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Marian Fournier*
DE MICROSCOPISCHE ANATOMIE IN BIDLOO'S ANATOMIA
HUMANI CORPORIS (1685)
Inleiding
Goverd Bidloo's anatomische atlas, getiteld Anatomia humani corporis
(Amsterdam, 1685), geniet in de wetenschapsgeschiedenis voorai bekendheid vanwege de ermee verbonden plagiaat-affaire. In 1698 publiceerde de
Engelse anatoom William Cowper (1666-1709) de platen van deze atlas in
zijn The anatomy of humane bodies. Cowper voegde sterk uitgebreide legenda
bij Bidloo's platen en completeerde het geheel met een tiental platen van
eigen hand. Weliswaar noemde hij op een onopvallende plaats in zijn
voorwoord Bidloo als de oorspronkelijke auteur van de atlas, maar deze
voelde zich toch ernstig tekort gedaan. Het gevolg was dat Bidloo en
Cowper door middel van pamfletten elkaar allerlei beschuldigingen naar het
hoofd slingerden'. Onder wetenschapshistorici heeft deze affaire veel meer
aandacht getrokken dan de inhoud van de anatomische atlas.' De kunsthistorische aspecten van de meer dan honderd platen zijn uitvoerig aan de
orde gesteld in de literatuur over de gcschiedenis van de anatomische
afbeelding.' Daaruit komt naar voren dat Gerard de Lairesse (1640-1711)
nadrukkelijk zijn stempel gezet heeft op de stijl waarin de platen zijn
uitgevoerd.
• Museum Boerhaave, Steenstraat la. 2312 BS Leiden.
1. G. Bidloo, Gulielmus Cowper. criminis literariicitatus ... (Leiden . 1700); W. Cowper,
Eucharistia ... (London, 1701).
2. Onder meer: F. Beekman, "Bidloo and Cowper. Anatomists", Annals of Medical
History N.S. 7 (1935) 113-129; A.J.P. v.d. Broek. "Bidloo en Cowper. Een bijdrage tot de
kennis van 'plagiaat' en uitgeverij aan het einde van de 17e en begin van de I8e eeuw",
Bijdragen tot de geschiedenis der geneeskude 22 (1942) 72-77; P. Dumaitre. La curieuse
destinee des planches anatomiques de Gerard de Lairesse (Amsterdam, 1982); G.A.
Lindeboom. "Cowpers 'brutale' plagiaat van Bidloo's anatomische atlas", Nederlands
tijdschrift voor geneeskunde 126 (1982) 1878-1882; G.A. Lindeboom, "Govert Bidloo",
Dutch Medical Biography (Amsterdam. 1984) 135-139; P.W. v.d. Pas, "Govard Bidloo",
Dictionary of Scientific Biography dl. XV (New York, 1978) 28-30; K.B. Roberts. "Bidloo.
Cowper and plagiarism of anatomical illustrations. Canadian society of the history of
medicine newsletter (1979) 7-10; W. Vasbinder. Govard Bidloo en William Cowper (diss.
Utrecht, 1948).
3. Onder meer in: Dumaitre, La curieuse destinee: R. Herrlinger, "Bidloo's Anatomia,
Prototype barocker Illustration?" Gesnerus 23 (1966) 40-47; L. Premuda. Storia dell'iconografia anatomica (Milaan, 1957); M. Putscher, Geschichle der medizinische Abbildung,
Bd II (Munchen, 1973),
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Min of meer als terzijde wordt er in de historiografie op gewezen dat
Bidloo's Anatomia humani corporis de eerste anatomische atlas is waarin ook
aan de microscopische anatomic aandacht wordt besteed. Hier en daar
wordt in de literatuur omtrent de geschiedenis van de microscopic dan ook
naar Bidloo's afbeeldingen verwezen, meestal echter in tamelijk kritische
zin. In essentie komt de kritiek er op neer, dat Bidloo wal hij afbeeldt niet
heeft gezien maar geconstrueerd heeft naar beschrijvingen in de contemporaine literatuur, met name uit Malpighi's publikaties. Tegelijkertijd staat
Bidloo echter ook bekend als de auteur van een verhandeling over de
leverbot, waarin hij een, op enkele details na, voortreffelijke afbeelding en
beschrijving geeft van de habitus van dit organisme,'' die gebaseerd zijn op
microscopisch onderzoek.
Daarbij komt dat Bidloo in het voorwoord van zijn atlas met nadruk naar
voren brengt, dat hij bij de samenstelling ervan geheel op eigen waarneming
is afgegaan 'Ik vertoon niets', schreef hij. Mk zegge nogmaals niets, naar de
tekening van anderen, ik haat het slaafsche werk van uittrekken'.'
De tegenstelling tussen het oordeel van wetenschapshistorici over enkele van
Bidloo's microscopische afbeeldingen en zijn reputatie als microscopist
vormde de aanleiding tot de hiernavolgende analyse van de microscopische
anatomic in Bidloo's atlas. Het feit dat in Bidloo's atlas de eerste afbeeldingen van de microscopische anatomic van een aantal organen (o.a.
hersenen, huid, lever en maag) zijn gepubliceerd, voegt hieraan een extra
dimensie toe.'
Deze analyse zal antwoord proberen te geven op de vraag of de microscopische anatomic in Bidloo's Anatomia humani corporis op eigen onderzoek
berust dan wel op de waarnemingen van anderen.
Goverd Bidloo
Goverd Bidloo (1649-1713)' was een veelzijdige en ambitieuze man. Naast
zij.i loopbaan in de geneeskunde maakte hij ook naam als dichter en
toneelschrijver van politieke satires, een activiteit die hem voor enige tijd in
de gevangenis deed belanden. Bidloo begon zijn loopbaan in de geneeskunde
4. Zie inleiding van ,1. Jansen tot Letter from G. Bidloo to Antony van Leeuwenhoek
about the animals sometimes found in the liver of sheep and other beasts (Nieuwkoop, 1972).
5. Voor dit artikel heb ik de Nederlandse vertaling van Bidloo's atlas gebruikt: G.
Bidloo, Ontleding des menschelijken lichaams (Amsterdam, 1690).
6. L. Belloni. "Die Neuroanatomie von Marcello Malpighi" in: G. Scherz ed.. The
historical aspects of brain research in the 17th century (0.xford etc.. 1968) 193-206; N.
Mani, Die hislorischen Grundlagen der Leberforschung, dl. II (Basel etc., 1967).
7. Biografische gegevens heb ik geput uit: Lindeboom. Dutch Medical Biography:
G.C.B. Suringar, "De medische t'aculteit te Leiden op het einde der zeventiende eeuw en
in het begin der achtiende eeuw". Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde 8 (1864) 561586; v.d. Pas, Scientific Biography: Vasbinder, Bidloo en Cowper.
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1. Goverd Bidloo, portret op zink door A. van Halen.
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in 1670 als chirurgijnsleerling in Amsterdam. Nadat hij het vak onder de
knie had gekregen werkte hij enkele jaren met voortvarendheid aan de
grondslag voor zijn latere carriere. Een deel daarvan bestond uit de
voorbereiding van de uitgave van een geheel nieuwe anatomische atlas.
Daartoe trok Bidloo Gerard de Lairesse aan die de preparaten welke hij
maakte in tekeningen vastlegde. In 1681 was dit werk gereed, waarna in 1685
de Latijnse editie van de atlas gepubliceerd werd, in 1690 gevolgd door de
Nederlandse versie. Een ander deel bestond uit de voltooiing van zijn
medische opleiding op academisch niveau, wat in Bidloo's tijd voor een
chirurgijn een ongebruikelijke handelwijze was. In 1682 vertrok hij voor
korte tijd naar Franeker om daar te promoveren op een proefschrift getiteld
De variis anatomico-medicis positionibus.
Daarmee was de weg geopend naar een gevarieerde loopbaan, allereerst als
hoogleraar in de anatomic in Den Haag (1688) later verwisseld voor een
hoogleraarschap in de anatomic (1694) en chirurgie (1702) in Leiden.
Daarnaast bekleedde Bidloo posten in dienst van het leger en van stadhouder Willem III. Deze functies en voorai zijn functie als lijfarts van
Willem III gedurende diens laatste levensjaren, voerden hem regelmatig
naar Londen. In Londen ook werd zijn wetenschappelijke carriere bekroond
met zijn benoeming tot Fellow van de Royal Society.
De publikatie van zijn Anatomia humani corporis bracht Bidloo niet alleen
professioneel succes, maar ook een aantal conflicten. De eerder genoemde
ruzie met Cowper was daar een van. Maar ook de kritiek die Frederik
Ruysch (1638-1731) op zijn atlas uitte, vormde aanleiding tot een pamflettenstrijd* waarin aan scheldwoorden een ruime plaats was toebemeten.
Behalve zijn anatomische atlas schreef Bidloo nog een aantal werken van
geringere omvang, die na zijn dood gebundeld uitgegeven werden onder de
titel Oper a omnia (Leiden 1715). De inhoud daarvan varieerde van
beschrijvingen van ziekte-gevallen, een aantal anatomische en microscopische studies, tot theoretische verhandelingen over het functioneren van het
menselijk lichaam.
Microscopische anatomic tot 1680
Centraal bij de probleemstelling van dit artikel staat de vraag op welke
literatuur Bidloo kon terugvallen toen hij besloten had om ook aan de
microscopische anatomic van de mens aandacht te besteden.
Het microscopisch onderzoek van de bouw van mens, dier en plant kwam in

