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J. Slenders* 

DE ANATOMISCHE LES VAN DR. ZACHEUS DE JAGER 
(1640) 

In het Stcdclijk Museum "Het Catharina-Gasthuis" te Gouda bevindt zich 
sedert 1963 cen door Christiaen Coeuershof geschilderde anatomische les, 
waarvan nict bekend was, wie erop zijn afgebeeld en waar zij is vervaardigd. 
Het paneel is door de afdeling Gouda van de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst voor het museum aange-
kocht van een Amsterdamse restaurateur, die het op zijn beurt uit een 
particuliere collectie heeft overgenomen. In 1948 is het anatomiestuk geveild 
bij Mak van Waay te Amsterdam; noch de opdrachtgever noch de koper zijn 
bekend'. 
De genoemde restaurateur heeft het schilderij alleen schoongemaakt. De 
restauratie zelf heeft pas plaatsgevonden na overdracht aan het museum. 
Het paneel is door deze behandeling enigszins veranderd: — de datering, die 
zich aan de rechterzijde op de rug van een foliant bevindt, is onduidelijk 
geworden; — enige stoelknoppen in de vorm van leeuwekopjes zijn wegge-
vallen; — de linkerhand, althans vier vingers van een der geportretteerden 
(de tweede persoon van rechts) is verdwenen'. 
Het schilderij, olieverf op hout, heeft de afmetingen 122 x 161 cm., en is in 
het midden aan de benedenzijde op de rand van de tafel gesigneerd "C. 
Coeuershof fecit". De datering op de rug van het boek is 1640. De 4 in het 
jaartal is sinds het schoonmaken echter slecht leesbaar. Het paneel is gevat 
in een nieuwe lijst. Naar het type is deze anatomische les een gildestuk, een 
groepsportret van de praelector in de anatomic en de overlieden van het 
chirurgijnsgilde, of soms zelfs alle gildeleden, die zich samen, zich verenigd 
wetend door hun beroep hebben laten vereeuwigen. Het accent valt op het 
individuele portret, waarvoor ieder persoonlijk moest betalen'. Op het hier 
beschreven schilderij wordt — in de oorspronkelijke versie — het groeps-

•Uit het Instituut voor Geschiedenis der Geneeskunde (hooi'd: Dr. D. de Moulin) van de 
Katholieke Universiteit te Nijmegen. 

1. J. Schouten, "Een onbekende Anatomische Le.s van Dr. Nicolaas Tulp door 
Christiaen Coevershoff. in: Opstellen voor H. vande lf(3a/( Amsterdam-Leiden, 1970), p. 
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tretten van 1600 tot 1835. (Amsterdam: Amsterdams Historisch Museum, 1972), p. 37; en 
G. Wolf-Heidegger en A.M. Cetto, Die anatomische Sektion., p. 310-311. 



CHRISTIAl'N COliUERSHOF (1596-1659), De anatomische les van Dr. Zachcus de Jager. Paneel 122 x 161 cm. Gesigneerd en gedateerd 
1640. Stedelijk Museum "Het Catharina-Gasthuis" te Gouda. 
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verband aangegeven door de anatomische les en door het tonen van 
tenminste een hand van iedere geportretteerde. De hand is immers het 
voornaamste werktuig van de chirurgijn. 
Coeuershof heeft de anatoom afgebeeld, terwijl deze een lengtesnee maakt 
over het borstbeen van een naar verhouding jonge man; in de rechterhand 
heeft hij het scalpel, terwijl hij de andere hand onderwijzend opheft. De 
docent draagt een hoed met een brede rand; aan de wijsvinger van zijn 
linkerhand heeft hij een doctorsring, ten teken dat hij gepromoveerd is. Aan 
weerszijden wordt de centrale figuur geflankeerd door twee personen. De 
man op de voorgrond met de in 1640 al ouderwetse molensteenkraag heeft 
zijn hoed op de knieen liggen; zijn rechterhand houdt hij in een wat 
gedwongen stand op de heup. De persoon naast hem met de platte, brede 
kraag met kantgarnering, die in die tijd wel in de mode was, lijkt 
betrekkelijk jong. Hij heeft een bandelier om en draagt een degen, waarvan 
het gevest duidelijk zichtbaar is. Het is een ongewoon verschijnsel, dat een 
degendrager op een anatomische les wordt afgebeeld. De persoon wiens arm 
op de foliant rust, heeft handschoenen in de linkerhand; met de andere hand 
vestigt hij de aandacht op het lijk. Al met al is het geen bijzonder mooi 
schilderij. Coeuershof heeft de perspectief niet goed toegepast; het subject 
lijkt bijna van de seceertafel te glijden en de opstelling der figuren is stijf. 

