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De leden van de Leidse Zaterdagclub 

Hans L HOUTZAGER 

"Vorige winter hadden we iedere zaterdag buitengewoon aangename bijeenkomsten, 
met Lawson, Van Swieten en enkele anderen, waarbij Linnaeus als voorzitter optrad: 
de ene keer bestudeerden we mineralen, een andere maal bloemen en planten, en ook 
insekten en vissen". 

Aldus Johan Frederik Gronovius in een enthousiaste brief aan Richard 
Richardson gedateerd 22 juli 1738 (1). 

Aan deze brief, opgenomen in de literaire en wetenschappelijke correspondentie 
van Richardson, uitgegeven door Turner, voegt deze laatste in een noot toe: "They 
assembled at one another's houses; and the person at whose house they met, was 
required to demonstrate something in his own line of pursuite: Gronovius in Botany; 
Van Swieten in Praxis Medica; Linnaeus in Natural History; Lawson in History and 
Antiquities; Lieberkiihn in Microscopies; Cramer in Chemistry; and Bartsch in 
Physics" (2). 

Wie waren deze geleerden van zo verschillende pluimage die uit diverse landen 
afkomstig, elkaar in Leiden troffen? Hadden zij een gezamenlijke interesse die hen 
bijeenbracht in de winter van 1737? 

Dat de leden van de Zaterdagclub elkaar in Leiden ontmoetten was voor een 
belangrijk deel gelegen in het feit dat Boerhaave (1668-1738), ook al was zijn 
gezondheid in de dertiger jaren van de 18de eeuw aan het afhemen, nog een grote 
aantrekkingskrachthad op binnen- en buitenlandse geleerden en studenten die of zijn 
colleges wilden volgen of onder zijn supervisie bij hem wilden promoveren. 

In onderstaand artikel zal nader ingegaan worden op de levensloop en de 
werkzaamheden van ieder van de leden afzonderlijk en hun gezamenlijke 
belangstelling voor de exacte wetenschappen, waarin zij in die tijd een belangrijke rol 
vervulden. 

GERARD VAN SWIETEN (1700-1772) 

Met het overlijden van Boerhaave in 1738 kwam er ook een einde aan de 
werkzaamheden van Gerard van Swieten (1700-1772) aan de Leidse universiteit (3). 
Bestond er aanvankelijk bij deze de hoop om Boerhaave in een van zijn door deze 
beklede leerstoelen te kimnen opvolgen; zijn rooms-katholieke geloofsovertuiging 
echter stond een hoogleraaibenoeming in de weg. Bemoeienissen van zijn vrienden en 
de protesten van de studenten waren dan ook tevergeefs. Zij konden de wet dat ten 
tijde van de Republiek slechts door protestanten onderwijs mocht worden gegeven niet 
veranderen. Door de autoriteit van Boerhaave had het bestuurscollege van de Leidse 
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universiteit oogluikend Van Swieten toegestaan om tijdens de ziekte van Boerhaave, 
diens colleges waar te nemen. 

Fig. 1. - Portret van Gerard van Swieten 

Het is ongetwijfeld een grote teleurstelling voor Van Swieten geweest. Doch 
evermiin als de rooms-katholieke hogescholen, waaronder Leuven, protestantse 
geleerden toelieten achter de katheder, kon het protestantse bolwerk dat de Leidse 
Alma Mater nu eenmaal was, roomse docenten dulden. 

Evenals ongeveer een halve eeuw tevoren dit bij Frederik Ruysch (1638-1731) 
het geval is geweest, is ook Gerard van Swieten zijn medische studie reeds begonnen, 
toen hij nog bij de Leidse apotheker Nicolaas Stam in opleiding was (4). Op 26 
februari 1717 liet hij zich inschrijven aan de Leidse universiteit om daar een jaar later 
een aanvang te maken met de studie in de geneeskunde. Dat Van Swietens medische 
studie veel langer heeft geduurd dan de gebruikelijke twee jaren, hangt wellicht mede 
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samen met het feit dat hij vanaf oktober 1720 was toegelaten tot het Leidse 
apothekersgilde en enige tijd later een eigen "winkel" in Leiden beheerde. 

