Holland komen. Daarna ging 
ik naa ’s Konings Hortus medicus, om den kop des cachalots te zien en te teekenen. Dog 
daarover scheen DAUBENTON te onvrede, omdat DE BUFFON over de cetacea wilde 
schreiven, eene jalousie onder die lieden, onvergeeflijk. Om hem gerust te stellen, alzoo ik de 
onderkaak nog teekenen silde, zeid’ ik hem bij het leven van DE BUFFON, en hem 
DAUBENTON mijne teekening niet te zullen uytgeeven (zie de teekening zelve en mijne 
aantekeningen). 
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Ik ging naamiddags in de Académie Royale des Sciences en verzogt wederom iets voor te 
leezen, ’t geen naa eenige verveelende debatten over het approbeeren van publijke baden 
langs de Seine, en het lezen van rapporten wierdt toegestemd. 

Ik tekende en sprak in de vergadering over de faciaale lijn en toonde die van den 
Europeaan, neger, aap en antijk, tot oneindig genoegen en verwondering van allen, 
DAUBENTON uytgezonderd. Mr. ADANSON

348 zeide dat de Zwarten aan deezen kant van de 

                                                 
348  Michel Adanson (1727-1806) was a French botanist and zoologist, who studied under Bernard and Antoine-

Laurent de Jussieu. He published Familles des Plantes (Paris, 1763) in 2 volumes, in which he rejected all artificial 
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Senegal gene vooruijt-steekende bovenkaaken hadden. Ik zeide dat zij dan geleken naar 
zwarte Europeaanen. Hij stemde toe, dat de Angolesen, enz., zo waren als ik tekende. Mr. 
DAUBENTON meende dat hij hetzelfde beweezen hadde in zijne verhandeling over den 
afstand van het gat van het agterhoofdsbeen van de agterhoofds uijtpuijling. Ik meende en 
terecht dat zulks niets deedt tot de faciaale lijn. Mr. VAN DEMONDE onderhield mij lang over 
de rede waarom de antijken juijst het hoofd zoo verhoogd hadden. Ik zeide dat zulks moest 
gezogt worden uijt de ooghoek, waardoor een recht vierkant altoos breeder scheen dan hoog. 
En dat ik dit bewijzen konde en wilde. Ik heb immers daar reets over gedagt. Met dit alles 
scheen de geheele vergadering zeer vergenoegd, en verbaasd over deze vinding, en over mijne 
redevoering. 
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Van daar ben ik gaan opzoeken Dr. LE VACHER DE LA FEUTERIE

349, Rue St-Antoine, aan 
het eijnde, bij de Bastille. Hij was uijt. Mevrouw zeide mij dat mijnheer uijtgegeven had een 
boek Traîté du Rachitis, ou l’art de redresser les deformités du corps (Chez La Combe), ’t gene ik 
moest leezen. Vandaar ging ik naar PERRET, le Coutelier, die mij zeide dat PÈRE COSME nog 
altemets ‘la taille au haut apparent’ deedt, perforeerende de blaas met een troicar, van binnen 
naar buijten en dilaterende dan de wond. Dog dat hij nog niet gehoord hadt van eenigen 
goeden uijtslag. Ik kogt den neus van den Rhin[oceros] met 2 horens, dog van een nog zeer 
jong dier, voor 15 fl. hollandsch. Le Coros van de Maldives, schoon overal te koop, willen ze 
niet geeven dan voor 1½ louis en meer. 

Den 27 julij reden wij met het schoonste weder van de wereld naar Versailles. Wij 
kwamen er juijst tijdig genoeg om den KONING, enz. in de Capelle te zien de misse bij 
woonen. De KONING zat in het midden, monsieur aan de rechter hand, LE COMTE D’ARTOIS 
aan de linker, voor op de eerste bank van het balcon. De KONING is een mooij man, die er 
mannelijker uijtziet dan alle de portraiten. Monsieur ziet stuurscher, De COMTE D’ARTOIS is 
levendig, kleiner en tengerer. De KONING sprak intussen veel met LE COMTE D’ARTOIS. De 
mis is meer een divertissement als godsdienst. De KON[ING] geeuwde intussen nog eens. Zij 
waren alle drie in het 
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groen, met goud galon, omdat ze naamiddags naar Choissi gingen, dus in jacht-kleeding. 
Deeze mis geëindigd zijnde, verliep er een half uur als de KONINGIN kwam met MADAME, en 
de GRAVIN VAN ARTOIS. De KONINGIN is een mooije vrouw, dog blond, fraai van taille, en 

                                                                                                                              
classifications. Adanson himself developed a classification based on many anatomical features, founding himself on 
the ideas developed by Tournefort. He refused to use the binominal nomenclature. In 1749 he discovered and 
described the Baobab tree (Adansonia digitata), while traveling through Senegal. 

349  A.F. Thomas Levacher de la Feutrie (1739-1824) had studied medicine at the University of Caen. He was one of 
the founders of the Société médicale d’Emulation de Paris, which was established in 1767. A year later, he was 
made ‘Docteur regent’ of the Faculté de Médecine de Paris. He wrote a Dictionnaire de Chirurgie (1767), Traité du 
Rachitis, ou l’art de redresser les enfants contrefaits (Paris, 1772), and Motif de la réclamation de la Faculté de Médecine 
contre l’Etablissment de la Société de Médecine in 1774. Levacher de la Feutrie was also a poet of repute. 
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vrolijk. Zij hadt minder devotie dan de KONING, enz.. Zij sloeg de maat met de waaijer 
onder het musijk. Zij was niet hoog gekapt. Zij sprak veel met Mevr. DE COMTESSE, in het 
geheel niet met madame. Madame was zeer hoog gekapt, met veders. Zij is niet fraaij, zwart 
van wenkbraauwen en schijnt geen fraaij taille te hebben. Mevr. De GRAVIN VAN ARTOIS, is 
teer, vrolijker, mede zwartagtig en niet groot.  

De musijk, die zeer martiaal was toen de KONING inkwam, en met veel Suisses 
(kerkdienaren) overal op de gallereij, was zeer zagt en liefelijk, als de KONINGIN in de Capelle 
was, veel minder Suisses, minder eerbied en men lettede geheel niet op het knielen. Als dit 
gedaan was, gingen wij eeten, gelogeerd in ‘Au Juste’, daar wij nogthans zeer duur waren, 
dog vrij wel. Naa den Eeten en wandeling, zagen wij de geheele Koninglijke familie 
vertrekken. De Guardes Suisses hadden de hoogehand van de Guardes françaises in het 
optrekken, dog de laage hand van het kasteel. 
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Des naamiddags ging ik alleen naar de menagerie en bestelde om den Elephant en Rhinoceros 
te gaan zien, des anderen morgens vroeg ten 5 uuren. Naa des avonds tot den donkeren toe 
gewandeld te hebben, onder begunstiging van het aller schoonste weder, gingen wij te ruste. 

Den 28 julij ging ik ’s morgens ten 5 uuren door het paleis, langs het Tapis-verd naar de 
‘Kom van Apollon’ en vervolgens door de grille de fer in het park. De Elephant liet zich met 
een groot geschreij horen, een zwaar geluyd, welke door het bosch weergalmde. Hij 
wandelde agter den oppasser, geheel los, en was gehoorzaam. Hij kende mij nog, omdat ik 
hem daags tevoren brood gegeeven hadde. Hij ploos hier en daar wat gras, dan een takje van 
de boomen. Vervolgens schapte hij met den voorpoot de aarde, en nam die op met den snuyt 
en smeet die zeer aardig boven, onder, en zijdelings van het ligchaam; de vliegen plaagen 
hem, en hij schijnt zig van dat middel te bedienen om ze te verjaagen. Vervolgens keerde hij 
weder na zijne wandeling van de menagerie tot de grille gedaan te hebben, naar zijn hok, zeer 
lustig, ploos eenige haaver, en kauwde het zaad er af alsof het gesneeden was, vervolgens trok 
hij de wortels met den snuijt uijt den bek en smeet die weg. De oppasser verhaalde mij dat 
men een afzonderlijke deur voor hem had moeten maaken, omdat hij anders den ordin(airen) 
weg langs gaande 
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de paarden verschrikte, waardoor veele onheijlen aan kassen als anders gebeurd waren. De 
paarden schijnen mij toe meer uijt gewoonte, dan uijt bijzondere vrees voor het dier 
geschrokt geweest te zijn. Vervolgens heb ik hem getekend, gelijk uijt de figuur geblijkt. 

Vandaar ging ik naar het hok van den Rhinoceros, die zeer mak was, en opstond als ik 
kwam. Hij at wat brood, en met graagte; bij het openen van zijn bek zag ik zeer duijdelijk dat 
hij geene tanden hadde, en dat er die afstand was, gelijk in den Kaapschen kop door mij 
ontleed. Ik tekende den kop gelijk uijt de figuur blijken kan. Spreekende met den oppasser 
over de vijandschap tussen den Rhinoceros en Elephant, zeide hij mij, dat men den Elephant 
ver bij zijn hok geleid hadde, zonder dat [hij] de een of de ander eenige aandoening liet 
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geblijken, een bewijs van de ongegrondheid der fabelen omtrent dit stuk; het overige heb ik 
bij de tekening verklaard.  

Mijn zaken gedaan hebbende keerde ik langzaam in 30 minuuten terug naar het hotel 
en wij gingen allen te zaamen omtrent 9 uuren het paleis zien, daar alles koninglijk is en 
verheven. Dog de groote trap, die mij tevoren zo aangedaan hadde, viel mij zeer af, zij is 
zekerlijk op verre na zoo fraai niet als die van het Loo. 
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Wij zagen de appartementen van de KONINGIN, en vervolgens van de overige der familie. De 
KONINGIN vermaakte zig met een kleine boerenjongen van 2½ of 3 jaar, die altoos bij haar is. 
De KONING noemt hem ‘le Chevalier du hazard’. Hoe zonderling dit ook zij, strekt het mij 
tot een bewijs dat de KONINGIN zeer naar een kind verlangt. Eene natuurlijke eigenschap. Dit 
kind was naar het leven gebootzeerd. Het was zonderling, dat men zig niet ontsag, dat is des 
Zwitsers, om te zeggen dat LOUIS DE XV de 8 schilderijen uyt zijn slaapkamer aan DU 

BARRY
350 hadt geschonken en dat LOUIS XVI die wederom had laaten van haar koopen voor 

1.500.000 francs. De kleine appartementen van LOUIS XV zijn nu geslooten, of 
weggenoomen. 

Voldaan van al het Brillante, van het hoffelijke van het koninglijke, vertrokken we naar 
Trianon ten elf uur. Dog dat is eene destructie, er is niets te zien, alles is vervallen, en wordt 
thans opgemaakt.  

Vandaar naa Marly, een fraai Lusthuijs, minder vervallen, schoon van tuijnen. De plaats 
zelve vercierdt deeze fraaije tuijn. Er zijn eenige fraaije beelden, een copye van den Centaur. 
Dan twee paarden, aan het eijnde, die stijgerend gehouden worden door naakte mannen, ijder 
door COTTON

351, 1745, gemaakt, twee mijns oordeels schoone stukken. De Bergen, daalen, 
enz. geeven eene zierlijkheid 
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aan deeze plaats, die verrukkend is, en het park van Versailles overtreft. De rede is klaar, te 
Versailles is alles weitsch, groot, vlak, open. Hier is alles klein, geduurig veranderd, hoog, laag 
en daardoor wordt het gezigt aangenaamer gestreeld, het is de Natuur, die hier overwindt, 
daar de konst. Wij aten daar, bij den Portier van het Royaale hek, wij waren er duur. Wij 
reeden vervolgens naar de water werken die op de Seine zijn tot het pompen en persen 
geschikt van het water, waardoor de fonteinen, zoo van Versailles, Marli als Trianon speelen. 

Op den berg tussen de machines en aquaducti is het Pavillon Lucienne van Mevr. LA 

COMTESSE DU BARRY, het is klein, dog nooit heb ik zulk een verheven smaak in netheid 
gezien als daar. Alles wulpsch, alles is overboodig prachtig en de Eetzaal en slaapkamer, die nu 
zonder bed is, zoo konstig van staal; enorm en zelfs alle de slooten van de deuren, dat het 
                                                 
350  Jeanne Bécu, comtesse du Barry (1743-1793) was the last official mistress of Louis XV. 
351  ‘Cotton’; should be ‘Coustou’. The ‘Chevaux the Marly’ were commissioned in 1739 by Louis XV from the 

sculptor Guillaume Coustou (1677-1746) to decorate the entrance of the park of Marly. In 1794 these marble 
horses were transported to Paris to flank the opening of the Champs-Élysées in the Place de la Concorde. The 
‘Chevaux de Marly’ are now to be seen in the Musée du Louvre.  
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waarlijk walgt, dat men schatten vermorst tot zulke kleinigheden. Behalven de konst, is het 
gezigt over de Seine, en het land rondom verrukkelijk en niet minder als dat van Marly, ’t 
gene zekerlijk zeer schoon is. Wij kwamen des avonds om 7 uuren zeer voldaan van al ’t 
schoone, ’t gene wij gezien hadden, als over het uytmuntend weder, te Parijs terug. 

 
[Page 34] 

 
’s Avonds had ik genoegen dat de Heer LOUIS een paar uuren met mij doorbragt, die mij 
zeide gehoord te hebben dat mijn Discours sur la ligne faciale zeer veel genoegen gegeeven hadt 
in de Acad[émie] R[oyale] des Sciences. Hij deelde mij zijne waarneemingen mede over het 
steensnijden, die in de daat zeer aanmerkelijk zijn, naamelijk om volgens HAWKINS de snede 
te doen tot in de blaas en dan den Lijder in bed te leggen, die alsdan zijne pis door de wonde 
loost, en van smert bevreid is, 2e: den 5 of sesden dag, den steen door de natuur te laaten 
uijtperssen of dit niet gelukkende, met een tang, naa eerst een stilet ingebragt te hebben, zagt 
af te haalen. 3e: zoo er meer zijn, den volgenden of andere dagen. Eijndelijk, dat hij dus geen 
een lijder verliest! Dat FRANCO

352 in de daat dit reets aan de hand gegeeven heeft (zie: Traité 
des Hernies, 1561, p. 128, 129, 133 en 124, die indedaat deeze wijze voorstelt, als is gezien den 
13 Sept. 1777), ’t gene ik moet naazien. Hij redeneert ’er zeer wel over en zeer natuurlijk. 
Het is zeker dat het forceren met het schielijk uijthaalen der steen, de meeste doet sterven. 
Om de lijders te doen moed hebben, zegt hij, en waarlijk terecht, dat de operatiën der 
Chirurgie niet wreed zijn, maar de ziektens; en dat de heelkonstenaar eigenlijk die wreedheid 
der ziektens wegneemt, enz. 

Den 29 julij meenden wij te Choisi te gaan eeten bij ANDOUILLÉ, Premier Chir[urgien] 
du Roi, dog die schreef dit af. De wind was wederom Z.Z.O., zoodat het weder slegt en 
regenagtig was. 
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Eene geestigheid stont er op het artikel van het slechte weder in de Courier d’Europe: ‘Dat de 
kouwte naar Parijs was gegaan om er den zoomer door te brengen’.  

Des naamiddags heb ik bij de Société R[oyale] de Médecine geweest en voorgeleezen ’t 
geene thans in Friesland en Groningen omtrent de inenting van het vee wierdt 
waargenoomen, en eenige mijner observ[atiën]: over de inent[inge] van vee met de deelen 
van verstorvene, inent[inge] van harten, geijten, schaapen, &c., die niet besmet zijn 
geworden, geteekend meene ik, den 23 julij, Parijs. Een doctor, wiens naam mij onbekend is, 
zeide dat Prof. VAN SWINDEN

353 dergelijke medegedeeld hadde, waarop ik aanmerkte dat 

                                                 
352  Pierre Franco (1505-1578) was of Huguenot origine, and invented a version of lithotomy (operating over the 

pubic bone). He also succeeded in operating inguinal herniae while retaining the testicle. In 1561 he published a 
treatise on the operation of vesical stones and inguinal herniae. 

353  Jean Henri van Swinden (1746-1823) was a famous Dutch mathematician and physicist, who had studied at the 
University of Leyden. In 1766 he became professor in philosophy at the University of Franeker. In 1776 the 
Académie Royale des Sciences awarded his work on the earth’s magnetic field and the relation between 
magnetism and electricity. Van Swinden moved to Amsterdam in 1785, where he became professor at the 
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zulks niet te verwonderen was, als dagelijks met ons en de beesten omgaande. Een ander 
vroeg mij welke ziekte ik meende? Waarop ik antwoordde, dat ik meende de ziekte der 
beesten die Europa zoo lang beheerscht hadde, te wel bekend te zijn dan dat ik de Sociéteit 
met de bepaaling zou lasting vallen. De abt ADANI las eenige zaaken voor wegens zijne 
Electricité médicinale. Hij geneest de Julestus, korsten, jigt, heuppest, exonelles, rachitis en ik 
weet niet wat meer. Onder anderen heeft hij Burgem[eester] R……s uyt Den Haag 
geneezen. Hij was zeer lang van stijl. Men las brieven van de slegte uytkomst der kinderziekte 
die ingeënt was ergens in Frankrijk, dog alles was op losse voeten geschoeit. 
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Men zal op ordre des Konings onderzoeken of levendige kalk en sp[iritus] Vitrioli het water 
in de vaten der scheepen bevreidt van bederf. Men zeide in ’t voorbijgaan, dat men dit in 
Holland ook deedt, ’t gene ik niet geloof. Een abt, lid van de Sociëteit, wordt gezonden op ’s 
Konings kosten om de ergot[ismus] te gaan onderzoeken en de gangrene sèche, daaruyt 
voortkomende. De oude Docteurs daar houden eene belaggelijke auctoriteit; zij schijnen nog 
zeer jaloers van de chirurgi; en heimelijk niet te vrede dat ik lid der Acad[émie] de 
Chir[urgie] ben. Eer ik naar de K[oninklijke] Sociëteit ging, deed ik nog een visite bij den 
Heer DESTRUMEAU, die getrouwd is met de dogter van LEVRET, en thuis zijne lessen houdt. 
De praeparaten zijn zeer slegt en prullig. Hij hadt nogthans eenige fraajigheden: 1e: een kind 
van 4 of 5 maanden, van eene geveroleerde vrouw, in utero besmet en overal met groote 
zweeren bezet; 2e: eenige ossa pubi die los waren geworden in partu; 3e: eenige kromme 
pelves, onder anderen in pleister afgegooten, die ik zeer goed vinde om naar te volgen. Over 
het geheel schijnt hij een eenvoudig man, de vijand van LOUIS, en vriend van PERYLLE

354, 
de groote schreeuwer, die de kanker  
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met ‘air frac’ geneest. 

Den 30 julij bezogt ik in de Bibliothèque des Mss. du Roy. Mr. BEJOT, garde des Mss, 
du Roy, die mij aan de hand gaf Mr. DUBY, interprète de la Bibliothèque du Roi, Rue des 
Monluis, près de la Butte de St.- Roch. Ik kreeg bezoek van Mr. PORTALL, die bij mij bragt 
Mr. TROJA

355, een Italiaan, schreiver van het tractaat Novorum ossium in integris etc….., 

                                                                                                                              
Athenaeum Illustre. He was one of the founders of the Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en 
Schoone Kunsten. 

354  Bernard Peyrilhe (1737-1804) was a surgeon and one of the pioneers of experimental cancer research. He 
injected extracts of breast cancer in dogs in order to study the transmission of the disease. In his view this disease 
was spread by a specific virus. Together with Dujardin he published a Histoire de la chirurgie depuis son origine 
jusqu’à nos jours (Paris, 1774). Peyrilhe operated breast cancers by removing the M. pectoralis major and the 
affected lymphnodes. 

355  Michele Troja (1747-1827) studied medicine in Naples. He won a competition and was appointed assistant 
surgeon at the hospital San Giacomo degli Spagnoli. In 1774 he obtained a scholarship which enabled him to 
travel to Paris, in order to improve his surgical skills. There he began to investigate the formation of bone callus 
and bone regeneration, which made him famous. As a consequence he was elected member of the Académie 
Royale des Sciences. Troja published De novorum ossium, in integris aut maximis, ob Morbas, deperditionibus, 
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degeneratione, Lutetia, Paris, 1775. Ik gaf aan PORTALL de 2 plaaten over het gehoor der 
walvisch in de collectie van SANDIFORT (De ductibus … etc.), en beloofde hem als ik te huijs 
gekoomen zou zijn, de Paphan: in het Latijn. TROJA en PORTALL spraken zeer over de 
uytvindingen van COTUNNIO

356 wegens de ductus lymphatici aurium, langs welke de lympha 
gaan zoude tot om het vestibulum, &c, &c.. Mr. PERRET verzekerde mij dat de KONING 
LOUIS XVI het smeden kende, van zijn eigen tang gesmeed te hebben, ook dat hij fraai 
ijzerwerk kon maaken. Wij aaten bij den AMBASSADEUR, en wierden zeer pragtig onthaald. 
Ter zelvertijd aten er VAN STRIJEN, LUPS, BAROUDE, LILLE

357, een Duijtscher in 
Hollandschen dienst, Mijnheer TUYL met mevr[ouw], eene dogter van den Greffier 
FAGEL

358, en Juffrouw DEDEL SALOMONS. Men was zeer beleefd. Wij aaten zeer wel, en 
gingen ten 5 uuren henen, te laat zijnde om naar de Acad[émie] R[oyale] des Sciences te 
gaan, moest ik in weerwil van mijzelven om het guure, regenagtige weder naar mijn hôtel 
gaan. 
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De 31e [julij] ’s morgens vroeg had ik de visite van den Heer TROJA, die mij verscheidene 
bandages liet zien van de Gomme Elastique de Cayenne359. Ook gaf hij mij de plaaten die in 
het supplement der Encyclopédie komen. Dog meest verheugde mijne aandacht de Gomme de 
Cayenne, met een gloeijend ijzer geschroeid, welke als dan van zelf kleeft en uijtneemend is 
in de hazenmond, in wonden, in navelbreuken. Ook liet hij mij zien handsbeenderen, die 
gedegenereerd waren, omdat het merg vernield is. De epiphysen groejen vast aan het nieuwe 
been. Ik noem het versterf van been, om welke een nieuw been groeit, gelijk ik er 
verscheidene in mijn Cabinet hebbe. Hij hadt fraaje aanmerkingen omtrent de schoonste 
beenen, en padden die geene fibulae hebben. 

Ik adsisteerde de Publ[ieke] les van Mr. LOUIS, zag er een hoofd van een man van 25 
jaar, kleiner dan van een kind van 2 jaar. Een zeer groote kop, rachitisch, een van een 

                                                                                                                              
Regeneratione Experimenta (Paris, 1775). He wrote several contributions to Diderot’s Encyclopédie. In 1779, after 
having returned to Naples, Troja was given the chair of ophthalmology at its University. He also made himself 
deserving in the field of urology. 

356  Domenico Felice Antonio Cotugno (1736-1822) studied philosophy at the University of Naples. After obtaining 
his doctorate, he was employed as assistant in the Ospedale degli incurabili. In 1761 he published De aqaeductibus 
auris humane internae. In 1766 Cotugno was appointed professor of anatomy at the University of Naples. During 
his travels through Europe, he met many famous scientists. In 1808 he was made personal physician to the King 
of Naples. He is known for his discovery of the cerebrospinal fluid. 

357  Christiaan Everhard de Lille (1724/26-1795) enrolled as a student of medicine at the University of Leyden in 
1741. He was a specialist in the field of cardiology. In 1756 De Lille succeeded Petrus Camper (who had 
accepted a professorate at the Athenaeum Illustre in Amsterdam), as professor of medicine, anatomy and surgery 
at the University of Franeker.  

358  Hendrik Fagel (1706-1790) was an Orangist, and made his career in the secretariat of the States-General of the 
United Provincies. In 1744 he was made second secretary of the States General. He became councillor to Prince 
William IV and later on to Princess Anna and Prince William V. He was also a member of the ‘Conférence’ 
(Council of Foreign Affairs).  

359  ‘Gomme élastique’: natural rubber (caoutchouc) from French Guyana. 
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waterhoofd. Mr. LOUIS en ik aaten bij Mr. PIPELET
360, bandagist, die getrouwd is met de 

dogter van wijlen Mr. L……. . Zij heeft in de slinker mam kanker, mijns oordeels, en pijn als 
ik drukte op de art[eria] mamm[aria] interna. De oxel- en buyten mamklieren zijn gezond. In 
advys met Mr. LOUIS oordeelde ik de wegneeming noodzaakelijk dog bedenkelijk om de pijn 
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tussen de tweede en de derde ribbe. Evenwel had zij daar geen pijn van zelve. Van daar 
gingen wij naar de Acad[émie] R[oyale] de Chirurgie, daar ik voor de tweede reijze mijne 
memorie las. Dog veele opponenten deeden zich op, vooral Mr. GUISOT, Mr. PERILHE, wiens 
dissertatie gekroond is te Lyons over de kanker, Mr. BORDENAIRE, en verscheidene anderen; 
ook Mr. FOUART, broeder van den Directeur. ADRIAAN en de Heer GLATER waren 
tegenwoordig en ik defendeerde mijn stuk met bedaardheid en kracht. Naa deze zagen wij 
eene vrouwe welker slinker kaak door een groote ‘epulis’ zeer sterk uijtgezet was met 
exostosen. Een jong heer van Florence (*), wiens vader over de ongemakken van den tepel 
der mam geschreeven heeft, wierdt mij gepraesenteerd door Mr. DESTRUMEAU, dog ik moest 
uijtstellen om hem te zien tot naa mijne terugkomst van Nantes. Het overige van den avond 
bragt ik met pakken door. 

 
(* Mr. NANNONI, vide pag. 49) 
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Augustus deus vertrokken wij met twee postchaises naar Nantes over Versailles, etc. ten 9 
uuren en kwamen ’s avonds ten half 6 te Chartres, ons intrek neemende ‘Au Trois Rois’, aan 
de grooten weg. Die herberg is zeer goed. Het stadje is armelijk en de steene weg eijndigt 
daar, dat is de pave. Vervolgens heeft men tot Nantes een chemin ferré, die zeer slegt is, 
evenwel tussen Chartres en Le Mans, veel gravier. De wagenmenners draagen daar schoenen 
welker zoolen gespijkerd zijn, en wel zoo vol, en met zulke groote koppen, dat ik een paar 
mans en vrouwenschoenen voor aardigheid heb laaten maaken, tot een voorbeeld. 
Tussenbeide zagen wij veele rotsen, meest van graauwe steen, slegt land, slegt bebouwd 
wegens gebrek aan mest. 

Den 2 aug[ustus] vertrokken wij naar Le Mans, eene fraaije stad op zig voor een 
landstad. Er was een troep komedianten, die des avonds daar speelden. Wij kwamen er laat, 
dat is naa 7 uur, ofschoon wij ’s morgens ten 5 uuren afgereeden waren. De beste herberg was 
‘Au grand Dauphin’, dog daar geen plaats zijnde, vernagteden wij ‘Au Croissant’, of ‘Halve 
Maan’, ‘sur la place’, daar wij zeer wel waren. 

                                                 
360  François Pipelet de Leury (1723-1809) was a distinguished ‘chirurgien herniaire’ and ‘bandagiste’, who was 

specialized in the anatomy and surgery of the abdominal wall. He was a close friend of Antoine Louis, who 
introduced him to the Académie Royale de Chirurgie in Paris, of which Pipelet eventually became director. 
During the French revolution he was also physician to the imprisoned young Dauphin (Louis XVII), who was 
locked up at the Temple (a medieval fortress in Paris). 
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Den 3 aug[ustus] vertrokken wij ’s morgens ten 8 uur vandaar naar Angers. Wij vonden 
te Suet, 2½ posten van Angers, petrefacta van niet dan oesters, waarvan wij eenige mede 
genomen hebben. 
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De weg was meest van vuursteen. Ook vonden wij vuursteen in de rots, evenals wij tevoren 
gevonden hadden. Wij kwamen te 6 uuren te Angers en zagen aan de rechter hand 
inkomende een berg van lijsteen, boven hebbende schijffer. Die stad ligt aan eene tak van de 
Loire, heeft een ouden vervallen brug, en een ander die men overrijdt en vrij goed is, maar de 
straatweg is er aller ellendigst. Wij logeerden ‘à La Boule d’Or’. Ik ging met ADRIAAN om de 
groeven te zien. Men had den berg op drie plaatsen geopend, diep, zoodat de groeven 160 
v[oet] diep zijnde en vierkant genoegzaam. Eijndelijk, een schoone ader, beste lijen gaven, die 
aldaar in de groeven wierden gevormt, of gekapt. Men was meest verlegen met het water, ’t 
welke met paarden geduurig uijtgepompt wierdt. De arbeiders van de groeven bragten ons 
aan het huijs van Mr. SARTER, Entrepreneur des carrières aldaar, een man van omtrent 70 
jaaren, die drie dogters hadt. Hij en die dames ontfingen ons zeer vriendelijk, en wel boven 
alle verwagting.  

Ik verzogt zijn cabinet te zien, ’t gene hij met alle gedienstigheid deedt. Hij had eene 
zeer groote vergadering van lijen met dendrieten, veele met cauda pavonis, zommige met 
stellae, pijntuae albae, maar nog meer[d]er met zeker indrukzel van een vrugt, 1 flores, mij te 
eenemaal onbekend. Zommige hebben crijstalli pijntuae, of marcasit.361 
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Hij meende dat het incognitum waarschijnlijk een dier of vrugt was, omdat hij van klein af tot 
groote toe hadde; evenwel helde hij daarhenen van het liever voor een dier te houden, omdat 
hij meende zommige te hebben, die ‘in cortu’ als zig bevonden. Hij was in onderhandeling 
met Mr. DE BUFFON over eene collectie van alle de veranderingen in de Leyen 
voorkomende, dog konde, omdat hij geen geld vorderde, niet met hem eens worden. 

Hij vroeg mij of de machine van GENETTE wel uytgevallen was, ik antwoordde van 
neen. Hij scheen er anders applicatie van te willen maaken om de groeve droog te houden. 
Men vindt ook in dezelve veele cubi pyritis, waarvan ik eenige als ook de leijen gekogt hebbe. 
Mr. SARTER verzogt ons bij hem te eeten, te logeren, enz. Wij naamen aan in onze terug 
komst opnieuws zijn Cabinet te zien, als wanneer hij ons eenige stukken wilde geeven. Zijn 
tuijn was zeer fraai, hij teelde ook, of liever mevrouw zijne dogter, zyde wormen. Zij scheen 
een aardige en hupsche vrouw.  

Ik heb vergeeten aan te teekenen dat men van Le Mans af tot digt aan Nantes zeer veele 
castanje boomen vindt. Slegt land, niet bevolkt, arm. Men mendt hier de wagens meest met 
ossen, die sterk zijn, en wel onder het juk en wel geleerd. 

 
 

                                                 
361  ‘Marcasite’: variety of Iron Sulfide (FeS2). 
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Den 4 Aug.[ustus] vertrokken wij ten samen weder van Angers en kwamen ten half vijf ’s 
avonds te Nantes, en ten 5 uuren in ons hôtel naast de ‘Comedie’. Nantes is fraai, langs de 
rivier zoo gelijk aan Rotterdam als ik ooyt eene stad gezien hebbe. Zedert 20 jaaren is er zeer 
veel aangebouwd. Er waren veele Engelsche schepen, 2 hollandsche, dog men konde niet 
opkomen tot de stad, als ledig. De schepen liggen 10 uuren voor de stad. Ik sprak ’s avonds 
nog den Heer MURPHY, een zeer schrander man, die mij met onbegreipelijke beleefdheid 
ontfing. Wij wandelden zooveel de tijd ons toeliet door de stad langs de rivier, daar van alle 
kanten heerlijke gezigten zijn. 

Den 5 Aug[ustus]: wandelde ik door de stad, en vond turf, die men eenige uuren verre 
uijt de basse Bretagne bragt: zij zijn als onze baggelaar, dog nog kleiner. Zij verkoopen ze bij 
de sak, en 100 voor 10 sols, ’t gene zeer goed koop is. Het hout is hier mede niet duur. Men 
bezigt steen onder aan de huijzen, die vrij hard is, vol mica, zoo zijn ook de straatsteenen. 
Verder een witte steen, die zij tuf noemen, die zagt is. De kalksteen is er mede zeer 
overvloedig en zeer goed. Ten 12 uuren wordt er beurs gehouden, op eene opene plaats, 
omdat men wegens de plaatsing van een gebouw, het niet eens kan worden, ofschoon er geld 
genoeg toe is. Het dispuut is over de façade. 
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Ten half een was er een groote oploop. De mare chaussé wilde een jongheer, zoon van een 
Conseiller de Dyon, vatten op ordre van zijn vader, wegens een slegt huwelijk, ’t gene hij 
wilde aangaan. De kooplieden beletteden zulks, als strijdig tegen de privilegiën der Beurs. Hij 
ontkwam, maar vallende, wierdt hij gegreepen een straat of eenig verder. De officieren 
wendden voor dat een ordre van den KONING moest uijtgevoerd worden en dat die ordre 
alle privilegiën overtrof, &c.; in ’t kort dat men schijnt in ’t algemeen te oordeelen dat de 
koophandel niet genoeg gemaintineerd wordt. Wij aaten bij den Heer MURPHY, en vonden 
mevrouw eene beminnelijke Dame, het huys schoon, en de kamer voor PETER

362
 zeer mooij, 

en uytziende over de Loire, hebbende het heerlijkste gezigt, dat men zien kan. 
Des avonds gingen wij in de ‘Komedie’, die vrij goed is, dog aan particulieren 

toebehoorende. De troup is vrij goed en heeft verscheide zeer uijtneemende acteurs en 
actrices. 
Men verhaalde ons aan tafel dat de vrouwen om devotie halve niet in de Comedie kwamen, 
eenige weinige uijtgezonderd, althans er waren er niet boven 6, ’t gene nog al veel was. 

Den 6 Aug[ustus] heb ik een leeuw gezien in een tent, een mannetje, die vrij mak was, 
de oppasser zette hem een bakje onder om zijn gevoeg te doen. Hij waterde niet agteruyt, 
maar regt nederwaarts. Het teellid is zeer puntig. Hij dronk zoo dat het meeste 

 
 
 
 

                                                 
362  Petrus Everhardus Camper (1757-1803), Camper’s second son.  
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water verlooren ging, krommende zijn tong sterk agterwaards, en slabbende. Het scheen mij 
niet toe dat hij het water in de agterholte van den tong opnam. Hij at omtrent 30 tot 36 lb 
[pond] vleesch daags, dog moest veel teffens hebben om te verteeren, want een stuk van 1 of 
2 lb ging hij af zonder verteering. Daar was een hyaena uijt Asie, met groote maanen en hair 
langs de rug, een leopard, aapen, een jongen beer en de groote katuijl. Wij zijn verder 
geweest om de steen groeven te zien bij het klooster der Capucijnen; die steen is graauw, met 
mica, zomtijds met glacies moriae, gelijk JACOB

363 een stuk gevonden heeft, wyders is er niets 
in, en alles van een soort. De scheepsbouw is er zeer floreerend, wij telde ten weinigste 12 
scheepen, koopvaarders, op stapel, eenige die nieuws afgeloopen waaren, een Americaansche 
kaper.  

Wij aaten bij den Heer MURPHY, en wandelden met Zijn Ed. naa den middag. Wij 
ontmoettede daar een Engelsman, WILKINSON

364, uyt Shropshire, die op een Eyland in de 
Loire, daar een kasteel op staat, en hout voor ’s Konings schepen opgelegd wordt, 
aangenomen is om het ijzer kanon te vergieten. Hij heeft zig verbonden tot zoo lang er 
oorlog is tussen Frankrijk en Engeland, alsdan keert hij terug. Hij trekt 12000 £ alle 6 
weeken. En scheen een kundig man. Hij heeft 2 broeders, die in Engeland kanon gieten en 
van ijzer. Des avond aten wij in ons hotel. 
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Hoe zeer ik mij ook op veele plaatsen heb geïnformeert omtrent de Gom van Cayenne, zij 
was er nog bekend, nog te bekoomen. De Heer MURPHY heeft op zig genoomen mijne 
commissie om longuetten van die Gom langs Bourdeau naar Cayenne te doen bezorgen.365 
Wij passeerden een avond in de schouwburg, met veel genoegen, en vertrokken des anderen 
morgens ten agt uuren, laatend PETER met veel genoegen in het beste huys van de weireld. 

Den 8 Aug[ustus]: derhalven kwamen wij laat te Angers. Wij gingen des anderen daags 
’s morgens naar Mr. SARTER, wierden alsvoren vriendelijk onthaald, en kreegen verscheidene 
fraaje leijen, vooral met de indruksels der onbekende dieren, die ik mede genoomen hebbe. 
Het weder was nu goed, warm, de oogst ging overal zijnen gang, en wij kwamen des 
maandags om vier uuren weder te Parijs, dat is den 11 Aug 1777. Des avonds in de 
‘Tuilleries’ wandelende ontmoettede ik twee leden der Acad[émie] R[oyale] des Sciences, die 
mij aan den AMBASS

R
 VAN NAPELS, en den Heer MORMONTEL praesenteerden. Men maakte 

mij veele complimenten over de ligne faciale. Men was nieuwsgierig om er een denkbeeld van 
te hebben, ’t welke ik onder de wandeling aan de Heeren gaf. Ik moest mij verbinden om 
donderdags te gaan eeten bij dien AMBASSADEUR. 

Den 12 Aug[ustus] heb ik met het uitvoeren van eenige commissiën bezig gehouden en 
ben ’s naa- 
                                                 
363  Jacobus Camper (1758-1813), Camper’s third son.  
364  William Wilkinson was, like his elder brother John Wilkinson, a wealthy metallurgist from England. In 1777 

William moved to France, at the invitation of the French government. He modernised the State Ironworks at 
L'Indret (near Nantes) and established a new ironworks- and cannon foundry at Le Creusot in Burgundy. 

365  ‘Longuetten’: elongated breads. 



 

[ 228 ] 
 

[Page 48] 
 

middags geweest om afscheid te neemen in de Société Royale de Médecine’ Alle de Heeren, 
zoo de ouden als jonge, gaven mij zeer veele blijken van achting. Naast Dr. GEOFFROY 
zittende, erkende Zijn E. dat ik in de structuur van het gehoor van de Rog verder gevorderd 
was dan hij, dat hij reets over eenige jaaren een memorie over het verdere gehoor van 
visschen gegeeven hadt met de figuuren, dog dat alle door de onoplettenheid van Mr. 
FOUCHY verlooren waren, dat hij genoegzaam hetzelfde als ik gevonden hadt, maar N.B. in 
de aal slegts twee canales semicirculares. De abt ADANI las zijne verdere charlatannerie wegens de 
geneezing door Elektrisatie; men lagte hem gezamenlijk uijt, gelijk ik genoegzaam openlijk 
deedt. Des avonds hieldt ik LOUIS gezelschap en dus ging de dag verbij. 

Den 13 Aug[ustus]: gaf ik aan LOUIS de Obs[ervatio] van Dr. COOPMANS
366 over de 

cancereuse vrouw en begaf mij bij Zijn Ed. ten 8 uuren om Mr. DE LA MARTINIÈRE
367 te 

zien, die in het Hospitaal koomen zou om eenige zieken te zien. Zijn Ed. kwam en 
ontmoettede mij zeer vriendelijk. Hij is een grootagtig man, bruijn, oud, wat krom door jigt, 
ook van aanzigt, hebbende nog zijne tanden, die vrij wit zijn, is vrolijk en schijnt een 
levendigen geest te hebben. Ik gaf aan Mr. LOUIS den brief van Dr. COOPMANS over mijn 
gevoelen van de opzetting der klieren, die de art. mamm[aria] verzellen, naa die aan LA 

MARTINIÈRE voorgeleezen te hebben. 
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Den 14 Aug[ustus]: ten 9 uur had ik de eere van een bezoek van Dr. GEOFFROY, die mij een 
geschenk deedt van zijne Hygiène. Hij liet mij zien het mss. over het gehoor der visschen 
(door FOUCHY verlooren), maar voorgeleezen in de Acad[émie] [Royale] des Sciences, 1753. 
Hij heeft zekerlijk het meeste gezien, ’t welk ik beschreeven hebbe. Dog wil 1º dat binnen bij 
de branchiae een dun vlies is, ’t welk het trommelvlies zou zijn, tegens welk een beentje ligt. 
N.B. ’t gene zeer tegen mijne obs[ervatie] en doctrine strijdt, dog moet naargezien worden. 
2º dat in de aalen slegts 2 canales zijn. De hersenen en zenuwen heeft hij niet naagegaan. 

Den 14 [augustus] kreeg ik bezoek van Mr. DE LASSUS
368, chir[urgien] du DUC 

D’ARTOIS zoo ik meen, die bezig is eene verhandeling uijt te geeven Sur les découvertes faites 

                                                 
366  Gadso Coopmans (1746-1810) studied medicine at the University of Groningen. In 1773 he was appointed 

professor of chemistry and materies medica at the University of Franeker. Three years later, he was assigned 
professor of medicine at that university and was elected foreign member of the Académie Royale de Chirurgie in 
Paris. In 1787 he was forced to resign from office for political reasons. Coopmans went to Brussels, where he 
became physician to Count Trautmansdorf. In 1791 the king of Denmark appointed him professor of chemistry 
at the university of København. In 1793 he went to Kiel, where he was appointed professor of chemistry, but 
returned to Holland in 1807. 

367  Germain Pichault de la Martinière (1697-1783) was a French surgeon and state councillor to Louis XV and Louis 
XVI. In 1731 he founded the Académie Royale de Chirurgie in Paris together with George Maréchal. He 
became chief surgeon and first personal surgeon to Louis XV. Later on he served Louis XVI in the same 
position. He contributed greatly to the emancipation of the surgical profession, against the will of the Faculté de 
Médecine de Paris.  

368  Pierre Lassus (1741-1807) was ‘chirurgien des filles du Roi’ to Louis XV. He was also ‘Inspecteur des Ecoles 
Royales de chirurgie’ and ‘Professeur de l’histoire de la medicine légale’. In 1795, at the occasion of the 
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dans ce siècle dans l’anatomie relativement à la pratique de la chirurgie et medicine. Hij is lid van de 
Acad[émie] [Royale] de Chirurgie, een jong, vrij schrander man. Mede (kreeg ik bezoek) van 
Mr. NANNONI

369, zoon van den chir[urg] van het hospitaal van Florence. Hij heeft in de 
Acad[émie] R[oyale] de Chir[urgie] geleezen een memoire om in de oper[atio] herniae de saccus 
weg te neemen en af te binden. Zijn E: meent ook in Friesland te koomen en is een zeer 
schrander jong man. Wij, dat is Mr. NANNONI en ik, gingen naar Dr. MAUDUIT, een 
schrander, klein geboggeld man van ruim 30 jaaren, die een alleruijtgeleezendst cabinet van 
vogelen heeft, en zoo fraai geschikt, dat ik geen ooijt beter gezien hebbe. Mr. DE BUFFON 
laat meest naar de zijne teekenen. Hij is ook een groot Electriseerder, deedt 
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een fraai experiment. Hij nam een middelmaatig zuijkerglas, vulde het op den conductor met 
Electrique stof, zette er een ijzere staaf in, een stuk van een gordijnroede, welke er even 
boven uijt was, met een zijden lint, in welke het geen vonk gaf. Maar het glas met waassem 
gevuld zijnde en wederom geëlectriseerd als voren, en er de staaf in geplaatst, gaf het vonken. 
Zoodra de vonken er uijt waren, behoefde men het glas even met de hand te houden, dan gaf 
het weder vonken zoo lang men wilde. Dus bekwam men een electrophore. Men konde op 
deeze wijze zelf de Excitateur binnen een kaart plaatzende, zoo ik meende, [daarmee] een gat 
doorslaan. Vervolgens at ik bij den AMBASSADEUR VAN NAPELS, met den Heer 
MORMORTEL,370 eenige Amerikaansche heeren, enz.. Men verzogt mij mijne waarneemingen 
over de linea facialis, welke ik tot verbaazing van die heeren aantoonde. 

Vrijdags den 15 [augustus]: aaten wij bij den Heer LOUIS. Ik reedt ’s avonds met Zijn 
Ed. naar Passy. Wij zagen met den abt BOSSUT

371 eenige fraaije hupsche putti in het ‘Cabinet 
de la Meutte’. 
Den 16 [augustus] aten wij bij Mr. PORTALL, daar twee Montpelliersche Doctoren waren, die 
wel scheenen gestudeerd te hebben. Zij kenden mijne werken zeer wel. Een ander jong 
chirurg liet ons gebootzeerd door hem zien de basis cranii met de zenuwen en voornaamste 
bloedvaten, doch zeer elendig gemaakt. 

Ik ging vervolgens met PORTALL en GLATER  
 

 

                                                                                                                              
foundation of the Institut National, he was elected member of this new academy of science. In 1797 Lassus was 
appointed personal surgeon to Napoléon Bonaparte. 

369  Lorenzo Nannoni (1749-1812) was the son of Angelo Nannoni (1715-1790), a famous Italian ophthalmologist, 
who wrote Dissertazione sulla cataratta (Milano, 1780). Nannoni junior studied medicine in Florence, France, 
England and Holland. After his return to Florence he worked in several small hospitals as chief surgeon. Later on 
he became surgeon of some wealthy families and gained a large fortune. After the occupation of Italy by the 
French he was appointed president of the Jury médical. In 1785 he published Trattato di chirurgia teorico-pratica con 
un corso complete di ostetrica (Firenze). 

370  Perhaps Jean-François Marmontel (1723-1799), French novelist, poet and playwright. 
371  Abbé Charles Bossut (1730-1814) was a French mathematician. He was professor at the Ecole Royale du Génie 

in Mézières, where he taught hydraulics and hydrodynamics. In 1768 he became a member of the Académie 
Royale des Sciences. Furthermore he was a corresponding member of the academies of Berlin and Bologna and 
honorary member of the academy of Sint-Petersburg. He contributed to Diderot’s Encyclopédie. 
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naa de Acad[émie] R[oyale] des Sciences, introduceerde GLATER, vervolgens las ik 

mijne mem[oire] over het gemak en de onkostbaarheid mijner breukbanden in tegenstelling 
tot die van GEOFFROY, en over het harden van staal, welk laatste zeer gesmaakt wierdt door 
alle de voornaamste leden. DUHAMEL gaf mij aan de hand om staal te harden in water, 
verschillende graden van warmte hebbende, tot de kooking toe, welk denkbeeld zeer goed is; 
en verdient in het werk gesteld te worden. Mr. TENON hadt veel te zeggen tegens mijn band 
en scheen een groot voorstander van GEOFFROY. Terugs koomende vond ik het boek van 
Dr. LORY ten geschenk. 

Den 17 Aug[ustus], sondags, is niets voorgevallen waard om aan te merken, nog 
maandags den 18 [augustus], wanneer wij alles tot de Reijze toe bereidde. Ik had echter de 
visite van den jongen MECKEL

372, die mij zeer wel voldeedt, en zijne dissertatie gaf De 
labyrinthi auris cont[entis]. ’s Avonds gaf mij voor het laatst de Heer LOUIS visite, en LEVRET, 
die mij zeide dat GEOFFROY twee banden op mijne wijze bij hem hadt besteld. 

Den 19 [augustus] vertrokken wij van Parijs, aten te Chapelle en vernagtteden te Senlis, 
‘Au Grand Monarque’, een aller schoonste herberg. 

Den 20 [augustus] vertrokken wij van Senlis, aten de Gournay, verzamelden daar onze 
bestelde petre[facti] en kwamen des avonds te Roy, dog dat is te verre, 15 uuren gaans, het 
was agt uur ’s avonds als wij daar kwamen, ‘au Soleil d’Or’, sur la place, een goede herberg. 
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Den 21[augustus] kwamen wij ’s avonds te Tuis, een elendig dorpje, en nog elendiger 
herberg; het regende des avonds voor het eerst een weinigje. 

Den 22 [augustus] kwamen wij te Valenciennes, daar wij een uijtneemende nagt 
hadden, in ‘den Zwaan’. Wij woonden de Comedie bij, die niet veel te zeggen hadde. 

Den 23 [augustus] reijsden wij naar Mons, om weder eene goede rustplaats te hebben, 
en kwamen daar ten half twee uuren naa middags. De heer GLATER en ik deeden eene 
wandeling naa de koolmijnen, 1 uur gaans van de stad, ten Noorden; deeze was de grootste. 
Men ledigde het water met eene vuurmachine, en groef weder een gat, of koker, welke met 
steen opgemetzeld wordt, tot op de vaste grond, welke van schijffer is, blauwagtig. Deeze 
wordt weg gearbeid tot op de ader, die 12 of 14 palmen hoog en 6 of 8 breed was. De 10[e] 
van het daarvan gemaakte geld is voor den Keijzer. Men haalde met tonnen de stukken steen 
opwaarts. Ook gingen de arbeiders 2 aan 2 in die tonnen met 1 been er in naar beneden. IJder 
paar bleef er 6 uur in, en wierdt afgelosd door 2 anderen of 1 paar. Dit gaat bij aflossing nagt 
en dag door. Zij winnen omtrent 20 sols de France daags, zijn vrolijk, worden niet oud en 

                                                 
372  Philip Friedrich Theodor Meckel (1756-1803) was the son of Johann Friedrich Meckel, a professor of medicine 

at the University of Halle-an-der-Saale (Germany). At an early age, Philip Meckel was acquainted with the 
medical sciences through his father. In 1773 he enrolled as a student of medicine at the University of Göttingen. 
A year later, after the death of his father, Meckel continued his medical studies at the University of Straatsburg, 
where he also worked as a prosector. In 1777 he obtained his doctorate on a thesis, entitled Dissertatio anatomico-
physiologica de labyrinthi auris contentis. Shortly afterwards he was invited to come to Halle, where he was 
appointed full professor of medicine and taught anatomy, surgery and obstetrics.  
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zijn meest asthmatijk, hebben veele kinderen. De ton wordt met een windas op en neer 
gehaald. 
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Als de eene ton op is, dan is de andere beneden. Die boven wordt geledigd en niet neder 
gelaaten voordat de werkers in den mijn door een slag een teken geeven. Men ziet egter 
hunne kaartjes. Zij waren nog maar 60 toisen en moesten tot 80 toe graven.373 De mijners 
liepen nu in elkanderen onder de grond. Men verliet ze niet, dan wanneer het water den 
voortgang volstrekt belettede, of de vena ophieldt. Uijt een andere kooker wierden de koolen 
opgehaald. Zelden gebeurden er opgelukken door vuur vatten, echter waren er gebeurt, dog 
dit schrikt hun even weinig af als de schipbreuken de matroozen. In onze tehuijswandeling 
vermaakte ons het schoone gezigt van deezen hogen berg over de stad en valeye, zoodat wij, 
schoon vermoeid, echter zeer te vrede te huijs kwamen tegen agt uuren. 