In 1970 heeft de toenmalige directeur van het Stedelijk Museum van Gouda, 
J. Schouten, een lezenswaardig artikel gepubliceerd, waarin hij betoogt, dat 
het schilderij "met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid" kan worden 
geidentificeerd als de tweede geschilderde Anatomische Les van Dr. Nicolaas 
Tulp. Bij zijn studie is hij uitgegaan van de door A.M. Cetto geconstateerde 
gelijkenis van de twee docenten". 
In een gedocumenteerde bijdrage in het Jaarboek van het Centraal Bureau 
voor Genealogie heeft I.H. van Eeghen reeds in 1971 aangetoond, dat de 
conclusie van Schouten onjuist is\ Zij wijst erop, dat het moeilijk zal zijn de 
anatoom, "de merkwaardige hoogwaardigheidsbekleder" en de andere 
toeschouwers te identificeren. Het lijk biedt wat dat betreft naar haar 
mening meer perspectief. Uitgaande van de veronderstelling dat het om het 
stoffelijk overschot van "een notoir misdadiger" zou gaan, sprak Van 
Eeghen de hoop uit, dat een van de gemeentearchivarissen in zijn rechter-
lijke archieven achter de identiteit van de geexecuteerde zou komen en 
daarmee tevens achter de herkomst van het schilderij. Tot nu toe is dat 
echter niet gebeurd. Het is trouwens de vraag, of het anatomische object 

4. G. Wolt'-Heidegger en A.M. Cetto. Die anatomische Sektion. p. 310-311, J. 
Schouten, "Een onbekende Anatomische les", p. 182. 

5. I.H. van Eeghen, "De anatomische les van Christiaen Coeuershof of Op zoek naar 
een notoir misdadiger", Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. 25 (1971), p. 
181-197. 
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inderdaad het lichaam is van een crimineel: het kan immers best afkomstig 
zijn van een gasthuis. Mededelingen over het leveren van lijken door 
gasthuizen dateren weliswaar meestal van na 1650, maar ook voor die tijd 
heeft het gasthuis zeker al gefungeerd als leverancier van anatomisch 
materiaal'. Zo werd bijvoorbeeld het lichaam van de Engelsman Jan Jut in 
1622 door het Middelburgse gasthuis aan het chirurgijnsgilde ter beschik-
king gesteld'. 
Een andere mogelijkheid om de herkomst van het schilderij op te sporen zou 
misschien geboden kunnen worden door de levensgeschiedenis van de 
schilder. Volgens de beschikbare gegevens heeft Coeuershof (1596-1659) in 
de loop van zijn leven verschillende woonplaatsen gehad, waaronder 
Amsterdam, 's-Gravenhage en Alkmaar*. De gegevens zijn echter onvol-
doende om met zekerheid vast te stellen in welke plaats hij zich in 1640 
ophield. 
Een systematisch onderzoek in alle steden van het voormalige gewest 
Holland, die een chirurgijnsgilde hebben gehad, heeft tenslotte tot de 
oplossing van het raadsel geleid: de anatomische les is afkomstig uit 
Enkhuizen. Het onderzoek heb ik verricht in het kader van een promotie-
onderzoek over het theatrum anatomicum in de Noordelijke Nederlanden. 

In de "Naam Lyst der Heeren Medicinae Doctoren in de Stad Enkhuizen 
beginnende met den Jare 1563" staat onder de naam Zacheus de Jager: 

"Dr. de Jager is in den Jare 1636 de tweede voorzitter en in 1640 Praelector in 
voorschreven Collegie' geweest. Hij is waarschijnlijk in later tijd naar elders vertrok-
ken, want deszelfs naam wordt in de registers van begraving te Enkhuizen niet 
gevonden. In het laatste genoemde Jaar zijn Dr. de Jager, benevens de Chirurgyns 
Poort — Loninga — Hidding en Nieuwiand welke Chirurgyns in voorschreven Jaar 
overlieden van het Collegie geweest zijn in eene Schildery afgebeeld, hebbende ieder een 
verschillend voorwerp voor zich. Dit schilderstuk is voorzien geworden met een lyst 
van ebbenhout, en door genoemde Heeren op den Eersten September van voorschre
ven Jaar aan het Collegie tot eene eeuwige gedachtenis ten geschenke gegeven"'". 

