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DE DOOS VAN PANDORA 

De kunstcritici vaaren minder over hem te spreken. 
Eerelman was een traditioneel ambachtsman en 
wars van moderne kunstontwikkelingen in zijn 
tijd zoals het impressionisme. Hij bleef zijn aange
leerde stijl trouw en vanaf 1880 onderging die geen 
veranderingen meer. Zijn faam als natuurgetrouw 
schilder speelde zeker een rol toen hij in zijn 
Haagse periode van het koningshuis allerlei op
drachten kreeg tot het vervaardigen van werken 
voor de koninklijke familie. Vooral de jeugd van 
Wilhelmina is op deze wijze nauwgezet vastgelegd. 
Eerelman vestigde zich in 1907 voorgoed in zijn 
geboortestad Groningen waar hij leefde en werkte 
tot zijn dood in 1926.' 

De kunstacademie Minerva, in 1798 opgericht, had 
in de eerste jaren van haar bestaan een innige band 
met het Algemeen Provinciaal, Stads- en Acade
misch Ziekenhuis in Groningen. Dat ziekenhuis 
was gevestigd aan de Munnekeholm, De operatie
kamer was 'zoodanig ... ingerigt, dat hetzelve 
tevens dient voor onderwijs in de Teekenkunde, 
welk onderwijs aldaar op gezette uren door den ... 
Akademischen onderwijzer in de Teeken- en Boet-
zeerkunst, gehouden wordt.'- Deze vreemde toe
stand heeft een groot deel van de negentiende 
eeuw bestaan en is waarschijnlijk ook door Eerel
man als leerling aangetroffen, toen die in i860 op 
de academie aankwam. 

Die verstrengeling heeft waarschijnlijk mede 
geleid tot kennismaking en vriendschap met stu
denten, assistenten en personeel van het Acade
misch Ziekenhuis. Daaruit voortvloeiend heeft de 
student Eerelman een aantal opdrachten gekregen 
voor het vervaardigen van onder andere medische 
illustraties en portretten van medici. 

Op een werk uit 1862, in particulier bezit, schil
derde Eerelman het interieur van het Fysiologisch 
Laboratorium van hoogleraar Izaak van Deen.' 
Van Deen werd in 1851 benoemd tot buitengewoon 
hoogleraar algemene, speciële en experimentele 
fysiologie. Zeker een bijzondere benoeming in 
twee opzichten. Van Deen was jood, op zich al een 
unicum bij hoogleraren, en hij bezette de eerste 
zelfstandige leerstoel in de fysiologie. 

i.T. Meedendorp, Ono Eerelman 1839-1926 (Amsterdam 1989) 9-47. 
2. N. Tonckens, 'Een eeuw ziekenhuis aan de Munnekeholm, een en ander uit het bestaan van het Nosoco-

mium Academicum 1803-1852' in: Groningse Volksahnaimk (Groningen 1954) 16-64, m.n. 32-33. 
3. Dit werk van Eerelman is te zien op de omslag van: F. Huisman en C. Santing (ed.1 Medische geschiedenis in 

regionaal perspectief: Groningen 1500-1900 ( Rotterdam 1997). Tevens: F. Smit, 'De vooruitgang van de weten
schap vastgelegd' in: Suid en Lande 4 (Groningen 1998) 7-9. 

OTTO EERELMAN, GENRESCHILDER ALS 
MEDISCH ILLUSTRATOR 

Rolf ter Sluis 

In een van de collegezalen van de Faculteit der Me
dische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit 
Groningen hangt een aantal medische onderwijs-
platen uit de vorige eeuw. Het is een samengestelde 
collectie die werken uit de tweede helft van de 
negentiende eeuw van verschillende illustratoren 
of kunstenaars bevat. Een deel is niet gesigneerd 
maar op enkele platen staat de naam O. Eerelman 
en een jaartal: 1862. 

Onbekend werk van een Groningse schilder uit 
de negentiende eeuw die landelijke bekendheid 
zou krijgen als schilder van paarden en honden en 
gebeurtenissen uit de jeugd van koningin Wilhelmi
na. Werk dat aanknopingspunten biedt voor verder 
onderzoek. Een stukje Groninger (medische) ge
schiedenis. 

De schilder Otto Eerelman werd in 1839 als 
zoon van een wolkammer geboren en had in zijn 
jeugd een grote voorliefde voor tekenen. Hoewel 
zijn ouders in hem graag een toekomstig boekhou
der zagen, schreef Otto zich in i860 in bij de kunst
academie in Groningen. Voor zijn komst naar de 
academie had de jongeman zich al enigszins ont
wikkeld met een voorkeur voor historische stukken. 