Den 24 [augustus] vertrokken wij ’s morgens ten 7 uur van Mons, aten te N[otre] Dame 
de Hal, een klein stadje daar de fabrijken zijn van al het fraai Brab[ants] mandewerk. Dit 
wordt al te maal door mans gemaakt, terwijl de vrouwen zig met fijn spinnen generen, voor 
het kamerdoek.374 Wij hebben er fraai en fraaijer werk gezien dan in Holland gebragt wordt. 
Zij zenden het naar  
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Brussel, en vervolgens naar Holland. Des avonds ten 6 uuren kwamen wij volmaakt wel, 
zonder een eenig onheijl gehad te hebben, te Brussel in onzen ouden herberg ‘L’Empereur’. 
Wij hadden van Parijs af tot nu toe schoon weder gehad, dog veel stof. Om de paarden te 
meiden hebben wij een dag langer onderweg geweest. Echter dient men op te merken dat de 
afstand van Brussel tot Mons wel 12 uuren is, zoo niet meer. 

Den 25 [augustus] een bezoek geevende aan Dr. BURTIN
375, verhaalde hij mij geroepen 

te zijn bij eene vrouw van omtrent 32 jaaren, die gestorven was in verbeelding van na over 6 
maanden verlosd te zijn van een gezond kind, nog een bij zig gehouden te hebben. Twee 
vroedmeesters waren in dezelfde verbeelding en men beschuldigde de vroedvrouw van niet 
wel gehandeld te hebben. De eene der vroedmeesters hadt de buijk geopend, en ik zag toen 
dat het de milt was, die zoo wel als de lever, en veel meer in evenredigheid uytgezet was. De 

                                                 
373  ‘Toise’: fathom. 
374  ‘Generen’: here meant as ‘working for a living’. 
375  François-Xavier de Burtin (1743-1818) was a physician and physicist from Maastricht. He studied medicine at 

the University of Leuven and was specialised in the treatment of syphilis. He was also known for his art 
collection and cabinet of natural history. Burtin was a member of the Hollandsche Maatschappij der 
Wetenschappen, the Société Royale de Médecine, the Société Royale de Médecine de Nancy, the Académie 
Impériale et Royale des Sciences et Belles-Lettres in Brussels, the Société de Physique, Histoire Naturelle et 
Chymie in Lausanne and the Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. He served as 
consulting physician to Prince Charles of Lorraine and held various other official positions. In Brussels he did 
consultations for travelers who passed through Brussels. Burtin was also a renowned palaeontologist. He wrote 
many books and treatises, among others Des bois fossiles découverts dans les différentes parties des Pays-Bas (Haarlem, 
1781). 
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slinkerzijde der lever was zeer verhardt en daalde tot den navel nederwaarts; het 
hypoch[ondrium] sinistr[um] was vervuld van de milt, ter lengte van 20 duijm schuijns 
nederwaarts, boven over de intestina tot het os pubis toe, breed ruijm 5 duijm.376 Er was veel 
water in den buijk, ook in de slinker holte van de borst. De intestina hadden verdikte en 
roode rokken. 
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Er was veel bloederig water in de holte des buijks. Ik heb zoo goed ik gekend hebbe, een 
schets gemaakt van de gedaante des levers en milt. De uterus was natuurlijk van grootte. Men 
leert er uijt hoe groot de lien377 worden kan; de zelfstandigheid was hart, dog niet 
steatomateus. 

Den 26 [augustus] ontbeetten wij bij den abt NEEDHAM, die ons liet zien de fraaje 
platen van COOK

378, en teffens meldde dat Capt. COOK het factum ontkende dat de 
Otahitaanen, als of die de schaamte niet kenden en in het openbaar verzaamelden. Hij 
bekleedde het tegendeel met veele redenen, zodat wij de beschreiving van COOK zullen 
moeten bezien, eer wij iets besluijten konnen. Het is onderwijlen zeer zonderling dat 
BANKS

379 en SOLANDER
380 een feijt van zooveel belang in de historie van het menschdom 

hebben konnen zien uijtgeeven, en met hun getuijgenis bekragtigen, daar het indedaat valsch 
is. Hij liet nu [een] rijke ijzermijn zien, welke niet aangetrokken wierdt door den magneet, of 
schoon ik de manier van Prof. BRUGMANS

381 gebruijkte. Dit is zonderling, zoodat ijzer 
bijnaa niet schijnt aantrekbaar zoolang het niet inde daat ijzer geworden is. 
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Wij zagen nog eens het Cabinet van den Ridder VERHULST, die nog even gek is als te voren, 
eenige weinige schildereijen waren er bij gekomen. Wij aten bij Dr. BURTIN, en gingen ’s 
avonds in de ‘Comedie’, daar wij ons vrij wel vermaakten. Dog tevoren zagen wij de 
geweevene tapijten die zekerlijk minder zijn dan die van de ‘Gobelins’, ook in de smaak van 
TERBORCHT, den eenigen konstenaar, niet verheeven genoeg om ze bevallig te doen zijn. 
Het is meestal het gemeene boeren leven, ’t welke verbeeld wordt. Slegt modern, hun 
ontbreekt goede schilders om nieuwe dingen te inventeren. De meubels, voorstoelen, divans, 

                                                 
376  ‘Hypochondrium sinistrum’: upper left part of the abdominal cavity, containing the fundus of the stomach. 
377  ‘lien’= spleen.  
378  James Cook (1728-1779) was a British explorer and captain of the Royal Navy. He is best known for his three 

voyages to the Pacific Ocean.  
379  Joseph Banks (1743-1820) was a British naturalist and botanist, who joined Captain Cooks first great expedition 

to the Pacific in 1768-1771  
380  Daniel Carlsson Solander (1733-1782) was a Swedish naturalist, who accompanied James Cook and Joseph Banks 

during the circumnavigation of 1768-1771. 
381  Antonius Brugmans (1732-1789) studied philosophy at the University of Franeker and became professor of 

philosophy at this university in 1755. From 1766 until 1789 he taught philosophy at the University of 
Groningen. Brugmans took a special interest in experimental hydrostatics, mechanics and magnetism.  
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enz., waren mede gemeen. Zij werken alleenlijk de basse lisse, omdat de haute [lisse] te duur 
komt. Hij verkogt de tap[ijten] tot 22 gld. Brabants, el vierkant, ’t gene niet veel is.382 

Den 27. [augustus] de laatste morgen, is verbij gegaan met een visite aan den Gen[eraal] 
GROVESTINS, Doctor DU MONT, die een Heer van 72 jaaren is, sterk, gezond, een niet 
onbedreeven zijnde medicus van ’t Hof, en heeft de voornaamste practijk. Ik deed eenige 
boodschappen, en zag vervolgens Dr. BURTIN. Aan de gemeene tafel ontmoette ik drie 
Engelsche Heeren, Mr. CONNEL, zoon van een Dr. van dien naam te London, een getrouwd 
man, die veel natuurlijk oordeel en geest had, en veel liefhebbereij, vriendelijk, enz.. Hij zou 
te Brussel met zijne familie wonen om de goedkoop in de str: of bij de R[ue] St. Michel te 
Brussel, een Mr. LAZARD, een jongheer, liefhebber van schildereijen, enz., en eene Mr. 
SPURGEON, van Yarmouth, die een 

 
[Page 57] 

 
zeer levendig man, liefhebber van Antijken was, goed poet, enz. Ik verzogt de heeren ’s 
avonds bij mij en toonde hun mijne obs[ervatiën] over de linea facialis, enz., waarover zij 
zoodanig verbaasd waren, inzonderheid Mr. CONNEL, dat het mij vermaak deedt. CONNEL 
scheen verwonderd, dat een Dutchman zo hij het uijtdrukte, de goeden smaak der antijken 
kende, en de torso van buijten kon, en teekenen. Dit gezelschap duurde tot agt uuren, 
wanneer wij verders pakken, en ons klaar maaken moesten tot de reijze. Intussen zaten wij 
met CONNEL bij Mr. DESSURMOIS, wiens dogter fraai insecten teekende. En de vader was een 
mechanicus, en hadt eenige fraaje petrefacta. Mr. BURTIN soupeerde met ons, en wij naamen 
afscheid, naa hem aangemoedigd te hebben om te schreijven eene memorie ‘sur le bois 
petrefié, avec des vers, etc.’. 

Den 28. [augustus] vertrokken wij naar Antwerpen, en den 29.[augustus] van daar met 
voorspan van 2 paarden tot 22 gulden, zonder den postillon, naar Moerdijk, daar wij ten 1 
uuren aankwamen, en ter stond overvoeren met een goed tijd, dog tegen wind, N.W., in 
ruim ¾ uuren. Wij reden nog tot Pietershoek, en overnagteden daar, dog de bedden waren 
slegt, wij zouden beter gedaan hebben met verst te reijzen tot Heer Jansdam, daar ‘In den 
Koning van Engeland’ een goede herberg schijnt. 
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Den 30. [augustus] vertrokken wij ’s morgens om 7 uuren naar Rotterdam, daar wij om 10 
uuren kwamen. Ik heb een uur of anderhalf bij den Prof. HOFSTEDE door gebragt en 
gewandeld. Eijndelijk naa gegeeten te hebben, zijn wij naar Den Haag gereden, hebbende bij 
Delft voor het eerst regen, die vrij sterk was. Wij kwamen dan gelukkig ’s avond ten 6 uuren 
in Den Haag zonder eenig ongeluk of iets kwaads ontmoet te hebben, en zonder eenige 
ongezondheid te hebben gehad, buijten een weinig diarrhoea, daar ik en ADRIAAN meest uijt 
indigestie aan onderhevig geweest zijn. 

Den 31. [augustus] zag ik des naamiddags den Orang outang van Dr. VAN HOEIJ. Deeze 
was nog zeer jong en de kleinste dien ik gezien hebbe, dog was een mannetje. De penis was 

                                                 
382  ‘Basse lisse’: weaving-process by means of a loom, in which process only a (horizontal) warp is used. 



 

[ 234 ] 
 

als bij alle aapen, geen scrotum, de ballen beide in inguine. Van binnen, men hadt alle de 
intestina, zelfs de viscera pectoris, uijtgenoomen, zag men duijdelijk de meatus peritonaeus aan 
beide de zijden, evenals in de andere aapen en honden, enz.. Het organ[um] loquelae was als in 
die ik eerst ontleed hebbe.383 De sakken echter waren klein, en even groot, wijd van een 
gezonderd. Aan den rechter grooten teen van den voet hadt hij een klein nageltje, aan dien 
der slinkerzijde geen; zie de figuuren, die ik in Den Haag op deezen dag geteekend hebbe. 
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Den 1 Sept[ember] praepareerde ik het Org[anum] loquelae van den Orang outang van den 
Heere VAN HOEIJ, welke Zijn Ed: in zijne verzaameling zal bewaaren. Ik toonde het ontleede 
aan den Heer GLATER en ADRIAAN ten half 12 uur, in het Cabinet van Dr. V. HOEIJ. Van 
daar gingen wij het Cabinet van de Prinse zien, voornaamelijk om den opgezetten Orang te 
zien, die overeijnde staande, met een stok in beide handen, volgens het schetsje door mij 
geteekend; men heeft vrij veel hem geschildert, om de kleuren te behouden. In de 
schoorsteen is de Orang geschilderd door Haag, dog het hair is niet getroffen, vooral niet de 
kleur. Nog een schildereitje is er van gemaakt, daar de orang met de hand aardbeziën eet. Dit 
alles is in het cabinet der vogelen. Wij zagen ook een levendigen Toucan, met een grooten 
geelen doorschijnenden bek. Als hij stukjes vleesch at, greep hij die met den punt van den 
bek, en smeet ze door het opligten van het hoofd naar de keel en slokte dan. Hij maakte met 
den neb een geluid als de ooijevaar, De 4 vingers waren voor 2 en agter 2. De kleur der 
vederen over het ligch[aam] is donkerbruijn. Hij was zeer mak. 

’s Naamiddags ging ik naar het Kleine Loo, daar weinige dieren waren, behalve de 
groote Gerboa, of springhaas, zoo groot bijnaa als een haas, minder lange ooren en lange 
staart, ligt bruijn van hair, houdende het eeten alleen met de voorpoten.384 

 
Schets van de stelling van den orang outang, zoo als die in het cabinet des Prinse v[an] 
O[ranje] staat, getekend den 1 Sept. 1777 in Den Haag door P. Camper.  
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Den 8 Sept.[ember] ’s avonds vertrokken wij van Amst[erdam] over Harlingen naar Klein 
Lankum, daar wij den 9. ’s naamiddags om half 5 uuren aan kwamen, met aangenaam weder, 
en vervolgens op ‘Klein Lankum’ ’s avonds om half zeven uuren.  

  
P. Camper 
Vertrokken den 20 Junij 1777, 
Weder gekeert den 9 september 1777, 
Dus 11 weeken en 4 dagen 
[63 pagina’s, inclusief index]   

                                                 
383  ‘Organum loquelae’: speech organ of howler monkeys. 
384  ‘Gerboa’: meant here is the springhare Dipus sagitta (or Dipus gerboa), which is now called Pedetes capensis. The 

springhare lives in South-East Africa. 
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VI.  CAMPER’S TRAVEL DIARY, 1787 
 

This travel journal gives a description of Camper’s journey to and visit of Paris in the spring of 1787. 
Camper departs on April 2, 1787 and returns home on May 10, 1787. 

 
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF AMSTERDAM (SPECIAL COLLECTIONS): 
UVA: UB: coll. hss. II F 36-37 (b) 
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Den 2 April, verreijsde ik ten 4 uur van Leeuwarden naar Workum, over Bolswaard, en 
kwam ten 11 met een afgewonnen vragt te Workum; er was een schip aangelegd, om des 
anderen daags over te steeken naar Enkhuyzen. Het hooge water verplichte ons [dinsdag 3 
April] tegens 9 te vertrekken, om den bank over te koomen. Gelijk zoo voorspoedig 
geschiedde om de O.Z.O. wind, dat wij reets ten half 12 in den haven kwamen van 
Enkhuyzen. De vragt is f. 12, met kleinigheden moet men f. 14 rekenen. Van ‘Klein Lankum’ 
had ik dit in 1 dag konnen doen. Gebrek aan paarden, deedt ons niet vetrekken voor half 2 
met een fourgon, de prijs is voor 2 pers. f. 5-10-:.385 Wij geraakten nog te Hoorn in het half 
4 uuren schip, welke over Purmerende zoo geschikt is, dat men over Buyksloot ten half 10 of 
10 uuren te Amsterd[am] komt, gelijk ook ons gebeurde. 

Den 4. [april] deed ik mijne zaaken, bezogt VAN VOLLENHOVEN, die over het 
Patriotismus zeer bedaarder was, ziende dat mijne voorzeggingen te veel bewaarheid wierden. 
Ik bestelde een Engelsche Postkoets tot Antwerpen, vrij van passage geld, overzetten, en 
andere onkosten, voor f. 110:-:-: ’t gene mij niet te veel toescheen om het gemak en de 4 
paarden. 

Den 5. [april], -Donderdags, vertrokken wij precijs ten halfzes van Amsterdam, waren 
althans voor 6 de Weseper Poort uit.  

 
N.B. Nu de tollen voor reken[ing] des voermans was, reedt hij den Amstel langs, niet door 
het Diemer meer, en vervolgens niet den zandweg, maar de kley weg naar Utrecht. 
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Wij reeden buyten Utrecht om, daar alles stil scheen, wij verwonderden ons over de 
Embrasures in den wal, en in verscheidene katten, vooral by de poort naar den Rhijn. Onze 
reyze was verders zeer voorspoedig, en het weder was zeer schoon, zoodat wij reets ten half 
ses aangekoomen waren in ‘Den Doelen’, een uytneemend schoon logement.  

Den 5 April vertrokken wij ten 6 uuren, de weg, kley zijnde, was slegt; wij kwamen te 
Capellen, vier uuren van Gorkum, ruim half tien. Men raadde mij eerst over Dongen te 
reyzen, dog de voerman verkoos Oosterhout (*), 2 uuren van Capellen, daar wij ten 12 uuren 
waren. 

                                                 
385  ‘Fourgon’: carriage for luggage. 
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Wij zetteden de reyze voort tot aan Groot Sundert, 3 uur van Breda, zand en niet spoorende 
met ons rijdtuig, men gaf de paarden nu en dan wat brood, enz., zoodat wij eyndelijk ten half 
ses kwamen in de eenigste goede herberg op den hoek van de markt, in het ‘Wapen van 
Nassau’ (Havermans). 

Saturdag, den 6. April, vertrokken wij van Gr.-Sundert ten 6 uuren des morgens, en 
kwamen te Antwerpen in de ‘Laboureur’, ten half twaalf, neemende een fourgon 

 
(*) N.B.: Van het Raedthuys hangt het schouderblad van een cachalot, het rechter, zoo ik mij niet bedriege[,] daar is 
de Justitie op geschilderd en 2 wapens. 
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met 2 paarden om ons te brengen naar Bruxelles, daar wij ten half 7 uuren aan kwamen, na 
ten 2 uuren afgereeden te zijn. Men betaalt alles vrij: f. 14, van Antwerpen naar Breda: f. 14-
16. Dan moet men Hollandsche voerlieden gebruiken. Het kost van Breda naar Gorkum 
mede f. 14:-:-:. 

Sondag Paschen, den 8. April, heb ik des morgens naa kaartjes gebragt te hebben bij 
LESTEVENON

386 en HOP, eene opwagting gemaakt bij Zijne Excell. de GRAAF BELGIOJOSO, 
een langagtig, mager man met een levendig oog. De Hr. BURTIN praesenteerde mij. Zijn Exc. 
vroeg mij dingsdags ten eeten, ’t welke ik om de noodzakelijkheid van mijne reijze moest 
afslaan. [N.B. een brief gezonden aan ADRIAAN]. Ik at bij Conseiller BURTIN, daar de Hr. 
LESTEVENON mij eene visite deedt, willende dat ik den 8. met hem eeten zou bij den 
HERT[OG] VAN AHRENBERG,387 ’t welke ik moest afslaan om de zelfde rede. HOP heeft mij 
geene contra visite gedaan, N.B.. 

2. P[aasch]dag, den 9. April, heb ik de chaise, die gekogt was daags te voren, ten 11 uur 
te huys gekreegen. Geen koffer konnende plaatzen, moesten wij alles verdeelen en in linnen 
benaaijen, om in de kelder en bank alles te sluijten. Wij aten ten 12 uur, ontfingen de f. 550 
van den Hr. VAN SCHELLE in fransch gold; naa afscheid van Mevr. en den Hr. BURTIN 
genoomen te hebben, vertrokken wij ten Een uur naamiddags, reeden af 6 posten met schoon 
weder, met 2 paarden, geevende voor drinkgeld aan den postillon, of guide, even zoo veel als 
voor een paard; het brancard paard nog ses stuyvers, en kwamen ten 7 uuren te Mons, in de 
‘Couronne’, daar wij te voren hebben gelogeerd.388 
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Dingsdag, den 10. [April], zijn wij van Mons vertrokken, ten 6 uuren, en hebben een brief 
gelaaten naar JACOB. Wij vonden terstond, dat het Postboek, van Visé, in Brussels door mij 
gekogt, faut was, bijvb. van Bouchain staat tot Cambrai: 1½ posten en er zijn 2 volgens de 
origineele Parijsche druk, waarvan ook dit jaar evenals gelijk alle jaaren gegeeven worden aan 

                                                 
386  Willem Anne Lestevenon (1750-1803). At the time Camper visited Brussels (early April 1787), Lestevenon 

minister plenipotentiary of the United Provinces in Brussels. 
387  Lodewijk Engelbert Marie Jozef Augustijn Arenberg (1750-1820), called ‘the blind duke’, the sixth Duke of 

Arenberg. He was well known for his great interest in the sciences.   
388  ‘Brancard paard’: horse, harnessed between the poles. 
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de postm[ee]st[er] waar op wij gezien hebben de faut. Ook was het geld niet goed bepaald; 
het is waar dat men nu wel met 2 paarden rijdt, maar men betaalt genoegzaam voor 3. Dat is 
in plaats van wel eer 30 sol par cheval, nu 40, dus voor de 2 [is dit] 80 sols, te voren 90. Dus 
haaldt men slegts 10 sols uyt. Men betaalt den postilion als het paard bijnaa. Te voren heb ik 
te Peronne gegeeten, in het Hôtel de Flandres, nu gelogeerd ‘Au Verd Galant’, vlak er tegens 
over, zijnde nu beter, en indedaat de oppassing en bedden waren zeer goed, wij kwamen er 
des avonds voor 6 uur, zijnde te Valenciennes opgehouden, door het verlies van dossières, die 
bij de posthuijzen niet meer waren; een touw daartoe gebezigd, brak schielijk op de 2de post, 
zoodat wij een van leder kogten, waarvoor men ons een gros Ecu afnam.389 Men verbouwt 
hier ook, een steen die in de nabuurschap valt, een goet, waarin men dikwijls pijriten 
vindt.390 
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Woensdag den 11. April zijn wij ten 6 uur vertrokken, voorneemens 13½ post af te leggen, 
en den nagt door te brengen te Louvres, 3 post van Parijs, te Marché-le-Pot wierp ons de 
postillon over de rechterzijde. Ik meende dat mijn rechter schouder uyt het lid was, de 
geheele bovenarm was sterk bezeerd. Wij moesten voortrijden, tot Roye, daar ik mij 
ontkleedde en waste, den arm niet uyt het lid. De heer ABBY, chir[urgijn] & vroedm[eeste]r, 
deedt mij een goede laating en lag eene embrocatie op het aangedaane deel. Die heer 
refuseerde geld, en stont mij met vlijt bij, tot dat ik des anderen morgens vertrok, schrijvende 
bij voorraad een brief aan LOUIS, want ik kon niet schrijven. 

Donderdag den 12. [april] schreef ik zoo goed ik konde aan ADRIAAN, dat ik des 
anderen daags hoopte bij hem te zijn. Wij vertrokken zeer voldaan van Roye ten 9 uur, en 
kwamen des avonds ten half 7 te Leulin [?], bij het Hôtel du Sauvage. Mijn arm was pijnlijk, 
dog zoo slim niet als ik vreesde. 

Vrijdag den 13 [april] kwamen wij te Parijs om 12 uuren, verheugd te verneemen dat 
ADRIEN eene kleine wandeling deed. Wij naamen ons intrek in het Hôtel de Monsieur, Rue 
du petit Bourbon, voor ons besteld door ADRIAAN, die mij schielijk kwam omhelsen, bleek, 
mager, met bevende handen. Ons beider vreugd was groot, en mijne aandoening zeer sterk. 
De dag was voor mij zeer heuchelijk. 
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Saturd[ag] den 14. [april] deeden wij niets dan schikkingen maaken, gaven den Gr[ave] DE 

BUFFON kennis van onze koomste, die ons des anderen daags ten eeten nodigde, met Mr. 
LEROY. Ik schreef naar JACOB mijne aankomst, mijn ongeluk, en den staat van ADRIAANS 
gezondh[eid]. 

Sondag den 15 [april] at ik bij DE BUFFON, die mij zeide de plaaten van de Cetacés mij 
te schenken, dat ik rembourseren zoude, als er geld genoeg kwam van het debiet. Hij 
raadpleegde mij over zijn geval, dog meer des dingsdags daaraan[volgende]. 

                                                 
389  ‘Ecu’: 1 silver écu = 6 livres = 12 francs (value 1777). 
390  ‘Dossière’: part of the harness of a coach horse. 
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Maand[ag] den 16 [april] aten wij bij MADAME FALCONET.391 Ik zag haar vader met 
eene hemiplegie aan de rechterzijde dog bij het volle verstand. 

Dingsd[ag] den 17.[april] aten wij bij den Graave DE B[UFFON] en consulteerden met 
Dr. RIEDESEL; Mr. FAUJAS DE SAINT-FOND

392 at er, en de schoondogter van den Graaf, een 
beeld[schoon meisje]. Ook de zoon van MONTBELIARD; men amuseerde zig zeer wel. Ik zag 
een oogenblik het cabinet van Mr. DAUBENTON en den Graaf DE LACÉPÈDE.393

  
Woensd[ag] den 18. [april] at ik bij LEROY, met zijn broeder de schrijver [van] Sur les 

plus beaux mon[umens] de la Grèce, een beminnelijk en schrander man. 
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Wij gingen vervolgens naa de K[oninklijke] Acad[emie] des Sciences, daar ik in het midden 
der Honoraires wierd geplaatst. De foule was groot, veele leden van rank, blauwe linten, &c, 
veele dames. Men proclameerde de prijzen en las eenige memoriën, ook d’Eloge van 
GUETTARD

394; de vergad[ering] duurde van half vier tot bij ses uuren. 
Dond[erdag]. 19. [april] deed ik eene visite bij R. DE LISLE. Voormiddag, at te huys en 

ging naa de Ac[adémie] R[oyale] de Chir[urgie], daar ik mede in het midden der officieren 
der acad[emie] zat. LOUIS las na de prijzen te hebben geproclameerd, de Eloge van Mr. 
THOMAS, schoonzoon van LE CAT

395. Mr. BAUDELOCQUE
396 las een verbetering der 

Caes[area] op, door eene dwarsche sectio, zoo der spieren, terzijde de[r] rectus, als der uterus; 
men las over eene onbek[ende] oorzaak van het sterven van een kind in het vondeling huys 
aan verdikking van de adiposa. Dit was opmerkelijk. – eene verhand[eling] over eene n[ieuwe] 

                                                 
391  Marie-Anne Falconet, born Collot (1748-1821) was a French sculptor, who worked in the atelier of Etienne-

Maurice Falconet (1716-1791). In 1777 she married Falconet’s son Pierre-Etienne Falconet (1741-1791) during a 
trip to Saint-Petersburg. Pierre-Etienne worked as a painter. Falconet senior stayed in Russia from 1766 until 
1778. Marie Collot-Falconet was acquainted with the Prince Gallitzin, the Russian ambassador in The Hague. 

392  Barthélemy Faujas de Saint-Fond (1741-1819) was a French geologist, volcanologist and traveler. In 1765 Faujas 
de Saint-Fond was appointed ‘aide naturaliste’ at the Jardin du Roi. Later on he was given the position of 
professor of geology. He was the man who in 1795 brought the famous fossil – Mosasaurus Hoffmanni - from 
Maastricht to Paris, where it was added to the collection of the Museum National d’Histoire Naturelle.  

393  Bernard Germain Etienne de la Ville sur Illon, Comte de Lacépède (1756-1825) was a French naturalist. His 
Essai sur l'electricité naturelle et artificielle (1782-1784) and Physique générale et particulière (1782-1784), drew the 
attention of Buffon, who made him subdemonstrator in the Jardin du Roi in 1785. He also asked Lacépède to 
continue the work on his Histoire naturelle. It was published under the title Histoire des quadrupèdes, ovipares et des 
serpents (2 vols., 1788-1789) and Histoire naturelle des reptiles (1789). Lacépède became an expert in zoology, 
especially with respect to ichthyology and herpetology. De Lacépède was also involved in politics, among others 
as president of the French Senate. 

394  Jean-Etienne Guettard (1715-1786) was a French naturalist, geologist and mineralogist. He was a member of the 
Académie Royale des Sciences in Paris. 

395  Claude-Nicolas Le Cat (1700-1768) studied medicine in Paris at the Ecole de Médecine. In 1729 he was 
appointed personal physician to the Archbishop of Rouen. In 1731 he became chief surgeon at the Hôtel-Dieu 
in Rouen.  

396  Jean-Louis Baudelocque (1745-1810) was the son of a médecin-chirurgien. He went to Paris in order to study at 
the Hôpital de la Charité under Giuseppe Solayrès de Renhac. After De Renhac fell ill, Baudelocque – still a 
student – succeeded to him. Through the efforts of Baudelocque in France and William Smellie in England, 
obstetrics became a scientific discipline. Baudelocque became an advocate of the Caesarean section and he 
rejected the section of the symphysis ossis pubis. In 1806 he became the first professor of obstetrics, being 
appointed by Napoléon Bonaparte. He improved the forceps devised by Levret and designed a pelvimeter. 
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meth[ode] om de cornea met een snapper, te openen, zijnde de idée genoomen van de 
zooge[heeten] snapper daar men mede ader laat. 

Vrijdag 20. [april] ging ik naar het Cab[inet] du Roi, zag met oplettenheid de nasique, in 
de daat zeer zonderling, de neus steekt over den bek heen, even als in de coati, is met kleine 
hairen bedekt, de neusgaten zijn van onderen.397 
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Ik zag met oplettenh[eid] de verst[ands]kiezen van Elephas, en eene groote evenals in de 
onderk[aak] van mijn ouden Eleph[as] kaak, de onderkaak van een mammout uyt Potosi, in 
Amerika, ook een groote kies.398 Vervolgens gingen wij naar het magazijn, daar wij vonden 
de atlas van den cachal[ot], los en afgezonderd van den Epistroph[eus], die uyt 5 [deelen] scheen 
te bestaan, het os hyoid, de basis was compl[eet], en een os graniforme, de scapula, verscheidene 
wervelen. Wij aten bij den Graaf met Mr. FAUJAS [DE ST. FOND] en Dr. RIEDESEL, daar naa 
deden wij een Tour naa de ‘Place Louis XV’.  

 
N.B. Des avonds was de blauwh[eid] van den arm merkelijk beter, ook de beweeging, schoon 
pijnelijk in grooter beweegingen. 

 
Sat[urdag] 21 [april] had ik de visite van Mr. FAUJAS. De N. wind maakte het zeer guur, en 
mijn arm pijnelijker. Ik ging naa middags in de Acad[émie] R[oyale] d[es] Sciences, zat tussen 
ROCHOU[X?] en [DE] LASONNE, ter slinkerzijde van den Praesident. Men deelde de Concours 
du tems uyt voor 1789, waar van ik een exempl[aar] kreeg. Men zou des anderen daags ‘en 
corps’ te Versailles de mem[oires] aan den KONING

399 praesenteren. Men stont erop ik zoude 
mede gaan, dog ik excuseerde mij over 
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mijn arm. De koude verplichte mij om naar huys te gaan en het vuur te kiezen. 

Zond[ag] den 22.[april] hebben wij gegeeten bij Madame FALCONET met Mr. LOUIS
400. 

Wij hebben toen het fraaije gietsel van mijn buste gezien. 
Maandag den 23 [april] bij Mr. DE BUFFON gegeeten. 
Dingsd[ag] den 24. [april] met Mr. FAUJAS gezien het uytmuntend en zinnelijk Cabinet 

van Mr. DORCY, en gekreegen van Mr. FAUJAS het afgietzel van een mammouth, hier 
gevonden in frankrijk, en 2 st[ukken] gres van Fontainebleau. Naamid[dag] ben ik geweest in 
de Société R[oyale] de Médecine en belooft de beschrijving van het gewij der hoornbeesten. 

Woensd[ag] den 23. [april] gegeeten bij LOUIS met Mr. ………., chir[urgien] van het 
Hôtel des Enf[ants] Trouvés, daar ik gezien heb zekere ziekte in de Eerstgeb[orenen], daar 

                                                 
397  ‘Nasique’: nose monkey (Nasalis larvatus); Coati: white snout nose-bear from the southern United-States of 

America (Nasua narica L.). 
398  ‘Potosi’: city in American state Missouri. 
399  Louis (Auguste) XVI of France (1754-1793). 
400  Antoine Louis (1723-1792).  
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meer dan 5 à 600 jaarl[ijks] aan sterven: La congélation de la membr[ane] adipeuse, ’t welke 
zonderling is en toegeschreven wordt aan de drank der moeders. 

Dond[erdag] den 26 [april], ’s morgens ‘au Cabinet du Roi’, bij de beenderen der 
cetacés, een rechter en een achterstuk van [de schedel van] een Elephant gezien, met het 
etiq[uette] os de cetacé! De meatus audit[orius] en os petros[us] was zeer duidelijk. Bij 
LACÉPÈDE gezien een stuk onderkaak van een orca, ’t welke hij hieldt voor een crocodil à bec 
allongé; het was de rechterzijde, uyt de Oostindiën, de tanden zeer krom met solide wortels. 

 
[Page 60] 

 
Gezien een waterhaagdis, zonderling als met een mantel overhangen, de staart mede, ook de 
pooten. Hij heeft er mij een beloofd en de heuse slanghaag[e]d[is] met pooten. Hij liet er mij 
zien die gene oren zigtb[aa]r hadden. Ik heb hem beloofd mijne obs[ervatie] over de Pipa L., 
&c., &c.; ook zulke haagdissen. Naamid[dags] in de Acad[émie] R[oyale] de Chir[urgie], niet 
bijzonders, eene uterus, die geïnciseert was in ostio ad parte promov.. Dit noemen wij de 
op[eratio] cesar[ea] parte vagin[i]. Een jong man toonde eene zeer zamengestelde sonde, om de 
blaas te snijden, en niet de urethra, om de steen te haalen. De uytvinding was geestig genoeg, 
dog voldeedt mij niet. 

Vrijdag den 27. [april] bij den Heere BUFFON gegeeten, en gezien den Bloemschilder 
SPAENDONK

401 en broeder, die des ander daags avonds bij mij hebben gesoupeerd; de oudste 
is een zeer beminlijk man, en zeer vriendelijk. Ik heb bijzonder naagegaan het fragm[entum] 
cetaces, ’t welke in de daat van een Elephant is. 

Saturdag den 28. [april] ’s morgens 9 uur gereden met VICQ D’AZYR naar Charenton, 
een half uur gaans van deeze zijde, brak de agter veer, en haast had ik weder het ongeluk 
gehad om te vallen, op de zelfde zijde, dog gelukkig hieldt men stil, gingen er uyt en 
wandelden onder regen, etc., naar 
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naar Charenton, daar VICQ geen parapluj konde ter leen krijgen. Charenton is onbegrijpelijk 
verbetert in gebouwen: Theatr[um] chemicum en anatomicum, menagerie, &c., dog de 
scelett[en] zijn even slegt, er is een fraai scel[et] van een Bruinvisch, dog zonder ossa pubis; 
eenige praep[araten] van dien visch, met de bloedvaten inspuiting, dog ‘cui bono?’402 Niets in 
order, zelfs niet de praep[arata] voor VICQ D’AZYR, geen een dier recht in Lig[amenten], dat 
is geen een ligam[en]t is net gepraep[areerd]. Men heeft mij belooft een kop van een mulet.403 
Ik heb gegeeten bij den Hr. VICQ, met BUFFON en BROUSSONET

404, vervolgens afscheid 
genoomen in de Acad[émie] Roy[ale]. 

                                                 
401  The brothers Gerard van Spaendonck (1746-1822) and Cornelis van Spaendonck (1756-1839) were both Dutch 

painters of stil life paintings. 
402  ‘Qui bono?’: Who is taking advantage?’ 
403  ‘Mulet’: mullet (Agonostomus monticola L.) is a fish species.  
404  Pierre Marie Auguste Broussonet (1761-1807) studied medicine at the University of Montpellier. He was active 

in the field of comparative anatomy. Broussonet introduced the binomial nomenclature of Linnaeus in zoology. 
He stayed in London for several years, where he became acquainted with Joseph Banks, who was – since 1778 – 
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Sond[ag] 29. [april] ’s morgens afscheid genomen van BUFFON, en LACÉPÈDE; 
aangenoomen te bezorgen aan DE BUFFON de plaat van de beide Rhinocerossen, - de kop 
van de Sanglier du Cap de B[onne] Esp[érance], de aftekening van het scelet van de Giraffe, 
en van de 2 kaaken van den mammout. Voor LACÉPEDE de beschr[ijving] van de Tortue à 
charmere: Nat[ur] Forsch[ende] Freunde, item mijne obs[ervatiën] over de Pipa en 
metamorph[osis], en slangen met pooten. 

Gegeeten bij den Hr. LOUIS, en daar gezien den kop van een bejaard mensch met 
hydrocephalus. De omtrek was 25 duym, en verticaal 21½, de oogrok laminae niet neder 
gedrukt, gelijk in de waare hydrocephalus. 
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Ten 4 uuren geweest ‘aux Enfans trouvés’, daar wij een kind geopend hadden met de 
congelation adipeuse; er waren kleine klompjes vet aan de beenen en deijen. Tussen beide zeer 
veel zugt. Aan de kaaken konde men als het ware twee klompen vet uijthaalen, dog die 
waren niet hard. De lever was zeer opgezet, diep rood, de galbl[aas] vol, het kind over het 
geheel geel; de gland[ula] mesent[erica] naar mijn oordeel opgezet. Ik moet dit te Amst[erdam] 
verder naagaan en ben nog niet overtuigd dat het geen begin des doods zijn zou. Zie wijders 
pag. 64 &c, N.B.. Ten 6 uur ben ik door den Beroemden Mr. DARCET

405 zeer beleefd 
ontfangen, die mij den vermaarden vogel, versteend, heeft laaten zien. Ik ben ’er nog over in 
twijffel. ’s Avonds kwam de Hr. FAUJAS bij mij afscheid neemen en deedt mij zijn werk in 
octo praesent. 

Maandag 30. [april] zijn wij van Parijs vertrokken ten ½ 10 uuren, dog met 3 paarden à 
30 sols, dog te Bourget gaf men ons twee als te voren, à 40 sols. Wij hadden zeer slegt weder, 
hagel, regen, harde wind en koude. Wij kwamen te half vier te Pont St.-Mard, logerende in 
het Posthuys, geheel nieuw, en dus afgedaan 7 posten. 

1 May, dingsdag, zijn wij ’s morgens zeer te vrede van onze herberg ten 6 uur 
vertrokken, met denzelfden NNW wind, buyen, hagel, regen, en zomtijds sneeuw. Wij 
hebben thé en brood gegeten te Roye, en daar 
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heb ik mijn weldoener, Mr. LABBY, den vectis van ROONHUYSEN ten geschenk gegeeven, en 
de manier om hem met vrugt te gebruyken, getoond. Ten 12 uur zijn wij van daar gegaan en 
wij zijn ten 7 uuren gekoomen, met een weinig beter weder, te Cambray, in het ‘Posthuys’, 
op recom[mendatie] van de hospita [van] ‘Le Soleil d’Or’ te Roye, zoodat wij in 12 uuren, 
hebbende een groot uur gepleisterd te Roye, van P[ont] St.-Mard tot Cambrai, afgelegd 
hebben 14 8/10 posten. 

                                                                                                                              
president of the Royal Society in London. Thereupon he went to Paris, where he was appointed acting professor 
of comparative anatomy and botany at the Collège de France. He published several works on comparative 
anatomy. 

405  Jean Darcet (1724-1801) was a French chemist and director of the Porcelainworks (Sèvres). In 1774 he was 
appointed professor of chemistry at the Collège de France. In 1783 he wrote Rapport sur l’électricité dans les 
maladies nerveuses. In 1795 he was elected member of the Institut National. 
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May 2, woensdag, zijn wij van Cambrai vertrokken ten 6 uuren, en naa den geheelen 
dag door, zonder eeten of drinken, gereeden te hebben, kwamen wij even voor agt uur in 
ons Hôtel de l’Empereur. Mijn arm was merkelijk beter dan toen ik van Parijs ging. Het 
weder was beter, wij hadden geen regen en den wind van agter, voor het grootste gedeelte. 
De chaussé was van Cambrai genoegzaam tot Val zeer slegt, zelfs hier en daar gevaarlijk, om 
om te geraaken, en voor mij lastig om mijn arms wille. Het gedeelte weg, ik meen tussen 
Peronne en Cambrai, welke niet gestraat wordt, was elendig, met modder en gaaten, zoodat 
[deze] in den winter bijna onbruykbaar zijn moet. Ik schreef nog dien avond een brief aan 
ADRIAAN, voor JACOB was het te laat. De bewegingen die te Brussel, Gent en Antwerpen 
voorgevallen waren, scheenen gestilt, althans alles was in rust, even of niets gebeurt was. 
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Sat[urdag] den 5. [mei] heb ik bij LESTEVENON gegeeten met een groot gezelschap, eene 
visite gedaan bij de Graavin LANOI, wier zoon, GRAAF VAN MERODE-REISCHACH, gaat 
vervangen in ’s Hage. 

Zond[ag] den 6. [mei] zijn wij van Brussel vertrokken ’s morgens ten 6 uur. 
Dingsd[ag] den 8. [mei] te Amst[erdam] gekoomen, ten Een uur. 
Woensd[ag] den 9. [mei] over de Lemmer vertrokken, met een NNO w[ind]: 

aangenaam mede, en den [Donderdag]10. [mei] om half 2 aldaar gekoomen zijnde, 
vertrokken wij ten half drie en kwamen ten half 10 buyten, zeer gezond, dog mijn arm was 
nog zeer ontsteld, schoon losser en beter. 

 
N.B. Den 27. May heeft ADRIAAN mij geschreeven van Parijs, dat men in het ‘Vondeling 
huys’ tweelingen, meisjes, had ingenoomen, waarvan eene slegts de adipeuse congelatie had, 
ofschoon onmiddelijk geboren, ’t welk Mr. LOUIS deedt overtuigd zijn, dat het niet afhong 
van het eigen verzuijm der moeders, nog van de kwaade bezuigeling der kinderen, zooals 
LOUIS zeide, dat ik gegist hadde. 
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VII. UNEDITED CORRESPONDENCE OF PETRUS 
CAMPER, 1750-1789 

 
 

1. April 21, 1750: William Smellie406 (London) to Petrus Camper (Leyden) 
UVA: UB: Hss-mag.: x 129a 
 

This letter was sent by William Smellie to Petrus Camper a few months before Camper was appointed 
professor of anatomy at the University of Franeker. Smellie recalls the sending of a small forceps to 
Camper through Dr. Berger, who will pass through Leiden on his way to Paris. Much to his surprise a 
certain Mr. Rauthlan [Rathlauw], an Amsterdam surgeon and accoucheur has asked Smellie to send him 
a set of obstetrical instruments and explain to him how these should be used and in which case they are 
applicable. This man writes he is acquainted with Camper. Smellie does not trust the situation and has 
suggested he should write to Camper directly. Even though Smellie normally does not keep anything 
secret from his visitors, the situation seemed suspicious. He ends his letter by adding some news and asks 
his friend if he did already move to Franeker (in Friesland). This means Smellie was already informed on 
Camper’s new position as a professor of anatomy. 

 
 
To Doctor CAMPER, Physician at Leyden in Holland 
 
Dr . S.r.  
 
I received your second Letter, of Jan.19, from Leyden. I had wrote you sooner, but 
have been much hurried. Dr BERGER before he went to Paris, sent you the small 
forceps, which youl pleas to accept of and keep them as a token of Friendship. I had 
sent the crotchets and hook, but do not think it was worth the expence to change from 
the old ones. One of yours has alreddy a handle, and the alteration is only a handle to 
each, as for the Hook; any common smith can make it. Dr. BERGER when he passes 
your way as he proposed will shew it to you. All your acquaintances are in health & 
send there compliments. I was surprised with a Letter the other Day from Mr. 
RAUTHLAN

407 a surgeon & accutier at Amsterdam, telling me that he was your 
acquaintance, and desiring me to send him a sett of instruments, and to write him the 
method and cases where they were to be used. I wrote him that as he was intimate with 
you, you could inform him much better by word of mouth then I could possibly doo 
by writing, which would take up a great dale of time and even then be but verry 
imperfect, & I supposed that if any stranger wrote to him [although never so excellent] 
and he had never been so happie to have heard of him by some person he could rely on, 
he would be both shay and catious to communicat with him; I desired he would pardon 
me for I should think him imprudent if he acted otherwayes, and that if Dr CAMPER 

                                                 
406  William Smellie (1697-1763) was a Scottish obstetrician.  
407  ‘Rauthlan’: the surgeon Jan Pieter Rathlauw from Amsterdam is meant here.  
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would write me his request, should be complied with. Dr.Sr. I should be sorrie to 
dissoblige a worthie man, but writing me in that manner was very suspitious, and 
besides to ask the method of using them was too great a favour from on[e] that makes it 
his profession to teach it espatialy as I knew nothing of the Gentleman. You know I 
keep nothing secret from any Gentleman that ever attended me. Dr.Sr. write me if you 
have taken posesson of your new place. I am in a Hurrie and have nothing new to 
write, only that Dr PITCAIRN is chose on[e] of the Physicians of St Bartholomew 
Hospitall, which is a great step toward great business in the City. 
 
From, Dr.Sr. Your sincere friend and Servt. W. SMELLIE. 
 
London, April 21, 1750 
 
 

2. July 30, 1750: William Smellie (London) to Petrus Camper (Leyden). 
UVA: UB: HSS-mag.: x 129 b  
 

In his letter to Camper, written around the time Camper started as professor of anatomy at the 
University of Franeker, Smellie reminds his friend of the Rathlauw-affair. It turned out his suspicion was 
well founded. Smellie is sure that Rathlauw has little or no experience with respect to the use of the 
instruments invented by him (Smellie), especially with respect to the application of crochets, which 
Rathlauw does not use properly and too often. This aggravates Smellie, especially since writers old as 
Hippocrates already explained how and when to use this instrument. (It is used to save the mother’s life 
and to sacrifice the child, when its head is too large to pass through the pelvis). Smellie adopts Camper’s 
wish to publish a book on difficult deliveries with the help of a forceps and offers to be of service to him. 
He sends his greetings and adds those of Camper’s acquaintances in London. 

 
 
To Doctor CAMPER 
 
Dr.Sr.  
 
I received yours from Dr. THOMSON. I had a second Letter since I wrote you from Mr. 
RATHLAUW which I did not ansure only as one of Messrs MULIMANS CLARKS in the 
City called frequently for ane ansure and not having heard from you the character of so 
importuning a gentleman. I ordered the instrument maker to take a sett there for which 
he was to receive monie, but as to comunicat or have any corraspondance with him that 
I have shined except what I wrote to you and will much less now as I find my suspitions 
are verefied by yours. As to his exclaiming against the crotchets, it shows me that he has 
either had little practice or uses that cruel method as he cals it privatly & often, for 
commonly the greatest rogue cals rogue. First I don’t know how it is with you in 
Holland but it is so here with all these of this stam. Does not Hippocrates and all the 
best writers since his time give directions how to deliver with crotchets and is it not still 
absolutly necessarry nearrow Pelvises and where childring are of a monstrous size. In 
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these cases is not the life of the mother to be regarded and are they not salutary 
instruments for the mother when without them both must perish. I verry much approve 
of your desire of publishing, the method of delivering with the forceps and shall be 
ready to assist you if necessary; all your acquaintances join me in there best wishes.  
 
From Sr. your most Humble servt W. SMELLIE, 
London, July 30, 1750. 
 
I am moved from Gerrard Street to a more convenient House in Wardowr Street Soho, 
which is but a little way from the other. I refer much to Dr. THOMSON, who expects to 
see you at Lyden. 
 
 

3. December 23, 1751, William Smellie (London) to Petrus Camper (Franequer) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 129 c 
 

In this letter Smellie informs his friend Camper about all the corrections and improvements which have to 
be carried out before the second edition of Smellie’s book can be published in Holland. Furthermore he 
gives instructions with respect to the publications of prints representing the instruments invented by him. 

 
 
To Doctor CAMPER at Franequer. 
 
Pag. 2, lin. 11. leg. Hyginus relates that in Athens. pag. ibid. l[ine]. 17. leg. 
Gynaeciorum. ibid. l[ine] 23. leg. because in the preface Arsinoe is mentioned as the 
authors sister. Pag. 5. l[ine] 4. leg. relief of dises of women, than for any other 
distemper: Pag. 6, l. 9. leg. wine &.c.. Pag.. 12. l. 3. pro. same. leg. first. Pag. 21. leg 
septimestri. Pag. 22. l. 3. leg. Galeni, ibid. l. 7. del. he was stiled simia Galeni, or Galens 
ape. Pag. 30. l. penult. leg. Philumenus. Pag. 37. l. 14. leg. same time. Pag. Leg 
Archigenes. ibid. l. 18. del. All the paragraph after medical writers. Pag. 46. l. 22. del. a 
large. Ibid. leg. Gynaeciorum Commentaria; 

Pag. 47. del. the 7th, 8th, 9th, 10th and 11th lines. ibid. l. 11. leg. Gynaeciorum 
collected from Cleopatra, ibid. l. 13. leg. and another uncertain author, freed from 
repetitions & further fluctus, by Casparus Vuolphius: Pag. 48. l. 7: leg. so as to present. 
ibid. l. 2. leg. Rueff: ibid. l. 21. leg. and afterwards at. Pag. 49. leg. Brincavillius. Pag. 
50. leg. Bottonus. ibid. del. l. 18, and read. Then there is the figure of a petrified child, 
extracted from the womb after the death of the mother; a particular account of which is 
added to Cordaeus’s Comment. Upon Hippocrates. ibid. l. ult. leg. seventeenth. Pag. 
51. leg. Mauritius. L. 4. twentieth. Leg. next. Pag. 54. l. 4. leg. was the above 
mentioned Jacobus Rueff. Pag. 59. l. 12. leg. Sanctorius. Pag. 60. leg. Saviard. ibid. leg. 
Scorbiculus. Pag. 68. leg. Schenkius. Pag. 69. l. 11. leg. belived as infallible, till the last 
century. Pag. 74. l. 17. leg. Pubes. Pag. 75. l. 19. leg. ossa Ilium. P[ag]. 76. l. 21. leg. 
and the ossa Pubis constitute. Pag. 77. leg. coccygeus muscle: ibid. leg. Foramen. leg. 
Scorbiculus. P[ag]. 78. leg. os Pubis. P. 81. l. 2. for forwards leg. backwards. ibid. l. 3. 
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del. on the whole. L. 4. del. downwards. Ibid. l. 5. leg. in almost a straight. Pag. 82. del. 
the 3 last lines also the 2d. . 3d & 4th of the folwing page and read The Coccyx is pressed 
inwards towards the middle of the cavity of the Pelvis; the adjacent or lower part of the 
sacrum is forced outwards, while the upper part of rhe same bone is turned. ibid. l. 16. 
leg. are sometimes. Pag. 84. l. 14. del. while the breast bones &.c.. Pag. 88. l. penult: et 
ult. del. when the body is delivered before the head. P. 93. l. 18. del. on each side. P. 
97. l. 4. del. or trumpets. l. 26. del. Mamma in the. P. 98. leg. Ruysch. P. 105. del. 
Sphincters or. P. 110. l. 11. after quantity leg. from the uterus as well as from the vagina; 
ibid. l. 14. del. emeticks. Leg. Embryo. Leg. Harvey. leg. Kerkringius. P. 114. leg. 
Amnion. P. 116. leg. Embryos. P. 123. l. 13. leg. now generally excluded; P. 125. l. 24. 
del. the 2d and pag. 140. l. penult: leg. have been various, as well as those. P. 144. l. 2. 
leg. exstends. ib[id]. L. 5. leg. in the abdomen. P. 146. l. 2. del. by the lacteal vessels. P. 
224. for placemus leg. medecin’s. P. 280. l. 23. for don’t always leg. seldom or never. P. 
251. l. 10. del. therefore. [having convered my principal attention to the study of 
midwifery]. Pag. 256. Insert the folwing betwixt. lin. 3d and 4th. when the Head is so 
low as to protrude the parts in form of a large Tumor, and the vortex hath begun to 
dilate the os externum, but instead of advancing, is long detained in that situation, from 
any of the fore mentioned causes of the laborious cases; and the operator cannot exactly 
distinguish the Position of the Head; let him introduce a Finge[r] between the os Pubis 
and the Head; and he will frequently find the back part of the Neck or Ear at the 
Forepart, or towards the sides of the Pelvis; when the situation is known, he needs not 
streatch the os externum and raise the Head, as formerly directed; but he may introduce 
the Forceps, and they being properly joined & their handles tied, pull gently during 
every pain, or if the pains are gone, at the interval of four or five minutes, that the parts 
may be slowly dilated as they are in the natural Labour, but when the situation cannot 
be known, the Head ought to be raised;  

The above method is also to be used when the face presents [& the Chin is toward 
the Ischium or pubis] is low and long detained in that situation; but if the chin is toward 
the sacrum, the Heasd ought also to be raised before the forceps are applied. 

