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IN MEMORIAM
PROF.DR. DANIËL DE MOULIN (1919-2002)
MJ. VANLIEBURG

Met het overlijden van de Nijmeegse hoogleraar De
Moulin op 9 februari j.l. ontviel de medische geschiedenis één van de grondleggers van de academische beoefening van deze discipline in Nederland en
tevens de penvoerder-par-exceilence van de geschiedenis van de chirurgie. Bijna veertien jaar na de verschrikkelijke tragedie (april 1988) die een zo abrupt
einde maakte aan de altijd plezierige en vooral leerzame contacten met deze markante vertegenwoordiger van ons vakgebied, ligt er de vraag zijn
overlijden te markeren met een overzicht van zijn
leven en werk. Zo'n overzicht, althans wanneer dat
dieper wil steken dan een opsomming van de biografische data en bibliografische lemmata, kan niet
anders dan persoonlijk zijn. Ontdaan van deze persoonlijke inkleuring zullen de essenties echter ongetwijfeld toch voor velen herkenbaar zijn, ook al
moet ik me daarbij hoofdzakelijk beperken tot het
optreden van De Moulin als medisch-historicus. Die
restrictie verdient des te meer nadruk, omdat De
Moulin zijn medisch-historische activiteiten zó professioneel en met zoveel inzet ontplooide, dat velen
binnen zijn actieradius als medisch-historicus zich
nauwelijks konden voorstellen dat (tot 1979) op zijn
schouders ook nog de verantwoordelijkheden en verplichtingen van een chirurgische praktijk lagen. Die
constatering raakt tegelijk een belangrijk kernpunt in de biografie van de overledene, namelijk de impliciete weigering om de geschiedenis van de geneeskunde als nevenactiviteit te kwalificeren, als hobby ter
verstrooiing in een veeleisend bestaan als chirurg. Voor De Moulin was de medische geschiedenis, wilde
zij op academisch niveau beoefend kunnen worden, een discipline die volledige toewijding eiste. Het was
een lange en moeizame weg waarlangs De Moulin dit ideaal binnen de universitaire wereld van Nijmegen
heeft weten te realiseren: een in letterlijke zin baanbrekend traject, dat des te meer respect afdwingt wanneer we de onderdelen in hun chronologische samenhang de revue laten passeren.'
Daniël de Moulin werd op 12 september 1919 in Nederlands-lndië geboren als zoon van de dierenarts
Frederik VV.K. de Moulin, docent aan de Nederlandsch-Indische Veeartsenijschool te Buitenzorg (lava),
en de violiste Albertina A.H. Kroon. Na de middelbare school liet hij zich in september 1939 inschrijven
als student geneeskunde aan de Utrechtse Universiteit. De voortgang van zijn studie werd echter ernstig
verstoord door de verwikkelingen tijdens de Bezetting,sjaren: in mei 1943 weigerde De Moulin de loyaliteitsverklaring te tekenen, vluchtte naar Frankrijk en vervolgens naar Spanje, vanwaar hij na een korte
gevangenschap naar Engeland wist te ontkomen. Nog datzelfde jaar (1943) werd hij ingelijfd bij het
KNIL, vertrok naar Nieuw-Guinea en nam daar deel aan het offensief tegen lapan. Voor dit optreden
ontving hij verschillende belangrijke onderscheidingen (Militair Kruis van Verdienste; Oorlogsherinneringskruis; Kruis voor Orde en Vrede; Verzetskruis).
In 1946 keerde De Moulin terug naar Necierland, hervatte zijn medi.sche studie, behaalde in 1950 zijn
artsexamen en begon zijn opleiding tot chirurg in het Sint Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg (opleider dr.
E.I. Moeys); in december 19S6 volgde zijn inschrijving in het specialistenregister. In 1958 verbond IX'
Moulin zich als chirurg aan het Sint l.iduina Ziekenhuis te Boxtel, waar hij naast zijn heelkundige werk
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de tijd vond om onder leiding van zijn vroegere opleider (inmiddels hoogleraar te Nijmegen) en de
mediëvist prof. dr. R.R. Post te werken aan een proefschrift over De heelkunde in de vroege Middelcemveii,
waarop hij in 1964 cum laude promoveerde.'