Als "verschillende voorwerpen" zouden van links naar rechts de hoed, het 
wapen, het lijk met de schaamdoek en het scalpel, de foliant en de 
handschoenen kunnen gelden. Die zijn echter naar alle waarschijnlijkheid 

6. Op de biizonderheden hiervan hoop ik in mijn proefschrift nader in te gaan. Vgl. 
verder I.H, van Eeghen. "Van gasthuis tot academisch ziekenhuis". In: D. Moulin e.a., 
Vier eeuwen Amsterdams Binnengasthuis. Drie bijdragen over de geschiedenis van een 
gasthuis (Amsterdam: Inmcrc. 1981), p, 86-98, 

7. D. Schome, Schets van het Middelburgsche chirurgijnsgilde (Middelburg, 1913), p. 21. 
8. I.H. van Eeghen. "De anatomische les", p. 186-193, 195; U. Thieme (ed.), 

Atlgemeines Lexikon der bildenden Kiinstler, Bd. VII (Leipzig: E.A. Seemann). p. 171. 
9. Het college van doctoren in de medicijnen en chirurgijns, ook aangeduid als 

chirurgijnsgilde. 
10. Archief Westfriese Gemeenten (A.W.G.), Enkhuizen, inv. nr. 538, Namen der 

practiseerende heeren medicinae doctores.... onder: "Naam Lyst der Heeren Medicinae 
Doctoren..." nr. 11 Zacheus de Jager. 
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niet bedoeld. Op de lijst van geschenken "vereerd aan het Chirurgijns 
Collegie te Enkhuizen" treffen we namelijk de volgende notitie aan: 

"De praelector en regeerende Overluijden van het jaar 1640. namentlyk Doctor 
Zacchaeus de Jager.,, [de namen van de overlieden met uitzondering van Nieuwiand. 
J.S,] hebben te samen haar doen conterfeijten met een subjectum voor haar, in een 
schilderij, deselvige met een ebbenhouten lijst vereert. En alsoo uijt haar eijgen buidel 
sijnde becostigd, de Camer der Chirurgijns deselvige vereert en geschonken tot eene 
eeuwige gedachtenisse den 1 September des voorsz: yaars [1640]"", 

Het woord "subjectum" heeft de samensteller van de "Naam Lyst", welke is 
afgeschreven van oudere aantekeningen, ten onrechte vrij vertaald met 
"verschillend voorwerp". De lector en overlieden van het gilde zijn afge
beeld met een lijk (subjectum) voor zich, hetgeen in overeenstemming is met 
het schilderij van Coeuershof. 
Zacheus de Jager is stadsdokter van Enkhuizen geweest; zijn naam komt 
ook in de verlatiniseerde vorm voor als Venator''. Op 4 oktober 1617 werd 
hij als negentienjarige ingeschreven als medisch student te Leiden'\ In 1640 
is hij dus ongeveer tweeenveertig jaar oud geweest, wat in overeenstemming is 
met het uiterlijk en de vermoedelijke leeftijd van de anatoom op het 
schilderij. In de alba promotorum van de Leidse en Franeker hogeschool 
treffen we zijn naam niet aan, hetgeen het vermoeden wekt, dat hij aan een 
buitenlandse universiteit is gepromoveerd, wat destijds dikwijls voorkwam. 
Zacheus is welhaast zeker een zoon van de Alkmaarse predikant Adolphus 
Venator, bijgenaamd Tectander'''. De achtemaam van Zacheus luidt in het 
Leidse Album Studiosorum namelijk Tecktander Venator. In de doop- trouw-
en begraafboeken van die stad vinden we geen directe gegevens over 
Zacheus. 
De toeschouwers bij de ontleding zijn — zoals gezegd — de overlieden van het 
Enkhuizer chirurgijnsgilde; zij hebben hun functie bekleed van 27 September 
— St. Cosmas- en Damianusdag — 1639 tot 27 September 1640". Hun 
nadere personalia zijn: 

Mr. Frederick Matthijs Poort: chirurgijn, deken van het gilde en "Capi-
tein Geweldiger van het Collegie ter Admiraliteijt". 

