Cornelis Pruys van der Hoeven (1792-1871), keldergraf 116, vak B
Hoogleraar Geneeskunde en betrokken bij de cholera epidemie van 1832
Personalia
Geboren: 13 augustus 1792 te Rotterdam
Zoon van Abraham van der Hoeven en Maria van der Wallen van Vollenhoven
Gehuwd met Maria Cornelia Trompert op 26 maart 1823 te Rotterdam
Overleden: 5 december 1871 te Leiden
Begraven: 9 december 1871
Samenvatting
Cornelis Pruys van der Hoeven wordt in 1792 in Rotterdam geboren. Tijdens zijn jeugd
gaat hij voor een periode van vier jaar naar een kostschool in Noordwijk en volgt
daarna lessen aan de Erasmiaansche school. In 1812 wordt hij ingeschreven als
student geneeskunde aan de Universiteit Leiden en in 1816 promoveert hij aldaar op
het proefschrift De constitutionis epidemicae doctrina. Tijdens zijn studie strijdt hij in
1813 ook nog enkele maanden om de Fransen uit de Nederlanden te verjagen. Na zijn
promotie wordt Pruys van der Hoeven arts in zijn geboortestad Rotterdam.
Hij trouwt in 1823 met Maria Cornelia
Trompert. Het echtpaar krijgt negen dochters en
één zoon. Naast zijn werkzaamheden als arts
bestudeert Van der Hoeven de Griekse grondlegger van de medische wetenschap Hippocrates.
Cornelis Pruys van der Hoeven wordt in 1824
benoemd tot buitengewoon hoogleraar praktische
geneeskunde, pathologie en medische geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. In 1827
wordt zijn buitengewoon hoogleraarschap omgezet in een gewoon hoogleraarschap en de
pathologie en medische geschiedenis behoren
niet langer meer tot zijn leeropdracht. Gedurende
het collegejaar 1839-1840 vervult hij tevens de
Cornelis Pruys van der Hoeven
functie van rector magnificus.
In 1832 breekt in Leiden een grote cholera-epidemie uit. Pruys van der Hoeven
speelt een grote rol in de bestrijding ervan. Toch kan ook hij niet voorkomen dat deze
epidemie duizenden slachtoffers onder de Leidse bevolking treft.
Pruys van der Hoeven heeft vele wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan.
In 1862, op 70-jarige leeftijd, gaat hij met emeritaat. Negen jaar later, op 5 december
1871, overlijdt hij in Leiden.

Volledige versie
Zijn jeugd
Cornelis van der Hoeven komt op 13 augustus 1792 in Rotterdam ter wereld. Hij is de
zoon van Abraham van der Hoeven en Maria van der Wallen van Vollenhoven. Op 2
september wordt hij in de remonstrantse kerk gedoopt.
Als hij tien jaar is overlijdt zijn vader en
wordt Cornelis naar een kostschool in
Noordwijk gestuurd. Zijn moeder hertrouwt in
1810, ook in Rotterdam, met de geneesheer
dr. Martinus Pruys en Cornelis krijgt vanaf dat
moment als officiële achternaam Pruys van
der Hoeven (soms ook geschreven als Pruijs
van der Hoeven). Hij gaat dan weer in
Rotterdam naar school, op het Erasmiaanse
gymnasium, een van de oudste gymnasia van
Nederland, waar hij nog twee jaar verblijft.