Via zijn heelkundige carrière opende dit proefschrift het pad naar de universiteit: nog datzelfde jaar
1964 werd De Moulin benoemd tot lector algemene heelkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
Pas drie jaar later, verlaat door het onverwachte overlijden van prof. Moeys (1918-1965) en door een Visiting lectureship' aan het medisch-historisch instituut in Baltimore (1966),-' aanvaardde hij zijn ambt met
een openbare les over Pijn en tijd, een thema dat hij acht jaar later exemplarisch uitwerkte in een artikel
onder de titel '.A historical-phenomenological study of bodily pain in Western man'.-"
In de jaren die volgden verschoof het zwaartepunt van zijn interesse steeds nadrukkelijker naar de
geschiedenis der geneeskunde. Zijn internationale optreden, waarvoor zijn proefschrift een belangrijke
aanzet had gegeven; zijn profilering binnen de Nederlandse medisch-historische wereld, zowel door zijn
publicaties als door zijn voorzitterschap van het Genootschap voor de Geschiedenis van de Geneeskunde, Wkskunde, Natuurwetenschappen en Techniek (Gewina) in de jaren 1968-1972, en zijn pionierswerk binnen de Nijmeegse medische faculteit, waar hij door middel van 'lunchlezingen' en de oprichting
van een Medisch-Historische Glub de belangstelling voor de geschiedenis der geneeskunde probeerde te
institutionaliseren, vormden de basis voor zijn benoeming tot buitengewoon lector geschiedenis der
geneeskunde en voor het initiatief tot oprichting van het Instituut voor de Geschiedenis der Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit, beide in 1971. Hetzelfde jaar verliet hij de chirurgische kliniek van
het Academisch Ziekenhuis en vestigde zich opnieuw als chirurg in het ziekenhuis te Boxtel.
Op de avond van de 27e september (Sint Cosmas en Daniiaansdag!) 1974 maakte ik voor het eerst persoonlijk kennis met De Moulin. Kort tevoren had ik hem telefonisch de vondst gemeld van een deel van
de verloren gewaande natuurhistorische verzameling van het theatrum anatomicum te Rotterdam, waarover De Moulin in 1973 had gepubliceerd in het kader van zijn breed opgezette onderzoek naar de
Nederlandse anatomische theaters, het eerste 'tweedegeldstroom'-project van het Nijmeegse Instituut.''
De Moulin kwam die avond naar Rotterdam voor de opening van de tentoonstelling in het Gemeentearchief over 'Pieter Rabus 1660-1702: vooravond van de eeuw der rede', bij welke gelegenheid hij een
prachtige voordracht hield onder de onvergetelijke titel 'Steekt vrij uw ooren op, leesgretigen'.'' Beide, de
ontmoeting en de lezing, maakten op mij een onvergetelijke indruk: enerzijds de gedistingeerde maar
uiterst aimabele wijze waarop hij met mij (nog medisch student) over de geschiedenis der geneeskunde
sprak, patriarchaal (in de beste betekenis des woords) adviserend en tegelijk ruimhartig stimulerend om
mijn ambities toch vooral niet als sinecure op te vatten, waarbij ik direct al getroffen werd door de bijzondere humor die hem eigen bleek te zijn en die hij door een opmerkelijke twinkeling in de ogen wist te
versterken, en anderzijds de rijke inhoud van zijn klassiek-retorisch opgezette lezing die hij met zijn
geheel eigen timbre en toonzetting van het papier voordroeg met het voelbaar gezag van een gepassioneerd beoefenaar van de intellectuele geschiedenis.