Fig. 2. - Herman Boerhaave, portret geschilderd door Comelis Troost (1735) 

Met behulp van de inkomsten uit zijn apotheek zal Van Swieten zijn studie en 
zijn promotie, die op 3 juli 1725 plaatsvond, hebben betaald. Hiema heeft hij zich als 
medicus in Leiden gevestigd; hij bleef echter de colleges van zijn leermeester 
Boerhaave volgen. Hij zelf zegt: "Bijna twintig jaren de openbare zowel als de 
bijzondere colleges van de grote Boerhaave te hebben genoten" (5). Door middel van 
een stenografische methode was Van Swieten in staat vrijwel woordelijk deze colleges 
op te schrijven. 

Intussen heeft hij niet nagelaten om zijn medisch-farmaceutische kennis te gelde 
te maken door in de private sfeer studenten in Leiden te onderwijzen. Vooral van de 
kant van de Engelse studenten was er zeer veel belangstelling voor dit extra-
imiversitaire onderwijs van Van Swieten, waarvoor elke student hem/60,- per cursus 
moest betalen. Gedurende bijna 10 jaren heeft hij deze cursus gegeven totdat in juli 
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1734 de senaat hem dit verbood. Later in zijn Oostenrijkse tijd heeft Van Swieten in 
een officieel stuk voor keizerin Maria Theresa over de hervorming van de medische 
faculteit in Wenen, herinnerd aan dit privaat onderwijs en aan het verbod daarvan. Als 
verklaring voor dit verbod wees hij op de afgunst van de Leidse medische professoren 
en op de "haine de la religion catholique". 

Tijdens zijn Leidse periode kreeg Van Swieten spoedig een uitgebreide praktijk, 
voomamelijk onder de katholieke minderheid wier aantal op 3.000 kan worden 
geschat. Na Boerhaave's dood vie! een deel van diens consultatieve praktijk ook in 
Den Haag in de diplomatieke wereld aan Van Swieten ten deel. 

In de periode verlopen tussen de dood van Boerhaave in September 1738 en zijn 
vertrek naar Oostenrijk, waar Van Swieten in 1743 door Maria Theresa was 
aangezocht om haar lij farts te worden, besloot hij om Boerhaave's boek de 
Aphorismen over de herkenning en genezing van ziekten, opnieuw uit te geven en van 
commentaar te voorzien: Commentaria in Hermanni Boerhaave aphorismos de 
cognoscendis et ciirandis morbis. Met deze uitgave was de naam van Van Swieten in 
de wetenschappelijke wereld van zijn tijd met een slag bevestigd. 

Helaas is er tot op heden geen schriftelijke verslaglegging bekend van de 
voordrachten, die door de leden van de Zaterdagclub zijn gehouden, maar men kan 
zich voorstellen dat Van Swietens inbreng in dit gezelschap zal hebben bestaan uit een 
aantal medische casus, die aanleiding gaven tot discussie over diagnose, behandeling 
en prognose van hetziektegeval. 

Onder de buitenlandse geleerden en studenten die Leiden eind dertiger jaren van 
de 18de eeuw bezochten, komt een aantal voor die ook thans nog een zekere naam en 
faam bezitten. Een naam als Linnaeus is om meerdere redenen nog algemeen bekend 
en mensen als Lieberkiihn, Lawson en Cramer behoren tot diegenen, die in vakkringen 
ook thans nog bekendheid genieten. Deze vier buitenlanders behoorden tot de leden 
van de Zaterdagclub. Het feit dat alle leden voldoende onderlegd waren in het Latijn, 
toen nog de universele taal der wetenschap, maakte het mogelijk dat het onderlinge 
contact niet door een taalbarriere werd verstoord. 