Pag. 287. l. 3. that leg. because. ibid. l. 4. del. not. Ibid. l. 5. post shoulders; ibid. leg. 
the head in this case is advanced. ibid. l. 7. del. which leg. if the pains are strong this last 
&.c. P.384. l. 5. is frequently. leg. may be. [n.b. the title chapter and sections are 
counted lines]. 
P. 448. l. penult. void. leg. avoid. 

Dr. Sr. I have sent you the observations and amendments that are to be in the second 
edition of my book[.] several words are wrong in many places but mentioning them 
once was enough to you[:] Viz Pubes instead of Os Pubis and Scorbiculum instead of 
Scorbiculus. No doubt long before this, you received Dr. THOMSON’s Letter giving 
reasons for not publishing prints of the Instruments but desiring you to publish them in 
minature in yours. Excuse this hurrie. I have take it kind when at leasur to hear from 
you. 
 
From Dr Sr. your most humble Servt W. SMELLIE. 
London 23: Decr 1751. 
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4. November 15, 1767: Petrus Camper (Groningen) to Antoine Louis (Paris) 
ARC (Paris): 4 nº 20 
 

Camper informs the Académie Royale de Chirurgie that he has received the news from Mr. Louis, that 
he was unanimously elected ‘associé étranger’. Knowing only scientists of outstanding qualities in the field 
of surgery have been elected, he underlines the fact that he has had the privilege of finishing his studies in 
London and Paris under the supervision of its most outstanding teachers. Camper intended to offer a 
treatise on the luxation of the femoral head but did not finish it until now. He has also written on his 
research with respect to inguinal hernias, trusses, Roonhuysen’s lever, etc. He promises to do his utmost 
to serve the academy and wants to express his extreme gratitude for the way in which it has honoured 
him.  

 
 
Groningue, le 15 Novembre 1767 
 
Messieurs, 
 
J’ai reçu, par Monsieur LOUIS

408, du 1er d’Octobre, la nouvelle que l’Académie m’avoit 
fait l’honneur de me nommer d’une voix anonime son associé étranger. Honneur 
d’autant plus considérable, que cet illustre corps ne l’a jamais fait qu’au personnes d’un 
mérite distinguée dans la chirurgie. J’ose vous assurer, Messieurs, qu’il m’encouragera 
pour mériter cette marque singulière de votre confiance. 

Si mon goût, décidé pour l’excellence de cet art, m’a fait acquérir quelque 
connoissance de ses principes dans ma patrie, je me fait une gloire de les avoir enrichis à 
Londres, et perfectionnées à Paris sous les illustres maîtres, qui font encore aujourd’hui 
la gloire de votre académie. C’est donc avec un témoignage sincère de gratitude, que je 
vous présente mes remerciemens, vous permettant que je ferai tout mon possible pour 
être utile à cet académie. 

Il y a longtems, que j’ai pensé à vous adresser un mémoire sur la luxation de la tête 
du femur et sur les meilleurs moyens de la secourir; mais le tems toujours trop court à 
ceux, qui font en emploi, ne m’a pas permi de l’achever. 

Aimant la mécanique, j’ai beaucoup travaillé sur les hernies et sur les bandages, etc. 
J’ai fait moi-même un nombre considérable de tout espèce et moyennant ce la, une 
théorie universelle, qui pourroit être agréable à l’académie, et peut-être utile au public. 

L’instrument de ROONHUYSEN, et la façon de s’en servir ne me paroit pas encore 
assez connue à LOUIS, à Paris, pour en juger favorablement. Les médecins qui ont publié 
le secret, n’étant point accoucheurs, l’ont tellement décrit qu’il n’est pas possible de s’en 
servir avec succès sans les remarques, que j’ai donné au public en Hollandois à l’occasion 
d’une nouvelle impression du manuscrit que je fit en 1759. Je pourrois en faire un  
extrait, et le présenter à l’académie. La vacance de Noël me favorisera pour achever un 
ou deux de ces projets. 

                                                 
408  Antoine Louis (1723-1792) was an intimate friend of Petrus Camper and a famous French surgeon and 

physiologist.  
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En attendant, j’ai l’honneur de vous assurer de mon très profond respect, et de la 
vénération avec laquelle je suis, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur, 
PETRUS CAMPER. 
 
 

5. March 9, 1769: Antoine Louis (Paris) to Petrus Camper (Groningen) 
UVA: UB: HSS-mag.: Cm 28 
 

This morning a young painter has brought Louis Camper’s last letter. There is not any important news 
in the field of medicine and surgery. The members of the Académie Royale de Chirurgie are vividly 
discussing the caesarean section, which has been carried out twice in 1768. One of these operations was 
carried out successfully: the woman survived (but died later on); both her children could be delivered, but 
dead. The other woman died on the 13th day after having been delivered. Louis has personally done the 
autopsy. He continues by giving details of the successful operation. A young doctor has proposed the 
section of the symphysis ossis pubis in stead of the caesarean section in those cases in which the pelvis 
turns out to be too narrow. Thereupon the academy has decided that this suggestion is most ridiculous. 
The ambitious author suggested to carry out this operation on a woman who had already been condemned 
to death and that in return she would be reprieved. By doing so it would be possible to find out if she 
would become disabled. It has been decided that the author has misjudged the dangers of this operation 
and that he overrated its advantages. 

 
 
A Monsieur le professeur CAMPER, [membre] de la Société Royale de Londres, 
de l’Académie Royale de Chirurgie de Paris, &c., à Groningue. 
 
Monsieur et très cher ami! 
 
Le jeune peintre qui m’a apporté vos dernières nouvelles vient me voir ce matin pour 
me dire qu’il a occasion de vous envoyer quelque chose. J’en profite avec plaisir pour 
vous assurer de mon parfait attachement. Nous n’avons rien de nouveau icy en 
médecine et en chirurgie, qui mérite de vous être mandé. Mr. FERREIN

409, anatomiste 
de l’Académie des Sciences, est mort la semaine dernière. C’étoit un méchant homme et 
un très ignorant personnage, non seulement dans la pratique de la médecine, mais même 
dans l’anatomie, qui étoit sa patrie. Son mémoire sur l’organe de la voix, qui est une 
vraye charlatanerie, avoit été fait par un ancien médecin nommé Procope. Sa place au 
Collège Royal est doué à un jeune médecin de Montpellier, qui, sans talens, l’a obtenu 
en faisant la cour au premier médecin du Roy, on croit que la place du Jardin Royal 

                                                 
409  Antoine Ferrein (1693-1769) studied theology, law and mathematics in Agen (France), after which he turned to 

the study of medicine at the University of Montpellier, where he obtained his doctorate of medicine. In 1732 he 
was put forward for the position of professor of anatomy at that university. However he was not admitted to this 
chair and left for Paris, where he was appointed chief physician of the French armies, which were on the verge 
of leaving for Italy. In 1735 he returned to Paris. In 1741 he was appointed professor of medicine and surgery at 
the Collège Royal in Paris. Ferrein, who was also a skilled ophthalmologist, published an extensive manual on 
practical surgery and practical medicine.  
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sera pour Mr. PETIT, l’éditeur de l’anatomie de PALFYN
410. Celui-là a de l’esprit, mais il 

est paresseux, et il amuse ses écoliers par les contes et aventures de la ville qui sont 
nombreuses et gaillardes dans une notion légère et portée au plaisir. 

A l’Académie de Chirurgie nous discutons présentement l’opération césarienne. Il en 
a été faite deux l’année dernière; l’une avec succès et l’on a tué deux enfans. L’autre 
femme est morte le 13e jour. J’ay assisté à l’ouverture du cadavre: je ne sçai comment on 
a procédé à la section de la matrice, mais elle étoit demi-circulaire sur le haut de 
l’organe, et une portion de l’iléon s’y étoit nichié. Il y a bien des observations à faire à 
ce sujet dans la femme qui a survécu, on a fait des points de suture à l’abdomen et ils ont 
attiré des accidens, on a voulu s’en dispenser dans l’autre; il n’est pas survenu la moindre 
inflammation aux lèvres de la playe et elle ne s’est point agglutinée en sorte que la veille 
de la mort, le chirurgien voyant cette femme dans des souffrances de colique, desfit les 
languettes agglutinatives et les intestins faisoient bosse hors de la playe. 

Un autre jeune chirurgien a proposé d’éviter l’opération césarienne dans les cas où 
on la croit indispensable, par rapport à l’étroittesse des os du bassin; et il y supplie par la 
section du cartilage de l’os pubis. Ceci n’est qu’un projet que l’Académie a trouvé 
ridicule. L’auteur voudroit qu’on en fit l’essay sur une femme condamnée à mort, à qui 
l’on voudroit sa grâce en se soumettant à la division des os pubis; on sçauroit si la 
conglutination pourroit s’en faire et si la femme en resteroit estropiée ou non. Il se 
promet plus d’avantages qu’il se promit vraisemblablement en retirer, et il n’a pas assez 
estimé les dangers. 

Je vous embrasse de tout mon cœur: portez vous bien et donnez-moy quelqefois de 
vos nouvelles. Je ne scais où en est votre dissertation des enfans. Il y a longtemps que je 
n’ay vu le libraire à qui je l’ay donné. ‘Vale dulcissime verum’. Je suis avec l’estime et 
l’amitié, que je vous dois, Monsieur et très cher confrère, votre très humble et très 
obéissant serviteur, LOUIS. 
 
 

6. October 2, 1769: Petrus Camper (Groningen) to the Gazette Salutaire (Paris) 
UBL BPL 247-117 
 

Camper writes that he was pleased to read the text of his plan for the experimental inoculation of the 
horned cattle against the rinderpest in the Gazette Salutaire, published on August 5, 1769. In this 
letter he informs the authors that he had drawn this plan in order to serve his country, which is suffering 
from the rinderpest for over a year. At the time the death rate was over 50%, while less than 20% had 
recovered completely. In 1767 already, he and his colleagues had proposed this inoculation programme. 
Because at that time the results were rather disappointing, the inoculations were stopped, although 
Camper never questioned its usefulness. Therefore he decided to carry out new experiments. Within a 
period of about three months he and Mr. Munniks inoculated 282 cows, including cows bearing a calf 

                                                 
410  Jan Palfijn (1650-1730) was a surgeon and obstetrician from Flandres. He practiced medicine in Ypres and Paris 

and moved to Ghent in 1697. He is remembered for introducing the obstetrical forceps in medicine in the early 
1720s. In 1718 Palfijn published an influential work for surgeons entitled l'Anatomie du corps humain (Paris); 
several later editions.  
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and newborn calves, of which 112 fully recovered. It proved that inoculation made sense. Moreover the 
recovered animals did not fall ill, when they put in stables together with sick cows. Camper continues by 
describing how to make an infusion of willow bark and also a laxative, which has to be administered to 
these cows in accordance with a certain schedule. The results of these experiments seem to be most 
promising. On the other hand he asks several questions, among others why – at least in the opinion of 
the editors of the Gazette – he should follow the treatment plan used for the fight against footrot (foul-
foot) of sheep. Nevertheless he assures the addressees that he is willing to take the advice and expresses his 
feelings of esteem.  

 
 
MM. les Auteurs de la Gazette Salutaire, 
 
J’ai vu avec plaisir dans votre Gazette du 5. Août qu’on vous a communiqué notre plan 
des experiences sur le gros betail; le but étoit pour faire bien à ma patrie, qui souffre 
depuis un an par la mortalité des bêtes a cornes tellement que de 100 en meurent plus de 
50, de sorte que la cinquieme partie ne s’en retablisse, que tres rarement. L’inoculation a 
été propose par quelques MM. de notre pais, l’annee 1767. L’effet ne repondit pas aux 
attentes et l’inoculation fut abandonee. J’y voyois pourtant quelque jour, et ne doutant 
pas nullement du success de l’inoculation, j’en voulois en faire l’essay. Mr. 
MUNNICKS

411
 et moi, nous avons en tout inoculé en 3 mois de tems 282, tant vaches 

mères que genisses et veaux. Nous avons eu le plaisir d’en guerir 112. Suivant le cours 
ordinaire de la maladie naturelle, nous n’en aurions eu que 51, et par consequent 
mourut que la moitie. Nous avons donc prouvé que l’inoculation est favourable. Nous 
avons fait plusieurs experiences sur la securite de ne plus attrapper la contagion: le 
success en a été tel que nos retablis ne gagnerent pas la contagion, quoique enfermés 
dans des étables avec d’autres malades, qui mourroient meme de la contagion naturelle. 
Voila le second article eclairci par la positive, que les inoculés gueris resistent egalement 
que les autres a la contagion. Pour ce que regarde les remedes, nous trouvons la 
decoction de l’ecorce de la saule fort bonne, mais nous nous servons aujourd’huy guere 
de remedes que d’une purgation le 6e jour et d’une V: S: le 7e ou 8e jour, scavoir dans 
les vaches meres. Nous donnerons au public tout ce que l’experience nous a appui sur 
ce sujet. De 92 qui ont été dernierement inocules nous avons gueri 46, [tandis que] 46 
sont morts. Si nous considerons les fatalites, les obstacles, et les rencontres facheuses que 
nous avons eu, et qui naturellement devoient accompagner une pareille expedition, 
nous pouvons nous flatter de sauver plus que de la moitié par l’inoculation, et de 
presenter a notre patrie un moyen sûr, et peu dispendieux de sauver le betail, pourvu 
qu’on commence l’inoculation dès le commencement de la contagion dans nos 
provinces. Je tacherai d’augmenter avec le calcul par un nombre de 500 j’inoculerai les 
malades cette annee. J’ai trouvé votre note fort singuliere, pourquoi faut-il, je vous prie, 
que je dois singer a l’inoculation du claveau au moutons, quand il s’agit de la maladie 
contagieuse du gros betail? Vous auriez pu faire encore plusieurs autres interrogateurs 

                                                 
411  Wynoldus Munniks (1744-1806) obtained his medical degree in Leyden in 1769. Two years later he was 

appointed professor of medicine at the University of Groningen. In 1773 he became Camper’s successor.  
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pareilles. Je vous repondrois pourtant, que le claveau est une maladie fort bien connue 
ici, mais rare; la plus part de nos brebis meurent des vers hepatiques ou des douvéssur les 
bruyeres, ou ils vont par des grands troupeaux partie comme ailleurs sur la glaise, 
comme en Hollande, en Frise, et dans les Ommelandes le claveau est tres peu connu, on 
le nomme aussi la petite verole des moutons.412 Je profiterai pourtant de vos reflexions, 
et j’inoculerai le claveau, mais je vous prie de vouloir bien de vouloir bien persuader le 
Sieur DAUGUIN de faire part au public de sa maniere de guerir tant de moutons de cette 
maladie terrible. Il est bien vrai que nous devons singer permierement au bien de la 
patrie, mais aujourd’huy qui est ce que je trouve parmi les gens raisonnables, qui ne 
compte pas toute notre terre sa patrie et ses habitants ses compatriots? 

Des que le tems me le permet je prendrai la liberté de façon dont nous dingons la. 
J’ai l’honneur d’etre avec beaucoup de consideration Votre … &c., 
Groningen, ce 2 d’Octobre 1769 
 
 

7. October 6, 1770: Antoine Portal413 (Paris) to Petrus Camper (Groningen) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 116 a 
 

On behalf of the Académie Royale des Sciences Portal asks Camper to give him details of the rinderpest 
in Holland. He also wants to know Camper’s opinion on the section of the symphysis ossis pubis. In a 
letter Mr. Munniks has asked him to support one of his young friends, who wants to study in France. 
Portal does not know anything about this man and is unsure if his letter was received. A Dutch surgeon 
De Brée, from Amsterdam, had made him hoping on one of Camper’s letters in his favour. Furthermore 
Portal would be delighted to become ‘membre correspondant’ of the Hollandse Maatschappij der 
Wetenschappen in Haarlem and asks Camper what to do in order to get admitted to that society.  

 
 
A Monsieur CAMPER, professeur de médecine et des plus célèbres académies, à 
Groningue en Hollande. 
 
Il y a déjà bien du tems que j’attends de vos nouvelles. Mr. NEWMAN, dessinateur, 
m’avoit promis de m’en donner lui-même. Si vos occupations vous empêchent de 
regarder à la lettre que je lui ai donné pour vous remettre, mais je vois que j’attends en 
vain, je m’adresse donc à vous pour apprendre en quel état est votre santé. Quels sont 
vos travaux littéraires et en quel lien vous devez fixer votre séjour à l’avenir; je pense 
que vous irez à Leyde. Si vous le voulez, pour y remplir la place du célèbre Mr. 
ALBINUS, du moins la renommé vous destine le poste. 

L’Académie des Sciences recevroit avec plaisir vos remarques sur la contagion qui a 
regné parmi les bêtes à cornes de la Hollande et je voudrai savoir où vous en êtes sur la 
synchondrose des os pubis. Avez-vous faites quelques nouvelles expériences?  

                                                 
412  ‘Douvé:’liver fluke (Fasciola hepatica), a flatworm (Trematoda). 
413  Antoine Portal (1742-1832), French anatomist and a member of the Académie Royale des Sciences.  
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Mr. MUNNICKS m’a écrit il y a plusieur mois, en faveur d’un de ses amis, qui devoit 
venir étudier en médecine dans ce pays; je lui ai répondu suivant ses intentions, mais je 
ne sais plus rien de lui et j’ignore si ma lettre lui est parvenu. 

Un, nommé Mr. DE BRÉE, hollandois, et d’Amsterdam, m’avoit fait espéré une de 
vos lettres en sa faveur et en effet j’en croy pas fâché de savoir à quelle famille il 
appartient. 

Je serois charmé d’être correspondant avec la Société hollandoise. Dites-moi, je vous 
emprie, par quels moyens je pourrois y réussir. J’y envoyai, il y a 4 ans, des mémoires. 
Le secrétaire me répondit qu’on en feroit usage en son tems, mais je ne crois pas qu’on 
l’ait encore fait. 

Je suis, Monsieur, avec les sentimens de la plus haute estime, et avec respect, Votre 
très humble et très obéissant Serviteur, à Paris, PORTAL, à l’ancien presbytère ‘St André 
des Arts’. 
 
 

8. December 29, 1770: André Levret414 (Paris) to Petrus Camper (Groningen) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 83 
 

It has been a long time since Levret sent Camper a letter. He expresses his gratitude for sending Mr. De 
Brée to him, who has meanwhile attended two courses of obstetrics. This young man appears to be 
extremely clever and zealous, which has helped him to learn the most complicated and abstract subjects 
quickly. He has acquired a rare ability in obstetrics. The fact that De Brée has carried out a most 
complicated delivery under his [Levret’s] supervision, is a guarantee for his future success. Levret believes 
a genius like De Brée is hard to find. Therefore Levret believes the man deserves Camper’s favourable 
protection.  

 
 
Monsieur, 
 
Il y a longtems que j’aurois dû vous écrire pour répondre à l’honneur que vous m’avez 
fait de m’adresser Monsr. DE BRÉE

415 mais dans ce tems je n’aurois pu vous dire comme 
je le puis aujourd’huy que j’espère que par la suite Mr. DE BRÉE me fera honneur 
comme à tous les Professeurs qui l’ont pour disciple. Ce galant homme a suivi 
complettement deux de mes cours d’accouchement &c, avec un zèle infatigable, et j’ai 
reconnu en lui une sagacité peu commune pour saisir tout choses, même les plus 
abstraites; d’ailleurs il est d’une adresse qui fait toujours plaisir; les accouchemens 
laborieuses qu’il a fait sous mes yeux m’en sont un sûr garant: On trouve rarement de 
ces heureux génies; il mérite, Monsieur, toute votre bienveillance. Il s’est acquis mon 
estime, et pour le lui prouver je voudrois trouver quelque occasion propre à l’en 

                                                 
414  André Levret (1703-1780), influential French obstetrician.  
415  Probably the surgeon Jan de Bree from Amsterdam. See for his diploms, dating ftom the period 1757-1773, city 

archive Amsterdam, family arch. Familie Den Tex en Bondt (additions), inv. no. 307.  
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convaincre. Oserai-je à mon tour vous le recommander: il vous présentera mes respects, 
je vous prie de les agréer et de me croire avec reconnaissance, 
 
Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur, LEVRET.  
 
 

9. January 1, 1771: Antoine Louis (Paris) to Petrus Camper (Groningen) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 86 a 
 

A couple of days ago Mr. De Busch and Mr. Kooystra, two of Louis’s Dutch students, have brought 
him a letter from Camper. He promises to answer it soon. De Brée, a Dutch naval surgeon, will present 
this letter to Camper. He has been one of Louis’s most zealous students in Paris during the last six 
months and wants to get Camper’s special attention. De Brée asked Louis to write him a letter of 
recommendation for Camper, and Louis answered to this request without hesitating. He asks Camper to 
convey his compliments to Mr. Munniks, who is, like Camper, most dear to him. In spite of his age 
Louis believes Camper to be still in the bloom of his life and advises him to follow the rules which he also 
prescribed to others. He promises to send another letter soon.  

 
 
Monsieur et très cher ami, 
 
Il y a quelques jours que Mr. BUSCH

416
 et Mr. KOOYSTRA,417 vos élèves, m’ont remis 

de votre part des nouveautés agréables. Agréez-en mes remerciemens. Je vous répondrai 
dans quelques jours en détail, sur les différens objets de votre lettre. Je profite 
aujourd’hui de l’occasion de Mr. DE BRÉE, chirurgien de la marine hollandoise, qui a 
été pendant six mois au nombre des auditeurs assidus de mon cours de physiologie. Il 
désire fort avoir l’avantage d’être connu de vous et me demande à cet effet une lettre de 
recommandation, que je lui donne avec plaisir. Je vous prie de faire mes complimens à 
Mr. MUNNICKS. Je le remercierai de l’honneur qu’il m’a fait de me dédier sa thèse. J’en 
suis d’autant plus satisfait que je vous fais associé; cela redouble ma gratitude envers lui; 
Je lui ai voué une amitié particulière et parce qu’il la mérite personnellement, et par 
l’attachement singulier, qu’il m’a témoigné avoir pour vous.  

Ces sentimens que je partage avec tous ceux qui vous aiment, m’ont rendu sensible à 
ce que vous me mandez, que vous sentez les approches de la vieillesse. Vous n’y pensez 
pas, vous êtes dans la force de l’âge, ménagez votre vue, soignez vos jambes, et faites en 
un mot ce que vous préscrites à un autre qui vous confieroit le soin du rétablissement de 
sa santé. Réjoussiez-moi. La première fois que vous m’écriviez en m’apprenant que vous 
êtes beaucoup mieux. Je vous embrasse de tout mon cœur à ce renouvellement d’année 
et j’espère vous la souhaiter bonne et heureuse dans trente ans. Si Mr. DE BRÉE tarde à 

                                                 
416  Marcus Jan Busch from Groningen had matriculated as a student at Groningen University on 12 July 1763. Louis 

uses different spellings of the name of this student: Brusch, Bausch and Busch.  
417  Jan Kooijstra from Groningen had matriculated as a student at Groningen University on 18 December 1761. 

Eventually he settled as as medical doctor in England. 
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se rendre à Groningue, cette lettre qu’il prendra demain le matin, sera précédée de la 
réponse, que je compte faire d’icy, à quelque jours, à votre dernière. On ne peut rien 
ajouter aux sentimens respectueux et à l’estime particulière avec lesquels je suis, 
Monsieur et très cher ami, Votre très humble et très obéissant serviteur LOUIS. 
 
 

10. March 28, 1771: Antoine Portal (Paris) to Petrus Camper (Groningen) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 116 b  
 

Portal reminds Camper that he has presented Camper’s plate, showing the various parts of the human 
head, to the Académie Royale des Sciences. If Camper wishes to be informed on the judgement of the 
Académie Royale, he should also send his treatise to the academy. Portal assures that he will organize its 
publication in the volume containing the contributions of foreign scientists, but Camper should hurry. 
Furthermore Portal asks a question about De Brée from Amsterdam, who was recommended to him by 
Camper. He discusses the ins and outs of a sordid affair with respect to this man. In contrast to his 
opinion on De Brée, Portal is more positive about the students Busch and Kooystra. 

 
 
A Monsieur CAMPER, professeur de médecine et de diverses académies, à Groningue en 
Hollande. 
 
Monsieur, 
 
Je vous ai écrit par la voye de Mr. DE BRÉE, chirurgien d’Amsterdam, que j’avois 
présenté à l’Académie des Sciences votre planche représentant diverses parties de la tête. 
Si vous désiriez une approbation de l’Académie, vous pourriez nous faire passer le traité 
que vous faites un primeur sur cet objet. Je pourrois aussi faire imprimer votre mémoire 
parmi ceux de l’Académie. Pour ne point attendre la publication du volume des savans 
étrangers on met en titre Observations de Mr. Camper sur ....... etc., publiées par ...... . J’y 
joindrois un petit prélude comme c’est l’usage. Vous m’écrivez là-dessus votre façon de 
penser. 

Je viens à un autre objet qui m’intéresse: Mr. DE BRÉE, chirurgien etc. 
d’Amsterdam, que vous m’avez recommandé à la sollicitation d’un capitaine de 
vaisseaux, se trouvant dépourvu d’argent, est parti, mon débiteur de 300 #, et m’a laissé 
un billet passable le 10 février 1771, mais bien loin d’être acquité je prends qu’on n’a pu 
trouver l’adresse de Mr. DE BRÉE; s’il se présent chez vous, je vous prie de le faire 
rapporter de ses engagemens; je serois fâché de lui faire de la peine, mais il m’est pas 
désagréable d’être obligé de faire de pareilles poursuites. Ce n’est pas ainsi qu’on doit 
reconnoître un service rendu et abuser de votre recommandation. Mrs. BUSCH et 
KOOYSTRA s’occupent beaucoup. Le premier fait beaucoup espérer de lui. 
 
Je suis avec tout le respect et l’estime, Votre très humble et très obéissant serviteur, 
PORTAL. 
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11. June 16, 1771: Antoine Louis (Paris) to Petrus Camper (Groningen) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 86 b 
 

The departure of Mr. Busch to Holland gives Louis the opportunity to bring Camper some news. Louis 
expresses his discontent on the state of public health in France. In his view the quality of those who have 
to treat and nurse the patients in the hospitals is rather poor. Louis holds the opinion that the 
obstetricians are performing well. He also thinks Levret has become quite conceited, probably because he 
has recently married a young woman. He seems to have completely forgotten his friends. Mrs. Levret has 
removed everything in the house that reminds her of her husband’s scientific activities and she rules the 
house as a queen.  

Meanwhile volume 5 of the Mémoires de l’Académie Royale de Chirurgie has been finished. 
Two treatises by Camper have been inserted. The academy is very pleased with his treatise on the health 
education of children, but Louis has to inform Camper it is very unfortunate that professor Roullin has 
written on the same subject. The government has given him the exclusive rights to publish on this subject 
and therefore the academy can not publish Camper’s treatise. Furthermore he informs Camper that the 
French printers have to pay tax on paper, which means books have become more expensive. 

Louis is practising lithotomy successfully by means of the gorgeret invented by Hawkins. He has a 
low opinion of the removal of ‘vesical calculi in two steps’ [or ‘steensnijding in twee reizen’]. If Camper 
wants to know why, he should consult Louis’ publication in the Mémoires of the academy. Does 
Camper enjoy good health? Louis underlines his devotion to Levret and his warm feelings for Camper. 

 
Monsieur et très cher ami, 
 
Le départ de Mr. BUSCH me fournit l’occasion de vous donner de mes nouvelles. Il 
retourne assez peu content de ce pays-ci, où les choses vont à la vérité assez mal. Il ne 
manque pas de moyens de s’instruire, mais il faut tout par de bons principes; les 
hôpitaux sont fournis de malades, mais ceux qui les traitent sont bien dépourvus de 
doctrine. Il m’a paru que les accoucheurs étoient sur le point sur lequel il avoit eu le 
plus de satisfaction, mais il a trouvé Mr. LEVRET bien rempli de vanité. La fortune lui a 
tourné la tête. Il ne voit plus aucun des anciens confrères et amis. On dit que c’est sa 
jeune femme, qui le mène par le bout du nez, qui a nettoyé la maison de toutes les 
anciennes connoissances afin d’y être absolument la régnante. Elle a ses raisons. ‘Tout est 
bien’, dit candide. 

J’ai fini mon cinquième tome de l’Académie, où j’ai donné place à vos deux 
mémoires: nous tenons les craintes pour l’approbation et l’on imprimera sans délay. Je 
n’ay pas encore réussi à faire imprimer votre dissertation sur l’éducation médicinale des 
enfans; le libraire qui avoit entrepris les livres de Sr. ROULLIN, médecin, sur cette 
matière, qui sous le précepte de les faire sous l’autorité du gouvernement, s’attribuoit le 
privilège exclusif sur ces sortes de matières. Ce libraire, dis-je, vient de faire banqueroute 
et en ………….. la principale cause, au peu de débit des ouvrages dudit Sr. ROULLIN. 
De plus, nos libraires, qu’on menace depuis longtemps d’impots sur le papier et qui se 
plaignent comme tout le monde de la décadence de l’économie, aussi pour les 
circonstances des affaires publiques, ne veulent pas imprimer de brochûres dont ils 
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vendent une centaine d’exemplaires pour les curieux, cequi ne les dédommage pas, 
disent ils, des frais d’une édition; quelque légère qui ne soit la dépense. 

Que vous diray-je? Je continue de tailler avec le gorgeret d’HAWKINS; je ne trouve 
très bien de la taille en deux temps, de différer l’extirpation des pierres, pour peu qu’il y 
ait de difficultés. Vous trouvez mes raisons dans les 5 tomes de l’académie: c’est cette 
méthode expectative qui est la véritable taille de FRANCO et non le beau appareil qu’il 
n’a pratiqué qu’une fois et qu’il a désapprouvée. 

Si la pratique me laissait filer de loisir, j’ay bien des ouvrages fort avancés, que je 
donnerois au public;418 mais le temps me manque. Donnez-moi des nouvelles de votre 
santé, vous me pouvez en faire informer, quoique ce soit qui y prenne plus de part que 
moi. Par votre dernière lettre vous vous plaigniez de commencemens d’infirmités: il faut 
y pourvoir ‘principiis olita’. Vous êtes fort, et bien constitué, avec une conduite bien 
réfléchie, vous devez vivre un fidèle. Je le désire pour le bien de l’humanité et pour la 
gloire et le progrès de l’art. Aidez-moi toujours un peu; je le mérite. J’ose le dire, par 
mon attachement pour LEVRET, je ne renonce pas au plaisir de vous embrasser et de 
vous assurer des sentimens inviolables de l’estime, de l’amitié avec lequel je ne cesserai 
jamais d’être, Monsieur et très cher ami, Votre très humble et très obéissant Serviteur, 
LOUIS. 
 
 

12. June 18, 1771: Antoine Portal (Paris) to Petrus Camper (Groningen) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 116 c:  
 

Portal writes that he is most willing to make use of the service of Mr. Busch, one of Camper’s former 
students. This young man appeared to be extremely zealous. Kooystra is ill. This spring Portal saw 
many inflammations of the lungs, some turned out to be of a gangrenous character. De Buffon has also 
been severely ill, suffering from a liver disorder. His life is still in danger. One of the members of the 
academy will occupy himself with Camper’s treatise on the diseases of the horned cattle. Portal believes 
France will profit from this knowledge.  

 
 
Monsieur, 
 
Je profite avec plaisir de la commodité de Monsieur BUSCH, votre élève, pour me 
renouveller dans votre souvenir; c’est un jeune homme de très grande espérance, et qui 
déjà est très instruit; il s’est prodigieusement occupé dans ce pays. Mr. KOOYSTRA est 
incommodé d’une légère diarrhée qui le détient chez lui depuis quelques jours. 

Nous avons eu ce printemps beaucoup de fluxions de poitrine qui ont terminé par 
des affections gangréneuses au poumon. On a observé qu’il s’insultoit j’ay vu qu’une ou 
deux fois au commencement de la maladie et qu’il falloit au contraire user des vomitifs. 

                                                 
418  ‘Filer’: French verb used in the sense of: ‘to wizz by’, ‘to disappear’. 
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Mr. DE BUFFON a été dangereusement malade et il y a beaucoup à craindre qu’il 
n’ait quelque obstruction au foye; on lui a nommé un surveillant pour sa place du Jardin 
du Roi. 

Mr. BUSCH vous remettra, Monsieur, une réponse que j’ai été forcé de faire à un 
petit non confrère; on est dans ce pays souvent obligé de se justifier des torts qu’on n’a 
pas, et celle ne se fait pas sans perte de tems. 

Un jeune homme de ma connoissance va s’occuper à traduire votre ouvrage sur les 
maladies des bêtes à cornes. Je crois qu’il nous est très avantagieux de connoître et de 
faire connoître vos travaux. 
Je suis avec le plus profond respect, Monsieur, votre très humble et très obéissant 
serviteur, PORTAL.  
 
 

13. August 5, 1771: Jacques-René Tenon419 (Paris) to Petrus Camper (Groningen) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 136 
 

Tenon received Camper’s obliging letter some time ago. Two Dutchmen called at his house, and left the 
letter, covering a dissertation on the anatomy of fishes, in particular with respect to their auditory organ. 
However, this letter was written in Dutch and in spite of their promise, the Dutchmen did not return to 
his house to inform him on the content. Recently he had to report to the academy about this dissertation. 
He is impressed by Camper’s instrument, which makes it possible to obtain urine drop by drop through a 
small opening above the pubic bone and discusses his own experiments in this field of study. He will 
continue his research on the teeth of man and animals and discusses the publication of several treatises on 
related subjects. Tenon continues by discussing the advantages of another surgical instrument applicable in 
the treatment of a harelip. The operations have been carried out by Mr. Dela Bussière, a surgeon from 
Paris and one of his former students.  

 
 
A Monsieur CAMPER, professeur en médecine et en anatomie, &c., à Groningen. 
 
Monsieur, 
 
Il y a fort long tems que je me proposois d’avoir l’honneur de vous répondre et de vous 
remercier d’une lettre obligeante que j’ai reçu de vous, et d’une dissertation en 
hollandois qui l’accompagnoit. Les personnes que vous avez chargé de me remettre 
l’une et l’autre, ne m’ayent point trouvé chez moi, y laisseront les deux objets, me 
faisant dire qu’elles me reviendroient voir. Je les ai attendu en vain pour prendre d’elles 
quelques connoissances de la dissertation hollandoise, qu’elles m’avoient remises, et 
c’étoit après cette conférence que je dois avoir l’honneur de vous écrire. Aujourd’huy il 
se présente une occasion toute naturelle de vous marquer que je sais de vous. J’avois été 
chargé, il y a quelques années, de rendre compte à l’Académie des Sciences de votre 
travail sur l’organe de l’ouïe des poissons. Persuadé d’après la connoissance que j’avois de 

                                                 
419  Jacques-René Tenon (1724-1816), professor of pathology at the Collège de Chirurgie.  
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ce travail que la compagnie ne scauroit confier sa correspondance en de meillieurs mains 
que les votres, je viens, Monsieur, de lui rappeler ce que je lui avois dit de vous et de 
vos talents en anatomie en 1768; et j’ai eu la satisfaction de voir qu’elle vous a agréé 
pour l’un de ses correspondens. Et en cela vous avez été également servi par Mrs. 
MORAND PERE

420 et PORTAL. Nous tiendrons la main les uns ou les autres de que vos 
lettres vous soient proprement expédiées. Je suis charmé de cet événement en ce qu’il 
nous procurera de tems en tems l’avantage d’apprendre de vos nouvelles, de recevoir de 
vos productions, de scavoir de vous le progrès que fait l’anatome dans votre patrie. Vous 
vous proposiez de continuer, Monsieur, vos recherches sur l’organe de l’ouïe des 
poissons, ce qui seroit fort à désirer. L’Académie avoit entrepris ce travail en 1649 et 
1668 [TENON voulait dire: ‘en 1749 et 1768’]. Elle avoit envoyé un de ses anatomistes 
et un dessinateur sur les rivages de la mer, mais cette entreprise a échoué; il n’y a guère 
que de personnes gelées et en même tems situés convenablement pour avoir des 
poissons à discrétion, et aux prix convenables, qui puissent sur ce point satisfaire 
l’empressement et la curiosité des compagnies scavantes; un travail suivi sur 
l’organisation intérieure des poissons pourroit ouvrir, ce me semble, une carrière neuve 
très abondante. 

Votre instrument pour recevoir les urines de ceux qui rendent ce fluide goutte-à-
goutte par-dessus du pubis est fort commode, et je me propose d’en faire usage dès que 
l’occasion s’en présente. Je verrai avec grand plaisir les expériences que vous voudrez 
bien faire sur l’effet diurétique dans la jeune personne qui a une de ces contractions 
viscieuses semblables à celles que je décris dans mon mémoire sur certaines vices des 
voies urinaires. Je suis charmé de ce que ce petit ouvrage a mérité votre approbation et 
je vous remercie des éloges que vous y donnez. 

Je continue mes recherches sur les dents et les machoires de l’homme et des animaux, 
examinées dans tous les âges possibles. C’est un ouvrage que j’ai entrepris pour prouver 
l’analogie qu’il y auroit dans toutes sortes d’animaux. J’ai donné sur cette matière quatre 
mémoires. Ils vont être suivi de plusieurs autres. L’académie a pensé que comme ce 
travail peut faire un volume, il seroit plus commode au public de le voir en un seul 
corps d’ouvrage que de distribuer chaque mémoire dans un volume particulier. C’est 
pourquoi ces mémoires ne paroissent point â mesure qu’ils sont faits; je les rassemble! 

On vient de faire usage dans deux occasions de deux petits instrumens de fer propres 
à saisir de part et d’autres, les lèvres d’un bec de lièvre, à les rapprocher, à les maintenir 
rapprochés, sans le secours d’aiquillée et presque de bandage, seulement à l’aide de vis 
que l’on fait à volonté; on m’a fait voir les deux malades. Ils sont guéris en peu de jours, 
et sont bien. Les opérations ont été faites par Mr. DE LA BUSSIERE, aujourd’huy 
chirurgien de Paris, autrefois mon élève. Ce moyen est de Mr. VALENTIN, chirurgien de 
Paris. 

                                                 
420  Sauveur-François Morand senior (1697-1773) was a most skilled surgeon, who had studied in Paris. In 1724 he 

was appointed démonstrateur de chirurgie at the Jardin du Roi. In 1730 he was appointed surgeon at the Hôpital 
de la Charité. Later on he was made chief surgeon of the Garde du Roi.  
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Nous n’avons rien de plus, Monsieur, qui puisse mériter votre attention. J’ai 
l’honneur d’être avec toute estime et considération possible, votre très humble et très 
obéissant serviteur, TENON. 
 
 

14. December 1, 1771: Antoine Portal (Paris) to Petrus Camper (Groningen) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 116 d 
 

Portal writes Camper that Mr. Busch and Mr. Kooystra are staying at his house in Paris and that they 
are becoming accustomed to the city. Soon they will attend the course of obstetrics. Portal expresses his 
hope they will learn a lot and hopes to contribute to this. Although the Académie Royale des Sciences is 
already familiar with the fame of Camper’s ‘Demonstrationes anatomico-pathologicae’ it has charged 
Portal and Morand to examine this work more closely. Portal makes suggestions regarding the way to 
carry out this order. Therefore he asks Camper to send him the orginal manuscript or a copy of the print 
before it will be made public. There is no doubt that the academy will gain from it. He ends by informing 
him that Mr. De Senac has died and that the position of chief physician to H.M. the King is still 
vacant.  

 
 
Monsieur, 
 
Mrs. BUSCH et KOOYSTRA sont installés depuis quelques tems chez moi, et ils 
commencent à s’accoutumer à l’air de Paris; ils suivront bientôt le cours 
d’accouchemens chez Mr. LEVRET, etc.. J’espère qu’ils retireront de l’avantage du 
voyage qu’ils ont fait à Paris. Je ferai du moins au forte de le leur rendre le plus utile 
qu’il me sera possible. 

Quoique l’Académie connût de réputation vos Demonstrationes anatomicae, j’ai cru 
devoir leur faire voir les planches représentant le cerveau et la tête que vous destinez 
pour votre troisième livre. Elle a nommé Mr. MORAND et moi pour l’examen et vous 
devez être sûr que nous célébrons votre troisième volume comme il le mérite; nous 
serions charmés que vous nous envoyâssiez ou une copie du manuscrit ou l’imprimé 
avant qu’il soit publié; cet ouvrage étant avantagieusement connu de l’académie, vous 
tiendra lieu de plusieurs mémoires. 

Le porteur de la lettre est Monsieur DE BRÉE, chirurgien hollandais que vous m’avez 
recommandé, il a resté un an en pension chez moi et il a suivi mes cours avec le plus 
grand exactitude; Je crois même pouvoir dire avec le plus grand succès. Il s’est mis en 
état de bien préparer les leçons d’anatomie, et les pièces qu’il emporte avec lui ont été 
faites de sa propre main, permettez-moi de vous le recommander à mon tour. Vous êtes 
le protecteur de la médecine et de la chirurgie hollandoise et vous devez soutenir de 
votre crédit les bons sujets. Mr. DE SENAC est mort et il n’y a point de premier médecin 
dénommé. Je suis avec respect, Votre très humble et très obéissant serviteur, PORTAL. 
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15. 1771: Antoine Portal (Paris) to Petrus Camper (Groningen) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 116 h 
 

A vacancy within the Académie Royale des Sciences has occurred and the anatomists of the academy have 
asked the members to elect Camper as corresponding member. The academy will decide within three 
weeks. Linnaeus, Meckel and a couple of others already enjoyed the same privilege. Portal will send 
Camper the respective letters. He adds his compliments and those made by Morand and Lieutaud, which 
have to be conveyed to Mr. Munniks and Mr. Busch. Is it true that Camper has been appointed 
professor in Prague?  
 
N.B: This letter must have been written in 1771 because of the proposition made to elect Camper 
corresponding member (foreign member) of the Academy Royale of Sciences in Paris. 

 
 
Monsieur, 
 
Les anatomistes de l’ Académie des Sciences ont demandé pour vous une place de 
correspondant qui vacquoit, et l’Académie procédera à l’élection dans trois semaines. 
On commence ordinairement par ce grade, et l’on monte ensuite à celui d’associé 
beaucoup plus facilement que lorsqu’on est étranger à l’académie: où LINNAEUS et 
……, &c. ont commencé par être correspondant, et Mr. MECKEL

421 et plusieurs autres 
personnes très célèbres portent encore ce titre. 

Je vous ferai passer les lettres de correspondant dès qu’elles seront expédiées. Je suis 
avec le plus grand estime et le plus parfait attachement, Monsieur, votre très humble et 
très obéissant serviteur, PORTAL. 
 
Mrs. MORAND et LIEUTAUD vous font leurs complimens et je vous prie de faire faire les 
miens à Mrs. MUNNICKS et BUSCH. On m’a mandé de Vienne que vous étiez nommé 
professeur à Prague; cela est-il vrai? 
 
 

16. November 21, 1772: Petrus Camper (Groningen) to Antoine Louis (Paris) 
ARC: 27 d 93, n° 34++ 
 

Camper expresses his wish to see Louis again soon, since years are passing by so quickly. He has to wear 
spectacles these days. His family is in good health and his children are doing very well. Some time ago 
Camper was elected member of the Académie Royale des Sciences. Already four years ago he has entered 
two treatises in order to please its members. He desires to know what the famous academy has decided to 
do with them. Is the academy perhaps disgruntled about the fact that a Dutchman has dared to occupy 
himself with surgery, a field of science that seems to be the property of France? Why does the academy not 
publish foreign contributions and if so – why does it not return his entries? He refers to the fact that he – 

                                                 
421  Johann Friedrich Meckel the elder (1724-1774), German anatomist and student of Albert von Haller.He was 

professor at the Collegium medico-chirurgicum of Berlin.  
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and nobody else – has finished the treatise on the trusses, its mechanical part included. He underlines that 
he has achieved more in this field than anyone else. His trusses are more flexible and more accurate than 
the ones designed by others. He is willing to unveil to Louis the secrets of his perfect trusses, at least if the 
academy shows her goodwill by publishing his treatises. He encloses a copy of his treatise on the hollow 
bones of birds and explains how this physical quality plays its role in respiration.  

Meanwhile he has accomplished a number of difficult deliveries in which he has used Roonhuysen’s 
lever. One of these cases, concerning a 42 year old woman, will be most interesting for Louis and his 
confrères. Furthermore he reminds Louis of the fact that he has informed him about a treatise on the best 
ways of inoculating children against smallpox, which has been awarded by the academy of Toulouse. He 
will send him one or more copies. Has the Académie Royale de Chirurgie already decided about his 
treatise on the education of children? He has the opportunity to have it printed in Holland immediately. 
Furthermore Camper discusses his attempt to carry out a symphysectomy on a woman condemned to 
death. Unfortunately he was not allowed to do so. He asks his friend to inform him about new 
developments in the fields of medicine and surgery, which have recently been made public in the meetings 
of the Académie Royale de Chirurgie. In his view nothing interesting has happened during the last couple 
of years. Has Roonhuysen’s lever meanwhile been used successfully? Around four years ago he has 
stopped using Smellie’s forceps. France should recognize that it was him who introduced Roonhuysen’s 
instrument in France.  

 
 
Monsieur et très cher Ami! 
 
Combien de tems que je n’aye pas eu de vos nouvelles? Vous me croyez mort, ou bien 
vous oubliez un ami qui vous severe et qui ne souhaite, qui ne desire rien de plus 
ardemment que de vous revoir avant son trépas. C’est le tems assurément qui decoule 
trop vite, et qui s’échappe insensiblement. Je suis dans ce cas. Le tems me semble 
s’envoler! Application, affaires, je ne scais quoi tant ensemble pourtant fait que nous ne 
songeons pas à notre devoir mutuel. Je me porte bien mais avec mes lunettes 
continuellement sur le nez je suis une figure plus fière que si j’étois quelque Don 
d’Espagne. Je me plaignis pourtant de la perte de ma vue nette, et de ce que mes dents 
me quittent. Grâce à l’art que j’ai cultivé dans ma jeunesse je me fais des postiches. Ma 
femme et mes enfans se portent bien. Les derniers agrandissent et savent déjà lire et 
entendre six langues, le grec, le latin, le françois, l’allemand, l’anglois et leur flammand. 
Ils dessinent joliment, joigne à cela l’histoire, la géographie et l’arithmetique et vous 
aurez bien vite vu la fin de leur scavoir. Voilà donc les objets de mes soins, et de mes 
espérances. Leur humeur est bonne, ils ont le caractère doux. Je me flatte donc d’avoir 
dans la vieillesse des amis, que j’ai formé. Ils vous viendront voir quand même [si] vous 
ne venez pas icy. 

Que fait notre académie, je vous prie? Voilà justement quatre ans que je vous ai 
envoyé deux mémoires pour plaire aux membres de cette illustre compagnie, pour 
satisfaire à mon ambition pour avoir mes mémoires imprimés dans un ouvrage qui fait 
l’admiration de toute l’Europe, et qui la mérite. Est-on mécontent de ce qu’un 
hollandois se mêle de la chirurgie qui semble être propre à votre patrie? Pourquoi ne pas 
publier ou renvoyer les mémoires des étrangers? J’ai fini à présant la partie méchanique 
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des bandages. J’ai forgé, j’ai trempé, j’ai fait les expériences les plus curieuses. Je suis allé 
plus loin que DE RÉAUMUR, en un mot, je fais des bandages d’acier d’une souplesse et 
netteté surprenante à très peu de frais pour un petit ecu. Je puis fournir un bandage pour 
un prince. Vous les pouvez faire aussi bien que le meilleur coûtelier, tant ai-je simplifié 
une machine qui est devenue aussi nécessaire aux hommes, que leurs habits. Je voudrois 
bien vous en faire part, mais il faut premièrement voir que l’acad[émie] fasse honneur à 
mon ouvrage. 

J’ai fait nombre d’accouchemens avec beaucoup de succès, plusieurs avec le levier de 
ROONHUYSEN, dont un cas mérite votre attention, et celle de vos confrères. On me 
vint demander pour délivrer une femme de 42 ans qui ne pouvois pas s’accoucher de 
son premier enfant, puisque la tête étoit enclavée. J’y vais, je prends mon levier, dont 
vous connoissez la figure véritable. J’y trouvois tant de résistance, que le levier se plioit 
pendant l’opération, et qu’il menoit la figure ci-jointe A B C. Vous devez appliquer le 
vottre là-dessus et vous verrez qu’il avoit considérablement perdu de sa figure; cela 
faissoit que la partie ‘C’ touchoit presque le ventre de la femme avant que la tête sortit. 
Pour couper court, je délivre la femme et l’enfant très bien, les deux se portèrent bien, 
mais ayant fait, et gardant mon levier comparant la force que j’avois dû faire pour plier 
un instrument qui m’avoit servi si souvent, je craignois pour la mère, car l’enfant n’en 
portoit aucune marque. 5 jours elle se portoit bien, le 6e elle avoit suppresion d’urine. 
Voilà ma crainte prouvée, mais l’application de lait très chaud (dont je me sers très 
souvent dans les deux sexes) en forme de fomentation sur toutes les parties naturelles et 
le pubis, la tira d’affaire dans une heure, mais le lendemain elle eut incontinence. Il n’y 
avoit pourtant aucune contusion manifeste aux parties. J’appliquois une ponge avec de 
l’eau de vie qui la tiroit d’affaire en trois jours. Il y a plus de 3 semaines elle se porte 
avec son enfant parfaitement bien. 

Vous scaviez que l’Académie Royale des Sciences de Paris m’a choisi correspondant; 
je l’envoye par cette même voye un mémoire sur les os des oiseaux, qui sont concaves et 
qui secouent l’air par la respiration, découverte singulière que j ái fait il y a un an et 
demi; mais j’ai joint quelques obs[ervations] anatomiques sur le Pecari, sur le fourmillier 
aux longues oreilles, et sur les baleines. Je travaille et je publie actuellement un traité sur 
les orang-outangs, sur le Rhinoceros à deux cornes et sur le renne, et un essay sur la 
diversité dans l’espèce humaine. Ces deux ouvrages seront imprimés en francois et en 
hollandois. Vous les aurez dès qu’ils paroissent.  

Vous scaviez que mon mémoire sur la proposition ‘Quels sont les avantages et la 
meilleure méthode d’inoculer la petite vérole’ de l’Acad[émie] de Toulouse a été 
couronné le mois d’août passé. Il étoit en latin. Je le ferai imprimer icy, et je vous 
enverrai un ou plusieurs exemplaires. 