Drie maanden later (december 1974), uitgenodigd voor een lezing voor de Medisch Historische Club,
maakte ik kennis met hetgeen De Moulin in Nijmegen aan infrastructuur had opgebouwd. Daar, in de
provisorische behuizing aan de Sint Annastraat, stonden de eerste boekenkasten met de naslagwerken en
monografieën die voor het onderzoek onder handbereik moeten staan (een selectie die hij onder de titel
Appiirddt voor de studie van de geseliiedeuis der geneeskunde in stencilvorni aan studenten, aspirantonderzoekers en bezoekers ter beschikking stelde), was het begin van de omvangrijke collectie dia's die
hij - overtuigd als hij was van de betekenis van de illustratie in het medisch-historisch onderwijs én
onderzoek^ - stuk voor stuk zorgvuldig op kaartjes beschreef en met kleurstickertjes systematisch ontsloot, en beheerde hij een grote collectie overdrukken die door hel bijna dagelijks versturen van voorgedrukte reprintaanvragen zienderogen aangroeide. Door de verhuizing naar Huize Heyendael aan het
Geert Grooteplein kreeg De Moulin voor zijn instituut een ideale ambiance met een rijke historie,* ruim
genoeg voor de verdere uitbouw van de collecties, voor de werkplekken van zijn medewerkers en bereikbaar via de kamer waar zijn trouwe secretaresse Marjan Poulissen de regie voerde - met de prachtige werkkamer waar de kleine gestalte van De Moulin achter het imposante bureau zich aftekende tegen
de grote vensters aan de voorzijde van het pand. Wie deze werkkamer binnenkwam passeerde op ooghoogte het kleine portretje van een gebrilde oude heer met witte haardos in Hinstein-coupe: een confrontatie die onmiskenbaar bedoeld was om te informeren naar diens identiteit, hetgeen De .Moulin
vervolgens de mogelijkheid bood onvermoeibaar zijn bewondering te uiten voor de geportretteerde
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Owsei Temkin, de Amerikaanse medisch-historicus die hem blijkbaar geweldig inspireerde en wiens oeuvre zijn ideaal voor de beoefening van de geschiedenis der geneeskunde representeerde. Mij lijkt deze
identificatie uiterst veelzeggend voor de profilering van De Moulin als medisch-historicus, voor zijn distantie tot de sociaal-historische benadering die gewoonlijk op noemer van Temkins collega Henry
Sigerist wordt gebracht, voor zijn vrijages met de klassieke letteren (die De Moulin zich extracurriculair
eigen maakte), voor zijn brede cultuurhistorische benadering van het medische verleden, en voor zijn
intentie de medische geschiedenis te vatten in de schoonheid van de taal. Die brede belangstelling voor
literatuur en kunst had hem al tijdens zijn medische studie van zijn jaargenoten onderscheiden en was
bovendien de schakel geweest voor zijn kennismaking met de Engelse letterkundige lannie Luit, met wie
hij in 1952 was gehuwd.
Eenmaal in de prachtige zaal waar de lezingen van de Medisch-Historische C^lub (naar Amerikaans
voorbeeld!) en de andere officiële bijeenkomsten van het Nijmeegse instituut gewoonlijk plaatsvonden,
kon men als spreker van achter de katheder genieten van het onvergetelijke uitzicht over het gehoor dat
zich rondom de grote tafel had geschaard in het licht van de schitterende kroonluchter en tegen de achtergrond van de barokke muurschilderingen en kolossale wandspiegels. In die ambiance schitterde De
Moulin als gastheer temidden van zijn trouwe Clubvrienden, onder wie verschillende (oud)hoogleraren,
medisch-historisch geïnteresseerden uit de regio en soms van ver, en natuurlijk zijn naaste medewerkers.
Het was een eer voor de Medisch-Historische Club te mogen spreken, en een onverdeeld genoegen er als
gast te mogen zijn. Mutatis mutandis gold dat ook voor het facultatieve onderwijs, waarvoor De Moulin
een opmerkelijk beleid voerde om in samenwerking met anderen inhoud te geven aan de colleges, zodat
de studenten een gevarieerd aanbod van historische voordrachten van verschillende sprekers kregen aangeboden, steevast ondersteund door riik beeldmateriaal en een uitgebreide syllabus. Als onderdeel van
datzelfde beleid verschafte De Moulin zijn studenten alle ruimte (maar zonder vrijblijvendheid) om de
eerste resultaten van hun medisch-historische onderzoek te presenteren, zowel mondeling (bijvoorbeeld