8. F. Ruysch. Epistolae anatomicae problematicae (Amsterdam, 1696) No's 1 t.m. 9 van
in totaal 14 gepubliceerde brieven, ook opgenomen in Ruysch' verzamelde werken; G.
Bidloo, Vindiciae... (Leiden, 1697); F. Ruysch, Responsio ad Godefridi Bidloi libellum
(Amsterdam, 1697).
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de tweede helft van de 17e eeuw langzamerhand op gang' en beleefde toen
een relatief korte periode van bloei. De eerste belangrijke publikatie
verscheen in 1661 van de hand van Marcello Malpighi (1628-1695) en
handelde over de structuur en functie van de longen {De pulmonibus). In de
daaropvolgende jaren onderzocht Malpighi een aantal menselijke en dierlijke organen: hersenen, lever, milt, nieren, de huid en de tong. De meeste
van deze onderzoekingen werden in twee bundels gepubliceerd Epistolae
anatomicae (1665) en De viscerum structura (1666)."^ Behalve een veel
nauwkeuriger beeld van de macroscopische bouw van deze organen dan zijn
voorgangers, verwierf Malpighi zich ook een beeld van de microscopische
structuur.
Van de overige vooraanstaande microscopisten onderzochten Robert
Hooke (1635-1702) en Jan Swammerdam (1637-1680) voornamelijk insecten, Neheniiah Grew (1641-1712) planten en Antoni van Leeuwenhoek
(1632-1723) zo ongeveer alles wat maar mogelijk was. Van deze vier was Van
Leeuwenhoek de enige die de microscopische anatomic van de mens
onderzocht. Op het moment dat Bidloo zijn atlas voltooide had Van
Leeuwenhoek al de rode bloedlichaampjes (1674) en de spermacellen (1676)
ontdekt.
Het microscopisch onderzoek in die dagen werd met gebrekkige middelen
uitgevoerd. De microscopen, voorai de samengestelde, waren optisch gesproken van slechte kwaliteit: de lensfouten (chromatische en sferische
aberralie) waren niet gecorrigeerd, waardoor vervormingen ontstonden van
het beeld; het beeldvlak was klein en de lichtsterkte zeer gering. De
vergroting die met deze microscopen bereikt kon worden was gering: 20 tot
30 maal was vaak het maximum." De meest gangbare microscopen uit die
tijd waren samengestelde microscopen bestaande uit een objectief, tussenlens en oculair. Daar naast waren er ook enkclvoudige microscopen, waarin
ofwel een geslepen lens ofwel een glasbolletje voor de vergroting zorgde.
Dergelijke microscopen, waarvan o.a. Van Leeuwenhoek zich bediende,
konden een veel grotere vergroting bereiken (tot enkele honderden malen),
kenden weinig lensfouten, maar waren erg lastig om mee om te gaan.
Van de voorwerpen die microscopisch onderzocht werden, werd meestal een
klein stukje of plakje afgesneden en zonder enige voorbewerking bekeken.
9. L. Belloni, "Zur Geschichte der Tierforschenden Mikroskopie", Nova Acta Leopoldina NF 30 (1965) 443-458: M. Fournier, "Microscopic in de zeventiende eeuw", in: S.B.
Engelsman ed.. 'Antoni van Leeuwenhoek 1632-1623' (Leiden, 1982) 15-19.
10. Malpighi's Epistolae anatomicae bevatte de tractaten De lingua, De cerebro. De
externo tactus organo en De omenta, pinguedine et adiposis ductibus: zijn De viscerum
structura bestond uit De hepate. De cerebri cortice, De renibus en De liene.
11. B. Bracegirdle, "The performance of seventeenth and eighteenth century microscopes", Medical History 22(1978) 187-195; E. Clarke, J.G. Beam, "A seventeenth century
microscope". Medical and biological illustration 17(1967) 74-80.
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Soms werd wel enige voorbewerking op het preparaat toegepast om het
beter hanteerbaar (b.v. hersenen) te maken of structuren beter uit te laten
komen. Dergelijke bewerkingen waren: koken, inspuiten van de bloed — of
lymfevaten met kwik, gips of was; opblazen van de vaten met lucht; kleuren
met inkt, wegspoelen of weg laten rotten van zachte delen.''
Ongetwijfeld onthulde de microscoop de fijnste details van de menselijke
anatomic destijds bekend zoals de papillen in de huid, de glomeruli in de
nier en de zaadcellen. Toch werd over de gehele linie genomen meer kennis
vergaard over de bouw van de organen door verfijnd macroscopisch
onderzoek. Tal van vooraanstaande onderzoekers hebben daartoe bijgedragen. Van hen wil ik alleen Thomas Willis (1621-1675) noemen, omdat
Bidloo veel van Willis' onderzoekingen in zijn atlas heeft verwerkt. Willis
richtte zijn wetenschappelijk onderzoek in zijn laatste jaren op de vraag hoe
de werking van geneesmiddelen in het lichaam tot stand kwam. In dat
verband onderzocht hij de bouw van de slokdarm, maag, darmen en longen.
Deze onderzoekingen publiceerde Willis in zijn Pharmaceutice rationalis, dat
in twee delen verscheen in 1674 en 1675.
Bidloo's microscopische afbeeldingen
Tabel I geeft een overzicht van de microscopische afbeeldingen die Bidloo in
zijn atlas heeft opgenomen en daarbij zijn enkele bijzonderheden vermeld
van het materiaal en de wijze van prepareren. Bidloo's preparaten omvatten
een groot aantal organen: hersenen, nieren, longen, lever enz. Merendeels
waren het geen coupes van het weefsel maar plakjes of brokjes, waarvan op
de afbeelding een drie dimensionaal aanzicht werd gegeven (zie afb. 3).
Naast de bovengenoemde organen besteedde Bidloo veel aandacht aan de
wanden van organen en vliezen, zoal de plexus choroideus (zie afb. 4), huid
(zie afb. 2), wand van bloedvaten, maagwand en buikvlies.
Over zijn methode van werken heeft Bidloo weinig mededeling gedaan. Het
blijft bijv. gissen of Bidloo de microscopische preparaten ter tekening aan
De Lairesse heeft voorgelegd dan wel deze zelf getekend heeft. Het valt
overigens wel op dat de microscopische afbeeldingen op de verschillende
platen nogal grote verschillen in stijl van uitvoering vertonen. Bidloo
vermeldt ook niet wat voor microscoop hij gebruikt heeft. Wel is bekend dat
hij gedurende zijn leven een aantal microscopen verwierf die na zijn dood
geveild werden bij Samuel Luchtmans in Leiden." In de catalogus van de
veiling worden onder het hoofdstuk fysische instrumenten o.m. genoemd
12. B. Bracegirdle, "Prepareertechnieken ten tijde van Van Leeuwenhoek" in: S.B.
Engelsman ed. Antoni van Leeuwenhoek 1632-1723. 21-27.
13. Bibliotheca et Museum Bidloianum sive catalogus
librorum...quos...collegit...Godefridus Bidloo...quorum publica fier auctio in aedibus Samuel Luchtmans ad diem 23 & seg:
octobris 1713. 102.
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Tabel 1: Oveizicht van de microsopisclie afbeeldingen in Anatomia humani corporis.
No Tab:fig.

