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LEVENSBERICT 

VAN 

JAN VAN DER HOEVEN. 

DOOR 

P. HARTIN'G. 
Lid der Afdeelinfl Natuurkunde *). 

Toen ik de uitnoodiging ontving om een levensberigt te 
geven van ons den lOden Maart j.l. overleden medelid J. VAN 

DER HOEVEN, heb ik geen oogenblik geaarzeld die taak te aan
vaarden. Integendeel het strekte mij tot voldoening in de ge
legenheid gesteld te worden, mij eenigermate te kwijten van 
den pligt der dankbaarheid jegens den voortreffelijken man, 
wiens verlies wij allen diep betreuren, en wiens plaats onder 
ons welligt nimmer meer geheel zal kunnen worden aangevuld. 
Wel is waar heb ik, in den meer beperkten zin des woords, 
niet tot zijne leerlingen behoord, want de gelegenheid heeft mij 
ontbroken om zijne lessen bij te wonen. En toch heb ik mij 
altijd tot zijne leerlingen gerekend ep. hem zelven dit meer dan 
eens te kennen gegeven. Zijne geschriften toch waren het, die 
mij het eerst de poort ontsloten hebben tot de wetenschap, aan 
welker beoefening ik de laatste jaren van mijn leven inzonder
heid gewijd heb; het was zijn voorbeeld dat ik daarbij getracht 
heb, zij het ook van verre, te volgen. Maar er is nog meer, 
dat het mij tot een weemoedig genoegen maakt zijn beeld voor 
u te schetsen, en het daarbij ook mijzelven wederom levendig 
voor den geest te roepen. Het is thans dertig jaren geleden, 

.) Voorgc(lragen in de Gewone Vergadering, Afdeeling Natuurkunde, van 
24 A pril 1868. 

JAARIlOEK 1868. 1 
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dat ik voor het eerst met hem in aanraking kwam. Ik was 
toen een nog jong geneesheer, gevestigd in een klein l::mdstadje, 
verstoken van alle hulpmiddelen die. de Akademiesteden aanbie
den, zonder naam en, - laat mij er bij\'oegen, want het is de 
waarheid - zondcr vcrwachtiulY van miJ' er ooit eenen te zul-, û 

len verwerven. V A~ DER IlOEVE~ daarentegen was toen reeds 
een beroemd man, wiens naam met eere binnen- en buiten':,; 
lands genoemd werd. Ik kende hem niet persoonlijk, maar zijne 
geschriften hadden mij geleerd met hoogen' eerbied tot hem 
optezien. Het was dan ook met zekere huivering en na lang
durige aarzeling, dat ik besloot mij tot hem te wenden met de 
vraag: of hij een yerslag van eenige waarnemingen, door mij ten 
deele reeds als student, ten deele te lliiduen der beslommerin
gen van het praktische leven verrigt, eene plaat:s w:.13.rdig keurde 
in het toen door hem en ons voormalig medelid DE VRIESE 

geredigeerde 1'ijdschrift VOO1' natuu1'lUke geschiedenis enph!J8ioo 

logie. Het daarop van hem ontvangen heusche antwoord, waarin 
hij mij met de meeste kiesehheid eene kleine door mij begane 
fout aanwees maar tevens den jeugdigen, nog weinig ervaren 
medebeoefenaar der wetenschap ·welkom beette en aanmoedigde 
om op bet ingeslagen spoor Yoorttegaan, heeft op mijnen ver
deren levensloop eenen beslissenden invloed uitgeoefend. Die 
aanmoediging, onkangen van zulk eenen man, is bij mij altijd 
in dankbare herinnering gebleven. Thans nu ik, na een zoo lang 
tijdsverloop, gedurende betwelk de betrekking die mij aan VAN 

DER HOEVEN bond allengs naauwer en tot vrielluscl1ap werd, 
gereed sta hem onze laatste buIde, als lid dezer Akademie, toe
tebrengen, gevoel ik er in de eerste plaats beboefte aan mijne 
diep gevoelde erkentelijkheid jegens den ontslapenen uittespre. 
ken. Zij geeft mij tevens den moed om voorttegaan, en bezielt 
mij met de hoop, dat de taak, welke ik op mij genomen beb, 
niet te ver boven mijne krachten zal zijn. 

JAN VAN DER HOEVEN was een zoon van ABRAHAM VA..~ DER 

HOEVEN en MARIA VAN DI<lR W AI,LEN VAN VOLLENHOVEN en 
is geboren te Rotterdam den 9den }'ebruarij 1801. Hij was de 
jongste van vier broeder., van welken één minder bekend ge-
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worden en vroeger overleden is. De drie overige, elk met eigen
aardige en zeldzame begaafdheden toegerust, elk gedurende eene 
lange reeks van jaren op eigen gebied en in eigen rigting met 
welverdienden roem werkzaam, hebben hunnen familienaam tot 
een der welluidendst klinkenden gemaakt, in de ooren van ieder 

die wetenschap, verbonden aan uitnemende beschaving van geest 
en hart, op prijs stelt. Van dit merkwaardig drietal is DES 
Aru:ORIE VAN DER HOEVEN, vroeger Hoogleeraar aan de kweek-
8cho01 der Remonstranten hier ter stede, reeds voor eenige jaren 
overleden. De oudste der broeders, PRUYS VAN DER HOEVEN, 

rustend hoogleeraar te Leiden, is thans de eenige overge

blevene. 
Heed" in 1803, derhalve op zeer jeugdigen leeftijd, verloren 

zij hun vader. In 1810 hertrouwde hun moeder met Dr. MARTINUS 

PRUYS, praktiserend geneesheer te ltotterdam. Deze stelde zich 

voor den jongsten der broeders tot chirurgijn te doen opleiden. 
Eenen korten tijd is ons overleden medelid dan ook chirurgijn's 
leerling geweest. De wijze echter, waarop in dien tijd de chi
rurgie onderwezen werd, was weinig geschikt om te voldoen 
aan eenen geest als die van den jeugdigen VAN DER HOEVEN. 

Deze had hoogere behoeften. Hij wenschte de hoogeschool te 
bezoeken. Zijn stiefvader gaf gehoor aan dien wensch, maar eer 
deze vervuld kon worden, moest nog eene moeijelijke voorberei. 
ding vooraf gaan. Hij had namelijk geene latijnsche school be
zocht. De daardoor geleden schade moest dus door privaatlessen 

hersteld worden. Dat dit op de volledigste wijze geschied is en 
deze onregelmatigheid in zijne opleiding van geenerlei nadeel 
voor zijne latere vorming is geweest, zal elk getuigen die VAN 
DElt HOEVEN gekend heeft en weet met hoe groot geml!.k 
vooral hij zich van de latijnsche taal bediende, die trouwens 

gedurende het eerste gedeelte van zijn loopbaan het eenige vehi
culum van alle wetenschap was. 

In 1819 werd hij als student te Leiden ingeschreven. Aan
vankelijk was het vooral de physica, toen onderwezen door 
SPEIJBltT VA~ DEU EIJK, welke hem aantrok en waarop hij zich bij 
voorkeur toelegde. Later zoude hij, gelijk wij zien zullen, doen 

blijken dat hij die lessen met meer dan gewone vrucht had 

1* 
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bijgewoond. Trouwens toen VAN DER HOEVEN te Leiden kwam, 
vond hij geene gelegenheid tot het volgen van lessen over de 
natuurhistorische weten~chappcu. De· J,eidsche hoogeschool had 
kort te voren een groot verlies geleden. 13Hl1GMA"S, die belast 
was geweest met het onderwijs in Chemie, Botanie en Zoolo~e, 
was overleden. Eerst drie jaren later, in 1822, zoude de door 
hem ledig geworden plaats worden vervuld door REl"NWARDT, 

na diens terugkomst uit Oost-Indië. Dit verdient onze aan
dacht. Het blijkt toch daarui.t, dat VAN DER HOEVEN nimmer 
een geregeld onderwijs ontvangen heeft in het vak, waarin hij 

later zoozeer heeft uitgemunt. De lessen over menschelijke 
anatomie en physiologie door SANDIFORT, waarin zonder twijfel, 
gelijk dit toen meer dan thans gebruikelijk was, ook feiten uit 
de anatomie en physiologie der overige dieren werden ter sprake 
gebragt, zijn de eenige geweest, waarin hij een leiddraad en 
opwekking heeft kunnen vinden tot eigene verdere studie. Hij 
is dus grootendeels zijn eigen leermeester geweest, of, juister 
gezegd, hij heeft zijne kennis zelf geput uit de geschriften van 
hen, die ten allen tijde onze leermeesters zullen zijn en blijven. 
Reeds in het eerste jaar van zijn verblijf als student te Leiden 

toonde hij zulks met vrucht gedaan te hebben. Er was aan 
de Gendsche Akademie eene prijsvraag uitgeschreven, Valt den 
volgenden inhoud: 

Qu,aeritur, qui8 sit 118U.", qualisqnc dignitas anatomes compa

ratae in stabiliendis regni animalilUll divisionibu8.? 