Cornelis heeft altijd veel opgetekend. In
1866 verschijnt Akademieleven, een boek
waarin hij een deel van zijn leven beschrijft,
vanaf zijn tiende totdat hij ruim zeventig jaar
oud is. Hij geeft in dit boek onder andere aan
Erasmiaans Gymnasium
hoe hij al in zijn Noordwijkse tijd kennis maakt
met de Leidse academie:
Op een uur afstand van Leiden zagen wij op onze wekelijkse wandelingen nu en
dan de hooge kerken van de torenlooze stad. Een enkele maal wierd de stilte van de
plaats verstoord door een inval van Leidens Akademieburgers, die, voor de herberg
gezeten of in de kerk gedrongen, door hun rumoer of het klappen van de zweep, mij
de indruk gaven van een troep verkleede barbaren, die ons vreedzaam dorp waren
binnengestormd. In dezelfde straat, maar op een kleinen afstand, was een kostschool
van jonge jufvrouwen […]. Daar vooral, op die jufvrouwenschool in de Voorstaat,
schenen deze invallen een panische schrik te veroorzaken […].
Nu en dan hadden wij de gelegenheid, de jonge schoonen meer van nabij te aanschouwen. Het was als de beide magten het goedvonden de jongeheeren en
jongejufrouwen op eene danspartij te noodigen, die door ons met een onbeschrijfelijk
genot dagen lang werd verwacht. Dan werden er fraaie danskaartjes voor de jonge
dames geteekend en droomden wij dag en nacht van de bekoorlijke élèves, wier
partner wij wenschten te zijn.
Over zijn overstap van Noordwijk naar Rotterdam schrijft hij:
Hier moet ik u, mijn waarde Lezers en Vrienden, verzoeken een wijl het boek neer
te leggen, terwijl mijne koffers gepakt worden en ik mij gereed maak om met een
dankbaar en vrolijk hart Noordwijk en de kostschool met hare houten banken en loode
vensterramen te verlaten, en naar de levendige Maasstad en het ouderlijk huis terug
te keeren.

Op het gymnasium had hij het aanvankelijk niet getroffen met zijn leraren, waarover hij
opmerkt:
Hunne onbekwaamheid bleef ons dan ook niet lang verborgen en hunne straffen en
kastijdingen wekten daarom te meer onzen moedwil en wrevel op.
Over de rector, waar hij later les van kreeg was hij uiterst positief:
De rector bezat het talent, dat aan weinigen geschonken is, het talent namelijk van
den natuurlijken aanleg zijner leerlingen uit te vorschen en te ontwikkelen. Voor hen,
die met mij het voorregt van zijn privaat onderrigt genoot, stond zijne rijke bibliotheek
open en de boeken die ik van hem ter leen kreeg […] openden voor mij eene wereld,
die ik met verrukking binnentrad en waarin ik iederen dag nieuwe bekoorlijkheden
ontdekte.
[…] Voor mij derhalve was de Erasmiaanse school de opleiding voor de
Hoogeschool. Het waren de kleine mysteriën, die mij voor de grote mysteriën zouden
vormen, en zoo ik voor de Akademie van Leiden iets heb mogen zijn, ik had dit aan de
Erasmiaanse School te Rotterdam en aan haren rector inzonderlijk te danken.
Zijn propedeuse
In 1812 wordt hij ingeschreven als student in de geneeskunde aan de universiteit van
Leiden. Bij zijn komst voelt hij zich “unheimisch”. Voor het propedeutisch examen volgt
hij een palet aan vakken: wiskunde, fysica, chemie en ook medische vakken. In zijn
boek Akademieleven staat:
Het propaedeutisch examen zou men onder allerlei
beelden kunnen voorstellen. Voor allen heeft het iets
bijzonder tragisch: en toch, het is een purgatorium,
een vagevuur, om ons voor den hemel der kennis te
louteren en te heiligen. In vroeger dagen was de
student aan onophoudelijk sterven en herleven
onderworpen. Eerst rups, wierd hij later pop, om als
vlinder zijne laatste maar heerlijkste uren te doorleven. Intusschen waren dat allen slechts verschillende phasen of verschijningen van hetzelfde
wezen. Wij begrepen dat toen niet en eerst nu beginnen wij het duidelijker in te zien en te bevatten.