Omschrijving

1
2
3
4
5
6

4:1-3
4:4
4:6
4:7-12
4:13
10:2

7

10:3

Oppervlak van verschillende stukjes huid
Duim
Opperhuid, waarvan lioornlaag verwijderd is
Verschillende haien
Onderhuidse vetlaag met omiingende vliezen
'Klieren' in de hersenschors met daaruit ontspiingende zenuwen
Ple.xus choroideus

8
9
10

10:6
11:5
13:2,5-8

Zenuw
Oogkas
Verschillende lagen van het tongslijmvlies

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

13:34
13:10
14:4
19:3-4
19:5
23:1-3
234-6
23:16
25:14
25:5
25:6
25:7

23
24
25
26

32
35
35
36

Details van dc tongpapiUen
Tandvlces en 2 snijtanden
Verhemelte en tand
Tepel (vrouw) en deel van de inelkklier
Onderzijde van de melkklier
Lagen in de wand van de ader
Lagen in dc wand van de slagader
Bloed
Lagen in dc wand van de luchtpijp
Longlobje
Longlobje
Buitenste vlies van de long met atgescheurde
longblaasjes
Buikvlies
Haarvatennet in de maagwand
Binnenste laag van de maagwand
Milt

27

36:5

Vlies om de milt

28
29
30
31
32
33
34
35

36:6
38:1
43:5
44:1
45:3
464
48:2
92 7

Milt
Lever
Nier
Lagen in de wand van de ureter
Lpidydimis
Zaadvaatjes
Likel
Tandwortel

2
3
6
4

Bijzonderheden

.Aanzicht
Detail van structuur

Hersenprepaiaat gekookt
Bloedvaten met gips
gevuld. lymfevaten
opgeblazen
Traanklieren vergroot
Buitenste laag 2x, rete
Malpigliii 2x, zenuwlaag

Boven- en zij-aanzicht
Bloedvat opengesneden
Bloedvat opengesneden
In capillaire buis
Met was gevuld