Den 2den October 1820 werd een daarop ingekomen antwoord 
bekroond. Het was het werk van den negentienjarigen VAN 

DER HOEVEN. Deze bekrooning heeft eenen niet onbelangrijken 
invloed uitgeoefend op zijnen verder en levensloop. Hij had nu
melijk zijnen stiefvader verzocht den graad van doctor in de 
wis- en natuurkundige wetenschappen te mogen verwerven. Deze 
echter verlangde, dat hij een praktiserend geneesheer zoude 
worden, en ontzeide hem de vergunning, om aan de eigenlijke 
natuurwetenschappen meer tijd te besteden dan voor het gewone 
propaedeutisch examen vereischt werd. Toen echter de jonge 
student zulk een schitterend blijk had gegeven van buitenge
wonen aanleg voor de studie der natuur, kon zijn stiefvader 
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niet langer weigeren, en de bekroonde zoon ontving verlof zijnen 
studiezin naar hartelust bot te vieren. 

Eerlang zoude hij dan ook nogm3als toon en, dat hij die gunst 
ten volle waardig was. In 1821 was door de Wis- en Natuur
kundige faculteit der Utrechtsche hoogeschool eene prijsvraag 
uitgeschreven, die zóó moeijelijk was dat zij zelfs heden tendage 
dm, ongeveer een halve eeuw later, door de eerste meesters in 
de vergelijkende anatomie, niet ten volle zoude kunnen beant
woorden worden. Zij lnidde: 

Brevis et distincta expositio fabricae et fu1tctionis organi au

clitlt8 in homine; recentiorum etiam anatomü'orum oóservationi

bus et anatome comparata ita illustrata, ut ex Ms pateat, quae

nam sit hl/jus organi pars ad audiendu1l1 maxime necessaria, et 

qua in re illud praestantius in homine qltam in brutis sit cen

sendullzl 

Op die vraag kwamen twee antwoorden in. De faculteit was 
van oordeel, dat het eene dier antwoorden voorzeker den prijs 
zoude verdiend hebben, wanneer dit het eenige ingekomene was 
geweest, doch dat het overtroffen werd door het tweede, "waar
van de schrijver zulke overvloedige bewijzen had gegeven van 
ervarenheid in de menschelijke en vergelijkende ontleedkunde, 
alsmede in de literae numaniores en de natuurwetenschap in 
het algemeen, dat daaraan zonder eenigen twijfel de gouden 
eereprijs moest worden toegekend." Bij het openen der naam
briefjes hleek, dat de schrijver van het eerste antwoord was: 
W lLLEM V ROUK, van het tweede : JAN VAN DER HOEVEN. 

}jn nog bleef het hier niet bij. Nagenoeg gelijktijdig, name· 
lijk dcn 23sten Junij 1822, werd door het Provinciaal Utrechtsch 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen aan VAN DER 

HOEVEN eene zilveren medaille toegekend voor het schrijven 
eener verhandeling, die later in het licht is verschenen onder den 

titel van: lJis[lutatio de causarllm flnalintJl doctrina ~usque in 

zoolog/a us/t. Het is vooral deze verhandeling, waaruit blijkt 
hoe grondig hij toen reeds de schriften van CUVIE.R had be
studeerd. 

Was het wonder, dat REINWARDT, toen deze in 1822, bij zijn 

komst als hoogleeraar te Leiden, den jongen VAN DER HOEVEN 
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leerde kennen, zich hoogelijk met hem ingenomen betoonde, 
ja hem zelfs bet vooruitzigt opende van hem, na volbragte 
studie, een gedeelte der te zware op hem rustende taak over 
te dragen P 

Den 9den November 1822 werd hij tot Pltilos. nat. doctor 
et matheseos magister gepromoveerd, na verdediging zijner JJis
aertatio de 8celeto Piscium. 

Reeds in het volgende jaar verscheen in de werken der Aca
demia Leopoldina Carolina Natura.e curio8onufl eene verhandeling, 
geschreven door den twee-en-twintigjarigen doctor, getiteld Mi
moire sur Ze genre OrnithoThynque. Nog een jaar later, den llden 

Junij 1824, verwierf hij den graad van lJ1edicillae doctoT, na 
verdediging zijner lJi/18ertatio pathologica de morbis aUTium 
auditusqne. 

Zoo had dan VAN DER HOEVEN een breeden grondslag gelegd 

en, reeds voor dat hij de hoogeschool als leerling verliet, eenen 
ruimen blik geworpen op het gebied der natuur en getoond dat 
hij daarop een zelfstandig arbeider kon wezen. Ilet hem geo
pende vooruitzigt van naar die hoogeschool eerlang als leeraar 
terug te keeren, werd echter niet dadelijk vervuld. Hij deed 
eene reis naar Parijs, die voornamelijk ten doel had om in de 
ziekenhuizen zijne geneeskundige kennis te volmaken, maar 
waarop hij tevens gelegenheid had veel te zien, dat in nog 
hoogere mate zijne belangstelling wekte. Ook leerde hij daar 
OUVIER en LATREILLE kennen en eenige van hunne leerlingen, 
met eenen van welken, den vooral door zijne anatomie van Me
lolontha vulgaris bekend geworden STRAUSS DURCKHEIM, hij zich 
in insekten-anatomie oefende. Na zijne terugkomst vestigde hij 
zich als praktiserend geneesheer te Rotterdam. Spoedig daarop 
werd hij benoemd tot lector bij het Bataafsch genootschap van 
proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam, in welke hoeda

nigheid hij physische voorlezingen hield. 
Hij bleef echter slechts anderhalf jaar in dien werkkring. In 

1826 ontving hij eene aanstelling als buitengewoon hoogleeraar 
aan de Leidsche hoogeschool, waarvan hij gedurende een tijd
vak van twee-en-veertig jaren een der voornaamste sieraden zoude 

zijn. Hij aanvaardde zijn ambt den 29sten April met het houden 



- 8 -

( 7 ) 

eener redevoering: ]Je diligent i veritatÎs studio, praecipua Na

turae interpretis dote. In hetzelfde jaar trad hij in het huwelijk 
met ANNA VAN STOLK, geboren 17 Augustus 1804. Van de uit 
dit huwelijk geboren kinderen zijn nog drie in leven: een zoon, 
die, in de voetstappen des vaders tredend, de praktische ge
neeskunst uitoefent terzelfder pla.'ttse waar ook deze zijn loop
baan begonnen heeft en tevens reeds meer dan eens bewijzen 
heeft gegeven, dat diens onderzoeklievende geest ook op hem 
is overgeërfd, en twee dochters, waarvan de oudste gehuwd is 
met den heer Mr. H. vV. }lANGMAN, thans kantonregter te Dord
recht, en de jongste weduwe is van wijlen Dr. P. HOEKEMA 
KINGMA, wiens treurig overlijden op den 88ten Januarij j. 1. 
over de laatste weken des levens van zijnen schoonvader een zoo 
duisteren nevel heeft verbreid. 

Gij zult niet van mij verwachten, M. H. dat ik u eene tot in 
bijzonderheden afdalende geschiedenis mededeel der lotgevallen 
van VAN DER HOEVEN gedurende het lange tijdvak waarin hij als 
hoogleeraar aan de Leidsche hoogeschool is werkzaam geweest. 
Even als de geschiedenis van een staatsman of van een krijgs
overste noodwendig zamengeweven is met de geschiedenis van 
den staat dien zij gediend hebben, evenzoo is die van een 
geleerde een gedeelte van die der wetenschap, waaraan hij zijn 
leven heeft gewijd. Straks zullen wij gelegenheid hebben deze 
zijde van het leven van onzen VAN DER HOEVEN van iets meer 
nabij te beschouwen. Vooraf vermeld ik derhalve nog slechts 
een paar punten uit hetgeen men zijn uitwendig leven zoude 
kunnen noemen, ten einde vervolgens het tafereel zijner werk
zaamheid als wetenschappelijk man en als leeraar ongestoord 
voor u te kunnen ontrollen. 

Lang, te lang dUUlde het eer VAN DER HOEVEN tot gewoon 
hoogleeraar werd bevorderd. Hij werd dit eerst in 1835, in 

weerwil dat hij, toen hij eenige jaren vroeger als zoodanig naar 
Groningen werd beroepen, de toezegging had ontvangen, dat 
men hem te Leiden iu dien rang benoemen zoude, wanneer hij 
voor dit beroep bedankte. Herhaaldelijk deed hij buitenland
sche reizen, gewoonlijk ter bijwoning van vergaderingen van 

natuuronderzoekers, van welke zamenkomsten hij een groot voor-
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stander was. Zoo woonde hij in Julij 1842 de vergadering der 
Scandinavische natuuronderzoekers te Stokholm bij en gaf na 
zijne tehuiskomst een uitvoerig verhaal dier reis in het licht, 
waarvan drie jaren later zelfs een twèede druk verscheen. Meer 
dan eens nam hij deel aan de vereenigingen der Duitsche 
natuuronderzoekers en aan de zamenkomsten der British As,~o
ciation, en de Report8 der laatste in 1847 en 1850 getuigen, 
dat hij toen daar niet enkel tot de hoorende maar ook tot de 
werkende leden heeft behoord. 

