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HET THEATRUM ANATOMICUM: 
PUBLIEKSCOMMUNICATIEF FOSSIEL 
OF 'ARCHETYPE' 
JAN C.C. RUPP* 

Het geven van medische voorlichting en van wetenschapsvoorlichting in het algemeen 
wordt zelden als een opwindende, geestdrift opwekkende activiteit gezien. Meijman 
karakteriseert de sfeer als volgt: 'Onderzoeksbevindingen zijn zelden spectaculair en zijn 
vaak tegenstrijdig en complex, en het wetenschapsbedrijf is doorgaans tamelijk saai, en 
toch ook een heel gedoe'.' De journalist probeert er nog iets moois van te maken. 

Misschien valt er op dit gebied iets te leren van onze voorouders in de zeventiende 
eeuw. Ik doel dan vooral op een institutioneel kader waarbinnen medische voorlichting 
plaatsvond, de openbare anatomische theaters. Zij gelden als de vroegste vorm van popu
larisering van de medische wetenschap. In ons land fungeerden zij als stedelijke culturele 
centra, waar hoogleraren in de anatomie tijdens de wintermaanden voor een breed 
publiek anatomische demonstraties gaven. In de rest van het jaar was het theater een 
museum, terwijl het ook een ontmoetingsplaats was van wetenschappers en kunstenaars. 
Hoewel de anatomische lessen mogelijk eerder een moreel-filosofische les bedoelden te 
zijn over de betrekkelijkheid van het aardse bestaan dan een openbare les in geneeskunde, 
bevorderden zij zeker ook het aanzien en de ontwikkeling van de medische professie en 
maakten zij een breed publiek nieuwsgierig naar medische inzichten. 

Inleiding 
In de zeventiende eeuw zijn in ons land een twaalftal publieke anatomische theaters 
opgericht.- In de Gouden Eeuw lijkt de vestiging van zo'n theater bijna net zo belangrijk 
gevonden te zijn voor de reputatie van een stad als de stichting van een universiteit of 
illustere school en de inrichting van een bibliotheek of een botanische tuin. Van drie van 

'Amsterdamse School voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek, Universiteit van Amsterdam, Kloveniersburg
wal 48,1012 CX Amsterdam. 

1 F.J. Meijman, Overdracht van medische kennis: vrij en blij? (Amsterdam: KNAW 2000) 5. 
2 Ik trof er meer aan dan D. de Moulin vermeldt in zijn A history of surgery (Dordrecht 1988). Amsterdam, 

Leiden en Delft waren de belangrijkste. Leiden had gedurende enige tijd zelfs twee theaters, één verbonden 
aan de universiteit en één aan het gilde der chirurgijnen. Zie Ch. Tiels, 'De Leidse chirurgijns en hun kamer 
boven de Waag', Scthcritiiuis Yeiirbook for History 0/.4r( 31 (1980) 215-238. Van de theaters in Dordrecht 
(1634; J. van Bevervvyck lector an.), Arnhem, Haarlem, Middelburg, Kampen (zie E.H.M. Thijssen, Nicohnis 
Tulp als geneeskundige geschetst. Eene bijdrage tot de geschiedenis (Ier geneeskunde in de XXVIIde eeuw. Diss. 
Amsterdam 1881, 25), Rotterdam (zie M.J. van Lieburg, 'Het eerste thcatrum anatomicum van Rotterdam 
1642-1759', Rotterdams Jaarboekje, 8e reeks, 4 (1976) 210-227), Utrecht, Groningen en Den Haag (zie L.I. 
Endtz, e.a., De Hage-professoren, geschiedenis van een chirurgische school (Rotterdam 1972)), was alleen dat in 
Den Haag van enige betekenis. Stalpert van der Wiel was een bekende stadsdokter en praelector anatomiae. 
Cornells Stalpert van der Wiel, Observotoriii Rnrioruni Medic. Anatomie. Chirurgicarum, 2 dln, (Leiden 
1687). In het Nederlands; Hondert seldzainc aanmerkingen (Amsterdam 1682). Eerste deel van het tweede hon-
dertgetal der seldzanie aanmerkingen ... (Den Haag 1686). Anton Nuck begon met zijn werk aan 'de spuit' in 
Delft, en ging naar Den Haag voordat hij hoogleraar in de anatomie werd in Leiden. Anton Nuck, 
Adenographia curiosa et uteri foeminei anatorne nova. Cum epistola ad amicuni de inventis novis (Leiden 
1692). Govard Bidloo die in .'Amsterdam aan zijn Anatomia werkte, werd hoogleraar in de anatomie in Den 
Haag, voordat hij als zodanig benoemd werd in Leiden. 

191 



10 Jan C.C. Ru pp 

deze theaters kan gezegd worden dat zij tot een cultureel centrum uitgroeiden. Het 
Leidse, Delftse en Amsterdamse theatrum anatomicum leverden belangrijke bijdragen 
zowel aan de productie als aan de verspreiding en consumptie van kunsten en weten
schappen. 

Geleerde anatomen belegden in en rond het theater wetenschappelijke bijeenkomsten 
en stimuleerden de beoefening van de vroegmoderne wetenschap (Pieter Pauw, Johannes 
van Horne en Franciscus Deleboe Sylvius in Leiden; Willem van der Meer en Cornelis 
's Gravesande in Delft; Nicolaas Tulp, Gerard Leonard Blasius en Frederik Ruysch in 
Amsterdam). Met ieder van deze theaters zijn wetenschappers verbonden die - in meer
dere of mindere mate - een bijdrage hebben geleverd aan wetenschappelijke vooruitgang 
(Delft: Reinier de Graaf en Antoni van Leeuwenhoek; Leiden: Johannes Van Horne, 
Franciscus Deleboe Sylvius, Herman Boerhaave en Bernardus Albinus; Amsterdam: 
Nicolaas Tulp, Frederik Ruysch, en Johannes Swammerdam). De wetenschappers legden 
hun werk aan informele geleerde gezelschappen van collega's ter beoordeling voor en - toen 
zij eenmaal waren opgericht - ook aan koninklijke genootschappen in het buitenland, en 
correspondeerden met elkaar. Het anatomische theater behoorde tot de plaatsen waar 
nieuwe procedures, technieken, instrumenten en experimenten werden gedemonstreerd. 

Het anatomisch theater had een wetenschappelijke bibliotheek en was tevens een 
museum met een verzameling 'rariteiten' (naturalia en artificialia), die de wereld binnen 
handbereik bracht.^ Het museum had de vorm van een openbare 'Kunst und Wunder-
kammer'. De verzamelingen trokken vele bezoekers, mensen van kunsten en wetenschap
pen, hoogwaardigheidsbekleders, ook uit het buitenland, en gewoon publiek, en gaven 
aanleiding tot vele discussies. In de buurt van het theater was ook een hortus botanicus 
aangelegd. 