Structuur
Opgespoten met gips
Dwarsdoorsnede, opgeblazen en gedroogd preparaat
Gezien aan de binnenzijdc
Maceratie-preparaat
Gekookt preparaat
Detail
Uit elkaar getrokken
Uit elkaar getrokken
Dwarsdoorsnede
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twee samengestelde microscopen met drie lenzen, een enkclvoudige microscoop en twee prepareer-microscopen.
Bidloo vermeldt wel welke prepareertechnieken hij heeft toegepast, zoals het
koken, drogen of macereren van organen, het opblazen van vaten en het
opspuiten van vaten met was of gips.
Analyse van Bidloo's microscopische afbeeldingen
De vraag die in dit artikel gesteld wordt luidt: heeft Bidloo zijn microscopische afbeeldingen op grond van eigen waarnemingen vervaardigd of
heeft hij ze geconstrueerd op grond van gegevens uit de literatuur. Om op
deze vraag antwoord te kunnen geven heb ik nagegaan op welke literatuur
Bidloo kon terugvallen bij het vervaardigen van zijn afbeeldingen. Tabel II
geeft een overzicht van de relevante literatuur waarin microscopisch dan wel
fijn macroscopisch onderzoek van de betreffende organen beschreven (en
soms ook afgebeeld) is.
Uit deze tabel blijkt heel duidelijk dat Bidloo zich met zijn microscoop niet
op onbekend terrein begaf. Zijn onderzoekingen beperkten zich tot die
organen waarvan hem gedetailleerde beschrijvingen ter beschikking stonden. Een groot aantal daarvan, zoals die van Malpighi, was gebaseerd op
microscopisch onderzoek. Ook Willis gebruikte nogal eens een microscoop
om de fijnere details van de structuur van organen te bestuderen. Alleen
Reinier de Graaf (1641-1673) gebruikte bij zijn onderzoek vande mannelijke
geslachtsorganen geen microscoop. De conclusie dat Bidloo in zijn atlas de
microscopische anatomic beperkte tot de structuren die al door anderen
beschreven zijn, betekent echter nog niet dat zijn afbeeldingen niet op eigen
onderzoek gebaseerd zouden zijn. Om daarover uitsluitsel te krijgen heb ik
een vijftal van Bidloo's afbeeldingen en de daarbij behorende beschrijvingen
aan een nauwkeurige vergelijking met de hem ter beschikking staande
literatuur onderworpen. Ik heb daarvoor de maag, nier, long, milt en
hersenschors gekozen. Welke als illustatieve voorbeelden van Bidloo's
werkwijze kunnen worden beschouwd.
Maag
Van de maagwand heeft Bidloo een uitvoerige beschrijving en een aantal
afbeeldingen opgenomen die geinspireerd zijn door het werk van Willis.
Willis betrad met zijn onderzoek van de bouw van de wanden van de
spijsverteringsorganen onbekend terrein en niet zonder trots schreef hij in
zijn voorwoord tot Pharmaceutice rationalis
'wy hebben sonder hulpe of leidinge van andere Schrij vers klaar in de maag en darmen
ontdekt. de zenuachtige. vleesige. en de klierige rokken, ook eenige gevoel- en andere
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Tabel II: .'\nalyse van Bidloo's microscopische afbeeldingen.

No Omschrijving
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Oppervlak huid
Duim
Opperhuid
Haren
Vetlaag
Hersenschors
Plexus choroideus
Zenuw
Oogkas
Tongslijmvlies
TongpapiUen
Tandvlces
Verhemelte
Tepel
Onderzijde melkklier
Wand ader
Wand slagader
Bloed
Wand luchtpijp
Longlobje
Longlobje
Longvlies

23
24
25
26
27
28
29
30

Buikvlies
Vaatnet maagwand
Binnenste maagwand
Milt
Miltvlies
Milt
Lever
Nier

31
32

Wand ureter
Epidydimis

33
34
35

Zaadvaatjes
Eikel
Tandwortel

Contemporaine literatuur

Malpighi, De tactus organo
Verschillende auteurs
Malpighi, De omentum etc.
Malpighi, De cerebri cortice

Contemp.
Afbeeld.

Ingedeeld
in groep

+
III

Willis, Pharmaceutice rationalis
Stensen, Observationes anatomicae
Malpighi, De lingua
Malpighi, De lingua

+
+

Willis, Pharmaceutice rationalis
Willis, Pharmaceutice rationalis
Swammerdam, manuscript
'^'WIK, Pharmaceutice rationalis
ViiWis,Pharmaceutice rationalis
Willis, Pharmaceutice rationalis
Malpighi, De pulmonibus
Willis. Pharmaceutice rationalis

+
+

II

+

-I-f-

II
II
II?

-\+
II
-f

III
Willis, Pharmaceutice rationalis
Willis, Pharmaceutice rationalis
Malpighi, De liene
Malpighi, De liene
Malpighi, De liene
Malpighi, De hepate
Malpighi, De renibus
Bellini, De structure et usu renum,
(1662)

H• ^

III
II
III

+

De Graaf, De virorum organis
(1668)
De Graaf, De virorum organis

-H
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2. Tabula 4 uit Bidloo's atlas, anatomie van de huid.
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Anatomia, Tab. 35:6.
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beweeg-draden. beneffens seer dichte vlechtingen van bloed-vaten, en menigte klieren'.'"
Willis onderscheidde in de maag drie lagen, die hij van binnen naar buiten
beschreef als een 'zenuachtige' laag. waarvan de naar de holte van de maag
gekeerde zijde bekleed was met een witte 'wolachtigheid', die veel weg heeft
van de buitenste bekleding van de tong. In deze wolachtigheid komen veel
'ringwyse kliertjes' voor, die in verbinding staan met vaatjes in de tweede
laag. Deze is vlezig en dicht en bestaat uit een menigte spieren. De buitenste
laag is een dunne laag uit zeer dunne vliezige draden opgebouwd. Willis
verrichtte dit onderzoek door de maag te koken, waardoor de lagen
gemakkelijk van elkaar te scheiden zijn en de ordening van de spieren
duidelijk zichtbaar wordt. Hij nam in zijn boek ook een aantal afbeeldingen
op, waaronder een van de binnenste maagwand, die echter weinig illustratief
is omdat ze niet meer dan wat puntjes laat zien (vergelijk afb. 5).
Toen Bidloo bij het vervaardigen van zijn atlas aan de organen van de bulk
toe was had hij dus wat betreft de maag een moderne studie bij de hand. Hij
had daar wel vertrouwen in en zijn beschrijving van de maagwand sluit
geheel aan bij die van Willis. Echter heeft Bidloo in tegenstelling tot Willis
met behulp van een loupe of microscoop de binnenste maagwand onderzocht en zijn afbeelding daarvan laat een veel realistischer beeld zien dan de
afbeelding van Willis (vergelijk alb. 6). Verschillende details zoals de
kliertjes zijn duidelijk te herkennen. De binnenste laag van de maagwand
kan weer onderverdeeld worden in drie lagen. Bidloo geeft daarvan deze
omschrijving
'De inwendige uiterste vlakte A, is zacht en viltachtig; steekende des zelfs vezelen
puntig omhoog: achter en tusschen zyn uitspansel heeft het klieren B. en klierachtige
vaten of buizen, die. gelyk een vlies gestrekt. onderling zaamen hangen C. en aan zeer
dunne vliesvezelen D. verbonden zyn''^
Bidloo heeft getracht, en is daarin ook redelijk geslaagd, om in het
oppervlakteaanzicht toch de drie verschillende lagen aan te geven door van
links naar rechts op de atT^eelding steeds dieper gelegen lagen te voorschijn
te laten komen. Vastgesteld kan worden dat hij de maagwand zelf onderzocht heeft met een loupe of microscoop en daarbij met een geringe
vergroting heeft gewerkt.