CAROLUS LINNAEUS (1707-1778) 

Linnaeus heeft, na aanvankelijk in Lund en Uppsala medicijnen gestudeerd te hebben, 
het besluit genomen zijn medische opleiding te voltooien in Nederland. In juni 1735 
legde hij binnen enkele dagen de nodige examens af aan de Kwartierlijke Hogeschool 
te Harderwijk en op de 23ste verdedigde hij er zijn reeds in Zweden geschreven 
proefschrift over de oorzaak der intermitterende koortsen {Hypothesis nova defebrium 
intermittensium causa). 

Met een fraai getuigschrift van zijn promotor Johan de Gorter verliet hij de 
Gelderse hogeschool (6). Met behulp van een introductie van de Leidse medico-
botanicus J.F. Gronovius, in wiens huis hij op het Rapenburg (thans nr. 52) onderdak 
kreeg, kwam hij spoedig in contact met Boerhaave, die op zijn beurt onder de indruk 
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van Linnaeus' kennis van de plantkunde, hem heeft voortgeholpen (7). Zo beviel hij 
hem aan bij de bankier George Clifford, eigenaar van het buiten "de Hartecamp" bij 

Fig. 3. - Carolus Linnaeus. Portret geschilderd door Roslin. 

Haarlem en introduceerde hij hem bij de bekende geleerde en secretaris van de Royal 
Society Hans Sloan te Londen. Boerhaave bood hem een post aan in Suriname, 
opperde de mogelijkheid van een studiereis naar Kaap de Goede Hoop en trachtte hem 
op deze wijze voor Nederland en met name voor de Leidse universiteit te behouden. 
Ondanks al deze bemoeienissen vertrok Linnaeus in 1738 uit Leiden om via Frankrijk 
naar zijn vaderland Zweden terug te keren. 

In het dagboek dat hij van zijn reis naar de Nederlanden bijhield vermeldt hij een 
aantal leden van de Zaterdagclub: "Lieberkuhn, een Duitser, die over uitzonderlijke 
microscopen beschikt; Johan Cramer, een Duitster, die een ongelofelijk geheugen 
heeft en die college heeft gelopen in alle faculteiten; Johan Bartsch, een bijzonder 
vriendelijk, handig en fatsoenlijk man" (8). 
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In de drie jaar dat Linnaeus in ons land verbleef heeft hij een drietal belangrijke 
publicaties het licht doen zien. In de eerst plaats zijn beroemde boek Systema Naturae, 
waarin hij een geheel nieuwe ordening van het plantenrijk beschreef. Het manuscript 
had hij bij zijn komst naar Leiden reeds grotendeels klaar en Gronovius aarzelde niet 
om er voor te zorgen dat het in 1735 bij de Leidse uitgever Theodoor (Dirk) Haak 
verscheen (9). Het tweede boek Genera Plan tar um verscheen twee jaar later in 
Leiden en was opgedragen aan Boerhaave. Tijdens zijn verblijft op het landgoed van 
de hierboven genoemde George Clifford wijdde hij zich spoedig aan de beschrijving 
en catalogisering van diens plantenverzameling, waaronder zich een bananenboom 
bevond die Linnaeus in bloei wist te krijgen. Dit alles resulteerde in de publicatie van 
het boek Hortus Cliffortianus, in 1737 te Amsterdam verschenen. Op de titelpagina 
prijkt o.a. de bananenboom. 

JOHAN FREDERIK GRONOVIUS (1690-1760) 

De hierboven terloops genoemde Gronovius heeft in de periode dat Linnaeus in ons 
land verbleef een belangrijke rol gespeeld in diens leven. 

Johan Frederik Gronovius was in de eerste plaats arts en natuur- en plantkundige, 
maar vervulde in Leiden ook verschillende openbare ambten. Zo was hij van 1732 tot 
1745 regent van het pesthuis, sedert 1742 lid van de Leidse vroedschap en in 1758 en 
in 1762 burgemeester (10). Zijn medische studie deed hij in Leiden en in 1715 
promoveerde hij op een proefschrift: Disputatio medico-botanica inauguralis 
camphorae historiam exhibens. Op 10 oktober 1758 diende hij bij de curatoren en het 
bestuur van de Leidse universiteit een verzoek in om hem gedurende 2 jaar in de 
gelegenheid te stellen, het leven van de botanicus Clusius te beschrijven, waartoe hij 
de manuscripten van Clusius in bruikleen zou willen ontvangen, die zich in de 
bibliotheek van de universiteit bevonden. Dit verzoek werd ingewilligd (11). 

