
IN MEMORIAM DR. H. BURGERHOUT

door PROF. DR. J. G. REMIJNSE

OP 16 januari 1959 is op 88-jarige leeftijd een der bekende
Rotterdammers, dr. Hendrik Burgerhout, overleden.

Hij werd op 6 juni 1870 te Rotterdam geboren als oud-
ste zoon uit het 2de huwelijk van een energiek scheepsbouwer,
die een smederij deed uitgroeien tot een grote constructiewerk-
plaats, later de scheepswerf Burgerhout, en die een buitenplaats
met grote tuin had gekocht aan de Oudedijk, waar hij op 88-jarige
leeftijd is gestorven.

Hij ontving zijn vooropleiding aan het Erasmiaans Gymnasium,
waarna hij zich aan de Leidse Universiteit ging wijden aan de
medische studie.

Onder zijn medestudenten maakte hij zich vele vrienden. In de
studentenwereld was hij befaamd om zijn critische geest, waarmede
hij met een soms prikkelende overredingskracht, die hij in het
debat aan zijn met humor gekruide woorden kon verbinden, me-
nige tegenstander in het nauw dreef. Dat zijn woord insloeg zou
in zijn later leven menigmaal blijken.

Hij promoveerde „cum laude" te Leiden tot medicinae doctor,
de 24ste maart 1898, op een proefschrift, bewerkt onder Rosen-
stein, getiteld: „Algemeene progressieve verbeening", een weten-
schappelijke verhandeling naar aanleiding van merkwaardige ver-
schijnselen, waargenomen aan de zogenaamde „Versteende man",
een Zuid-Hollandse boer, wiens ledematen meer en meer, en ten
slotte geheel, verstijfden door een benige vergroeiing. Deze man
gold aldaar als een bezienswaardigheid. Hij werd verscheidene
jaren tot aan zijn dood, in het academisch ziekenhuis verpleegd.
Dit proefschrift trok destijds in de medische wereld bijzondere
aandacht.

Burgerhout had reeds vóór zijn promotie een verbintenis als
assistent onder Hesselink aan het ziekenhuis aan de Coolsingel
te Rotterdam aanvaard, tot dat hij in 1900 benoemd werd tot
geneesheer-directeur van het Sanatorium voor longlijders te Da-
vos, waar hij twee jaren voortreffelijk werk heeft verricht. In 1902
keerde hij terug naar het vaderland, om in het Binnengasthuis te
Amsterdam, als assistent van professor Pel zich verder te bekwa-
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