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Een Woerdense wondergeboorte uit de zeventiende eeuw 

door dr. C T . Haneveld 

In de winter van 1627/'28 vond in Woerden een zeldzame gebeurtenis plaats. 
De vrouw van Gerrit Claese wonende op Snelle beviel namelijk van een Siamese tweeling, twee meisjes 
met aaneengegroeide lichaampjes. 
Hoe deze bevalling plaats vond is niet bekend, evenmin of de moeder bijstand had van een der beide 
vroedvrouwen die in Woerden waren aangesteld of dat de stadschirurgijn er bij aanwezig was. Zelfs 
gemeentelijke, kerkelijke en notariële archieven laten ons in de steek. Nergens werd gerept van deze 
geboorte, hetgeen hoogst ongebruikelijk was aangezien zulke monstra niet zelden tegen betaling den 
volke werden getoond of op zijn minst inde kronieken werden genoemd. De bevalling zelf en hoe men 
er in Woerden op reageerde blijft dus een duistere aangelegenheid. De verdere lotgevallen van deze 
Siamese tweeling zijn overigens wel bekend. 
In het Algemeen Rijksarchief te VGravenhage bevindt zich namelijk in de Stukken van het Hof van 
Holland, Ordonnantiën, Resolutiën en Notulen (12 januari 1626 — 8 januari 1652, letter D) een 
ordonnantie gedateerd 21 januari 1628 voor „Gerrit Claese, wonende op de Snelle inde Poorterieder 
stede Woerden ter somme van 50 gis hem toegevoeght uyt zake hy overgelevert heeft syn doode 
kinderen, wesende een wonderschepsel van twee meysgens aan den anderen vast, omme 
geanatomiseert te werden". 
Voor de som van 50 gulden — destijds een aanzienlijk bedrag — zijn de doodgeboren kinderen dus in 
Den Haag wetenschappelijk onderzocht. Dit geschiedde door het Cosmas en Damianus gilde dat 
destijds ongeveer vijftien meesters telde met als deken Heindrik Scheeman en als „hooftman" 
Abraham der Kinderen. 
Een voorlezer of docent bezat het gilde toen nog niet, en waarschijnlijk ook nog geen eigen theatrum 
anatomicum (Endtz, 1972). 
Toen een dergelijk theatrum in 1629 in een uitbouw van de Grote of St. Jacobskerk werd ingericht 
werd het skeletje van de kinderen daar tentoongesteld. 
In het Gemeente-archief te 's-Gravenhage bevindt zich in het archief van het Chirurgijnsgilde (no. 32) 
onder ingekomen stukken en minuten een rekwest luidende: „. . . verthonen met behoorlyke 
eerbiedinge den Praeses, deken, hooftmannen ende universale convraters van Cosmis ende Damianus 
gilde dat, alsoo voor eenigge tyt alhier in 's-Gravenhage seecker monstrueus kint aan de 
Mogg.ed.heren is gezonden van hetzelve de anatomyke inspectie by Dieversche Doctoren ende 
Chirurgijnen is genomen geweest: Soo ist. 
De requiranten voorzyy haar ootmoedelyke keren tot Uwe E.mog! versoeckende dat het sceleton van 
hetzelve kint haar Theatro-Anatomico mogten vereert werden, alsoo hetzelve nu alreeds met andere 
verscheyde sceleta verseert is ende nog dagelyksch versiert werdt. Dit doende etc. . . ". 
Het antwoord van het Hof — Acte in den Raden den 22 Marzi Anno 1630 — geeft tevens een 
aanwijzing wie de obductie heeft verricht: Het Hof ordonneert Dr. Christian Rumpf het sceleton in 
deese vermeit de suppliant over te leveren tenzy hy eenige redenen heeft ter contrary. . 
Met een zekere mate van waarschijnlijkheid zal men kunnen zeggen dat deze Christian Rumpf — 
geboren te Lasphe (graafschap Wittgenstein) in 1580 en overleden in 1645 bij het leger te velde — het 
anatomiseren en skeleteren heeft verricht. 
Wat bovendien geschiedde mag een unicum heten in de medische historie. 
De chirurgijns lieten van de tweeling maar ook van hun bevindingen tijdens de obductie een uitermate 
fraai schilderij vervaardigen. 
Dit schilderij bevindt zich in het depot van het Haags Gemeentemuseum (inventarisnummer 30-z.j., 
oud nummer 3150). een paneel van 54x65,5 cm. Op de voorgrond: de samengegroeide vrouwelijke 
tweeling, gelegen op een met wit laken bedekte plank. Links op de achtergrond is — verkleind — een 