14. Voor dit artikel heb ik de Nederlandse vertaling van Willis' Pharmaceutice
rationalis gebruikt: d'Algemeene en byzondere wercking der geneesmiddelen, (Middelburg,
1677) en V'ervolg of tweede deel der reden-kundige verhandeling van de kragt en werking der
geneesmiddelen, (Amsterdam, 1681). De vertalingen zijn van de hand van .Antoni de
Heide. Het citaat is uit het voorwoord in het eerste deel, de 7e biz.
15. Bidloo, Ontleding. beschrijving bij Tab. 35.
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Nier
De anatomie van de nier werd in veel meer detail dan tevoren bekend door
het werk van Lorenzo Bellini (1643-1704). Bellini gebruikte ook een
microscoop en ontdekte onder meer dat de papillen van de nier samengesteld zijn uit talloze kleine buisjes, die uitlopen in het nierbekken."' Enige
jaren later zette Malpighi het onderzoek voort, wat uitmondde in zijn De
renibus (1666). Malpighi ontdekte dat niet alleen het merg van de nier
bestaat uit buisjes, maar ook de schors, zij het in dit geval uit sterk
gekronkelde buisjes. Bovendien nam hij in de schors verspreid talloze kleine
bolletjes waar, die hij voor klieren hield. Malpighi gebruikte een nieuwe
techniek bij dit onderzoek; hij kleurde het nierweefsel door er inkt over te
spreiden en door inkt in de vaten te spuiten. De bouw van de nier lichtte
Bidloo toe aan de hand van drie afbeeldingen. Twee van een gehele nier in de
lengte doorsneden en een met een microscopisch vergroot detail (afb. 7). In
de overzichtstekening zijn de lichaampjes van Malpighi, in Bidloo's terminologie (overgenomen van Malpighi) de 'klieren', duidelijk te herkennen.
Bidloo beschreef de fijne bouw van de nier als volgt:
'(de pijpbundelen) en de klieren maaken het grootste gedeelte van het lichaam des
niers uit. Deeze ontelbare trossen van klieren hangen aan de takken van de uit- en
inwendige bloedvaten, hebbende hunnen bezonderen omtrek en scheiding'.''

De toelichting op Bidloo's detailtekening wijst o.a. op de 'kliertjes' (D), de
'afgebroken pisbuizen' (F) en de 'heel gebleven pisbuizen' (E). Wat opvalt is
dat er geen verbinding te zien is tussen de klieren en de 'pisbuizen', een
verbinding die ook Malpighi niet vermocht zichtbaar te maken, maar wel
aannam.
Bidloo's afbeelding vertoont slechts een deel van de structuur van de nier
zoals beschreven door Malpighi. De sterk gekronkelde buisjes in de schors
van de nier ontbreken. Volgens Grondona heeft Malpighi bij zijn onderzoek
gebruik gemaakt van een microscoop met iets grotere vergroting. Op grond
van deze gegevens concludeer ik dat Bidloo bij zijn onderzoek van de nier
met een zwakke vergroting heeft gwerkt, de buisjes van Bellini en de
lichaampjes van Malpighi heeft kunnen onderscheiden en zodoende de
onderhavige afbeelding heef kunnen (laten) vervaardigen.
Deze conclusie is tegengesteld aan die van Hayman en Grondona,'* die
menen dat Bidloo's afbeeldingen gemaakt moeten zijn naar Malpighi's
16. Zie o.m. L. Belloni, "Die Eroberung des Nephrons",Ber/me;-Aferf/'zm 16(1965)92100; L.G. Wilson", The development of the knowledge of kidney function in relation to
structure- Malpighi to Bowman", Bulletin for the history of medicine 34 (1960) 175-181.
17. Bidloo, Ontleding, beschrijving bij Tab. 43.
18. F. Grondona, "II "De renibus' di Marcello Malpighi". Physis 6(1964) 385-431; J.M.
Hayman. "Malpighi's 'Concerning the structure of the kidneys'", Ann. Med. Hist. 1
(1925) 242-263.
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beschrijving en niet berusten op eigen onderzoek. Hun conclusie is gebaseerd op de constatering dat Bidloo's afbeelding zo getrouw weergeeft wat
Malpighi beschrijft. Dat is (ten dele) waar, maar betekent mijns inziens
alleen dat Malpighi's waarnemingen door anderen bevestigd werden.
Longen
Door Malpighi's onderzoek naar de bouw van de long, beschreven in zijn
twee brieven aan Borelli onder de titel De pulmonibus (1661) werd duidelijk
dat de long grotendeels bestaat uit talloze blaasjes. Door de wand daarvan,
zo concludeerde Malpighi, lopen talloze fijne bloedvaten. Enige jaren later
ging Thomas Willis met zijn onderzoek daar verder op in, met name
helderde hij het verloop van aders en slagaders in de longlobjes op. Hij
beschreef daarnaast ook de verschillende lagen van de wand van de luchtpijp
en het longvlies. Willis stelde vast dat dit uit twee lagen bestaat en dat de
binnenste laag gevormd wordt door de uiteinden van de vaten en van de
longblaasjes. De aanblik ervan, schrijft hij, heeft veel weg van een honingraat."
Bidloo's beschrijving van de structuur van de longen sluit geheel aan bij de
inzichten van Malpighi en Willis. De longblaasjes, schrijft hij, worden
omgeven door bloed- en andere vaten
'welker omgckromde einden en gedraaide weefzel een vliesachtig spanzel maaken, het
welk aan het uiterste vlies zeer vast gehecht is, gelijk blijkt wanneer hetzelve van een
gedroogde long getrokken werd'-"