Gronovius was in 1719 gehuwd met Margaretha Christina Trigland (1687-1726), 
die haar jeugd in Leiden had doorgebracht en op het Rapenburg (thans nr. 31) woonde 
(12). Gronovius had in 1721 eveneens een woning op deze Leidse gracht gekocht, 
waar hij zich vestigde en waar hij van 1729 tot 1732 met zijn tweede echtgenote 
Johanna Alenson (1698-1774) woonde. In 1732 verkocht Gronovius het pand aan zijn 
jongere broer Abraham. Zelf verhuisde hij in dat jaar naar zijn ouderlijk huis 
(Rapenburg 52), waar hij tot zijn dood met zijn tweede vrouw bleef wonen, tezamen 
met zijn dochter Anna Jacoba uit zijn eerste huwelijk en zijn zoon Laurens Theodoras 
uit zijn tweede huwelijk (13). 

In dit huis bood hij in 1735 Linnaeus onderdak aan (14). Niet alleen promootte 
Gronovius Linnaeus' boek over de systemen in de natuur maar ook zelf publiceerde 
hij, volgens het principe van Linnaeus, diverse studies. In 1743 verscheen zijn Flora 
Virginia, waarvan het derde deel door zijn zoon Laurens Theodoras zou worden 
afgerond. In 1750 en 1755 verschenen respectievelijk de Index supellectilis lapidae en 
de Flora Orientalis. 
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Fig. 4. -Jacobus Gronovius. Portret geschilderd door Karel de Moor (1685). 

Gronovius bezat een interessante collectie zoologische en botanische 
boekwerken, die na zijn dood werden verkocht. De verzameling naturalia kwam in het 
bezit van zijn zoon, die ook het ouderlijke huis erfde. 

Het inpassen in bepaalde systemen, zoals Linnaeus dat heeft gedaan voor de 
plantenwereld, komt juist in deze tijd sterk naar voren ook op andere 
wetenschapsterreinen. Het ordenen en classificeren van de natuur in de meest ruime 
zin des woord, het zelf verzamelen van producten uit de natuur en deze onderbrengen 
in kabinetten, is een geliefd tijdverdrijf van de intelligentsia die hiertoe ook de 
financiele middelen bezat. Gronovius behoorde tot deze groep welgestelde 
intellectuelen. De inbreng van zowel Linnaeus als van Gronovius in de bijeenkomsten 
van de Zaterdagclub zal zeker niet van ondergeschikt belang zijn geweest. Ook de 
zowel intellectuele keimis als de technische vaardigheden van Lieberkuhn vonden een 
grote weerklank in dit illustere gezelschap. 
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Fig. 5. - Johann Nathanael Lieberkuhn. Pastel van G.F. Schmidt (1745). 

JOHANN NATHANAEL LIEBERKUHN (1711-1756) EN HIERONYMUS 
DAVID GAUBIUS (1705-1780) 

In tegenstelling tot Linnaeus had Lieberkiihn al een bescheiden wetenschappelijke 
carriere achter de rag toen hij in 1737 naar Leiden kwam. Eerst had hij theologie in 
Halle gestudeerd en later in Jena ook geneeskunde en natuurwetenschappen. In Leiden 
volgde hij de colleges van Boerhaave, Albinus en Gaubius en sloot zijn academische 
opleiding daar af op 30 juli 1739 met het verdedigen van het proefschrift, getiteld De 
valvula coli et usu processus vermicularis, waarbij Albinus en Gaubius als promotor 
optraden. 