Hij volgt colleges bij vermaarde hoogleraren als
Hoogleraar Sandifort
Brugmans en Sandifort
Strijd tegen de Fransen
In de vakantie van het jaar 1813 strijdt Pruys van der Hoeven als vrijwilliger mee om
de Fransen uit zijn vaderland te verdrijven. In zijn eigen woorden:
De Akademie van Leiden, onder de Fransche dwingelandij in eene militaire school
hervormd, had het gemis der vrijheid diep gevoeld. […] En nu, het soldatenleven? Ja,
vrienden! Wat ik er in die drie maanden van heb ondervonden, heeft mij nog meer de
voorregten van het studenteleven doen waardeeren. […] Wat subordinatie betreft, die
hebben wij geleerd, kruid hebben wij niet geroken, als op het exercitieterrein te Leiden,

toen een drietal der onzen door den Kapitein tot de straf van het exerceren met steenen
in den randsel veroordeeld werd, omdat zij te vroeg hadden afgevoerd. Maar wat ons
studenten het minst aanstond was zekere grilligheid van onzen Chef in de commando’s en orders, die niet altijd overeenkwamen met den stand van thermometer en
barometer, en onze arme soldatenhuid nu eene van koude aan kippenvel gelijk
maakte. […] Daarom is de subordinatie in de dienst voor den student-soldaat zulk een
harde pil om te slikken en was ik blijde toen ik, in Leiden op mijne kamer wedergekeerd,
na rijkelijke libatie aan Bacchus, den nachtblaker op de tafel kon zetten met het commando “plaats rust!” Den volgenden namiddag moesten wij nog eens aantreden om
plegtstatig ontbonden te worden. Van de paradeplaats teruggekeerd, trok ik mijn
jagerspak uit en weet niet waar het sedert gebleven is.
Zijn verdere studie
De zeer intelligente Cornelis zet de studie voortvarend voort, neemt geen vakantie en
werkt onophoudelijk. Al op 16 november 1816 promoveert hij op de dissertatie “De
constitutionis epidemicae doctrina”. Wat zo’n promotie inhoudt, is in zijn eigen
woorden: Aan het einde van ons Akademieleven staat de promotie, als een van die
dubbelzinnige gestalten uit het geestenrijk, die wij studenten niet weten, of wij ze voor
goed of kwaad moeten houden. Voor de meesten is zij de Engel met het vlammend
zwaard, die het paradijs voor ons afsluit. Voor anderen is zij de goede genius, die ons
in de groote menschenwereld binnenleidt, met een paspoort of brief van aanbeveling
in handen. Onze namen staan opgeteekend in de groote gedenkrol. De rekening is
gesloten, het batig of nadelig saldo opgemaakt.
Arts in Rotterdam
Na zijn promotie gaat hij als arts aan de slag in zijn geboorteplaats Rotterdam. Tijdens zijn studie had hij zich al verdiept in
de Griekse arts Hippocrates, de grondlegger van de westerse
geneeskunde en zijn grote voorbeeld. Na zijn promotie gaat hij
hiermee verder, wat in 1824 resulteert in de publicatie
Chrestomatia Hippocratica. Juist de combinatie van praktijk en
studie trekt Pruys van der Hoeven in zijn vak aan. Zo verdiept hij
zich ook in de anatomie, pathologie en medische geschiedenis.
Op deze wijze werkt hij acht jaar als ‘studerend praktiserend arts’
in Rotterdam.
Hippocrates

Huwelijk en gezin
Op 26 maart 1823 huwt Cornelis Pruys van der Hoeven in Rotterdam met de eveneens
Rotterdamse Maria Cornelia Trompert, op 10 april 1800 geboren en op 6 april 1899
overleden; zij is dus bijna honderd jaar oud geworden. Het echtpaar krijgt tien kinderen,
waarvan slechts één jongen, die later gouverneur van Atjeh zou worden: (1) Maria
(1824); (2) Corneliia (1825); (3) Alida (1827); (4) Abraham (1829); (5) Agatha
Petronella (1830); (6) Bertha Gerarda Petronella (1832, slechts twee maanden oud

geworden); (7) Bertha Gerarda Petronella (1833); (8) Antonia Cornelia Wilhelmina
(1837); (9) Gertrude Emilie Clemence en (10) Clara Maria Cornelia.
