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Inleiding 

De Leidse hoogleraar zoologie Jan van der Hoeven (1801-1868) maakte 
tijdens zijn loopbaan verschillende (buitenlandse) wetenschappelijke reizen. 
Een aantal handgeschreven reisjournaals van deze reizen zijn in het bezit van 
mijn vader. Allereerst is er een dagboek van een reis naar Parijs en door een 
gedeelte van Duitsland, die Van der Hoeven in 1824 maakte. Verder zijn er 
dagboeken van een reis door Duitsland in 1830, een reis naar het noorden van 
Nederlandin 1835, reizen door Duitsland in respectievelijk 1841 en 1851, een 
reis door Duitsland en naar Praag in 1854 en tot slot is er het dagboek van een 
reis naar Zweden in 1863. 
Om een indruk te geven van de hoeveelheid informatie die elk dagboek bevat 
volgen hier de afmetingen en het aantal beschreven bladzijden van elk 
dagboek. Van de reis in 1824 zijn er twee dagboeken van 17x11 cm, met 
respectievelijk 165 en 127 biz. Het dagboek van 1830 meet 19x12 cm en bevat 
53 biz.; 1835: 19x12 cm, 20 biz.; 1841: 16xl0cm, 55 biz.; 1851: 14x9 cm, 64 
biz.; 1854: 15x10 cm, 71 biz.; 1863: 14x8 cm, 105 biz. 
Uit deze dagboeken blijkt dat Van der Hoeven op zijn reizen veel voor-
aanstaande wetenschapsmensen ontmoette. Behalve op het wetenschappe
lijke vlak speelden de contacten zich ook op het sociale vlak af en Van der 
Hoevens buitenlandse belevenissen geven een goed beeld van zijn positie 
binnen de wetenschappelijke wereld van die tijd. Reden om hier samen-
vattingen van de dagboeken te presenteren. Eerst lets over Van der Hoeven 
zelf. 

Jan van der Hoeven werd op 9 februari 1801 te Rotterdam geboren als vierde 
zoon van Abraham van der Hoeven en Maria van der Wallen van 
Vollenhoven. In 1803 overleed zijn vader en in 1810 hertrouwde zijn moeder 
met Martinus Pruys, arts te Rotterdam. Deze wilde dat Jan tot chirurgijn zou 
worden opgeleid.' 

•Gamander 18, 8252 DC Dronten. 
1. Biografische informatie over Van der Hoeven is te vinden in: P. Harting, "Levens-

berigt van Jan van der Hoeven", Jaarboek der Koninklijke Akademie van Wetenschappen 
(Amsterdam, 1868) 1-34; C.P.L. Groshans, "Levensbericht van Jan van der Hoeven", 
Levensberichten der afgestorvene medeleden van de MaatschappiJ der Nederlandsche 
Letterkmde (Leiden, 1870) 52-121; P. Smit, "Jan van der Hoeven", in: C.C. Gillispie, ed., 
Dictionary of Scientific Biography, dl. VI (New York, 1970) 453-455. 
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In 1819 werd hij te Leiden als student in de genees- en heelkunde 
ingeschreven. Aanvankelijk was hij vooral geinteresseerd in de fysica, 
onderwezen door Speijert van der Eijk. Goed onderwijs in de zoologie was er 
toen niet: Van der Klaauw schreef zelfs over "den dierkundeloozen tijd 
tusschen den dood van Brugmans in 1819 en het optreden van Van der 
Hoeven in 1826," alhoewel er zoologische colleges door de theoloog Clarisse 
warden gegeven.^ Van der Hoeven heeft in ieder geval nooit geregeld 
zoologisch onderwijs gehad; voor het grootste deel heeft hij zijn zoologische 
kennis door zelfstudie verkregen. 
Van der Hoeven promoveerde op 9 november 1822 in de filosofische faculteit 
op het proefschrift Dissertatio de Sceleto Piscium. Op 11 juni 1824 promo
veerde hij in de medicijnen op een Dissertatio pathoiogica de morbis aurium 
auditusque. Kort na deze laatste promotie maakte hij een reis naar Parijs. 
Na terugkomst in Nederland vestigde Van der Hoeven zich als praktizerend 
geneesheer in Rotterdam. Kort daarna werd hij door het Bataafsch Genoot-
schap van Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam tot lector be-
noemd en belast met het houden van 'physische voorlezingen'. In 1826 werd 
hij aangesteld tot buitengewoon hoogleraar zoologie te Leiden. In hetzelfde 
jaar trad hij in het huwelijk met Anna van Stolk (1804-1841). Zijn aanstelhng 
als gewoon hoogleraar aan de Leidse universiteit kreeg hij in 1835. Later 
doceerde hij ook mineralogie en geologic en vanaf 1831 gaf hij om de twee jaar 
college in de antropologie. 