Na een verblijf in Londen, waar de Royal Society onder de indruk was van zijn 
fi-aaie anatomische preparaten en waar hij tot lid van dit geleerde genootschap werd 
benoemd, vestigde hij zich in Berlijn, waar hij op 7 oktober 1756 overleed. 
Lieberkiihn verwierf zich grote bekendheid als anatoom mede door zijn publicatie De 
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fabrica et actione villorum et intestinorum tenuium (Leiden, 1745), waar hij de naar 
hem genoemde crypten in het darmslijmvlies beschreef (15). 

In Leiden heeft Lieberkiihn nauw contact gehad met Gaubius, welke laatste 
gebraik maakte van Lieberkiihns verblijf in Leiden om iets van diens grote technische 
vaardigheid te leren. De logeerpartij van Lieberkiihn bij Gaubius, die ook op het 
Rapenburg (thans nr. 65) woonde, gaf daar dan ook alle gelegenheid toe (16). 

Het promotie-onderwerp van Lieberkiihn zal dan ook zeker de belangstelling 
hebben gehad van zijn promotor Gaubius. Voor deze immers was niet alleen de bouw 
en fiincties van insekten een bron van studie, maar daamaast ging zijn voorkeur uit 
naar het onderzoek van de micro-anatomie van mens en dier. Voor dit onderzoek was 
een microscoop onontbeerlijk. Zo bevatte de nalatenschap van Gaubius een groot 
aantal anatomische preparaten, die zowel door Gaubius zelf, maar ook door 
Lieberkiihn waren gemaakt. Hieronder bevond zich een aantal injectiepreparaten 
zowel op anatomisch terrein alsook op het pathologisch-microscopisch gebied (17). 

Lieberkiihn had zich o.a. in Jena geoefend in de microscopische anatomic en zich 
grote keimis verworven op dit terrein. Ook instramenteel technisch was Lieberkiihn 
goed ontwikkeld wat o.a. tot uiting komt door de verbetering die hij wist aan te 
brengen aan de microscoop. Met behulp van een hoi metalen spiegeltje, waarin hij 
centraal de lens plaatste, geiukte het hem om ondoorschijnende preparaten door 
middel van het teraggekaatste opvallende licht te verlichten en microscopisch te 
onderzoeken(18). 

De Leidse instramentmaker Jan van Musschenbroek (1687-1748), broer van de 
uitvinder van de Leidse Fles, woonde eveneens op het Rapenburg. "Op t' Rapenburg, 
bij t' Bagijnhof een seer geleerd en wakker Mathematicus, geoeffendt in alle deelen 
van de philosophic, en ook in de Medicijne, hebbende hiervan de gronden gelegt onder 
de Heeren Professoren Buchems de Voider, Hermannus Boerhaaven..." was maar al 
te nieuwsgierig naar de technische prestaties van Lieberkuhn (19). Samen met A. 
Kaau Boerhaave bezocht hij Lieberkiihn eind 1738 toen deze nog in Leiden was (20). 
Van 1737 tot 1739 heeft Lieberkiihn bij Gaubius gewoond, onderbroken door enkele 
reizen o.a. naar Engeland. In deze periode was Gaubius bezig met een project waar hij, 
op verzoek van zijn collega Boerhaave, in 1727 mee van start was gegaan. In dat jaar 
had Boerhaave namelijk voor 1500 "franse guldens, gereed geld" het manuscript en de 
prenten van Swammerdams Opus Magnum, de Bybel der Natuure gekocht van de 
bejaarde Franse anatoom Joseph du Verney (1648-1730). Het maken van een vertaling 
in het Latijn en het persklaar maken van de tekst heeft bijna 10 jaar in beslag 
genomen, zodat het eerste deel van dit werk in januari 1737 kon verschijnen. Het 
tweede deel kwam in September 1738 van de pers, enkele weken voor het overlijden 
van Boerhaave (21). 