Er zijn belangrijke kunstwerken geproduceerd in verband met het theater, in het bij
zonder schilderijen van anatomische lessen (zoals Rembrandts De Anatomische les van Dr 
Tulp), anatomische boeken (zoals de Anatomie van Bidloo, geïllustreerd door de schilder 
Gerard de Lairesse) en Anatomische Cabinetten (zoals van Ruysch). De theaters inspi
reerden ook andere kunstenaars, onder wie dichters als Barleus. 

In het theater vonden jaarlijks, in de wintermaanden rond Kerstmis, openbare anato
mische demonstraties plaats, waarbij voor een groot publiek het lijk van een misdadiger 
werd ontleed en tevens door middel van vivisectie van dieren experimenten werden 
getoond. Het zijn deze openbare anatomische lessen waaraan in deze bijdrage bijzondere 
aandacht zal worden besteed. Het bijwonen van anatomische demonstraties, en het 
bezoeken van het museum, de bibliotheek en de botanische tuin,••was weliswaar aan 
allerlei reglementen onderworpen en men moest er ook voor betalen, maar in principe 
waren ze toegankelijk voor iedereen. 

De vraag doet zich voor waarom Nederland in de zeventiende eeuw wel dergelijke 
stedelijke centra kende voor kunsten en wetenschappen en geen nationaal centrum. En 
ook waarom alleen de anatomische theaters van Leiden, Delft en Amsterdam tot culture-

3 De wereld binnen handbereik. Nederlandse kunst- en rariteitenverzamelingen, i5'*5-i7.y (Zwolle/.Amsterdam 
1992). 

4 Orlers vermeldt de volgende reglementen voor het bezoeken van de Hortus: 1. men mag alleen op bepaalde 
tijden als de docent aanwezig is in de tuin; 2. men mag de planten wel zien en ruiken, echter zonder tere 
kruiden en net ontbottende aan te raken; 3. men mag geen takken en bloemen plukken of atbreken, geen 
bollen of wortelen uitrukken of de hof enige andere schade toebrengen; 4. niemand mag over de bloembed
den springen of deze met de voeten betreden; 5. men mag niets in de hof tegen de wil van de opzichter 
doen. J.J. Orlers, Beschrijvingeder Stadt Leyden (Leiden 1614, 2e editie 1641) 205-206. 
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Ie centra uitgroeiden en niet de theaters in de andere steden. Vanwaar openbare anatomi
sche lessen naast de gebruikelijke lessen aan leerling-chirurgijnen en vroedvrouwen in de 
besloten sfeer van de gildes? Er is tot nu toe geen enkel document gevonden dat een oog
getuigenverslag bevat van het verloop van zo'n openbare anatomische demonstratie. We 
zijn aangewezen op documenten over de procedures en reglementen van de openbare 
anatomische lessen. Ik zal deze nauwkeurig onderzoeken op hun waarde voor de ver
spreiding van de toen geldende medische kennis en expertise. Tenslotte zal ik aandacht 
besteden aan de variatie in presentatie en kleur van de medische boodschap tussen 
Leiden, Delft en Amsterdam. 

Stedelijke culturele centra 
De voornaamste reden waarom Nederland geen landelijk centrum maar wel stedelijke 
centra kende voor kunsten en wetenschappen is gelegen in de oorsprong en structuur van 
de Nederlandse Republiek. De Republiek was een los verbonden agglomeraat of federatie 
van steden met een zwak centraal gezag. Deze vorm van federatie was het resultaat van 
langdurige samenwerking tussen een aantal steden, die reeds langer enige stadsrechten 
hadden weten te verwerven, waaronder het recht op de openbare beoefening van de ana
tomie,^ voordat zij zich geheel wisten te bevrijden van de Spaanse overheersing.'' 
Competitie tussen de steden was de voornaamste bron van economische, culturele en 
wetenschappelijke vooruitgang. 

Willem Frijhoff heeft de aandacht gevestigd op de belangrijke rol die Nederlandse steden 
hebben vervuld in de opbouw van het hoger onderwijs in de Republiek en ook van ana
tomische theaters. Daarvoor stonden de universiteiten en de anatomische theaters in 
Italiaanse stadsrepublieken en vorstendommen model, in het bijzonder Padua en 
Bologna, en golden als verworvenheden van de Koninklijke Academies van de absolutis
tische staten Frankrijk, Engeland en Duitsland niet als voorbeelden.' Rond deze theaters 
vormden zich ook informele geleerde gezelschappen. 

Er zijn drie redenen aan te wijzen waarom alleen de anatomische theaters in 
Amsterdam, Delft en Leiden uitgroeiden tot culturele centra.** In de eerste plaats behoor
den zij tot de grootste steden in de republiek.' Ten tweede was het erg moeilijk een 
geschikte kandidaat te vinden voor het hoogleraarschap in de anatomie, die mede in 
staat was de openbare anatomische demonstraties te geven voor een groot en zeer 
gemengd publiek. Dit vereiste een wel zeer bijzondere begaafdheid. Men kon een zeer 

5 Koning Philips van Spanje verleende het Amsterdamse gilde van chirurgijnen en babiers reeds in 1555 en als 
eerste het recht van openbare lessen over de ontleedkunde op lijken van misdadigers. A. van der Boon, 
Geschiedenis der ontdekkingen in de ontleedkunde van den mensch, gedaan in de Noordelijke Nederlanden tot 
aan het begin der negentiende eeuw (Utrecht: Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen 1851) 9-10. 

6 Wim P. Blockmans, 'Voracious states and obstructing cities: .An aspect of state formation in preindustrial 
Europe' in: Charles Tilly en Wim P. Blockmans ed., Cities & tlie rise of states in Europe A.D. 1000 to iSoo 
(Oxford 1989) 218-250. 

7 Willem Th M Frijhoff, La Société Néerlandaise et ses gradués, 1573-1814 (.Amsterdam 1981). 
8 Lang heeft men geloofd dat een vermeend gebrek aan lijken de oorzaak was, maar dit is een fabeltje gebleken. 

Het is jammer dat Annet Mooy op dit fabeltje teruggrijpt in haar De polslag van de stad. 350 jaar academische 
geneeskunde in Amsterdam (Amsterdam 1999). Zij maakt overigens voor hoofdstuk 3, pp. 79-89, op correcte 
wijze gebruik van mijn onderzoeksresultaten. Zie ook: lan C.C. Rupp, 'Michel Foucault, body politics and 
the rise and expansion of modern anatomy' , Journal of Historical Sociology 5 (1992) 31-60. 

9 In 1622 telde .Amsterdam ongeveer 105.000 inwoners. Leiden 45.000 en Delft 23.000. .Amsterdam was de 
grootste stad, gevolgd door Leiden, terwijl Delft op de vierde plaats kwam. Zeven van de acht grootste steden 
lieten een theatrum anatomicum bouwen tegen slechts vijf van alle andere steden. 
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kundig, ja zelfs beroemd onderzoeker zijn of een uitstekend academisch docent in de 
geneeskunde, goed in de disputatio en in het becommentariëren van de aforismen van 
Hippocrates, maar dit betekende nog niet dat men ook goed was in het geven van een 
openbare anatomische demonstratie. Dat was een vak apart. De theaters in de drie 
genoemde steden, waarvan het Leidse aan de universiteit verbonden was, zijn ook niet 
zonder onderbreking bloeiende culturele centra geweest; zij kenden perioden van stilstand 
waarin geen demonstraties werden gegeven. Voor tot in het buitenland beroemde anatomen 
als de Leidse hoogleraar Sylvius kon men lange tijd geen goede opvolger vinden. De 
Amsterdamse stadshoogleraar in de anatomie Frederik Ruysch heeft geprobeerd zijn zoon 
van jongs af aan op te leiden in het moeilijke vak, maar zag zijn pogingen stranden.'" 