Van der Hoevens twee bekendste werken zijn: Handboek derDierkunde, 2 din. 
(1828-1833) en Philosophia zoologica (1864). Hij overleed op 10 maart 1868. 
Ten behoeve van de samenvattingen van de dagboeken is een selectie gemaakt 
uit hetgeen Van der Hoeven beleefde. Aan de orde komen voornamelijk 
wetenschappehjk relevante zaken, zoals contacten met wetenschapsmensen 
en bezoeken aan biologische musea en verzamehngen. Van der Hoeven gaf op 
zijn reizen blijk van een brede culturele belangstelling. Hij bezocht veelvuldig 
schilderijententoonstellingen, bezichtigde historische gebouwen en ging vaak 
naar het theater of de opera. Die aspecten van zijn reizen blijven hier echter 
buiten beschouwing. In de toekomst zal er een boekje verschijnen met een 
bloemlezing uit de dagboeken, en daarin zuUen ook niet-wetenschappelijke 
passages worden opgenomen. 
Van de wetenschapsmensen met wie Van der Hoeven in contact kwam zijn 
hier zoveel mogelijk de voorletters vermeld. Een aantal van hen was niet terug 
te vinden in de gangbare naslagwerken. Als zij geen belangrijke rol in het 
dagboek speelden zijn ze weggelaten. 
Mogelijk zijn er meer reisdagboeken van Van der Hoeven (geweest) dan hier 

2. C.J. van der Klaauw, Het hooger onderwijs in de zoologie en zijne hulpmiddelen te 
Leiden (Leiden, 1926) 8-20, 64-94. 
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aan de orde komen. Uit de tekst van de behandelde dagboeken valt op te 
maken dat hij ook in Engeland is geweest, waarschijnlijk tussen 1830 en 1841. 
Vast staat verder dat hij in 1842 in Zweden was. Het is natuurlijk niet zeker 
dat hij op die reizen ook een dagboek bijhield, maar dat is wel aannemelijk. 