Mr. Otto Roeloffs Loninga: stadschirurgijn, overman van het gilde. 

11. A.W.G.. Enkhuizen, inv. nr. 538, onder "Lijst van geschenken..." (1641). Nieuw
iand is wel degelijk overman geweest van 27 September 1639 tot 27 September 1640. Zijn 
naam is bij vergissing weggelaten. 

12. A,W,G.. Enkhuizen, inv. nr, 253, Verhandetingen der vergaderingen van vroedschap-
pen van Enkhuizen 29 augustus 1616 tot 30 december 1641, (. 681 (31 dec, 1640), 

13. Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae. ('s-Gravenhage: M, Nijhoff, 
1875), c. 133 ("Oct. 4 1617; Zacheus Tecktander Venator. 19, M."). 

14. NieuH Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl. 9, c. 445-446. 
15. A.W.G,. Enkhuizen, inv, nr, 538, onder "Naam Lyst der Heeren Medicinae 

Doctoren,,." nr. 10 Willem Masquerier, 
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Mr, Everhard Hidding: chirurgijn van het "St. Antonieshof, overman 
van het gilde, 

Mr, Jacop Nieuwiand: chirurgijn, overman van het gilde". 

De door Van Eeghen als "merkwaardige hoogwaardigheidsbekleder" 
aangeduide Mr. Poort is behalve chirurgijn ook kapitein-geweldige van het 
Admiraliteitscollege geweest. hetgeen het dragen van een wapen verklaart. 
Een kapitein-geweldige was een provoost, een opzichter over de gevangenen. 
De Admiraliteit heeft jurisdictie gehad", Wanneer de overlieden al te 
Enkhuizen gedoopt, getrouwd of begraven zijn, is het toch schier onbegon-
nen werk hun geboorte- en sterfdata te achterhalen, want de doop- trouw-en 
begraafboeken van die plaats is niets geklapperd. Evenmin heb ik kunnen 
vaststellen, of Coeuershof in 1640 te Enkhuizen heeft gewoond, omdat er 
noch poortersboeken noch lidmaatregisters zijn. 
Het is niet bekend, of in 1640 in Enkhuizen een doodvonnis ten uitvoer is 
gebracht, want de criminele rol, waarin alle rechtszaken zijn opgetekend, 
begint daar pas met het jaar 1654'*, Wij kunnen van die zijde dus geen ant woord 
verwachten op de vraag, of het kadaver door bemiddeling van de justitie ter 
beschikking van de anatomic is gekomen, Het is ook niet gebleken, dat het 
gasthuis of de Admiraliteit voor een lijk heeft gezorgd. Het laatste zou in 
verband met de aanwezigheid van de provoost goed mogelijk zijn". 
Het door Coeuershof in opdracht van Zacheus de Jager en de overlieden van 
het Enkhuizer chirurgijnsgilde vervaardigde schilderij is in zoverre merk-
waardig, dat het niet, gelijk alle andere bewaard gebleven anatomische 
lessen, uit Amsterdam of Delft afkomstig is^". 

16. A,W,G,, Enkhuizen. inv. nr. 538, passim. 
17. Woordenboek der Nederlandsche Taa/, dl, 4, c, 2048-2050, dl, 7,1, c, 1486endl, 12,2, 

c, 4583-4588; C T . F . Thurkow, Z)e Westfriese Admiraliteit {EnV.hmzeTi: Fas Frisiae, 1945), 
p. 31, 