Het arbeidsintensieve werk om dit boek te vertalen heeft Gaubius er wellicht van 
weerhouden om daadwerkelijk deel te nemen aan de Zaterdagclub-bijeenkomsten. In 
de winter van 1737 zal hij elk vrij moment hebben moeten gebraiken om drukproeven 
te corrigeren en de laatste hand te leggen aan deze groots opgezette uitgave. 
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Gaubius moet wel een grondige kennis van de lagere diersoorten gehad hebben, 
anders zou hij niet in staat zijn geweest om dit vertaalwerk te volbrengen. 

De studieresultaten van de jonge Hieronymus waren aanvankelijk van een 
zodanige slechte kwaliteit dat zijn leraren zijn ouders lieten weten dat hij eigenlijk 
nergens geschikt voor was en hij hooguit koopman (!) zou kunnen worden. Gaubius' 
latere carriere is wel zeer in tegenspraak met dit advies en met deze sombere prognose. 
Onder het toeziend oog van zijn oom Johannus Gaubius, arts te Amsterdam - met 
diens dochter Constantia zou hij in 1735 trouwen -, studeerde Hieronymus eerst 
geneeskunde in Harderwijk en vervolgens in Leiden in welke universiteitsstad hij zich 
op 14 September 1723 liet inschrijven (22). Twee jaar later promoveerde hij hier bij 
Boerhaave op een proefschrift, getiteld Specimen inaugurate medicum exhibens ideam 
generalem solidarum corporis humanipartium (Proeve van een algemeen begrip van 
de vaste delen van het menselijk lichaam) (23). 

In de tijd dat Gaubius bij Boerhaave college Hep en promoveerde was deze nog in 
zijn voile wetenschappelijke ontplooiing. Zijn collegezalen puilden uit van studenten 
uit binnen- en buitenland en zijn private colleges werden bezocht door gemiddeld 100 
studenten, die hiervoor extra moesten betalen. 

Na zijn promotie heeft Gaubius langdurig in het buitenland vertoefd. In Parijs 
heeft hij zich beziggehouden met ontleedkimde en bezocht hij er diverse ziekenhuizen, 
waama hij enige tijd in Straatsburg vertoefde. Het lag voor de hand dat de jonge 
geleerde de gelegenheid te baat nam om zijn familie in Heidelberg te bezoeken. Terag 
in Nederland heeft hij enkele jaren de medische praktijk uitgeoefend in Amsterdam en 
Deventer (24). 

Toen Boerhaave, na zijn ziekte in 1727 "de last zijner jaren begon te voelen", 
heeft hij enkele van zijn taken aan anderen overgedragen o.a. de scheikundecolleges 
waarvoor Gaubius werd aangezocht (25). Deze werd op 9 januari 1731 tot praelector 
in de chemie benoemd op een salaris van 800 gulden 's jaars (26). Op 21 mei 1731 
hield hij zijn inaugurele rede: Oratio inauguralis qua ostenditur chemiam artibus 
academicis iure esse inserendam. (Rede waarin wordt aangetoond dat de scheikunde 
een plaats verdient onder de academische wetenschappen) (27). 

Op 20 September 1734 werd dit lectoraat omgezet in een ordinariaat in de 
geneeskunde en chemie (28). Als zodanig was Gaubius in 1739 een van de promotoren 
van Lieberkiihn. 

Uit zijn nalatenschap blijkt dat Gaubius naast een raime bibliotheek ook een 
aantal grote collecties had. Deze bestonden uit anatomische en chemische preparaten, 
gesteenten, mineralen en een collectie instramenten. Ook was er in het "Museum 
Gaubianum" een verzameling torren, vlinders, sprinkhanen en andere insecten, 
waaronder zeer zeldzame uitheemse soorten (29). Onder de instramenten bevond zich 
een microscoop van Van Musschenbroek in een rood verlakt kistje en een zeer fraaie 
microscoop van Lieberkiihn. Na diens vertrek uit Holland heeft deze Gaubius op 21 
febraari 1743 de microscoop toegezonden samen met een aantal microscopische 
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preparaten betrekking hebbende op de vergelijkende ontleedkimde en de anatomic van 
de mens (30). 