Die herhaalde reizen strekten niet weinig om hem de per

soonlijke kennismaking te verschaffen van talrijke buitenland
sche geleerden, met velen van welken hij tot op het laatst van 
zijn leven eene uitgebreide briefwisseling onderhield. Bij allen 
geacht en gezien wegens zijne persoonlijke hoedanigheden, 
binnen- en buitenslands beroemd door zijne geschriften, als een 
der geleerdste zoologen van onzen tijd, bemind en op hoogen 
prijs gesteld door zijne talrijke leerlingen, scheen het als of 
VAN DER HOEVEN weinig meer te wemchen moest hebben. 
En toch hij koesterde sedert jaren eenen wenseh, die eerst 
laat vervuld moest worden, doch waarvan de vervulling helaas! 

niet gestrekt heeft om zijn levenslot te veraangenamen. 'l'oen hij 
te Leiden het onderwijs in de dierkunde en vergelijkende ontleed
kunde aanvaarde, bestond daar reeds sedert vijf jaren het Rijks 
Museum van natuurlijke historie, onder het bestuur van ons vroe
ger medelid TEMMINCK, wiens eigene verzameling de kern van dit 

Museum was geworden, maar waarin ook de kleine, reeds be
staande akademische verzameling, alsmede het door BRUGMANS uit 
Parijs teruggevoerde overblijfsel van het vroegere stadhouderlijk 
kabinet waren opgenomen *). Bij de oprigting van dit Museum 
had de regering uitdrukkelijk bepaald, dat het tevens strekken 
zoude voor het onderwijs in de zoologie en tot completering 
der aan de andere akademiën bestaande verzamelingen. VAN 
DEB. HOEVEN had dus het regt om van de voorwerpen in het 
Museum gebruik te maken voor zijne lessen, el! deed zulks 

*) Men vergelijke de Levensschets van TEMMINCK door '\IV. Y ROLIK in het, 
Jaarboek der Akademie 1857-1858. 
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ook, maar toch had hij maar al te dikwijls reden om te ge
voelen, dat de toestand van een hoogleeraar in de zoologie, 
die niet tevens directeur is van een eigen, alleen aan zijne 
zorgen en beleid vertrouwd museum, op den duur onhoudbaar 
IS. 'l'oen nu TEMMINCK in het begin van ] 858 overleden was, 
verlangde hij, dat het bestuur over het museum aan hem werd 
opgedragen. Die wensch werd vervuld, maar vervuld op eene 
wijze, welke de vrienden van VAN DER HOEVEN reeds dadelijk 
dc toekomst met bezorgdheid deed te gemoet zien. De kiesch
heid jegens anderen verbiedt mij hierover uit te wijden. Gaarne 
erken ik echter, dat ook andere even billijke aanspraken be
,tonden en dat eene keuze tusschen de strijdige belangen, zon
Ier krenking daarvan, uiterst moeijelijk was. Ik matig mij dan 
Jok volstrekt geen oordeel in deze zaak aan, die ik liefst ge
heel met stilzwijgen zoude hebben voorbijgegaan, ware het niet 
dat zij eenen zoo treurigen invloed op de laatste levensjaren 
van VAN DER HOEVEN had uitgeoefend. Reeds weinige maanden 
na zijne benoeming tot opper-directeur, zag hij zich genood
zaakt dien post neder te leggen, maar nu was ook voor goed 
zijne betrekking verbroken tot eene inrigting, welke voor hem 
in vroegere jaren eene milde bron was geweest, waaruit hij tel
kens stof tot onderzoek en tot wetenschappelijke werkzaamheid 
had geput. Zijn leven verdeelde zich voortaan nagenoeg alleen 
tusschen de collegiekamer en het studeervertrek. Den meesten 
tijd bragt hij aan zijne schrijftafel door en zocht daar den troost 
waar edele en krachtige geesten dien steeds gevonden hebben, 
namelijk in onverpoosd arbeiden. Hooren wij hem zelven, zoo 
als hij in de opdragt van eene in het vorige jaar verschenen 
verhandeling (Ontleed- en dierkundige bijdragen tot de kennis 

van jJ1enobranc/tus, den Proteus der meren van NOO1'd-Amerika), 
tot zijnen zoon spreekt: "Mijn arbeid is niet z66 volbragt, 
"als ik wilde; maar gij weet, meer dan iemand anders, met 
"welke moeijelijkheden ik te strijden heb. Bij het doorbladeren 
11 van dit geschrift, zult Gij u met uwe gedachten in het stu
"deervertrek van uwen onder zijn werk verouderden vader ver· 
"plaatsen, die, onder zijne papieren en boeken bijkans begra. 
"ven, zich een hoekje ledig maakt, om, zoo veel hij, van alle 
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11 vreemde hulp verstoken en door geene ondersteuning begunstigd, 
I! zulks vermag, eenige nasporingen te doen in de dierlijke be
"werktuiging, een onderzoek, waaraan hij zoo gaarne al zijne 
1/ krachten en al zijnen tijd zou hebben toegewijd, en waarin hij, 
1/ zoo hem dechts door tegenwerking de gelegenheid niet steeds 

IJ onthouden ware, mogelijk met. meer vrucht zou hebben gearbeid." 
Inderdaad deze woorden, ter naamvernood een jaar voor zijn 

dood ter neder geschreven, zijn diep roerend. Zij zijn het in
zonderheid, omdat de daarin geuite klagt, wel verre van voort

tespruiten uit eene ziekelijke, sombere verbeelding, integendeel 

volkomen gegrond is. Het is waarheid, Nederland en de Leid
Bche hoogeschool in het bijzonder hebben in VAN DER HOEVEN 

gedurende meer dan vier tientallen van jaren eenen der uitste
kendste zoologen van den nieuweren tijd bezeten, zonder hem 
de gelegenheid te geven zijne rijke talenten zoo aantewellden als 

in het belang van het aan hem toevertrouwde onderwijs en vau 
de door hem beoefende wetenschap, had kunnen en behooren 
te geschieden. Ik acht mij verpligt dit hier luide uittespl'eken, 
niet alleen omdat het oordeel over hetgeen VAN m;R HOEVEN 

gedurende zijn leven verrigt heeft alleen dan billijk kan zijn, 
wanneer men daarbij tevens in aanmerking neemt, onder welke 

omstandigheden hij geleefd en gewerkt heeft, maar ook in het ver
trouwen dat het hier ge;,;proken woord niet geheel zonder invloed 
zal zijn voor de toekomst van het onderwijs in de dierkunde en 
vergelijkende ontleedkunde aan onze vaderlandsehe hoogeseholen. 

Doch waren de laatste levensjaren van VAN DER HOEVEN niet 

zoo gelukkig als zijne vele vrienden hem zoo hartelijk zouden 
hebben toegewenscht, toch brak van tijd tot tijd een zonne
straal door, waardoor zijn levenspad werd opgehelderd. Niet al
leen smaakte hij de voldoening, dat zijne groote verdiensten 

overal en niet het minst in het buitenland werden erkend, - ge

tuige de tahijke geleerde genootschappen en maat~chappijen, 

waarvan hem het lidmaatschap werd opgedragen *), de buiten-

*) VAN DER HOEVEN was Ridder van den Nederlandsehen Leeuw, Ridder 
van den Zähringer Leeuw van Baden en Commandeur van de Zweedsche 
Poolster, voorts eerelid, gewoon lid, lid consultant oi: corresponderend lid VVD 

de volgende geleerde Genootschappen: 
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gewoon gunstige ontvangst, die aan elk geschrift van zijne hand 
ten deel viel, - maar ook van de zijde zijner leerlingen ontving 
hij meer dan eens de blijken hoe zeer zij zijn onderwijs op 
prijs stelden. Het laatst geschiedde·· dit op den 2 gsten April 

1866, toen hij het zeldzaam voorregt genoot van het veertig
jarig jubilneum zijner werkzaamheid als hoogleeraar te vieren. 
Dat ook zijne ambtgenooten, oudleerlingen en vrienden, zich 
beijverden hem op dien dag hunne belangetelling te betuigen, 
zal ter naauwernood behoeven gezegd te worden. 

a. BINNENLANDSCHE. 

De Koninklijke Akademie van Wetenschappen, de Hollandsche Maat,
schappij van Wetenschappen, het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kun
sten en Wetenschappen, het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke 
Wijsbegeerte. de Maatschappij der Nedcrlandsche Letterkunde, het Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen, het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen, de Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indië, het 
tweede Genootschap van Teyler's Stichting, het Genootschap Natura Artis 
l\lagistra, de Natuurhistorische Vereeniging Natnrae et Amicitiae, het Genoot
schap ter bevordering der Natuurknndige Wetenschappen te Groningen_ 

b. BUITENLANDSCHE. 

De Keizerlijke Leopoldinisch-Carolinische Akademie der Natuuronderzoekers, 
het Keizerlijk Genootschap der Natuuronderzoekers te Moscou, de Keizerlijke 
Akademie van Geneeskunde te Parijs, de Koninklijke Akademie van 'Weten
schappen te Parijs, de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Stok
holm, de Koninklijke Beijersche Akademie yan 'Yetenschappen te München, 
de Koninklijke Maatschappij der 'Wetenschappen te Göttingen, de I\:eizerlijke 
Maatschappij der Natnurwetenschappen te Cherbourg, de Keizerlijke Akademie 
der Wetenschappen, Kunsten en Letteren te Dijon, het Koninklijk Oost
Pruissisch Genootschap te Koningshergen, het Natuuronderzoekend Genoot
schap te Halle, lIet Wetterauische Genootschap van de geheele Natuurknnde 
te Hanau, het Genootschap van Natuurlijke Historie te Parijs, het Sencken
bergisch Natuuronderzoekend Genootschap te Frankfort a. M., het Genootschap 
van het Museum van Natuurlijke historie te Straatsburg, de Natuurgenees
kundige Maatschappij te Erlangen, het Genootschap tot bevordering der Na
tuurwetenschappen te ]'reiburg in Breisgau, het Geneeskundig Genootschap 
te Antwerpen. het Geneeskundig-chirurgisch Genootschap te Brugge, de Brit
sche Vereeniging tot bevordering van Wetenschap, het Biologisch Genootschap 
te Parijs, het Philomatisch Genootschap te Parijs, het Linneaansch Genootschap 
te Londen, het Instituut der provinciën van Frankrijk, het Linneaansch Ge
nootschap van Normandije te Caën, het Zoologisch Genootschap te Londen, 
het Anthropologisch Genootschap te Parijs, het Ethnologisch Genootschap te 
Londen, het A nthropologisch Genootschap te Londen. 
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Is u, M.H., uit het reeds door mij gezegde mijne hooge in
genomenheid met VAN DER HOEVEN gebleken, ik ga er thans 
toe over der,e te staven door zijn wetenschappelijk streven in 
eenige hoofdtrekken voor u te schetsen. Ik zeg uitdrukkelijk: 
in eenige hoofdtrekken, want het getal der onderwerpen door 
V AN DER 110EVEN in zijne vele geschriften behandeld, is zoo 
aanmerkelijk, dat ik het slechts ,vaag enkele daarvan in uwe 
herinnering terug te roepen. 