Je recommence cette année à continuer le 3e tome de mes Demonstrationes sur la tête, 
le cerveau, le nerf intercostal, etc.. Cet ouvrage vous plaira beaucoup.422 

Comment va-t-il avec ma dissertation sur l’éducation des enfans? Ne peut-on pas 
avoir icy la traduction? Je la ferai imprimer tout de suite. 

                                                 
422  P. Camper, Demonstrationes anatomico-pathologicae, 2 vols. (Amsterdam, 1760-1762). The third volume was never 

completed. 
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Vous scaviez que j’ai voulu essayer la section de la synchondrose du pubis dans une 
femme condamnée à mourir, mais je n’ai pas pu obtenir la permission. Vous scavez que 
cela est merveilleusement réussi dans un cochon. 

Je voudrois bien avoir des nouvelles en chirurgie; il y a long tems que l’on ne fait 
plus rien chez vous. Est-ce que tout languit à Paris? Que fait-on dans la taille? Comment 
réussissez-vous avec votre manière dans les femmes? 

Je vous prie très humblement de vouloir faire mes complimens respectueux à 
l’Académie Royale de Chirurgie et de prier ces messieurs s’ils ne peuvent pas encore m 
ínstruire du succès du levier de Roonhuysen à Paris. Je m’en sers actuellement toujours. 
Je laisse depuis quatre ans le forceps de SMELLIE, et je m’en trouve très bien; Je serois 
bien charmé si la France devoit ce présent à moi, car les autres n’en ont pas bien écrit 
sur son usage. 

C’est Monsieur HEERKENS, poète fameux en latin, connu chez vous par ses diverses 
imprimées au Journal des Scavans, qui a voulu bien se charger de cette lettre.423 

Je dois finir – faute de tems; recevez mes vœux, mon cher ami! Soyez assuré que je 
vous aime et que je vous estime plus que jamais; Je finis, étant très respectueusement 
votre très humble et très obéissant serviteur, P. CAMPER. 
 
Groningen, ce 21 de Nov. 1772.  
 
 

17. End of November 1772: Petrus Camper (Groningen) to Antoine Louis 
(Paris)424 
ARC: 1 d 2 n° 6 
 

Camper informs his friend Louis that he has recently completed the mechanical part of the production of 
trusses and achieved more than Réaumur did. His trusses are the best ones available and moreover, they 
are the cheapest. Furthermore he has made many successful deliveries by using Roonhuysen’s lever. For 
example, helping deliver a 42 year old woman, who had her first baby, he experienced so much resistance 
that the lever bent. Finally he was able to deliver the child. He gives further details on the way in which 
he succeeded in keeping the mother and child alive. Thereupon he discusses his dissatisfaction with respect 
to what has become of several treatises sent by him to the Académie Royale de Chirurgie and informs his 
friend about the state of affairs with respect to volume III of his observations on human anatomy. 
Hereafter he discusses his attempt to carry out a symphysiotomy on a living woman. He wants to know 
how successful the application of Roonhuysen’s lever in Paris has been until now. 

 
 
Académie Royale de Chirurgie, Paris; Extrait d’une lettre de Mr CAMPER, associé de 
l’Académie Royale de Chirurgie, professeur d’anatomie à Groningue, à Mr LOUIS. 
 

                                                 
423  Journal des Scavans (or Journal des Savants), was published from 1665 until 1792. Its first edition appeared shortly 

before the first edition of the Philosopical Transactions of the Royal Society in London was published. 
424  See also letter 16, dated November 21, 1772 (ARC 27 d 93 nº 34++). 
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J’ai fini à présent la partie mécanique des bandages, j’ay forgé, j’ay trempé, j’ay fait les 
expériences les plus curieuses. Je suis allé plus loin que RÉAUMUR, en un mot je fais des 
bandages d’acier d’une souplesse et netteté surprenante, à très peu de frais; pour un petit 
ecu je puis fournir un bandage pour un prince; vous le pouvez faire aussi bien que le 
meilleur coutelier, tant j’ai simplifié une machine, qui est devenu aussi nécessaire aux 
hommes que leurs habits. Je voudroi bien vous en faire part, si je scavais que l’académie 
voulut faire honneur à mon ouvrage.  

J’ay fait nombre d’accouchemens avec beaucoup de succès, plusieurs avec le levier de 
ROONHUYSEN, dont un cas mérite votre attention et celle de vos confrères. On vint me 
demander pour délivrer une femme de 42 deux ans qui ne pourroit pas accoucher de 
son premier enfant parce que la tête était enclavée. Je trouvai tant de résistance que le 
levier pliât considérablement pendant l’opération. La partie extérieure touchait presque 
le ventre de la femme, avant que la tête sortit; enfin j’ai vu à bout l’enfant vint en bon 
état, mais considérant mon levier et comparant l’effet que j’avois dû faire pour forcer cet 
instrument qui m’avoit servi si souvent, j’eus des inquiétudes pour la mère, car l’enfant 
n’en portoit aucune marque. Elle se porta bien pendant 5 jours. Le 6e, elle eut une 
retention d’urine, mais l’application de lait très chaud, en forme de fomentation, sur tout 
les parties naturelles et l’os pubis remedia en une heure de temps à cet accident. Le 
lendemain, il y eut incontinence. Il y avait pourtant aucune contusion manifeste. 
J’appliquai une éponge avec de l’eau de vie qui la tira d’affaires en trois jours; il y a plus 
de trois semaines, la mère et l’enfant se portent également bien. 

L’Académie Royale des Sciences m’a choisi correspondant, je luy envoie un 
mémoire sur les os des oiseaux qui sont concaves et qui recoivent l’air par la respiration, 
découverte singulière que j’ay faite il y a un an et demi. J’y ay joint quelques 
observations anatomiques sur le pécari, sur le fourmillier aux longues oreilles et sur les 
baleines; je publie actuellement un traité sur les orang-outangs, sur le rhinoceros à deux 
cornes, et un essai sur la diversité dans l’espèce humaine, et principalement dans le 
visage. J’ay envoyé à l’Académie de Toulouse un mémoire qui a été couronné au mois 
d’août dernier, sur les avantages et la meilleure méthode d’inoculer la petite vérole. Je 
recommence cette année à continuer le 3e livre de mes obeservations sur la tête, le 
cerveau, le nerf intercostal, &c.. J’ay voulu essayer la section de la synchondrose du 
pubis sur une femme condamnée à mourir, mais je n’ay pas pu obtenir la permission. 
Cette opération m’a merveilleusement réussi sur un cochon. 

Je vous prie très humblement de vouloir faire mes complimens respectueux à 
l’Académie Royale de Chirurgie, et de prier ces messieurs de vouloir bien m’instruire 
du succès du levier de ROONHUYSEN à Paris. Depuis quatre ans j’ay abandonné le 
forceps de SMELLIE. 
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18. Late 1772 – early 1773: Antoine Portal (Paris) to Petrus Camper (Groningen) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 116 g 
 

Apparently Camper did not quite understand the content of Portal’s last letter, nor did he understand the 
content of the note, which had been inserted in the letter sent to him by Mr. Busch. This document was 
about Camper’s treatise on the auditory organ of fishes, which has meanwhile been accepted by the 
academy. Portal explains the entries written by regular members are published annualy. The treatises 
entered by foreign scientists are generally published in volumes which do not appear annually. However, 
from time tot time, treatises entered by foreign members are published together with the entries of the 
regular members. Considering this policy Portal wants to know if Camper prefers to see his contribution 
published in the ‘Recueils’ of the academy. If the answer is affirmative, Camper has to abridge his 
treatise. Furthermore he informs Camper that recently the éloge of abbé Nollet has been read and that it is 
possible to publish his contribulion together with Nollet’s éloge. Portal assures Camper the academy has a 
high opinion of him and of his contributions.  

 
 
A Monsieur CAMPER, professeur de médecine à Groningue, membre de plusieurs 
académies &c., &c., à Groningue.  
 
Monsieur, 
 
Vous avez mal entendu ce que j’ai eu l’honneur de vous écrire dans ma dernière lettre, 
et dans le billet inséré dans une lettre de Mr. BUSCH au sujet de votre mémoire sur 
l’organe de l’ouïe des poissons, adopté par l’Académie des Sciences; je n’ai jamais 
prétendu le publier apart. Ce travail appartient à l’Académie à laquelle vous l’avez 
envoyé. Je vous ai écrit qu’elle faisoit quelquefois imprimer dans ses propres mémoires, 
qui paroissent tous les ans, ceux des savans étrangers dont le sujet devoit être 
essentiellement bientôt connu du public: ce qui ne seroit point si l’on attendoit la 
publication du volume des savans étrangers, qu’on ne publie que dans l’espace d’un 
certain nombre d’années illimité, ou Monsieur, comme votre mémoire peut être 
proposé à l’Académie comme très intéressant, je vous ai demandé si vous n’aimerez pas 
mieux voir votre mémoire dans le Recueil de l’Académie que dans celui des savans 
étrangers, et en ce cas il faut que vous sachez que votre mémoire ne peut être imprimé 
dans le recueil de l’Académie, qu’étant publié par un académicien quelconque qui fera 
sentir combien il est nécessaire que le public jouisse bientôt des documents de Mr. 
CAMPER fait sur l’organe [de l’ouïe] des poissons. 

Lorsqu’on fait l’éloge de Mr. l’abbé NOLLET, on a eu soin de citer votre mémoire 
avec l’éloge qu’il mérite et Mr. MORAND m’a chargé, ainsi que plusieurs autres 
académiciens de vous écrire qu’ils recevroient toujours avec estime tout ce qui viendroit 
de vous. 

Mr. SENAC est mort depuis quelques tems; il n’a point encore de successeur. 
J’ai publié, il y a quelque tems, une histoire de l’anatomie et de la chirurgie en 6 vol. 

in 8°. J’y ai parlé fort à tous de vos ouvrages, mais non pas de tous parce que je ne les 
connoissois pas. Mrs. BUSCH et KOOYSTRA m’ont promis quelques extraits dont je 
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ferois usage. Je vous aurois une bien grande obligation si à vos heures de loisir vous vous 
amusez à mes critiques, car l’objet de cet ouvrage est immense; La Hollande et 
l’Angleterre surtout ont fourni nombre d’ouvrages, que je n’ai point connu et que vous 
devez connoitre. Mr. BUSCH portera un exemplaire à son retour. 

Je vous prie de faire bien de complimens à Mr. MUNNICKS et de me croire avec 
respect, Votre très humble et très obéissant serviteur, PORTAL. 
 
L’affaire de Mr. DE BRÉE ne m’inquiète point. J’ai seulement été étonné qu’il ait resté 
quatre mois sans me voir. 
 
 

19. January 12, 1773: Antoine Louis (Paris) to Petrus Camper (Klein Lankum, 
Franeker) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 86 c 
 

Louis is very pleased with the news Camper sent him. Of course he did not forget about his friend and he 
hopes to have the occasion of seeing him once again. If Louis could speak Dutch as fluent as Camper 
speaks French, he would consider a journey to Groningen. Louis reflects on their friendship and notes 
they are aquainted for over 25 years. If they happen to meet in the next world they would probably still 
discuss the subjects of anatomy and surgery. He pities Camper for his poor eyesight and discusses their 
common dental problems and asks his friend how to improve the condition of his teeth. Louis continues by 
informing Camper about the state of affairs with respect to the regular publications of the academy. The 
treatises entered by Camper have been accepted and approved and Louis asks him to be patient. If he 
would already have finished his dissertation on the trusses, it could also have been prepared for 
publication. Perhaps it would be wise if Camper would decide to publish his treatise on the education of 
children himself. Meanwhile Louis is editing 20 dissertations and he discusses his many activities. He 
informs Camper that there is need for a Hygiène chirurgicale. Of the four entries he received last year, 
there were only two worth reading. He is eagerly looking forward to receive more news from Camper and 
expresses warm feelings towards his friend.  

 
 
Monsieur et très cher ami, 
 

Je ne puis vous exprimer le plaisir que j’ay eu en recevant de vos nouvelles: vous 
rendez peu de justice à mon attachement si vous m’avez cru capable de vous oublier. 
J’aurois grande satisfaction à vous embrasser et je ne désespère pas d’avoir un jour cet 
avantage. Si je ne vais pas en Hollande, il vous prendra fantaisie d’amener M. votre fils 
ainé à Paris. Cela est dans l’ordre des possibilités; vous ne résisterez pas à cette tentation. 
Si je parlai aussi bien l’hollandais que vous le françois, le voyage de Paris à Groningue 
serait pour moi une partie de divertissement; mais j’ay éprouvé en Allemagne l’ennuy et 
le dégoût qu’il y a à voyager dans un pays étranger où l’on est comme les monstres 
d’Afrique, qu’on peut voir pour curiosité aux foires. 

Vos réflexions sur la brieveté du temps qui s’écoule si rapidement sans qu’on y songe, 
me frappent aussi bien que vous. Scavez-vous qu’il y a vingt cinq ans que nous nous 
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connoissons. Il me semble pas qu’il y en ait dix. La vie n’est qu’un songe; mais mon 
cher ami, il ne faut pas s’en fâcher. Le chagrin seroit encore pis que le mal. ‘Durum sed 
levis, fit patientia, quid quid corrigere est nefas’, disoit autrefois notre bon ami 
HORACE

425. 
La philosophie me plaît beaucoup encore. Si nous étions sûr de nous revoir dans 

l’autre monde, et de parler d’anatomie, de chirurgie, dans les champs élysés! Mais si nous 
redevenions ce que nous étions avant que de devenir dans celui-ci? Levons la voile sur 
les mystères et tâchons de jouir du présent, surtout par une bonne santé. 

Je suis fort aisé que vous vous quarriez avec vos lunettes sur le nez. Je ne vous 
dissimule pas que cet ornement me chagrineroit beaucoup. J’ay la vue comme à vingt 
ans, et mon cher ami, j’en aurai cinquante dans un mois. Vous avez la consolation 
d’avoir une famille aimable, élevée par vos soins pour l’agrément de vos vieux jours, et 
je serai – si je vieillis – un homme livré à des mercenaires: quoique je ne manque de 
rien, l’état de ma fortune est précaire; ce sont des employs, des plans, des pensions bien 
ou mal payées. J’ay été fêté dans le grand monde; j’ay vécu un peu licensieusement sans 
scandale, et n’ay pas pu m’assujetter à la vie conjugale qui m’auroit fait chercher une 
compagnie dans un rang au dessous des femmes avec lesquelles j’étois accoutumé de 
vivre. D’ailleurs, les mœurs sont si corrompues dans ce pays-ci, qu’un homme, qui 
réfléchit ne veut pas courir le danger de faire porter son nom à une étourdie, qui le 
déshonorait. Vous avez été heureux, et je porte mon infortune avec joye.  

La perte de vos dents m’afflige plus que vous, car je ne scaurois pas y remédier 
comme vous faites. Il y a environ douze ans que je fis plomber la canine gauche de la 
machoire supérieure. Cela le conserve trois ou quatre ans. La couronne est usée 
intérieurement, et je l’ay perdue subitement par vermoulure. La racine est restée et j’ay 
porté une dent canine naturelle à pivot, j’en ay été assez content, mais l’obligation 
d’augmenter le pivot, ou de la garnir plus fortement pour que la dent fût stable, a fait 
éclater la racine: consultation avec le dentiste dont le résultat a été de faire l’extraction 
des racines, ce qui n’a pas été aussi douloureux que je le craignois, et de substituer dans 
l’alvéole une dent canine choisie parmi un grand nombre, d’un des cadavres et gardées 
pour l’occasion. Cela a été fait, il y a environ un an. Mais la racine n’a usé la partie 
antérieure de l’alvéole. J’ay été obligé de faire assujetter cette dent avec un fil d’or aux 
dents voisins et c’est un château branlant. C’est pour moi une grande peine que de 
paraître breche dent, ayant eu le plus beau ratelier possible. J’ay presque là-dessus la 
foiblesse d’une jolie femme. Mandez-moi comme vous arrangez les votres. 

Maintenant, parlons de notre métier. Je viens déterminer la composition du 5e tome 
des Mémoires de l’académie. C’est, mon cher ami, une pénible occupation que d’être à la 
tête d’une compagnie de gens dont la plupart sont ineptes et glorieux; qui veulent qu’on 
trouve bonnes les choses discutables et médiocres qu’ils présentent, qui imaginent qu’on 
a diminué la mérite de leur production, quand on a retranché les déffectuosités, et qui 
ne scavent aucun gré de l’esprit qu’on leur a prêté.  

Si je ne tenois pas à cette place par la distinction du public, je vous assure que les 
intérieurs m’y auroient fait renommer cent fois. Vos deux mémoires ont été admis et 
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seront imprimés. Donnez-moi un peu de patience. Cela va finir. Si votre travail sur les 
bandages étoit fait, il pourroit y trouver place; et c’est un moyen bien simple et très 
prochain de le faire connoître à toute l’Europe. 

Votre mémoire sur l'éducation des enfans a toujours été arrêté par un méchant 
écrivain qui s’est fait protégé du gouvernement par intrigues, pour traiter ces sortes de 
matières. Nos libraires, qui se ressentent des malheurs du temps, ne veullent pas faire les 
frais d’une brochure. J’y vais rechercher la traduction et je la retoucherai même, afin de 
vous l’envoyer par quelque occasion: Vous la ferez imprimer avec quelques autres de vos 
ouvrages.  

Vous êtes infatigable; je voudrois bien pouvoir vous imiter. J’ay vingt ouvrages 
avancés ou finis, et je ne mets rien sous la presse par rapport à la vie occupée que je 
mene pour suffir à un différent excercise. Le soir je me distrisse en bonne compagnie: je 
vais à la Comédie ou à l’Opéra; mes amis se chargent ensuite de moi, je rentre et je me 
couche. Le lendemain audience dans les premières heures de la matinée; puis voir les 
malades dans la ville. Après-midi, on a l’académie, ou aux comités de librairie, ou 
d’inspection des malades militaires, ou de la commission royale de médecine, ou à la 
surintendance des Eaux minérales, ou à la censure des livres, &c, &c, &c. L’été j’ay de 
plus deux fois la semaine les leçons de physiologie; vous voyez que je n’ay pas le temps 
de m’ennuyer; mais pas assez pour travailler. J’espère que vous serez content de mon 
cinquième volume des Mémoires de l’académie. La taille des pierres réussit bien, mais il 
faut la lame du lithotome plus étroite. Je taille avec succès avec le gorgeret d’HAWKINS 
pour les hommes, et nos élèves réussissent aussi fort bien. Ne soyez donc pas si 
longtemps sans m’écrire, vous me pouvez écrire combien vos nouvelles me flattent 
agréablement. Je vous envoye le programme de notre académie pour le prix de l’année 
prochaine. Je désirois avoir une hygiène chirurgicale, en proposant l’année dernière [la 
question]: ‘Quelle étoit l’influence des choses nommées naturelles dans le traitement des 
maladies chirurgicales?’ Nous n’avons reçu que quatre mémoires dont deux ne méritent 
pas d’être lus. J’y reviendrai, car cette partie trop négligée est susceptible d’être traité 
utilement, à ce qu’il me semble. 

J’ay pris un grand papier pour vous répondre, et je scai qu’il faut finir sans vous avoir 
dit la dixième partie de ce que je voulois. Je vous embrasse tendrement, Monsieur et très 
cher ami. Conferez moi votre estime et votre amitié. J’en suis digne par le plus entier 
retour. J’assure Madame, votre épouse, de mon profond respect; et toute votre famille, 
de mon inviolable affection. LOUIS. 
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20. July 7, 1773: Hendrik Le Sueur426 (Cape of Good Hope) to Petrus Camper 
(Klein Lankum, Franeker) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 82 a  
 

Le Sueur describes the chronic ulceration of a leg of a 69 year old man to Camper. He gives a very 
detailed description of the symptoms and describes how he succeeded in removing pus from the leg. He 
remembers how Camper explained the relationship between the symptoms and the position of the nerves 
in the leg during one of his lessons, when LeSueur was still one of his students. His own patient fully 
recovered. He hopes Camper will consider this report interesting enough to send it to the Hollandsche 
Maatschappij der Wetenschappen. He also refers to the controverse between physicians and surgeons about 
their practical skills. Finally LeSueur informs Camper that he has sent him 16 bottles of Constantia 
wine as a present as well as several other objects. 

 
 
Weledele Hooggeboren Heer! 
 
Bij retour van het koornschip neme ik de vrijheit UwEd. deeze toe te zenden en 
UwEd. te communiceeren dat ik hier neevens vrouw en twee zoons van een 
voorspoedige gezontheit jouissere, met toewenschinge deeze UwEd. Mevrouw en 
familie in een volmaakte welstant zal geworden. Eenige bijzonderheden deeze uithoek 
betreffende, weet ik niet, dat UwEd. attentie waardig is, alleen moet ik UwEd. melden 
dat wij voor eenige weeken een zwaare storm gehad hebben, waardoor een hollands 
schip zwaar geladen en gereet om naar Batavia te vertrekken, van zijn ankers op ’t strant 
geslagen is, de capitijn nevens de officieren, except één, en [het] grootste gedeelte van 
het volk omgekoomen. 

Terwijl ik tans de eer heb met UwEd. brievenwisseling te houden, zal het denk ik 
UwEd. niet onaangenaam zijn dat ik UwEd. een casus chirurgicus die ik in mijn practijk 
gehat heb, mede deele. 

Het was den 18 Jan. 1770 toen ik ten huize van wijlen den Heer J.W. 
BLANKENBERG (gewezen secretaris der Weeskamer alhier, gestorven den 24 Jan. dezes 
jaars) geroepen wierdt, die zedert het jaar 1768 in het begin der maand May in den 
ouderdom van 69 jaaren en 9 maanden, door de vrijving van een ‘calminke cabay’ ofte 
japon gevoert met grijn, zijn regter been aan de tendo Achillis ontvelde, waardoor aan het 
been ontstaan zijn ulceres chronica, die dan eens scheenen te beteren, dan weder veel erger 
wierden. 

Veele hebben over dat been gepractiseert ofte hun raat gegeven, onder welke ook 
geweest zijn Engelse chirurgijns, met hunne scheepen hier ter rede liggende. 

Ten tijde voornoemt lijden bij den Patient boven vermelt geroepen sijnde, vont ik 
denzelve in de volgende droevige toestant leggen. De pols was zeer ras en 
intermitterent, het geheele lichaam met stuiptrekkingen aangedaan, hij was geheel 
buiten kennis, slaande en werpende alles van sig, verbazent hart dog teffens met een 

                                                 
426  Hendrik Le Sueur (Cape of Good Hope, South Africa 1740 -?). Son of François Le Sueur and Johanna Catharina 

Swellengrebel. He married Dorothea Elizabeth Scheller.  
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doffe geluit kermende, gevende teken van een beswijkende pijn. Iets van dien aart niet 
meer bijgewoont hebbende, en door de zoo droevige als verschrikkelijke toestant 
waarin de patient was, was ik bijkans buiten staat gestelt, mijne gedagten tot desselfs 
hulp te verzaamelen. Ik, wagtende na den huis practicijn die was den chirurgijn F. VAN 

NIEROP, nam dat tijdstip waarom om den Patient nader te examineren, dus willende ik 
hem wat te drinken geven, nam hij het seer gretig na zig, dog het theewater aan den 
Pharynx gekomen sijnde wierp of spoog hij het met een verbazent gebrul en 
stuiptrekking van het geheele lichaam uit, als een Hydrophobus. Teffens merkte ik ook 
dat hij dikwils met sijne handen de Teeldeelen vreev, waarom ik die examinerende 
bevont, dat hij ook aan een Stranguria laboreerde, waar aan hij zeer veel pijn gevoelde, 
want wanneer er een droppel te voorschijn kwam, kermde hij zeer, met drajinge van 
het geheele lichaam. Het kwaade been beziende, was het vel zo ontaart en hart bijna als 
bortpapier, en aan de binnen kant van de kuit was een abces die zeer dik en verheven 
was, ter plaatse alwaar in december bevoors een opening tot ontlasting van etter 
gemaakt was, dog waardoor nu niets ontlast wierdt, waarom ik besloot dat daar verdikte 
en scherpe etter was die ontlast moest worden, en dat die zelfde etter oorzaak was van 
alle die symptomata, prikkelende de groote velzenuw van den kuit, zijnde een tak van 
de nervus ischiadicus en door de aaneenschakeling en aandoening van dien een stranguria 
onstaan was, diergelijks ook de lumbales aangedaan wordende, de dorsales ook mede 
gevoelden, teffens de Intercostales gevoeglijk ook het octavum pas gevende takken aan de 
pharynx en larynx, etc., daar ik hier op te letten hat. Want de ademhaling was zeer 
bezwaarlijk, de slikking ondoenlijk, het verteren niet als bij droppels. 

Niets was er dan te doen om die symptomata te verhinderen, als de verdikte etter 
vloeijbaar te maaken en die te loosen, waartoe ik verkoos het cataplas: Gaulardii est mic: 
pan. et extr. Satr: ac., verkiezende dezelve om de zindelijkheit en omdat in andere 
apostemata bevonden heb, die van een resolverende versterkende en levensbeweging 
herstellende kragt zijn. 

Dat catapl[asma] geduurig warm opgelegt sijnde, bedaarde alle symptomata 
langzamerhant, en de Patient sliep die nagt tamelijk gerust, en wakker geworden sijnde 
hat hij wederom sijn volkomen kennis, vroeg te drinken, en dronk met gemak, konde 
wederom verteren, en sijde wijnig pijn meer te gevoelen, waaruit ik voorspelde dat men 
den Etter zoude ontlast vinden, zoo als men het ook vont, want den Chirurgijn 
bovengemelt het verbant los makende zag men het been met stinkende en corrosive 
etter bezet, ja zelfs was langs de Tibia benedenwaarts een verzakking van etter, die men 
deet uitkomen door van beneden na boven te vrijven. Ik liet tot verwijdering in de 
avond een spongia opta steeken, en met de pap continueren tot dat de wond geheel 
zuiver was. Voor het toeloopen in de wond, liet ik daarin een ert steeken, dog die van 
geen effekt sijnde en het vleesch spongieus tegens hetzelve aangroeiende, liet ik de 
wond toeloopen. 

Onder een goet dieet liet ik den Patient eenige laxantia en sanguinea, dan purantia 
gebruiken, en rondsom het been liet ik bekwame stoovingen doen, om het ontaarde en 
verharde vel week te maken, en daarin wederom een vrije doortogt te veroorzaaken. In 
alles ben ik zoo geslaagt dat den Patient van den 18 Jan. 1770 tot den 10 Maart daar aan 
volgende ruim gerekent onder mijne bestiering geweest sijnde, volkomen herstelt 
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wierdt, en gebruik konde maken van dat been, waar aan hij zedert de maant May 1768 
zoo veel smerten geleden hat. 

De meergemelde symptomata zouden mij zeer duister en onbegrijpelijk 
voorgekoomen sijn, indien ik niet aan den loop der zenuwen gedagt hat, waar over ik 
nevens mijne condiscipelen zoo dikwils UwEd. in sijne anatomische lessen, met een 
onvermoeide vlijt, de allerduidelijkste verklaring hebbe hooren geven. Met veele dank 
erkentnis gedenk ik dog aan dezelven. 

Zie daar Hooggeleerden Heer, wat moet men nu denken van de chirurgijns alhier, 
die de menschen willen wijs maaken dat de geneesheeren geensints in wonden, 
amput[aties] etc. te pas koomen, als geen kennis daar van hebbende, omdat sij Doctoren 
en geen Chirurgijns sijn, Egter sijn de chirurgijns hier zeer ongeluckig in hunne 
operatiën. 

Zoo dit geval UwE. waardig schijnt om aan de Sociëtijt van Haarlem mede te 
deelen, zal het mij zeer aangenaam sijn en UwE. zult mij daardoor grootelijks 
verplichten, indien UwE: sulks door mij deet, en daar door de zaak door sijn gezag en 
credit, meerder attentie en luister bij te setten. Zulks zoude mij grootelijks kunnen in de 
practijk bevoordeelen, indien men hier zag het verhaal met UwEd. beroemde naam 
bekroont. 

Excuseere mijne groote uitweiding; dit wijnige heb ik nog bij te voegen, te weeten 
dat ik met een Chinas retourschip onder bestelling van den Heer Dr. A. 
TASCHEMACHER, adsistent in den Chinasen handel, wonende te Amsterdam, de vrijheit 
gebruikt heb UwEd. toe zenden 8 bottels witte en 8 dito rode Constantia wijn, nevens 
een grote pot astiaas, Bamboes, alle hetwelk ik hoop dat wel zal bezorgt sijn; zoo dra ik 
van hetgeen waarover UwEd. mij geschreven hebt, krijgen kan, sal ik sulks UwEd. 
toezenden, waartoe ik geen moeite en spare. terwijl ik UwEd. kan verzekeren dat met 
ware hoogachting ben, UwEd Edel Hooggeleerden Heer, UwE: en zeer gehoorzamen 
dinaar, 
 
H. LESUEUR.  
 
P.S. Zoo UwE: mij gelieft te honoreren met resemptie, verzoeke ik dan te melden, aan 
wie ik te Amsterdam goederen voor UwE. hebbende die sal kunnen adresseren, opdat 
UwE. het soo secuurder kunt krijgen, en de schepelingen het dan ook liever willen 
mede nemen, als na Groningen geadresseert.  
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21. July 4, 1774: Antoine Louis (Paris) to Petrus Camper (Klein Lankum, 
Franeker) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 86 d 
 

Louis answers Camper’s letter dated June 24, and apologizes for certain misunderstandings. However, 
Camper’s complaint about the delays regarding the publication of his treatises is unjust. Meanwhile 
Camper’s treatises on the trusses and on Roonhuysen’s lever have been printed. They will be published 
in volume 5 of the Mémoires de l’Académie Royale de Chirurgie, while his prize winning treatise will be 
inserted at the end of volume 4. He invites his friend to enter additions and corrections as soon as 
possible.  

 
 
A Monsieur P. CAMPER, professeur d’anatomie et de médecine, associé de l‘Académie 
Royale de Chirurgie de Paris; A Klein Lankum, près de Franeker en Frise. 
 
Monsieur et très cher ami, 
 
Je viens de recevoir votre lettre du 24e du passé, et vous avez grand raison de me 
gronder. Cependant votre réprimande et la médaille ont du se croiser en chemin. Il y a 
longtemps que je l’ay remise à M. VAN DEN IJVER. Le trésorier de l’académie devoit me 
l’envoyer chaque jour; et sa femme, à qui il avoit donné cette commission, l’oublioit; Le 
jour que mon lacquois a été la chercher, il m’est survenu des affaires; le lendemain, j’ay 
été faire un voyage à Reims; à mon retour, la médaille s’est trouvée couvert de papiers, 
qui l’ont dérobée à ma vue; enfin je l’ay portée moy-même chez votre banquier, dans 
une mauvaise boëte de deux liards tant j’étois empressé de faire frais et les preuves de ma 
négligeance et vos désirs inquiets à juste titre.427 

Vos deux mémoires sur les bandages et sur le levier de ROONHUYSEN sont imprimés 
et paraîtront incessamment dans notre 5e tome, et votre mémoire de prix le sera à la fin 
du 4e tome des prix, que je vous remettrai sous presse la semaine prochaine. Ne différez 
pas y faire des additions et corrections que vous jugerez nécessaires, et dans tout état de 
cause il m’en auroit fallu un second exemplare, ainsi qu’il est porté par le programme. Si 
vous avez la complaisance de le traduire ou de le faire traduire, je n’aurois que la peine 
d’en corriger la diction, en cas qu’elle ne fut pas bien pire, car vous scavez qu’on 
imprime le français à coté du latin; on m’a donné, je crois de votre part, votre mémoire 
sur l’inoculation: je l’ay lu avec grand plaisir. 

Vos plaintes sur les délays des académies ne sont pas justes. Les ouvrages de corps 
sont toujours très lents et ne peuvent suivre l’impatience des particuliers. Les 
occupations dont je suis surchargé ne m’ont permi de commencer l’impression du 
volume 5, qu’il y a environ un an, on m’a donné deux ou 3 feuilles par semaine; et j’ay 
presque été longtems obligé de composer à mesure. J’ay moulé votre médaille dans des 
mauvaises épreuves relatives à vos mémoires. Je vous embrasse de tout mon cœur: 
modérez-vous; vous avez à mon avis maintenant pleine de satisfaction. Votre médaille 
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est belle; et j’espère que vous en êtes content. J’aurois désiré vous envoyer avec la valeur 
des deux autres; vous verrez quels ont été les ouvrages de vos concurrens: je n’en dis 
rien. 
 
Adieu mon cher bon ami. 
LOUIS. 
 
 

22. August 15, 1774: Petrus Camper (Klein Lankum, Franeker) to Antoine Portal 
(Paris) 
UBL BPL 885 
 

Camper, encouraged by Portal’s obliging letter sent to him on June 12, 1774, sends his first letter to the 
Académie Royale des Sciences and expresses his feelings of esteem. He adds a drawing of the head of an 
animal [not specified], to show the academy how much it differs from the drawings made by Perrault and 
De Buffon. He regrets they can not rely on even the greatest writers when it comes to the true figure of 
animals. Furthermore he writes Portal, that he received the head of a hippopotamus recently, preserved in 
salt, as well as the heads of two crocodile species: a common crocodile and a crocodile from the River 
Ganges. He also received several human skulls. One of the larger rooms of his country estate serves as a 
cabinet [of natural history] and he expresses his hope to spend most of his time in here, especially since he 
has been released from official obligations. Camper is eagerly looking forward to receive news on the 
publication of volume 5 of the Mémoires of the Académie Royale des Sciences. He is also pleasantly 
surprised by the fact that Mr. Lieutaud has been appointed personal physician to H.M. the King. 
Camper apologizes for his poor knowledge of French and asks Portal to improve the legibility of his texts. 
In his view it is almost impossible for a foreigner to express himself in an appropriate way in such a 
beautiful language.  

 
 
Monsieur! 
 
Encouragé par votre obligeante lettre du 12 juin. je prends la liberté de vous adresser la 
première lettre a MM. de l’Acad[émie] R[oyale] des Sciences de Paris avec les assurances 
de mon respect. Ayez la bonté de la presenter à cette illustre Academie de ma part. J’y 
ajoute les contours de la tête. L’academie verra combien ils different de ceux qu’ont 
donné Mr. PERRAULT et Mr. DE BUFFON. Il est dommage que l’on puisse si peu se fier 
meme aux plus grands auteurs lorsqu’il s’agit de la veritable figure d’un animal. 

J’ai reçu la tête entiere d’un grand hippotame dont la peau &c. est parfaitement 
conservée dans du sel sec, le tout dans un baril bien fermé. J’ai aussi reçu une 
grandissime tête de crocodile ordinaire et une de celuy du Ganges. La tête d’un chinois, 
et d’une hottentote. La derniere differe beaucoup par sa couleur de ce qu’en dit Mr. DE 

BUFFON. J’ai aussi reçu un grand Casuel, qui confirme exactement ma theorie sur la 
respiration des oiseaux. 
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J’ai arrangé a present mon cabinet dans une grande salle de ma maison de campagne: 
je vais y travailler successivement, aussi aurai-je du tems, puisque je n’ai point 
d’engagemens comme auparavant. 

Je languis pour voir mes memoires imprimés dans le 5e vol[ume] que vous me 
permettez avec tant de politesses de la part de l’Academie; je vous prie de luy presenter 
mes complimens de grace la-dessus, comme aussi pour la liberté qu’elle me vient de 
donner pour y adresser mes memoires. 

La nouvelle que vous me donnez du choix de Sa Majesté tres chretienne de Mr. 
LIEUTAUD pour son medecin ordin[aire] et DELASONNE pour la survivance me fait 
beaucoup de plaisir; ayez la bonté de feliciter ces messieurs de ma part avec ce poste 
honorable. 

Corrigez, je vous prie, le francois, et rendez-le plus lisible, vous scavez qu’il n’est 
guere possible à un etranger de plaire par son style à une nation, qui a tant embelli sa 
langue. 

J’ai l’honneur d’être avec la plus parfaite consideration, Monsieur, Votre tres humble 
et tres obeissant Serviteur, PETRUS CAMPER. Klein Lankum, près de Franeker, ce 15 
d’août 1774. 
 
P.S.: Adressez toujours à Franeker. 
 
 

23. September 8, 1774: Antoine Louis (Suresne) to Petrus Camper (Klein 
Lankum, Franeker) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 86 e 
 

Louis writes to Camper from a residence in the countryside. Last Sunday he presented volume 5 of the 
Mémoires of the Académie Royale de Chirurgie to His Majesty King Louis XV. Camper, as one of the 
authors, will also receive a copy. Louis inquires about the best way to send it to him. It will be published 
in two versions. Volume 4, containing the prize winning treatises, will be published in October, and 
Louis urges Camper to enter his French translation as soon as possible. Is he satisfied about the style 
corrections? Louis will start editing volume 6 of the Mémoires as soon as possible. Because he fully agrees 
with Camper’s ambition with respect to an association with the Académie Royale des Sciences, he advises 
him to send his request to Portal. He promises to support Camper’s application. Because Louis believes 
Portal to be an intriguer, he will operate very carefully through the mediation of his friends among the 
members of the academy. However the number of members within the class Camper is interested in, is 
very limited. He congratulates Camper with his happy and prosperous family life and informs him that 
his own teeth are still healthy. 

 
 
A Monsieur le Docteur PIERRE CAMPER, associé de l’Académie Royale de Chirurgie 
de Paris, ancien professeur &c., à Franequer en Frise. 
 
Je suis à la campagne depuis deux jours, Monsieur et très cher bon ami, et je n’ay pas 
sous les yeux votre dernière lettre pour y répondre cathégoriquement; le fait est que 
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nous avons présenté dimanche dernier au ROI LOUIS XV le Ve tome des Mémoires de 
l’Académie Royale de Chirurgie et il vous en revient un exemplaire comme auteur. Faites-
moi savoir comment je pourroi vous l’envoyer et à qui je le remettrai. Vous n’ignorez 
pas que l’on fait deux éditions, l’une en 4° et, qu’en faveur des étudians il y a aussi une 
édition in 12°, en sorte que ce 5e tome forme les volumes 13, 14 et 15 de la petite 
édition. Si par hasard, ce que je ne pense pas, vous aviez cette petite édition, c’est elle 
qu’il faudroit vous envoyer. 

Au reste, mon cher ami, ne prenez pas si inaccordable opinion de notre diligence; je 
vous proteste que le 4e tome du Recueil des prix est tout prêt, et que je le mettrai sous 
presse au commencement du mois prochain: ainsi ne perdez point de temps pour 
perfectionner votre mémoire, et m’en envoyez une traduction françoise que je vous 
demande la permission de reviser. Vous me direz à la reception du 5e tome si vous êtes 
content des corrections de style que j’ay faites à vos deux mémoires sur la construction 
des bandages et sur le levier de ROONHUYSEN. A l’égard de ce premier vous 
m’enverrez toute explication que vous jugerez nécessaire, car je puis encore vous 
permettre quand le volume des prix sera imprimé. On ne perdra pas un moment à 
commencer le 6e des Mémoires; je veux me débarrasser de ce que j’ay de prêts, afin de 
pouvoir travailler deux ou trois ans pour mon compte. J’ay bien des affaires sur le tapis. 
Lesquelles me demandent qu’un peu de loisir. Vous verrez dans votre collection un 
mémoire contre la charlatanerie de la cure radicale des hernies par les caustiques; et dans 
le supplément que j’ay donné à la fin du volume, un état des hernies relatif au nombre 
de celles qui arrivent à droite, à gauche et de deux cotés; en général vous me ferez grand 
plaisir de me faire part de vos réflexions sur tous les objets que vous en croyez 
susceptibles. 

Quant à l’Académie des Sciences, votre ambition me paroit juste et naturelle; je crois 
qu’il n’y a que HALLER en médecin étranger. Vous pouvez vous ouvrir à PORTAL, 
quoique ce soit une manière d’imbécille; mais il est intriguant et il ne faut que cela. 
Quand il y aura une place vacante dans la classe, je serai attentif à la solliciter pour vous, 
quoique je ne suis pas de ce corps, parce qu’il ne m’a plus convenu d’en être après 
certain gens qui y sont; et à la suite de qui je ne me crois pas fait pour marcher. J’y ai des 
amis de crédit et d’autorité, mais le nombre des associés étrangers est bien court, et je ne 
scais pas si alternativement on ne cherche pas à y mettre des personnes de différens 
genres pour varier. Je m’informerai de l’usance et des moyens de vous voir parvenir à 
vos fins. 

Je vous embrasse de tout mon cœur; j’attendrai de vos nouvelles sur l’envoy du 
volume; Les détails que vous m’avez donné sur votre famille me font voir que vous êtes 
heureux par messrs. vos enfans; je vous en félicite et prends une part bien sensible à 
votre satisfaction, il y a dans votre lettre quelque chose qui regarde les dents artificielles. 
Mes désirs de connoissances à ce sujet ne me regardoient pas personnellement. Grâce à 
dieu j’ay les dents saines et assez belles; elles pourroient me servir à manger trente mille 
livres de rente. Si je les avois encore une fois, mon cher bon ami, je vous embrasse ‘ex 
toto animus’. LOUIS. 
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24. October 10, 1774: Denis Diderot428 (The Hague) to Petrus Camper (Klein 
Lankum, Franeker) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 53 
 

Denis Diderot informs Camper he is still waiting for the second part of Camper’s contribution on 
smallpox for the Encyclopédie. Diderot offers several possibilities to solve this problem. He expresses his 
feelings of esteem and true friendship and mentions his address in Paris. 
 

A Monsieur CAMPER, Docteur en Médecine, et professeur, à Klein Lankum dans la 
province d’Overissel. 
 
Monsieur et très honoré Docteur,  
 
J’ai attendu jusqu’à ce moment la seconde partie de votre ouvrage, avec les figures, sans 
lesquelles il est impossible d’entendre, et impossible de hasarder la moindre correction; 
cependant je touche au moment de mon départ, et je ne voudrois pas vous laisser le 
moindre soupçon sur mon caractère. Premièrement, je vous défends, sous peine de faner 
par le stile le plus incorrect, des idées toutes franches, et de nuire à leur succès en leur 
otant l’agrément de la diction dont elles sont suceptibles et ‘modeste volunt et delutare 
poetae’ et par ‘poeta’ j’entends tout faveur. Secondement: entre plusieurs parties que je 
vais vous proposer, quelques soit celui qui vous agréez, il me conviendra. 

Ou faites-moi passer la seconde partie de votre ouvrage avec les figures, et permettez 
que je renvoye le tout à Paris, ou donnez deux éditions à la fois qui paroitront toutes 
deux sous votre nom, l’une en hollandois dans ce pais-cy, l’autre en françois, dans le 
mien. Je me chargerai du soin de celle-cy; et vous feriez tirer un nombre suffisant de 
figures pour l’une et pour l’autre. De ces figures vous m’enverriez d’ici, ce que l’édition 
françoise en exigeroit. 

Ou ne faites qu’une seule édition françoise et hollandoise et en ce cas où je 
renverrois votre manuscript avec vos figures et vous feriez imprimer le tout ici, 

Ou je vous ferois imprimer à Paris la portion françoise, à peu près même caractères, 
même format et page pour page; et il ne vous resteroit plus qu’à faire assembler feuille à 
feuille les deux moitiés pour en former un seul volume. 

Dans le cas de deux éditions qui paroitroient en même tems, l’une hollandoise en 
Hollande et l’autre françoise en France, je crois que nos libraires, qui ne sont pas à 
beaucoup pris aussi contens que les votres, ne balanceroient pas à attacher un prix 
honnête à votre travail. 

Je sçais que vous êtes fort au-dessus de toute vue d’intérêt; cependant l’argent que 
l’on acquiert par les productions de l’esprit n’a rien de honteux; et tant qu’il y aura 
quelque bien à faire dans ce monde-cy, il sera très bien d’en avoir et même d’en avoir 
beaucoup. 

J’ai d’autant meilleurs grau à prêcher cette morale que je ne vais jamais pratiquer. J’ai 
fait la fortune de quatre libraires et j’en ai pas sçu faire la mienne. 

                                                 
428  Denis Diderot (1713-1784).  
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Faites-moi réponse. Je vous salue, vous aime, vous revère et vous embrasse de tout 
mon cœur. Et n’oubliez pas qu’il y a au coin de la rue Taranne, ‘carrefour St. Benoît’, à 
Paris, un homme qui vous est sincèrement dévoué! 

 
DIDEROT, 
A La Haye, ce 10 octobre 1774.  
 
  

25. October 15, 1774: Petrus Camper (Klein Lankum, Franeker) to Antoine Portal 
(Paris) 
UBL BPL 885:  
 

Even though Camper did not receive an answer to his last letter to Portal, written on August 15, 
containing information on the anatomy of the elephant, he does not doubt it has reached the addressee and 
that it was presented to the academy. Camper hopes the academy will accept his contribution like it did 
accept his former entries. Mr. Desnoyers has allowed him to add his letters to the diplomatic mail, which 
is sent from the French embassy in The Hague to Paris, so Portal does not have to pay postal charges. 
Camper will send his third letter next month. He is looking forward to receive answers from Portal and 
the Académie Royale des Sciences. He observes that the Paris booksellers Panckoucke and Chevallier are 
well connected with Dutch booksellers. 

Since the he has sent his last letter, Camper has spent most of his time on rearranging his library. 
He plans to leave the countryside and return to town before the winter. He has also organized the 
equipment of a small anatomical laboratory, which will serve as a workshop for his son. In this laboratory 
he will also reassume the completion of volume 3 of his ‘Demonstrationum anatomico-pathologicae’ 
(about the anatomy of the brain, on the origin of the nerves and on the intercostal nerve). First of all he 
will start to investigate the anatomy of the head of the Hippopotamus. He asks Portal to give his 
compliments to the Académie Royale des Sciences and to present his second letter.  

 
 
A Monsieur PORTAL 
 
Monsieur, 
 
Quoique je n’aye pas eu de reponse sur ma derniere datée le 15 d’août 1774, qui étoit la 
premiere lettre sur l’anat[omie] de l’Elephant, je ne doute pourtant nullement ou elle est 
arrivée, et communiquée à votre illustre academie. Voicy la seconde! J’espere qu’elle 
sera reçue avec cet accueil favorable et gracieux, avec lequel l’acad[emie] a bien voulu 
recevoir mes autres ouvrages. C’est Mr. L’ABBE DES NOYERS

429, qui m’a accordé la 
faveur d’enfermer mes papiers pour l’academie dans le pacquet de Mr. l’ambassadeur. Je 
vous epargne par là le port des lettres et nous allons plus seins. 

J’enverrai la troisieme dans le mois suivant, mais en attendant je serai curieux de 
scavoir et vos sentimens, et ceux de l’academie la-dessus. 

                                                 
429  Etienne-Julien Desnoyers (1722-1799?) was a former Jesuit, and the author of Tableau de la Nature (Paris 1760). 
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Aussi, si vous avez deja envoyé un tôme pour moi, et à qui des libraires, car vos 
ouvrages, que vous m’avez écrit d’être envoyé à moi, ne sont pas encore venus à moi. Je 
crois que Mr. PANCKOUCKE

430 ou CHEVALLIER sont les libraires, qui ont beaucoup de 
correspondance avec la hollande.  

Je n’ai rien de nouveau. J’ai passé beaucoup de tems à arranger mon Cabinet et ma 
Bibliotheque; je vais quiter la campagne pour aller en ville, et y passer l’hyver. J’ai fait 
faire une chambre anatomique petite, mais commode: au bout de la cour de ma maison, 
à coté des écuries. 

Elle sera l’academie pour mon fils, et j’y vais finir mon troisieme livre sur le cerveau, 
la cervelle, l’origine des nerfs, et de l’intercostal, &c., &c.: voilà mon amusement de 
l’hyver. 

L’hippopotame servira d’Entrée; je crois que je vous ai deja communiqué d’avoir 
reçu une belle tête de cet animal singulier. 

Je vous prie de faire mes complimens à Messieurs de l’Acad[émie] R[oyale] des 
Sciences, et de leur présenter la seconde lettre sur l’Elephant; vous obligerez beaucoup 
celui qui a l’honneur d’être avec le plus profond respect, Monsieur, Votre tres humble 
et tres obeissant serviteur, 
 
Klein Lankum, près de Franeker, PETRUS CAMPER. Le 15 Octob: 1774 
 
 

26. October 23, 1774: Antoine Portal (Paris) to Petrus Camper (Groningen) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 116 e:  
 

Portal assures Camper that he has presented Camper’s treatise to the Académie Royale des Sciences 
immediately after having received it. It will be examined by a commission, before Camper will hear from 
the academy. Camper’s treatise on inoculation is widely known in Paris and scientists are impressed by 
Camper’s numerous new observations, analyses, explications and advices. Mr. Delasonne has recently 
published a treatise on the inoculation of His Majesty the King and the princes. His Majesty has asked 
Portal to send Camper a copy of this document. It is enclosed in this letter, together with the treatises of 
the foreign members of the academy. Furthermore, Portal asks Camper to inform him about the 
arrangements which have to be made with the Amsterdam booksellers, to whom frequently books are sent 
from Paris. He informs Camper that the Académie Royale de Chirurgie has recently published volume 5 
of its Mémoires, so Camper might already have received a copy. This volume also mentions the fact that 
at the time of Camper’s friend Louis has fallen victim to literary discussions. Portal plans to finish a new 
edition of Lieutaud’s ‘Anatomie’ soon, and he will add several historical and critical remarks. He 
expresses his appreciation of Camper’s work on the anatomy of the arm and the pelvis. When will the 
volume on the head be published? Sabatier will soon publish an anatomical work, enlarged with many 
surgical observations taken from other works, without crediting the sources.  

 

                                                 
430  Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798) was born in Lille and became a leading bookseller and publisher in 

Paris. He agreed with Diderot to publish a supplement to the Encyclopédie, in 4 volumes, which were to be 
published in 1776 and 1777. 
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A Monsieur CAMPER, médecin très célèbre à Groningue, en Hollande. 
 
Monsieur, 
 
Je n’ai pas manqué de présenter à l’Académie le dernier mémoire que vous lui avez 
envoyé. Elle a nommé de commissaires qui lui en rendront compte. C’est toujours la 
forme. Je vois avec plaisir que vous ne nous oubliez pas, et je vois aussi que vous 
travaillez sur des objets très multipliés et très variés avec un égal succès. Votre 
dissertation sur l’inoculation est très répandue dans cette capitale. Elle contient un précis 
de tout ce qu’on a écrit de plus solide sur cette matière et des vues et des expériences et 
des observations nouvelles qui vous sont propres. Mr. DELASONNE a publié il y a peu de 
tems, une histoire abrégée de l’inoculation du roi et des princes, et m’a chargé de vous 
en envoyer un exemplaire, c’est ce que je ferai en vous adressant votre volume des 
savans étrangers. J’attends que vous m’indiquez quelque commodité. Les libraires 
d’Amsterdam doivent sans doute faire venir souvent des livres de Paris. Ce seroit à 
quelqu’un d’eux que vous deviez vous adresser. 