Bidloo heeft het longvlies microscopisch onderzocht en afgebeeld (zie afb.
8). Hoewel de 'afdruk' van de longblaasjes op het longvlies duidelijk
zichtbaar is, blijkt bij nadere beschouwing dat de details die Bidloo in de
begeleidende tekst aanduidt, niet van elkaar te onderscheiden zijn.
Bidloo benoemt het buitenste vlies van de long (A), het binnenste vlies
'waaraan de afgescheurde gedeeltens der blaaskens hangen' (B) en 'buizen
en pypkens die terzyde de blaaskens loopen' (D). De vliezen en de wanden
van de longblaasjes zijn echter niet anders getekend dan C, de 'kuilkens van
verschillende grootte en verschillend geschikt, hetwelk de wanden zijn van
de gebrookene blaaskens'.
Ook Willis had een afbeelding van het longvlies in zijn Pharmaceutice
rationalis opgenomen. Evenals dat bij de afbeelding van de maagwand het
geval was, geeft Bidloo's afbeelding een realistische impressie van het
onderzochte preparaat, terwijl die van Willis heel onnatuurlijk en nauwelijks
gedetailleerd is.
Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden, dat Bidloo het longvlies
19. Willis, Vervolg, p. 28.
20. Bidloo. Ontleding. beschrijving bij Tab. 25.
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microscopisch onderzocht heeft, maar er niet in geslaagd is om de fijnere
details die hem uit de literatuur bekend waren, zodanig zichtbaar te maken
dat ze ook in een tekening tot hun recht konden komen. Het gevolg daarvan
was dat de legenda bij de afbeelding meer details geeft dan er daadwerkelijk
te zien zijn.
Milt
De macroscopische structuur van de milt was in de vijftiger jaren van de
zeventiende eeuw door verschillende onderzoekers beschreven.'' In 1666
publiceerde Malpighi zijn onderzoek van de milt, waarbij hij in tegenstelling
tot vroegere onderzoekers gebruik maakte van de microscoop. Zeer gedetailleerd beschreef Malpighi de relatie tussen de bloedvaten, vliezen en
trabekels. Tussen de bloedvaten zag hij kleine, ronde lichaampjes die steeds
met 7 of 8 bij elkaar, als een druivetros, aan een steel leken te zitten en die hij
aanmerkte als klieren. Bidloo schrijft in zijn toelichting bij zijn afbeelding
van de milt:
'dat aardig gestel van vliezen, vaten en vezelen, welker uiteynden of laatste zichtbare
spranken, tot hoekskens. of netgelijke vlechtingen, loopen, heeft zeer veel klieren.
Deze hoekskens of holligheden, uit het lichaam van zommige vaten opgerecht, de
ruimtens tusschen der zelver spranken zonder geschikte orde vullende, werden door de
bovengenoemde dwersche netachtige vlechtingen van vezelen geschraagd: zommige
van deeze ruimtens zijn wijd, andere engcr, toch alle inwendig met bloedvaten en
zenuwvlechtingen verzien, aan welke wederom klieren hangen. De menigte deezer
klieren. of witachtige blinkende klierblaaskens. is ontelbaar, der zelver gedaante
eyrond, de holligheid zeer kleen: vceic hangen gelijk een druivetros aan de takken van
de vaten welker haar omtrekken'"

De afbeelding (zie afb. 9) bij deze gedetailleerde beschrijving is heel
teleurstellend:*' van het bovenstaande is niets terug te vinden. De Lairesse
heeft op deze dwarsdoorsnede van de milt enige structuur trachten te
suggereren met behulp van arceringen, maar van de 'huiskens' (d.w.z. de
ruimtes tussen de trabekels, het miltparenchym), de 'klierachtige lichaampjes' en de 'haarachtige takken van de vaten' (capillairen) valt niets te
bekennen.
Bidloo geeft aan dat het hier een afbeelding betreft van een milt die is
opgeblazen en vervolgens gedroogd, een techniek die Malpighi ook gebruikte om de trabekels te bestuderen. Malpighi nam echter de 'klieren' waar in
een preparaat van de milt, die in stukjes gescheurd of zachtjes met een mes
afgekrabd was.

21. F. Tischendorf, Zur Geschichte der Milzforschung. RUckblick und Ausblick (Berlijn
etc., 1970).
22. Bidloo, Ontleding, beschrijving bij Tab. 36,
23. Zie ook Herrlinger, "Bidloo's Anatomia".
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7. Nier, Tab. 43:5.

9. Milt, Tab. 36:4.

8. Longvlies, Tab. 25:7.

10. Hersenen, Tab. 10:2.

Bij het onderzoek van de milt is Bidloo het spoor bijster geraakt. Hij was
zodanig overtuigd van de betrouwbaarheid van Malpighi's waarnemingen
dat hij diens beschrijving van de microscopische anatomie van de milt
overnam, maar was niet in staat om voor zich zelf (en zijn tekenaar) de
genoemde structuren zichtbaar te maken. Dit was deels het gevolg van het
toepassen van de verkeerde prepareertechniek, maar ook kan vastgesteld
worden dat Bidloo alleen met zwakke vergrotingen werkte.
Hersenschors
In de zestiger jaren van de zeventiende eeuw werden van de macroscopische
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anatomie van de hersenen veel meer details bekend door de onderzoekingen
van Niels Stensen (1638-1686) en Willis. Tegelijkertijd werd de microscopische anatomie ervan onderzocht door Malpighi. Voor zijn onderzoek
gebruikte Malpighi gekookte hersenen, waarop hij wat inkt goot om na
enige tijd de overtollige inkt er vanaf te vegen. Met behulp van die
kleuringstechniek en de microscoop ontdekte hij in de hersenschors een
grote massa van klieren. Aan het oppervlak van de hersenschors was
duidelijk te zien dat deze klieren eirond van vorm waren en dat vanuit het
hersenvlies de bloedvaten in de klieren drongen. Aan de binnenzijde van de
hersenschors, vervolgde Malpighi, is te zien dat uit de klieren zenuwvezels
ontspringen die rechtstreeks in de zenuwen doorlopen. Bidloo's afbeelding
van de structuur van de hersenen (zie afb. 10) geeft zo nauwkeurig weer wat
Malpighi beschreef dat Belloni en Clarke & Bearn^'' concludeerden dat de
tekening gemaakt was naar deze beschrijving en niet op grond van eigen
onderzoek door Bidloo.
Voorop gesteld moet worden dat Malpighi een artefact beschreef. Tijdens de
behandeling met inkt kroop de inkt langs dc kleine bloedvaten aan de
oppervlakte van de hersenen, waardoor een netwerk van gekleurde bloedvaten zichtbaar werd met daartussen ongekleurde vlakjes, die Malpighi voor
'klieren' hield.
Bidloo geeft echter een beschrijving van de cortex, die enigszins afwijkt van
die van Malpighi. De hersenschors namelijk:
'is een verzaameling ontelbaare asgraauwachtige klierkens. Deeze alle schoon zij
geward en gedraaid schynen te leggen. werden echter by takken als hoopen tezaamen
gebragt en maakten twee, zomtyds ook wel drie regie reyen'"