operatief gescheiden helft van de tweeling zichtbaar, met daarnaast de aaneengegroeide skeletjes. In 
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het midden van het schilderij is het opschrift Ivssv Cyriae Hollandiae Etc Pictvm Eivsdem Demo 
Theatro -Anatomico Hagiensi Datvm (Schilderij geschonken aan het Anatomisch Theater in Den 
Haag in opdracht van het Hof van Holland, enz.). Aan de bovenzijde onderscheidt men de inwendige 
organen, afzonderlijk afgebeeld en als het ware vastgespijkerd op het paneel. 
De schilder van deze fraaie uitbeelding was Gerard Crynz van der Maes, geboren te 's-Gravenhage 
1577 en overleden aldaar in 1636. In 1604 was Van der Maes lid van het Haagse St. Lucas-gilde 
waarvan hij tenslotte deken werd. 
Tussen 1616en 1641 werkte hij diverse malen voor de magistraat, de stadhouder Frederik Hendrik en 
de Staten. Van zijn werken zijn slechts enkele stukken bewaard gebleven: schuttersstukken en 
portretten. 
Waarschijnlijk heeft Rumpf in zijn functie van lijfarts van de prins de hofschilder van der Maes leren 
kennen. 
Noch het ontleden van de tweeling, noch het schilderij heeft de aandacht gekregen die het zonder 
twijfel toch verdiende. Tijdgenoten hebben het geval niet beschreven. Vergeefs zoekt men bijvoorbeeld 
verwijzingen in de „Hondert Genees Heel en Snykonstige Aanmerkingen" (1682) van Cornells 
Stalpart van der Wiel die nota bene vanaf 1642 ,,stadt medicyn" was in 's-Gravenhage en daar 
anatomiseerde en lessen gaf. Ook in het boek „De monstris" (1665) van Fortunus Licetus en waarin de 
nederlander Gerard Blasius een addendum schreef, wordt niet over het Woerdense geval gerept. 
Wel noemt Blasius een identiek geval uit het zelfde jaar 1628 uit Villefranc d'Albigeois. Ook in latere 
overzichten van „dubbelde misgeboorten" (Vrolik 1840 en De Lint 1917) wordt het niet genoemd, 
terwijl het toch zo uitermate belangrijk was. 
Het schilderij is namelijk zo gedetailleerd dat een juiste diagnose kan worden gesteld, zonder zelfs op 
de grote afbeelding of op het skeletje te letten. Men beschouwe slechts de aan de bovenzijde afgebeelde 
organen. 
Het hart, ter linker zijde, is een typisch samengegroeid orgaan waaruit twee grote lichaamsslagaders en 
vier longslagaders ontspringen. Een dergelijke misvorming komt uitsluitend voor bij aan de borstkas 
samengegroeide kinderen. De longen daarentegen zijn gescheiden hetgeen bij deze vorm van Siamese 
tweelingen steeds het geval is. 
Beide levers zijn weer vergroeid tot één orgaan. De tweede afbeelding van rechts toont de lever van de 
bovenzijde, de afbeelding links, vlak boven de hoofdjes van de kinderen, beeldt de onderzijde af 
waarbij de twee galblazen goed herkenbaar zijn. Er is één aaneengegroeide middenkwab. 
Samenvattend zou men kunnen zeggen dat dit één van de eerste, zo niet de eerste afbeelding is, waarop 
een dubbelmonster zo natuurgetrouw is weergegeven dat zelfs een diagnostiek van de inwendige 
organen erop mogelijk is. Afgaande op dit schilderij is slechts één diagnose mogelijk: thoracopagus, 
ofwel een Siamese tweeling die aan de borst is samengegroeid. 
Toch blijven nog een aantal vragen open. Waarom kreeg dit interessante geval destijds zo weinig 
aandacht van de medische professie en waarom ook niet in Woerden zelf? Zag men deze 
monstergeboorte als een onwaardige gebeurtenis? Wat is de relatie tussen Woerden en Den Haag 
geweest? Waarom ging men niet naar Leiden of Utrecht? Daar werd toch ook geregeld geanatomiseerd 
en tussen deze steden bestond er toch een levendig verkeer? 
Heeft misschien Mr. Jan Aertsz, de Woerdense chirurgijn bij de overdracht een rol gespeeld? Het blijft 
alles even duister. Misschien zullen de archieven hierop eens antwoord geven. 

Gaarne betuig ik mijn dank aan de heren L.C.M. Peters en N. Plomp voor hun hulp bij dit onderzoek. 
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