Guillaume Daniël Louis Huet (1831-1891) zandgraf 58, vak E
Hoogleraar geneeskunde en farmacologie
Personalia
Geboren: 29 augustus 1831 te Amsterdam
Zoon van: Pierre Josué Louis Huet en Geertruida Paulina Aletta Ledeboer
Gehuwd met: Cornelie Gerardine Bienfait op 20 augustus 1868 te Amsterdam
Overleden: 20 augustus 1891 te ’s-Gravenhage
Begraven: 24 augustus 1891
Samenvatting
Guillaume Daniël Louis Huet wordt in 1831 te Amsterdam geboren. Hij is de zoon van
een predikant, doorloopt het gymnasium en gaat medicijnen studeren. In 1856 sluit hij
deze studie af met een promotie.
Na korte tijd in Wenen en Parijs, keert hij terug naar Amsterdam, waar hij als arts
werkzaam is in het Buitengasthuis, de laatste tien jaar als geneesheer-directeur. Hij
schrijft een aantal publicaties, met name over huid- en geslachtsziekte.
In 1868, hij is dan zesendertig jaar, trouwt hij met Cornelie Gerardine Bienfait. Het
echtpaar krijgt twee kinderen, waarvan de jongste op vierjarige leeftijd overlijdt.
In 1872 wordt Guillaume Huet benoemd tot
hoogleraar geneeskunde en farmacologie
aan de Universiteit van Leiden. Hij levert een
grote bijdrage aan een nieuwe druk van de
Pharmacopea Neerlandica. Huet krijgt veel
waardering van zijn studenten, zijn collega’s;
ook zijn patiënten loven hem.
In het jaar 1884/85 is Huet rector magnificus. Hij bemoeit zich dan met de
ontgroening en treedt op tegen excessen.
Naast zijn werk is Huet actief in een aantal
maatschappelijke organisaties, met name
op het gebied van de volksgezondheid. Hij is
Portret van Guillaume Daniël Louis Huet
erg geïnteresseerd in muziek en literatuur.
Als hij tegen de zestig loopt krijgt hij problemen met zijn gezondheid en in 1890 moet
hij zijn ambt van hoogleraar beëindigen. Een jaar later, op 20 augustus 1891 overlijdt
hij, waarna Guillaume Daniël Louis Huet op de begraafplaats Groenesteeg zijn laatste
rustplaats krijgt.

Volledige versie
Afkomst en opleiding
Guillaume Daniël Louis Huet [is de achternaam geschreven als Huët] wordt op 29
augustus 1831 in Amsterdam geboren als zoon van Pierre Josué Louis Huet (17991846) en Geertruida Paulina Aletta Ledeboer (1802-1888). Zijn vader is predikant bij
de Waalse Gemeente te Amsterdam en het gezin woont aan de Keizersgracht.

Geboorte Guillaume Daniël Louis Huet (Stadsarchief Gemeente Amsterdam)

Guillame is het derde kind van de zeven in het gezin Huet-Ledeboer. Zijn zes andere
broers en zussen zijn: Esther Paulina Elisabeth [later werd haar naam Esther Josine
Elisabeth] (1826-1910) , Damnes Pierre Marie (1827-1895), Theodorus (1834-1882),
Adrien (1836-1899), Paul Adrien (1839-1919) en Henriëtte Wilhelmina (1840-1918).
Na het gymnasium gaat Guillaume medicijnen studeren aan het Athenaeum Illustre
te Amsterdam [de voorloper van de Universiteit van Amsterdam]. Hij rondt zijn studie
op 17 januari 1856 af met een promotie aan de Leydsche Hoogeschool [de Universiteit
van Leiden]. De titel van zijn proefschrift luidt: Specimen medicum continens: Varia de
Morbo Syphilitico in Nosocomio Amstelodamensi Suburbano observata.