Le cinquième volume de l’Académie de Chirurgie paroit depuis quelque tems et il 
contient un de vos mémoires. Sans doute qu’il vous est déjà parvenu. Cet article regarde 
votre ami LOUIS; il est actuellement en proye à de disputes littéraires qui le tracassent. 

Je vais mettre sous presse une nouvelle édition de l’ Anatomie de Mr. LIEUTAUD avec 
des notes historiques et critiques que j’ajoute. J’ai profité plus d’une fois de votre grand 
ouvrage Sur le Bras et sur le Bassin. Quand est-ce-que votre Traité de la Tête paroitra? Mr. 
SABATIER, chirurgien de Paris, va aussi publier une Anatomie en 2 vols in 8°. Elle sera 
plein d’observations chirurgicales, extraits de divers auteurs, &c.. Ce chirurgien qui est 
mon ami a trouvé à propos de copier mon histoire de l’anatomie en cent endroits, sans 
la citer; je n’aime pas ce procédé, mais il faut être à Paris pour avoir l’idée du brigandage 
qui règne dans la littérature. Vous êtes bien heureux de pouvoir vivre tranquille et à 
l’abri du tumulte. 

Je vous prierai lorsque vous m’adressez quelque paquet de les mettre sous une double 
enveloppe; la première (extérieure) avec cette adresse: ‘A Monsieur DE MARVILLE, 
Conseiller d’Etat, rue de Verneuil, à Paris’; sur la seconde enveloppe vous voudrez bien 
mettre mon adresse! 
 
Votre très humble Serviteur, PORTAL. 
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27. February 9, 1775: Antoine Louis (Paris) to Petrus Camper (Klein Lankum, 
Franeker) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 86 f 
 

Louis informs Camper that his treatise on the trusses has been published before the one on Roonhuysen’s 
lever. He reminds Camper that he had promised to inform him about the way to secure artificial teeth. 
Quite recently Sabatier published a work on anatomy in 2 volumes. Louis informs Camper about the 
construction of a new building, which he thinks is the most beautiful monument of architecture in Paris. 
He shall have his private apartment in this building, and will save a lot of money on renting a house. 
Louis is also seeing Portal in order to discuss the vacant positions of associates of the Académie Royale des 
Sciences. If possible Camper should send him a treatise on artificial teeth without delay. Many of his 
colleagues are interested in this subject. He expresses his gratitude in advance if Camper would be so kind 
to fall in with his request to be elected associate member of the Hollandsche Maatschappij der 
Wetenschappen. In May Louis will leave for the Alsace, in order to make a tour of inspection to the 
hospitals. He expresses his feelings of love, friendship and esteem. 

 
 
A Monsieur le Docteur PETRUS CAMPER, ancien professeur de médecine, d’anatomie 
et de chirurgie d’Amsterdam et de Groningue, A Franeker. 
 
Monsieur et très cher ami, 
 
Cette lettre d’avis sera probablement suivant l’expression d’un proverbe françois, ‘de la 
moutarde après diné’. Son objet est de vous annoncer la remise que j’ay faite chez le 
libraire LE CLERC, pour mettre dans les ballots de Mr. REY, à Amsterdam, le 5e tome in 
4° des Mémoires de l’Académie [Royale] de Chirurgie, que vous avez peut-être reçu depuis 
longtems. Vous y verrez qu’on vous avoit très mal informé, car votre mémoire sur les 
bandages a été imprimé avant celui du levier de ROONHUYSEN.  

J’aurai l’attention de surveiller aux vacances des places d’associés étrangers à 
l’Académie Royale des Sciences. Entretenez toujours liaison à cet égard avec PORTAL.  

Mr. SABATIER, chirurgien major des ‘Invalides’, parce qu’il a épousé une nièce de 
feu Mr. MORAND, pour avoir sa survivance, vient de mettre au jour une anatomie en 
deux volumes in 8°. La manière à l’ambiguie dont PORTAL en TENON ont tourné leur 
rapport et approbation à l’Académie Royale des Sciences, montra qu’ils ont 
eu l’intention d’en dire du mal, sans l’oser ou peut-être sans le pouvoir: c’est une 
platitude qui pince au nez et exite la mangée. 

Vous m’avez bien promis votre manière d’arranger les dents artificielles, mais vous ne 
me l’avez point envoyé, et vous avez d’autant plus de l’art que vous, même me rappeler 
que je vous en ay fait la demande le 12 janvier 1773. Je n’ay pu vous faire des 
condoléances sur la perte de vos dents, car je les ay en général bonnes et assez belles, 
mais sur la perte de la canine gauche. On ne compte que celles qui sont visibles en 
parlant ou en riant; car je ris encore et le plus souvent que j’ai trouvé l’occasion, je ne 
ressemble pas à LEVRET, que la fortune a rendu difficile, dur, insociable, et qui ne rit 
vraysemblablement que quand il compte son argent. En revenant au fait, où ay-je dit 
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que vous m’avez ennuyé par votre histoire et façon de faire et d’arranger vos dents? Je 
ne vous excuse pas de m’imputer pareille pensée, et je ne vous tiens pas quitte de m’en 
faire le recueil. Il y a plus: cette prothèse est assez intéressante pour en faire l’objet de 
l’attention publique et le sujet d’une bonne dissertation. Ne tardez donc pas à me 
l’envoyer; Si je pouvois en faire lecture à notre prochaine séance publique, cela me 
seroit agréable. Vous scavez ou vous ne scaviez pas qu’on achève de nous batir des 
Ecoles superbes, c’est le plus beau monument d’architecture qu’il y ait dans Paris. J’y 
aurai mon logement qui sera susceptible d’être occupé au mois d’octobre prochain; cela 
m’épargnera 1800 # de loyer annuel. Il n’est pas possible de ne pas rendre solemnelle 
plus qu’à l’ordinaire de la première séance, qui sera l’inauguration de l’édifice, à la fin du 
mois d’avril. Après la distribution des prix, je ferai l’éloge du feu roi notre fondateur; il 
faudra ensuite lire différens mémoires, mais ce qui est excellent dans les recueils de 
l’académie n’est pas toujours ce qui rend une séance intéressante pour les envieux et 
amateurs qui ne sont pas initiés dans les mystères de l’art; et une dissertation un peu 
piquante sur les dents artificielles pourroit satisfaire la curisoté de nos auditeurs ce jour-
là. Il y aura des seigneurs, des magistrats, peut-être même des Dames, - car nous avons 
une tribune pour les places, nous avons des cabinets de curiosités anatomiques, et si vous 
pouvez nous faire présent de quelques pièces, elles seront ornées de votre nom ‘ad 
perpetuum remerciant’. 

J’allois finir en oubliant maladroitement de vous faire mes très humble remerciemens: 
j’accepte avec grande reconnoissance l’association à l’académie de Harlem; mais le 21 de 
mai je serai probablement en Lorraine en Alsace à faire l’inspection des hôpitaux; mais je 
serai de retour à Paris pour le 25 de juin. Personne ne vous aime plus que moi et ne 
désire plus vivement de jouir du plaisir de recevoir l’assurance d’une amitié réciproque: 
la mienne vous est acquise pour la vie et ‘ultra’; ménagez votre vue. Adieu Monsieur et 
très cher ami; je vous embrasse de toute mon âme. LOUIS. 
 
 

28. February 14, 1775: Philippe Dumas (Toulouse) to Petrus Camper (Klein 
Lankum, near Franeker, in Friesland) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 56 b 
 

Dumas wonders why Camper did not answer his letters. In his second letter, Dumas had informed 
Camper on the progress of the translation of Camper’s excellent treatise. It is almost printed. Dumas 
woud like to know in what way the copies he is entitled to receive, should be sent to him. Dumas informs 
him that his entry has been received by common consent and that the personal physicians to the King 
have read this document before inoculating His Majesty. Dumas expresses his gratitude to Camper for 
sending him a book on mythology and asks him to send another one so that he will be able to continue 
his work on this subject.  

 
 
A Monsieur P. CAMPER, Docteur en Médecine, Professeur honoraire &c. des 
Académies de Paris et de Londres, &c, à Klein Lankum, près de Franeker en Frise. 
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Monsieur, 
 
J’ai tout lieu de croire que les lettres que nous avons eu l’honneur de vous écrire, Mr. 
DE BUISSAIZON, et moi se sont perdues. J’en suis d’autant plus fâché que quelques mois 
après ma première, je vous en adressai une seconde, par laquelle je vous annonçois que 
la traduction de votre excellente dissertation étoit imprimée à peu de choses près, et que 
j’attendois votre réponse pour vous en faire parvenir un certain nombre d’exemplaires 
&c. J’ajouterai aujourd’hui quoiqu’un peu tard, qu’elle a été accueillie comme elle 
devoit l'être; et un détail dont plusieurs personnes ne conviendront pas sans doute, c’est 
qu’elle a été lu par les médecins du Roi de France avant de l’inoculer, et qu’elle les a 
engagés à abréger beaucoup les formalités de cette pratique. Je souhaite que ces 
nouvelles auxquelles vous deviez vous attendre en partie, puissent vous intéresser. 

Vous vous étiez offert de si bonne grâce, Monsieur, à me faire parvenir le Dictionnaire 
grec d’HESYCHIUS

431, dont un heureux hazard vient de me rendre possesseur, que je 
vous prierai instamment de me rendre un autre service dont j’avois pris la liberté de vous 
parler dans ma seconde lettre. Je continue toujours l’ouvrage de Mythologie que je vous 
y ai annoncé; c’est une histoire du Culte de Vénus; j’ai beaucoup lieu d’y parler de ses 
statues, et je serois charmé d’y déterminer d’après vous, et en vous en faisant honneur, 
en quoi consiste ce trait noble que les anciens donnoient à leur Apollon, &c.; ce sont 
vos termes.  

Daignez, Monsieur, vous joindre aux personnes habiles qui ont bien voulu m’aider 
de leurs conseils. Je suis jeune, personne n’en eut plus besoin que moi, et personne n’est 
plus capable de m’en donner que vous. 

Je suis, en attendant l’honneur de votre réponse avec une considération respectueuse, 
Monsieur, Votre très humble et très obéissant serviteur, DUMAS, de l’Académie des 
Sciences et Professeur au Collège Royal. 
 
 

29. May 30, 1775: Hendrik Le Sueur (Cape of Good Hope) to Petrus Camper 
(Klein Lankum, Franeker) 
UBA HSS-mag.: x 82 b 
 

Le Sueur refers to Camper’s letter in which Camper had asked him to send the head of a wild boar. 
Finally Le Sueur has succeeded in obtaining a young living specimen of a Boschvarken. So he want to 
send him a specimen. He has also ordered an ant-bear. He will try to send it to Holland in January. 
Furthermore he discusses a couple of other objects which he will send, including the skull of a Hottentot 
and adds several remarks on the habits of this people. He asks Camper to interfere in his favour because 
Mr. Van Plettenberg, the Governor general, will decide about the appointment of a new chief surgeon. 
He also mentions the recent arrival of Dr. Brant, who has said to have carried out several difficult 
deliveries. He ends his letter by asking Camper to inform him about the best way to send him goods and 
letters, such as the address of a correspondent living in Amsterdam or in another port.  

 

                                                 
431  Hesychius of Alexandria (5th century) wrote among others a dictionary, entitled Alphabetical collection of all words. 
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Wel Edele Hoog Geleerden Heer! 
 
In een uwer brieven waar mede UwE. mij hebt gelieven te vereeren, gaf UwE. te 
kennen dat het UwE. aangenaam zoude zijn indien UwE. een wilden varkens kop met 
lappen onder de oogen toegezonden wierdt. Zedert die tijd heb ik veel moeijte gedaan 
om zodanige kop te bekomen, dog mijne pogingen waren vrugteloos; nu heb ik een 
jonge levendige Boschvarke dierekt van buiten komende (zijnde een beer) gekogt, die 
ik de eer heb UwE. toe te zenden, denkende dat het UwE. aangenaamer zal zijn 
zoodanig beest levendig te zien, de lappen komen nog wegens de jonkheit maar even 
voor den dag, gelijk ook de slagtanden: dat beest vertoont zig het traagst wanneer [het] 
ouder geworden is. Tot de kop van een grooten Miereneter heb ik commissie gegeven, 
denkelijk zal ik de eer kunnen hebben UwE. aanstaande jaar in de maand Januarij een 
toe te zenden. Zoo UwE. ook een in het geheel gelieft te hebben, verzoeke dan maar te 
melden of de ingewanden daarin moeten blijven. Zoo UwE. nog geen Pinguins 
gekregen hebt, verzoeke dan te weeten of ik die ook in pekel met of zonder 
ingewanden zenden moet. 

Het spijt mij zeer dat het Septum cartilagineum &c in de kop van de Hottentotten 
geschonden is, ik denk met UwE. dat de lues venera deeze destructie gemaakt heeft; ik 
heb haar hooren spreeken en zeer door de neus, toen kwam zij mij reeds suspect voor, 
dog de Hottentotten hebben altoos eene zeer ingedrukte neus, de eene meer dan de 
andere. Deeze vrouw hat reeds groote kinderen, en scheen mij toe omtrent 40 jaaren 
geweest te zijn. BUSSEN heeft mis aangaande de ouderdom der Hottentotten, want men 
vint ze onder hen die zeer oud zijn, ja zelfs die van ouderdom niet meer gaan kunnen. 

Ik heb ook geïnformeert of de Hottentoten een hunner ballen bij het huwelijk laaten 
weg neemen. Zij alle spreeken het tegen. De kleur van alle Hottentotten is zoo swart, 
zoodra een kind gebooren is, wort het met vet en koemist besmeert en zoo in de zon 
gelegt om te laaten intrekken, opdat het dus minder gevoelig aan het weer zoude zijn; 
het smeeren met vet continueeren zij dagelijks zelfs te doen. Aangaande de genitalia der 
vrouwen zal ik bij nader onderzoek de eer hebben UwE. te melden.  

De leuwenkop met een pakje onder bestelling van Capt. COEN zal hoop ik reeds 
wel aan UwE. bezorgt zijn. 

U vriendelijke mediatie en recommandatie waarom ik in een brief voor deeze 
verzogt heb aan onzen Edele Heer Gouverneur te doen ten mijne faveure, verzoeke mij 
nogmaals mij niet te wijgeren, want ik vrees dat anders een andere met de 
Opperchirurgijns ampt zal begunstigt worden, dog zoo UwE. voor mij bij den Edele 
Heer VAN PLETTENBERG

432 gelieft te intercederen, vertrouwe ik dat ligtelijk sijn 
gestrenge zal te disponeeren zijn om mij met dat lucrative ampt te begunstigen. 

Voor eenige maanden hebben wij hier een Medicinae Doctor, BRANT
433 genaamt, 

gekreegen, die zegt een discipel van UwE. Hooggeleerde te zijn, zig uitgevende door 

                                                 
432  Joachim Ammema Baron van Plettenberg (1739-1793) had a prosperous political career. From 1761 to 1765 he 

was governor of the ‘Cape Colony’. He returned to the Netherlands in the rank of admiral. 
433  Daniel Brand, M.D. from Sneek matriculated at Groningen University on 28 August 1771. After his arrival in 

the ‘Cape Colony’ he was married in 1775 to Johanna Verbeek, whose father came from Rotterdam. 
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een vroedmeester als hebbende die kunst al dikmaal in Friesland in zwaare gevallen 
geoeffent. Wat er van is weet ik niet, dewijl ik nog geen occasie gehat heb hem te 
spreeken; Hij is als ondermeester hier in het Hospitaal bescheiden. 

Ruim 8 jaaren geleden is hier den chirurgijn HARST uit Groningen geweest en na 
Patria gerepatrieert, met voornemen om wederom na India te keeren, denzelve heeft 
mij belooft bij zijn retour, 11 dictata over de verbanden met de verbanden aan mij te 
zullen brengen, dog dewijl ik hem nog niet heb zien opdaagen, vrees ik dat hij zal 
gestorven zijn, ik verlange te weeten wat er van hem geworden is. 

Om UwE. attentie niet meerder lastig te zijn, zal ik deeze eindigen met UwE. te 
communiceeren dat ik nevens mijn vrouw, zoon en dogter eene redelijke gezontheit 
jouisse. Tevens neem ik de vrijheid mij in UwE. gunst en protectie te recommanderen, 
onder oprechte verzekering dat met waare hoogachting en eerbied ben. 
Wel Edele Hoog Geleerde Heer, UwE. onderdanigste en zeer gehoorzamen dienaar, H. 
LESUEUR. 
 
P.S.: Verzoeke mij een uwer correspondenten te Amsterdam of in een andere zeehave 
van ons Nederland alwaar de Oost-indische schepen aan komen, aan te wijsen, en de 
straat van hunne woning te melden, opdat ik dan tot securiteit de goederen en brieven 
van U aan die kan adresseren, wijl het anders zeer beswaarlijk is ieds met de 
schepelingen mede te krijgen, omdat UwE. zoo ver van onze zeehavens woont. 
 
 

30. June 21, 1775: Antoine Portal (Paris) to Petrus Camper (Klein Lankum, near 
Franeker, in Friesland) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 116 f 
 

Portal wonders why Camper did not acknowledge the receipt of the volume of the Mémoires of the 
Académie Royale des Sciences yet, sent by him to Didot, a bookseller in Paris, from were it was sent on 
to Holland. The parcel was addressed to Merkus, bookseller in Amsterdam. Furthermore, he informs 
Camper that Daubenton has been charged with reviewing Camper’s work on the elephant, and that he 
will report shortly. Portal has spoken to him and the man seemed very pleased with the accuracy of 
Camper’s research. Portal expresses his gratitude to Camper for having shown interest in him, when he 
was received by the Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. He promises to enter a treatise once 
every seven years and wants to thank Mr. Van der Aa for his honourable election. He also refers to the 
letter Camper wrote to him on the hollow bones of birds. The academy is eagerly looking forward to 
receive the treatise on this subject. Of course Camper is already aware of the fact that Hunter disputes 
Camper this discovery. Portal has recently received a letter from Kooijstra, who has settled in London. 
The opinion held by Camper and Smellie that it is recommendable to blow in the mouth of newborn 
children, when they seem to be dead, turned out to be right. Portal himself has also advised to do so.  
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A Monsieur CAMPER, médecin très célèbre, à Klein Lankum, près de Franeker en Frise. 
 
Monsieur, 
 
Il y a un tems infini que j’ai remis à DIDOT, libraire de Paris, le volume de l’Académie 
des Sciences que je devois vous faire parvenir; il a été adressé à MERKUS, libraire à 
Amsterdam et je suis bien surpris qu’il ne vous soit pas encore parvenu. J’irai un de ces 
jours chez mon libraire pour connoitre les causes de ce retard. 

Mr. DAUBENTON a été chargé d’examiner votre travail sur l’ éléphant, et il en 
rendra compte incessamment. J’en ai déjà causé avec lui et il m’a paru qu’il se louoit 
beaucoup de votre exactitude; il n’est pas possible de jouir d’une plus brillante 
réputation parmi nous que vous faites. Je vous remercie infiniment de l’attention que 
vous avez eu de me faire recevoir à l’académie de Harlem. J’espère que je n’attendrai pas 
tous les sept ans pour lui envoyer un mémoire. J’écrirai au secrétaire Mr. VAN DER 

AA
434, pour remercier l’académie de l’honneur qu’il m’a fait et je lui déclinerai mon 

nom et mon titre, le tout comme vous me conseillez de faire. 
Vous avez fait des nouvelles recherches sur l’entrée de l’air dans les os des oiseaux. 

L’Académie des Sciences les verra avec plaisir, parce qu’elle a déjà applaudi à votre 
premier travail. Vous savez sans doute que Mr. HUNTER

435, anatomiste célèbre de 
Londres, réclame l’antériorité de votre découverte, mais comme il faudroit l’en croire 
sur sa propre parole, n’ayant rien écrit sur cet objet, vous avez toujours la datte pour 
vous. J’ai reçu ces jours-ci une lettre de Mr. KOOYSTRA. Il est établi à Londres, comme 
vous le savez sans doute, puisqu’il est de Groningue et votre élève. On m’a dit qu’il 
commencoit à se faire connoitre et qu’il s’acquéroit une espèce de réputation. 

Un chirurgien de Lyon vient de publier diverses observations qui confirment 
l’opinion dans laquelle j’étois à la vérité d’après SMELLIE, célèbre accoucheur anglais, et 
que vous connoissiez de bien, de souffler dans la bouche des enfans qui viennent de 
naître et qui paroissent morts. J’avois consulté cette méthode, parce qu’elle étoit très 
négligée en France et elle réussit singulièrement. 

Je suis avec l’estime et l’attachement les plus sincères, Monsieur et cher confrère, 
votre très humble et très obéissant Serviteur,  

 
PORTAL. 
 

  

                                                 
434  Christianus Carolus Henricus van der Aa (1718-1793), Lutheran minister in Haarlem and secretary of the 

Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen.  
435  John Hunter (1728-1793), Scottish physician. He was a younger brother of the anatomist William Hunter (1718-

1783). In 1774 he sent a treatise on the air enclosed in the bones of birds to the Royal Society of London, which 
was published the same year.  
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31. December 4, 1775: Antoine Louis (Paris) to Petrus Camper (Klein Lankum, 
Franeker) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 86 g 
 

Louis informs his friend again about the fact that volume 4 of the Mémoires de l’Académie Royale de 
Chirurgie will soon be printed. Camper must hurry up and send a copy of the latin version of his treatise 
immediately. Louis believes that it is almost too late to finish a treatise on the influence of the air on 
wounds and ulcers. Furthermore he believes Camper should already know about a contest, which will be 
held in 1777. The subject will be the dietary rules and their influence on surgical diseases. In other 
words: surgical hygienics. Louis also inquires after the best way to send books to Camper. He is already 
eagerly looking forward to see him and his son Adrien in Paris. Once again he drops a hint that he 
would appreciate being elected member of the Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen and suggests 
to enter several observations regarding the treatment of lunatics by means of cold baths.On the other hand 
he has almost come to the conclusion to end this attempt because this affair does not proceed.  

 
Note:  As a matter of fact Antoine Louis was, just like Antoine Portal, elected foreign member of the 

Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in 1775. Regarding the fact that these elections 
always took place at the occasion of the annual general meeting of that society, which was held 
in the month of May, there must have been a breakdown in communication between Camper 
and Louis, perhaps because a letter sent by Camper to Louis had been lost. 

 
 
A Monsieur le Docteur P. CAMPER, ancien professeur de médecine, d’anatomie et de 
chirurgie à Amsterdam et à Groningue, [membre] de l’Académie Royale de Chirurgie 
de Paris, &c., à Klein Lankum, près Franeker en Frise 
 
Monsieur et très cher ami, 
 
Nos dernières lettres se sont croisées, c’est pourquoi je ne me suis pas pressé de répondre 
à celle que j’ay reçu de vous en date du 13 octobre dernier. Je vous prévenois par la 
mienne que je fais imprimer le 4e tome [du mémoire] des prix, et qu’il faut que vous 
vous occupiez sans délai de la copie nette de votre mémoire latin, et d’une traduction de 
votre façon; j’en rectifierai le style françois de façon que vous en serez content. 
J’imprimerai votre latin vis-à-vis comme vous scavez que c’est notre usage. Il est bien 
tard pour s’occuper de l’influence de l’air, surtout en soutenant la négative, puisque nous 
croyons qu’il influe par ses bonnes ou mauvaises qualités sur les playes, les ulcères, &c,, 
mais nous allons proposer la question suivante pour le prix de 1777: ‘Quelles sont les 
Règles diététiques relatives au traitement des maladies chirurgicales, suivant les genres, 
les aspects et les différens périodes de ces maladies?’ HIPPOCRATE a si bien traité de ces 
matières, et l’art d’autres d……; Nous voudrions avoir une hygiène chirurgicale; après 
les alimens, nous viendrons les années suivantes, au sommeil et à la veille, aux 
évacuations retenues ou trop abondantes, à l’exercise et au repos, enfin aux passions de 
l’âme, plus le sujet paroitra stérile, plus il y aura de mérite à l’avoir fécondé. 
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Donnez-moi l’addresse d’un libraire correspondant d’un libraire de votre pays à qui 
je puisse remettre dans les occasions ce que je puis avoir à vous envoyer, comme une 
thèse sur les voyes, un discours prononcé à la rentrée de l’Académie pour l’éloge du feu 
Roi, &c. 

Je loge maintenant rue des Cordeliers dans le superbe monument que nous devons à 
la magnifique libéralité de LOUIS XV, qui a eu la mérite de protéger la chirurgie. 

Quand Mr. votre fils cadet viendra à Paris, il faut vous arranger pour ètre son 
conducteur. J’aurai bien de plaisir à vous embrasser, je vous reconduirai en Hollande. 
Bonjour mon très cher et ancien bon ami; aimez-moi autant que je vous aime; terminez 
donc mon affaire de Harlem; que dois-je écrire? je ferme avant que d’avoir l’expédition 
de mes lettres, ou après. Je ferai une dissertation pour tribut de devoir et de 
reconnoissance: j’ay de bonnes observations sur l’usage des bains froids dans la folie. 
‘Vale iterum tibi in perpetuum addictissimum’. LOUIS.  
 
 

32. March 11, 1776: Antoine Louis (Paris) to Petrus Camper (Klein Lankum, 
Franeker) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 86 h 
 

Louis offers his sincere condolences on the death of Camper’s wife. He still does not long for a married 
life. He is convinced that the trip to Paris will relieve Camper’s sorrow. Louis will soon leave for Lorraine 
[his native region] for two weeks and perhaps for Brussels for a couple of days, but he will not have the 
opportunity to continue his journey to Klein Lankum. Camper’s entry to the contest (one out of 15) was 
selected, while 12 other entries have been rejected. Even though his contribution is by far the best, there 
are several members of the academy who do not share Camper’s opinion on the effect of the air on wounds 
and ulcers. If by any chance Camper should not win, Louis shall personally burn all the evidence [those 
documents, which prove that Camper has competed]. Almost all entries, among which the one entered by 
Camper, have been sent to the president of the academy in Versailles, who will read them and give advice 
before the final decision is made.  

 
 
A Monsieur le Docteur P. CAMPER, ancien professeur d’anatomie, de chirurgie et de 
médecine, associé de l’Académie Royale de Chirurgie de Paris, à Klein Lankum, par 
Franeker en Frise. 
 
Monsieur et très cher ami. 
 
J’ay senti vivement la perte que vous avez faite et je partage bien sincèrement votre 
douleur: je me fais privé volontièrement des douleurs de l’union conjugale afin de n’en 
avoir pas les chagrins qui sont d’autant plus sensibles qu’on avoit plus de raisons d’être 
attaché à une épouse remplie de virtues. Vous avez de la consolation dans les enfans 
qu’elle vous a donné et qui vous rappelleront les bonnes qualités de leur mère. Vous 
avez raison de vous distraire, et je crois le voyage que vous avez prémédité fort utile à 
votre situation. Il y a deux ans que je projette, sans avoir pu l’exécuter, d’aller passer 
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quinze jours dans ma patrie. Des affaires assez sérieuses y exigent ma présence, et 
quoiqu’il ne fasse que 36 heures en poste pour m’y rendre, le diable soit mis à la traverse 
et (je) n’ay pu exécuter mon dessein. J’espère cette année passer des vacances que nous 
laissons les fêtes, pour faire un tour en Lorraine et en Austrasie, ma patrie.436 Je vous 
assure que je ferai l’impossible pour aller vous voir pendant quelques jours à Bruxelles. 
Je satisferois ma plus tendre inclination en vous accompagnant chez vous, mais je suis si 
occupé dans la pratique, si surchargé dans le cabinet en consultations, qu’une longue 
absence me sera impossible, surtout si j’ay employé trois semaines ou un mois à 
l’arrangement de mes affaires patrimoniales dans ma province. Je crains encore d’être 
dérangé par la présentation d’un quatrième volume des prix: on met une sorte d’apparat 
cérémonieux à présenter au Roi, aux princes et aux ministres; ‘ad populum phaleras!’  

Je ne vous ay pas répondu plutôt pour vous donner des nouvelles de votre mémoire 
au concours: nous en avons reçu 15, et nous en avons rejeté, au première lectures, 
douze. Il en reste trois, qui sont les numéros 2, 5 et 12. Le votre qu j’ay reconnu à votre 
écriture aux notes est très scavant et le meilleur des trois: on n’a objecté rien, sinon qu’il 
paroit fronder un peu la proposition ou plutôt la croyance de l’académie sur l’influence 
de l’air, malgré cela je crois qu’il aura le prix. Quelqu’un a dit dans le comité, ne seroit il 
pas de Mr. CAMPER? J’ay dit sans affectation et avec beaucoup de phlegme, j’en scavois 
quelque chose; ce n’est pas son écriture ni son cachet qui me sont très connus: l’autre a 
ajouté ‘il l’auroit écrit en latin’; j’ay [laissé] tomber le propos, et il n’en reste pas le 
moindre soupçon; je crois qu’en tout état de cause, vous pouvez ménager avec votre 
ancien mémoire latin et françois sur l’abus des organes, copie nette de celui-ci, avec un 
petit billet par lequel vous me prierez de recevoir pour vous la médaille de cette année, 
et d’en donner à votre décharge quittance au trésorier de l’académie. Si par hasard vous 
n’aviez pas le prix, il seroit reçue double, ce que je ne pense pas, et dans ce cas je 
bruleroi votre procuration, et la copie de votre mémoire seroit surabondante. J’espère 
que vous mettrez mes patentes d’Harlem dans le même pacquet; tachez d’arranger tout 
cela pour Pâques. Je ne laisserai pas que de vous donner avis de la décision qui aura lieu 
dans une quinzaine de jours au plus tard; les 13 mémoires restant au concours sont à 
Versailles pour les faire lire à Monsieur le premier chirurgien du Roi, président de 
l’académie, et prendra son avis. 

Je vous embrasse bien affectueusement en attendant le plaisir de le faire 
personnellement dans les premiers jours du mois d’août. Je serai assez libre du 11 au 20. 
Le Roi sera à Compiegne, et le jeudi 15 en une fête qui donne vacance à l’académie.’ - 
‘Vale et tui amantissimem ama’. LOUIS. 
 

  

                                                 
436  ‘Austrasie’: Merovingian kingdom, existing between 511 and 751 A.D. in Northeast Gaul (France). 
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33. March 31, 1776: Antoine Louis (Paris) to Petrus Camper (Klein Lankum, 
Franeker) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 86 i  
 

Louis informs his dear friend on the outcome of the contest. Camper’s treatise was by far the best entry 
the academy received. In the opinion of the jury the treatise showed fundamental research and great 
scholarship. Nevertheless several members had doubts about the influence of the air on wounds and ulcers. 
To everybody’s surprise Camper turned out to be the author. It was put that Camper was not allowed to 
compete because he was a member of the academy. Therefore the academy proposes to publish his treatise 
in the first Recueil of the academy, and not in the volume containing the prize winning memoirs. Louis 
sincerely hopes Camper will accept the accessit. By no means, his treatise will be published in the volume 
containing the prize essays, in which he would only occupy the second rank. If Camper would be so kind 
to agree to this, even though his treatise is by far superior to the one which was awarded the prize, he 
would save the face of the jury. Louis hopes for a positive answer from his friend, after which the news of 
Camper’s success can be made public.  

 
 
Monsieur le Docteur P. CAMPER, associé de l’Académie Royale de Chirurgie de Paris, 
de la Société Royale de Londres, &c., ancien professeur d’anatomie &c, à Klein 
Lankum, par Franequer en Frise. 
 
Monsieur et très cher ami, 
 
Le sort en est jetté: votre mémoire qui a eu des suffrages qui l’ont mis fort au-dessus de 
celui qui a réuni la pluralité, ne l’a point obtenue, on convient qu’il est rempli de 
recherches et d’une grande érudition; que l’auteur par ses connoissances est un scavant 
de premier ordre; mais les uns ont trouvé qu’il ne croyoit pas assez à l’influence de l’air, 
et par cela même d’autres estimoient qu’il devoit avoir la palme. Après ce discussion et 
le jugement porté d’une manière irrévocable, on a été surpris de voir votre nom sur le 
cachet. Les partisans de votre mémoire à qui sans doute il avoit inspiré de l’attachement 
pour son auteur, ont soutenu qu’on auroit mieux jugé en adhérant à leur sentiment en 
votre faveur; d’autres ont dit que Mr. CAMPER étoit membre de l’académie en qualité 
d’associé, qu’à la rigueur il étoit exclus de la concurrence et que la considération qu’on 
lui devoit, pourroit, s’il n’étoit pas content du premier accessit, faire imprimer son 
mémoire dans le premier Recueil que l’académie publieroit, et non pas dans le volume 
des prix, où il ne tiendroit que le second rang. Cet arrangement a-t-on dit, seroit peut-
être plus satisfaisant pour Mr. CAMPER et s’il étoit vraiment supérieur à celui qu’on a 
couronné, cela sauveroit l’honneur du jugement, en ne rapprochant pas les deux 
productions, n’évitant qu’elles fussent même parallelle. Prononcez, mon cher ami, je ne 
désire que votre satisfaction et il sera fait ce que vous estimerez le plus expédient. Je me 
conformerai même à votre volonté; là-dessus, pour annoncer la chose dans notre séance 
publique et dans les journaux et gazettes qui en rendront compte. Ne me faites donc pas 
attendre votre réponse sur cet article. Je vous embrasse de tout mon cœur, et suis avec le 
zèle le plus pur et l’amitié le plus tendre,  
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Monsieur et cher ami, Votre très humble, très obéissant et le plus affectionné de vos 
serviteurs, LOUIS. 
 
 

34. April 14, 1776: Antoine Louis (Paris) to Petrus Camper (Klein Lankum, 
Franeker) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 86 j  
 

Once again, answering Camper’s last letter, Louis discusses the affair of the contest on the influence of the 
air on wounds and ulcers. Slighly disgruntled he does not understand why Camper has asked to explain 
to him the term accessit. It is customary in every French academy to award the accessit to the second best 
entry. Moreover such a treatise is also published. With regard to competing in a contest the Académie 
Royale de Chirurgie does not differentiate between ‘associés’ and (regular) members. Regular associate 
members are never awarded a prize. All in all several members still consider Camper’s entry the best. The 
publication of his treatise is intended as balm for his wounded feelings. Louis emphasizes this incident 
will do no harm to their friendship.  

 
 
Monsieur le Docteur P. CAMPER. Ancien professeur d’anatomie et de chirurgie, associé 
de l’Académie Royale de chirurgie de Paris, à Klein Lankum, par Franequer en Frise. 
 
Monsieur et très cher ami, 
 
J’ay reçu hier votre lettre de La Haye, écrite le 9 de ce mois, dans un mouvement 
composé de mécontentement, de raisons et de malentendu? Je ferai vous expliquer: je 
mettrai un peu d’ordre dans mon réponse, parce que je veux suivre votre texte. 

1°. On ouvre le billet cacheté des mémoires qui ont balancé les suffrages lorsqu’on 
les trouve dignes de l’accessit. Je ne scais pourquoi vous demandez d’être éclairé sur la 
signification de ce terme. Un ouvrage, dans toutes les académies de France, a l’accessit, 
lorsqu’on l’a trouvé approcher le plus de celui qu’on a couronné. Dans nos trois 
volumes des mémoires qui ont concouru pour le prix, l’Académie de Chirurgie vous en 
avez dû voir plusieurs qui n’ont pas eu le prix, et qui peut-être au jugement des 
connoisseurs l’auroient plus mérité que ceux que l’académie a récompensé d’une 
médaille. Les avantages de l’accessit se borne à être imprimé au second rang, sauf au 
public à ne pas trouver le jugement de l’académie judicieux. 

2°. Nous regardons l’associé comme membre; si vous veniez à Paris, vous entrez à 
l’académie sens en demander l'agrément à personne. Vous signerez votre présence sur le 
régistre avec les conseillers, vous auriez voix [aux] délibérations en matière de doctrine. 
Nous n’adjugerons point de prix aux associés réguliers; les étrangers paroissent dans un 
cas qui peut souffrir exception. 

3°. Je n’aime pas qu’un lettre que vous trouvez honorable vous paroisse à charge 
parce qu’il vous dérobe une gratification pécuniaire. L’honneur et l’intérêt en France 
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sont en divorce par la constitution fondamentale de l’état; un gentilhomme déroge en 
faisant le moindre commerce lucratif.437 

4°. Votre mémoire est si bon que plusieurs voix n’ont pas assez de crier qu’il étoit 
infiniment supérieur à l’autre qu’on lui a préféré, mais les voix se comptent et ne se 
pèsent pas. 

5°. C’est précisément parce que vous avez soutenu la négative que vous avez réuni 
plusieurs suffrages; et que cela vous en a dérobé d’autres. Peut-être la qualité d’étranger 
a-t-elle uni au succès. Tous les hommes doivent peser avec impartialité; mais où sont 
ceux qui se tiennent en garde contre de certaines propensions auxquelles on se livre 
même en les combattant. Les hommes sont des hommes partout, et celui des voix sages 
est partout très borné. 

6°. L’impression vous fera justice de l’injustice vraye ou fausse de l’Académie; mais 
avez-vous pu écrire de bonne foy que je lirois votre lettre dans une assemblée qui se 
trouveroit sans doute injuriée de celui que vous avez sur son aptitude à porter un 
jugement sain en nature de physique, ce que vous dites regarde le petit nombre mais 
comme ces ineptes sont ceux qui se redressent le plus, quoiqu’il le méritent. L’union, 
lorsqu’on donne des louanges au corps, il arrive qu’ils font un train de diables quand ils 
croyent avoir sujet de se plaindre. Les principes viri sont partout le plus petit nombre, et 
ne peuvent couvrir le cri de la multitude. 

Portez-vous bien, c’est l’essentiel: envoyez moi le plutôt que vous le pouvez la 
traduction et la copie latine nette de votre mémoire sur l’abus des onguents, ne me 
donnez pas sêchement le titre de Monsieur, qui ne vaut pas à beaucoup près celui d’ami. 

C’est moi qui avois cherché la tournure de la non-concurrence en cas que l’amour-
propre fut offensé de n’être qu’au second rang. Je vous embrasse de tout mon cœur et 
suis pour la vie votre dévoué serviteur et ami très affectionné, LOUIS. 
 
 

35. May 11, 1776: Antoine Louis (Paris) to Petrus Camper (Klein Lankum, 
Franeker) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 86 k 
 

On the eve of leaving for his native region, Louis received a letter from Camper, for which he had to pay 
high postal charges. He is annoyed Camper chose to send it this way, as the matter of his writing was not 
urgent. He asks him to make use of the ordinary postal service in the future. He assures Camper that 
there is not the least opposition to him in the academy. He wants to know if Camper already received the 
first three volumes in 4º of the awarded entries, or the edition in 12º. Louis promises to edit a new 
treatise entered by Camper, on the inconveniences of ointments and to take care of its translation as well. 
He might be able to meet Camper in Brussels. Why does Camper not come to Paris? He would enjoy to 
receive his friend there.  

 
 
 

                                                 
437  ‘Déroger’: renouncing one’s rank or origins, harm one’s own dignity. 
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A Monsieur le Docteur P. CAMPER, associé de l’Académie Royale de Chirurgie de 
Paris, ancien professeur d’Amsterdam et de Groningue, à Klein Lankum, par Franequer 
en Frise.  
 
Monsieur et très cher ami, 
 
A la veille de mon départ pour un voyage dans ma patrie, où des affaires essentielles 
m’apportent, je reçois votre lettre par la poste, taxée de 9 # de port. Vous auriez pu 
prendre une voye moins dispendieuse, et l’affaire n’étoit pas assez urgente pour exiger 
que votre mémoire me parvint avec l’ordinaire public; quoyqu’il en soit, je suis 
enchanté de vous trouver plus raisonnable. Je ne répondrai pas à votre prochain envoy, 
puisque je ne serai pas à Paris. Ne vous inquiétez pas sur votre concurrence au prix de 
l’année prochaine. Je pourrai le faire copier à Paris, et dire qu’il m’est arrivé par la poste 
de Lyon ou de Strasbourg: je dérouterai facilement les curieux. D’ailleurs personne n’a 
dans notre académie aucune prévention contre vous. Je vois au contraire que vous y 
jouissoit de l’estime et de la considération que vous méritez et je serois bientôt l’arbitre 
de l’opinion. Si elle pourroit être équivoque, Mr. TITSINGH

438 a effectivement envoyé 
une lettre à Mr. TRONCHIN

439, pour l’académie; Mr. y a été lié et lui a annoncé des 
commissaires pour examiner le point de cette petite controverse, qui sera terminé, en 
insérant dans le prochain volume le correctif dans les termes que vous voudriez bien 
m’envoyer. Vous me direz aussi si vous avez les trois premiers volumes des prix in 4°, 
ou de l’édition in 12°, parce qu’il vous revient de droit un exemplare et je vous le 
donnerai du format que vous voudriez. Je ne puis actuellement m’occuper de l’édition 
de votre mémoire sur les inconvéniens des onguents, &c., mais soyez sûr que j’y 
donnerai toute mon attention, et que je tâcherai que vous soyiez content de la 
traduction. 

Je suis très employé auprès des malades, et je ne sais plus si après un mois d’absence, 
je pourrai vous aller embrasser à Bruxelles. Comme j’aurois grande envie nous verrons 
et pourquoy ne pousseriez-vous pas jusqu’à Paris? C’est l’affaire de 24 heures. Vous 
auriez plaisir à y passer huit ou dix jours: je tâcheroi de vous amuser et de vous 
dissipatiser, dont vous aviez si grand besoin, seroit plus efficace.440 Ne vous refusez pas à 
un remède aussi salutaire. L’heure me presse, on fait un malle à ma portemanteau, et j’ay 
bien des affaires à envoyer. Agrééz les sentiments de l’attachement inviolable de votre 
serviteur et ami, LOUIS. 
 
 

                                                 
438  Probably the surgeon Abraham Titsingh (1684-1776) is meant here.  
439  Théodore Tronchin (1709-1781) was the son of a banker in Geneva. In 1724 Tronchin enrolled as a student of 

medicine at Cambridge University. In 1728 he continued his studies at the University of Leyden. In 1730 he 
settled in Amsterdam as a town physician. Tronchin carried out the very first inoculation against smallpox in the 
Netherlands: his son was the first to undergo this treatment in 1748. In 1754 Tronchin fled to Geneva, where he 
was made honorary professor of medicine. In 1776 he was invited to become personal physician to the Duke of 
Orléans, and moved to Paris. 

440  ‘Dissipatiser’: used here as ‘be out for – and find – distraction’. 
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36. December 11, 1778: Le Comte De Buffon (Paris) to Petrus Camper (The 
Hague) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 18 
 

De Buffon regrets not having had the opportunity to see Camper, when he visited Paris last year. He 
remembers their first encounter, which took place in 1749. Once again De Buffon expresses his gratitude 
for sending him so many scientific novelties on zoology and comparative anatomy. He also remembers 
Camper’s drawings representing a comparison of animals and man. De Buffon asks Camper where he 
can order his works on the quadrupeds. He writes about his research with respect to these animals and on 
his future publications. He would be very pleased if Camper, on De Buffon’s account, would be so kind 
to have drawings made of the small cetaceans, which are preserved in Camper’s cabinet.  

 
 
J’ai reçu, Monsieur, avec grande satisfaction, la lettre que vous m’avez fait l’honneur de 
m’écrire ce 15 novembre dernier, et je commence par vous assurer que je suis tout aussi 
faché que vous pouvez l’être de n’avoir pas eu l’avantage de vous voir pendant votre 
dernier séjour à Paris; je me souviens parfaitement de votre dernier entrevue en 1749, et 
dès ce temps-là, Monsieur, vous annonciez déjà les talens qui vous distinguent et qui 
vous font regarder avec raison comme l'un des plus excellents anatomistes de l’Europe. 
J’ai à mon particulier beaucoup de remerciements à vous faire, Monsieur, de ce que 
vous avez bien voulu me communiquer au sujet des organes de la voix, de l’allouatte, et 
il seroit fort à désirer que vous eussiez pu disséquer le grand orang-outang et c’est un 
reproche qu’on doit faire éternellement à l’homme jaloux qui vous en a empêché; mais 
comme vous en avez disséqué cinq jeunes, vous êtes encore en état de nous donner des 
connoissances que nous n’avons pas. Il m’a parut par la discrétion de celui qui est au 
Cabinet du Roi, que la plus grande différence qu’il y ait dans le squelette comparé à 
celui de l’homme, c’est que le trou occipital est situé à peu prês perpendiculairement 
dans l’homme, au lieu que dans l’orang-outang il est incliné d’environ 20 degrés et dans 
les quadrupèdes comme le chien, il est situé presque horizontalement. Vous connoissez 
d’ailleurs la différence du talon et les doigts dans l’orang-outang et dans l’homme, mais 
je crois que vous ajouterez beaucoup ou que vous retrancherez peut-être beaucoup à 
cequi a dit TYSON

441 sur les parties intérieures. Je vous prie de me marquer, Monsieur, 
chez quel libraire je pourroi souscrire pour avoir de vos ouvrages et surtout celui qui 
comprendra les orang-outang, le Renne, le Rhinoceros à deux cornes, &c. Vous 
pourriez les faire remettre à M. SCHNEIDER, libraire à Amsterdam avec lequel je suis en 
relation et qui voudra bien payer le prix à la vue de ma lettre. 

Il me paroit, Monsieur, que les dimensions que vous donnez de votre allouatte qu’il 
n’étoit pas des plus grands de son espèce, ce qui peut être il étoit encore jeune. Au reste 
nous étions sûr que cet animal n’est pas carnivore et qu’il se nourrit comme l’ouarine et 
le coaita de fruits, &c. Comme je compte donner l’année prochaine un second volume 

                                                 
441  Edward Tyson (1650-1708) was known as a naturalist and zoologist, who had specialized himself in the field of 

comparative anatomy. In 1677 he obtained a degree at the University of Cambridge. In 1679 he was elected 
Fellow of the Royal Society in London. Tyson is regarded as the founder of comparative anatomy. 
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de suppléments à l’histoire naturelle des animaux quadrupèdes et que j’ai de nombreuses 
additions au sujet de plusieurs espèces de singes, je serois enchanté d’y faire mention de 
votre nom et de toutes vos découvertes sur l’anatomie de ces animaux. 

Je suis tout aussi surpris que vous, Monsieur, que l’organe de la voix dans le Renne 
soit tout à fait conforme à celui des Babouins; je le croyois au contraire semblable à celui 
du cerf et il faudroit vérifier quel est la forme de cet organe dans le cerf. 

Je n’ai pas connoissance qu’il y ait des allouattes beaucoup plus grands que les autres; 
mais il est certain qu’il y a deux espèces de sapajous hurleur;442 l’un que j’ai décrit sous 
le nom d’ouarine et le second sous le nom d’alouatte;443 il est donc probable que les 
grands os vocaux appartiennent à la plus grande espèce, c’est-à-dire à l’ouarine qui est de 
la taille des grands chiens levriers qui ont plus de deux pieds et demi de longueur; vous 
pourrez être informé par vos compatriottes qu’il y a de ces sapajous hurleurs qui ont plus 
de quatre pieds de hauteur, lorsqu’on les fait tenir debout sur leurs pieds.444 

J’ai en effet quelques dessins de donner au public une histoire des animaux cétacées 
et d’y joindre celle des Lézards et des reptiles, mais cet ouvrage n’est pas encore fort 
avancé et je compte achever l’histoire entière des oiseaux et donner encore mon 
supplément aux oiseaux quadrupèdes avant de m’occuper sérieusement des Cétacés et 
des reptiles; cependant j’ai déjà recueilli un assez grand nombre de dessins, et plusieurs 
notices sur ce sujet. Vous me feriez un véritable plaisir si vous vouliez, Monsieur, laisser 
dessiner à mes frais les petites baleines et autres cétacés conservés dans votre cabinet. 
Vous sentez bien que je vous citerois dans mon ouvrage avec tous les éloges que vous 
méritez; cependant je ne vous demande cette faveur que dans le cas et en supposant que 
vous ne vouliez vous-même faire l’histoire naturelle de ces animaux. 

Ce n’est que parce que M. DAUBENTON savoit que j’avois dessin de travailler à cette 
histoire des Cétacés qu’il a été un peu faché de ce que vous aviez dessiné la tête du 
cachalot sans nous en avoir averti; mais je vous prie de n’y plus penser car vous êtes bien 
en état de me rendre au-delà de ce que je pourois vous donner. 

Mrs. PORTAL et DAUBENTON ne m’ont pas fait part en effet de vos observations et 
figures sur les Myrmécophages du ‘Cap de Bonne Espérence’. Je compte les leurs 
demander et en faire usage dans mon second volume de suppléments où je mettrai aussi 
les découvertes que vous m’enverrez sur les singes, la Renne, le Rhinoceros, &c.. Si 
vous estimez Mr. PORTAL, vous serez peut-être bien aise de savoir que je viens de le 
nommer adjoint et survivancier à la place de Professeur d’anatomie au Jardin du Roi. 

Je verrai aussi avec le plus grand plaisir votre beau travail sur les Eléphans, 
connoissant toute votre exactitude et l’étendue de vos lumières. Recevez donc les 
assurances des sentimens de ma reconnoissance et de l’estime sincère et respectueuse 
avec laquelle j’ai l’honneur d’être, Monsieur, votre très humble et très obéissant 
serviteur, Le Cte DE BUFFON. 
Au Jardin du Roi, Ce 11. Xbre.  

                                                 
442  ‘Sapajou hurleur’: species of Howler Monkeys. 
443  ‘Alouatte’: also spelled as Alouate. A species of the Howler Monkeys. Subfamily Alouattinae. For example: Simia 

beelzebul L. and Alouatta seniculus L.. 
444  ‘Chiens levriers’: greyhounds. 
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37. February 22, 1779: Antoine Louis (Paris) to Petrus Camper (Klein Lankum, 
Franeker) 
UBA HSS-mag.: x 86 l 
 

Louis tries to explain the requirements his friend has to meet, made by the Académie de Dijon with 
respect to the entry on the lithotomy in two stages. He informs him that the Académie Royale de 
Chirurgie discussed Sigaults lies and charlatanries respective to symphysectomy. Louis does not 
understand why Camper defends this kind of operation. Louis has to occupy himself with this problem 
even though he does not wish to do so, in order to prevent the art of surgery from falling into disrepute. 
Yesterday he has given Camper’s treatise on the pathognomic signs of the uselessness of the operation of 
tubercules to a young and promising surgeon. He has advised him to test Camper’s point of view in this 
matter on cadavers, during his stay in Vienne [Isère]. Another surgeon who wants to enlist in the Dutch 
East India Company (‘VOC’) has promised to bring letters of recommendation to the governors of the 
Amsterdam Chamber of the ‘VOC’. Louis has decided that this man, who has also asked Louis to write 
him a letter of recommendation for Camper, has to be recommended by several confrères. The young 
surgeon Mr. Du Pui, who he has recently received, has not come back. 

 
 
A Monsieur le Docteur P. CAMPER, ancien professeur de médecine en sa terre à Klein 
Lankum, près Franeker en Frise. 
 