Vooraf echter een woord over de rigting, waaraan hij als 
wetenschappelijk beoefenaar der zoolof,rle van den aanvang van 
zijn loopbaan af tot aan zijn einde toe steeds getrouw is ge
bleven. Inderdaad zijn er in de zoologie verschillende rigtin. 
gen, meer en scherper uiteenloopend dan in eenig ander vak 
van natuurwetenschap. Alleen in de botanie bestaat iets der
gelijks, hoewel niet in gelijke mate, waarschijnlijk omdat haar 
omvang minder overweldigend groot is dan die der zoologie. 
Die verschillende rigtingen laten zich herleiden tot twee hoofd
rigtingen, welke men korhl-eg karakteriseren kan als: die in de 
breedte en die in de diepte. Zij die uitsluitend de eelle rig
ting volgen, meen en dat de dierkunde alleen be:>taat in het 
herkennen van een zoo groot mogelijk getal van diersoorten, 
in het noemen van deze "met de gebruikelijke namen, in hare 
beschrijving en hare rangschikking, vooral op grond van uit
wendig waarneembare kenmerken, voorts van hare levenswijze, 
hare geographische verbreiding, met één woord van hetgeen men 
het eigenlijk natuurhistorisch gedeelte der dierkunde kan noemen. 
Daar nu de omvang onzer kennis in den loop der laatste eeuw 
op dit gebied zoo verbazend is toegenomen, dat zelfs het sterkst 
gehengen gedurende een geheel menschenleven niet in staat is 
al de reeds beschreven soorten, ja zelfs niet een eenigzins 
aanmerkelijk gedeelte daarvan, in zich op te nemen, zoo zijn 
de beoefenaars van het natuurhistorisch gedeelte der zoologie 
wel genoodzaakt geweest den arbeid onder zich te verdeelen, 
en zoo splitst zich de genoemde hoofdrigting in eene menigte 
van zijtakken, waaronder sommige zeer scherp begrensd zijn, 
en alleen nog door een smalle strook met de hoofdrigting za
menhangen. De namen van Mammalogen, Ornithologen, Erpeto-
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logen, Ichthyologen, Malacologen, Helm~lthologen, Entomologen 
duiden even zoovele groepen aan van beoefenaars van onderdee
lrn der zoologie. Soms wordt de splitsing nog verder gedreven. 
Men heeft ook })ipterologen, Lepidopterologen, ja er zijn zelfs 
die hun geheele leven alleen gewijd hebben aan de bewerking, 
gelijk men het noemt, van eene enkele insekten-familie. 'Irou
wens dit zal minder verwonderen wanneer ik er bijvoeg, dat 
er insekten-familiën zijn, waarvan men reeds eenige duizende 
soorten beschreven en benoemd heeft. 

Voorzeker heeft zulk eene splitsing van den arbeid hare 
nuttigc zijde, ja zij kan onmogelijk vermeden worden, zonder 
schade voor· de wetenschap in het algemeen. '1'och i8 het niet 
te ontkennen, dat zij op hare beoefenaars eenen nadeeligen 
imloed uitoefent. De menschelijke geest is uit den aard der 
zaak zeer geneigd, om datgene, waarmede hij zich voornamelijk 
bezig houdt, ook het gewigtigste te achten en hen die eene 
lijnregt tegenovergestelde rigting inslaan, al heeft deze evenzeer 
haar regt van bestaan, zoo niet te minachten dan toch als op een 
lager standpunt staallde te beschouwen, dikwijls alleen omdat men 
het gebied, waarheen die rigting leidt, in het geheel niet kent. 

Die tweede hier bedoelde hoofdrigting is de anatomisch
physiologische. Zij stelt zich voornamelijk ten doel het dierlijk 
organisme te leeren kennen en de geheimen van het dierlijk 
leven te bespieden. Zij die zich uitsluitend in die rigting be
wegen, hechten weinig waarde aan het grootere of kleinere 

getal van naar uitwendige kenmerkm beschreven diersoorten. 
De namen, waarmede men deze bestempelt, hebben ten hoogste 
voor hen eene waarde als taal om zich aan anderen mede te 
deelen. Eene tot in de allergeringste bijzonderheden afdalende 
soort beschrijving, waardoor het getal dier namen tot in het 
oneindige dreigt vermenigvuldigd te worden, komt hun voor 
alleen een blijk te geven van de ijdelheid der naamgevers en 
van hun gebrek aan diepere inzigten in het eigenlijke wezen 
der organische natuur. Zij beschouwen zich bij voorkeur als 
de wetenschappelijke zoologen, in tegenstelling met hen die uit
sluitend verzamelaars en soortbeschrijvers zijn, en die zij zeer 
geneigd zijn met louter dilettanten op eene lijn te plaatsen. 
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Zoo heeft dit verschil in rigting aanleiding gegeven tot het 
ontstaan van twee partijen, die vijandig tegen elkander overstaan 
en elkander zelfs niet altijd met hoffelijke wapenen bestrijden. 
Vooral in Duitschland openbaart zich die strijd. Ik 'zal hier 
ter phtatsc wel lliet bellOeven te betoogen, dat noch de eelle 
noch de andere partij het regt geheel op hare zijde heeft, maar 
dat integendeel beide van eenzijdige beschouwmgcn uitgaan. De 
dierkullde als wetenschap omvat beide rigtingen. Zoo hebben 
het de \-oortrett'elijkste onder hare beoefenaars ook altijd begre
pen, en 0l1der hen behoorde rA.N DER ROEVEN. In een in 
1838 verschenen opstel van zijne hand, dat vermoedelijk ge
diend heeft ah; eene openingsrede voor zijne lessen, geeft hij 
van de dierkunde de volgende bepaling: 11 Zij is kennis van het 
1/ dierlijke leven, zoo als het zich in \-erschillende vormen op 
"aarde openbaart." Deze bepaling ontwikkelt hij vervolgens in 
bijzonderheden. Ik mag hem hierin niet volgen, uit vrees van 
te uitvoerig te worden. Genoeg zij het hiel' te zeggen, dat dit 
voor dertig jaren geschreven opstel ook nu nog der lezing en 
behartiging overwaardig is, en dat wij daaruit den geest leeren 
kennen, die VAN DER ROEVE~ gedurende zijn geheele wetenschap
pelijke loopbaan bezield heeft en waarvan hij de bewijzen in 
zijne werken heeft nedergelegd. 

Het was vooral CUVIER, de grondlegger der nieuwere zoolo
gie, dien hij zich als voorbeeld ter navolging had gekozen. 
Even als deze streefde hij er naar de tallooze feiten, die het 
onmiddellijk resultaat der waarneming zijn, onder algemeene 
gezigtspunten te vereenigen, en zoo allengs tot de regels en 
wetten doorledringen, waaraan de dierlijke vorm en het dier· 
lijk leven onderworpen zijn. Op de natuurbeschrijving moest 
de natuurbeschouwing volgen. Eerst het bijzondere; maar ver
volgens het daaruit afgeleide algemeelle. :Feitenkennis is nog 
geen wetenschap, zij wordt dit eerst dool' onderlinge verge
lijking der feiten. Soortenkennis is nog geen zoologie, maar 
evenmin is zoologie bestaan baar zonder soortenkennis. 

Zulk eene breede opvatting van het doel der wetenschap 

zijner keuze was bij VAN DER HOEVÈN alleen mogelijk, omdat 
hij twee eigenschappen in hooge mate in zich vereenigde, na· 
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melijk een sterk en getrouw geheugen en een helder verstand, 
dat de feiten tot hoogere eenheden wist te combineren en 
langs den logischen weg tot alge mee ne gevolgtrekkingen op te 
klimmen. 

Reeds in de eerste verhandelingen van zijne hand, die hij 
schreef op eenen leef tij (1, waarop menigeen eerst begint eenig 
begrip vau wetenschap te verkrijgen, straalt die klare voorstel
ling door van de regte wijze, iYaarop de zoologie moet beoe
fend worden. In zijne verhandeling over het geslacht Om i
thorh!lnchu8, die hij op twee-en-twintig jarigen leeftijd schreef, 
treedt hij op zoowel als uitvoerig beschrijver van den uitwen
digen vorm als ,au het inwendige maaksel, en, leidt zijn on
derzoek hem tot een verkeerd resultaat, dat namelijk waar
schijnlijk OrnitltOrh!lncllU8 geen zoogdier is, omdat het de melk
klieren mist, - een resultaat dat twee jareu later door de 

ontdekking van deze door ~fECKEL weerlegd werd, - dan is 

dit meer te wijten aan gemis van geschikte voorwerpen tot 
onderzoek, dan aan eene onnaauwkeurige waarneming of eeue 
onjuiste daarop gegronde gevolgtrekking. 