Een derde belangrijke reden was van politieke aard. De openbare ontledingen waren 
enorm populair maar ook uitermate riskant. Men was bang dat er onlusten zouden uit
breken wanneer familie, vrienden, collega's en kennissen van de veroordeelde misdadiger 
erachter zouden komen dat het slachtoffer ook nog eens gebruikt zou worden voor een 
openbare anatomische les en niet begraven zou kunnen worden. Artsen werden verdacht 
van het schenden van graven en het laten stelen van lijken voor hun eigen doeleinden. 
Om die redenen was de openbare anatomie aan veel reglementen onderworpen (ik kom 
daar straks op terug), maar de meeste autoriteiten geloofden niet dat de heren medici 
zich daaraan zouden houden. In Groningen waren de autoriteiten zeer terughoudend in 
het verlenen van toestemming voor de openbare ontleding omdat zij bang waren dat na 
de sectie de begrafenis niet op de gepaste wijze verzorgd zou worden. In Engeland" werden 
medici zo gewantrouwd en was het publiek zo zelfbewust dat er zelfs nooit een openbare 
anatomische les heeft plaatsgevonden; in Edinburg werd brand gesticht in het gebouw 
waar Alexander Monro I, in 1719, de eerste openbare anatomische demonstratie zou 
geven, waarna de anatoom een veilig heenkomen zocht binnen de muren van de univer
siteit en daar verder uitsluitend aan studenten les gaf. In Uppsala is in 1663 een alom 
geroemd anatomisch theater gebouwd bij de universiteit, maar het is nooit gebruikt. De 
stadsbesturen van Amsterdam, Leiden en Delft waren blijkbaar minder bevreesd voor 
onlusten en hadden naar we mogen aannemen een vertrouwensrelatie met de medici 
opgebouwd. Maar welk groot belang was er dan gemoeid met openbare anatomische lessen? 

Achtergronden van de openbare anatomische les 
Naast astronomen en mathematici zijn medici van grote betekenis geweest voor de 
opkomst van de moderne wetenschap. In de literatuur over de geschiedenis van de 
natuurwetenschappen overheerst de opvatting dat er vele eeuwen van stagnatie zijn 
opgetreden na de periode van Hippocrates en Galenus. De oorspronkelijke manuscripten 
van de klassieke Arabische en Griekse geleerden doken weer op in de vijftiende eeuw. Zij 
werden opnieuw vertaald en stimuleerden in het bijzonder het onderwijs aan de 
Italiaanse universiteiten van Bologna en Padua. De grote complete Latijnse editie van de 
werken van Galenus verscheen in 1541, twee jaar voor De bumani corporis fabrica van 
Andreas Vesalius, het werk dat lange tijd als het begin is gezien van de moderne medische 
wetenschap. Daar is de laatste tijd verandering in gekomen. Algemeen wordt nu aan-

10 Zie het schilderij van lan van Neck, De anatomische les van professor Frederik Ruysch, .Amsterdam, 
Rijksmuseum, 1683. Daarop is zijn zoontje aanwezig, gekleed in een toga en met een kinderskelet in zijn 
handen. 

11 Peter I.inebaugh, The London hanged. Crime and civil society in the eighteenth century (Penguin books 1991). 
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genomen dat Vesalius en zijn opvolgers zich niet hebben weten te bevrijden van het 
structureel-functionalistische keurslijf van Aristoteles en Galenus. De experimenten met 
de bloedsomloop van William Harvey, uit 1628, worden nu gezien als het sluitstuk op 
deze denkwereld, eerder dan als het begin van de moderne medische wetenschap.'-

De anatomie als mogelijkheid om de vorm en de verhoudingen van het menselijk 
lichaam in kaart te brengen, werd tijdens de Renaissance in de medische wetenschap als 
nuttig gezien, in het bijzonder voor de chirurgie. Het was de ontdekking van Vesalius dat 
voor de kennis van de topografie van het menselijk lichaam vergelijkend anatomisch 
onderzoek van dieren noodzakelijk is. Vivisectie van dieren zag men als belangrijk voor 
de kennis van de lagere functies van het lichaam, waartoe men ook het bewegen en het 
gewaarworden rekende. Belangrijk, maar niet noodzakelijk omdat deze hersenfuncties ook 
bij gewonde menselijke wezens kunnen worden bestudeerd. Vivisectie van de hersenen van 
dieren was verboden ofschoon de medici dergelijke experimenten eigenlijk wel noodzakelijk 
vonden.'-' De opvolgers van Vesalius hielden zich met drie aspecten van de anatomie 
bezig: met experimenten, verricht op levende dieren, naar de werking van het hart, de 
bloedsomloop, de ademhaling, de spijsvertering, de spieren en van de voortplanting; met 
het in kaart brengen van de onderdelen van het menselijk lichaam in hun onderlinge 
samenhang, met behulp van allerlei instrumenten (de microscoop; injectie-spuiten, 
waarmee zij gekleurde vloeistof in de bloedvaten brachten), en met pathologische anatomie. 

Waar het de medische voorlichting betreft, gaat onze belangstelling vooral uit naar de 
openbare anatomische les of demonstratie. De anatomen waren verplicht openbare lessen te 
geven, teneinde vergunning (en lijken) te krijgen voor ontledingen in hun privé-ruimtes. 
Door middel van het openbare karakter van de lessen konden de autoriteiten controle 
uitoefenen op de anatomische praktijk, die door het grote publiek met zeer veel wantrou
wen werd benaderd. De openbare anatomische demonstratie was een soort Studium 
Generale, zou men kunnen zeggen, waarin de algemeen vormende waarde moest worden 
aangetoond van het verrichten van anatomisch onderzoek. Tijdens het ontleden van het 
lijk van een misdadiger werden verscheidene dieren ontleed, zowel dode als levende (zie 
de vele honden en apen op de omslagen van oude anatomische boeken). Anatomie was 
een anatomia animata, een geanimeerde anatomie en daarvan getuigen de illustraties in 
de anatomische atlassen. 