JOHAN ANDREAS CRAMER (1710-1777) EN ISAAC LAWSON (+ 1747) 

De naam en faam van Boerhaave had niet alleen aantrekkingskracht op medische 
studenten en afgestudeerde geneesheren om in Leiden hetzij zijn collegeste volgen, 
hetzij tevens bij hem te promoveren. De leeropdrachten van Boerhaave waren zo raim, 
dat ook chemici naar Leiden kwamen om zich onder het gehoor van Boerhaave te 
scharen. Ook al had hij in 1727 de scheikunde overgedaan aan Gaubius, was dit geen 
reden voor Johan Andreas Cramer om Leiden over te slaan op zijn studiereis. 

Cramer was op 14 december 1710 in Quedlinburg geboren en studeerde rechten 
envanaf 1734 mineralogie en chemie (31). Eind jaren dertig is hij in Leiden. In 1737 
komt zijn naam voor in de rij van leden van de Zaterdagclub. In 1738 en 1739 is hij in 
Engeland en daama zet hij zijn reis voort naar het Ertsgebergte in Saksen waar hij van 
1743 tot 1773 een positie bekleedt bij de ijzermijnen. 

Voor ons is van belang zijn publicatie Elementa Artis Docimasticae, die in 1739 
in twee delen in Leiden uitkomt. 

In 1744 werd dit boek van Cramer door Mortimer in het Engels vertaald (32). In 
de vooraankondiging zegt Mortimer: 

"The principal parts of this Treatise were first disposed into order to serve as Materials 
for a Course of Lectures and Experiments: which in the year 1737, were given at 
Leyden, to a Society of Gentlemen, most eminently distinguished for their skill in all 
Branches of Natural Knowledge. This will be readily allowed when it is known that Van 
Swieten and Gronovius were of the number. Cramer, who had collected the Chief of the 
materials, and made the Experiments, had been instructed in Mineralogy, and in the 
Practice of Metallurgy, by the greatest Masters in Germany and at the time above-
mentioned, and for some Years before, was employed by Doctor Isaac Lawson as his 
Operator in Chemistry. If any thing can add to the high Reputation of this Work it must 
be the Knowledge of its having been composed under the Direction and Patronage of 
Men so distinguished for their Knowledge in Natural History, and in every Branch of the 
Chemical Arts". 

De hierboven vermelde gegevens in de vooraankondiging van Mortimers 
vertaling is uit een betrouwbare bron afkomstig namelijk van William Brownrigg die, 
hoewel niet genoemd bij het rijtje van "Zaterdagclubleden", wel in 1737 in Leiden was 
waar hij in datzelfde jaar op 18 januari promoveerde op een proefschrift, getiteld De 
praxis medica ineunda (33). Ook Lawson promoveerde in dat jaar in Leiden op een 
proefschrift, getiteld Dissertatio academica systens Nihil. Boerhaave en Van Royen 
waren zijn leermeesters in respectievelijk de geneeskunde en de botanic. 
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Fig. 6. - Hieronymus David Gaubius. Ets van de hand van J. Houbraken (1774). 
Naar een schilderij van Hieronymus van der My (1742). 

Er is dus zeker in dat jaar 1737 contact geweest tussen de Engelsman Brownrigg, de 
Schot Lawson en de Duitser Cramer. In de hierboven aangehaalde tekst uit de 
vooraankondiging van Mortimers vertaling van Cramers boek wordt een aantal leden 
van de Zaterdagclub met naam en toenaam genoemd. 

In eerste instantie is het opvallend dat Cramer in de inleiding van zijn Elementa 
Artis Docimasticae geen melding maakt van het illustere Leids gezelschap. Wel 
draagt hij het boek op aan de Leidse hoogleraar scheikunde Gaubius, die zulke nauwe 
betrekkingen onderhield met de leden van de Zaterdagclub. 