‘Cor contritum et humiliatum, Deus non despiciet’. 
Permettez, Monsieur et très cher ami, que je vous addresse les propres paroles que le 
Roi David, plus grand pêcheur que moi adressoit à Dieu, au Pseaume 50, pour obtenir 
la rémission de ses péchés. J’ay reçu toutes vos lettres: par la plus ancienne qui a excité 
ma plus vive reconnoissance, à l’occasion de la taille en deux temps, je voulois vous 
expliquer l’énygme des mémoires de l’académie de Dijon à ce sujet, et j’ay cherché dans 
mes possessions inutilement pendant huit jours, le mémoire que j’ay lu sur cet objet à 
l’académie. 

Sur les entrefaites j’ay eu des occupations sérieuses dans la ville, et il a fallu pour la 
séance de l’académie discuter tous les mensonges, les charlataneries et les inapties de 
SIGAULT sur la section de la symphise; ce qui m’a le plus embarrassé c’est que vous avez 
protégé cette opération. Il faut encore qu’actuellement je m’en occupe malgré moi, 
parce que les bévues se multiplient au plus grand scandale de l’art.445 

M. DE PIPELET est bien guéri de son opération. Je lui ay extirpé un second tubercule 
avec succès. J’ay fait lire hier à un jeune chir[urgien] pensionnaire de l’emporter votre 
mémoire sur le signe pathognomique de l’inutilité de l’opération en certain cas; et il en 
a ajouté la doctrine. Je luy ay bien recommandé de vérifier, à Vienne, par des ouvertures 
de cadavres, une vue aussi lumineuse que celle qu’on vous doit. 

Un homme qui veut être employé en qualité de chirurgien aux Indes orientales à la 
solde de la compagnie hollandoise, a des lettres de recommandation pour les magistrats 
d’Amsterdam. Il voudroit être recommandé par les gens de l’art et il m’a demandé une 

                                                 
445  ‘La bévue’: blunder. 
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lettre pour vous. Je n’ay pas honnêtement la lui refuser. ‘Rogatus virgo’. J’ay eu bien lui 
dire que vous demeuriez en Frise, que vous ne voudriez peut-être pas vous interesser 
pour lui, n’étant pas à portée de le faire; il a désiré une lettre avec court d’instance qu’il 
a fallu les lui donner. J’ay accueilli votre jeune Mr. DU PUI.446 Il n’est pas revenu.  

Je vous embrasse tendrement et votre chère famille. Je suis tenté de n’être pas faché 
de la désertion du médecin. Vous pourrez orner notre cabinet de quelque collection 
utile, et il y aura je l’espère une armoire ‘CAMPER’, qui portera à perpetuité votre nom. 
‘Vale et me ama!’ 
LOUIS 
 
Je vous renouvelle mes excuses et soumission, pardonnez-moi une négligence 
involontaire dans les premiers momens; à tout péché, miséricorde; c’est le vœu de nos 
prêtres quand ils ne sont pas intéressés à damner les gens. 
 
 

38. July 24, 1779: Antoine Louis (Paris) to Petrus Camper (Klein Lankum, 
Franeker) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 86 m 
 

Yesterday Louis said goodbye to Camper’s youngest son [Adriaan Gilles], who will soon return to 
Holland, but not until he will have visited him [Louis] in the company of Mr. Renault. Louis has 
prepared a parcel, containing two copies of the volume of the prize winning treatises, of which Camper’s 
contributions are the most deserving ones. He has also added the abstracts of the reports of the last five 
meetings of the academy, which discuss the two dissertations on the section of the symphysis ossis pubis. 
As a secretary he was obliged to give room to the objections. New objections have been made against the 
operation carried out by Sigault on a living woman. A copy of the report on this operation has also been 
added to the parcel. Louis hopes that Camper will give his consent to this report. These cases should be 
considered in accordance with physiological perceptions and jurisprudential understanding. Furthermore he 
notes there are many pregnant women dying in the Hôtel-Dieu, while giving birth. Over twelve every 
month. Once again he assures Camper that his treatises will be most welcome to the Académie Royale de 
Chirurgie. He thanks his dear friend for sending him a copy of his engraved portrait. 

 
 
 
 

                                                 
446  Meinard Simon Du Pui (1754-1834) studied medicine at Groningen University under Munniks and Camper. In 

1775 he obtained a degree as doctor of philosophy. Thereupon he studied medicine in Leyden. In 1778 Du Pui 
went to London, in order to study under John and William Hunter, Pott and Lowder. In 1779 he left for Paris, 
in order to attend the lessons given by Baudelocque. In 1780, having returned to Leyden, he obtained his 
doctorate of medicine at Leyden University on a thesis entitled Dissertatione de homini dextro et sinistro. Until 1791 
he worked as a physician in the towns of Kampen and Alkmaar. Hereafter he was appointed professor of surgery 
and obstetrics at Leyden University. Du Pui was an excellent teacher and operator in these fields of study. He 
also gave a Collegium casuale chirurgicum, where he taught his students how to treat their patients and how to 
carry out various operations. 
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A Monsieur le Docteur P. CAMPER, associé de plusieurs académies, à Klein-Lankum,  
 
Monsieur et très cher ami, 
 
J’ay eu le plaisir d’embrasser hier le matin Mr. votre fils qui partira demain au soir pour 
la Hollande. Lui et Mr. RENAULT m’ont promis de venir demain matin prendre du 
chocolat chez moi; car ils ne peuvent me faire le plaisir de diner. M. votre fils aura les 
prémices de ma vache [?]. Il vous expliquera ce que c’est que ce bijou. Je viens de faire 
un paquet contenant les deux volumes in 4° des prix, auxquels vos ouvrages donnent le 
plus grand mérite. J’y ay joint l’extrait de nos 5 dernières séances publiques, que j’ay fait 
imprimer pour servir de véhicule aux deux mémoires que j’ay été obligé de faire par le 
devoir de ma place, contre la section de la symphyse des os pubis. Hier même Mr. 
LOBSTEIN m’a envoyé de Strasbourg une thèse qui y a été soutenue le 17 du mois 
dernier, où l’on preuve que la division de cette symphyse n’augmente pas de 3 lignes le 
diamètre antéro-postérieur des os du bassin. Un des notres, tête assez mal organisée, 
BAROUILLEUR, a fait la critique du dernier cas, où le Sr. SIGAULT a fait en sa présence la 
section de la symphyse sur la femme vivante. Je joins icy cette pièce, c’est-à-dire dans le 
paquet, les faits sont vrays, mais la diction est d’un très mauvais ton. J’ay uni aussi une 
consultation physiologique sur la vie douteuse d’un posthume; elle est de moi en 
contradiction avec le docteur PETIT. Je désire fort que vous en soyez content; je la crois 
avoir présenté la question à juger d’après les vrais principes de la physiologie et de la 
jurisprudence. 

Il meurt beaucoup de femmes en couches, à l’Hôtel-Dieu. Je vous promets que sous 
un mois, il y en aura plus de douze, donc l’ouverture sera faite pour la recherche de ces 
glandes. 

L’académie fera, soyez en sûr, le plus grand accueil à vos productions: au surplus je 
riens charge; je laisse bourdonner les frelons et je ne fais ni plus ni moins ce qu’il faut 
faire.447 Bonjour mon ancien et très cher ami. Aimez-moi toujours, autant que je vous 
aime. Je me flatte que vous me faites passer votre portrait gravé, dont j’ay dus parler. Mr. 
RENAULT ne vous trouve pas ressemblant dans le dessin que vous m’a laissé. Si la 
bouche n’étoit pas de face et la base du visage de profil, je le trouverois parfait. C’est 
une grande faute dont le fameux peintre LA TOUR

448 ne s’appercevoit pas en lui 
montrant votre portrait. Il y a huit jours je lui disoit d’après moi que GREUZE ne peignit 
pas des têtes de vieillard, mais qu’il vidoit la peau sur une tête quelconque; et qu’il y 
avoit des contextures fundamentales (ostéologiques) suivant les différens âges, et que 
vous préparez un travail admirable sur cette matière. Il me vint l’idée de ménager cette 
production, d’en offrir la dédicace à l’Académie Royale de Peinture pour en être associé 
honoraire, place que les gens de qualité acceptent icy, comme vous le pourrez voir à la 
liste de notre académie, dans notre Almanac Royal; voyez si cette idée vous plait.  
‘Iterum te amantissimum totes amplectur ulnit’ 
LOUIS. 

                                                 
447  ‘Le frelon’: literally a hornet (insect), metaphorically used in the meaning of sharpness or a sharp remark. 
448  Georges de La Tour (1593 – 1652) was a famous French Baroque painter. 
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39. January 17, 1781: Antoine Louis (Paris) to Petrus Camper (Klein Lankum, 
Franeker) 
UBL BPL 247-133a 
 

Louis’s many occupations have kept him from answering Camper’s letters. The medal which the 
Académie Royale de Dijon has granted Camper is enclosed in this letter. He will deliver this letter at the 
embassy of the United Provinces. Referring to a previous note, sent to him by Camper, Louis informs 
him that he has made inquiries at the Hôpital des Enfans Trouvées in Paris and enclosed to this letter 
Camper can find an excerpt of its registers. He has interviewed the girls who are taking care of the 
foundlings, after they have been nursed by a foster mother for about two years and brought to the Hôpital 
de la Pitié. These girls have assured him that of 50 new-born boys, which are brought to the Hôpital des 
Enfans Trouvés every day, around 40 die within the 10 following days. The main causes of death are 
the change of air and food, the accumulation of babies in the dormitories, teething and perhaps also the 
defective hygiene. Moreover the frequency of napping is not enough. The cries, the agitation and the 
vapours contaminated by the warm excrements, have a damaging influence on the weak constitution of 
these babies. Louis leaves the conclusion to Camper. Through Mr Van den IJver Louis received a treatise 
written in Latin recently and wants to know if it is Camper’s. If not, he will not see to its correct 
translation, because he is busy enough already. He embraces his friend in thoughts and expresses his 
feelings of devotion and love. He is satisfied with a copy of Camper’s portrait.  

In a postscript Louis observes he has forgotten to inform his friend that infanticide is very rare in 
Paris, and that most babies are delivered at the Enfans trouvés without any further information. If any 
question is asked, the person questioned is free to keep silent. Girls, who want to give birth to a child in a 
hospital, are admitted to the Hôtel-Dieu if they are healthy. If they are syphilitic, they are sent on to the 
Hôpital de la Salpêtrière. The list, added to this letter shows that until the age of five about 87% of the 
children died. 

 
 
Monsieur et tres cher ami 
 
J’ay toujours avec vous l’air de la plus grande négligence, et il n’y a pas de jour que je 
n’aye fourni le projet de faire ceque vous désirez: les affaires surviennent, on remet au 
lendemain, - nouvelle distraction, ce serait par la semaine suivante, et ainsi de semaine 
en semaine: j’en fuis ma confession, soyez miséricordieux, et comme nos prêtres [,] 
donnez-moi l’absolution que je vous demande en revanche de ce que je ne leur en 
demande point. 

Vous trouverez icy votre médaille de l’Académie de Dijon. Je la porterai ce matin 
même chez M. l’ambassadeur de MM. les Etats généraux. 

J’ay fait des informations à l’Hôpital des Enfans trouvés d’après votre note, et je vous 
envoye le relevé des Régistres tel que vous le trouverez au bulletin cy-joint. 

J’ay parlé aux filles qui soignent les enfans qu’on ramene de nourice à l’ Hopital de la 
Pitié de deux ans ou environ. Elles m’ont assuré que de cinquante petits garçons reçus le 
même jour [à l’Hôpital des Enfans Trouvés], il en périssent environ quarante dans les dix 
premieres semaines. 
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Le changement d’air et de nourriture, leur accumulation dans une salle commune, la 
dentition, et peut-être l’insuffisance des soins de propreté sont les causes de cette 
énorme dépopulation. En effet ces enfans en grande nombre étant changés de linge et 
mis proprement à cinq ou six heures le soir d’ hyver, ne sont changés que le lendemain 
matin. La plupart ont été dix, huit, &c. heures au moins dans la fange. Les cris, 
l’agitation, les vapeurs infectés des excremens échauffés de ces malheureux enfans 
doivent faire des impressions fâcheuses sur leur frêle machine. Tirez de ces faits les 
consequences naturelles, je vous embrasse et vous aime de tout mon cœur. J’accepte 
avec reconnoissance une copie de votre portrait. Je n’ay pu encore savoir la demeure de 
Mr. FALCONET

449. 
J’ay reçu par la voye de Mr VAN DEN IJVER un memoire latin de hollande, pour le 

prix; est-il de vous? je désirerois le savoir pour surveiller à la traduction: sans quoy je ne 
prendrai pas la peine; étant fort surchargé de travaux. 
Portez-vous bien et faites mes assurances d’attachemens d’amitié à MM. vos fils.  
‘tuus in aeternum’. LOUIS. A Paris, le 17e Janvier 1781. 
 
J’oubliois que l’infanticide est fort rare à Paris. On reçoit depuis plus de 30 ans, aux 
Enfans trouvés tous ceux qu’on y porte sans la moindre information que celles, qui sont 
nécessaires, et aux quelles on repond ce qu’on veut. Les filles sont admises à faire leurs 
couches à l’Hôtel-Dieu, si elles sont saines; on les reçoit à la Salpêtrière, si elles sont 
vérolées, et fait icy des enfans qui veut ou qui peut, car cela est different. 
‘vale amicissime’. 

 
Notice sûre d’après les Registres de l’Hôpital des Enfans trouvés de Paris: 
 
Sur 5.989 enfans reçus pendant une semaine,  
il en est mort dans le premier mois  
de leur naissance    4095 
Dans les onze autre mois:   673 
Dans la seconde année:   187 
Dans la 3e:     95 
Dans la 4e:     31 
Et dans la 5e:    24 
  
Total:     5105 
 
D’où il resulte qu’il n’est resté 
Depuis les 5 ans que    884 
Total pareil à celui de    5989 
 

                                                 
449  Etienne-Maurice Falconet (1716-1791), French sculptor and father-in-law of the sculptress Marie-Anne 

Falconet.  
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Cequi revient à peu près à 87 de morts sur 100 depuis un mois jusqu’à l’âge de 5 ans, ou 
bien 13 sur 100 de conservés jusqu’à l’âge de 5 ans. 
 
 

40. January 18, 1781: Antoine Louis (Paris) to Petrus Camper (Klein Lankum, 
Franeker) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 86 n  
 

Louis informs his friend that he has done research – and still is doing so – with respect to the Hôpital des 
Enfants trouvés. He especially watches the initial nourishment of the newborn children, in accordance with 
Camper’s request. He has enclosed the medal awarded to him by the Académie de Dijon. It will arrive at 
Camper’s through governmental mail and Prince Gallitzin (The Hague). The intermediairy is a Russian 
physician who has studied at Leiden University. Louis has also provided Camper’s address in Klein 
Lankum, near Franeker.  

 
Monsieur et très cher ami, 
 
J’ay fait et fait faire des recherches que vous désirez concernant les Enfans trouvés et le 
succès de leur 1ère nourriture. Je désire que vous en soyez satisfait. J’ay mis dans le 
paquet votre médaille de Dijon, et le premier secrétaire de Mr. votre ambassadeur à 
notre cour m’a promit que le tout vous seroit remis fidèlement. Il doit en charger une 
personne de confiance qui partira lundi prochain pour la Hollande; j’ay mis à l’adresse 
‘chez S. EYK. Mr. le Prince GALLITZIN, à La Haye’, où quelqu’un venu depuis peu de 
Hollande m’a assuré que vous étiez. C’est un Russe, qui a étudié à Leyde; mais j’ay 
donné au secrétaire l’adresse de Klein Lankum près Franeker en Frise. Il m’a assuré que 
je pouvois être tranquille sur la commission. Cette lettre n’est que pour vous donner avis 
de ma marche, et de celle de mon paquet pour vous. Je vous embrasse de tout mon 
cœur, et accepte avec grande reconnoissance le portrait que vous me promettez; je ne 
scais où demeure Mr. FALCONET. 

Mille amitiés à Mrs vos fils. Je vous souhaite au renouvellement de cette année une 
santé parfaite; on n’a plus d’autres vœux à faire pour vous qui êtes toujours couvert de 
succès et de gloire; je suis pour la vie le plus fidèle de vos amis. 
 
LOUIS. 
 
 

41. March 28, 1781: Antoine Louis (Paris) to Petrus Camper (Klein Lankum, 
Franeker) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 86 o 
 

During the most recent meeting of the Académie Royale de Chirurgie the treatises have been discussed 
which had been entered with regard to the recently held contest. It was agreed that entry nº 2, Camper’s 
contribution, was the best. So Camper was awarded the gold medal (worth 500 #). On April 26, Louis 
will receive the medal in behalf of Camper. Did Camper receive one of his last letters, containing the 
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medal the Académie Royale de Dijon has awarded him? Could he be so kind to acknowledge the receipt 
of that letter? Most members of the academy are not familiar enough with Latin. This has urged the 
academy to charge a young confrère with the translation of Camper’s treatise into French. However, this 
man is less acquainted with the subjects of medicine and surgery. So Louis had to rectify many errors.  

 
 
Monsieur le docteur P. CAMPER, ancien professeur de médecine, à Klein Lankum près 
Franequer en Frise.  
 
Monsieur et très cher ami! 
 
Nous avons tenu hier une assemblée pour juger définitivement les mémoires envoyés 
sur la question du prix; et il a été adjugé unanimement au mémoire n° 2, qui est de 
vous. Recevez-en mon très sincère compliment. Voilà encore une médaille d’or de 
valeur de 500 #, que je recevrai pour vous à la séance publique le 26 du mois prochain. 
Je vous ai mandé, dans une de mes dernières lettres, (je crois que c’est dans celle qui 
accompagnoit la médaille de Dijon, remise par moi au secrétaire de votre ambassadeur, 
et dont je vous prie de m’accuser la réception,) que je soupçonnois fortement que cet 
ouvrage étoit de vous, et je pense que le cachet me l’indiquoit; vous vous êtes servi de 
cette précieuse cornaline par l’avantage qu’elle a eue d’appartenir au grand BOERHAAVE! 

Quoy qu’il en soit, mon patronage a pensé vous être nuisible jusqu’à un certain 
point. Le plus grand nombre des juges n’est pas assez familiarisé avec la langue latine, et 
l’on avoit confié la traduction de votre mémoire à un jeune confrère qui passe pour 
avoir fait de très bonnes humanités, mais il scait peu de chirurgie et de médecine, celle 
qu’on puise dans les autheurs latins, en sorte que cette traduction étoit plein de contre-
sens que je rectifiois à tous les instans pendant la lecture, parce que je tenois le latin à la 
main. Le jeune homme honnête et judicieux s’excusa et sur le peu de temps qu’il avoit 
eu, et sur le style serré concis, en termes très expressifs et difficiles à bien rendre; il fit 
l’éloge de la latinité et du fonds. Je ne puis vous dire à qui il a été convenable de le 
communiquer; mais en me renvoyant le mémoire – celui qui avoit le droit de suffrage 
me piqua, en me mandant, que je l’avois prévenu trop favorablement sur cet ouvrage, et 
qu’il n’y avoit trouvé qu’une latinité toute ordinaire, et qu’il préféroit le mémoire n° 9, 
que j’avois fait juger fort au-dessous du n° 2; il est vrai que ce mémoire formoit un très 
bien écrit, et qu’on le lisoit sans gêne et sans contention d’esprit. J’ay répondu avec 
retenue, parce qu’il ne faut toujours observer envers les gens en place, quant à la latinité 
que ce n’étoit pas le latin gallican de VAN SWIETEN, le latin suisse de HALLER, le latin 
ciceronien D’ASTRUC

450, mais que si je consentois qu’on ne l’égaloit pas à cela de 
CELSE

451, j’en soutiendrois qu’on ne pouvoit le mettre au-dessous de celui de 

                                                 
450  Jean Astruc (1684-1766) was a professor of medicine at Montpellier and Paris, who wrote the first great treatise 

on syphilis and veneral diseases. Astruc was the first to try to demonstrate the theory that the book of Genesis 
was composed of and based on several sources or manuscript traditions. 

451  Celsus was a 2nd-century Greek-philosopher and opponent to the early forms of Christianity. 
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FERNEL
452. Voilà mon bon ami, comme dans le corps il faut toujours lutter, et il y a des 

gens qui contredisent pour faire de l’égalité et n’avoir pas …........ le désir par soumission 
aux gens qui ont plus de honneur. Tout cela m’ennuye quelquefois, mais j’ay tout 
d’avantage d’ailleurs qu’il faut bien essuyer quelques petites mortifications, sans les faire 
appercevoir à ceux qui les suscitent; ils en triompheroient, et il faut les priver du plaisir 
de savoir qu’ils nous fâchent. 

Je vous ay écrit par un jeune médecin hollandois, que votre grand Heydugne [?] 
pourroit arriver à Paris, quand il voudroit; il y sera logé à bon marché, et y vivra à si peu 
de frais, qu’il voudra à 5 # par repas, s’il le jugea à propos. J’imagine que si vous n’êtes 
pas de retour de Lewarde, vos lettres vous y seront renvoyées. Je vous embrasse de tout 
mon âme. Personne ne prend plus cordialement part à vos succès que votre ami LOUIS.  
 

 
42. April 7, 1781: Antoine Louis (Paris) to Petrus Camper (The Hague) 

UVA: UB: HSS-mag.: x 86 p 
 

From Camper’s last letter (dated April 30, 1780) Louis has learned that his friend received the medal 
from Dijon at last. Meanwhile the treasurer of the Académie Royale de Chirurgie has given him another 
medal for Camper for another treatise entered by his Dutch friend. It was awarded to him at the most 
recent meeting of the academy. Several members of the Faculté de Médecine believe Camper to be an 
outstanding scientist. Therefore he should not have to compete for prizes, of which he is sure that he will 
win. Louis again discusses Camper’s entry and he observes that the cachet, containing Camper’s name 
and address, had been sealed with Boerhaave’s cornelian. Louis has been strongly impressed by Camper’s 
story about how he has acquired this jewel. In Louis’s view Camper deserves to be its owner. Furthermore 
he notes that he has mentioned Camper’s name in an éloge in honour of the death of an anatomist who 
has been professor of anatomy at the Académie Royale de Peinture St.Luc. Louis has added the text of 
this speech. In it he underlined the importance of a good education in anatomy for students of the fine 
arts. He asks Camper’s opinion on the text, in order to correct it. The text discusses also Camper’s ligne 
faciale. Did he use the correct terms for its definition?  

 
 
A Monsieur le docteur P. CAMPER, chez Son Excellence Monsieur le Prince 
GALLITZIN, à La Haye, Hollande, 
 
Monsieur et très cher ami, 
 
J’ay recu avant-hier votre lettre du 30 avril. Elle m’apprend avec plaisir qu’enfin vous 
jouissez de la médaille de Dijon. La semaine ne passera pas que je ne remette à Mr. le 
secrétaire de votre ambassadeur la nouvelle récompense de l’Académie [Royale] de 
Chirurgie, que j’ay retiré des mains du trésorier, à la séance même où le prix a été 

                                                 
452  Jean François Fernel (1497-1558) was a French Renaissance physician (physiologist and pathologist) and 

mathematician. He introduced the term physiology to describe the study of the body's function and was the first 
person to describe the spinal canal.  
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proclamé, aucun de nos confrères n’a dit [un] mot; mais en sortant, plusieurs médecins 
de la Faculté de Paris ont fait la remarque que Mr. CAMPER étoit un homme supérieur, 
qui ne devoit pas descendre dans l’arène pour disputer un prix qu’il est si sûr d’obtenir, 
et que si on la croyoit en concurrance, personne ne se voudroit donner la peine de 
travailler, dans la certitude de le faire infructueusement. Tout cela est à votre louange, et 
je n’ay pu trouver de bonne raison pour leur prouver qu’ils avoient tort. J’ay bien vu 
que ce n’étoit pas votre écriture, mais vous m’aviez jamais écrit que vous travailleriez: il 
m’a paru que le cachet étoit la précieuse rélique du grand BOERHAAVE, dont vous 
m’avez cy-devant envoyé l’empreinte en m’écrivant l’acquisition que vous avez faite de 
cette cornaline, et qui est vraiment un objet de satisfaction et de curiosité, par la 
propriété qu’en a eue un si grand personnage. Elle ne pouvoit avoir un plus digne 
possesseur que vous, mon cher ami. Vous avez négligé la partie de la veille qui est assez 
étendue dans votre émule à la séance publique du 26e du mois passé.  

J’ay prononcé l’éloge d’un pauvre diable d’anatomiste ‘in ablativo’, qui enseignoit les 
barbiers garçons: ces sortes d’ouvrages se traitent plus pour la gloire du panégyriste que 
pour l’honneur du défunt; quoiqu’il en soit, celui-ci avoit été professeur d’anatomie à 
l’Académie des Peintres, dite ‘de St.Luc’, pour la distinguer de l’Académie Royale, qui 
est au ‘Louvre’, sous la protection immédiate du Roi; et voicy ce que j’ay dit sur un 
point où j’ay vu votre nom pour illustrer mon récit. Ayez la bonté de me répondre si 
j’ay bien ou mal dit, afin que je me réforme et corrige. Voicy mon texte:  

‘Les leçons d’anatomie propres aux peintres, quoique bornés à certains objets, 
demandent une intelligence particulière, et doivent être faites sur un plan différent de 
celui qu’on fait pour toute autre instruction en ce genre, par exemple l’ensemble des os 
qui forment la face, ou dans la configuration infiniment variée, un caractère général, 
propre à chaque âge. Un enfant n’a pas la tête figurée comme il l’aura, dans sa jeunesse; 
elle changera imperceptiblement avec le temps; et vieillard, le même homme ne 
ressemble pas à ce qu’il étoit dans l’âge viril. Faute de cette connoissance, un peintre 
d’ailleurs très habile, mais travaillant d’imagination, manquera son sujet, s’il croit donner 
à une tête le caractère de vieillesse, en ridant la peau et lui faisant faire des plis sur la 
même base qui lui a réussi en peignant un jeune homme.  

Mr. DE BUFFON a trouvé dans le chien de berger le vrai chien de la nature, le 
modèle, la souche, et le type de l’espèce entière. Ce grand naturaliste a observé à cette 
occasion, qu’il y a dans l’espèce humaine, le même ordre et le même rapport que dans 
les chiens, lorsqu’on la considéra relativement aux différens climats. Mr. CAMPER est 
prêt à donner sur cette matière un ouvrage ingénieux et utile à l’art de peindre. On y 
trouverois une suite graduée de nuances physiognomiques, si je puis employer ce terme; 
elle désignera les races humaines et leur formation successive par l’effet des 
transmigrations. Chacun pourroit établir ses conjectures sur la région dont il est plus ou 
moins anciennement originaire. Il est certain, à en juger par les anciens monumens, que 
les dames Romaines, dont la physiognomie étoit en général majestueuse, n’avoient pas 
le nez retroisié, comme il est très ordinaire d’en trouver une forme où l’on assure qu’ils 
sont beaucoup plus communs qu’en tout autre pays de l’Europe, &c., &c..’  

Ay-je bien saisi ce que je vous ai entendu dire sur la ligne faciale? Portez-vous bien, 
la place me manque et l’heure pour vous en dire d’avantage. Je vous ai envoyé un 



 

[ 304 ] 
 

paquet par un jeune Mr. VAN VERDEN, hollandais qui m’a bien assuré qu’il avoit 
l’honneur de vous voir.  

‘Vale et semper te amaten, amen!’ Mille amitiés, ‘serenissimi nati’, votre grand hongrois 
est à Paris. C’est un original. Je ne l’ai vu qu’une fois. LOUIS. 
 
  

43. August 17, 1782: Antoine Louis (Paris) to Petrus Camper (Klein Lankum, 
Franeker) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 86 q 
 

Louis is disappointed that Camper is taking so long to answer his letters, since Louis did sent him both 
medals. Camper did not honour him with a word, not even to acknowledge the receipt. It has made him 
worry about Camper’s state of health. How does he feel, knowing that he has meanwhile been awarded 
three medals by the Académie Royale de Chirurgie? Louis is eagerly looking forward to receive news from 
his dear friend. He also wants to know Camper’s opinion on the treatise written by Noël, a surgeon who 
has invented a simple method for the removal of printing ink from paper.  

 
 
Monsieur et très cher ami, 
 
Il me semble que vous êtes plus en retard avec moi que je ne l’ai jamais été. Depuis le 
temps que j’ai remis à Mr. VAN DEN IJVER vos deux médailles, vous ne m’avez pas 
honoré d’un mot, même pour m’en accuser la réception. Votre silence me donne de 
l’inquiétude sur votre santé. Auriez-vous désapprouvée ce que j’ai dit sur les trois 
médailles que vous avez remportées à l’Académie de Chirurgie? Je vous assure que cela a 
été fort bien pris icy et qu’il n’est pas possible de le mal interpréter. Donnez-moi donc 
de vos nouvelles; mon amitié a besoin de cette consolation. Je suis prié de vous faire 
parvenir le paquet cy-joint. C’est un chirurgien nommé NOËL qui dit avoir inventé un 
procédé pour enlever l’encre d’imprimerie de dessus le papier. Il vous prie, par mon 
entremise, d’examiner son mémoire et si un fabriquant de papier veut acquérir son 
secret, il est prêt à le transporter à la manufacture pour y montrer ses procédés très peu 
dispendieux. Je lui ai bien prononcé qu’il falloit que ce paquet vous parvint sans frais, et 
qu’il ne suffiroit pas de l’affranchir à notre poste, jusqu’à la frontière. 

A dieu, mon très cher et très fidèle ami, donnez-moi de vos nouvelles, je vous le 
demande en grâce. Mille amitiés à MM. vos fils. Personne ne vous est plus attaché que 
votre ancien Serviteur et ami. LOUIS. 
 
 

44. August 29, 1782: Félix Vicq d’Azyr (Paris) to Petrus Camper (Klein Lankum, 
Franeker) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 141 a 
 

Vicq d’Azyr informs Camper that the Société Royale de Médecine has had the pleasure to award 
Camper’s treatise on dropsy. He has to share his prize with doctor Barailon, a leading French physician. 
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Vicq d’Azyr has been ordered to ask Camper whether he prefers the sum of 150 # or a gold medal. 
Furthermore he asks him to indicate who will accept the prize on his behalf. Vicq d’Azyr ends his letter 
by explaining how in his view this affair has to be settled. 

 
 
M. CAMPER, 
 
Monsieur et très honoré confrère, 
Je vous apprends avec une extrème satisfaction que la Société Royale de Médecine vient 
de couronner le mémoire que vous lui avez adressé pour concourir au prix sur 
l’hydropisie. Ce prix ainsi que vous le verrez dans l’imprimé cy-joint, a été partagé entre 
votre mémoire et celui de M. BARAILON

453, médecin très habile du pays de 
Combracelles. La société a vu avec plaisir concourir aux prix qu’elle propose un savant 
qu’elle estime infiniment et d’avoir pu vous donner en cette circonstance une marque 
autentique de la justice qu’elle a toujours rendu à vos lumières et à vos talens. 

La Société Royale de Médecine vous propose ou de vous faire tenir les 150 #, qui 
vous reviennent, de la manière que vous m’indiquerez, ou au lieu et place de ces 150 #, 
une médaille d’or de même valeur. Cet objet est absolument à votre choix; quelque 
parti que vous preniez à cet égard, je remettrai ou la somme, ou la médaille à la 
personne, qui se présente de votre part, avec un récipissé, ou, sur votre récipissé, on 
vous fera parvenir l’une ou l’autre, par la voie que vous prescrirez. J’attends votre 
réponse à ce sujet. 

J’ai l’honneur d’être avec une respectueuse considération, Monsieur et très honoré 
confrère, votre humble et très obéissant serviteur, VICQ D’AZYR. 
 
Je joins ici un exemplaire d’une consultation de la Société sur la maladie du Haut-
Languedoc et quelques pièces publiées par la Compagnie et je profite pour vous faire cet 
envoi de la bonne volonté de M. DE LA BLANCHERIE, qui veut bien s’en charger. 
 
 

45. December 30, 1782: Félix Vicq d’Azyr (Paris) to Petrus Camper (Klein 
Lankum, Franeker) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 141 b 
 

Vicq d’Azyr informs Camper that the Société Royale de Médecine has received his letter in which he 
explains his decision to renounce the prize with which the society wished to honour him. However it 
understands and respects Camper’s commendable decision to withdraw himself from a career in which he 

                                                 
453  Jean-François Barailon (1743-1816) was an ardent revolutionist. He studied medicine at the University of 

Montpellier, where he obtained a medical degree in 1765. In 1789 he was elected burgomaster of the town of 
Chambon (Creuse) and stayed in office until early 1790. In 1792 he was elected deputy in the Assemblée 
Nationale. In 1795 he became a member of the Comité de l’Instruction Publique. He wrote among others (1) 
’Mémoire sur les fièvres militares’, Histoire [et Mémoires] de la Société Royale de Médecine, 1:2 (1779), pp.193-244 ; 
2:1 (1780), p. 198-204; (2), ‘Mémoire sur la nature et les causes de différentes espèces d’hydropisie’, idem, 5 :2 
(1788), p. 157-422 and (3) ‘Mémoire sur les avantages et les dangers du quinquina’ (1783). 
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was able to fight his rivals with superior weapons. Nevertheless the medal has been handed over to Mr. 
Van den IJver, in accordance with Camper’s suggestion. The society is eagerly looking forward to receive 
other treatises written by Camper, like the one on monkeys and several other animals. 

 
 
M. CAMPER, à La Haye/à Klein Lankum, 
 
Monsieur & très illustre confrère, 
La Société Royale de Médecine a reçu avec empressement la lettre que vous m’avez 
adressé le 10 7bre dernier. Elle est bien flattée d’avoir pu vous offrir la dernière 
couronne à laquelle vous ayez aspiré. Vous déclarez que vous renoncez à cette gloire 
académique; c’est une résolution juste & louable; vous faites bien de vous retirer d’une 
carrière dans laquelle vous combattiez avec des armes trop supérieures. Votre médaille a 
été remis à M. VAN DEN IJVER, comme vous l’avez indiqué. 

Il nous tarde beaucoup de posséder votre intéressant ouvrage sur les singes & sur 
quelques autres animaux. 

Je vous félicite de votre superbe collection de cétacés. Les curieux ont lieu d’attendre 
de vos connaissances des instructions précieuses sur ces poissons. 

Nous vous exhortons fort à satisfaire le plutôt qu’il vous sera possible le désir que 
nous avons, de posséder le mémoire que vous nous avez destiné. Ne nous oubliez point 
aussi, je vous prie, lorsque vous aurez terminé vos beaux ouvrages sur les nerfs de la tête, 
sur l’Eléphant, sur les hernies, &c. 

Je vous fais mon compliment & mes remerciemens tout-à-la fois de votre petit 
ouvrage sur la forme qu’il convient de donner aux souliers. Tous les sujets deviennent 
intéressans entre vos mains. 

J’ai l’honneur d’être avec la considération la plus distinguée, Monsieur & très honoré 
confrère, Votre très humble et très obéissant serviteur, VICQ D’AZYR, Secrétaire 
perpétuel.  
 
 

46. 1782: Félix Vicq d’Azyr (Paris) to Petrus Camper (Klein Lankum, Franeker) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 141 c  
 

Vicq d’Azyr informs Camper that until now the Société Royale de Médecine did not receive Camper’s 
promised description of the rinderpest. In his turn he promises Camper that all his treatises on medicine, 
anatomy, surgery, natural history and physics will be published in the Mémoires of the society. It has 
already published two volumes in 4º, each containing 1.000 pages. Vicq d’Azyr also asks Camper to 
continue sending his contributions to the Recueil Académique. He mentions Camper’s contribution to the 
knowledge of the anatomy of the vocal organ of several classes of animals especially, which was sent to the 
Académie Royale des Sciences. He underlines his interest in these observations. He himself has 
demonstrated the vocal organ and the larynx of the howler at the occasion of a meeting of that society. 
Vicq d’Azyr informs Camper that this letter as well as several documents added to it will be delivered by 
Dr. Cremous, an outstanding French physician. 
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Mr. CAMPER, 
 
Monsieur et respectable confrère, 
 
Vous m’aviez promis dans plusieurs lettres de m’adresser, pour la Société royale de 
Médecine la description d’une maladie singulière, qui attaque les bestiaux, & qui vous a 
paru digne d’être connue par les gens de l’art, &c. Cependant nous n’avons point reçu 
cet envoi. On doit désirer ce qui sort de votre plume, & on doit le regretter, lorsque, 
l’ayant désiré, on ne le reçoit pas. L’ordre & la distribution de nos volumes sont tels que 
tous les objets relatifs soit à la médecine, soit à l’anatomie, soit à la chirurgie, soit à la 
physique, y ont une place déterminée. Il a déjà paru deux volumes de nos mémoires in 
4º, de mille pages chacun. Nous vous prions de vouloir bien contribuer par la suite à 
enrichir ce recueil académique. 

J’ai lu, il y a déjà quelque temps, à l’Académie des Sciences, un mémoire très détaillé 
sur la structure de l’organe de la voix, considéré dans les différentes classes d’animaux, 
qui en sont pourvus, depuis l’homme jusqu’au Reptiles. Ces différentes recherches 
m’ont fourni des détails que je crois très curieux. J’ai aussi fait voir à l’Académie non 
seulement la poche osseuse du singe hurleur telle que je vous ai prié d’en accepter une, 
lorsque vous étiez à Paris, mais encore l’ensemble de ce larynx en entier, ainsi que je l’ai 
reçu de Cayenne. J’avais disséqué plusieurs singes d’une médiocre grosseur. J’ai eu aussi 
occasion de disséquer un singe d’une très grande taille, le Mandrille a joues bleues. 

Je joins à cette lettre plusieurs pièces que je n’ai pu vous envoyer par la voie de la 
poste. Mr. CREMOUS, médecin français très habille s’est chargé de vous remettre l’un & 
l’autre. 

Je vous prie de me garder toujours une place dans votre souvenir. Tous vos confrères 
font mille complimens. 

J’ai l’honneur d’être avec une très respectueuse considération, Monsieur & très 
respectable confrère, Votre très humble & très obéissant serviteur VICQ D’AZYR, 
Secrétaire perpétuel.  
 
P.S.: Vous trouverez sur un des imprimées cy jointe la manière de me faire parvenir 
lettres &c. Je crois que vous la savez déjà. 
 
 

47. September 7, 1783: Antoine Louis (Paris) to Petrus Camper (Klein Lankum, 
Franeker) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 86 r 
 

Louis congratulates Camper on accepting a governmental position. In a certain way he thinks Camper is 
doing what Nicolaas Tulp did before him. Louis is eagerly looking forward to receive a new dissertation 
from Camper and promises to publish it in the next volume of the Mémoires de l’Académie Royale de 
Chirurgie. He describes his plan to enlarge the surgical clinic by ten more beds. Mr. De la Martinière has 
given him 200.000 francs for that purpose and His Majesty the King has made it possible to add six 
more beds and to appoint a professor of botany. Therefore the total number of beds will be 22. Tronchin’s 
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relatives have shown themselves extremely satisfied about the éloge Louis read in a meeting of the 
academy. They have given him the complete collection of manuscripts and reports on the consultations 
written by Tronchin himself. Louis also received a series of original letters written by Herman Boerhaave. 
This collection was enclosed in a small chest, sealed with Boerhaave’s seal. Louis also asks Camper to 
send him a new sign of life and begs him to add a print of the engraving on Boerhaave’s cornelian which 
is in Camper’s possession. 

 
 
Monsieur et très cher ami, 
 
Agréez mon très sincère compliment sur tous les avantages que vous jouissez. Vous voilà 
dans les hautes fonctions du ministère et du gouvernement. Je vous en félicite de tout 
mon cœur. TULPIUS

454, qui étoit bien loin de vous valoir en médecine et en chirurgie, 
étoit aussi bourgmestre. La politique a ses règles que je ne crois si difficiles de suivre que 
celles de la nature à comprendre. Un très savant homme, PETRUS ANDREAS 

CANONHERIUS a donné, en 1617, des interprétations théologiques et morales sur les 
aphorismes d’Hippocrate, et son premier chapitre est [intitulé] Medicinam et politicam esser 
sorores. Ce n’est cependant pas dans cette collection que je chercherois les maxims les 
plus sûres pour gouverner la république; la paix est signée; c’est une très bonne affaire; 
reste à savoir si votre ‘St.-Père Le Turc’ sera abandonnée à la Russie. Vous pouvez 
m’envoyer vos nouvelles réflexions, ou votre mémoire; je vous promets qu’il sera placé 
dans le prochain volume qui va être sous presse très incessamment, Monsieur DE LA 

MAR[T]INIERE vient d’augmenter notre infirmerie de dix lits, pour la fondation desquels 
il a doué deux cent mille francs, et il a obtenu de la bienfaissance du Roi une 
augmentation de six lits et un professeur de botanique. Ainsi nous voilà aux 22 lits. Si 
nous allons à 30, je crois que ce sera assez pour un bel hôpital uniquement destiné aux 
malades chirurgicales. 

Je vous embrasse bien tendrement, mon cher et aimable bon ami. J’aurai toujours 
grand plaisir à vous voir et à vous renouveller les sentimens de la Société et vieille 
amitié. LOUIS. 
 
La famille de Mr. TRONCHIN, très satisfait de l’éloge que j’ay fait à l’académie, m’a 
doué tous ses manuscrits consultations, etc. J’ay plusieurs lettres originales de 
BOERHAAVE, toutes cachetées d’un vilain cachet armorié qu’on ne peut déchiffrer tout; 
il est mal gravé. Si vous connoissez ses mémoires, décrites-moi le blazon et faites-moi 
l’amitié dans la première lettre que vous m’écrirez de mettre une belle empreinte de la 
cornaline gravée, qui lui servit de Bague et dont vous avez un jour cacheté une lettre 
que j’ay reçu de vous. 

 
 

                                                 
454  Nicolaes Claes Pieterszoon Tulp (1593-1674) was a Dutch surgeon and mayor of Amsterdam. 
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48. October 23, 1783: Johannes Christiaan Damen455 (The Hague) to Petrus 
Camper (Klein Lankum, Franeker) 
UBL BPL 885:  
 

Damen is pleased to inform Camper that he helped to deliver the child of the woman previously been 
examined by Camper, through the section of the symphysis ossis pubis in the presence of his colleagues 
Jorissen, Van der Laar and Hasselman. She has given birth to a healthy child. Damen describes the 
course of the delivery and underlines that in this operation he has followed the procedures as they had 
been carried out by Camper at the occasion of a previous symphysiotomy exactly. The lochia is flowing as 
expected. There is only one minor problem as the mother cannot hold her water. Damen expresses his 
gratitude to Camper for his learned advice. He hopes Camper will deem him worthy of his friendship, as 
he is only a young and inexperienced surgeon and obstetrician. He hopes that Camper will continue 
sending him advice. He adds greetings on behalf of his colleagues and stresses his feelings of esteem. He 
ends this letter by promissing to send Camper an ample report on this operation. 

 
 
Hooggeleerde Heer! 
 
Met geene geringe vergenoeging neem ik de vrijheidt UwHooggeleerde te 
communiceeren, dat ik des Sondags tusschen den 20 en 21 dezer de bewuste vrouw 
(door UwEd. gezien) in tegenwoordigheid van de Heeren JORISSEN, VAN DER 

LAAR
456 en HASSELMAN door de sectio synchondrosis ossium pubis verlost heb met die 

gelukkige uitslag, dat zij tans moeder is van een levendige zoon. 
Ik heb de operatie gedaan op even en dezelve wijze, als ik dezelve door Hooggel: 

heb mogen zien doen. De uiterlijke wonde is niet grooter dan een Duym, zoo het mij 
voorkomt heb ik niets gekwetzt; bij de eerste doorsneede, die alleen in het vette 
gedeelte was, kwam er veel bloedt, dog het zelve veranderde schielijk; zoodraa de 
schaambeenderen van den andere gescheiden waaren konde ik mijne vinger tussen 
dezelve inbrengen. De vrouw vervolgens op de kant van het Rustbedde hebbende doen 
leggen, bragt ik de handt binnen en keerde het kind, dat met het Hooft voor kwam, het 
water was omtrent een uur voor de operatie weggeloopen. De vrouw is tans ordelijk 
wel vaarende, de kraamzuivering gaat zeer goed, de borsten zijn vol zog en het klijne 
wondje begint goede etter te geven; de patient klaagt over geen ander ongemak dan dat 
zij haare urine niet ophouden kan, dog het komt ons voor, dat zij haar water kwijtraakt, 
zoo dra zij aandrang tot waateren bekomt. 

                                                 
455  Johannes Christiaan Damen (1750-1804) was the son of Hendrik Damen, ‘'s lands chirurgijn’, and Adriana Maria 

Heinrici. Medical doctor since 1770 in The Hague. Petrus Camper published about one of his surgical 
operations: ‘Verhaal van de [...] doorsnede van de schaambeenderen, gedaan door J.C. Damen, 20 Oct. 1783, en 
11 Aug. 1785’, Vaderlandsche Letteroeffeningen 6:2 (1784), pp. 468-489 and Nieuwe Vaderlandsche Letteroeffeningen 
1:2 (1786) pp. 366-374). Damen was appointed lector of anatomy and midwifery in 1789. 

456  Arnold van der Laar (1733-?) enrolled as a student of medicine at Leyden University. In 1759 he obtained his 
medical degree on the thesis De pulmonibus in aquis innatatione vel subsidentia infantis recens nati. Thereupon he 
settled as a physician in The Hague. He acquired a great skill in obstetrics. Van der Laar published among others 
Drie verhandelingen uitgegeven door de Faculteit der geneeskunde te Parijs, behoorende tot een geheel nieuwe vroedkundige 
operatie met een volmaakt success door Jean-René Sigault (vanuit het Fransch vertaald door A. v.d. Laar (Den Haag, 1778). 
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Hebt nogmaals dank Hooggeleerde Heer voor uwe geleerde onderrigtingen, zonder 
welke ik zoo gemakkelijk en moogelijk zoo gelukkig niet geslaagt zoude hebben in het 
doen deser operatie. 

Vergun mij te zijn onder die geenen, die uw Hooggeleerde uwe vriendschap 
waardig agt, opdat ik meer en meer uwen wijzen raadt mag genieten in alle 
omstandigheeden waarin ik door mijne jonge jaaren en geringe ondervinding te kort 
zoude schieten, en ik in uw mag herstelt vinden dat Verlies het geen ik nog jaaren lang 
gewenscht hadt te behouden. Naa minzaame groetenisse van de Heeren JORISSEN, VAN 

DER LAAR en HASSELMAN betuige ik altoos met veneratie te zijn, Hooggeleerde Heer, 
Uw Hooggeleerde onderdanige  
 
Dienaar, J.C. DAMEN.  
’s Hage, den 23 October 1783  
 
Bij eene naadere geleegenheid zal ik uw Hoogg[e]l[eerde] een ample relaas van mijne 
gedaane verrigting doen toekoomen. 
 
 

49. November 21, 1783: Johannes Christiaan Damen (The Hague) to Petrus 
Camper (Klein Lankum, Franeker) 
UBL BPL 885 

 
As a result of unexpected circumstances this letter will reach Camper later than Damen had intended to. 
Not until today he received Camper’s letter dated November 11, in which Camper expressed his desire to 
be informed in detail about the results of the section of the symphysis ossis pubis. Meanwhile the woman 
has recovered completely and the wound has healed. The rumours about this operation placed Damen in a 
very unpleasant and difficult position. He even received an anonymous letter in which was put that the 
operation had not been necessary at all. Therefore he feels rather uncomfortable about Camper’s wish to 
be informed in detail. On the other hand all his friends have advised him to write a detailed report on this 
operation, to explain his reasons for doing so and to present it as a treatise to the editors of a journal or to 
a scientific society. He would like to mention that he carried out this operation on the advice of a leading 
professor, aiming at Camper. He will try to finish this treatise as soon as possible and will send it to 
Camper for revision. Fortunately he has considered the alternatives before deciding to transect the 
symphysis. Once again he stresses that he has watched how Camper carried out this operation on a 
cadavre meticulously. Only by doing so he has been able to finish it successfully. He adds his greetings, 
expresses his feelings of respect and hopes to be deemed worthy of Camper’s lasting friendship. 

 
 
Hooggeleerde Heer! 
 
Deze ingelegde door verzuim van mijn knegt te laat aan het Huys van Mijnheer uw 
zoon besorgt zijnde is agtergebleeven, UwEdele zult uit den zelve zien de goed 
welstand van onse Lijderesse, als ook de toestand van drie mijner vrienden, God dank zij 
zijn allen beter en veel hoop is er tot hunne herstelling. 
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Uw Hooggeleerde kan wel denken, zoo veel deel ik hierin neeme en hoe groot 
mijne besigheeden tans zijn, neemt het dus niet kwaalijk, dat ik niet eerder uwEdele van 
onse Lijderesse eenige tijdingen heb doen toe koomen, zoo even ontfang ik eene 
missive van uw Hooggeleerde in dato 11 november waar uit ik uw verlangen gewaar 
wordt, onze Lijderesse blijft bij aanhoudentheid in kragten toeneemen en de wonde is 
tans volkoomen geneesen. 

UwEdele verzoekt mij om uwEdele met eenige netheidt kondtschap te geven van 
mijne gedaane operatie, waar door ik het publik en UwEdele zoude verpligten; mijn 
ongemak is zulks te doen, maar vooraf moet ik UwEdele berigten, dat ik veele 
onaangenaamheeden omtrent het doen deser operatie gehadt hebbe, buyten de 
algemeene discoursen die men alhier spargeerde, trof mij niets meer dan eene anonyme 
Brief, geschreeven door iemandt, die zeeker geen voorstander van deze operatie is, en 
die in twijfel trekt de noodzakelijkheid van de gedaane operatie. Wie de schrijver is en 
waar van daan den Brief gekoomen is, weet ik niet. Hij is onderteekent: ‘Nederland, 
den 30 oktober.’  

Mijne vrienden, als ook de Heeren JORISSEN en VAN DER LAAR hebben mij 
aangeraaden om van deze gedaane operatie met de redenen, [die] mij daartoe 
bewoogen, en al het geen daartoe betrekkelijk geweest is, aan het publik mede te 
deelen, het zij in een tijdschrift, Maatschappij &c., of apart alles onder het wijs advies 
van een Hooggeleerde: dus is mijn oogmerk om zulks zoo spoedig moogelijk in 
gereedheidt te brengen en het dan ter Correctie van uw Hooggeleerde te geeven, in 
hope dat zulks door uw Hooggeleerde mij niet geweijgert zal worden. 

Gelukkig voor mij is het, dat ik deze operatie niet gedaan hebbe, dan naa vooraf alles 
rijpelijk te hebben overwoogen, en versterkt te zijn geworden in dat mijn voorneemen 
door uw Hooggel:, als ook dat ik die operatie op een cadaver door Uw heb moogen 
zien doen, aan welke geleerde onderrigtingen ik altoos dank wijten zal de gelukkige 
uitslag mijner onderneeming. 