De openbare les, die tien tot vijftien dagen kon duren en door honderden toeschou
wers werd bijgewoond, verliep volgens een strikt protocol voor de volgorde waarin de 
ontleding diende plaats te vinden: buikholte, thorax, hoofd en nek, de hersenen en de 
extremiteiten. Dit protocol was reeds tijdens de Middeleeuwen door Mundinus opgesteld 
en is door Vesalius verder ontwikkeld, bijvoorbeeld met betrekking tot de ontleding van 
hart en bloedvaten.'* Gegeven de Aristotelisch-Galeense signatuur van de medische 
wetenschap'' was de openbare les lange tijd primair een moreel-filosofische les over het 
menselijk lichaam als de microcosmos van de macrocosmos, die werd gegeven door een 
hoogleraar in de anatomie die in staat was de goddelijke hand bloot te leggen die deze 

12 William Harvey, Anatomical studies on the motion of the heart and fr/omf (Illinois 1970). Andrew Cunnigham, 
The anatomical Renaissance. The resurrection of the anatomical projects of the ancients (.Aldershot 1997). 
Roger French, Dissection and vivisection in the European Renaissance (Aldershot 1999). 

13 Nicolaas .\. Rupke ed., Vivisection in historical perspective (Londen 1987) i6. Anita Guerrini, 'The ethics of 
animal experimentation in seventeenth-century England', Journal of the History of Ideas 50 (1989) 391-407. 

14 C D . O'Malley, Andreas Vesalius of Brussels 1314-1564. (Berkeley 1964) 81. 
15 Zie vooral: Aristoteles, De anima (On the soul). Translated, with an introduction and notes, by Hugh 

Lawson-Tangred (Penguin Books 1986). 
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wonderlijke wereld geschapen had als tijdelijke verblijfplaats van de ziel. Het vertoon van 
morele autoriteit droeg in hoge mate bij aan het prestige en de status van het medisch 
beroep en van de bestuurderen van de stad waarin de openbare demonstraties werden 
gegeven. Anatomie werd, tenslotte, ook als nuttig gezien, ja zelfs noodzakelijk voor de 
chirurgische praktijk en voor het op de juiste manier toedienen van medicamenten en 
andere op genezing gerichte praktijken. 

De oudste ons bekende documenten, waarin publieke ontledingen worden geregeld, 
zijn van het begin van de veertiende eeuw."̂  De eerste documenten over permanente ana
tomische theaters zijn van het begin van de zestiende eeuw. Heckscher noemt Alessandro 
Benedetti's Historia corporis humani sive Anatomice, voor het eerst gepubliceerd in 1497 
in Venetië, bijna vijftig jaar dus voordat Vesalius' boek werd gepubliceerd!'^ 

Gaandeweg kreeg het theater een vaste behuizing. In Padua komt een van de eerste 
vaste theaters."* Enige honderden toeschouwers konden ze onderbrengen. Leiden volgde 
snel (1597). Ook in ons land kwamen er verordeningen, die over het algemeen het volgende 
inhielden." Voortaan mocht één keer per jaar, in de winter (vanwege de koude die nodig 
was om onmiddellijk bederf van het lijk tegen te gaan), rond Kerstmis, in het openbaar 
een sectie worden verricht: 
- op het lijk van een geëxecuteerde misdadiger, man of vrouw; 
- van een gemiddelde lengte en leeftijd; (zodat vergelijkende anatomie mogelijk was); 
- van (dat wil zeggen geboren in) een andere stad of van een ander land en zonder verwan

ten in de stad; (dit uit consideratie met de familie en kennissen van de veroordeelde); 
- door medici die daarvoor een vergunning hadden verkregen; (in het begin kreeg het 

gilde van de chirurgijnen en/of van de geleerde medici het prerogratief; in de loop van 
de zeventiende eeuw waren het vooral de geleerde medici die door het stadsbestuur of 
door de Staten als praelectoren of professoren in de anatomie werden aangesteld). 

- De plaatsen in het theater werden naar rang en stand verdeeld; in het bijzonder de ver
deling van de plaatsen tussen de regenten, geleerde medici en chirurgijns was een bron 
van conflicten; het deel van het theater dat voor een bepaalde groep was gereserveerd, 
moest afgescheiden worden van andere delen, om gevechten te voorkomen. 

16 Cf Gottfried Richter, Das Anatomische Theater, Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und Natur-
wissenschaft Heft 16 (Berlijn 1936, reprint 1977) 14, 26-28, 44. 

17 W, S. Heckscher, Rembrandt's anatomy of Dr. Nicolaas Tulp. Au iconological study (New York 1958) 182-183. 
Vergelijk Richter, Ibidem, 24; Th.H.Lunsing Scheurleer, 'Un amphitheatre d'anatomie moralisée' in: Dez. en 
G.H.M. Posthumus Meyjes ed., Leiden University in the seventeenth century. An exchange of learning (Leiden 
1975) 217-277, n.11. 

18 Aan de universiteit van Padua werd een hortus botanicus ingericht in 1545, een permanent anatomisch 
theater in 1594 en een openbare bililiotheek in 1629. Het theater was ontworpen door een van de opvolgers 
van Andreas Vesalius, Girolamo Fabrizio d'Acquapendente. Zijn schitterend geïllustreerde Tavola anatomi-
che zijn in de Bibliotheca Marciana in Venetië. Zie Loris Premuda, Storia dell'iconogrnfia anatomica (Milaan 
1957); Dez., / secolo d'oro della Medicina, yoo anni do scienza medica a Padova (Modena 1986); daarin, 
Antonia Maria Luyendijk-Elshout, ' Instruzione superior» a Padova. Un riferimcnto per la Facolta di 
Medicina di Leida (1675-1625)', 79-84. Zie ook E. Asworth Underwood, 'The early teaching of anatomy at 
Padua with special reference to a model of the anatomical theatre'. Annals of Science 19 (1963) 1-26. Het 
theater in Padua was onderdeel van een academische ceremonie, terwijl dat in Bologna meer een sociaal 
representatieve functie had tijdens een volksfestival. Richter, Das Anatomische Theater {n. 16). Giovanna 
Ferrari, 'Public anatomy le.s.sons and the carnival', Past and Present 117 (1987) 50-106. 

19 De relevante literatuur over de Nederlandse verordeningen is: Thijssen (n. 2), Nicolaas Tulp, 33-44; Kroon, 
Bijdragen tot de geschiedenis, 49-50; B.W.Th. Nuycns, 'Het ontleedkundig onderwijs en de geschilderde ana
tomische lessen van het Chirurgijnsgilde te Amsterdam, in de jaren 1550-1798' in: Koninklijk Oudheidkun
dig Genootschap te Amsterdam, jaarverslag 1928, 45-90; Heckscher, Rembrandt's anatomy (n. 17) 182-187; 
A.B. de Vries e.a., Rembrandt in het Mauritshuis (Alphen aan de Rijn 1978) 219. 
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- Er werd entree geheven. 
- De toeschouwers moesten zich ordelijk gedragen en vragen moesten op de juiste wijze 

worden gesteld. Vragen mochten desgewenst de volgende dag beantwoord worden; dit 
artikel was speciaal bepaald vanwege conflicten tussen chirurgijnen en geleerde artsen. 
Het onderlinge debat speelde een cruciale rol. 