Reis naar Parijs en door Duitsland in 1824 

Jan van der Hoeven (hierna VdH) maakte in 1824, kort na het behalen van zijn tweede 
doctorstitel, een reis naar Parijs en door een gedeelte van Duitsland. Op 26 juni verliet hij 
Utrecht per diligence, samen met zijn vriend De Vos, en op 1 juli kwamen ze te Parijs aan. 
Op 5 juli bezocht hij Georges Cuvier. Deze zorgde ervoor dat VdH te alien tijde toegang 
kreeg tot het kabinet van vergelijkende anatomie en het museum van natuurlijke historie. 
Gedurende de 68 dagen van zijn verblijf in Parijs ging VdH 34 keer naar het kabinet van 
vergelijkende anatomie en 16 keer naar het kabinet van natuurlijke historie. In het 
eerstgenoemde besteedde hij veel aandacht aan de weekdieren en aan skeletten en schedels, 
voornamelijk van zoogdieren en vissen. In het laatstgenoemde richtte hij zich vooral op 
zoogdieren en vogels. 
In Parijs oefende VdH zich in het ontleden van insekten onder leiding van H.E. Straus-
Diirckheim, een anatoom gespecialiseerd in de Articulata. VdH ontleedde exemplaren van 
drie soorten; van Hydrous piceus (spinnende watertor) een larve en een volwassen dier en 
van zowel Decticus verrucivorus (wrattenbijter) als Saturnia pavonia major (nachtpauwoog) 
een mannelijk en een vrouwelijk dier. 
VdH volgde bij Geoffroy Saint-Hilaire elf colleges over zoogdieren, bij H.M.D. de 
Blainville vier colleges in de vergelijkende anatomie, bij Lougier een college chemie, bij 
P.L.A. Cordier een college geologic en bij A.M.C. Dumeril een college over reptielen en 
vissen. 
VdH woonde vier vergaderingen van het Institut de France bij. Daar leerde hij D.F.J. 
Arago, A.M. Ampere, P.L. Dulong, J.L. Gay-Lussac, L.J. Thenard, B.G.E. de Lacepede 
en A.M.C. Dumeril kennen. 
Vanwege zijn medische achtergrond had VdH belangstelling voor geneeskundige in-
stellingen. Hij bezocht het Doofstommeninstituut, de Ecole de Medecine, het Hotel Dieu, 
waar hij G. Dupuytren op zijn ronde volgde, en het Hospital Val de Grace, waar "den 
beruchten" F.J.V. Broussais die dag meer dan honderd bloedzuigers voorschreef. Verder 
bezocht hij het Hotel des Invalides, het Hospice des Enfants trouves, de Krankzinnigen-
verpleging, waar hij werd rondgeleid door E. Pariset, en de Veterinaire School. 
VdH bezocht verschillende keren een soiree bij Cuvier aan huis en zowel bij Cuvier als 
Geoffroy werd hij te dineren gevraagd. Bij Geoffroy leerde hij onder anderen E. Huschke 
uit Jena, G.L. Duvernoy, A.E.R. A. Serres en Frederic Cuvier kennen. Bij Cuvier ontmoette 
hij onder anderen Ampere, Arago, Cordier, Duvernoy, Frederic Cuvier, Hippolyte 
Cloquet, A. Valenciennes, Huschke en K.F. Meisner uit Bern. Cuvier toonde hem 
tekeningen van de spieren van verschillende zoogdiersoorten. 
Met andere wetenschapsmensen maakte VdH kennis door ze thuis te bezoeken. Hij bezocht 
J.B. de Lamarck, met wie hij over de fossiele zeelelie sprak, P. Latreille, D. Raoul-Rochette, 
De Blainville, met wie hij onder meer over de kieuwdeksels sprak, en A. von Humboldt, die 
vertelde van plan te zijn een reis naar Oost-Indie te maken. VdH had ook enige 
ontmoetingen met de in Parijs verblijvende Nederlander C.G.C. Reinwardt. 
VdH verliet Parijs op 7 September per diligence. Te Straatsburg maakte hij kennis met 
Dupain, secretaris van de medische faculteit, die hem toegang tot het museum verschafte. 
VdH bracht veel tijd door in het kabinet van anatomie. Hij ontmoette te Straatsburg verder 
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Y.M. Branthome en Krauel, conservator van het anatomisch kabinet. Hammer, professor 
in de natuurlijke historie en Nitzler, professor in de botanie. VdH bracht ook een vluchtig 
bezoek aan het Burger Hospitaal. 
Te Karlsruhe ontmoette VdH de rechtsgeleerde K.S. Zachariae. In Heidelberg kwam hij in 
contact met F.S. Leuckart, die hem in het museum de zoologische en anatomische 
verzameling toonde, waaronder enige preparaten van Tiedemann. Verder bezocht hij F.C. 
Sebastian. Op doorreis naar Frankfort bekeek VdH de botanische tuin te Schwetzingen en de 
kabinetten van natuurlijke historie te Mannheim en Darmstadt. 
Een hoogtepunt van zijn reis was de kennismaking met S.T. von Soemmering te Frankfurt. 
VdH bracht op twee achtereenvolgende dagen geruime tijd met hem in zijn kabinet door. Ze 
bekeken onder andere een serie embryo's, preparaten van het gehooroorgaan en van het 
oog, preparaten van de rups van Saturnia pavonia, pathologische preparaten en fossiele 
beenderen. Soemmering nodigde hem uit voor een diner en VdH maakte kennis met diens 
zoon. Met Soemmering bezocht hij verder het Senckenberg-Museum en leerde daar P.J. 
Cretzschmar, de directeur, kennen. 
Weer op reis bekeek VdH op 4 oktober te Neuwied het door prins Maximiliaan verzamelde 
kabinet, dat veel Braziliaanse dieren bevatte. 