In hetzelfde jaar, waarin V.A.N DER HOEVEN het hoogleeraars

ambt aanvaardde, werd dool' drie toen nog zeel' jeugdige me
ddeden dezer Akademie, waarvan zij er gelukkig nog twee in 
haar midden telt, een tijdschrift opgerigt, dat krachtig heeft 
medegewerkt om den lust voor natuurwetenschap onder het 

toenmalig geslacht aan te wakkeren. Het waren de Bijdragen 
tot ele natuurkluuliye wetenschappen, verzameld door H. C. V.A.N 

HaLL, ,V. VROLIK en G. J. MULDER. V.A.N DEB. HOEVEN, of
schoon niet tot de redactie behoorende, was een der ijverigste 
mede-arbeiders daaraan. Dan eens beschreef hij daarin eenige 
nieuwe N ederlandsche insekten of gaf kenmerken aan, waardoor 

geslachten beter onderscheiden worden, dan weder, zich meer 

op het gebied der vergelijkende anatomie elI physiologie bege
vende, handelde hij over de ademhaling der weekdieren, over 
het anatomisch maaksel van den veelllllol, of over het gehoor
orgaan van Bradypus, enz. 

Toen in 1832 de genoemde Bij'elragen gestaakt werden, vatte 
hij dadelijk het voornemen op om een eigen tijdschrift voor 



- 17 -

( 16 ) 

de natuurhistorische wetenschappen op te rigten. Op z\ine uit
noodiging sloot ons voormalig medelid W. H. DE VRIESE zich 
ten dien einde bij hem aan, en onder hunne redactie verscheen 
gedurende eeu reeks van twaalf achtereem'olgende jaren het 
'l'ijdschrift voor Natuurlijke geschiedenis en Ph!Jsiologie. Ook 
daarin leverde hij talrijke bijdragen, deels de uitkomsten van 
eigen onderzoek, deels verslagen van de onderzoekingen van 
anderen, alle wedtrom getuigende van den grooten omvang zijner 
kennis en van den helderen blik, waarmede bij de natuur be
schouwde. Ik noem slechts enkele der voornaamste: die over 
het hart der Krokodillen en over de Lemuriden. De verhande
ling over laat.:tgenoemde merkwaardige groep van dieren werd 
ook afzonderlijk verkrijgbaar gesteld. Toen in 1845 de uitgave 
van dit tijdschrift, welke zeer kostbaar was uithoofde der bij
gevoegde platen, moest gestaakt worden bij gebrek aan voldoende 
belangstelling van de zijde van het koopende publiek, deed dit 
hem en anderen, wien de vorderingen der dier- en plantkunde 
in ons vaderland ter harte gingen, zeer leed. Intusschen er boden 
zich eerlang weder andere gelegenheden aan ter opneming van 
kleinere opstellen, waarin mededeeling gedaan werd van nieuwe 
onderzoekingen. VAN DER HOEVEN maakte daarvan dadelijk 
gebruik. Zoowel in het Bulletin des 8ciences ph,ysiques et natu

relles en Neerlande, rédigé par }'. A. W. MIQUEL, G. J. MUL

DER et v". V" ENCKEBACH, als in het door de eerste klasse van 
het voormalig ;Nederlandsch Instituut uitgegeven TIjdschrift, en 
de daarop gevolgde Verslagen en Mededeelingen onzer Akade
mie, in het in 1857 opgerigte Ty'dschrift voor Entomologie, 
waarvan hij een der redacteurs was, alsmede in de Archivcs 
NeerlandalJJe., des sciences exacte8 et naturelles, vindt men talrijke 
stukken van zijne hand, terwijl hij bovendien andere opstellen 
plaatste in verscheidene buitenlandsclre tijdschriften: de Annales 

des 8c-iences naturelles, de bis, het Al'chiv für Anatomie und 

Ph!Jsiologie enz. Het zoude mij veel te ver leiden, wanneer ik 
hier een overzigt wilde geven van den inhoud dier vele stuk
ken. Reeds de titels beslaan eene aanmerkelijke ruimte. Ik 
moet mij dus bepalen tot de verwijzing naar de hierachter ge
voegde lijst. Uit de groote verscheidenheid der onderwerpen blijkt 
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echter reeds dadelijk, dat VAN DER HOEvE~ zijn geheele leven 

lang gebleven is, wat hij van den aanVallg af getoond had te 
willen zijn: een zooloog in den ruimsten omvang des woords, 

wien eenzijdigheid van rigting geheel vreemd was, die het ge

heele uitgestrekte veld der wetenschap overzag en zich, waar 

het eigen onderzoek gold, in elk onderdeel daarvan volkomen 

te huis gevoelde. 
Nog duidelijker echter vertoont zich VAN DER HOEVEN als 

zoodanig aan ons in zijne afzonderlijk verschenen geschriften. 

In 1831 maakte hij gebruik van de gelegenheid om eenen le

venden Chamaeleon gade te slaan en diens zonderlinge kleurs

veranderingen te bespieden. Zijn uitnemend teekentalent, waar
van hij nog zoovele andere blijken gegeven heeft, stelde hem 

in staat die vlugtige tinten op het papier te vestigen. Boven

dien bevat het geschrift, waarin hij zijne waarnemingen beschreef, 

nog menige andere bijzonderheid omtrent het maaksel en de 

levenswijze van dit zonderlinge dier. 

Zeven jaren later verschenen zijne Recherches sur l'histoire 
naturelle et l'anatomie des Limules, eene mOllographie, die nog 

altijd de hoofdbron is van onze kennis dezer dieren, welker 

maaksel zoo afwijkend is van dat van alle andere Crustaceën, 

dat zij zich als vreemdelingen in de tegenwoordige schepping 

vertoonen en wij tot aan het palaeozoische tijdperk moeten te
ruggaan om hunne verwanten te vinden. Ik aarzel niet deze 

monographie een model te noemen, dat verdient nagevolgd te 

worden door elk die een dergelijk onderwerp wenscht te be

handelen. 

Nog een andere, laatste vertegenwoordiger eener ondergegane 
schepping heeft aan VAN DER HOEVEN het onderwerp eener 

meer uitvoerige studie geleverd. Ik bedoel Nautilus Pompilius. 

Ik mag niet nalaten hierbij te herinneren, dat, behalve OWEN 

en V ALENCIENNES, ook onze voormalige uitmuntende secretaris, 
vVo VROLIK, zich met het anatomisch onderzoek van dit merk

waardige dier heeft bezig gehouden. Doch kwam v AN DER 

HOEVEN het laatst op het terrein, het bleek dat hij niet vruchte

loos zijne krachten beproefd had aan een onderwerp, waaraan 

reeds zoo uitstekende natuuronderzoekers gearbeid hadden. 

,LunDOEK 1868. 2 
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In 1847 deelde hij de uitkomsten van zIJn onderzoek in den 
boezem der B1'itish AS8ociation mede en later in 18ö 0 ver
scheen zijne verhandeling, versierd met fraaije afbeeldingen, in 
de 1ra1l8actio1!s c:l the Zooloi/ieal Socie~lj. Nog meer dan eens 

kwam VAN DER HOE\':f;N op ditzelfde onderwerp terug, inzon

derheid toen hij het geluk had eenige exemplaren van het 
mannelijk dier te verkrijgen, dat tot dusver nog niet onderzocht 
was. Zijne in 1 S 56 daarover verschenen Verhandeling is een 
sieraad der werken van onze A.kademie. 

A.ndere uitvoerige verhandelingeu van zijne hand, die deels 

opgenomen zijn onder die der eerste klasse van het Instituut, 

deel~ onder die van onze Akademie, ga ik met stilzwijgen 
voorbij, niet omdat elk daarvan geene nieuwe bijdragen tot de 
dierkundige wetenschap behelst, maar uit vrees van te wijd

loopig te worden. Het zij dus ook hier voldoende naar de 

bijgevoegde lij~t te verwijzen. 