Leydse Courant 18 januari 1856

Geneesheer in Amsterdam
Na zijn promotie brengt Guillaume enige tijd door in Wenen en Parijs, waarna hij
terugkeert naar Amsterdam, waar hij zich vestigt als arts. Daarna wordt hij inwonend
assistent-geneesheer aan het Buitengasthuis te Amsterdam. Hier klimt Huet op en in
maart 1862 wordt hij geneesheer-directeur. Deze functie zal Huet tien jaar bekleden.
In deze periode publiceert hij onder andere over huid- en geslachtsziekte:
- Iets over blennorrhoea vaginae en hare behandeling;
- Über syphilitischen Affectionen des Mastdarms;
- Compendium van de leer der syphilis voor praktische artsen en studeerenden;
- De huid, wat zij is, wat zij doet en wat wij voor haar moeten doen;
- Verslag omtrent de ziekten welke in het jaar 1859 binnen Amsterdam geheerscht
hebben.

Buitengasthuis Amsterdam

In zijn hoedanigheid van directeur van het Buitengasthuis brengt Huet in 1870 het
rapport Het Buitengasthuis te Amsterdam uit over de gasthuizen te Amsterdam en
daarin betoogt hij dat de inrichting waarover hij de leiding heeft niet beantwoordt aan
de redelijke eisen die men aan een modern ziekenhuis mag stellen.
Verder is Guillaume Huet vanaf 1868 lid van het hoofdbestuur van de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst: eerst vijf jaar als secretaris, daarna als voorzitter.
Huwelijk en gezin
Op 20 augustus 1868 treedt Guillaume Daniël Louis Huet te Amsterdam in het huwelijk
met Cornelie Gerardine Bienfait (1830-1898). Het echtpaar krijgt twee kinderen:
- Willem Gerard Huët, geboren op 4 juli 1869 en overleden op 22 mei 1911 (41 jaar);
- Paul Lodewijk, geboren op 10 mei 1875 en overleden op 1 april 1880 (4 jaar).

Opregte Haarlemsche Courant (22 augustus 1868)

Hoogleraar te Leiden
Per 29 augustus 1832 wordt Huet benoemd tot hoogleraar geneeskunde aan de
Universiteit van Leiden met als leeropdracht de geneeskunde en de farmacologie. Op
12 november houdt hij zij oratie, getiteld: Over de noodzakelijkheid om de geneeskunde als natuurwetenschap op te vatten.
Tijdens zijn professoraat werkt Huet mee aan de derde druk van de Pharmacopea
Neerlandica. Voor zijn bijdrage aan dit standaardwerk wordt hij benoemd tot Ridder in
de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Gedurende het collegejaar 1884-1885 vervult
Huet de functie van rector magnificus. Zijn
rectorale rede is getiteld Over verdeeling van
den arbeid in betrekking tot wetenschap en
onderwijs. Na afloop van dit jaar legt hij zijn
bevindingen vast in het Verslag van de lotgevallen der universiteit in het afgelopen jaar,
uitgebracht op 15 september 1885.
Tijdens zijn rectoraat maakt hij zich zorgen
over excessen bij het Studentencorps tijdens
de groentijd. Hij verzoekt hen om deze te herzien of af te schaffen. Dit verzoek resulteert in
de afschaffing van diverse gebruiken tijdens
de groentijd.
In 1887 wordt Huet benoemd tot corresponderend lid van de Academie van WetenRectorale rede
schappen te Sint-Petersburg.
Hoogleraar Huet wordt èn als leermeester èn als geneesheer zeer gewaardeerd.
Zijn leerlingen roemen zijn humaniteit en kundigheid; vele geneeskundigen roepen zijn
hulp in bij moeilijke ziektegevallen en stellen zijn uitgebreide kennis, rijke ervaring en
nauwgezetheid zeer op prijs. Omgekeerd zegt Huet over zijn studenten dat ze goede
vorderingen maken met hun studie, maar dat hun algemene ontwikkeling te wensen
overlaat.
Liefhebberijen en maatschappelijke betrokkenheid
Huet is een groot liefhebber van muziek. Hij wordt dan ook van harte opgenomen in
het hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Daarnaast heeft
hij veel belangstelling in literatuur, met name de Franstalige.
Huet zet zich ook in voor de krankzinnigen. Hij dient in 1883 een verzoek in bij de
Leidse gemeenteraad voor een betere verblijfplaats voor hen. Na een uitvoerige
beraadslaging wordt zijn verzoek met 15 tegen 5 stemmen verworpen. Het argument
om het voorstel af te wijzen is met name dat men dit geen zaak vindt van de gemeenteraad.
Ook vervult Huet diverse bestuursfuncties van (vooral) organisaties op het gebied
van de volksgezondheid:
- Lid van de Geneeskundige Raad van Zuid-Holland;
- Bestuurslid van de Maatschappij tot opvoeding van wezen in het huisgezin;
- Bestuurslid van de Vereeniging tot verbetering van de Volksgezondheid;
- Bestuurslid van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst;
- Bestuurslid van het Academisch Ziekenhuis.
Overlijden
In 1889 krijgt de dan 59-jarige Huet grote gezondheidsproblemen waardoor hij tijdelijk
geen colleges kan geven. Na enige tijd lukt het hem om dit toch weer te doen, maar