Dat de leden van deze club niet met naam en toenaam in de voorrede genoemd 
worden is wellicht te verklaren uit het feit dat in Cramers boek onderwerpen worden 
behandeld die deze in de vorm van voordrachten heeft gehouden tijdens de 
bijeenkomsten van de club. De leden waren hierbij toehoorders, die als zodanig geen 
actief deel hadden aan de voorbereidingen van deze voordrachten. Wel zullen zij 
gezamenlijk gediscussieerd hebben en vragen hebben gesteld naar aanleiding van de 
door Cramer gehouden lezingen. Lawson maakt, gezien de vooraankondiging van 
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Mortimer, hierop een uitzondering. Deze was dan ook de meest deskundige van het 
gezelschap voor wat betreft de door Cramer besproken onderwerpen. Lawson was 
immers niet alleen medicus, maar ook een ervaren metallurgoloog (34). In een van de 
laatste brieven van Boerhaave aan zijn vriend de Weense medicus Bassand, gedateerd 
16 maart 1738, vraagt Boerhaave hem om Lawson behulpzaam te zijn toegang te 
krijgen tot de keizerlijke mijnen (35). 

"Een Engelse edelman, een zeer geleerd medicus, Lawson, die de natuurwetenschap bestudeerd 
heeft en de beschaafde wereld heeft bereisd, heeft tenslotte het verlangen de mijnen te 
bezoeken om daar het gesteente en het werk te zien. 
Wanneer gij kunt, verzoek ik u de beroemde man te willen helpen bij de uitvoering van zijn 
voomemen, zodat hij de keizerlijke mijnen mag bezichtigen: hij verdient het zeker daar hij 
uitmunt in wijsheid en deugd, en gij wilt gaame goede mannen helpen ..." (36) . 

Later zou Lawson medicus worden in dienst van het Engelse leger dat tijdens de 
Oostenrijkse Successie-oorlog in ons land tegen de Fransen vocht. In 1747 overleed 
hij in een ziekenhuis te Oosterhout in Noord-Brabant. 

Na de winter van 1737 ging ieder der Zaterdagclubleden zijns weegs. Linnaeus 
ging in 1738 via Frankrijk terag naar Zweden, waar hij aanvankelijk in Stockholm de 
medische praktijk uitoefende. In 1741 volgde zijn benoeming tot hoogleraar in de 
theoretische en praktische geneeskunde aan de universiteit van Uppsala. Lieberkiihn 
heeft naast een geneeskundige praktijk zich in Berlijn beziggehouden met 
wetenschappelijk onderzoek. Aanvankelijk had Boerhaave hem als lijfarts aanbevolen 
bij keizerin Catharina II van Rusland, doch Lieberkuhn prefereerde een minder 
gebonden leven. 

Van Swieten zou wel zwichten voor het aandringen van Maria Theresa om bij 
haar in dienst te treden. In de zomer van 1745 zou hij naar Oostenrijk vertrekken als 
"Eerste Lijf-medicus ende Bibliothecarius van haare Majesteit de Koninginne van 
Hongarijen, Boheemen". 

Gronovius bleef in Leiden en Lawson zou zijn zwervend bestaan voortzetten naar 
Oostenrijk om tenslotte als legerarts in Noord-Brabant te overlijden. 

Cramer tenslotte werd in 1743 gedurende 30 jaar directeur van de mijnen en 
ijzersmelterijen van de hertog van Brunswijck in Blankenbourg. In 1775 bezocht hij de 
mijndistricten van Hongarije; twee jaar later overleed hij in Berggiesshiibel bij 
Dresden. 

Ondanks het feit dat de Zaterdagclub maar een korte tijd heeft bestaan hebben de 
leden elkaar wetenschappelijk gestimuleerd, ondersteund en verrijkt in him arbeid. 

Vrouwenarts 
van der Dussenweg 14 
Nl-2614 XE Delft 
Nederland 
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32. Cromwell Mortimer (1699-1752) werd geboren in Essex. Hij promoveerde bij Boerhaave op een 
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Theresia. Gedurende 26 jaar voerde Boerhaave en Bassand een uitgebreide briefwisseling. Zie: 
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