VAN DER HOEVEN heeft ons echter twee werken van grooteren 
omvang nagelaten, welke alleen reeds voldoende zouden zijn 
om hem aanspraak te geven op den dank zijner tijdgenooten 
en van het nageslacht. Ik bedoel zijn Handboek der dierkunde 

en zijne Philo8ophia zooloi/ica. Het eerste werd door hem reeds 

begonnen in ] 1327, derhalve een jaar nadat hij zijn professo
raat aanvaard had. Het duurde tot in 1833 eer het tweede 
deel compleet was. Er behoorde eene stalen vlijt toe, om in 
zulk een betrekkelijk kort tijdsverloop zulk een boek te schrij

ven. Zestien jaren later, in 184,9, begon eelie tweede, veel 

verbeterde en vermeerderde uitgave te verschijnen. Kort daarop 
ondernam Dr. }'. SCHLEGh'L, broeder van den tegenwoordigell 
directeur van 's Rijks Museum, ons medelid H. SCHLEGEL, eene 
vertaling van het eerste deel in het Hoogduitsch, doch van het 

eerst in 1855 ten einde gebragte tweede deel, werd de verta

ling bezorgd door R. LEUCKART, professor der zoologie en ver
gelijkende anatomie te Giessen, die tevens een toevoegsel gaf 
tot het eerste deel, welk toevoegsel ook door Dr. J. VAN DER 

HOEVEN, den zoon, in onze taal is overgebragt. Kort na het 

verschijnen der Hoogdnitsche vertaling werd dit werk ook in de 

EngeLosche taal vertolkt door W. CI,ARK, professor te Cambridge. 
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Reeds de groote bijval waarmede dit handboek ontvangen 
werd, zoodat mannen als de genoemden eenen geruimen tijd af
zonderden om het aan hmme landgenooten toegankelijk te 
maken, strekt ten bewijze dat het geheel eigendommelijke ver
lliensten had. En inderdaad, er was tot dusver geen handboek 

verschenen, waarin de beide zoo straks genoemde hoofdrigtin
gen in de dierkunde zoo gelijkmatig vertegenwoordigd waren en 
waarin beide ten slotte zulk een harmonisch geheel vormden. 
De inleidende hoofdstukken op elke kla~se, waarin de anatomie 
en physiologie behandeld worden, zijn meesterstukken van hel
derheid en klaarheid, waarin in een kort begrip de hoofdsom 
der kennis van die gedeelten teruggegeven wordt. Zij zijn 
voorzeker veel gelezen en hebben wel inzonderheid gestrekt om 
het werk ingang te doen vinden. Het systematische en natuur
historische gedeelte, hoe voortreffelijk ook, is in eenen vorm 
gegoten, die voor den aanvanger iets afschrikkends heeft, vooral 
in den tegenwoordigen tijd, waarin het helaas eene zeldzaam
heid is geworden, dat een student met gemak latijn leest en 
verstaat. Desniettegenstaande behoudt dit gedeelte, zelfs ook 
thans, nu de zoologie, in de sedert het verschijnen van het 
werk verloopen jaren, wederom aanzienlijke vorderingen heeft 
gemaakt, nog groote waarde voor diegenen, welke zich meer 
opzettelijk op hare beoefening toeleggen, uit hoofde der uitge
breide belezenheid, waarvan VAN DER HOEVEN daarin overal 
blijken geeft, terwijl hij de vele schrijvers, waaruit hij geput 
heeft, telkens aanhaalt en zoo den lezer in staat stelt de bron
nen zelve te raadplegen. 

H et geschrift echter waarin zich de geest van VAN DER 
HOEVEN het duidelijkst weerspiegelt, is zijne Philo80phia zoolo

gica. Het verscheen in 1864. Hij schreef het dus op reeds 

gevorderden leeftijd, maar uit de vool'l'ede vernemen wij, dat 
hij reeds "an zijnen jongelingstijd af met het denkbeeld was 
omgegaan, om eenmaal zulk een boek te schrijven. Dat hem 
daarbij de Philo8ophia botanica van LINNAElJS voor den geest 
zweefde, zal ter naauwernood behoeven gezegd te worden. Ook 
heeft hij deze blijkbaar tot op ztkere hoogte tot model gekozen. 
Dezelfde beknopte, aphol'istische vorm, dezelfde kunst om m 

2* 
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wemIge woorden veel te zeggen, dezelfde magt over de daartoe 
gebruikte taal, tretTen wij in beide werken aan. Ook het doel, 
waarmede beide werken geschreven zijn, is hetzelfde, namelijk 
om in korte trekken den hoofdinhoud der wetellEchap zamen 

te vatten en tevens den weg aan te wijzcn, die hare beoefe
naars betreden moetelJ, om haar hooger op te voeren. Hier 
houdt echter de vergelijking op. TusBchen de verschijning del' 
Philo8ojJhia botanica en die der PhilosojJhia ZOO logica ligt ruim ecn 
eeuw, en de geheele natuurwetenschap heeft in dien tijd eene 
andere gedaante verkregen. Het spreekt van zelf, dat de in

houd "an beil:e werken daan3n de blijken draagt. Maar ook 
zelfs indien men den tijd, waarin de schrijvers leefden, in het 
oog houdt, en derhalve nm den inhoud abstraheert, dan aarzel 
ik toch niet aan den vorm, waarin de Philo8oJlhia ZOO logica 
van VAN DER HOEVEN gegoten is, de voorkeur te geven boven 
dien, waarin J,INX AE us zijne P hilo8ophia botanica heeft inge
kleed. In vier boeken behandelt VAN DER HOEVEN: 1°. het 
ligchamelijk maaksel der diel'en , uit het standpunt der ver· 
gelijkende ontleedkunde, 2°. hunne olltwikkelings-geschiedenis, 
3°. de leer der rangschikking cn 4°. de geographische versprei

ding der dieren. Die vier boeken beslaan slechts 400 bladzij

den, en toch bevatten zij niet alleen datgene wat men de 
quintessens van de eigenlijke wetenschappelijke dierkunde zoude 
kunnen noemen, maar bovendien eene zeer uitgebreide littera
tuur. Men \Vane echter niet, dat dit werk, juist om zijne be

knoptheid, een geschikt leerboek voor pasbeginnendell is. Bij 
de groote menigte van zaken, die de studenten moeten aan
leeren, is het zeker niet te verwonderen dat velen hunner 
in de eerste plaats uitzien naar kleine boeken, maar ik zoude 
toch niemand. hunner aanraden mct een boek als de Philo80-

phia zoo1ogica te beginnen. Het is trouwens ook daartoe niet 

bestemd. Alleen hij, die reeds een breeden grondslag heeft 
gelegd en zich in de meest.e onderdeelen der dierkunde tame
lijk goed tehuis gevoelt, kan het met vrucht lezen, maar dan 
ook zal hij onder de lezing ontwaren, hoe er allengs orde in 

de door zijn geheugen bewaarde feiten ontbtaat, en hoe zijne 

voorstellingen en denkbeelden daardoor in juistheid en klaarheid 
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wmnen. Eene vertaling van dit werk III onze taal zoude ik 
dus ook niet ligt aanraden. Het zoude daardoor ongetwijfeld 
verliezen, en van hen, die zich meer bijzonder aan de studie 
der zoologie wijden, mag men ook nu nog wel verwachten, dat 

zij in staat zijn, het in het oorspronkelijk te lezen. Ik voeg 

hier echter bij, dat er onlangs eene Italiaansche vertaling van 
verschenen is, maar doe dit alleen als bewijs, welk een gunstig 
onthaal dit werk bij hen genoten heeft, die in ~taat zijn het 
naar waarde te schatten *). Ik vrees echter dat dit aantal, 

vooral hier te lande, niet groot is. Hopen wij, dat het er toe 

zal bijdragen om dit aantal allengs grooter te maken en tot 
>tet vestigen der overtuiging, dat het geenszins enkel aankomt 
'p het kennen van vele feiten, maar vooral op de wijze hoe 
aen deze kent. 

Toen VAN DER HOEVEN dit werk ten einde had gebragt, 

schreef hij in de voorrede: 11 Cum tandem opus adtingerem, 

"jam vesperascente curriculi mei die, saepius VIRGIIJI illud 
.Extremum hune Arethusa mihi coneetIe laborem" 

"animo observabatur." 
Hij zelf beschouwde het dus als zijn laatste werk, als zijn 

z\vanenzang. Gelukkig werd dit voorgevoel, als of hij toen 
reeds aan den eindpaal van zijn werkzaam leven genaderd was, 
niet bewaarheid. Nog vier jaren leefde hij, en voor VAN DER 

HOEVEN was leven en werken hetzelfde. Nog in het jaar v66r 
zijnen dood verscheen eene Verhandeling over den Menobran

Clzl!.~, wa:trin hij de uitkomsten van zijn anatomisch onderzoek 

van dien merkwaardigen bewoner der Amerikaansche meren 
mededeelde en op grond daarvan zijne verwantschap tot andere 
soorten en zijne plaats in het stelsel zocht vast te stellen. Gij 
zult U herinneren M.H., dat dit ook het laatste onderwerp is 

geweest, waarover hij in eene onzer vergaderingen het woord 

heeft gevoerd. 
Zoo is derhalve VAN DER HOEVEN zich gedurende zijn ge

heele wetenschappelijke loopbaan gelijk gebleven. In zijne eerste 

*) :Men vergelijke hier ook de uitvoerige aankondiging door CLAPARÈDJl in de 
Bibtiolkèque ulli/Jerselle, A.rckives [lénérales, 1868. 



- 23 -

( 22 ) 

geschriften, die hij op negentien-jarigen leeftijd, en in zijne 
laatste, die hij acht-en-veertig jaren later schreef, spreekt tot ons 
dezelfde geest. Men herkent er denzelfden man in, die zich 
reeds vroeg een bepaald doel als levenstaak had gekozen en, 
zooveel de omstandigheden het gedoogden, voortdurend gestreefd 
heeft dit meer en meer te naderen. En dit doel was: - hij zelf 
heeft het, gelijk wij zagen, bepaald, - f! het leeren kennen 
"van het dierlijk leven, zoo als het zich in verschillende vormen 
"op aarde openbaart." In geen enkel der talrijke onderdeelen van 
de zoologie was bij een vreemdeling; integendeel in alle be
woog hij zich met groot gemak, dank zjjn buitengewoon getrouw 
geheugen. Het spreekt van zelf, dat er ornithologen zijn, die 
veel meer vogels, ichthyologen die veel meer visschen, conchy
liologen die veel meer schelpen, entomologen die veel meer insek
ten kennen dan hij gekend heeft, maar er zijn zeer weinigen 
geweest die, in gelijke mate als hij, aan!>praak mogten maken 
op den vollen naam van "zooloog ." 