Reis door Duitsland in 1830 
VdH vertrok op 27 augustus, samen met een onbekende reisgenoot, met de stoomboot naar 
Diisseldorf. Vervolgens ging de reis per diligence naar Kassel. Daar bezocht hij het Museum 
Fredericanum; hij bekeek onder andere de vogels en zoogdieren, maar vond de dieren 
afschuwelijk opgezet. 
In Gottingen bracht hij een bezoek aan J.F. Blumenbach; samen bekeken ze diens 
verzameling. VdH was vooral geinteresseerd in een aantal schedels. Later die dag woonde 
VdH een college van Blumenbach over fossielen bij. Hij bezocht verder de botanische tuin, 
de bibliotheek met haar enorme collectie, het Concilienhuis en het museum, waar hij onder 
meer de vogels en de etnografische verzameling bekeek. 
Van Gottingen reisde hij naar Marburg. Daar bekeek hij de botanische tuin en het theatrum 
anatomicum, waar hij door Biinger vervaardigde waspreparaten zag. VdH maakte in 
Marburg kennis met M. J.D. Herold, die zojuist een werk over de ontwikkeling van insekten 
in het ei voltooid had. 
Op 7 September kwam hij te Frankfort aan. Hij bracht er een bezoek aan D.W. von 
Soemmering, met wie hij over diens vader sprak. Tweemaal bezocht hij het naturalien-
kabinet van het Senckenberg-Museum, waar hij P.J. Cretzschmar en F.S. Leuckart 
ontmoette. Leuckart liet hem tekeningen van ongewervelde dieren en ontleedkundige 
onderzoekingen voor zijn Zoologische Bruchstucke zien. VdH bezocht ook J.W. Ermerins 
uit Franeker, die in Frankfort verbleef. 
Van Frankfort reisde VdH naar Darmstadt. Daar bekeek hij het naturalienkabinet; vooral 
de fossiele beenderen interesseerden hem. Hij maakte kennis met J.F. Kaup. Op 11 
September arriveerde hij in Heidelberg. Hij bezocht het anatomisch kabinet van Tiede
mann, dat niet helemaal aan zijn verwachtingen voldeed. Te Mannheim bekeek VdH de in 
het slot ondergebrachte naturalienverzameling, waarvan de fossielen nog het beste waren. 
De reis ging verder naar Riidesheira, vandaar over de Rijn naar Andernach, vervolgens 
langs de Laacher See en over Brohl naar Bonn, waar hij op 18 September aankwam. In Bonn 
maakte hij kennis met J. Miiller. Ze bespraken zoologische en zootomische onderwerpen. 
In Poppelsdorf bezocht VdH het museum van natuurlijke historie. De collectie beviel hem 
maar matig, uitgezonderd de fossielenverzameling; G.A. Goldfuss leidde hem rond. 
Daarna ging VdH weer naar Miiller. Ze spraken over diens De Glandularum penitiori 
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Structura en over de vertaling van VdH's Handboek der Dierkunde. Miiller liet VdH zijn 
preparaten zien. 
Van Bonn reisde VdH naar Keulen en daarvandaan met de stoomboot naar Rotterdam, 
waar hij op 23 September aankwam. 

Reis naar Noord-Nederland in 1835 
VdH vertrok op 15 juli met de diligence uit Rotterdam en bezocht op weg naar Deventer 
Het Loo. Te Deventer ontmoette hij zijn oude academiekennis W.H. Cost Jordens. 
Van Deventer reisde VdH naar Assen. In Veenhuizen bekeek hij de drie gestichten; twee 
gestichten voor kinderen en een voor bedelaars en vagebonden. 
Bij aankomst te Groningen, 19 juli, bracht hij een bezoek aan Sebastian. Samen bekeken ze 
het anatomisch kabinet. Ook bezocht hij Van Hall. De volgende dag ging hij met Van Hall 
naar het fysisch en landbouwkundig kabinet van natuurlijke historie. VdH vond de 
voorwerpen, met uitzondering van de vogels, er over het algemeen erbarmelijk uitzien. 
VdH ontmoette verder Lulofs, S. Stratingh en T. van Swinderen. 
Via Leeuwarden en Bolsward reisde VdH naar Franeker, waar hij Twijnbol bezocht en het 
planetarium van Eysinga bekeek. Ook bracht hij een bezoek aan G.J. Mulder; met hem 
bekeek hij diens ontleedkundige verzameling, rijk aan Cetacea en Phocae, en de bibliotheek 
van het museum. 
Op 25 juli aanvaardde hij de terugreis, overnachtte te ZwoUe en kwam op 27 juli "wel 
geschokt" te Rotterdam aan. 