De Heer JORISSEN doet UwEdele groeten, als ook oom en Neef DAMEN. 
Gunt mij bij aanhoudentheid uwe goede vriendschap en zijt verzeekert dat ik altoos 

met Eerbied en Hoogagting ben Hoog Geleerde Heer, Uw Hooggeleerde Dienstwillige 
Dienaar J.C. DAMEN. 
 
’s Hage den 21 november 1783 
 
 

50. November 29, 1783: Arnoldus van de Laar (The Hague) to Petrus Camper 
(Klein Lankum, Franeker) 
UBL BPL 247-133a 
 

First of all Van de Laar wants to comment on the reproof Camper has given him for not informing him 
earlier on the operation Damen carried out under his eyes. Van de Laar thinks this rebuke justified. He 
wants to plead in excuse that he and his colleague Dr. Jorissen, were confident that Damen had informed 
Camper in detail. Especially since they are all convinced that this delivery could only have ended so well, 
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because Camper had demonstrated the section of the symphysis ossis pubis on the corpse of a pregnant 
woman.  

Thereupon Van de Laar gives details on the examination of the mother just before the start of the 
operation. Although the conjugate was of normal size, the diameter transversa was far too narrow, so the 
mother could never be able to give birth to her child in a natural way. He refers to the comments made in 
the translation of the treatises published by Jean-René Sigault. The woman and her child both survived, 
but the mother was left with several symptoms. She could not stand the pain caused by the application of 
the surgical iron, which had been designed by Camper (in order to speed up the healing process), even 
after inserting some pieces of cloth to alleviate its painfull pressure. To replace it, they constructed a leather 
belt and applied it to the pelvic region. The second problem was the involuntary loss of urine, but 
fortunately this ended after a couple of days. Finally she developed several bedsores in the sacral region. 
Meanwhile mother and child are doing fine. He asks Camper to give advice and wants to know if the 
patient is allowed to move her body in various directions, without wearing the leather belt. He hopes 
Damen, who carried out the operation, will soon publish all the details of this fortunate operation and 
hopes Camper will agree to his report. 

 
 
Edelmogend Hooggeleerde Heer! 
 
Nooit ben ik onverwagter en na mijn gedagte onschuldiger gecorrigeert en 
gereprocheert, als door UwE,H. geeerde missive van den 16. Nov., want schoon ik 
gaarn toestaa dat Uw E.H. de allerbillijkste en gegronde redenen had, zoo zou ik 
nogthans veel ter defensie van mijn Perzoon kunnen opbrengen. Maar ik zal niet 
intreden. Uw E.H: kan verzekeren dat ik benevens de Heer JORISSEN niet anders 
wisten of UwE.H. was reets lang voldoende geinformeert en van tijdt tot tijdt raport 
gezonden door den Operateur, te meer omdat hij benevens ons overtuigt is dat wij het 
gelukkig succes zijner operatie en de kunstmatige volbrenging derzelve, alleen aan 
UwE.H. verpligt zijn. Dierhalven ga ik liever over ter verbetering van alle nalatigheid 
UwE.H: het voornaamste mede te deelen. Thoen wij op den 20 Oct. ’s avonds om 9 
uuren bij de vrouw kwamen, waren de vliesen een half uur te vooren gebroken, de 
weën hevig, het hooft van ’t kind lag bloot op den ingang van ’t kleine bekken; mijn 
voornaamste intentie was thoen te onderzoeken het Pelvis, en wierdt overtuigt dat de 
afstand tusschen het bovenste gedeelte van ‘t os sacrum en de ossa pubis volkomen ruim 
genoeg was, maar de dwarsche diameter tusschen de ossa ilei haalde geen 3 duim, maar 
nabij; na dit onderzoek haesiteerde ik geenzints om aanstonds tot de operatie over te 
gaan, want gelijk de ondervinding ook reets twee maal geleerd hadde, was onze vrouw 
wel verlosbaar, maar niet van een levendig kind, hoe het ook mogt aangelegt worden. 
En dus wierd ik bevestigt in mijn gedagte, die ik reeds heb gehad in het voorbericht 
voor de vertaling der verhandelingen van SIGAULT. 

De operatie is vervolgens volbracht, benevens de kering van ’t kind, in 10 minuten, 
zonder eenige overhaasting, door de Heer DAMEN, overeenkomstig de wijze zoals wij 
het geluk gehad hebben UwE.H. op ’t cadaver te zien doen. 

Na de operatie is alles gelukkig voortgegaan en hebbe alleen de volgende geringe 
tegenspoeden gehad; vooreerst de Beugel van UwE.H. voldeed bij de eerste aanlegging 
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in alle opzigte tot sluiting van de ossa pubis, maar den volgende dag [minder?] en 
vervolgens zijn de klachten wegens pijn van dien Beugel zoo verregaande geweest, hoe 
los hij ook wierd toegehaalt, en verscheide lappen wierden tusschen gestoken, dat zij bij 
nagt dezelve eenmaal heeft geheel losgemaakt. De reden dezer smerte ontstond alleen, 
om dat hij niet gelijk drukte, maar alleen eenige punten raakte, en wel aan de 
buitenzijde der ossa Ilei, althans wij waren genoodzaakt den 28. Oct. dien af te laaten, en 
in deszelfs plaats wierdt geappliceert een zagt gevoerde ledere riem, een handt breed met 
3 gespen van vooren, moetende de onderste gespe maar los gemaakt worden om de 
wond te verbinden, waaraan ook zijn 2 riemen om tusschen de beenen doortehaalen, en 
even als bij een breukband die van vooren vast te maken. Deze heeft tot hiertoe 
aangelegen en heeft wel voldaan. Een tweede ongemak na de verlossing is geweest het 
onwillig afloopen der urine. Edoch den 5de dag na de operatie cesseerde dat en heeft 
vervolgens geen hinder meer gegeeven, als alleen dat door het nat leggen er op ’t os 
sacrum een excoriatie en suppuratie gekomen is, die veel ongemak in ’t leggen gaf. Voor 
’t overige is de vrouw benevens haar kind tot heden toe volkomen en wel geweest, is 
zuigende gebleven, zit nu dagelijks op. 

Wanneer UwE.H. denken dat wij zonder eenige risico haar konde alle beweging 
permitteeren, en wel zonder band om ’t lijf, heugen wij met UwE.H. advijs in deze 
vereert [te] worden!  

De Heer Prof. FISCHER is eergisteren bij ons geweest, heeft gisteren de geopereerde 
vrouw zien staan en gaan, zal deze avond bij ons soupeeren. En hope Zijn Ed. genoegen 
te geven zover ik in staat mag zijn. 

Omstandiger verslag der gedane operatie met alles wat tot die vrouw betrekking 
heeft, hoopen wij dat de Heer DAMEN zal in ’t licht geven; waartoe wij zijn Ed: 
aanmoedigen nogthans met UwE.H. goedkeuring en visie van zaaken. 

Hiernevens blijvende met alle waare hoogachting en ons recommandeerende in 
UwE.H. gunst en vriendschap, 

Edelmogend Hooggeleerde Heer, uw Ed. Hoog: Dienstwillige Dienaar, A. VAN DER 

LAAR. 
 
P.S. De Heer Doct. JORISSEN confirmeert deze Brief. Zijn Ed: is heel ziek geweest, 
doch tegenswoordig aan de beterhand en laat UwE.H. groeten en van zijne 
Hoogachting verzekeren.  
 
 

51. Probably the end of 1783: Jean-René Sigault (Paris) to Petrus Camper (Klein 
Lankum, Franeker) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 127 
 

Sigault has received Camper ‘s letter on the observation of a section of the symphysis ossis pubis. He 
regrets the lack of details with respect to the measurements of the child’s head, but will use the information 
Camper has given him. In spite of the objections made by several scientists Sigault insists that the section 
of the synchondrosis ossis pubis can save lives. He continues by giving details of the enlargement of the 
passage through the pelvis. He also describes how he succeeded to save a number of lives. For more than 
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twenty years he has practised obstetrics in Paris. Initially he used Smellie’s forceps and Levret’s forceps 
and lever. More and more he came to the conclusion that it was possible to assist pregnant women to give 
birth without the help of instruments, although these deliveries seemed to be complicated. In a number of 
cases the delivery appeared to come to a standstill, simply because the uterus lacked muscular strength. 
Sigault successfully applied a simple remedy: putting a bag half-ful of crushed ice on the abdomen. It gave 
new energy to the uterus, as a consequence of which the delivery went on. During his career he specialized 
in deliveries and gynaecology. Meanwhile he has become the black sheep among the surgeons these days, 
mainly because he is a medical doctor of the Faculté de Médecine de Paris. He has been openly insulted 
and is made ridiculous in the presence of his patients. This smearing campaign is still going on. 

 
 
A Monsieur CAMPER, médecin célèbre, professeur d’anatomie et d’accouchemens, 
membre des Etats de Frise, &c., en Hollande. 
Monsieur et très célèbre confrère, 
 
J’ai reçu votre lettre et la belle observation sur la section de la simphise. Cette observation 
seroit plus exacte si dans chacun des accouchemens de cette femme l’on avoit eu 
l’occasion de prendre la mesure de la tête de l’enfant, pour en faire la comparaison; quoi 
qu’il en soit, je ferai bien usage des détails que vous m’avez donnés. 

Je suis bien faché que vous n’ayez pas cru me communiquer l’observation entière de 
vos opérations et que je suis obligé de me contenter des simples détails qui se trouvent 
dans le livre de Mr. MICHEL

457. Je viens de recevoir dans ce moment, une lettre de ce 
médecin, qui commence à s’acquérir de sa précaution contre la section de la simphise; il 
sait tant bien que je sois enthousiaste, mais cette opération peut concourir dans plus d’un 
cas. D’après les expériences que j’ai faittes et répétées plusieurs fois, plus d’un pouce 
d’écartement augmente le diamètre transversal de cette quantité et donne 4 lignes, 3 
lignes au moins, au diamètre antéro-postérieur. J’ai obtenu jusqu’à trois pouces 
d’écartement, mais 2 pouces et demi pour l’ordinaire. Si l’on calcule maintenant 
l’engagement d’une portion de diamètre de la tête dans l’écartement, le produit sera 
double. Un bassin peut être trop serré dans ses détroits supérieur et inférieur, sans être 
autrement vicié dans ses dimensions; mais comme une opération quelque simplifiée 
qu’elle puisse être, est toujours une chose cruelle; il faut encore la rendre plus rare, s’il 
est possible: j’ai eu la satisfaction d’accoucher des femmes d’enfants vivants, sans 
opération et sans manœuvres, quoique, dans les accouchements précédents, l’on avoit pu 
conserver les enfants, qui n’étoient pas plus volumineux: le régime m’a fourni des 
ressources: j’ai déversé pendant les derniers mois de la grossesse une partie des sucs 
nouricieux, au moyen des laxatifs donnés en bols ou en clistères: ce régime a fait 

                                                 
457  The author means: Jan Petersen Michell (1760-1795). Michell studied medicine at Leyden University. As a 

student he wrote and published an excellent treatise, called Dissertatione academica inquirens synchondrotomiae pubis 
utilitatem in partu difficili (Lugd. Bat., 1781). Michell also studied obstetrics under Baudelocque in Paris. In 1781 
he obtained his medical degree in Leyden under supervision of Wouter van Doeveren on a thesis Dissertatione de 
mirabilis quae caput inter et partes generationi dicatas intercedit sympathia. In 1783 a second edition was published in 
Amsterdam (De synchondrotomia pubis commentaries), of which a German edition appeared in Leipzig in 1784. 
Michell established himself as a town physician in Amsterdam. He wrote several treatises on fevers. 



 

[ 315 ] 
 

accoucher souvent avant le terme, mais d’enfants bien viables, quoique plus petits; il y a 
plus de 20 ans, que je pratique les accouchements dans cette capitale. Dans les 
commencements je me suis servi beaucoup du forceps de SMELLIE, de celui de Levrette 
et du levier. J’avois acquis l’habitude de m’en servir avec dextérité, mais l’observation 
m’a appris qu’on pourroit souvent terminer les accouchements qui sembloient exiger 
l’emploi de ces instruments, par des moyens plus simples. En effet bien des fois un 
accouchement ne se termine pas parce que la tête est un peu volumineuse et qu’elle 
reste plus ou moins inclinée sans avancer, faute d’action de la matrice, qui a perdu son 
ressort, et qui est dans un état de foiblesse, de relâchement et d’inertie. Dans ces cas j’ai 
employé avec le plus grand succès, en peu de temps, au grand étonnement des 
accoucheurs, une vessie à demi remplie de glace pilée, que j’appliquois sur la région de 
l’hypogastre, j’ai fait passer par ce moyen et avec du temps, des têtes restées au détroit 
supérieur: ce moyen simple a beaucoup d’énergie: il imprime une très grande force à la 
matrice. Je vous envoyerai mes mémoires sur la douche froide et sur le moyen que 
j’emploie dans les circonstances fâcheuses de l’accouchement. Je vous envoyerai aussi 
celui qui est relatif à un nouveau moyen indiqué par la nature, pour favoriser le 
détachement et l’involution du placenta en laissant subsiter le cordon ombilicale, dans son 
état d’intégrité. Je prouve, dans ce mémoire, ce qui est dans le vœu de la nature, que la 
délivrance se fasse dans le même instant de l’accouchement, ou très peu de temps après, 
en laissant subsister le cordon, que la méthode contraire, qui forme de nos jours la 
pratique universelle et un abus de l’art auquel des circonstances particulières ont donné 
naissance, qu’en détruisant une erreur de plusieurs siècles, par cette méthode, l’on 
préviendra les accidens les plus fâcheux aux quelles les femmes ne paroissent être que 
peu trop souvent imposées.  

Nous avons obtenu des succès marqués, des guérisons mêmes, d’affections 
soporeuses, dans l’épilepsie, catalepsie et autres, au moyen des commotions électriques 
que nous avons faites passer à travers le cerveau, et la moëlle épinière, mais ce moyen ne 
peut être absolu; il est dangereux quelquefois, augmente le mal; il faut mesurer les 
commotions au degré de forces du malade: l’électricité médicale ne peut être employée, 
dans les affections soporeuses, que dans les cas où la cause, qui les entretient est un état 
de relâchement de foiblesse divertée; c’est d’ailleurs un puissant em[m]énagogue. 

MESMER
458, médecin de Vienne, grand charlatan de profession, tourne toutes les 

têtes de nos petits maîtres et petites maîtresses par son magnétisme animal; les effets qu’il 
produit dépendent de la prévention et de la foiblesse de l’esprit, ….... dessous de ceux à 

                                                 
458  Franz-Anton Mesmer (1734-1815) was born in a village near the Bodensee and studied philosophy and theology 

in Dillingen and Ingolstadt. From 1759 on he studied medicine at the University of Vienna (Austria) where he 
was educated by Van Swieten and De Haen. In 1766 he obtained his doctorate of medicine on a thesis De 
planetarum influxu in corpus humanum. He settled as a physician in Vienna and he began to treat his patients with 
magnetism, primarily with the use of a magnete. He was very successful, at least financially. He became most 
successful in Paris until, in 1784, at the order of King Louis XVI, the medical world damaged his reputation and 
ideas (Rapport des Commissaires charges par le Roi de l’examen du magnétisme animal (Paris, 1784). The Société 
Royale de Médecine (Paris) released a report with a similar outcome and stated that the success of Mesmer’s 
therapy was based on imagination. The physicians who were not inclined to abandon Mesmer’s theories were 
threatened to be expelled from office. Soon the French revolution forced him to leave Paris. From 1798 until 
1801 he stayed again in Paris, after the French government had granted him a pension. 
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qui il en impose, comme un fripon m’étant en fait passer pour me suivre, l’autre jour j’ai 
donné des convulsions à plusieurs personnes, qui se sont trouvées très mal; une d’entre 
elles a été obligée d’aller plusieurs fois à la garde-robe. Aussitôt le gouvernement fatigué 
de tout ce que l’on débite d’extravagant sur cet objet, lui vient de faire prendre le parti 
de nommer des commissaires pour le juger s’il ne veut pas s’expliquer. Il sera renvoyé; 
ainsi qu’il l’a déjà été à Vienne. 

Je n’ai point cru Mr. SÜE & il n’a fait point v…….. à personne, que je sache de la 
belle expérience que vous avex eu la complaisance de faire sous mes yeux, m’étant livré 
par goût aux accouchements et aux maladies des femmes. Je suis devenu la bête noire 
des chirurgiens; mon grand crime est d’être médecin de la Faculté; ils m’ont insulté en 
public et chez les malades; l’on n’est pas toujours le maître de faire le bien; les 
calomniateurs s’y opposent et ne scavent rien respecter; il n’y a pas d’intelligence et 
d’honnêteté parmis les gens de l’art; c’est un brigandage affreux, qui les déshonore. 
Adieu mon cher et digne confrère, je vous embrasse et vous respecte infiniment. 
JOANNES RENATUS SIGAULT. 
 
 

52. December 21, 1783: Hendrik Le Sueur (Cape of Good Hope) to Petrus 
Camper (Klein Lankum, Franeker)  
UVA: UB: HSS-mag.: x 82 c  
 

Le Sueur is pleased to send Camper the promised head of an ant-bear. He will also try to send him the 
head of a giraffe. He is still waiting for the books Camper has promised to send him in 1776. He adds 
that daily life is very expensive at the ‘Cape’. Meanwhile he has been appointed member of the civil 
council and of the administration of justice. He is looking forward to receive some news about the situation 
in Holland. He finally commends himself to Camper’s friendship and protection. 

 
  
Weledel Hooggeleerden Heer! 
 
Bijzonder aangenaam is het mij, dat ik tans het genoegen heb UwE. te kunnen 
toezenden de lang verwagte kop van een Miereneeter; het was juist vier daagen 
bevoorns, dat ik die kop magtig geworden was, toen den Ed. gestr. Heer VAN 
PLETTENBERG mij zijde, dat UwE. zulks van ZijnEd. verzogt hat, dog niet aan uwe 
begeerte konde voldoen: gemelde Heer zegt dat het hem onmogelijk is UE. de kop van 
[een] giraffe te kunnen bezorgen, dog zoo ’er eenigzins occasie is, zal ik tragten die aan 
UwE. te bezorgen. 

De kopjes in pekel gelegt, en konde die niet anders van buiten herwaards 
bekoomen, ik hoop dat dezelve wel zal overkoomen. De boeken etc., reeds in het jaar 
1776 aan mij belooft, hoop ik dat UwE. de goedheid zult gelieven te hebben mij toe te 
zenden. 

De tijd laat mij niet toe breedvoerig te zijn, ik zal mij derhalven maar alleen bepaalen 
met te zeggen, dat ’t hier bijna zoo gaat, zoo als men verneemt dat het in ons vaderland 
toegaat: de huishouding gaat hier ook niet zoo het behoort, daarom verlangt men zeer 
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na een spoedige vreede (:die men helaas zegt, zeer schandelijk en nadeelig aan het 
voormaals zeer gezeegent Nederland te zullen zijn) opdat alles zoo het mogelijk is, 
wederom in een goede orde koome. 

Het is hier alles zeer duur, tot een staaltje dient dat men dikwils voor de # boter 4 
sch[ellingen], voor 1 hoen 8 schell., voor 1 kalkoen 3, 4 à 5 Rixds. betaalen moet. 

Ik kan ook niet af zijn UwE. te communiceren dat ik met het begin van dit jaar 
bevordert ben tot Burger Raad en tevens lid van den Raad van Justitie van deeze plaats. 

Eer ik sluite neem ik de vrijheid UwE. zeer instantelijk te verzoeken, wanneer mij 
gelieve te vereeren met UwEs. altoos gehonoreerde letteren, mij dan ook een schets te 
geeven van den tegenwoordigen staat en toestant van ons land, en de omstandigheeden 
die nieuwlings gebeurt zijn, wijl men hier wegens den verre afstant zeer in het 
onzeekere leeft. 

Deeze eindigende heb ik nogmaals de eer mij in UwEs. vriendschap en protectie te 
recommandeeren, terwijl ik UwE. verzeekere dat [ik] met waare hoogagting blijve, en 
dus mij noeme. UwE: HoogGeleerden Heer, UwE. d[ienst]w[illige] en onderdaanige 
dienaar, H. LESUEUR. 
 
P.S.: Ik kan niet afzijn UwE. met deeze te communiceeren, dat mijn Familie 
vermeerdert is door een zoon, op den 7. Octob. jongst[leden]. De moeder en kind zijn 
tans ook nog zeer gezond.  
 
 

53. May 4, 1784: Johannes Christiaan Damen (The Hague) to Petrus Camper 
(Klein Lankum, Franeker) 
UBL BPL 247-133a 
 

Damen returns his treatise revised by Camper in accordance with the suggestions made by Camper, except 
for four corrections, on which he has given his comments. He asks Camper to suggest to whom he should 
send his treatise in order to have it published in the ‘Vaderlandsche Letteroefeningen’. Meanwhile the city 
council of The Hague has honoured him for the successful operation he carried out, by giving him a silver 
commemorative plate. Once again he reminds Camper of the many unpleasantnesses he had to endure 
because of this operation. He expresses his feelings of friendship and veneration. 

In a postscript he adds a couple of facts about the actual state of health of the woman he has 
operated. He has found out that the two ossa pubis have completely grown together, although one can still 
feel an irregularity on the inner surface of the recently developed anchylosis. 

 
 
Hooggeleerde Heer, 
 
Ik heb de Eer uw Hooggeleerde terug te zenden mijne verhandeling, waarin meest alles 
door Uw Hooggeleerde mij medegedeelt verandert heb, uitgenoomen drie a vier 
pointen, die ik op een ander stuk papier hiernevens gaande geannoteert hebbe. 

Zijt zoo goed van mij bij de terug zending te melden aan wien deselve addresseeren 
moet om in de Vaderlandsche Letteroefeningen geplaatst te worden, en is zulks voldoende 
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als men het aan die boekverkoper zend waar deselve gedrukt en uitgegeven worden? 
Ook moet ik uw Hooggeleerde melden, dat mij door Heeren Burgemeesteren present 
gedaan is een zilver schen[k]bort [met inscriptie] voor de gedaane operatie, eer ik zulks 
hebben zoude, is daar toe veele onaangenaamheeden mij en mijne goede vrienden 
aangedaan. De Heer JORISSEN heb ik in deze veel te danken, dog hierover nader 
mondeling. 
Ponctueel nieuws heb ik niet om aan uw Hooggel[eerde] mede te deelen. 
Ik neeme de vrijheidt mij in uw Hooggel: gunstige protectie te recommanderen, en mij 
met alle verschuldige Hoogagting te noemen, Hooggeleerde Heer, Uw Hooggeleerde 
Onderdanige en Dienstwill[ige] Dienaar J.C. DAMEN.  
’s Hage den 4 mey 1784 
 
[Additional notes:]          
De symphysis van binnen voelende, was die geheel digt, met eenen rand, een weinig 
uytstaande, gelijk in de natuurlijke waargen[omen] wordt. Het scheen dat de urethra los 
’er over de vereeniging heen schoof. 

Van buyten konde ik geene separatie gewaarworden, maar wel onder op de cicatrix 
een weinig bolheid, daar misschien wat etter en lugt ontlasten met ter tijd. 

Van de binnen zijde scheen mij de ossa pubis egaal te zijn[;] uiterlijk scheen het daar 
de vereeniging is wat verheevener, de ossa pubis wel vast vereenigt, dog niet volkoomen 
regt zoo dat de Linker wat lager toescheen dan de regter-zijde. 

Hebbe gevonden dat de ossa pubis onbeweeglijk waren aan de buiten zijde en 
opgezet en uitpuilende even als de calleuse dikte aan de onderzijde, wat holder als 
gewoonlijk, komende mij volkomen genezen voor en ook geen de minst ongemakken 
aan de vrouwe overlatend. 
 
[One sketch of the synchondrosis ossis pubis after its healing]. 
 
 

54. July 1, 1785: Jean-Sylvain Bailly459 (Paris) to Petrus Camper (Klein Lankum, 
Franeker) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 22  
 

On behalf of the Académie Royale des Sciences Bailly thanks Camper for his letter brought to him by 
Camper’s youngest son. He has received this young man in accordance with the ways in which one 
should receive the son of a famous foreigner and member of the academy. Bailly considers it an honour to 
call Camper a most distinguished confrère. Camper junior, an open-hearted and honourable young man, 
must have been born under a lucky star. He is most eager to be instructed and Bailly and his colleagues 

                                                 
459  Jean-Sylvain Bailly (1736-1793) was a French astronomer, who was elected assistant astronomer of the Académie 

Royale des Sciences in 1763. In 1770 he became a member of that academy. Bailly was also active in the domain 
of the history of science. He was mayor of Paris for some time. In 1791 he retired and in 1793 he was guillotined 
as one of the political leaders in the early days of the French revolution. 
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are most willing to be of service to him. He also offers his good offices to Camper and expresses his 
feelings of esteem. 

 
 
Monsieur, 
 
J’ai reçu la lettre qui prouve que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire; elle m’a été 
remise par Mr. votre fils que j’ai accueilli comme le fils d’un homme célèbre, dont je 
respecte la personne et les grands talens, d’un illustre étranger que nous avons été bien 
aise d’acquérir à l’Académie [Royale] des Sciences et que je me félicite d’avoir pour 
confrère. Mr. votre fils me paroit un jeune homme heureusement né, plein de franchises 
et de honnêteté et il a grande envie de s’instruire. Nous ferons tous nos efforts pour lui 
en faciliter les moyens. Je serai particulièrement flatté de pouvoir lui être utile; vous 
pouvez disposer de moi en cela, comme en toute autre chose et je me croirai heureux si 
je puis vous marquer ma profonde estime.  

Agréez les sentimens d’estime et de respect avec lesquels je suis, Monsieur, votre très 
humble et très obéissant serviteur, BAILLY.  
 
 

55. July 16, 1786: Madame Falconet (Chatenay) to Petrus Camper (Klein Lankum, 
near Franeker) 
UVA: UB: HSS-Mag.: x 58 
 

Adriaan, Camper’s youngest son, has paid Mrs. Falconet several visits during his stay in Paris. She 
holds a high opinion of him. After having uttered a complaint about her personal situation (being kept 
under the thumb of a tyrannical father-in-law) she reminds Camper of the pleasant times they spent 
together. Once more she expresses her gratitude to Camper for saving her child from smallpox. She begs 
him to suggest a remedy against rheumatism from which she suffers constantly, or even to procure such a 
remedy. She promises to follow his instructions without delay. She already has consulted the most 
prominent French doctors. Because of her illnes she cannot practise the art of sculpturing. 

Monsieur, 
 
Je profite du départ de Mr. Votre fils, pour me rappeler à votre souvenir. J’ai eu 
l’avantage de le voir quelques fois, pas aussi souvent que je l’aurois voulu. Mais il vous 
dira lui-même, si vous daignez vous entretenir de moi; Combien je suis genée par les 
circonstances de la cruelle infirmité de mon beau-père, qui ne me laisse aucune sorte de 
liberté. J’aurois désiré que ma maison puisse être plus agréable, et que Mr. Votre fils eut 
pu trouver chez moi plus de ressources pour les sciences auxquelles il paroit se livrer 
entièrement, mais je vis ici, d’une manière trop isolée, pour avoir eu le bonheur de lui 
être bonne à quelque chose. Pour moi cela m’a procuré le plaisir de parler de vous avec 
Mr. Votre fils, et de me rappeler ces moments délicieux ou vous joygniez si bien 
l’instruction au plaisir d’une conversation douce et enjouée; personne n’est plus que 
mois, dans le cas d’en sentir tout le prix. 



 

[ 320 ] 
 

Monsieur votre fils vous aime, et vous vénère, comme il le doit à tant de titre; et 
quoique votre mérite, et votre célébrité l’ayfraie un peu, je ne doute pas qu’il ne marche 
sur vos traces. Il vous dira l’impossibilité où je suis de faire mouler votre buste, que je 
garde précieusement; et que je ne puis me déterminer à remettre en d’autres mains que 
les miennes et mon état actuel ne me permet pas de m’occuper des beaux arts. Vous 
Monsieur, qui m’avez fait un si grand bien en garantissant ma petite des ravages d’une 
petite vérole naturelle. Vous qui habitez la Hollande, où je ne doute pas qu’il n’y ait des 
Rhumatismes, si vous pouviez m’indiquer un remède pour celui dont je suis affligée de 
puis trois mois, et pour lequel j’ai déjà vu nos meilleurs médecins, qui ne me font 
presque pas espérer d’en guérir, ou qui prétendent qu’il faudra que j’aille aux eaux de 
Bourbonne, parce que ce mal cruel est fixé et invétéré sur mon deltoide. Vous dis-je, 
qui en savez plus que nos parisiens, envoyez-moi une petite ordonnance, et je la suivrai 
sans balancer. Ce malheureux Rhumatisme m‘a privé du sommeil entièrement, depuis 
trois mois. Mon pauvre bras mégrit tous les jours, ainsi que le reste de mon individu. Il 
ne me reste de mon ancienne gaieté que le regret de l’avoir perdue; je suis avec les 
sentimens de respect, de reconnoissance et d’admiration que je vous ai voué, Monsieur, 
Votre très humble et très obéissante servante, FALCONET 
 
 

56. August 25, 1786: Antoine Louis (Paris) to Petrus Camper (Klein Lankum, 
Franeker) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 86 s 
 

At the moment Louis is occupied with the publication of volume 6 of the Mémoires de l’Académie Royale 
de Chirurgie. A couple of days ago he has presented Camper’s treatise on the sign which reveals breast 
cancer to the jury of the academy. He remembers well that Camper has sent him a supplement to this 
treatise at the time, as well as some considerations on the doctrine with respect to the section of cadavers. 
Louis admits that he has lost this sheet of paper but hopes to find it again. Furthermore Camper has 
discussed the case of a girl, or a woman, suffering from a bilateral hernia of the ovaria, which made an 
extirpation inevitable. He urges Camper to inform him about the source of this news in order to give it a 
certain authority at the occasion of its publication. If Camper should decide that an addition would be 
preferable, he has to hurry. It is also possible to bring this addition with him at the occasion of his next 
visit to Paris.  

Louis assures his friend that nowadays he enjoys good health. He will soon take a holiday and 
seek distraction at the country estate of a friend. Recently a surgeon from Bordeaux presented an 
instrument to the academy, which can be used to make incisions in the cornea, in order to remove the 
lens. Louis describes the procedure to Camper. Louis is aware that an almost identical instrument has 
been introduced in Holland, although the last one does not make it possible to fix the cornea. 

 
 
Monsieur et très cher ami, 
 
Vous avez le plaisir de jouir de la présence de Mr. votre fils l’osteologue, et je le prie 
d’agréer mes vœux les plus sincères pour tout ce qui peut vous être agréable. Je 
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m’occupe de l’impression du 6e tome des Mémoires de l’académie, et j’ai présenté, il y a 
quelques jours, à l’examen particulier votre dissertation sur le signe qui paroit annoncer 
l’incurabilité des cancers à la mamelle; je me souviens bien que vous m’avez envoyé 
depuis une addition à ce mémoire et considération de la doctrine d’après des ouvertures 
de cadavres; mais je ne scais où j’ay mis cette petite feuille; j’espère que je la retrouverai; 
en tout cas ne pouviez-vous pas y suppléer? Au commencement de votre mémoire vous 
parlez d’une fille ou femme, qui avoit de chaque coté une hernie de l’ovaire, et à qui 
l’on a fait l’opération. Cette observation n’est pas de vous et vous la rapportez d’après 
une énorme vague; on ne connoit pas comment cette personne a eu cette double 
hernie, et sur quelle indication il a été nécessaire de procéder à l’opération. Vous êtes 
prié d’indiquer la source d’où vous avez tiré ce fait, afin de ne pas le publier sans 
autorité. S’il n’étoit pas bien constaté je crois que son omission ne seroit aucun 
détriment à votre doctrine ‘ipso vederis’. Si vous voulez ajouter quelque chose à cette 
dissertation, Mr. votre fils pourra en être le porteur. Cela ne presse pas d’icy à son 
retour. 

Je jouis de la meilleure santé, et après quelques travaux forcés, je vais prendre des 
vacances à la terre d’un de mes amis à Boliumdicy. J’y vais en un jour. La route est belle, 
et j’y séjournerai dix ou douze jours, à rire, à chasser, promener, voir danser, fairnéanter, 
car tout cela est bon. J’emporte cependant de quoy rédiger, et m’occuper, s’il fait 
mauvais temps. 

Un chirurgien de Bordeaux vient de nous donner un instrument pour opérer très 
sûrement ‘tutò cit..…... ………’ l’incision de la cornée transparante, par l’extraction du 
cristallin; un petit cercle d’or est appliqué sur la cornée et la .…….., comme le 
phlébotome des allemans, fait la section le mieux dirigée. Il ne faut pas d’adresser; cela 
étoit fort à désirer. Mr. VAN WIJ opère, dit mon en Hollande, avec un instrument à peu 
près semblable, mais il ne tient pas la cornée circonscripte.  

Je vous embrasse bien tendrement, très cher et seul ami. Vous me répondrez à votre 
aise. Vous connaissez toute l’étendue et l’inviolabilité des sentimens de votre meilleur 
ami, LOUIS. A Paris, le 25 aoust 1786. 
 
 

57. August 29, 1786: Petrus Camper (Klein Lankum, Franeker) to the Comte De 
Buffon (Paris) 
UBL BPL 885 
 

First of all Camper underlines that he is pleased to learn that De Buffon has received his son Adriaan 
with so much consideration. Nothing is more honouring than knowing that his son is enjoying the 
protection of one of the most outstanding scientists of today. Furthermore he sincerely appreciates De 
Buffon’s positive judgement on his dissertations. Camper underlines his own wide interest in natural 
phenomena and explains his focus on the mutual relations between the various living creatures and their 
relations to man. In this field of science De Buffon really is his shining example and teacher. On his 
behalf Adriaan Camper will not only present a series of plates and several observations to De Buffon, but 
also 36 reviewed plates, because Camper believes it impossible for one man to study a subject like the 
cetaceans thoroughly. Even a scientist who takes great pains will only achieve moderate results. Until now 
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the knowledge of these animals is far from being complete. All things considered the problems related to 
this research are too complicated. In his view De Buffon will conclude that Camper’s efforts and results 
have made the observations, previously made by De Buffon, more interesting and more useful. Camper 
confesses that he has continuously and passionately carried out the research in this domain of zoology, 
hoping that his famous friend would decide to publish his results. He believes the comparison he made 
between the skull of a man and the cetacean skulls are most interesting. Camper has also revised the key 
to the symbols translated into French by his son, because the French language still remains a foreign 
language to him. This collection of plates also includes a number of drawings of the two upper cervical 
vertebrae of an adult whale and a whale fetus, made by him in London. Furthermore he observes that 
thanks to his research nowadays the anatomy of the auditory organ of whales is largely known, except for 
the baleen whales. Perhaps De Buffon will be able to fill this gap by consulting the objects preserved in 
the ‘Cabinet Royal’ in Paris. 

Furthermore Camper describes the preparations which he would like to add to his collection. It is 
also the reason why he did not draw these objects. He stresses that he has always exercised the utmost 
accuracy in his drawings from nature. Nevertheless he invites everyone to correct possible errors. For his 
part, Camper dares to point out several inaccuracies found in the engravings made by De Buffon. In his 
view the taxonomy of the whales is totally incorrect, which urges him to ask several critical questions. On 
the basis of his recent observations and dissections he also proposes an improvement of the taxonomy of 
the whales. However, before doing so he should have had the opportunity to examine the parts of the 
body which are still missing in his collection. Camper speaks plainly and demonstrates a discerning mind 
when he discusses the exaggerated number of species described by other authors. The same goes for the 
aquatic mammals related to the elephants. He proposes a general improvement of the actual situation.  

Finally he rediscusses the near completion of his treatise on the elephant. He apologizes for his 
ample letter and recommends his son to De Buffon, expressing his feelings of profound respect. In a 
postscript he mentions the recent receipt of the cadaver of a young porpoise. Although it was already 
decomposing, he has been able to study certain aspects of the anatomy of this animal. He also had the 
opportunity to draw the humerus and several other bones of a cachalot, which are in his possession.  

 
 
Monsieur! 
 
Je ne pouvois vous exprimer le contentement que je sents de ce que vous voulez bien 
avoir la bonté de donner un accueil si favorable à mon fils. J’ose vous répondre pour sa 
reconnoissance, j’ose vous assurer qu’il vous respecte, qu’il vous admire et qu’il vous 
aime comme son père. De mon coté Monsieur, rien ne me pouvoit arriver le plus 
flatteux que de voir mon fils protégé par le plus grand homme de notre siecle: j’y ajoute 
que l’ardeur avec laquelle vous voulez bien protéger mes ouvrages me donne une 
satisfaction infinie. 

Vous avez pu remarquer par le grand nombre de mes observations que je n’aye 
jamais negligé les objets qui se présenteront de quelque nature qu’ils fûssent, mon grand 
but étoit d’étudier constamment les rapports que les animaux ont entre eux, et avec 
l’homme. Vous avez été mon maître dans cette partie, et le modèle que j’ai taché 
d’imiter! Mon fils vous présente, en mon nom, outre les planches et les observations qui 
sont restées chez vous, 36 Planches toutes revues et corrigées, car un objet aussi peu 
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étudié que celuy des Cétacés ne pouvoit pas être porté par un seul homme a une 
perfection médiocre que avec beaucoup de difficulté.  

Vous verrez Monsieur! que plusieurs recherches ont été faites de nouveau pour 
verifier celles, que je vous avois deja communiquées, et pour les rendre en même tems 
plus intéressantes, et plus utiles. J’ai travaillé plusieurs semaines de suite, sans en sentir la 
moindre fatigue, puisque ils devoient servir pour vous donner l’occasion de faire 
paroître mes ouvrages en public, avec plus d’éclat. 

L’idée m’est venue de colorier quelques unes de mes planches pour vous faire voir au 
premier coup d’œil le rapport, qu’il y a entre la tête de l’homme, et celle des cétacés. 
L’exécution de cette idée m’a donné beaucoup d’agrément, puisque cette méthode ne 
facilite non seulement l’explication, mais elle débrouille les parties qui sont deja trop 
melées ensemble pour les distinguer les unes des autres, lesquelles ne sont faites que 
d’une seule couleur. 

J’ai revu moi-meme les explications traduites par mon fils en françois; j’ai traduit les 
autres: la langue m’est étrangere, mais vous scavez la déviner, et y donner les coups de 
pinceaux qui y manquent. 

Vous verrez parmi les nouveaux dessins plusieurs, que j’ai faits à Londres, surtout des 
vertebres des poissons, que nous ignorons encore; Les deux vertebres de cou, l’atlas et 
l’épistrophe par exemple, sont unies dans la plupart des Cétacés, non achylosées, mais 
naturellement dans le fétus, comme je l’ai montré dans la 3e fig[ure] de la XIIe planche 
des Marsouins.  

Je vous présente les dessins de trois Atlas entierement séparées, qui ont appartenu à 
des poissons Cetacés, dont nous n’avons même connoissance, et que j’aurois ignoré si 
j’en avois pas fouillé dans le Magazin du Museum Brittanicum plusieurs objets d’une 
grande rareté couvert dans la poussiere, et que je n’ai pas eu le tems d’examiner. 

L’organe de l’ouie est deja assez bien developpé par mes recherches, mais l’enclume 
de la Baleine y manque, que vous pourrez probablement ajouter du Cabinet du Roi. 

Il nous manquent les os de la pommette pour la Baleine, le Cachalot, et pour le 
Physeter qui m’est inconnu, aussi l’os frontal de quelques uns de ces poissons: toutes ces 
pieces ne sont pas representées; j’ai été toujours scrupuleux; j’ai representé ce que je 
voyois, tel qu’il étoit, laissant aux autres à perfectionner les defectuosités, qui sont 
inseparables de ces grands objets maniés par les rudes mains des pecheurs. 

Il manque au tronc que vous avez fait graver sous le nom de petit Cachalot, toute la 
machoire inferieure, cette partie par consequant, qui doit decider l’espece du poisson, et 
pour la même raison la classe. Le crane que j’ai appellé le Physeter inconnu, indique la 
classe par la machoire inferieure, qui n’a pas d’alveoles pour les dents, comme ils ne sont 
pas non plus à la machoire superieure; il appartient donc aux Edentulae, aux Baleines 
proprement dites, il a porté des barbes, petites mais point des dents! Ne seroit-il pas 
permis, même necessaire de ne rien decider sur la denomination jusque à ce qu’on 
trouve les parties essentielles, qui la caracterisent? Bref, ils nous manquent plusieurs os de 
la langue, plusieurs vertebres du col, les os pubis, &c., ceux que j’avois je les ai 
representé avec precision. 

La raison pour quoi nous sommes encore si peu avancés dans l’hist[oire] Nat[urelle] 
des Cetaces doit être attribuee à nos Ichthyologues modernes, tous nomenclateurs, et 
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copiistes fideles du jargon, les uns des autres. Comment peut-on appeler autrement les 
descriptions pompeuses de ces poissons? Quelle idée peut fournir la description du 
‘Cetus bipennis, et Albo flavescens, Fistula in cervice’? ou ‘dorso laevo’? Comment le 
distinguer du ‘Cetus bipennis fistula in cervice dorso gibbolo’? Qu’est ce que c’est que ‘Cetus 
bipennis fistula in cervice rostro’? 

Qu’est ce que veut dire ‘Cetacea dentata in maxilla inferiore tantum’, puisqu’il est 
decidé, que le cachalot a des dents dans la machoire superieure? Je ne veux pas vous 
ennuyer, mais voicy le fait, Mr. LINNAEUS cite ARTEDI, RAY, et par complaisance 
GRONOVIUS et BUFFON, qui, à leur tour, ont la complaisance de xiter LINNAEUS; nous 
n’en scavons rien au juste, rien de sur! La figure seule, faite avec precision, nous 
instruiroit plus que tout le vert…. de nos ichthyologues. 

Voicy la preuve des dents à la mach[oire] sup[érieure] des Cachalots! Il faut consulter 
la page 42 de la Fauna groenlandica de Mr. FABRICIUS

460, le meilleur connoisseur des 
poissons Cetaces. Vous serez persuadé que le cachalot a des dents à la 
mach[oire] superieure: ‘In maxilla superiori dentes visibile, quidem non habet Cetus attamen. 
Interstitia eminentia, condun.. dentes minutos, admodum curvatos ….. horizontaliter jacentes’. 
On trouve la même remarque dans la lettre de Mr. COZY sur les 31 cachalots qu’on a 
trouvé le 14 mars 1784 sur les cotes de la basse Bretagne. Mr. COZY dit positivement 
qu’on trouve des dents 1½ pouces hors des gencives à la mach: sup: de plusieurs de ces 
cachalots. Mr. GOTTLIEB SCHNEIDER, Sammlung vermischter Abhandlungen, donne aussi 
des dents à la mach: sup: de ce poisson. C’est bien domage que ces 31 cachalots n’ayent 
pas pu fournir un seu éclaircissement sur la nature de ce poisson! Les Groenlandois 
assurent de même, que les petits cachalots ont des dents à la mach: superieure, comme le 
rapporte Mr. FABRICIUS, ib. p. 15 dans la note. 

Toute la classe des ‘Dentatae in maxilla inferiori’ périt de cette façon, et les cachalots 
tombent dans la IVe Classe! 

De toutes les definitions que le Chevalier LINNE a donné, aucune me paroit plus 
ridicule que celle des poissons Cetacés! La voicy! pag. 25 de la XIIe Edit., Edition dite 
par luy-meme ‘La réformée!’ 

‘Mammalia: Cete pedum loco puinae pectorales, et caudae loro pedes compedes in pinnam, 
plagiura planam, lentes cartilaginei. Nasus frontistaepe fistula!’  

Il n’est pas vrai que la queue des cetaces sont des jambes noues, car les jambes leur 
manquent, comme l’on voit par le bassin osseux, qu’ils ont en partie comme je l’ai 
demontré, et comme l’a trouvé Mr. DAUBENTON dans le Lamantin, Vol. XIII, p. 43. 
C’est l’os coccygis, qui est prolongé, faisant la queue, qui leur sert de rame pour nager. 

Qu’est-ce-que signifient les ‘dentes cartilagines’ lorsqu’on considere le Narwal, le 
Cachalot, l’Orca? Puis le nez? Nous avons prouvé, que les spiracula, les fistulae, les 
conduits, les events, &c., sont le nez, que les Naturalistes n’ont pas examiné 
attentivement, comme nous avons pris la liberté de vous demontrer un peu au long, je 
l’avoue, mais cette longueur étoit necessaire pour debrouiller les definitions absurdes des 

                                                 
460  Otto Fabricius (1744-1822) worked on Greenland as a missionary from 1768 until 1773. He was an amateur 

naturalist, who wrote Fauna Groenlandica systematice sistens animalia Groenlandiae occidentalis hactaenus indagata. 
(Hafniae et Lipsiae: Rothe, 1780). 
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nomenclateurs, par exemple ‘in capite’, ‘in rostro’, ‘in vertice’, ‘in cervice’, &c. Ne pourroit-
on pas sur les principes de Mr. LINNEUS definir l’homme?: ‘Hominem esse piscem 
abranchiam, non natantem, primus quinque digitatus, cauda in duos pedes divisei?’ 
 
Voicy les Cetacés, que je connois de très près, 
De la Ie Classe:  La Baleine 

La Baleine, que j’ai appellé Physeter inconnu, dont 
personne a donné une description definitive, et 
satisfaisante; 

IIe Classe:   Le Narwal; 
IIIe Classe: a. Le Cachalot, qui appartient naturellement à la Classe 

suivante; 
    b. Le petit Cachalot de DAUBENTON; 
  
IVe Classe: 1. Le Delphinum, dont la tête est longue de 3 1/3 pieds 

large de 2, ayant aux deux cotés des machoires, 12 dents, 
en tout: 48; 

    2. Rostro anserina: 24 dents, [en tout]: 96; 
    3. Tursio: 22, [en tout]: 88; 

4. Dauphin, longue 1 2/3 pieds, large de 2/3 ou 8 
pouces; 24 dents, est: 96; 
5. Dauphin ordinaire: longue 3 ½ pieds, large de 7 
pouces; ayent 50 dents: [en tout]: 200; 

 
Monsieur BUFFON n’a pas fait mention dans son edition latine, des deux derniers 
especes; il decrit des autres, dont je n’ai pas la moindre idee. 

Notez que nous n’avons pas une seule figure, qui est juste de tous ces poissons, que 
les dents que Mr. KLEIN a donné, et celle que je prétends avoir donné, qui est la même 
marsouin de Mr. KLEIN. Nous voila donc pas plus avancés, que avec deux! Mr. BUFFON 
fait mention de 19! Passons au Trichechus! – que Mr. BUFFON decrit sous le nom 
d’Odobenus: pag. 30; il luy refuse des dents incicives, comme LINNEUS; ‘Dentes 
primares nulli utrinque’; il en a pourtant quatre à la machoire superieure dans les os 
intermaxillares. Mr. BUFFON a rapporté le Manatus aux Phoques aussi, le Dugon! Le 
Morse est un veritable quadrupède, un phoque, qui a les dents canines extremement 
longues, on ne voit les os intermaxill: seulement dans les jeunes Morses, parce que les 
maxillaires passent au dela des intermax[illaires]: et les rendent par là invisibles dans les 
adultes. Si les grosses dents, ou defenses, doivent decider le genre, pourquoi le Musk, le 
Tragulus, p. 5, Buff:, ne suit-il pas le Trichechus, comme celuy-cy l’Elephant? Les 
Manatis, les Dugons, et probablement aussi les Lamantins sont-ils tous poissons, quoique 
un genre intermediaire entre les Phoques et les Baleines, ou Cachalots, parce qu’ils n’ont 
point des pieds, ou jambes, quoiqu’ils ayent les os du bassin et les mammelles a la 
poitrine. Je crois qu’il y a plus d’un espece de Manatus, ou plus d’une espece de 
Trichechin; j’ai rencontré toute une tête a Londres que j’ai dessiné; et des machoires des 
Manatus, dont mon fils peut avoir l’honneur de vous faire voir les esquisses. Aussi du 
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Dugon, qui est plagieux, comme les cetaces; il a les mammelles a la poitrine. Il est très 
different des Trichechus, ou Morses, parce qu’il a des defenses dans les os 
intermaxillaires, et pas dans les maxillaires comme la Morse; il n’a pas d’autres incisives; 
le Morse en a quatre &c: il n’a point de jambes. Le Lamantin, dont j’ai vu le fetus dans 
le cabinet du PRINCE D’ORANGE, approche pas ses nageoires, ou mains plus au 
phoques, n’a pas des jambes. Mr. DAUBENTON y a trouvé les os pubis. La queue est 
verticale. 

On a confondu tous ces animaux differents, comme on a confondu les Cetaces, 
surtout de la derniere Classe. L’unique moyen pour bien reussir me paroit être de faire 
faire des figures exactes de toutes les parties exterieures de ces animaux; 2e de ramasser 
toutes les observations anatomiques faites par des gens éclairés, afin de pouvoir, 3e, les 
classifier et diviser en genres et espèces. 

Toutes mes observations ne m’ont servi que pour montrer les differences reelles 
entre les animaux, que j’ai pu examiner. J’ai noté, et dessiné les parties extraordinaires, 
quoiqu’ils me fussent inconnues, et fini de montrer au doigt ce qui nous manque. 

Provisionellement il faudra suivre le chemin battu. Le système de RAY, que tous les 
modernes ont adopté. Il faudra ajouter une 5e Classe des Cetacés, qui ont les dents aux 
deux machoires comme les quadrupedes, et les mammelles à la poitrine – et arranger 
sous cette Classe les Manatis, les Dugons, les Lamantins. 

Je suis bien mortifié de ne pas avoir une Bibliothèque assez grande, ou de ne pas être 
pres d’une telle Bibliotheque, pour pouvoir consulter les livres, qui ont servi de base à 
nos Nomenclateurs; vous êtes à porté, Monsieur de pouvoir avoir tous de la 
Bibliotheque du Roi. Il me manque BELLON, CLUSIUS

461, SIBBALD
462, ANDERSON, 

&c.; J’ai tous les principaux modernes, et les anciens, mais qui ne nous disent pas 
grandes choses. Ceux que je regrette de ne pas avoir, ne vaudront probablement pas 
d’avantage. 

Je n’ai donc rien fait jusqu’à présent, que de fournir quelques materiaux; il faut un 
architecte de genie, qui scait combiner, et mettre au jour les rapports qui s’y trouvent; il 
faut un Naturaliste, Philosophe, comme vous, Monsieur, pour arranger, et en faire un 
edifice elegant, qui frappe et qui élève l’âme, à des contemplations plus intéressantes. Je 
souhaite, ou bien, que les planches des parties un peu delicates fussent faites a l’eau forte; 
il n’est pas possible de les représenter bien au burin, comme je l’ai remarqué dans les 
planches sur l’organe d’ouïe de la Baleine. Il faut aussi noter dans la description, que les 
planches étant fait au burin et calquer sur le cuivre, representent le coté opposé droit, ce 
qui est du coté gauche. 