tijdens de bijeenkomsten van de Rheinische Kreis waarin De Moulin een actief aandeel had) als schriftelijk. Sinds 1984 werden de belangrijkste scripties en werkstukken uitgegeven in de serie Scripta tirouuni,
waaronder sommige nummers als opstap voor een promotie hadden kunnen fungeren (G.A. Lauw, De
Dokter Djawa-Sehool; J.A.M. Slenders, Het Theatrum Anatomieum in de Noordelijke Nederlanden 1555i8oo\ A.M. Uyterlinde, De miskenning van de ettercel). Veel tijd besteedde De Moulin aan de begeleiding
van het onderzoek van zijn promovendi en de inhoudelijke en redactionele bewerking van hun concepten. In 1976 mocht A.H.M. Kerkhoff zich zijn eerste promovendus noemen (Over de geneeskundige verzorging in het Staatse Leger); van de overige promovendi die volgden moeten de huisarts B.I. Kam
(Meretrix en inediens, 1983) en de biologe A. de Knechl-van Eekelen {Naar een rationele zuigelingenvoeding, 1984) worden genoemd. Dat de voltooiing van sommige proefschriften mislukte, ervoer hij telkens
weer als een grote teleurstelling, temeer omdat hij aan de uitbreiding van zijn 'Nachwuch.s' grote betekenis hechtte voor de consolidatie van het vakgebied en van zijn instituut binnen de Nijmeegse medische
faculteit. Bij de proefschriften van de chirurgen W. Veltheer {Heelkunde te Utrecht op het breukvlak van
twee eeuweih 1989) en R.F. van der Sluis {David van Gesscher, 1990), van H. den Hertog {De militnirgeneeskundige verzorging in Atjeh, 1873-1904, 1991) en van de huidige hoogleraar medische geschiedenis
aan de Vrije Universiteit E.S. Houwaart {De hygiënisten. .Artsen, staat en volksgezondheid in Neilcriand
1840-1890], die allen onder leiding van De Moulin met hun onderzoek waren begonnen, moest de aironding en finale redactie vanwege de genoemde omstandigheden helaas buiten aanwezigheid van De
Moulin plaatsvinden.
De strategie waarvoor De Moulin had gekozen om door coöperatie met collegae het vakgebied binnen
Niimegen tot ontplooiing te brengen, volgde hij ook voor de profilering van de geschiedenis der geneeskunde op landelijk niveau. Als voorzitter van het Genootschap Gewina nam hij in 1970 het initiatief om
de 'Schakelcommissie', die bedoeld was om vanuit het Genootschap het onderwijs in de geschiedenis der
onderhavige vakken te stimuleren en de belangen van de fungerende docenten te behartigen, nieuw leven
in te blazen.'* Dat de 'Schakelcommissie' en het daaruit voortgekomen IDO (Interuniversitair Docenten
Overleg) niet het succes bracht waarop De Moulin hoopte en waarvoor hij zich zo krachtig inzette, had
onder meer te maken met personele verhoudingen tussen de pioniers die toen in dit collectief verenigd
waren. Dat de relatie met de Amsterdamse hoogleraar G.A. Lindeboom werd bepaald door een zekere
incompatibilité des humeuis, was daarbij voor weinigen een geheim. Omdat dit voor de ontwikkeling
van het vak medische geschiedenis in de jaren zeventig, begin jaren tachtig toch wel relevant is geweest,
wil ik dit punt niet stilzwijgend passeren, vooral ook niet omdat daarmee het beeld van De Moulin als
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medisch-historicus kan worden gedetailleerd. Hoewel
Lindeboom de benoeming van De Moulin in 1971 met
'een hartelijke gelukwens' had begroet,'" doorbrak het
Nijmeegse initiatief toch de hegemonie en de landelijke actieradius van het Medisch-Encyclopedisch
Instituut dat Lindeboom in 1950 had opgericht. Belangrijker echter was de botsing tussen de 'coöperator'
De Moulin en de 'Einzelgiinger' Lindeboom, een tegenstelling die ongetwijfeld valt te herleiden tot het
teamwork waartoe De Moulin zich als chirurg genoodzaakt wist en het individualistisch fungeren als 'sensorium commune' waartoe Lindeboom zich als internist
geroepen wist. Een fraaie illustratie daarvan zag ik op
een van de eerste vergaderingen van de Schakelcommissie waarbij ik mocht aanschuiven, toen De Moulin
een aan hem gericht verzoek om voor de nieuw
geplande Algemene Geschiedenis der Nederlanden de
hoofdstukken over de geschiedenis der geneeskunde te
leveren commissoriaal maakte, maar een vergadering
later moest vaststellen dat Lindeboom een bewerking
van zijn juist verschenen Geschiedenis van de medische
wetenschap in Nederland (1972) had ingestuurd. Uit
eigen ervaring kon De Moulin in zijn in memoriam van Lindeboom melden; 'because of his strongwilled
dominant personality, he was not always very easy to deal with'!"