Het echtpaar verhuist in 1824 van Rotterdam naar Leiden, waar het aanvankelijk op
de Breestraat en later op de Hogewoerd woont.
Hoogleraar in Leiden
In 1824 wordt Pruys van der Hoeven benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de
geneeskunde te Leiden met als leeropdracht praktische geneeskunde, pathologie en
medische geschiedenis. Op 4 december 1824 aanvaardt hij deze benoeming met de
oratie De simplicis sensu medicinae cultoribus imprimis excolendo.
In 1827 wordt hij benoemd tot gewoon
hoogleraar in de geneeskunde en wordt zijn
onderwijstaak de praktische geneeskunde.
Bij de aanvaarding van dit ordinariaat spreekt
hij de rede De perfecta medici specie uit. Hij
zal nog een derde keer de Leidse academische gemeenschap toespreken met zijn
Oratio de institutione medica als hij op 8
februari 1840 aftreedt als rector magnificus.
Hoezeer zijn onderwijs en de omgang met
zijn leerlingen op prijs wordt gesteld, blijkt uit
de wijze waarop hij in 1862 gehuldigd wordt
op de dag, dat hij zeventig jaar wordt en met
emeritaat gaat.
Cornelis Pruys van der Hoeven heeft vele
wetenschappelijke artikelen op zijn naam
staan. Wij noemen: Over het geneeskundig
Cornelis Pruys van der Hoeven (1855)
onderwijs (1825), Ziektegevallen en een verslag over de kliniek te Leiden (1825); Over de vorming eene toekomstigen geneesheer
(1828); Historische lessen over de cholera (1832); Initia disciplinae pathologicae
(1834); De arte medica (1838); Oratio de institutione academica (1841); De historia
Medicinae liber singularis (1842); Studie der pathologische anthropologie (1851);
Historische Anthropologie (1852); Studie der klinische anthropologie (1853).
Over het academisch onderwijs zegt hij zelf het volgende.
Nog gedurende mijn professoraat waren er, die de oude dicteermethode aanhielden
en hunne orakels met een stemverheffing uitbragten. Gelukkig evenwel is dat dicteren,
waarbij de studenten in snelschrijvers gemetamorpheerd werden, in onbruik geraakt.
Ik had derhalve aan het spreken boven het voorlezen de voorkeur gegeven, maar
mij tevens de verpligting opgelegd, om mij telkens opnieuw voor iedere les voor te
bereiden, en nooit zonder zulk eene voorbereiding naar het collegie te gaan.
Is het bezwaarlijk de aandacht levendig te houden van een gehoor, dat van het eene
collegie naar het andere gedreven wordt, zoo is dit vooral bij voorlezingen, die altijd
iets eentoonigs hebben. Van ’s morgens acht tot ’s middags twee, zelfs drie, is waarlijk
te veel gevrergd. Het lichaam mag dit uithouden, de geest is afwezig.

Zijn mening over zijn wetenschap verwoordt Pruys van der Hoeven als volgt.
Mijne wetenschap? Ja, Vrienden, heeft zij in mij eene gestalte gekregen? Ik durf het
niet verzekeren. Dit alleen weet ik, dat het embryo jaren lang is doende geweest om
zich te ontwikkelen. Eerst zag ik, gelijk de profeet Ezechiël, menschenbeenderen
verspreid liggen. Langzamerhand verrees een geraamte. Nu werd het bekleed met
spieren. Het kreeg een hart en vaten en longen en maag en darmen en verdere
ingewanden en zenuwen en hersenen en ruggemerg dat echter in een koker omsloten
bleef. Thans wierd de levensgeest er ingeblazen, en ziet, het hart begon te kloppen,
de bloedbaan opende zich, de longen ademden, de spieren bewogen zich, en het
laatst van alles zag ik zintuigen, zenuwen en hersenen. Van de laatsten begreep ik het
minst en dacht daarbij aan den brievenbestelder, die wel de huizen weet te vinden,
maar onkundig is van hetgeen daarbinnen voorvalt.