18. A.W,G„ Enkhuizen, inv. nr. 4924-4931, Criminele rol 1654-1810. 
19. Vgl. I.H, van Eeghen, "De anatomische les". p. 182 n. 4. 
20. Gedurende de Tweede Wereldoorlog is een bijzondere anatomische les verloren 

gegaan. In de oudheidskamer van het Middelburgse stadhuis bevond zich een reusachtig 
beenstuk (schouderblad) van een Cetace "gevernist en zwart van kleur, meer dan een 
meter hoog en breed", waarop een anatomische les in het theatrum anatomicum, 
waarschijnlijk van Dr, Aarnoud Helvetius, was afgebeeld (1716, olieverO, Bovenin was 
een schedel. rustend op twee gekruiste beenstukken, geschilderd, Zie A.A. Fokker en J.C, 
de Man. Levensberichten van Zeeuwsche medici (Middelburg: J,C, en W, Altorffer, 1901), 
p, 78; en D, Schoute, Schets, p. 45 (met een afbeelding). In dezelfde oorlog is een uit 's-
Gravenhage afkomstig schilderij van de Deense schilder Niels Rode (1776) verloren 
gegaan, waarop de "Professor Anatomiae" Dominicus Huybers en de zes overlieden van 
het chirurgijnsgilde zijn afgebeeld, Het is geen anatomische les, maar een gewoon 
groepsportret, 
"Deze schilderij geeft een schets, vertoonende de Heer Professor, Deeken en Hooftman-
nen sittende gesamentlijk om een Tafel, en verbeeldende dat de Heer Professor kennis 
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Het feit, dat de praelector en de overlieden van het chirurgijnsgilde zich 
hebben laten vereeuwigen in de vorm van een anatomische les, wekt de 
veronderstelling, dat men in Enkhuizen ontleedkundige demonstraties heeft 
gegeven aan het lijk. De vraag rijst dan, of in die plaats een theatrum 
anatomicum heeft bestaan. Het onderzoek hiemaar heeft een verrassend 
resultaat opgeleverd. 
In de eerste ordonnantie van " 't Collegie der Doctoren en de Chirurgijns" 
van 7 december 1636 wordt niet gesproken over ontleedkunde, cadavers, 
demonstraties of wat daarmee zou kunnen samenhangen. In artikel XIX 
betreffende het betalen van de contributies staat wel, dat deze moesten 
worden voldaan "na de gedane lesse"^'. Wie de lessen heeft gegeven, en wat 
de aard ervan is geweest, wordt niet vermeld. 
Wat nu de functie van de praelector betreft: vanaf het begin van de 
zeventiende eeuw benoemden veel stadsbesturen een docent, veelal een 
medisch doctor, om de chirurgijnsleerlingen en soms ook de aankomende 
vroedvrouwen te onderwijzen. Hun titel is bijna steeds lets in de trant van 
praelector anatomiae, chirurgiae et artis obstetriciae. Tot de taak van de 
praelector, letterlijk voorlezer, behoort ook vaak het geven van openbare 
anatomische demonstraties. Op enkele uitzonderingen na wordt hij steeds 
bezoldigd door de stad. 
Het praelectoraat in Enkhuizen blijkt echter van een ander karakter te zijn 
geweest. In een uit 1644 daterende Ampliatie van de voomoemde ordon
nantie wordt vermeld, dat de "binnen deser Stede practiserende" medische 
doctoren het lectoraat om de beurt zullen blijven vervuUen, ieder gedurende 
een periode van drie maanden, te beginnen met de oudste: 

"...de voorsz. Doctores Medicinae sullen blijven Praelectores van 't voorschreven 
Chirurgijns Gilde, welcke Praelectorschap van de Oudtste Doctor in der tijdt 
beginnen. ende voor drie Maenden aen den anderen volghende, bedient werden sal. 
Als wanneer de selve tijdt geexpireert zijnde, soo sal de naest oudtste Doctor in de 
Practijcque volghen..."". 

Wat zijn taakstelling betreft vonden wij alleen gememoreerd, dat hij bij het 
examen van de chirurgijnsleerlingen — de proef — moest worden uitgeno-
digd en enige vragen mocht stellen^'. Uit de "Notitie van het beginsel ende 
stichtinge der Chirurgins collegie..." blijkt, dat de Enkhuizense praelectoren 
inderdaad al voor 1644 bij afwisseling lessen hebben gegeven, zij het dat zij 

geeft Een Cadaver ontfange te hebben, dat door den Deeken beantwoord en door den 
Hoofdman-Schriba aangetekent wort", zie A.J. Servaas van Rooyen, Catalogus der 
schilderijen van het Gemeente-Museum van 's-Gravenhage ('s-Gravenhage: Het Gemeente-
Museum, 1908'), p. 121-123. 