Op Bidloo's afbeelding is deze ordening van de klieren, waarover Malpighi
niets schrijft, duidelijk te herkennen. Overigens betreft het hier een schematische afbeelding: door de omringende details (haarvaten: D, en hersenvliezen: B) wordt gesuggereerd dat de klieren relatief grote structuren zijn,
terwijl Malpighi ze met een vrij sterke vergroting heeft waargenomen.^'' Ook
de wijze waarop de zenuwen ontspringen uit de verzameling klieren wijst op
het schematisch karakter van de afbeelding.
Bidloo was ook in het geval van de hersenschors niet in staat om Malpighi's
bevindingen voor zichzelf zichtbaar te maken. Toch wilde bij daarvan een
afbeelding opnemen, temeer omdat hij overtuigd was van de juistheid van
Malpighi's voorstelling van zaken (zie hieronder). Daarom heeft hij een
afbeelding laten vervaardigen die overeenkwam met de beschrijving van
24. Belloni, "Die Neuroanatomie von Marcello Malpighi"; E. Clarke, J.G. Beam,
"The brain 'glands' of Malpighi elucidated by practical hislory". Journal for the history of
medicine and allied sciences 23 (1968) 309-330.
25. Bidloo, Ontleding, beschrijving bij Tab. 10.
26. Clarke, Beam, "The brain "glands'".
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Malpighi, maar waarin hij tevens gepoogd heeft aan te sluiten bij het
macroscopisch beeld van de hersenschors door de klieren in rijen, overeenkomend met de gyri, te ordenen.
Conclusie
Op grond van de bovenstaande voorbeelden kunnen drie groepen van
afbeeldingen onderscheiden worden:
I: afbeeldingen die berusten op waarneming met kleine vergroting en
waarvan de beschrijving overeen komt met de afbeelding (cf. maagwand en nier).
II: afbeeldingen die berusten op waarneming met kleine vergroting, maar
waarvan in de beschrijving details worden genoemd, die niet op de
afbeelding te onderscheiden zijn (cf. longvlies).
Ill: de afbeelding is niet gemaakt op grond van microscopisch onderzoek
en komt of in het geheel niet overeen met de beschrijving (cf. milt) of laat
naar beschrijvingen geconstrueerde structuren zien (cf. hersenschors).
Wanneer alle microscopische afbeeldingen van Bidloo op grond van deze
criteria ingedeeld worden (zie Tabel II) dan blijkt dat 25 afbeeldingen in
groep I ingedeeld kunnen worden, 6 in groep II en slechts 4 in groep III. Met
andere woorden ruim 90% van Bidloo's microscopische afbeeldingen zijn
vervaardigd naar aanleiding van eigen waarneming. Het is ook duidelijk dat
Bidloo bij zijn onderzoek een microscoop of loupe met zwakke vergroting
heeft gebruikt. Immers, zodra het gaat om fijne details, zoals de bouw van
de milt, kan Bidloo deze niet meer ontdekken maar in zijn beschrijvingen
gaat hij toch uit van de meest recente bevindingen daarover. Ten slotte kan
vastgesteld worden dat Bidloo niet bang was om details of zelfs belangrijke
structuren af te beelden, die hij niet had waargenomen, maar waarvan hij
overtuigd was dat ze er moesten zijn (cf. hersenschors).
De kritiek die door een aantal wetenschapshistorici op Bidloo's microsc jpische afbeeldingen is uitgeoefend, geldt dus zeker niet voor het totaal van
zijn inspanningen, maar wel voor een aantal specifieke gevallen.
Dat Bidloo niet schroomde in zijn werk details toe te voegen, die hij niet kon
zien, blijkt ook uit zijn publikatie over de leverbot." Daarin heeft hij een
afbeelding opgenomen van een leverbot bij kleine vergroting, die heel goed
is op een detail na: hij tekende twee ogen in de kop van dit diertje, die deze
niet heeft. Bovendien beeldde Bidloo de ogen zelf nog eens extra vergroot af
(zij lijken verdacht veel op visse-ogen). Deze laatste afteelding ontstond uit
zijn overtuiging dat alle dieren ogen moesten hebben. Een overtuiging
waarin hij gesteund werd door zijn onderzoek naar de ogen van de mol en
27. G. Bidloo, Brief aan Antony van Leeuwenhoek wegens de dieren, welke men somivds
in de lever der Schaapen en andere beesten vind (Delft, 1698).
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een slangesoort, waarvan tot dan steeds gedacht was dat ze blind was.^*
Ook uit de polemiek tussen Bidloo en Ruysch over een aantal veronderstelde
onjuistheden in Bidloo's atlas komt naar voren, dat Bidloo eenmaal
overtuigd hardnekkig aan zijn standpunt vasthield. Ruysch verzette zich fel
tegen de door Malpighi geprogageerde opvatting dat de hersenschors uit
klieren zou bestaan en wees er keer op keerop, dat deze structuren zelfs met
behulp van vergrootglazen niet te vinden zijn. Voor Bidloo was dat geen
reden om aan het bestaan ervan te twijfelen. Deze kwestie liep zo hoog op,
dat beide hoogleraren tijdens een openbare ontleding hun gelijk trachtten te
bewijzen. Ruysch schrijft daarover
't Geheugt my nog, wal my gebeurde, toen de Hoogleraar Bidloo tot zyn verwering
tegens my in een openbare ontleding wilde vertonen, dat den hersenbast 't zamengestell was uyt eironde kliertjes; hij hielt namentlijk den hersenbast in zijne handen,
vragende zijne toehoorders, of zij niet zagen. dat den gemelden bast bestont uyt
zodanige klieren, als hy in zijn werk geschreven hadde'-'

Tot ontzetting van Ruysch durfde menigeen op deze vraag geen neen te
antwoorden. Het valt overigens te betwijfelen of de kritiek van Ruysch
uitsluitend ingegeven werd door de inhoud van Bidloo's werk, immers hij
bracht de kritiek pas 10 jaar na de publikatie van de atlas naar voren.
Persoonlijke motieven, misschien in samenhang met Bidloo's benoeming in
Leiden (waarin Willem III de hand gehad zou hebben) lijken eerder ten
grondslag gelegen te hebben aan Ruysch' actie.
Discussie
Aan Bidloo's anatomische atlas lag een ambitieus programma ten grondslag: de moderne anatomie samengebracht in een atlas, in beeld gebracht
door een kunstenaar. In dat programma pasten ook de recente ontdekkingen op het gebied van de microscopische anatomie. Het was een logische en
verstandige werkwijze dat Bidloo de contemporaine literatuur gebruikte als
leidraad voor zijn microscopische onderzoekingen en dat hij zich niet op
onbekend terrein begaf. De microscopic en de volledigheid van zijn atlas
gingen Bidloo ter harte. Dat blijkt wel uit het feit dat hij nog in een zeer laat
stadium van de voorbereiding een afbeelding van de rode bloedlichaampjes
in zijn atlas heeft opgenomen. Op de tekening van De Lairesse^" komt het
capillair met daarin de rode bloedcellen niet voor, wel op de corresponderende gravure. Gezien de overeenkomst tussen Bidloo's afbeelding en
28. G. Bidloo, Exercitationum anatomico-chirurgicum Decas II(Leiden, 1715); de tiende
bijdrage handelt over fysico-anatomische waarnemingen over de ogen en het gezichlsvermogen van verschillende dieren.
29. F. Ruysch, Alle de ontleed-genees- en heelkundige Werken, dl. Ill (Amsterdam.
1744) 1251. '
30. Zie afbeelding op p. 42 in Dumaitre. La curieuse destinee.
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Swammerdams tekening van een met bloed gevuld capillair, lijkt het
waarschijnlijk dat Bidloo daardoor geinspireerd is. Via Mattheus Sladus,
een gemeenschappelijke vriend zou Bidloo toegang gehad kunnen hebben
tot Swammerdams manuscripten.
Toch vertoont de lijst van Bidloo's microscopische waarnemingen ook twee
opvallende manco's: de spiervezels en de spermacellen. Van Leeuwenhoek
had voor 1680 al een aantal onderzoekingen over de spiervezels bekend
gemaakt en zijn ontdekking van de spermacellen in 1677 was bepaald niet
onopgemerkt gebleven.
Bidloo's microscopische afbeeldingen, de discrepanties tussen afbeelding en
de beschrijving daarvan, alsmede de naar aanleiding van de afbeeldingen
gevoerde discussies brengen op pregnante wijze de problemen van de
zeventiende-eeuwse microscopic naar voren.
Om te beginnen bestond er twijfel over de vraag of dat wat door de
microscoop waargenomen werd een getrouw beeld was van de werkelijke
structuur. Zolang het structuren betrof die ook met het blote oog onderscheiden konden worden, was er geen probleem. Maar voor velen was het
moeilijk om het bestaan van structuren die alleen met behulp van een
microscoop gezien konden worden te aanvaarden. Dat kwam duidelijk naar
voren in de polemiek tussen Ruysch en Bidloo.
Ruysch wees er op dat de papillen van de huid heel moeilijk waar te nemen
zijn, maar vergezelde deze mededeling toch van, heel schematische, tekeningen van de papillen, een op ware grootte en een een aantal malen vergroot.
Bidloo greep dit aan om verdere kritiek van Ruysch te ontzenuwen, want,
schreef hij, Ruysch gebruikte hier zelf een microscoop en wilde mij het
gebruik ervan ontzeggen om de klieren in de hersenschors aan te tonen.
Maar Bidloo toonde zich, voorai gezien de gerede twijfel of juist de
afbeelding van de hersenschors op een waarnemingsfeit berust, onheus
jegens Ruysch toen hij stelde dat deze raaskalde wanneer hij
'het iets onmogelijks noemt, dat de grootte van deze klieren met behulp van
microscopen vergroot kan worden van 1 tot 1000, laat staan tot 100.000 en meer'."