Reis door Duitsland in 1841 
Op 26 augustus 1841 vertrok VdH per diligence uit Rotterdam. Salomon (hoogstwaar-
schijnlijk G. Salomon (1774-1865)) was zijn reisgenoot. Tussen Kevelaer en Krefeld hadden 
zij de lerse medicus Woodroffe als medereiziger; deze beloofde VdH een schedel van een ler 
te zenden. Via Hagen en Paderborn reisde VdH naar Kassel; daar bracht hij een bezoek aan 
het Museum Fredericanum. 
De reis voerde verder naar Halle. VdH bekeek het universiteitsgebouw en het daarin 
gevestigde museum van natuurlijke historie, waarvan het kabinet van Meckel, samen-
gesteld uit de verzamehng van vader, zoon en kleinzoon, deel uitmaakte. VdH kreeg bezoek 
van H.B. Burmeister en H. Leo. De volgende dag ging hij nogmaals naar het kabinet van 
Meckel en bekeek hij het nieuw gebouwde academische ziekenhuis in Halle. 
Te Leipzig bracht VdH een bezoek aan E.H. Weber. Weber vertelde over een in Parijs 
gemaakte microscoop met buitengewoon groot gezichtsveld, waardoorheen men de 
voorwerpen niet omgekeerd, maar rechtop zag. VdH bezichtigde de botanische tuin en 
bezocht het nieuwe academiegebouw, het Augusteum, waar E.G. Gersdorf hem rondleid-
de. 
Van Leipzig reisde VdH naar Dresden, waar hij C.G. Carus bezocht. Bij hem zag hij een 
afgietsel van de schedel van Schiller. Carus vertelde over een nieuw stelsel van cranioscopie. 
De volgende dag bracht hij een bezoek aan H.G.L. Reichenbach en bekeek met hem het 
museum van natuurlijke historie. Reichenbach wees hem speciaal op een lynx uit Portugal, 
ter grootte van een huiskat; VdH vroeg zich af of het een nieuwe soort was. Daarna ging hij 
naar B.W. Seller, de directeur van de chirurgisch-medische academie en de daarmee 
verbonden veeartsenijschool. Seller liet hem wat van de anatomische verzameling zien, 
waaronder fraaie hersenpreparaten naar de methode van Gall. 
In Berlijn, waar VdH op 7 September aankwam, ging hij tevergeefs bij Miiller langs en 
vernam hij dat ook H,F. Link, C.G. Ehrenberg en C. Ritter niet aanwezig waren. H.M. 
Lichtenstein beloofde hem rond te leiden in het museum. Ook met R. Froriep maakte VdH 
kennis. In het universiteitsgebouw, waar hij C.J. Sundevall ontmoette, bekeek VdH de 



90 
asterien, reptielen en moUusken in het museum van natuurlijke historie. De volgende dag 
bezocht hij het museum nogmaals. Hij besteedde vooral aandacht aan de vogels en 
zoogdieren. Daarna bekeek hij met Froriep de Charite, waar soms wel 1000 zieken 
verpleegd werden. Op 10 September bezichtigde VdH het anatomisch kabinet. Hoewel zeer 
uitgebreid, voldeed dit kabinet geenszins aan zijn verwachtingen. Hij zag er wel een fraaie, 
door Ibsen uit Kopenhagen gemaakte kwikinjectie van een arm en mooie zenuwpreparaten 
van D'Alton. De dag erna zag hij hoe Froriep verlammingen behandelde met een machine 
van Saxton en bekeek hij de botanische tuin. Op 12 September bezocht hij F. Schlemm,die 
hem een plaat van de oppervlakkige arterien van de kop Het zien. Bij een derde bezoek aan 
het museum van natuurlijke historie bekeek hij de vogels nauwkeuriger en sprak met 
Troschel. Samen bezagen ze de Limuli (degenkrabben). Bij de entomologische verzameling 
ontmoette hij J.C.F. Klug. Op 14 September maakte VdH een uitstapje naar Potsdam en 
bekeek hij de bijzondere dieren en de broeikas met tropische vegetatie op Pfauen Insel in de 
Havel. De volgende dag bracht hij een laatste bezoek aan het museum van natuurlijke 
historie. Daarna bezocht hij de veeartsenijschool, waar E.F. Gurlt hem rondleidde. VdH 
zag er onder andere het rijke kabinet van ontleedkunde. 