- Er stond een boete op het ontvreemden van delen van het ontlede lichaam; gedurende 
de sectie werden ontlede lichaamsdelen rondgegeven zodat iedereen, inclusief de toe
schouwers op de bovenste rijen, deze goed kon observeren; sommige lichaamsdelen 
waren bijzonder gewild vanwege het skelet dat men ervan wilde samenstellen of om ze 
te prepareren. 

- De overblijfselen van het ontlede lichaam moesten met gepaste zorg worden begraven. 
- Tijdens deze demonstraties werd ook een reeks vivisectie-experimenten op dieren uit

gevoerd, voornamelijk honden. In de reglementen is over hen niets opgenomen, maar 
het schijnt zo te zijn geweest dat als een dier een vivisectie overleefde, dit geen tweede 
keer voor een experiment gebruikt mocht worden. 

Het 'subject' van de openbare ontleding was dus het lijk van een misdadiger, maar dan 
wel van een 'vreemdeling', van iemand die in een andere stad geboren was. In Amsterdam 
werden tussen 1693-1774 357 misdadigers ter dood gebracht, terwijl in de perioden van 
1631-1645 en van 1693-1770 in totaal 42 lijken in het openbaar in die stad werden ontleed, 
maar dit waren personen die buiten Amsterdam geboren waren en geen bekenden 
hadden in die stad. Het is duidelijk dat de argumenten voor deze verordeningen zwaar
wegend geweest moeten zijn. Een van die redenen was, dat de autoriteiten op deze 
manier wilden voorkomen dat de familie en vrienden van het slachtoffer zich gegriefd 
zouden voelen en in opstand zouden komen. Een tweede, dat ook misdadigers van 'een
voudige afkomst' recht hadden op een gepaste begrafenis. Vivisectie van mensen was ver
boden omdat dan de ziel van het slachtoffer (waarnaar de anatoom nu juist op zoek was) 
zou worden vernietigd en de naam van de koning en van de beul bezoedeld. Sommige 
Italiaanse vorsten hadden macht over leven en dood; de ergste straf was het lijk van een 
misdadiger of tegenstander onbegraven te laten liggen. In Engeland werd de ontleding 
opgevat als een tweede dood, die elk uitzicht op een eeuwig leven benam.-" Autopsieën 
waren een praktijk in de upper classes van de samenleving. De dood van een prominent 
persoon was zo belangrijk, dat men de oorzaak daarvan wilde weten en van het falen van 
de arts. De publieke ontleding van het lijk van de misdadiger was geen 'autopsie'; men 
was hoogstens geïnteresseerd in de fysiologische oorzaken van zijn of haar misdaad 
(bijvoorbeeld afwijkingen van de hersenen), die uiteindelijk de 'oorzaak' van zijn dood 
(het doodvonnis) waren geweest.-' Sommige van de ontlede 'subjecten' werden opnieuw 
publiek gemaakt door ze als skelet op te stellen in het theater met opschriften als 'de 
beroemde dief Galewaard, die...'. De misdadiger, zo verklaarde de Nederlandse dichter 
Barleus, die de gemeenschap zoveel schade had berokkend, kon nu, na zijn/haar dood 
van groot nut zijn voor de gemeenschap!" 

Dezelfde reglementen werden later van toepassing op secties in het ziekenhuis.'-' Het 
moest het lijk van een vreemdeling zijn, die geen burger was van de stad waar de sectie 

20 Bryan S. Turner, 'The anatomy lesson: a note on the Mcrton thesis'. The Sociological Review )&/i (February 
1990) 1-18. 

21 D. van Bleyswijck, Beschrijvinge der Stadt Delft (Delft 1667) 575-576. 
22 Nuyens (n. 19), Het ontleedkundig onderwijs, 41. 
23 Thijssen (n. 2), Nicolaas Tulp, 28, 30. 
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plaats vond, en die er ook geen familie had. Het lijk mocht niet geclaimd zijn door fami
lieleden. Te allen tijde moest het lijk op een rustige wijze van het ziekenhuis naar de anato-
mie-plaats worden gebracht en weer terug voor de begrafenis. De medici moesten voor 
deze begrafenis zorgdragen. In de tweede helft van de zeventiende eeuw werd de anatomie 
steeds meer een 'private' (professionele) zaak van een medische klasse, die gaandeweg de 
meest relevante punten van de openbare verordeningen in haar medische code had 
opgenomen.-'' 

Samenvattend: de openbare anatomische les was een soort Studium Generale waarin 
aan een breed samengesteld publiek het algemeen vormende belang van het bedrijven van 
anatomie moest worden gedemonstreerd. Het vertoog was vooral een moreel-filosofisch 
betoog. De reglementen vormden het verborgen curricuhan van de openbare anatomische 
lessen. Zij waren op zich al een veelzijdige les in moraliteit en in beschaafd, humaan 
gedrag. Zij vormden de ruggengraat van de hele vertoning. 

Aan de morele filosofie van de openbare anatomische les en het verborgen curriculum 
van de reglementen voegde ieder van de drie culturele centra nog zijn eigen culturele stijl 
en prestige toe. 

De theatra anatomica in Leiden, Delft en Amsterdam 
Wie de kunstwerken bestudeert die geschapen zijn in de context van de anatomische 
theaters van Amsterdam, Leiden en Delft raakt onmiddellijk onder de indruk van de 
stijlverschillen tussen de drie steden: de beschrijvende kunst in Delft contrasteert met de 
Vanitas-stijl in Leiden en die weer met de barok van Rembrandt, Ruysch en De Lairesse 
in Amsterdam.-' De medische voorlichting vond derhalve in een verschillende culturele 
ambiance plaats. De schilderkunstige context was typisch Nederlands en verschilde met 
de theatrale context in Italië, waar openbare theaters en openbare anatomische lessen 
gedurende de gehele zeventiende eeuw een bloeiend bestaan leidden.^* Interessant is de 
vraag of de Nederlandse artistieke verschillen hun pendant hadden in verschillen in de 
stijl van de medische wetenschapsbeoefening die werd gepresenteerd. 

Memento mori 
Leiden is in de zeventiende en in de eerste helft van de achttiende eeuw vooral een inter
nationaal vermaard centrum van academisch onderwijs, dat openstaat voor de nieuwste 
wetenschappelijke inzichten. De eerste hoogleraren in de anatomie (Pieter Pauw e.a.) 
studeerden in Padua. In het theater werden mensen- en dierenlijken ontleed.^^ gj- vond 
een kritische receptie plaats van het werk van mensen als Vesalius, Julius Casserius en 
Adriaan van den Spiegel. In de jaren dertig en veertig van de zeventiende eeuw was de 
theorie over de bloedsomloop van de Engelsman William Harvey, die ook student in 
Padua was geweest, het centrale onderwerp van discussie. Johannes Waleus en Franciscus 

24 In 1623 verzocht Heurnius de curatoren van de Leidse universiteit om toestemming lijken uit het ziekenhuis 
te ontleden. Dit werd hem geweigerd. Rond 1650 werd het wel toegestaan. 