Nous n’avons pas encore touché le nombre des Exemplaires que vous me destinez, je 
me flatte que vous m’en fournissez suffisamment pour pouvoir en faire des cadeaux à 

                                                 
461  Carolus Clusius (1526-1609) was a Flemish doctor and botanist. He is remembered as one of the most influential 

horticulturist of the sixteenth-century. In 1594 he was appointed professor of botany at Leyden University.  
462  Robert Sibbald (1641-1722) studied medicine at the University of Edinburgh, Leyden and Paris. He published 

Phalanologia nova sive observations de rarioribus quibusdam balaenis in Scotia littus nuper ejectis (Edinburg, 1692). In 
1685 Sibbald was the first person to be appointed professor of medicine at the University of Edinburgh. He was 
one of the founders of the botanical garden in Edinburgh and was also Geographer Royal. 
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ceux de mes correspondants, qui le meritent à cause des belles pieces, qu’ils m’ont 
procuré pour mes recherches et pour mon cabinet. 

J’ai completté actuellement tout ce qui me falloit pour mettre la derniere main à 
mon ouvrage sur l’Elephant. J’ai aussi completté l’anat[omie] du Rhinoceros d’Asie, 
dont on m’a envoyé une tête superbe, aussi la langue et une patte. Je suis porté à croire 
que le Rhinoceros du Monde ancien, que Mr. PALLAS

463 a decrit, les naturalistes de 
Berlin, Mr. MERCK et autres, et dont l’Acad[émie] de St. Petersbourg en a envoyé une 
bonne fossile, [soit] toute une espèce différente de ceux d’Afrique, quoique bicornes. 

J’ai quelques duplicates: une belle tete empaillée d’un Rhinoceros à deux cornes du 
Cap, le crane d’un d’Asie, un peu endommagé, mais assez complet pour faire voir la 
différence. J’ai quelques belles pièces de la Mont de St-Pierre a Maastricht en double; 
peut-être voudriez-vous bien me faire le plaisir de les trocquer contre quelques 
duplicates, qui se trouvent au Cab[inet] du Roi. J’ai fait la même chose à Londres avec 
permission des directeurs du Museum Brittanicum. 

Pardonnez, je vous supplie, la longueur de cette lettre. Elle est devenue plus étendue 
que je ne la voulois; avant de la finir, je prends la liberté de vous recommander mon fils, 
vous assurant que je ne manquerai jamais de vous donner les preuves de ma 
reconnaissance et du profond respect, avec lequel j’ai l’honneur d’être, Monsieur, Votre 
tres humble et tres obeissant serviteur, PETRUS CAMPER 
 
PS: On m’a apporté hier un jeune marsouin, mais trop gaté pour le dissequer, ou pour 
poursuivre les nerfs, ou le cervelle. Il étoit male. J’ai examiné ses yeux; il n’a pas l’ombre 
d’une menbrane clignotante; mais le crystallin très rond, parfaitement sphérique. J’ajoute 
encore l’esquisse de l'os humeri d’un véritable cachalot, dont j’ai la moitié de la 
machoire inf[érieure] et l’omplate, que j’ai dessinée. 
 
  

58. September 17, 1786: Le Comte de Lacépède (Paris) to Petrus Camper (Klein 
Lankum, Franeker) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 79 a 
 

De Lacépède thanks Camper for his letter on the oviparous quadrupeds. He describes the foundation of 
his taxonomy with respect to the identification of the various species and he is pleased that Camper holds 
the same opinion. He is looking forward to receive complementary information on oviparous quadrupedes.  

 
 

                                                 
463  Peter Simon Pallas (1741-1811) was the son of a professor of surgery, who worked in Berlin. At an early age 

Pallas was sent to Halle in order to study medicine. He moved to Göttingen, where he continued his studies. In 
1760 he studied medicine at Leyden University. That same year he obtained his doctorate. Thereupon he 
traveled through the Netherlands and went to London, where he tried to improve his medical and surgical skills. 
He wrote a zootaxonomy and returned to Berlin. In 1767 the Empress Catharina II invited Pallas to come to 
Saint-Petersburg, where he was appointed professor at the Imperial Academy. Pallas was also a passionate 
naturalist and explorer. From 1768 to 1774 he led an expedition to Siberia and during the years 1793-1794 he 
was in charge of an expedition into the southern parts of Russia.  
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Monsieur, 
 
Une lettre d’un savant ami célèbre que vous est une faveur; celle que vous venez d’avoir 
la bonté de m’écrire est d’ailleurs un bienfait; j’y ai trouvé pour mon histoire des 
quadrupèdes ovipares des recours, dont je m’empresseroi de faire usage, en 
m’applaudissant publiquement de votre complaisance. Agréez en attendant, Monsieur, 
que j’ai l’honneur de vous parler de toute ma reconnaissance. 

Ayant été à même d’observer plusieurs individus des espèces de lézards décrites par 
Mr. LINNE, et de quelques espèces nouvelles, je m’étois déterminé depuis longtemps à 
ne pas employer la longueur de la queue de ces animaux, comme un caractère générique 
et spécifique; j’ai été bien assuré que ce n’est pas même un caractère constant. J’ai été 
bien flatté de trouver mes idées conformes aux vôtres, et votre témoignage que je 
prendroi la liberté d’employer, ne sera pas d’ un petit poids en faveur de mon opinion. 

En étendant votre idée sur le nombre des vertèbres du cou, jusqu’aux tortues, j’ai 
trouvé tant dans la tortue de mer (Mydas linné) que dans la tortue de terre (Graeca 
linné), huit vertèbres du cou, j’en ai été étonné à cause des grands rapports qu’ont les 
tortues avec les quadrupèdes ovipares et les crocodiles, qui n’ont jamais que sept; 
voudriez vous bien me mander votre opinion à ce sujet? 

Je placerai, Monsieur, à la suite de mon histoire des Quadrupèdes ovipares, une table 
de toutes les espèces de ces animaux arrangés méthodiquement; j’y donnerai les 
caractères nécessaires pour faire reconnoître les diverses espèces uniquement en les 
voyant; d’après cela je n’ai pu adopter que des caractères tirés des formes extérieures, 
mais mes divisions n’en sont pas moins fondés sur les résultats des dissections et 
particulièrement sur vos belles idées auxquelles je reviendrai toujours avec d’autant plus 
de plaisir, qu’elles ne cesseront d’être des occasions de vous rendre hommage. 

Si vous connoissez, Monsieur, la structure et le nombre des vertèbres du cou d’autres 
quadrupèdes ovipares que de ceux dont vous avez eu la bonté de me passer, vous 
m’obligerez beaucoup de m’en instruire. 

Je serai toujours fort aise de pouvoir vous être bon à quelque chose ainsi qu’à M. 
votre fils, qui se montre bien digne de la gloire de son père, agréez la vive 
reconnoissance et la profonde estime avec lesquelles je suis, Monsieur, Votre très 
humble et très obéissant serviteur, Le Cte DE LACEPEDE. Au Jardin du Roi, le 17 sept. 
’86.  
 
 

59. August 18, 1787: Claude-Louis Berthollet (Paris) to Petrus Camper (The 
Hague) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 8 
 

Berthollet asks Camper to give him reliable information on the preparation of blanc du baleine. He 
believes Camper to be the expert in this field of science, and he knows that other scientists are keeping this 
information under cover. Berthollet wonders if there is a special way to extract this oil. He knows that 
several French manufacturers are especially interested in this technique.  
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Monsieur, 
 
Comme j’ai besoin d’avoir des éclaircissemens sur la preparation du blanc de baleine, je 
ne puis m’adresser à personne qui soit plus en état de m’en donner que vous, et je pense 
que vous voudriez bien avoir cette bonté. 

Je désirerais savoir s’il y a dans cette preparation quelque pratique qu’on tienne 
secrète et qui soit ignorée de la plus grande partie de ceux qui s’occupent de la pêche de 
baleine; et s’il y a des moyens particuliers de tirer de l’huile indépendamment de la 
substance du cerveau et de la moëlle épinière, et si enfin il y a dans cette fabrication 
quelque chose qu’on tienne secret. 

Des personnes prétendent établir en France cette fabrication et elles demandent un 
privilege. Je suis consultée par l’administration de manière qui m’est très important, 
d’avoir des renseignemens assurés sur cet objet. 

J’espère, Monsieur, que vous voudriez bien me rendre le service que je vous 
demande. Permettez moi de vous prier encore de me faire une réponse aussi prompte 
qu’il vous sera possible. 

J’ai l’honneur d’être avec des sentimens très distingués, Monsieur, Votre très humble 
et très obeissant serviteur, BERTHOLLET dim., de l’académie des sciences. 

 
 

60. December 12, 1787: Antoine Louis (Paris) to Petrus Camper (Klein Lankum, 
Franeker) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 86 t 
 

Louis wonders if Camper has sent him any news on his state of health since he returned to Holland. At 
the moment Camper’s son Adrien is not in Paris, so Louis did not receive any news through him. A 
surgeon of the Hôpital des Enfans trouvés is going to edit his observations on the congelatio adiposa. 
Louis would be very pleased if Camper would be so kind to support the dissertation written by this kind 
and most promising young man, who also wants to know if Camper himself has already evaluated his 
own observations in this field of study. Moreover this young man has already been awarded a prize by 
the Société Royale de Médecine for his treatise on thrush. Is it possible for Camper to write a contribution 
on the congelatio adiposa? Meanwhile Louis has seen the first Dutch patriots arriving in Paris. He 
admires Camper for his political anti-patriot efforts in Holland and explains how much Camper’s letters 
mean to him. Meanwhile Mrs. Falconet has delivered Camper’s bust at the academy and it has already 
got a place. He will have Camper’s name engraved under it. Louis thinks Camper’s name alone will be 
the most perfect éloge. Finally Louis wants to know if two Dutch associés – Schlichting (Amsterdam) and 
Grashuis (Amsterdam) – are still alive, because he wants to send them the new volume of the Mémoires 
de l’Académie Royale de Chirurgie. 

 
 
A Monsieur le Docteur PETR. CAMPER, membre des principales académies de l’Europe, 
A Klein Lankum, près Franequer, en Frise. 
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Monsieur mon très cher ami, 
 
Est-il possible que je n’aye eu encore nouvelle de votre santé, depuis votre retour en 
Hollande? L’absence de Mr. ADRIEN me prive du plaisir d’en recevoir indirectement . Il 
m’a donné depuis son départ aucune remarque de souvenir. Je me flatte qu’il n’a aucun 
doute sur le vif et tendre intérêt que je pends à sa santé. Je souhaite que la votre soit 
constamment bonne. C’est le vœu que fait votre ami pour le renouvellement de l’année 
et une longue suite de subséquentes. 

Le chirurgien des Enfans trouvées va rédiger ses observations sur la congélation du 
tissu adipeux. Il désire fort orner sa dissertation de votre suffrage. Il m’a demandé si 
depuis votre retour vous aviez eu occasion d’examiner quelque chose sur cet objet. 
Faites-moi à ce sujet un mot de réponse dont je puisse bien donner communication. 
C’est un très honnête garçon. Il a remporté le prix de la Société Royale de Médecine 
sur les aphtes des enfans. 

J’ai vu icy plusieurs hollandois qui se nomment patriotes. Ces noms de parti 
marquent la discorde civile. Je vous fais mon compliment sur la cessation des troubles. 
Mon cœur me dit que vous n’en avez souffert aucun détriment. Les gens de notre état, 
étant par essence amis de l’humanité, sont dans le cas des mères romaines, dont parloit 
Horace – ‘bellaqua matribus detestata’;464 quoique j’aye gagné de la considération et de 
l’argent à la guerre, je n’en suis pas moins vaincu que c’est un terrible fléau du physique 
et du moral. C’est bien pis quand elle est civile, qu’elle a incivilité! Aimez-moi toujours, 
mon respectable ami. Si vous savez quelle satisfaction me donnent vos lettres, vous en 
seriez avare, mais je me rappelle les reproches que je mérite de votre part. 

Madme FALCONET m’a apporté votre buste. Il orne la bibliothèque de l’Académie, et 
comme il est dans un constume philosophique qui ne ressemble pas à nos autres bustes, 
j’en ai fait faire un dans la forme de votre, pour lui servir de pendant, et j’attends votre 
avis pour lui donner le sacrement de baptême; en dessous de votre il faudra ‘PETR. 
CAMPER’. Ce nom seul est un grand éloge. Déterminez le nom au dessous de l’autre. 
‘ALEX. MONRO’ vous conviendroit-il? Je crois qu’il faut un associé de l’Académie 
distinguée par de grands talens. J’en fais infiniment plus de vous que de CHESELDEN et 
autres à réputations usurpées.  

J’ai toujours oublié de vous demander si deux anciens associés que nous inscrivons 
sur nos listes comme vivans à Amsterdam ne sont pas mort: SCHLICHTING

465 et 
GRASHUIS

466. Je me trompe peut-être, car je vous écris de la campagne et je n’ai pas 

                                                 
464  ‘Bellaqua matribus detesta’: ‘The wars detested by the mothers’. 
465  Jan Daniel Schlichting (1703-1765) studied medicine at Leyden University. In 1730 he moved to Groningen, 

where he obtained his medical degree in 1730. Thereupon he went to Amsterdam where he was town physician. 
From 1730 on he gave private lessons of anatomy and surgery. Paulus de Wind junior was one of his students. 
Schlichting practised surgery and was a member of several scientific societies, such as the Leopoldina Carolina 
and the Académie Royale de Chirurgie. He was also a Fellow of the Royal Society in London. 

466  Johannes Grashuis (1699-1772) studied medicine at the Universities of Groningen and Leyden. He settled as 
town physician in Hoorn after obtaining his medical degree. Later on he moved to Amsterdam. He wrote 
Exercitio medico-chirurgica de scirrho et carcinomate (Amsterdam, 1741). Grashuis was a foreign member of the 
Académie Royale de Chirurgie in Paris. 
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sous les yeux la liste de ces messieurs. Vous pourrez la voir à la tête d’un des volumes de 
l’Académie. ‘Bene vole et me ama, tuus quoad vivam’,  

LOUIS. 
 

 
61. March 18, 1788: Barthélemy Faujas de St. Fond (Paris) to Petrus Camper 

(Klein Lankum, Franeker) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 60 a 
 

Faujas apologizes for not writing Camper earlier. The severe illness of De Buffon has kept him from 
doing so. De Buffon, who is recovering, is eagerly looking forward to the publication of Camper’s 
drawings of cetaceans. Faujas has a very high opinion of Camper and his work. He could easily find a 
publisher who would be willing to publish Camper’s book, if it was written in French or in Latin. 
Camper’s son has meanwhile recovered from a disease and he is now staying in Montélimar. Faujas 
hopes that Camper will pay attention to the injustice done to Jacob Forster, a naturalist, who has been of 
great service to the Jardin du Roi. This man did not succeed to reclaim a couple of cases containing 
minerals. He also recommends Mr. Vaillant, a French naturalist who will soon leave for Holland and 
who will explain Forster’s problems to Camper. 

 
 
Monsieur, 
 
Il y a long-tems que j’avois le projet de vous écrire et la chose seroit faite sans la maladie 
très grave de Mr. DE BUFFON, qui vient d’essuier une fièvre catarhale continue avec des 
redoublements qui l’a mit à deux doigts de la mort. Ce n’est que depuis aujourd’hui 
seulement que la maladie a cessé d’être aigue et qu’on a lieu d’espérer que son fort 
tempérament le faira triompher de cette maladie. Comme il l’a fait déjà de la maladie de 
la vessie qui va mieux. Il m’a encore recommandé aujourd’hui, sachant que je devois 
avoir l’honneur de vous écrire [et] de vous dire mille choses affectueuses de sa part, et de 
vous observer qu’il désireroit bien que vous vous occupassiez de la publication de vos 
scavantes gravures sur les Cétacés. Il n’a encore rien vu à ce sujet de votre part. 
Cependant il considère infiniment et l’auteur et l’ouvrage; j’avois eu l’honneur de vous 
dire dans le tems que, si le livre étoit en français et en latin, je trouverois facilement un 
libraire qui s’en chargeroit ici et je me fairois un plaisir de veiller moi-même aux 
épreuves. 

Monsieur Votre fils eut le bonheur de retrouver sa santé au milieu des volcans du 
Vivarais. J’eu[s] le plaisir de le recommender comme un de mes propres enfans à une 
dame très aimable et des plus instruite, qui l’a retenu près d’un mois à Montélimar, et il 
en est reparti parfaitement rétabli. Je presume qu’il est à Rome dans ce moment, et je lui 
écrivais au premier jour.  

Je prends la liberté de recommander à vos bontés, et à l’amitié, dont vous voulez 
bien m’honorer, le mémoire cy-joint, concernant une injustice qu’on a fait en Hollande 
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à Mr. JACOB FORSTER
467, que les naturalistes de Paris aiment et considèrent beaucoup. 

Car nous lui devons de nous avoir fait connaître un grand nombre de productions 
minérales, qu’il eut procuré par ses voyages dans toutes les parties de l’Europe. Comme 
il a été utile aux sciences, il faut que ceux qui s’y dinstinguent autant que vous, lui 
soient utiles. Le mémoire qu’il m’a remis, vous instruira de son affaire. Je vous demande 
d’y mettre la plus grande chaleur. Les caisses qu’il reclame, n’ont aucune valeur 
mercantille, mais elles en ont une grande pour les naturalistes qui les attendent depuis 
long-tems avec impatience, il y a même plusieurs morceaux, qui peuvent intéresser le 
Cabinet du Roi.  

Mr. VAILLANT
468, très bon naturaliste français, qui doit partir au premier jour pour 

la Hollande, aura l’honneur de vous expliquer plus particulièrement encore l’affaire de 
Mr. FORSTER, et vous m’obligerez véritablement de lui faire rendre une prompte 
justice. 

J’ai l’honneur d’être avec le plus inviolable attachement Monsieur, Votre très humble 
et três obéissant serviteur, FAUJAS DE ST. FOND, Chargé des correspondences des 
Cabinets et du Jardin du Roi, Au Jardin du Roi, à Paris, 
 
P.S. Dans le cas où les caisses de Mr. FORSTER seroient rendues, je vous prie de donner 
des ordres pour les mettre en lieu de sureté, de peu que les commis de la douane ne les 
expolient. 
 
 

62. April 29, 1788: Le Comte de Lacépède (Paris) to Petrus Camper (Klein 
Lankum, Franeker) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 79 b 
 

De Lacépède regrets the apparent loss of several letters written by him to Camper, whose scientific 
reputation he holds in high esteem. Camper will already have been informed about the death of the 
Comte De Buffon. De Lacépède describes how he will continue his scientific activities after this terrible 
loss. He hopes Camper will go on sending his valuable observations to Paris. He asks to inform him 
about his recent and future publications. Lacépède is also eager to be informed on Camper’s book on the 
cetaceans as well as on the one about the two elephant species, or in fact about everything he is going to 
publish. Furthermore he underlines the importance of the activities undertaken by the young abbot 
Bonnaterre, who has been assigned to write for the Encyclopédie Méthodique on cetaceans. He requests 
Camper to allow Bonnaterre to copy one or two of the drawings of cachalot skeletons that were made by 
him. 
  

                                                 
467  Jacob Forster (1739-1806) was a merchant in minerals. He gave his name to a silicate: Fosteriet (Mg2SiO4). 
468  François le Vaillant (1753-1824) was the son of a French ambassador in Surinam. He was born in Paramibo in 

the Dutch West Indies. Le Vaillant became a naturalist, explorer, ornithologist and collectioner. During the years 
1781 and 1785 he explored Inner Africa. 
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Monsieur, 
 
Vos occupations, les meilleurs de votre patrie, et des malentendus qui ont fait égarer 
deux de mes réponses, ont arrêté jusqu’à présent la correspondance que vous aviez bien 
voulu établir entre nous. Nous allons reprendre, j’espère, ce commerce aussi utile 
qu’honorable pour moi. Vous devez être déjà instruit, Monsieur, de la perte cruelle que 
nous venons de faire par la mort du grandhomme, qui m’honoroit de son amitié. Je 
conserverai à jamais le souvenir de son génie et de ses bontés: puisse je hériter de 
l’attachement que vous aviez pour lui! Je vous remercie, Monsieur, du dessin et de la 
description que vous avez eu la complaisance de m’envoyer. Vous ne devez pas douter 
que je ne fasse toujours usage avec la plus vive reconnoissance des observations que je 
devrai à un savant aussi juste et célèbre que vous & par hasard elles n’arrivoient pas assez 
tôt pour que je les employasse dans les volumes suivants où je désirerois le plus de m’en 
servir. Je les placerois du moins dans les volumes suivants en forme de supplément. Je 
souhaiterois maintenant, Monsieur, que vous voulussiez m’en communiquer 
postérieurement, touchant la classe des serpens et celle des poissons cartilagineux; et 
comme personne n’est plus votre admirateur que moi, et n’a plus d’ardeur pour 
s’instruire dans vos ouvrages, ayez la complaisance de m’avertir de la publication des 
divers traités que vous ferez imprimer dans les mémoires des académies ou sociétés 
d’Allemagne, et d’Angleterre, afin que je me les procure le plutôt possible. Il me tarde 
beaucoup de voir paroitre votre beau travail sur les Cétacées, ainsi que celui que vous 
avez fait sur les deux espèces d’éléphant. Je vous le répète, Monsieur, j’aurai toujours le 
plus grand empressemant à étudier vos productions, soit qu’elles concernent les parties 
d’histoire naturelle déjà traitées par Mr. DE BUFFON, ou celles dont ce grand philosophe 
n’a pas pu s’occuper, et auxquelles il m’a chargé de travailler. 

Mr. l’abbé BONNATERRE
469, jeune homme plein de mérite, qui est chargé pour 

l’Encyclopédie Méthodique, d’une partie très intéressante de l’histoire naturelle, et qui 
préside aux gravures relatives à ces animaux, dont cet ouvrage doit être enrichi, seroit 
bien aise, Monsieur, que vous lui permissiez de faire copier un ou deux des dessins 
relatifs aux cétacées, que vous avez envoyés dans le temps à feu Mr. le Comte DE 

BUFFON; il choisiroit ceux qui concernent l’ostéologie du cachalot; il me charge de 
vous présenter sa prière à ce sujet ainsi que l’hommage de son admiration. Veuillez bien 
recevoir le même hommage de ma part, et me croire avec ce sentiment, ainsi qu’avec 
reconnoissance et vénération, 

Monsieur, Votre très humble et très obéissant serviteur, le Comte DE LACEPEDE, Au 
Jardin du roi, le 29 avril 1788. 

 
 
 
 
 

                                                 
469  Pierre-Joseph Bonnaterre (1752-1804) was a French zoologist, who had specialized himself in cetaceans. 
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63. June 28, 1788: Pierre-Joseph Bonnaterre (Paris) to Petrus Camper (The 
Hague, Holland) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 14 a 
 

The abbot Bonnaterre reminds Camper that the Comte De Lacépède has sent him a letter in which he 
asked for information on certain drawings of cetaceans. Bonnaterre needs this information in order to 
construct an important treatise. He feels most honoured that an excellent scientist like Camper is willing 
to help him. He briefly describes his research. To be precise: Bonnaterre wants to bring together all that is 
known about the various species of whales. The same goes for the drawings which, to Camper’s 
knowledge, do exist somewhere. He also asks Camper’s advice with respect to some problems in the field 
of nomenclature. Bonnaterre ends by excusing himself for having dared to bother his famous confrère. He 
suggests to send letters and parcels to Mr. Le Comte de St. Priest, the French ambassador in The Hague. 

 
 
Monsieur, 
 
M. le Comte DE LACEPEDE qui s’étoit donné la peine de vous écrire pour vous 
demander quelques renseignemens sur certaines figures de cétacés dont j’aurois besoin 
dans ce moment, m’a fait part de votre réponse fort obligeante et je m’empresse de vous 
en faire moi-même mille remerciemens. Le travail que j’ai entrepris est fort important et 
exige de recherches infinies; je suis trop heureux qu’un naturaliste aussi éclairé que vous 
veuille me faire part de ses lumières. Il s’agit de disposer méthodiquement tous les objets 
qui composent les trois règnes de la nature, de tracer leurs principaux caractères, surtout 
leur différence spécifique et de faire graver les espèces les plus rares et les plus 
intéressantes. J’adopte pour l’exécution de cet ouvrage les méthodes qu’ont suivies les 
auteurs qui ont travaillé à l’Encyclopédie; ainsi c’est à peu près un Sistème de la nature, 
semblable à peu près à celui de LINNE; mais avec des descriptions souvent plus exactes, 
plus étendues, et écrites en français. Je tâche d’y réunir toutes les nouvelles espèces qui 
ont été publiées dans les mémoires des académies et les ouvrages des naturalistes. Je 
termine dans ce moment l’ichthyologie et je vais m’occuper immédiatement après des 
cétacés, des ovipares et des serpens. D’après votre conseil, j’ai demandé au directeur du 
cabinet de Charenton la permission de faire dessiner les parties intérieurs et le squelette 
du marsouin à bec d’oye, qui est à l’école vétérinaire; mais il est absent et j n’ai point 
encore eu de réponse. Si par hasard vous scaviez quelques bons dessins de baleine ou de 
quelqu’autre individu de cette classe, je vous serois infiniment obligé de me l’indiquer. 
Je vous demande bien pardon de la liberté que je prends, mais j’use de la permission que 
vous avez voulu me donner. M. FAUJAS, que je vois fréquemment et qui m’a très 
souvent parlé de vous, m’a communiqué un dessin d’un de 3 cachalots, qui échouèrent 
sur les cotes de Bretagne en 1784; il a été fait par un homme instruit et qui paroit y 
avoir mis de l’exactitude; mais j’y trouve un caractère surtout extraordinaire, qui me 
paroit constituer une espèce nouvelle; l’évent, qui dans les individus connus occupe le 
milieu du sommet de la tête, se trouve dans celui-ci sur l’angle supérieur et arrondi que 
forment par leur réunion, la surface verticale et horizontale du musceau. Je vous prie de 
me dire si vous avez connaissance que quelques autres individus aient offert le même 



 

[ 335 ] 
 

caractère. La machoire inférieure me paroît aussi beaucoup plus courte qu’elle ne l’est 
communément. 

J’espère que vous avez encore la complaisance de me donner votre avis sur une 
dénomination qu’on a employée, jusqu’ici et qui me semble vicieuse. On a désigné 
depuis quelque tems sous le nom de Quadrupèdes ovipares la famille des tortues, des 
lézards et des grenouilles &c, &c. Je voudrais réunir tous ces genres sous un titre plus 
exact. Indiquez-moi, je vous prie, quel seroit le plus convenable: celui d’Amphibies 
reptiles, que LINNE a employé me paroit enore plus ridicule: je réserve ce dernier mot 
de reptiles pour les serpens uniquement. 

Il faut que je sois bien hardi, Monsieur, pour oser vous faire de pareilles questions, 
n’ayant point encore l’honneur d’être connu de vous; mais M. le Comte DE LACEPEDE 
m‘a inspiré tout de confiance en votre complaisance et votre honnêteté que je me suis 
décidé à vous demander des éclaircissemens sur quelque point de l’histoire naturelle 
plutôt qu’à vous faire des complimens frériles; s’il étoit possible que je puisse vous être 
de quelque utilité en ce pays, je vous supplierois de vous adresser à moi avec la même 
confiance et vous seriez convaincu par mon zèle à exécuter vos ordres, des sentimens 
respectueux avec lesquels j’ai l’honneur d’être Votre très humble Serviteur, L’Abbé 
BONNATERRE, A l’Hôtel de Thou, rue des Poitevins, à Paris, le 28e juin 1788. 
 Il y a un de mes intimes amis et très scavant en mathématiques, chez M. le COMTE 

DE ST. PRIEST
470, notre ambassadeur à La Haye; supposé que vous fussiez à portée de 

lui faire parvenir vos lettres, ou paquets, soit pour Mr. FAUJAS, soit pour Mr. Le Comte 
DE LACEPEDE, il s’en chargeroit avec plaisir et seroit en même tems très flatté d’avoir 
l’honneur de vous connoitre (il s’appelle M. L’ABBE TEDENAT), je dois aller faire un 
voyage dans les provinces méridionales de la France vers la fin de juillet. S’il vous étoit 
possible, je serois bien aise d’avoir reçu une réponse avant mon départ, afin de me 
déterminer sur les objets que je dois livrer au graveur. 
 

 
64. July 17, 1788: Pierre-Joseph Bonnaterre (Paris) to Petrus Camper (The Hague, 

Holland) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 14 b 
 

The abbot Bonnaterre sincerely thanks Camper for having sent him so many interesting observations 
about various species of cetaceans. He feels flattered. He asks Camper to inform him about the sources 
that provide him with information about the anatomy of the auditory organ of the cachalots [sperm 
whales] and other whales. He also expresses his gratitude for the drawings he received. Bonnaterre 
mentions some books he would like to use for his research and asks Camper to help him out. Furthermore 
he discusses several problems in the field of zootaxonomy. Bonnaterre expresses his wish to come to The 
Hague and visit Camper, but unfortunately his many occupations do not allow him to do so at the 

                                                 
470  François-Emmanuel Guignard, Comte de Saint-Priest (1735-1821) was a French politician and diplomat. Since 

1740 he was a member of the Order of Malta. In 1768 he became French ambassador to the Ottoman Empire. 
For a couple of months he acted as French ambassador in The Hague. 
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moment. However he will do everything possible to come to Holland next spring. The Comte De 
Lacépède has asked him to send his compliments to Camper.  

 
 
A Monsieur CAMPER, membre au ‘Conseil d’Etat des Provinces-Unies’, en son hotel à 
La Haye. 
 
Monsieur. 
 
J’ai mille remerciemens à vous faire pour toutes les observations que vous avez bien 
voulu me communiquer et pour les deux dessins que vous m’avez envoyés; en vérité je 
suis très flatté de l’intérêt que vous me témoignez et des scavantes notes que vous 
m’avez fait passer et dont j’enrichirai mon ouvrage, si vous voulez me le permettre, je 
trouve admirables les desseins comparés du cachalot, du narwal et de la baleine; il n’y a 
qu’un scavant aussi profond que vous l’êtes, qui puisse faire un rapprochement 
semblable. Si vous m’en donnez la permission je fais graver les deux desseins qui étoient 
renfermés dans la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire; mais sur une échelle 
un peu plus grande. Si par hasard vous aviez de nouvelles observations à faire, je vous 
prieroi de me les faire passer. 

Voudriez-vous aussi m’indiquer dans quel ouvrage je trouveroi ce que vous avez dit 
sur les organes de l’ouïe des cachalots et de Baleine; est-ce dans le 7e volume des 
Mémoires de Harlem, où vous avez donné le dénombrement des organes de l’ouïe des 
poissons?471 Je n’ai pu trouver nulle part, pas même à la bibliothèque du Roi, le 
Phalanologia nova de SIBBALD. Si vous scaviez quelqu’un qui l’eut et qui voulut s’en 
défaire, j’en faisois avec plaisir l’acquisition. Je pense comme vous et je fais grand cas du 
fauna groenl. de FABRICIUS: Dans ce moment-cy je fais traduire le mémoire de M. 
HUNTER sur les baleines. J’ai vu avec une grande satisfaction parmi les mémoires des 
Transactions philosophiques [de la Royal Society de Londres] de l’année dernière, un qui vous 
appartient sur des ossements pétrifiés; tout ce qui soit de votre plume porte l’empreinte 
de l’érudition. J’ai déjà écrit deux fois à Charenton pour demander à Mr. CHABBEUR la 
permission de faire dessiner les parties intérieures du marsouine à bec d’oie et des 
squelettes qui sont dans le cabinet; son neveu me marque que son oncle est absent, qu’il 
a des descriptions et des desseins dans son portefeuille &.; il fait semblant de ne pas 
entendre ce que je lui demande et il me répond comme si je demandais l’ouvrage propre 
de son oncle; en un mot je vois qu’il y a mauvaise volonté de leur part. Je m’adresserai 
au ministre lorsqu’il en sera tems. Je ne manquerai de profiter des observations que vous 
m’avez fait l’honneur de me communiquer relativement au crocodile et à la salamandre. 
Le graveur les a déjà disposé parmi les lesards ainsi qu’on les avoit placés jusqu’ici, mais 
j’aurai soin de noter la différence qui les distingue des lesards. Je scavois déjà qu’ils 
n’avoient pas de cotes et j’avois fait graver expres le squelette du crocodile pour faire 
observer spécialement ce caractère.  

                                                 
471  Bonnaterre refers to Camper’s treatise entitled ‘Verhandeling over het gehoor der geschubde visschen’, published 

in the Verhandelingen der Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 7 (1763), pp. 79-117. 



 

[ 337 ] 
 

M. Le Comte DE LACEPEDE prétend que le Sirène D’ELLIS et de LINNE est une 
larve, mais je n’ai pas cru que ces deux auteurs et les……. [?], qui en aussi fait mention, 
aient pu donner dans cette ereur. 

Dernièrement nous parlions avec Mr. FAUJAS des os hmaines pétrifiés et le résultat de 
notre consultation a été que jusqu’ici il ne scavoit pas qu’on en eut trouvés. L’année 
dernière j’ai visité et décrit une grotte superbe qui se trouve dans mon pais; j’ai été 
jusqu’au bout: j’ai observé partout de débris d’ossemens humaines, mais je n’ai vu nulle 
part aucune trace de pétrification. Si jamais j’ai connoissance qu’on en ait trouvé, j’aurai 
l’honneur de vous en instruire. Je scai un oper aethiopicus du ‘Cap-vert’, pourvu que je 
puisse obtenir la permission de le faire dessiner, je vous en ferai passer le dessein. 

Je désirois bien que mes occupations me permissent de venir à La Haye, 
indépendamment de l’agrément que j’aurois de voir un beau pais, j’aurois encore 
l’avantage bien plus précieux de vous voir et de m’instruire auprès de vous, mais je suis 
obligé de partir vers les premiers jours d’aoust pour mon paijs où je dois aller 
perfectionner un travail que j’ai commencé sur la botanique. J’y resterai jusqu’au mois 
de 9bre: je ferai tous mes efforts pour venir en hollande le printemps prochain, en 
attendant si je puis vous être utile en ce pais, je vous supplie de pas vous adresser à 
d’autres qu’à moi et je vous prouverai par mon zèle combien je suis sensible aux 
marques d’intérêt que vous daignez me témoigner. 

J’ai l’honneur d’être avec les sentimens les plus respectueux, Monsieur, Votre très 
humble et très obéissant serviteur. L’abbé BONNATERRE.  
 
Epilogue: 
 
J’ai presque fini mon travail sur les poissons. Je ferai un devoir de vous en faire passer un 
exemplaire à La Haye. Nous ordonnons la collection entière de tous les poissons connus 
jusqu’ici, il y en a 413 de gravés; j’ai plus que doubler le nombre de ceux qui se 
trouvent dans le Système de la nature de LINNE; il a paru en Hollande un ouvrage sur 
les serpens ovipares que je voudrois bien me procurer; j’ignore le nom de l’auteur, il 
s’appelle GAUTTIER ou à peu près. 

Si vous me faites l’honneur de m’écrire, vos lettres me parviendront toujours en les 
adressant à l’Hôtel de Thou, rue des poitevins. 

M. Le Comte DE LACEPEDE m’a chargé de vous faire ses complimens; il se propose 
de vous écrire ces jours-ci et de vous faire passer un dessin qu’il vous a promis et que 
vous auriez déjà reçu si le dessinateur avoit eu le tems de s’en occuper. L’abbé TEDENAT 
aura été, j’espère, vous présenter ses devoirs. 

J’avois écrit à Mr. l’abbé LE COZ pour lui demander des renseignemens ultérieurs 
sur les cachalots qui échouèrent en Bretagne en 1784. Il m’a fait passer un dessin qui 
diffère sous certains rapports de celui-ci de M. CHAPPUIS, que Mr. FAUJAS m’avoit 
communiqué. 
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(Drawing made by the editor, after the original, sketched in July1788 by Petrus Camper) 
 
Dans celui-ci, l’évène n’est pas si près du bout du museau; la machoire supérieure est 
plus longue et il y a de plus un appendice à la machoire supérieure. Il a laissé une 
bandelette blanche sur la queue; je ne scai point si c’est une saillie ou un sillon. 

Vous connaissez sans doute les dessins du Baleine macrocephale qui se trouvent dans 
le Traité des pêches de Mr. DUHAMEL, en les comparant avec celles des autres auteurs, j’y 
trouve une différence très considérable dans l’inflexion de l’ouverture de la gueule. 
Croyez-vous que celle de DUHAMEL soit exacte? Si vous scaviez quelqu’autre bonne 
figure de baleine, faite moi le plaisir de me l’indiquer. Ah, si vous aviez pu aussi me 
donner les parties intérieures du marsouin, ou de tel autre Cétacé, quel service vous 
m’auriez rendu!  

 
 

65. July 31, 1788: Barthélemy Faujas de St. Fond (Paris) to Petrus Camper (Klein 
Lankum, Franeker) 
UVA: UB: HSS-mag.: x 60 b 
 

Faujas has finally found an occasion to answer Camper’s letter. His many occupations and the fact that 
he had to make a couple of short trips had kept him from writing earlier. Besides, he had to supervise the 
printing of two of his booklets, among others a small book for mineralogists. He promises to send Camper 
two copies. Faujas received Camper’s engravings of cachalots through Mr. De Seve. Faujas will return 
them, so Camper can complete them by adding their keys to the symbols. After having done so Camper 
has to return them to Faujas. The same goes for Camper’s manuscript. He refers to a contact with Prince 
Gallitzin, about the cases containing minerals, belonging to Mr. Forster and to the injustice done to this 
man. 

 
 
Malgré le désir très vif que j’avois, Monsieur, de répondre à votre dernière lettre, j’en ai 
été détourné par une multitude d’occupations et quelques petits voyages. Je veillois 
d’ailleurs à l’impression de deux petits ouvrages de moi, qui paroitront à la fin du mois 
prochain, l'un sur le charbon de terre avec des détails sur leur différentes espèces, sur leur 
origine, sur l’art d’en retirer un goudron excellent pour la marine, etc. Le second est un 
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livre où j’ai tâché de débrouiller l’histoire des roches de Trapp, qui étoient 
journellement confondus avec les pierres de corne, avec les roches de schist, &c. 

J’ai fait à ce sujet un petit volume in 12º que les naturalistes pourront porter dans leur 
poches en voyageant, et comme j’ai vu un grand nombre de roches de trapp soit dans le 
Derbyshire, soit dans les alpes et ailleurs, cet ouvrage pourra être utile à cette partie de la 
lithologie, qui étoit très compliquée; je profiterai de la première occasion qui se 
présentera pour vous faire parvenir les deux livres que je vous prie d’accepter et de 
placer dans un coin de votre bibliothèque. 

J’ai reçu de la part de Mr. DE SEVE vos gravures des cachalots. Dauphins, &c., qui 
sont finies. J’en ai fait un paquet, arrangé avec beaucoup de soin, et j’y ai joint deux de 
vos dessins coloriés relatifs à la tête du cachalot; la première fois que j’irai à Versailles, je 
prierai le ministre des Affaires étrangères de me donner un moyen pour vous faire 
parvenir le paquet promptement et sans qu’il soit ouvert. Nos minstres se prettent 
journellement à cequi peut intéresser les sciences et si la chose est possible elle sera juste. 

Lorsque vous aurez reçu ces épreuves, il faudra y placer les lettres, les chiffres, et les 
titres à chaque planche, et me les renvoyer, afin que je préside à ceque le graveur 
exécute bien vos intentions. Si votre manuscript est en état vous pourriez me l’envoyer 
aussi. J’aurai un très bon libraire qui se chargera de l’impression à Paris, et je veillerais sur 
[la] correction. Voilà ce que je ferai avec un grand plaisir. Ceci me rappelle que j’ai reçu 
depuis peu un très bon dessin d’un cachalot de 40 pieds de longueur, qui étoit un de 
ceux des 31 qui échouèrent il y a quatre ans en Bretagne. Il me fut écrit à ce sujet une 
lettre du paijs même, et cette lettre fut mouillée et presque perdue en Louversant-la-
Mer par un Gros tems dans mon voyage en Angleterre. J’en ai demandé une copie ainsi 
que du dessin à la personne qui me l’avoit adressé et il vient de me l’envoyer. C’étoit 
pour l’abbé BONNATERRE, qui fait une espèce de compilation sur les poissons destinée à 
la nouvelle encyclopédie, que j’ai fait venir ce dessin. Mais si cela pouvoit vous être 
nécessaire, il sera à vous au premier signal, ainsi que la lettre qui est très instructive. 

Il m’a été remis des papiers de Mr. DE BUFFON, une lettre du Prince GALLITZIN, qui 
veut bien lui parler de moy, avec beaucoup plus d’éloge que je ne mérite. Je serai très 
empressé incessament d’avoir l’honneur de lui en faire mes remerciemens en lui 
demandant la permission de correspondre avec lui. Je verrai avec un grand intérest la 
traduction que ce prince amateur des sciences et philosophe a fait d’un ouvrage russe où 
il est fait mention des volcans de la Mer noire. Cet ouvrage seroit vu avec interest dans 
ce moment et je me chargerois avec plaisir de le proposer à mon libraire, mais j’aurai 
l’honneur d’écrire au prince à ce sujet. 

J’ai encore à vous parler des caisses d’histoire naturelle de Mr. FORSTER. Vous 
m’avez diablement grondé dans sa personne, lorsque j’ai pris intérêt à cequi le regardoit 
et je trouve que vous avez tord; je n’approuve pas à la vérité le stile du mémoire de Mr. 
FORSTER. C’est celui d’un Allemand de fort mauvaise humeur qui se fâche d’une 
manière un peu brutale contre des douaniers, qui lui retiennent des caisses. Je connois 
très bien les droits de douane dans la terre de France, d’Italie, et même d’Espagne, mais 
quoique ces gens-là soient en général une race d’homme très dure, très avide et la 
plupart du tems très injuste, ils entendent la raison quelque fois; du moins les choses, 
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lorsqu’il s’agit de leur représenter qu’on ne refuse pas les droits, mas qu’on ne veut pas 
les payer plus qu’il ne valent. 

Tout le procès de Mr. FORSTER se reduit à cecy: son correspondant, contre 
l’intention de Mr. FORSTER, a cru que des pierres et des morceaux de mines ou de 
pétrifactions n’avoient qu’une valeur idéale et il a porté peut-être cette valeur trop basse, 
sans l’autorisation de Mr. FORSTER, on hurle dans un cas pareil; et lorsque l’homme qui 
n’a pas été entendu, le présenteroit pour traiter, on prendroit deux arbitres, on 
donneroit la valeur réèlle à la chose et on exileroit (prendroit) le droit d’après cela; mais 
on ne demanderoit pas une somme immense d’un homme, mais on lui faisoit pas vendre 
ces objets pour en retirer un prix presque nul, et sur le tout: l’histoire naturelle ne faira 
jamais un objet de commerce très considérable, parce qu’on puisse jamais enrichir ni 
appauvrir les douanes à ce sujet; voilà ma profession de foy. Si d’après cela vous croiez 
pouvoir intéresser Mr. FORSTER pourqu’on ne lui fasse payer que ce qui est juste, tous 
les naturalistes ont eu souvent gré, parce qu’ils ne peuvent et ne doivent s’adresser à 
vous qui honorez et illustrez cette science. Le papier me manque; je suis tout à vous;  

 
A Paris, au Jardin du roi, B. FAUJAS DE ST. FOND.  
 

 
66. November 9, 1788: Le Comte de La Cépède (Paris) to Petrus Camper (Klein 

Lankum, Franeker) 
UBA HSS-mag.: x 79 c  
 

De Lacépède sends Camper the drawing he had asked for. It was meticulously executed. De Lacépède 
promises to do his utmost to deserve Camper’s continuing friendship. He is looking forward to receive 
news on Camper’s observations and discoveries in the field of natural history. Has Camper already 
received any news from his son?  
 
 

Monsieur, 
 
J’ai l’honneur de vous envoyer le dessein que vous désirez; il a été fait avec la plus 
grande exactitude; j’aurois eu l’honneur de vous le faire parvenir depuis plusieurs jours, 
si je n’avois pas attendu quelque occasion particulière, mais comme il ne s’en présente 
point, et que vous pouvez être pressé de le recevoir, je prends le parti de le joindre à ma 
lettre. Vous me trouverez toujours prêt, Monsieur, à mériter la continuation de votre 
amitié, en m’acquittant de mon mieux de vos commissions. C’est rendre un grand 
service au public, que de vous procurer quelques matériaux. Vous m’obligerez 
beaucoup, si vous voulez avoir la bonté de me faire part des découvertes intéressantes 
dont vous serez instruit, et surtout de celles dont vous ne cesserez d’enrichir les 
naturalistes. Avez-vous des nouvelles de Mr. votre fils? Veuillez bien, lorsque vous lui 
écrivez, me renouveller dans son souvenir, et agréez la très haute estime, ainsi que le 
respect avec lesquels je suis, Monsieur, Votre très humble et très obéissant serviteur,  
Le Comte DE LACEPEDE. 
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P.S.: Mr. DE SEVE me charge d’avoir l’honneur de vous dire, Monsieur, qu’il attend 
votre réponse. 
 

 
67. January 22, 1789: Pierre-Joseph Bonnaterre (Paris) to Petrus Camper (The 

Hague, Holland) 
UBA HSS-mag.: x 14 c 
 

Bonnaterre has waited for an occasion to send Camper a copy of his work on fishes, ever since he returned 
from his voyage and explains why. He hopes the cold weather will wash ashore a whale, in order to learn 
more about its anatomy. He is also awaiting a package with a molar of a mammoth, which originates 
from the bank of the Ohio river and is brought to Paris. He asks Camper to give some information on the 
teeth of this animal, compared to the set of teeth of an elephant, referring to the fact that Camper has a 
complete skeleton in his possession. Furthermore he asks Camper if he is interested in receiving a drawing 
of the mammoth tooth. Bonnaterre is also eager to learn Camper’s opinion about the drawing of the 
skeleton of a dolphin. He has added information about its external features, as well as several drawings. 
To which species does it belong? He also questions Camper on his knowledge of the Greenland whale. 
Camper’s discoveries with respect to the auditory organ of fishes have been of great help to him. 
Bonnaterre reports that his work on whales, reptiles and snakes will be published soon.  

 
 
A Monsieur, Monsieur CAMPER, membre au ‘Conseil d’état des Provinces-Unies’ en 
son hôtel à la Haye. 
 
Monsieur, 
 
Il y a environs un mois que je suis de retour de mon voyage et depuis ce tems-là, je suis 
à l’attente d’une circonstance favorable pour vous faire passer un exemplaire de mon 
ouvrage sur les poissons. Si j’avois été ici lorsqu’il a été publié, vous l’auriez déjà reçu 
par la voye de quelque courier de notre ambassadeur, qui est actuellement résident à 
Paris, mais je me réserve en dernière ressource à vous l’envoyer dans quelque Balot 
qu’on expédiera immanquablement pour La haie [La Haye], lorsqu’on mettra en vente 
la trente-unième livraison de l’Encyclopédie. D’autres petites raisons encore m’ont obligé 
à différer de vous écrire, celle qui y a le plus contribué, est le froid rigoureux que nous 
avons éprouvé depuis le 25 9bre. Le 31 du mois dernier le froid étoit à 19 degrés au 
dessous de la glace; j’espère que ce mauvais tems emmenera sur nos parages quelque 
baleine ou cachalot, qui nous fournira peut-être des renseignemens positifs sur leur 
organisation intérieure. Depuis huit jours j’attends qu’on me communique une dent 
machelière du mammout qu’un jeune homme vivant des bords de l’Oio [Ohio] a 
apporté à Paris. J’aurois désiré de l’avoir vue avant de vous écrire pour vous en faire 
part; mais ce sera pour une autre occasion. Apprenez-moi je vous prie, puisque vous 
avez un squelette entier, si cet animal a des dents incisives, des canines et des machelières 
et quelle est la différence qui se trouve entre ces dernières et celles de l’éléphant. 
Marquez-moi aussi si vous désirez avoir un dessin de cette dent. Je pourrois vous le 
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procurer. Je vous prie encore d’avoir la complaisance de me dire si vous scavez à quelle 
espèce de dauphin appartiennent les deux dents dessinées de grandeur naturelle (fig. Ie); 
elles font partie d’un dessin de squelette qu’on m’a fait passer de Fréjus en Provence et 
l’on me marque qu’un troupe d’animaux de la même espèce vinrent sur les bords de la 
méditterranée où l’on en tua plusieurs. On ajoute que leur tête étoit ronde, que les 
machoires étoient garnies de dents semblables à cette figure, c'est-à-dire comme divisés 
en deux lobes par un sillon longitudinal et qu’ils poussoient de grinssemens, en se 
pressant les uns sur les autres. Celui qui m’a fait passer le dessin du squelette est un 
homme instruit; il observe que c’est un espèce de Cétacé qui n’a pas été décrite; en 
effet, ces dents ressemblent un peu à celles de l’épaulard (Delphinus orca Linn.), elles en 
diffèrent par ce sillon et par la base qui est enfoncée dans l’alvéole. Qu’en pensez-vous? 
J’ai demandé d’autres détails; si on m’en fait passer de satisfaisans, je pourrai décrire cette 
espèce, si non, je l’abandonne. 

Nous avons ici au jardin du roi des ossemens de baleine et de cachalot, parmi lesquels 
il s’en trouve deux que j’ai fait dessiner et que j’ai numerotés fig. 2e et fig. 3. Celui de la 
figure 3e est, je crois, un des os de la machoire inférieure d’une baleine de Groenland, 
qui forme – en C - un des cotés de la machoire et qui se réunit entièrement avec l’autre 
qui se trouve du coté opposé. Dites-moi, je vous prie, si c’est ça. 

Quant à celui qui est sous la fig. 2e vous voudrez bien m’apprendre qu’elle est sa 
destination. Je forme plusieurs conjectures, je ne scai point si elles sont vraies.  

Si vous scaviez une commodité plus favorable pour vous faire passer mon livre, ayez 
la bonté de m’en instruire. Vous verrez que j’ai profité de vos découvertes sur l'ouïe des 
poissons et je me réserve de faire usage encore des observations, que vous avez bien 
voulu me communiquer dans les livraisons suivantes. Je mettrai bientôt sous presse mon 
travail sur les baleines, sur les reptiles, que M. DE LACEPEDE avoit nommé quadrupèdes 
ovipares, et sur les serpens. Ce sera la matière du second volume. 

L’abbé TEDENAT m’a chargé de vous présenter ses devoirs et de vous remercier de la 
bonté, que vous aviez eue de lui prêter quelques livres qu’il a remis avant de partir à 
votre hôtel. Quant à moi, Monsieur, je vous supplie de m’accorder toujours votre 
indulgence; j’y ai plus de droits que tout autre par la confiance que j’ai en vos lumières 
et par le désir que j’ai d’en profiter. Lorsque je pourrai vous être utile en ce pais, vous 
me ferez un grand plaisir de me donner la préférence. Je vous prouverai par mon zèle la 
sincérité des sentimens respectueux avec lesquels j’ai l’honneur d’être Monsieur, Votre 
très humble et très obéissant serviteur. 
 
L’Abbé BONNATERRE, Hôtel de Thou, rue des poitevins. 
A Paris, le 22e janvier 1789. 
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