Had VAN DER HOEVEN dan op dit wijde gebied volstrekt 
geene specialiteit ? Was er niets daarop, dat hem meer in het 
bijzonder aantrok? Niet in dien zin, welken velen thans aan het 

woord "zich specialiseren" hechten, en daarin bestaande dat 
men al zijne krachten concentreert op een enkel, vaak zeer klein 
onderdeel der wetenschap, met geheele veronachtzaming van 
alle daarnevens gelegen deelen. Aan zulk een bekrompenheid 
kon VAN DER HOEVEN zich onmogelijk schuldig maken. Hij 
wist beter dan iemand anders, dat de dierkunde in haren ge
heelen omvang een zamenhangend geheel is, waarvan men niet 
straffeloos de deelen kan afrukken, zonder schade voor die dee
len zelve. Maar toch, hij had eene specialiteit, en deze was 
de kennis van het op den hoogsten trap staande dierlijk wezen, 
van den Mensch. De natuurlijke geschiedenis van den mensch, 
ziedaar het onderwerp, waarmede hij zich bij voorkeur bezig 
hield en waartoe hij telkens, van het jaar 1834 af, waarin hij 
zijne eerste Bijdrage daartoe leverde, tot kort voor zijnen dood, 
telkens terugkeerde. Eene reeks van opstellen, van korteren en 

langeren omvang, bevat de vruchten zijner nasporingen hierover, 
en in 1844 gaf hij eene korte &ltet8 der natuurbjlce (JC8c'hie-
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deni~ van den men8ch afzonderlijk uit. Allengs had hij ook eene 
belangrijke verzameling van Echedels van verschillende volkstam
men uit alle oorden der wereld bijeengebragt, waarvan in 1860 
de wetenschappelijk bewerkte catalogus door hem werd uitge
geven. 

Het reeds gezegde moge strekken om VAN DER HOEVEN als 
beoefenaar der wetenschap te schetsen. Maar hij was meer. Hij 
was ook een leeraar der wetenschap. Ik heb tot mijn leedwezen 
zijn onderwijs niet van zijne lippen opgevangen, maar toch 
durf ik gerust u, M. H., onder ons, die dat voorregt wel ge
noten hebben, oproepen als getuigen van de voortreffelijkheid 
van dit onderwijs. Het zoude voorzeker nog veel voortreffelij
ker geweest zijn, indien men hem de in onzen tijd noodwendige 
middelen daartoe niet onthouden of met karige hand toegeme
ten had. Zonder eene noemenswaardige verzameling van praepa
raten, zonder lokalen, geschikt voor de vervaardiging daarvan, 
zonder de persoonlijke hulp van eenen prosector of amanuensis, 
maar alleen eenige autoclastische modellen ter zijner beschikking 
hebbende, en voorts zelf in het bezit van vele plaatwerken, en 
vooral van eene buitengewone vaardigheid om op het bord met 
eenige weinige, maar door een meester in de kunst van teeke
nen gemaakte trekken, het gesproken woord op te helderen, kon 
VAN DER HOEVEN onmogelijk datgene voor de Leidsche hoo
gesehool zijn, wat hij el' anders voor geweest zijn zoude. En 
toch is hij er veel voor geweest. Hij bezat al de hoofdvereischten 
van een goed onderwijzer: eene uitgebreide kennis van het vak 
dat hij onderwees, eenen onverdroten ijver om die kennis ge
stadig te vermeerderen en gelijken tred met de steeds vorde
rende wetenschap te doen houden, een helderen blik over het 
geheel daarvan, de gaaf om in weinige woorden veel zamen 
te vatten, en wel zoo dat de klaarheid der voorstelling geenszins 

leed onder de beknoptheid van den vorm, die steeds onberispe
lijk was. 

In den allereersten tijd van zijn professoraa.t gaf hij slechts 
een paar uren 's weeks les over de natuurlijke geschiedenis van 
het dierenrijk. Trouwens men had hem ook bovendien het on
derwijs in de pharm3cologie opgedragen. Deze verdween echter 
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weldra van de lijst zijner verpligte werkzaamheden,maar daaren
tegen breidde zich zijn onderwijs in de dierkunde uit. Gewoon
lijk gaf hij, behalve de lessen die door aUe studenten der wis
en natuurkundige faculteit, derhal ve ook door de aanstaande 

medici, moesten worden gevolgd, nog afzonderlijke voor meer ge
vorderden: dan eens over vergelijkende osteologie, dan weder over 
Mammalogie, Entomologie of, en wel inzonderheid, over Anthro
pologie, in den zin van natuurlijke geschiedenis van den mensch. 
In 1839 nam hij in den kring van zijn onderwijs ook de geo
logie op. Hij was daartoe, gelijk zoo menig ander, gebragt 
door de studie der palaeontologie, welke hij teregt, voor zoo 
ver zij de fossile dieren betrcft, als een onderdeel der zoolo
gie beschouwde. 

V AN DER HOEVEN was ook een dergenen die, de behoeften 
van hunnen tijd hegrijpende, trachten de resultaten van het we
tenschappelijk onderzoek ook in mimeren kring dan binnen de 
wanden der akademische gehoorzalen te verspreiden. Nog in de 
laatste jaren zijns levens gaf hij afzonderlijke lessen aan onder
wijzers en onderwijzeressen, opdat deze het gehoorde weder in 
de school konden overbrengen. Reeds vroeg is hij ook begon

nen met het schrijven van opstellen in populair wetenschap
pelijken trant, en eenige dier opstellen, in 1846 verschenen, 
zijn in 1848 in het hoogduitscll vertaald. Toen de uitnoodiging 
tot hem gerigt werd, om de bewerking van het dierkundig ge· 
deelte der nieuwe uitgave van UILKENS: De volmaaktheden de,~ 

SchepJjers in zijne schepselen be8chouwd, op zich te nemen, vol
deed hij daaraan volgaarne, en in 1857 verscheen het daaraan 
gewijde boekdeel, onder den titel van Natuurlijke geschiedeni8 
van het dierenrijk. 

Dat VAN DER HOEVEN een der eersten was, tot wie ook de 

redactie van het Album der natuur zich bij de oprigting daar
van wendde, met het verzoek tot medewerking, zal niemand 
verwonderen, evenmin als dat hij aan dit verzoek in ruime 
mate voldaan heeft. In elk der sedert 1852 verschenen jaar
gangen, slechts met twee uitzonderingen, bevinden zich opstel
len van zijne hand, enkele malen meer dan een. De redactie 

stelde altijd grooten prijs op het ontvangen zijner bijdragen; zij 
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wist dat hun inhoud altijd degelijk, leerzaam en voor het pu
bliek berekend was, waarvoor het Album bestemd is. Uit zulke 
in meer ongebonden stijl geschreven opstellen leert men ook 
den schrijver als mensch beter kennen, dan uit zijne in zuiver 
wetenscbappelijken vorm ingekleede geschriften. 

Zal het noodig zijn, M. H. ons diep betreurd medelid nog 
nader ook uit dit oogpuut voor u te schetsen? Immers neen! 
Wij allen, die den gemoedelijken,ernstigen man gekend bebben,. 
wij weten het, dat hij den dubbelen adeldom van geest en van 
hart bezat. Wars van alle ijdelheid, hoewel grooten prijs stellende 
op de goedkeuring van bevoegde regters, vertoonde hij zich een
voudig zoo als hij was, maar dit was voldoende om hem te 
leeren hoogachten en, bij nadere kennismaking, ook lief te 
hebben In 1865 schonk onze afdeeling hem een blijk van haar 
vertrouwen, door hem tot haren voorzitter te verkiezen. De 
meesten uwer zullen zich nog herinneren, dat hij die eervolle 
taak slechts noode aanvaardde, maar, haar eenmaal aanvaard 
hebbende, er zich op uitstekende wijze van kweet. 

Zoo heb ik dan getracht, M. H., aan uwen wensch te vol
doen, door v ~N DER HOEVEN'S beeld, zoo als het voor mijne 
herinnering staat en staan zal, zoolang ik leef, ook op nieuw 
voor uwe verbeelding te doen verrijzen en het te bewaren voor 
hen, die later eenmaal onze plaatsen zullen innemen, wanneer 
ook wij deze zullen verlaten hebben. Mogten wij allen uit het 
leven kunnen scheiden met hetzelfde bewustzijn, dat voorzeker 

en zoo teregt VAN DER HOEVEN in zijne moeijelijke laatste le
vensdagen getroost en gesterkt heeft, het bewustzijn van steeds, 
zooveel in ons vermogen stond, gedaan te hebben wat de hand 
vindt om te doen, en strekken kan tot bevordering en versprei
ding van echte beschaving en grondige wetenschap. 
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l.IJST DER GESCHRIFTEN 

VAN 

J. VAN DER HOEVEN. 

1. A]<'ZONDERLIJK VERSCHENEN GESCHRU'TEN. 

Dissertatio philosophica inauguralis de sceleto piscium. Lugd. 
Batav. 1822. 

Dissertatio pathologica inauguralis de morbis aurium audi
tusque. Lugd. Batav. 1824. 