de klachten komen terug en noodzaken hem om in september 1890 zijn functie als
hoogleraar neer te leggen. Op 20 augustus 1891 komt hij in zijn woonplaats Den Haag,
waarnaartoe hij na zijn terugtreden van de universiteit was verhuisd, te overlijden.

Overlijdensadvertentie (Leidsch Dagblad 22 augustus 1891)

Overlijdensakte

Vier dagen later wordt Guillaume Daniël Louis Huet onder grote belangstelling op de
begraafplaats Groenesteeg in zandgraf 58 ter aarde besteld.
Zandgraf 58 was op 1 april 1880 door prof. G. D. L. Huet gekocht om er een dag
later zijn vierjarig zoontje Paul Lodewijk in te begraven. Hierna werden alleen nog
Guillaume en zijn vrouw Cornelie Gerardine Bienfait in dit graf begraven. Er ligt geen
zerk meer op het graf; er staat alleen een paaltje met het grafnummer.
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Zandgraf 58 met grafpaaltje

In het Leidsch Dagblad staat het volgende verslag van de begrafenis:
Hedenmiddag werd op de begraafplaats aan de Groenesteeg ter aarde besteld het
stoffelijk overschot van wijlen den oud-hoogleeraar bij de faculteit der geneeskunde
aan de Leidsche universiteit, dr. G.D.L. Huet, deze dagen te ’s-Gravenhage op den
leeftijd van bijna 60 jaren overleden.
Het lijk was daartoe vandaar per rouwwagen, gevolgd door twee rijtuigen met naastbestaanden, naar hier vervoerd, waar zich aan het begin van den Haagweg nog twee
rijtuigen aansloten met familiebetrekkingen, die tegen twaalf uren met den trein te
dezer stede waren gekomen en daarom van het station waren afgehaald.
Aan den doodenakker werd de treurige stoet opgewacht door eene zeer groote
menigte deelnemenden in het verlies, dat de familie en de wetenschap hadden
geleden. De Academische Senaat, hoogleeraren der verschillende faculteiten en
vroegere leerlingen waren er aanwezig, alsmede eene breede schare dergenen, die
met den overledene op deze of gene wijze in aanraking waren gekomen en hem
hadden leeren waardeeren en hoogachten.
Ook van Amsterdam en elders waren hoogleeraren overgekomen, terwijl bovendien
verschillende geleerde genootschappen waren vertegenwordigd.
Indrukwekkend was het aan het hoofd van de lange rij, welke de door twaalf
personen gedragen lijkbaar naar het graf volgde, de diepbedroefde weduwe, zoon en
pleegdochter van den overleden, zijne nicht mej. De Génestet, langzaam in zwaren
rouw te zien voortschrijden.
Aangezien het de wensch van den doode geweest is, dat zijne begrafenis zoo
eenvoudig mogelijk zou geschieden en ook aan het graf niet zou worden gesproken,
daalde zijn stoffelijk omhulsel in de groeve neder, zonder dat de hooge verdiensten
van den geleerde in redevoeringen werden herdacht; maar niettemin zal zijne nagedachtenis bij allen om hetgeen hij was en heeft gedaan in gezegend aandenken blijven.
Nu bepaalde men er zich alleen toe een eerbiedigen blik te werpen in het kille graf,
dat zulk een kostbaren schat in zich had opgenomen.
Namens het Leidsche Studentencorps en de medische faculteit der studenten
waren twee kransen aanwezig, welke echter op verzoek der familie niet aan het
lijkkleed werden gehecht of op de kist gelegd. Ze werden er als zichtbaar blijk der
vereering, welke men haren echtgenoot toedroeg, door de weduwe naar het sterfhuis
medegenomen.
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