Na zijn opleiding vertrok Eerelman voor een 
jaar naar Antwerpen. Studiereizen naar Parijs en 
Wenen volgden. In 1867 keerde Otto terug naar 
Groningen waar hij een aanstelling kreeg bij de 
kunstacademie als assistent-tekendocent, bij zijn 
voormalige leraar Egenberger. Vanaf deze tijd 
stroomden de opdrachten binnen voor het vervaar
digen van portretten en enige historische stukken. 
Eerelman kon daarmee zo goed in zijn levenson
derhoud voorzien dat hij in 1873, na een vergeefse 
poging om loonsverhoging te krijgen, vertrok bij 
de academie. Hij verhuisde in 1874 naar Den Haag 
en zou daar bijna dertig jaar blijven wonen en wer
ken. Hier verwierf Eerelman bekendheid met zijn 
schilderingen van vooral paarden en honden en 
was hij uitermate populair bij de burgerij. 
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Eerelnians weergave van rode en witte bloedcellen (links) en een in de tekst genoemde aft>eelding van 'vrucht in 
uteri' (rechts) 

Groningen, in de eerste helft van de negentiende 
eeuw een ingedommeld provinciestadje, bezat een 
Hogeschool maar deze werd met sluiting bedreigd. 
Onder meer met de benoeming van Van Deen en 
de uitbreiding van het Academisch Ziekenhuis in 
1852 probeerde het stadsbestuur de hogeschool in 
Groningen te behouden.'' Dat is gelukt. Vooral de 
inspirerende Van Deen, die de tot dan uit drie 
hoogleraren bestaande medische faculteit versterkte, 
heeft een frisse wind laten waaien. Hij nam een 
aantal vakken over van collega F.Z. Ermerins die 
zich vooral bezighield met het uitgeven van de wer
ken van Hippocrates en de romeinse artsen Sora-
nus en Arateus.' Waarschijnlijk heeft Van Deen, niet 
altijd gewaardeerd door zijn (conservatieve) colle
ga in de anatomie Jan Hissink lansen, de opdracht 
gegeven tot het vervaardigen van onderwijsplaten. 

Dat daarbij de keus viel op Eerelman, die nog 
student was aan de Academie, kan meerdere rede
nen gehad hebben. Geld? Een student die goed 
tekent is goedkoper dan een gevestigd kunstschil
der. En Eerelman kwam nogal eens op het zieken
huisterrein voor zijn studie. Daarnaast zullen de 

kwaliteiten van Eerelman als schilder en illustrator 
een rol gespeeld hebben. Hij was immers gezien zijn 
stijl en vlotte hand bij uitstek geschikt om nauw
keurige tekeningen voor het onderwijs te vervaar
digen. Zijn leraar Egenberger was onder de indruk 
van Eerelmans hang naar precisie en zijn tekenen 
"naar het leven'. 

Zekerheid is er over Van Deen als opdracht
gever niet te geven. De hoogleraar hield zich in de 
jaren 1861 en 1862 vooral bezig met experimenteel 
onderzoek op honden betreffende suikers en stof
wisseling. Dat (honden)onderzoek is trouwens 
ook te zien op het eerder vermelde schilderij van 
het Fysiologisch Laboratorium. Een van de platen 
die Eerelman maakte, de 'rode en witte bloedcel
len' had wellicht direct betrekking op Van Deens 
onderzoekswerk. De fj'sioloog hield zich namelijk 
in die periode tevens bezig met het ontwikkelen van 
een test om kleine hoeveelheden bloed en bloed
resten op te kunnen sporen voor medisch-forensi-
,sche doeleinden.'' Deze plaat geeft een zeer natuur
getrouw beeld van de cellen in het bloed. 

4. J. Huizinga, 'Geschiedenis der universiteit gedurende de derde eeuw van haar bestaan' in: Academia Gronin-
gana (Groningen 1914) 1-238, m.n. 133-138. 

5.G.C. Nijhoff, 'De hoogleeraren in de faculteit der geneeskunde aan de Groningsche hoogcschool van 1614-
1914' in: Academia Groningana (Groningen 1914) 258-337, m.n. 314-317. 

6. P.J. Kuiijer, Beschrijving van het kiboratoriumdagboek van Izaak van Deen, mei 1994, p. 3 

84 



De doos van Pandora 

Op de twee andere platen is een vrucht in uteri 
afgebeeld. Opvallend is de combinatie van sche
matische weergave, met name de vorm van de ute
rus en de meer realistische afbeelding van de jongste 
vrucht, iets wat bij de oudere van de twee weer niet 
gezegd kan worden. Hier krijgt de kijker juist de 
indruk dat er een 'volwassen kind' in het vrucht
water zweeft. Ogen de bloedcellen natuurgetrouw 
(misschien wel overgenomen uit een handboek), 
dat is zeker niet het geval met de beide platen van 
uteri waar veel meer belang lijkt te worden gehecht 
aan de schematische opbouw van de vliezen. 