25 Svetlana Alpers, r/;c(irt;)f(/est-n7)(iig (Chicago 1983). Van dezelfde auteur: Rembrandt's enterprise. The studio 
and the market (Londen 1988). 

26 Ferrari (n. 18), 'Public anatomy lessons'. Er is misschien sprake van geweest dat fluitspelers het schouwspel 
in Leiden hebben begeleid, . \rturo Castiglioni, 'The origin and development of the anatomical theater to the 
end of the Renaissance', Cibii Symposia lil (mei 1941) 825-845, m.n. 842-843. 

27 H.J. Witkam, Iets over Pieter Pauw en zijn Theatrum Anatomicum en over het bouwen van de anatomicplaats 
en de bibliotheek (Leiden 1967); Th. H. Lunsingh Scheurleer, 'Un amphitheatre d'anatomie moralisée' in: Dez. 
en G.H.M. Posthumus Meyjes ed.. Leiden University in the seventeenth century (Leiden 1975) 217-277 n. 11. 
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Deleboe Sylvius demonstreerden Harvey's experimenten in het theater; aan deze discus
sie nam ook Descartes deel, die zelf anatoom was. In de jaren vijftig en zestig bloeiden 
het onderwijs in de anatomie en het klinisch onderwijs. Sylvius heeft samen met de 
hoogleraar Johannes van Horne leerlingen opgeleid als Frederik Ruysch, Jan Swammerdam, 
Reinier de Graaf en Niels Stensen, die respectievelijk in Amsterdam en Delft belangrijk 
wetenschappelijk werk zouden doen. 

Stensen maakte in een beroemd betoog uit 1665 de balans op van de anatomie van de 
hersenen.-^ Hij was het met zijn leermeester Sylvius eens, dat nog heel weinig met zeker
heid bekend vs'as. De substantie van de hersenen was al even onbekend als de juiste wijze 
van ontleden. Descartes' machine-model van het menselijke handelen vond hij erg 
belangwekkend, maar zijn systeem van de hersenen kon niet experimenteel onderbouwd 
worden. Er was dankzij geïnteresseerde burgers en vorsten geen tekort aan anatomische 
theaters, maar de anatomen zelf legden zich in onvoldoende mate op anatomisch onder
zoek toe. Zij waren in het algemeen huisarts of chirurgijn, die, omdat zij verplicht waren 
hun patiënten te bezoeken, weinig tijd over hadden voor onderzoek. Anderen, die als 
docent in de anatomie optraden, onderwezen vooral het werk van de klassieke schrijvers. 
Zij die publieke demonstraties gaven, volgden daarbij strikte voorschriften, maar op die 
manier, zo schrijft Stensen, kon je wel duizend lijken openen zonder, tenzij geheel bij toeval, 
iets nieuws te vinden. Men zou de hersenen van dieren zeer precies en op zeer verschillende 
manieren moeten onderzoeken om werkelijk voortgang te kunnen boeken. 

Het theater was een 'Kunst und Wunderkammer'. In de loop van de jaren, te beginnen 
door Pieter Pauw, werd een grote collectie van natuurhistorische en natuurwetenschap
pelijke objecten en kunstvoorwerpen opgebouwd. De hoogleraar in de anatomie Heurnius 
heeft er in 1623 een eerste inventaris van gemaakt en vanaf 1671 bestaan er catalogi van de 
collectie. Op basis van onderzoek van Lunsingh Scheurleer is bekend geworden welke 
schilderstukken, etsen en gravures aanwezig waren in en rond het anatomisch theater in 
1623. Bijbelse, historische en allegorische taferelen en het Vanitas-genre overheersten. Het 
Vanitas-klimaat komt ook naar voren in etsen van het theater zelf, o.a. met Pauw als de 
anatoom.-'^ 

Volgens Bergström'" kunnen de objecten die in de Vanitas-schilderstukken worden 
afgebeeld in drie groepen worden verdeeld. De eerste groep bestaat uit symbolen van het 
aardse bestaan die voor het meerendeel afkomstig zijn van drie terreinen: 

(1) Boeken, wetenschappelijke instrumenten, en materialen en gereedschappen die 
gebruikt worden in de diverse kunsten; deze symboliseren de literatuur, de wetenschap, 
de schilderkunst etcetera; 

(2) Geldbuidels, eigendomsaktes, rekeningen, juwelen en andere waardevolle objecten 
gemaakt van edele metalen, banieren, kronen, etcetera; deze duiden in het algemeen op 
rijkdom en macht; 

(3) Bokalen, pijpen, muziekinstrumenten en dergelijke, die de diverse smaken en 
ger.ceger.E symboliseren. 

De tweede groep omvat de symbolen van de tijdelijkheid en breekbaarheid van het 
menselijk bestaan, in het bijzonder van het menselijk lichaam zoals: skeletten, een sche-

28 Nicolaus Steno (Niels Stensen), Discours sur l'anatomic du cervctiu (Parijs 1669); heruitgave met een Engelse 
vertaling: A dissertation on the anatomy of the brain. Read in the assembly held in M. Tbevenol's house. In the 
year 1663 (Kopenhagen 1950) 24-25. 

29 Lunsing Scheurleer (n. 27), Un amphitheatre. 
30 Ingvar Bergstrom, Dutch still-life painting in the seventeenth CC/J/IM')'(Londen 1956) 154-190. 
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del, het bellenblazende kind (homo bulla), een boeket bloemen in het bijzonder van 
rozen en anemonen, slierten rook, en tijdmetende instrumenten zoals de zandloper. De 
derde groep bestaat uit symbolen van de wederopstanding tot het eeuwige leven, zoals 
korenaren en takjes laurier of klimop, vaak om de schedel geschikt. 

Volgens Bergström omvat een Vanitas-schilderij in het algemeen objecten van de eerste 
groep, enige van de tweede en soms een symbool van de derde groep. In feite echter treffen 
we Vanitas-symbolen als de hotno bulla aan met betrekking tot elke menselijke activiteit. 
Op een schilderij van Pieter de Hooch bijvoorbeeld, Bellenblazen in een tuin (1656; 
Mauritshuis, Den Haag), gaat het bezemen van de dienstmeid vergezeld van het bellen-
blazen van een kind. Op Jan Steens Allegorie van het dagelijkse leven (1647, Mauritshuis, 
Den Haag) zien we een bellenblazend kind en een schedel op de zolder van de feestzaal 
met een feestende menigte. Op een ander schilderij van Jan Steen, De burger van Delft en 
zijn dochter (1665, Privé-verzameling, Engeland), herinnert een boeket bloemen in het 
open venster de dochter van de rijke koopman eraan, dat rijkdom vergankelijk is en dat 
zij eens het lot zou kunnen delen van de zoon van de bedelares. 