Handboek der Dierkunde, of Grondbeginsels der natuurlijke 
geschiedenis van het Dierenrijk, 2 deelen. Rotterdam 1828-1833. 

Tabula Regni animalis, additis classium ordinumque charac
teribus. Lugd. Batav. 1828. 

Tafel van het Dierenrijk, met bijvoeging der kenmerken van 
de klassen en orden. Leiden 1829. 

Handboek der Dierkunde, tweede verbeterde en vermeerderde 
uitgave. Amsterdam 1849-1855. - Eene Hoogduitsche ver
taling door F. Schlegel en R. Leuckart verscheen in 1850-1856 
te Leipzig, eene Engelsche door W. Clark in 1856-1858 te 
Cambridge. 

Tabuia Regni animalis, quam secundnm alteram enchiridii 
sui zoologici editionem scripsit. Lugd. Batav. 1856. 

Icones ad illustrandas coloris mutationes in Chamaeleontc. 
Lugd. Batav. 1831. 

Beknopte handleiding tot de natuurlijke geschiedenis van het 
Dierenrijk. Haarlem 1836. Een tweede verbeterde druk, ook 
onder den titel van: Leerboek der Dierkunde, ten dienste van 
het middelbaar onderwijs, verscheen in 1864 te Leiden, een 
daarbij behoorende Atlas in 1865. 

Recherches sur l'histoire naturelle etl'anatomie des Limules. 
Leide 1838. 

.... 
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lets over den grooten zoogenoemden Salamander van Japan. 
Leiden 1838. 

Bijdragen tot de natuurlijke geschiedenis van den Negerstam. 
Leiden en Amsterdam ] 842. 

Eenige bedenkingen over geneeskundig onderwijs. Leiden en 

Amsterdam 1842. 
Oratio de aucta et emendata zoologia post Linnaei tempora. 

Lugd. Batav. 1843. 
Herinneringen aan een reis naar Stokholm, ter gelegenheid 

van de vergadering der Scandinavische natuuronderzoekers in 
Julij 1842. Amsterdam 1825. 

Bijdragen tot de kennis van de Lemuridae of Prosimü. Leiden 
1844. 

Schets van de natuurlijke geschiedenis van den Menseh, IJ6i
den 1844. 

Redevoeringen en Verhandelingen. Amsterdam 1846. - In 
het Hoogduitsch vertaald, onder den titel van: Ergebnisse der 
Natnrforschung für das Leben, Vorträge und Abhandlungen. 
BerIin 1848. 

De vera comparatae anatomiae indoie. Lugd. Batav. et Amst. 
1848. 

Natuurlijke geschiedenis van het Dierenrijk, in de nieuwe 
uitgave van J. A. Uilkens, De Volmaaktheden van den Schep
per in zijne schepselen beschouwd. Leeuwarden 1857. 

Bel'igt omtrent het mij verleende ontslag als Opperdirecteur 

van 's Rijks Museum van natuurlijke historie. Leiden en Am
sterdam 1859. 

Brieven over gelooven en weten. Haarlem 1859. - Dit 
geschrift, waarin van der Hoeven zijne godsdienstige overtui
gingen uitsprak, verscheen zonder den naam des schrijvers. 

Catalogus Craniorum diversarum gentium. Lugd. Bat. 1860. 
Eenige mededeelingen omtrent de voorwaarden tot verkrijging 

der bevoegdheid tot uitoefening der geneeskunde, die buiten 
's lands vereischt worden. Haarlem 1862. 

Philosophia zoologica. Lugd. Batav. 1864. 
Ontleed. en dierkundige bijdragen tot de kennis van Menobran

chus, den Proteus der meren van Noord-Amerika. Leiden 1867~ 
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Il. GESCHRIfTEN IN DE WERKEN VAN AKADElIUËN :EN 

GELEERm: GENOOTSCHAPPEN. 

a. Anna/es Academiae Gandavensis. 1820. 

Responsum ad quaestionem: Q,uis sit usus, qualesque digni
tas anatomes comparatae in stabiliendis regni sllimalium divi
sionibus? 

b. Annales Academioe Ultro)ectinae. 1821. 

Responsum ad quaestionem: Qllaeritur brevis et distineta ex
positio fabricae et funetionis organi auditus in homine, reeentio
rum etiam anatomieorum observationibus, et anatome comparata 
ita illustrata, nt ex hisce pateat, quaenam sit hujus organi 
pars ad audiendum maxime neeess3ria, et qua in re iUud prae
stantius in homine, quam in brutis sit censendnm? 

e. Provinciaal Utrechtsch Genoot8chap van Kunsten 
en Ir efenschap}len. 

Disputatio de causarum finalium doctrina, ejusque in zoologia 
usu. Nieuwe verhandel., 3de Deel 1824 (Bekroond in 1822). 

d. Eerste klasse van het Koninklijk Nederlandsclt 

Instituut. 

Bijdrage tot de kennis van den Potto (Pterodictius). - Ver
hand. 3de reeks, Dl. 4, 1851, p. l. 

e. Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Af
deeling Na tl~urkunde. 

Over het geslacht Ictieyon van Lund. Verh. Dl. 3, 1855. 
Bijdragen tot de ontleedkundige kennis aangaande Nautilus 

Pompilius, vooral met betrekking tot het mannelijk dier. - Verh. 
1856. - (Vertaald in Archiv fur Na,turgesehichte 1857. Bd I, 
p. 77, Annales des Bcienees naturelles, 4me sér. Zool. lR56 
p. 290, en Annals and Magazine of Natural History, 1856, 
p 58). 

W. Vrolik en J. van der Hoeven, Beschrijving en afbeelding 
van eenen te Pompeji opgegraven menschelijken schedel. -
Verh. 1859 Dl. 7. 

F. A. W. van Campen. Ontleedkundig onderzoek van den 
Potto van Bosman; uit zijne aanteekeningen bijeengebragt door 
J. van der Hoeven. - Verh. 1859 Dl. 7. 
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f. Academia Leopoldina Carolina Naiurae curio-

8orUrJ/. 
Mémoire sur Ie genre Ornithorhynque. - Nova acta 1823 

T. XI, P. II p. 351 en 1825 T. XlI, P. II p. 869. 
Annotationes de quibusdam Mammalium generihus. - Nova 

acta 1 S39 1'. XIX,P. 1. p. lfi9. 
Annotationes de Dromade Ardeola Payk. Nova acta 1867. 
g. Zoological Society. 

Contributions to tbe knowiedge of the Animal of Nautilus 
Pompilius. 'l'l'ansact. lR50. Vol. 4 p. 2l. 

h. Sociéte rr hi8toire naturelle de StrasbOltrg. 

l"ragments zoologiques sur les Batraciens. - Mémoires 1840. 
1'. 3. 

1. Briti8h A88ociahon. 
On the Structure of Nautilus Pompilius. - Reports 1847, 

p. 77. 
On the genus Pterodictius of Bennett. Ibid. 1850 p. 125. 

lIl. IN TIJDSCHRH'TEN. 

a. Isis. 

Die Zahl der Glieder des Tarsus der Tnsecten. - 1824. 
Lit. Anz. p. 422. 

b. Archiv /ür Anato7flie und Ph!J8iolo!Jie. 

Bemerkung über Bojanus's Darstellung des Athmens der 

Acephalen. 1828 p. 502. 
Ueber die Durchkreuzung der Sehnerven beim Kaheliau. 

1832 p. 412. 
Ueber die zellige Schwimmblase des Lepidosteus. 1841 p. 221. 
Ueher die Schädel Slavonischer Völker (mitgetheilt von 

Retzius). 1844 p. 433. 
c. Arcltiv für Naturgeschicltte. 
Einige Worte über die Gattung Limulus. 1838 I p. 334. 
d. FrorieJ/s Tagesberichte. 
Generations-Wechsel und Generatio aequivoca. 1851 No. 296. 

e. Magasin de Zoologie. 

Spheniscus ferrum equinum. n. sp. 1839. Ins. pl. 4. 
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f. Annale8 des sciencn naturelle,q. 
Essai sur les dimensious de la tête osseuse considérées dans 

leur rapport avec l'hist<>ire naturelle uu genre humain. _ 2de 

sér. Zool. 183 i. T. H, p. 116. 
Note sur une nouvelle espèce de Cryptobranchus. - 2(le 

sér. Zool. 1839. T. 11 p. 63. 
g. Bijdragen tot de Kat11urkundige Wetenschappen, 

lJerzameld door H. C. van Hall, W. yrolilc en 

G. J. Mulder. 
Systematische beschrijving van eenige Insekten van N oord

Nederland. 1826. Dl. I, p. 333. 
Over het vleugelhaakje bij de avond. en nachtvlinders. 1827. 

Dl. 2, p. 27:3. 
Iets over de vermenigvuldiging der Armpolypen (Hydra). 

1827. Dl. 2, p. 55l. 
Iets over de spoor van den Ornithorhynchus. 1827. Dl. 2, 

p. 503. 
Over een nieuw kenmerk om het geslacht Libellula van 

Aeshna te onderscheiden. 1828 Dl. 3, p. 325. (Ann. des sc. 
natur. 1828 p. 423.) 

Over het inwendig maaksel des Veenmols. 1830. Dl. 5, 
pag. 94. 

Het trommelvlies van den nradypus tridactylus van buiten 
bol. 1830. Dl. 5, p. 93. 

Over de Chinchilla, Mus laniger van Molina (Eriomys n. g.) 
1831. Dl. 6, p.l05. 
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