De benoeming van dr. De Moulin tot voltijds lector (in 1980 omgezet in een gewoon hoogleraarschap)
bood hem in 1979 de gelegenheid zijn klinische werkzaamheden te beëindigen en zich volledig te wijden
aan zijn passie: de geschiedenis der geneeskunde. Het werden de jaren waarin hij zich profileerde als de
onbetwiste primus inter pares in de Nederlandse medische geschiedenis. De kloeke feestbundel onder de
titel De novis invcntisdïe hem door zijn collegae en vrienden bii zijn 65e verjaardag (1984) werd aangeboden, was een bewijs hoezeer De Moulin waardering oogstte voor alle hoedanigheden waarin hij de
geschiedenis van de geneeskunde in het algemeen en de geschiedenis van de chirurgie in het bijzonder
uitdroeg, bevorderde en met zijn vele publicaties verrijkte. Terwijl hij doende was zijn jarenlang opgebouwde kennis over de geschiedenis van de Nederlandse chirurgie te condenseren in een ultieme
beschrijving waarin tevens zicht moest worden geboden op het brede cultuiu'historische decor van zijn
onderwerp, formeerde hij binnen zijn instituut de structuren die het mogelijk moesten maken om in
aansluiting op de voltooiing van dit opus magnum zich verder te profileren door een studie van de
geschiedenis van de geneeskunde in Nederlands-lndië. De organisatie van een symposium over 's-Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen te Utrecht (1822-1865) gil' hiervoor in september 1987 het
startsein.'- Bovendien begon in deze jaren binnen de medische faculteiten de clustering van de medische
geschiedenis met de medische filosofie en medische ethiek, een terrein waarvoor De Moulin overigens
ook in ver.schillende publicaties zijn belangstelling had getoond.'* Ook zijn benoeming tot bibliothecaris
van de Maat.schappij, als opvolger van prol. Lindeboom, was in 1987 een nieuwe uitdaging." Dalzeltde
jaar werd De Moulin bij het 85-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde onderscheiden met de erepenning in goud; een jaar later droeg hij zijn boek A history of surgery. With emphasis on The
Netherlands (1988) op aan de jubilerende vereniging.'''
Kort daarna (april 19R8) overkwam hem de misdadige aanslag op zijn leven tijdens een studiereis in
Amerika. Een lange herstelperiode bracht De Moulin daarna weliswaar weer terug in de kring van zijn
intimi, maar de blijvende beschadiging van zijn hersenen maakte een terugkeer naar zijn werkzaamheden en naar zijn bredere kring van vrienden en collega's onmogelijk. Een druk bezocht symposium
over de geneeskunde in Nederlands-lndië markeerde in september 1989 op waardige wijze de afsluiting
van zijn werkzame levensperiode.'"
Het medisch-historisch oeuvre dat De Moulin heeft nagelaten, opende in 1955 met een artikelenreeks in
het tijdschrift .Archivuin chirurgicuin Neerlandicnm over de geschiedenis van de vaatchirurgie, een thema
dat nauw was verbonden met zijn toenmalig onderzoek naar de mogelijke materialen ter vervanging van
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arteriële vaten (waarbij hij met zijn keuze voor het Teflon zijn tijd vooruit bleek te zijn).'' Ook zijn daarop volgende bijdragen in het lijfblad van de Nederlandse chirurgen bleven tot zijn promotie (1964) thematisch grotendeels op noemer van de vaatchirurgie;'* maar in de jaren nadien verbreedde de scope zich
tot de gehele chirurgie,"* waarbinnen de vele publicaties op verschillende manieren kunnen worclen
gerangschikt: biografisch, over Wilhelm Fabry, Job van Meekeren, Paul Barbette en Lorenz Heister,-" en
in de vorm van op video verspreide interviews met belangrijke Nederlandse medici uit de twintigste
eeuw;-' geografisch, waarbij De Moulins bijzondere belangstelling voor 'de overzeese gebieden' natuurlijk
bepalend was,'' en historisch-chronologisch, waarbij de middeleeuwen-' en de (vroege) negentiende
eeuw in het oog springen.-^ Behalve voor de vaatchirurgie en scheepschirurgie,-' koesterde De Moulin
bijzondere belangstelling voor de oncologie en oncologische chirurgie.-'' Daarnaast ontkwam ook De
Moulin niet aan de bijdragen-op-bestelling, zoals de serie artikelen in Organorama en het Hart bulletin,-^