Het Vanitas-genre is typerend voor het academisch milieu; het representeert de melan
cholie van degene die teveel boeken leest. Vaak wordt de boodschap van het schilderij 
onderstreept door een tekst in het Latijn of Grieks (homo bulla, mors omnia vincit, hodie 
mihi eras tibi, memento mori, gnothi seauton etcetera). Het Vanitas-genre is als genre in 
Nederland bovendien typisch Leids, Leiden is het productiecentrum van deze kunst. Het 
genre is een voortzetting van een Italiaanse humanistische traditie (vergelijk de illustraties 
bij De Fabrica van Vesalius). Het Vanitas-genre had met het historische genre en andere 
vormen van 'symbolische' kunst veel aanzien omdat het kunnen waarderen van deze 
kunstvorm vooronderstelt dat men de codes kent om de boodschap van de schilder (en 
van zijn patroon) te kunnen ontcijferen. Met een voorkeur voor deze kunstvorm onder
scheidde men zich van andere elites en van andere sociale lagen (zoals Latijn als voertaal op 
de Latijnse school en de universiteit sociaal onderscheid maakte). Het anatomisch theater in 
Leiden was als een kunstmuseum een museum van Vanitas-kunst. Het vertegenwoordigt 
het ethos, zowel van de geleerden als van de kunstenaars, van de betrekkelijkheid van het 
menselijk bestaan en van de noodzakelijkheid van het betrachten van matiging. 

In Leiden is, samengevat, de openbare anatomische les in de zeventiende eeuw primair 
een klassieke (Aristotelische) les in moraliteit, versterkt door de Vanitas-moraliteit die het 
museum representeert. Er is wel veel wetenschappelijke discussie in de Leidse medische 
wereld - een discussie die uiteindelijk tot mechanisering van het wereldbeeld zou leiden -
maar deze is nog niet terug te vinden in de medische voorlichting aan een groter publiek. 

De kiemen van nieuw leven 
In Delft was het anatomisch theater bij uitstek een centrum van kunsten en wetenschappen, 
zoals blijkt uit de geschilderde anatomische lessen." Dr. Willem van der Meer was de eerste 
stadsanatoom die een kring van wetenschappers en schilders om zich heen verzamelde. Op 
het schilderij van vader en zoon Van Mierefelt, De anatomische les van Dr. Willem van der 
Meer (1617), staan ook drie schilders afgebeeld. De nadruk ligt op de sectie, het gesloten 
boek van Galenus en het open 'moderne' boek van Vesalius. Van der Meer was bij zijn 
publieke anatomische secties in het theater gericht op het vinden van bijzonderheden in 

31 H L Houtzager, Medicijns, vroedwijfs en chirurgijns. Schets van de gezondheidszorg in Delft en beschrijving van 
het Theatrum Anatomicum aldaar in de 16' en if eeuw (.Amsterdam 1979) 67-80. 
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het lijk van de terechtgestelde misdadig(st)er en naar de in die tijd veronderstelde, maar 
niet door hem geconstateerde kwalijke gevolgen van het roken van tabak.-'-

Rond 1660 komen kunsten en wetenschappen in een stroomversnelling. De stadsana
toom Cornelis 's Gravesande verzamelt in die tijd een groep beoefenaars van de moderne 
wetenschap om zich heen, onder wie Antoni van Leeuwenhoek-'-' en Reinier de Graaf.''* 
Op het schilderij van Cornelis de Man De anatomische les van Dr. Cornelis 's Gravesande 
(1681) is ook Van Leeuwenhoek aanwezig, het schilderij is mede een eerbetoon aan hem. 
's Gravesande toonde zich bij zijn openbare secties geïnteresseerd in het zoeken van de 
oorzaken van het vreemde gedrag van misdadigers in afwijkingen van de hersenen." 

Zowel Van Leeuwenhoek, autodidact, als De Graaf, gepromoveerd in de medicijnen in 
Leiden, hebben belangrijk (vroegmodern) experimenteel biologisch en anatomisch (fysiolo
gisch) onderzoek gedaan, onder meer op het gebied van de menselijke voortplanting, en 
zijn daarvoor geëerd door de koninklijke academies van Engeland en Frankrijk. Zij 
maakten gebruik van de microscoop en van spuiten, die een gehele wereld die tot dan toe 
aan de menselijke waarneming onttrokken was, zichtbaar maakten.-'* Het werk van de 
anatomen is niet onbesproken. In een 'Voor-reden aan de aandagtige en kuysche leser' 
maakt Reinier de Graaf zich zorgen dat iemand 'met een teeder gemoed' bij de 
Nederlandse editie van zijn Opera omnia zal zeggen:^'' 

had gy niet beter iets anders dan zodanige aanlokkelijke en wellust-teelende stoffe, die dog maar by 

dezen tijd de herten der jeugd slegts al te veel besit, en overheerscht, gy haddet die wel mogen bij u 

t'huys houden, en op deze wijze geen meerdere voet aan de ligt-dwalende jeugd geven. 

Er zijn veel meer van dat soort boeken en 'als hierdoor een weg tot onkuysheid en ligt-
veerdigheid word gebaand', dan moeten alle medische boeken worden verworpen, terwijl 
deze boeken van wezenlijk belang zijn voor vroedvrouwen en chirurgen. 'Om de waarheid 
te zeggen, ik agte dese saake niet minder middelmatig te zijn, dan het gebruyk van een 
mes, van wijn en brandewijn, of andere dingen te weten'. Met zijn boeken wil hij het 
'Gemeyne best' helpen bevorderen, net als de wijsgeer Cicero. Hij benadrukt het belang 
van anatomie op deze wijze: 

Nademaal het meer konst is een siekte wel te kennen, als deselve te geneesen, en niemandt van een 
ziekte of tegen-natuurlijke gestaltensse der Deelen op een goede grond kan vonnissen, dien de natuurlijke 
niet bewust is, heb ik altoos, om die nootwendige kennisse van alle de ledematen in 't byzonder te ver
krijgen, soo dikmaals mij de gelegenheijdt om lighamen door-snuffelen voor-kwam, het mes in de 
vuyst genomen. 

32 Van Bleyswijck (n. 21), Beschrijvinge, 581-582. 
33 C. Dobell, Antony van Leetiwenhoek and his 'little animals' (Amsterdam 1932). A. Schierbeek, Measuring the 

invisible world: the life and works of Antoni van Leeuwenhoek (Londen 1959). G.A. Lindeboom, 
'Leeuwenhoek and the problem of sexual reproduction' in: L.C. Palm en H.A.M. Snelders ed., Antoni van 
Leeuwenhoek 1632-1723. Studies on the life and the work of the Delft scientist commemorating the 330th anniver
sary of his birthday (Amsterdam 1982) 129-52. 