Het lijkt er dus op dat, ondanks het feit dat de drie 
platen aan één kunstenaar toegeschreven kunnen 
worden, er wel gesproken mag worden van een 
verschillende benadering van het afbeelden van 
anatomische en fysiologische onderwerpen. Er is 
nog een aantal platen die waarschijnlijk door Eerel
man zijn vervaardigd, gezien de stijl. Alleen was 
Eerelman uitermate onzorgvuldig in het signeren 
en dateren van zijn werk. Uitgebreider kunsthisto
risch onderzoek zal moeten uitwijzen of de onge
signeerde platen daadwerkelijk van Eerelmans hand 
zijn. 

Al met al vormen de werken die hij voor de 
hogeschool vervaardigde een bijzondere bron voor 
medisch-historisch onderzoek in een zeer bijzon
dere periode. 

ACHT GRONINGSE STUDIEGIDSEN WISKUN
DE (1696-1704) 

Jan van Maanen* 

Bernoulli vervult in 1695 een vacature uit 1669 
Johann Bernoulli wist al in 1691 dat de Groningse 
Academie geen wiskundige meer had, want in een 
brief van 9 oktober van dat jaar vraagt hij zijn 
broer )akob om een goed woordje voor hem te 
doen.' W^iskunde was niet bepaald populair in 
Groningen in de tweede helft van de zeventiende 
eeuw. In 1667 was er nog een hoogleraar benoemd 
voor wiskunde en logica, de Duitser Bertling, maar 
in 1669 werd zijn opdracht 'wegens het gebrek aan 
beoefenaren van de wiskunde' veranderd in ethiek, 
en vanaf dat moment is de leerstoel tot de benoe
ming van Bernoulli onbezet gebleven. In 1693 ver

andert de situatie wezenlijk omdat de Landdag 
(het 'parlement' van de Ommelanden) in dat jaar 
de weg vrij maakt om drie nieuwe hoogleraren te 
werven, onder wie een wiskundige. 

In 1695 wordt Bernoulli door tussenkomst van 
Huygens en L'Hospital gepolst. L'Hospital geeft zelf 
in zijn brief aan Johann van 10 juni 1695' een over
zicht van de ontwikkelingen die door Christiaan 
Huygens in gang gezet waren: 

Zie hier de geschiedenis van de leerstoel in Holland. 
De heer Huygens, aan wie ik reeds een tijdje terug in 
een brief had gevraagd om, mocht er in Holland een 
of andere leerstoel in de wiskunde beschikbaar ko
men, mij daarvan op de hoogte te .stellen en die voor 
u in de wacht te slepen, schreef me (nl. op 26 januari 
16951 dat hij wilde weten of u daar nog steeds voor in 
aanmerking zou willen komen. Ik heb hem geant
woord |nl. op 21 februari] dat hij me het salaris en de 
stad moest laten weten, om u zo in staat te stellen daar 
gerichter een beslissing over te nemen. Hij schreef 
terug [namelijk op 3 maart] dat het om 1200 gulden 
ging, Hollandse valuta, die 1440 ponden in Franse 
valuta waard zijn, en dat de stad Groningen is, maar 
dat hij me direct daarbij vroeg om u de stad pas te 
noemen nadat u positief uw woord had gegeven de 
baan te accepteren. Daarover heb ik u geschreven [op 
12 maart, en inderdaad zonder Groningen te noemen [ 
en meteen nadat ik uw antwoord |van 26 maart| had 
ontvangen heb ik de heer Huygens geschreven dat u 
direct had gereageerd, maar dat u nog vvel zou willen 
weten of men in u persoonlijk geïnteresseerd was en 
verder de stad en de andere details die u in uw brief 
had aangegeven. Daarop heb ik geen enkele reactie 
van de heer Huygens meer gehad, hoewel ik hem er 
sindsdien nog twee maal over geschreven heb. Maar 
blijkbaar heeft hij het wel doorgegeven aan de 
Curatoren van de Academie in Groningen, die u de 
brief hebben geschreven waarover u me spreekt. 

Waarschijnlijk stelt L'Hospital zijn betrokkenheid 
mooier voor dan ze was, want het lijkt dat Huygens 
zelf het initiatief genomen heeft om, via L'Hospital, 
Bernoulli voor de vacature in Groningen te polsen. 
Dit alles speelde zich af toen Huygens al zeer ziek 
was (hij overleed op 8 juli 1695), en een aantal brie
ven is daardoor vermoedelijk verloren gegaan. 

Bernoulli had op 26 maart' geschreven dat hij 
nu niet meer alleen kon beslissen: 

* Vakgroep wiskunde. Faculteit wiskunde en natuurwetenschappen RUG, Postbus 800, 9700 .W Groningen 

1. O. Spiess (ed.). Der Briefwechsel von Johann Bernonlli, dl. 1 (Basel 1955) 116. 
2. Ibid., 289. 
3. Ibid., 274. 
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