en de gelegenheidsgeschriften van medische instellingen en organisaties;-" twee onontkoombare categorieën voor de medisch-historicus binnen de medische faculteit. Tot de laatste categorie behoren de mooie
diesrede Hippocrates in dubiis (1980) en zijn bijdragen tot het gedenkboek van het Amsterdamse
Binnengasthuis en van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde.-'*
Met die erfenis als basis en met de beste herinnering aan deze noeste werker als stimulans, mag het vaandel van de beoefening van de geschiedenis der geneeskunde aan een nieuwe generatie worden doorgegeven. In de Nederlandse traditie van de beoefening van de medische geschiedenis was De Moulin een van
de laatste representanten van de generatie medisch-historici die eerst een lange klinische ervaring hadden opgedaan alvorens zij binnen de medi.sche taculteit gezicht.sliepalend werden voor de profilering van
dit vakgebied. Tot dan was het gezicht vooral bepaald door enkele noest werkende en vlijtig publicerende
huisartsen die naast de dagelijkse beslommeringen van de praktijk de geschiedenis van de geneeskunde
exploreerden als bron van lering en vermaak. De professionele standaard die De Moulin aan de beoefening van het vak oplegde, de accentuering van de cultuurhistorische elementen die het vakgebied van de
geschiedenis der geneeskunde een bijzonder cachet gaf temidden van de medische vakken in het curriculum en een humanistisch-pedagogische dimensie gaf aan de medische opleiding, het teamwork dat De
Moulin zo hoog in het vaandel schreef, kleuren de herinnering aan deze aimabele nestor van de
Nederlandse medische geschiedenis en versterken de waardering voor hetgeen hij voor dit vakgebied tot
stand heeft gebracht.

Noten
i.Veel biografische en bibliografische data voor deze bijdrage zijn ontleend aan 'Biographical notes on
Daniel de Moulin', in; A.H.M. Kerkhoff, A.M. Luyendijk-Elshout en M.J.D. Eggink (red.), De Novis
Inventis. Essays in the history of medicine in honour of Daniel de Moulin on the occasion of his 6^th
birthday (Am.sterdam-Maarssen: APA-Holland University Press, 1984) ix-xiii, en 'Daniel de Moulin's
publications', ibidem, 511-517.
2. D. de Moulin, De heelkunde in de vroege Middeleeuwen {Leiden: E.). Brill, 1964). Zie ook: Chirurgksche
Illustrationen aus dem frühen Mittelalter, in; Current problems in the history of medicine (Basel-NewYork: S. Karger, 1966) 284-285.
3.Vgl. D. de Moulin, Medical history in the United States of .America, Janus 54 (1967) 252-255, en De
historia medicina in de Verenigde Staten, Acre perennius (1970) nr. 2, 21-40.
4. D. de Moulin, Pijn en tijd. Openbare les (Leiden: E.J. Brill, 1967) en A historical-phenomenological
study of bodily pain in Western man. Bulletin of the history of medicine 48 (1974) 540-570.
5. D. de Moulin, De natuurhistorische verzameling in het voormalig Theatrum Anatomicum te
Rotterdam, Rotterdams jaarboekje, 9e reeks, 10 (1972) 129-139; M.J. van Lieburg, Het anatomisch kabinet der Clinische School te Rotterdam, Rotterdams jaarboekje, 8e reeks, 2 (1974) 251-270, en idem, Het
eerste Theatrum Anatomicum van Rotterdam (1642-1759), ibidem 4 (1976) 210-227. Het bedoelde project resulteerde in verschillende publikatics; I. de Groot en D. de Moulin, Leidse Universiteit 400 jaar.
Het Amphitheatrum anatomicum. Spiegel historiael 10 (1975) 208-211; D. de Moulin en LM. de Groot,
Het amphitheatrum anatomicum, Organorama 12 (1975) nr. 3, 23-27; D. de Moulin, Anatomische les
voor chirurgijns, in; A.F. Manning (red.), Erfgoed van Nederland (Amsterdam: Readers Digest, 1979)
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168-169, en J.A.M. Slenders, Het theatrum anatomicum in de Noordelijke Nederlanden i_5_55-i<s'oo
(Nijmegen: Instituut Geschiedenis der Geneeskunde, 1989).
6.D. de Moulin, Steekt vrij uw ooren op, leesgretigen ...(AiiLsterdam: Holland University Pers, 1974).
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8.D. de Moulin, Huize Heyendael. Stamslot van de Medische Faculteit der Katholieke Universiteit
(Nijmegen: Katholieke Universiteit, 1982).
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