Op 16 September verliet hij Berlijn en reisde naar Maagdenburg. Daar maakte hij kennis 
met J.W. Dobereiner uit Jena en graaf Schaffgotsch, een jonge chemicus. Op weg naar 
Brunswijk leerde hij R. Remak kennen. Te Brunswijk woonde VdH verscheidene 
vergaderingen van de 19de Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und 
Arzte bij. Een ervan (op 21 September) presideerde hij zelf. Verder bezocht hij de Anatomie, 
de bibliotheek te Wolfenbiittel en het naturalienkabinet, waarvan de vogels nog het beste 
waren. VdH maakte in Brunswijk kennis met A.A. Berthold, J.H. Blasius, L. von Buch, 
G.M.F. Faesebeck, Haussmann[?], K.F.T. Krause, F.K. von Strombeck, Wedekind en 
Ziegler. 
De 24e verliet hij Brunswijk per diligence en op 29 September kwam hij te Leiden aan. 

Reis door Duitsland in 1851 
VdH maakte deze reis in gezelschap van zijn zoon Jan. Hij vertrok op 16 augustus uit 
Amsterdam en reisde naar Arnhem, waar hij op de stoomboot naar Oberhausen ging. Van 
Oberhausen reisde hij per trein via Minden naar Hannover. Hij bezocht de "zeer schone" 
botanische tuin in Herrnhausen en reisde op 19 augustus naar Brunswijk. Daar ontmoette 
hij waarschijnlijk D. Mansfeld. 
VdH bekeek in Wolfenbiittel de bibliotheek. Daarna ging hij via Harzburg en Ilsenburg 
naar Gottingen. R. Wagner, A. A. Berthold en A.H. Grisebach bleken geen van drieen in de 
stad. VdH bezocht de botanische tuin en het Theatrum Anatomicum, waar veel preparaten 
van Langenbeck en Pauli waren. De volgende dag bezocht hij met C. Bergmann het 
museum en het fysiologisch instituut, waar ze onder meer Blumenbachs schedelcollectie 
bekeken. Daarna bekeek VdH de bibliotheek en bezocht de chirurg W. Baum, met wie hij 
naar het nieuwe hospitaal ging. De dag daarna zocht hij Bergmann op in het fysiologisch 
instituut, VdH bekeek skeletten en preparaten van vergelijkende anatomie en bestudeerde 
de schedelverzameling van Blumenbach dit keer grondig. Na het bekijken van het nieuwe 
universiteitsgebouw ging hij met Bergmann en Baum naar E.F.G. Herbst. Deze liet hen de 
Pacinische lichaampjes van een konijn door een microscoop zien. 
De reis ging verder via Kassel naar Marburg. Daar bezocht hij de "Geheimer Medicinal 
Rath" K.F. Heusinger. De volgende dag werd VdH door F.L. Fick rondgeleid in de grote 
verzameling van de Anatomie. Fick beloofde hem twee Hessische schedels. Met Heusinger 
ging hij vervolgens naar de botanische tuin. Verder bezocht VdH de bibliotheek bij de 
'Barftisser Thor", waar hij J.G. Gildemeister, een oude bekende uit Leiden, ontmoette. 
VdH reisde verder naar Giessen, waar hij K.G.F.R. Leukart bezocht. Met Leukart bezocht 
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hij de Anatomie, waar ook de verzameling van Soemmering was ondergebracht; ze 
bepaalden zich tot het zoologisch kabinet. Later die dag kreeg VdH een rondleiding in het 
chemisch laboratorium van Liebig. 
Te Frankfort zag hij onder meer Betmanns tuin bij de Friedberger poort. In het 
Senckenberg-Museum bekeek hij de zoogdieren, vissen en het etnologisch gedeelte. Hij 
kreeg bezoek van de jonge Soemmering en met hem ging hij naar de Pauls kerk en zag de 
vergaderzaal van de Nationalversammlung. Met E. Rtippell ging hij een tweede keer naar 
het Senckenberg-Museum. 
Op 2 September reisde VdH per trein naar Wiesbaden. Dit is de laatste dag dat hij 
aantekeningen in zijn reisjournaal maakte. 