21. Handvesten... der stadt Enchuysen (Enkhuizen: Egbert van den Hoof, 1667), p. 264-
268. 

22. Ibidem, p. 268 (artikel 24). 
23. Ibidem, p. 268 (artikel 26), 
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die taak soms aan een collega, die niet aan de beurt was, hebben overgedra-
gen. 
Zacheus de Jager is gedurende het cursusjaar 1641-1642 zelfs tweemaal 
praelector geweest''*. Waaruit die lessen precies bestonden. blijft onduide
lijk, Van het verrichten van lijkopeningen wordt in de archivalia van 
Enkhuizen nergens gewag gemaakt. Het is dan ook zeer onwaarschijnlijk, 
dat er anatomische demonstraties zijn gegeven zoals bijvoorbeeld in Am
sterdam, Wij moeten de anatomic op het schilderij van Coeuershof dan ook 
eerder in symbolische zin opvatten dan ervan uitgaan, dat hierop een 
historische realiteit wordt weergegeven, 
De wijze waarop de lector de eerste snee legt lijkt deze zienswijze te steunen. 
Hij hanteert het instrument, dat een zeer ongebruikelijke vorm heeft, alsof 
het een pen ware in plaats van een mes; zijn vingers komen daarbij met de 
wond in aanraking, Verder lijkt het niet erg handig de anatomische 
voordracht te beginnen met een snede over het borstbeen, Al te veel waarde 
mogen wij daaraan echter niet toekennen, aangezien Rembrandt Tulp liet 
beginnen met de ontleding van een arm, wat in de praktijk ook niet zo zal 
zijn gebeurd, want de demonstratie placht om redenen, die voor de hand 
liggen met de buikorganen of de hersenen te beginnen. 
Coeuershof heeft zijn inspiratie waarschijnlijk opgedaan in Amsterdam, 
waar hij wellicht de lector bezig heeft gezien op het theatrum anatomicum 
aldaar, of althans de geschilderde anatomische lessen van Dr. Sebastiaen 
Egbertsz, Dr, Johan Fonteyn en Dr. Nicolaes Tulp heeft zien hangen; de 
vormgelijkenis, die zijn praelector met die op het beroemde dock van 
Rembrandt vertoont, laat die veronderstelling alleszins toe^'. 

SUMMARY 

The Anatomical Lesson of Dr. Zacheus de Jager (1640) 

One of the paintings in the Gouda Municipal Museum "The Catharina-Gasthuis" is an 
anatomical le.sson by the Dutch master Christiaen Coeuershof (1596-1659). This painting, 
oil on panel. 122 x 161 cm., is dated "1640". It depicts an anatomist, demonstrating the 
dissection of a human body to four persons, one of them carrying a weapon. 
Through an investigation in the municipal archives of the former province of Holland the 
identity of the persons portrayed and the origin of the picture have been revealed. The 
anatomist was praelector Zacheus de Jager. the four other persons were the wardens of the 
Enkhuizen guild of surgeons. The man with the weapon was at the same time captain 
(provost) of the admiralty. 

24. A.W.G., Enkhuizen, inv. nr. 538, onder "Notitie van het beginsel ende stichtinge 
der Chirurgins collegie der stede Enckhuysen...". anno 1641 tot 1642. 

25. Na voltooiing van dit artikel deelde Mevrouw van Eeghen mij mee, dat in de 
Genealogie van het geslacht Van Beresteyn (1954) van de hand van E.A. van Beresteyn 
nadere bijzonderheden over Zacheus de Jager (1599-1650) te vinden zijn. Als weduwnaar 
is De Jager in 1637 getrouwd met Margaretha van Beresteyn. 
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It has not been found that anatomical demonstrations were given in Enkhuizen; there was 
not an anatomical theatre. The anatomy on the paintingof Coeuershof must probably be 
seen as a symbolic act rather than as a historical reality. This vision seems to be supported 
by the way in which the anatomist is carrying out the dissection. The praelector handles 
the knife as if it were a pen and his fingers touch the wound. Furthermore it was very 
unusual to begin a demonstration at the sternum, 