De cholera epidemie
In 1832 openbaart zich in Leiden, een
stad met smerige grachten, de cholera,
die al eerder in Den Haag en Rotterdam
veel slachtoffers heeft gemaakt. Leiden
is er enigszins op voorbereid en had
enkele voorzorgsmaatregelen genomen.
Zo had Pruys van der Hoeven een aantal
jonge medici opgeleid om slachtoffers in
het Nosocomium Academicum (in de
Leidse volksmond wel ‘nou-zo-kom-jeom’ ziekenhuis genoemd) te verzorgen.
Nosocomium Academium (Oude Vest 35)
Ondanks diverse voorzorgsmaatreregelen wordt het een grote ramp met vele duizenden slachtoffers. Vanwege de uitdroging en de shocktoestand door het vochtverlies als gevolg van de waterige diarree
krijgt de dode een blauw gelaat en blauwe ledematen. Vandaar dat men wel van de
blauwe dood spreekt.
Men weet geen raad met de behandeling van de zieke
mensen. Ook Pruys van der Hoeven moet erkennen dat
de realiteit anders is dan de medici hebben verwacht. In
zijn eigen woorden: Mij heeft de cholera de oogen
geopend en onze geneeskunst, beide in haar zwakheid
en kracht doen kennen. Wat hebben al die choleradrankjes en cholerakruiden en cholerapoeders gebaat?
Wat al die lijkopeningen en hooge klinkende redeneringen? Wat die cordons en cholera-hospitalen? Het is bij
cholera bleue de doodendans, die aan het spel een einde
maakt. Waar zijn de medici? Zij disputeren: is de cholera
besmettelijk of niet besmettelijk? Is zij een zenuwziekte of
een bloedziekte? […]

Sedert de cholera is onze medicinale studie merkelijk gewijzigd. De pathologie
is historisch behandeld en de therapie veranderd voorbehoedende geneeskunst.
Pruys van der Hoeven heeft samen met de huisarts dr. Van Kaathoven [ook op
Groenesteeg begraven], die ook intensief betrokken was bij de behandeling van
cholera patiënten, het boek Geschiedverhaal van de cholera-epidemie te Leiden
in 1832 geschreven.
Zijn overlijden
Na zijn emeritaat krijgt Cornelis Pruys van der Hoeven in toenemende mate lichamelijke problemen en pijn. Hij overlijdt op 5 december 1871 in Leiden. Vier dagen later
wordt hij op Groenesteeg begraven in keldergraf 116.
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Overlijdensakte Cornelis Pruys van der Hoeven

Het graf was door Cornelis Pruys van der Hoeven op 23 januari 1834 gekocht om
er zijn zwager Pieter Trompert in te begraven. In dit graf zijn naast Pieter Trompert en
Cornelis Pruys van der Hoeven nog acht andere personen begraven: (1) zijn na twee
maanden overleden dochtertje Bertha Gerarda Petronella (in 1832 begraven op de
begraafplaats bij de Marepoort en in 1834 overgebracht naar de Groenesteeg); (2)
Cornelia van den Ende (in 1867), zijn schoonmoeder, die 89 jaar werd; (3) zijn dochter
Cornelia (in 1867); (4) zijn schoonzus Anna Bernardina Christina Trompert (in 1871);
(5) zijn dochter Bertha Gerarda Petronella (in 1891); (6) zijn dochter , Antonia
Wilhelmina Cornelia (in 1897); (7) zijn schoonzus Maria Cornelia Trompert (in 1899)
en (8) zijn dochter Agatha Petronella (in 1914).
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