Reis door Duitsland en naar Praag in 1854 
VdH maakte deze reis in het gezelschap van zijn kinderen Maria, Jan en Marta. Ze 
vertrokken op 5 augustus per diligence naar Utrecht, vandaar reisden ze per trein naar 
Arnhem, waar ze op de stoomboot naar Duitsland gingen. Via Duisburg en Hannover ging 
de reis naar Herrnhausen, waar VdH de botanische tuin bekeek. Over Brunswijk reisde hij 
daarna naar Berlijn. 
In Berlijn bezocht hij H.M. Lichtenstein en bij hem ontmoette hij A. Fritsch uit Praag, die 
een wasafgietsel van het voorste deel van de kop van een dodo bij zich had. Die dag, 10 
augustus, bezocht hij ook C.G. Ehrenberg en woonde hij een les van Lichtenstein over de 
systematische indeling van zoogdieren bij. De volgende dag bezocht hij het museum van 
natuurlijke historie, waar hij onder anderen Lichtenstein, J.L. Cabanis, Fritsch, W.K.H. 
Peters en J. Miiller ontmoette. VdH bekeek de osteologische verzameling grondig. Daarna 
bezocht hij A. von Humboldt, met wie hij onder andere over Ehrenberg en Miiller, over de 
"onderbinding der zenuwen" en over het Franse wetenschapsbeleid sprak. Op 12 augustus 
ging VdH naar het universiteitsgebouw. Hij bekeek het zoologisch kabinet, J.C.F. Klug liet 
hem de entomologische verzameling zien, en met Miiller en Peters doorliep hij de 
verzameling van vergelijkende anatomie. Miiller toonde hem fossiele echinodermen en 
vissen. Peters toonde hem later platen voor het vervolg van zijn Reise nach Mosambique. In 
de namiddag bracht VdH een bezoek aan het anatomisch kabinet, waar hij onder meer de 
schedels bekeek. De volgende dag maakte hij een dagtochtje naar Potsdam, de dag daarna 
bezocht hij het museum van mineralogie en geologic, waar hij de geologische verzameling 
bekeek. 
In de trein naar Dresden ontmoette hij de Engelse ornitholoog P.L. Sclater. In Dresden 
bezocht VdH het ornithologisch kabinet. Met H.G.L. Reichenbach bekeek hij het 
kolibriekabinet. 
Van Dresden reisde VdH naar Praag, waar hij Nickerl[?] bezocht, die hem wat van zijn 
insekten liet zien. Daarna trof hij Fritsch in het museum van het Boheems gezelschap, dat 
veel fossielen en mooie Boheemse mineralen bezat. Fritsch toonde hem de zoologische 
verzameling. Met Nickerl bezocht VdH het universiteitsmuseum. De volgende dag ging hij 
met Fritsch naar J.E. Purkinje, die witte ratten kweekte. Daarna bekeek VdH de 
anatomische verzameling. 
Op 20 augustus maakte VdH de reis van Praag naar Leipzig. Daar ging hij naar de 
bibliotheek en het universiteitsgebouw. Met E.H. Weber bezocht hij het observatorium en 
leerde daar de astronoom A.F. Moebius kennen. 
Per trein reisde VdH naar Halle, waar hij H.B. Burmeister bezocht. Deze liet hem zijn werk 
over fossiele krokodillen zien, dat hij met de inmiddels overleden D'Alton had geschreven. 
Daarna bekeek VdH het "Waisenhaus van Franke." 
Op 23 augustus reisde VdH via Weimar naar Jena, waar hij E. Huschke niet thuis trof. 
Terug in Weimar bracht hij een bezoek aan R. Froriep. 
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Via Kassel ging VdH naar Gottingen, waar hij W. Baum, R. Wagner en G. Meissner 
ontmoette. Met Meissner bezocht hij A.A. Berthold. Meissner vergezelde hem naar het 
instituut van fysiologie. VdH bekeek onder meer de schedelverzameling van Blumenbach. 
Daarna woonde hij een les van Wagner bij over de ontwikkelingsgeschiedenis van het 
hoenderei. Bij Baum ontmoette VdH F.G.J. Henle. 
VdH's reis voerde verder via Kassel naar Hamm en Duisburg en over Arnhem terug naar 
Amsterdam, waar hij op 28 augustus arriveerde. 