Vervolgens, overtuigd van de realiteit van het waargenomene, was er het
probleem van de interpretatie daarvan. Ook hiervan bevatten de pamfletten
die Bidloo en Ruysch publiceerden enige voorbeelden, o.a. het verschil van
mening over de papillen in de huid. Bidloo was daarover nogal ongewis en
merkte een deel van de papillen aan als 'zenuwachtige tepelkens' ('A' in fig.
6 van afb. 2), d.w.z. als de zintuigen van het gevoel, en een deel als 'klieren'
('C in fig. 6 van afb. 2). Ruysch mat deze onduidelijkheid breed uit en
meende dat Bidloo in zijn beschrijving de 'zenuwachtige tepelkens' verwarde

31. Bidloo, Vindiciae, 39-40, citaat 40 (mijn vertaling).
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met de talgkliertjes, die niet tussen de huidpapillen liggen, maar er direct
onder.
Ten slotte werd de onderzoeker gesteld voor het probleem van het vastleggen van het waargenomene op een afbeelding.'^ Dat dit niet eenvoudig
was, wordt misschien nog het best geillustreerd door het feit dat Malpighi bij
de beschrijvingen van zijn microscopisch onderzoek van de menselijke
anatomie slechts enkele afbeeldingen voegde en die betroffen merendeels
vcrgelijkbare, maar eenvoudiger gcbouwde, dierlijke organen (in De pulmonibus een kikkerlong b.v.). Bidloo's afbeeldingen vertonen geen enkele
overeenkomst met enige van Malpighi's afbeeldingen. Een deel van de
afbeeldingen uit Willis' werk, waar Bidloo wel veel steun aan gehad heeft,
was gebaseerd op macroscopisch onderzoek. Derhalve kan zonder overdrijving gesteld worden dat Bidloo pionierswerk verrichtte wat betreft het
afbeelden van de microscopische anatomie van het menselijk lichaam. Voor
de problemen die zich daarbij voordeden hebben hij en zijn tekenaar Gerard
de Lairesse soms inventieve oplossingen bedacht zoals bij de maagwand,
maar soms kwam een wanprodukt tot stand zoals de afbeelding van de
structuur van de milt.
Andere auteurs maakten dan ook dankbaar gebruik van Bidloo's inspanningen door zijn afbeeldingen in hun eigen werken over te nemen. Voorbeelden daarvan worden gevonden in Steven Blankaart's De nieuw hervormde anatomie (tweede druk van 1686 en latere drukken) en in Philip
Verheyen's Anatomiae corporis humani (Leuven, 1693).
Boven alles echter toont de microscopic in Bidloo's atlas aan dat het
onderzoek van de grote microscopisten uit die tijd, te weten Malpighi,
Hooke, Swammerdam, Grew van Van Leeuwenhoek geverifieerd kon
worden door andere onderzoekers. Daarbij moet wel benadrukt worden dat
Bidloo daartoe alleen in staat was voor zover het ging om structuren die met
kleine vergrotingen te onderscheiden waren. Daarin is Bidloo's magnum
opus een voorbode van de ontwikkeling van de microscopic in de 18e eeuw.
SUMMARY
Microsopical anatomy in Bidloo's "Anatomia humani corporis" (1685)
In historiography Goverd Bidloo's Anatomia humani corporis (Amsterdam, 1685) is
especially famous in connection with a case of alleged plagiarism by William Cowper.
This anatomical atlas is also renowned as the first in which the microscopical anatomy of
some organs was included. Some of these illustrations, however, have been severely
criticized by historians of science, who pointed out that the illustrations are based on
Malpighi's descriptions of microscopical structures rather than on personal observation.
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The purpose of this article is to investigate the truth of these criticisms.
A survey of Bidloo's microscopical illustrations against the background of contemporary
literature (Table I and II) revealed that Bidloo's microscopical anatomy is largely limited
to organs on which recent anatomical studies were available. As this does not imply that
Bidloo's illustrations are executed merely on the basis of descriptions I have analysed five
illustrations and their correspondent legends in some detail, to wit stomach, kidney, lung,
spleen and brain. On the basis of this analysis Bidloo's illustrations may be grouped into
three categories: I. slighty magnified, illustration conform legend; II slightly magnified,
legend indicates details which are not discernable on the illustration; III. not based on
microscopical evidence, the illustration either lacks any detail indicated in the legend or is
constructed on the basis of a description (by Malpighi). The illustrations in the first two
categories are clearly the result of Bidloo's own microscopical observations. As these two
categories comprise 90% of all illustrations the conclusion must be that earlier criticisms
were correct in a few instances, but should not extend to Bidloo's microscopical anatomy
as a whole.