Reis naar Zweden in 1863 
VdH verliet Leiden op 26 juni, at bij zijn zoon in Rotterdam en ging's avonds naar Utrecht. 
De volgende dag reisde hij per trein via Minden naar Hannover. Vanuit Hannover ging 
VdH met een vigilante naar de botanische tuin van Herrnhausen, waar hij vooral de planten 
in de grote palmkas bekeek. De reis voerde verder via Harburg naar Hamburg, waar hij de 
nog in aanleg zijnde zoologische tuin, de botanische tuin, het museum van natuurlijke 
historie (met aquarium) en de bibliotheek bezocht. 
Via Altona reisde VdH naar Kiel. Daar ontmoette hij Boie, W.F.G. Behn, bij wie hij een 
model van een nieuwe Delphinus-soon en schedels zag, en V. Hensen, prosector van Behn. 
Per stoomboot reisde hij vervolgens naar Kors0r, waar hij op 2 juli aankwam. Per trein 
reisde hij verder naar Kopenhagen. 
Te Kopenhagen ontmoette hij J.G. Forchhammer en J.J.S. Steenstrup. VdH bezocht het 
museum van Noordse oudheden; hij besteedde vooral aandacht aan de schedels uit de 
steentijd. Ook bezocht hij het koninklijk museum van natuurlijke historie, waar hij met 
Reinhardt de fossiele beenderen van Lund bekeek, en de vlakbij het slot Frederiksberg 
gelegen zoologische tuin. 
Op 6 juli reisde VdH per stoomboot naar Goteborg. Op de boot ontmoette hij onder 
anderen Blomsberg, F.V. Mansa en Schiodte. De volgende dag reisde hij per trein naar 
Stockholm, waar een vergadering van de Scandinavische natuuronderzoekers gehouden 
zou worden. In zijn wagen zaten onder anderen Reinhardt en Eschricht (het is niet duidelijk 
welke Eschricht dit was, D.T, Eschricht overleed op 22 februari 1863). 
Tijdens zijn eerste dag in Stockholm ontmoette VdH onder anderen C.P.B. Boeck, V. 
Liljeborg en C.J. Sundevall. 's Middags was de eerste algemene bijeenkomst van de 
natuuronderzoekers. VdH werd aan de Zweedse koning voorgesteld. De volgende dag 
bezocht VdH de zoologische en geologische secties. Op 10 juli ging VdH's ochtends naar de 
zoologische sectie. 's Middags begaf hij zich per rijtuig naar het hof, waar hij ter tafel 
genodigd was. 's Avonds kwamen de andere genodigden, onder wie alle bultenlanders die 
het Scandinavisch congres bijwoonden. VdH sprak met Scharling over Oersted, Natur-
philosophie en het Godsbegrip. De volgende dag ging VdH naar het Karolinska Instituut. 
Hij bekeek de schdelcollectie van Retzius en de anatomische verzameling. De dag daarna 
had hij een ontmoeting met G.M. Retzius. Op 13 juli woonde hij de onthulling van een buste 
van Retzius in het park van het Karolinska Instituut bij. Later ging VdH naar de 
zoologische sectie, waar hij Boheman aantrof, met wie hij de verzameling in het zoologisch 
museum bekeek. Vervolgens ging hij naar de algemene vergadering. 
's Avonds vertrok hij per stoomboot naar Uppsala. VdH logeerde bij F.E. Sundevall, 
hoogleraar anatomie en een jongere broer van de Stockholmse zooloog. De volgende dag 
bekeek VdH het anatomisch museum en de gebouwen van de universiteit. In het gebouw 
van de zoologische verzameling ontmoette hij Liljeborg. Daarna bezocht hij de tuin van 
Linnaeus. 
De dag daarna, terug in Stockholm, bezocht VdH de zoologische sectie. Na het 
afscheidsdiner bracht VdH een bezoek aan Nilston. Ook bezocht hij het blinden- en 
doofstommeninstituut, Manilla. 
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Op 17 juli vertrok VdH uit Stockholm. In Goteborg gingen hij en Boeck met Malm, de 
beheerder van het kabinet, naar het zoologische kabinet, en naar de orchideeenkas; Malm 
stond erop dat ze zijn ventilatietoestel zouden bekijken. 
In Kopenhagen bracht VdH een bezoek aan Steenstrup en bekeek met hem het museum van 
natuurlijke historie van de universiteit. De verzameling was rijk aan conchylien en 
cephalopoden. Ze besteedden ooL^andacht aan de beenderen. Daarna bekeken ze de 
verzameling van Eschricht en bezochten het nog nieuwe gebouw van de academische 
bibliotheek. Met Reinhardt bekeek hij de mammalia van het zoologische museum. Hij 
ontmoette verder Forchhammer en Liljeborg. 
In de trein naar KorsBr ontmoette hij Val loe[?], prosector te Kopenhagen, die beloofde een 
hart voor hem te preparercn. In Kiel bracht hij Behn een exemplaar van de Ontleedkundige 
Aanteekeningen over den Cryptobranchy. 
Op 23 juli bezocht hij te Altona het zoologische kabinet in het gymnasium. Via Hannover 
en Oberhausen reisde VdH verder naar Emmerik. Daar eindigde zijn dagboek op 25 juU. 