34 G.A Lindeboom, Reinier de Graaf Leven en werken 1641-1673 (z.p. 1973). 
35 Van Bleyswijck (n. 21), Beschrijvinge, 575-560. 
36 Voor Van Leeuwenhoek was zijn eigen lichaam een veld van observatie en 'natuurlijk experiment.' Collected 

letters of Antoni van Leeuwenhoek II, 277-95. 
37 Reinier (Regnerus) de Graaf, Alle de wercken, zo in de ontleedkunde als andere deelen der medicynen 

(Amsterdam 1686) 1-5. 
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Hij heeft zijn Naauw-keurig onder-soek van de ledetnaten der mannen tot de voort-teelinge 
dienstig ter beoordeling voorgelegd ('oogschijnlijk vertoont') aan D.T. Valens, D.A. 
Vockestaart, D.N. Bogaart, D.C. 's Gravesande, D.H. d'Acquet, en anderen, kortom aan 
een gezelschap geleerde artsen rond Cornelis 's Gravesande. Men moet 'de waarheydt niet 
met schelden en kijven, maar door bewijs-reedenen en vertoogingen vast maken'. Over 
het onderzoek zelf verklaart hij dat de 'Oorspronkelijke beginselen van 't mensche lig-
haam' 'zo klaar als aan de nootdwang de Doot onderworpen' zijn: 'het menselijk lichaam 
is samengesteld uit veelvoudige tegenstrijdige hoofdstoffen; de onreine vochten van het 
lichaam, gescheiden van de andere tot haar lozing, voeren nog een binnenlandse oorlog, 
waarvan de een de ander overwint, de mensen met zware, soms ongeneeslijke kwalen 
kwelt, soms tot de dood erop volgt'. 'Nadien 't van den mensch uit oorzaak van zijn stoffe 
niet mogelijk was onsterfelijk te scheppen, heeft den Bouw-Meester van het 't heel-Al ... 
een middel verschaft om door nieuwe spruiten in eeuwigheid op te trekken.' 

De Graaf ontwierp een pancreassap-experiment door middel van vivisectie van een 
hond. Een experiment dat tot het standaardrepertoire ging behoren van de openbare 
anatomische les in het theater, niet alleen in Delft maar ook in Amsterdam en Leiden. De 
Graaf heeft zijn experiment ook vele malen in het buitenland gedemonstreerd. Bij de 
publicatie ervan verklaarde hij: 'Wij hebben het werk van de ouderen te verbeteren, zoals 
over 100 jaar ons werk weer verbeterd wordt door nieuwe door-zoekers der nature. We 
moeten het juk van het gezag van ons afschudden en zelfs durven toetsen wat onze rede 
en ervarenheid wederstreeft.'"* 

In Delft heeft zich rond 1660 rond de stadsanatoom, dat moge duidelijk geworden zijn, 
een informeel geleerd gezelschap gevormd, dat geheel volgens de vroegmoderne, Baco-
niaanse, wetenschappelijke maatstaven bezig was met het ontwerpen en bediscussiëren 
van wetenschappelijke medische experimenten. Ten bate van het algemeen belang. De 
openbare les in anatomie was hier meer dan alleen een moreel-filosofische les. De voer
taal is, in tegenstelling tot in Leiden waar Latijn de voertaal was, waarschijnlijk Nederlands 
geweest. Het geleerde gezelschap ijverde voor de vertaling van hun medische werken in de 
eigen taal, 'net als dat in landen als Engeland en Frankrijk gebruikelijk was'. De Graaf was 
rond deze vertalingen, zoals we gezien hebben, in debat verwikkeld over de zogenaamde 
zedenverwilderende werking die op de jeugd uit zou gaan van zijn Nederlandstalige boeken. 

Het museum in en rond het anatomisch theater telde een collectie rariteiten, voorna
melijk bijzondere varianten van menselijk en dierlijk leven, gemengd met mythologische 
beelden.''^ Het had skeletten van 'beroemde misdadigers', van dieren zoals een krokodil, 
een rinoceros, een deel van een olifant en een haai; verder een collectie planten, eieren en 
schelpen. Al deze curiositeiten waren verworven op de wereldreizen van de Indische 
Compagniën. Dr d'Acquet, ook vereeuwigd op het schilderij van De Man, had een geca
talogiseerde privé-verzameling van wetenschappelijke en artistieke voorwerpen, inclusief 
een beroemde collectie boeken."*" 

38 Ibid., 463-623, m.n. 471. 
39 Van Bleyswijck (n. 21), Beschrijvinge, 581-586; R. Boitet, Beschrijving der Stadt Delft (Delft 1729); Houtzager 

(n. 31), Medicijns, 89, 93. 
40 Dr d'Acquet had een wereldvermaarde privé-collectie in Delft. Inserta et ananuilia. Opus nwgnificentissi-

mum et unicum Nobelissinius dominus Henricns d'Acquet, civitatis Delfensis senator ac consl, ad exemplaria 
naturalia summo studio ultra tpunquaginta annos ex universis terrarum airs qiuiesita et in sua collectione con-
servata pingere curavit (Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam). Een veilingcatalogus is na zijn 
dood gepubliceerd. Volgens Houtzager verwijst .Antoni van Leeuwenhoek naar deze collectie in zijn brieven 
van 12 November 1680 en 17 October 1687 aan de Royal Society in Londen. Houtzager (n. 31), Medicyns, 110. 
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In de periode rond 1650 traden er in de schilderkunst in Delft grote veranderingen op. De 
revolutionaire kentering is vooral zichtbaar bij Carel Fabricius, de groep schilders van 
kerkinterieurs (Gerard Houckgeest, Emanuel de Witte, Hendrick van Vliet en anderen) 
en Johannes Vermeer.-*' Deze schilders experimenteerden met het perspectief en maakten 
daarvoor gebruik van de microscoop, de telescoop, groothoeklenzen, de camera obscura 
en de kijkdoos. Montias vond in zijn onderzoek van inventarislijsten van verkochte 
Delftse inboedels, dat tussen 1610 en 1680 een kentering plaatsvond in de smaak. Men 
ging de voorkeur geven aan 'moderne' landschappen, schilderijen van kerken en stille
vens zonder symbolische inhoud boven de (traditioneel bij de elite geliefde) historische 
en religieuze taferelen.*- Er was dus een sociaal-culturele basis in Delft voor de verande
ringen in de wereld van het schilderen. 

In Delft blijft door deze veranderingen heen gedurende de gehele zeventiende eeuw de 
sfeer van de Vanitas ook in het theater aanwezig, zoals uit beschrijvingen van het uiterlijk en 
van het inwendige van het theater aldaar blijkt, maar het krijgt steeds minder gewicht.*' Op 
het eerdergenoemde schilderij van de Van Mierefelts uit 1614 komt als Vanitas-symbool 
behalve een geraamte ook een lauriertak voor. Het schilderij van De Man kent geen 
Vanitas-symboliek meer. De veranderingen in de geschilderde anatomische lessen in Delft 
kondigen de overgang aan van de moreel-tllosofische naar de modern-wetenschappelijke 
benadering van de geneeskunde. Het publiek wordt tijdens de openbare anatomische les 
van 's Gravesande primair met experimenten geconfronteerd en het debat daarover tussen 
de aanwezige geleerden. Het geleerde gezelschap dat hij om zich heen had verzameld en dat 
als wetenschappelijk forum optreedt, is de basis van de wetenschappelijke vooruitgang die 
er wordt geboekt. 

Noodzakelijk, heerlijk en vermakelijk 
De ontwikkeling van de medische wetenschap van moreel-filosofisch naar modern-
wetenschappelijk vertoog manifesteert zich nergens zo duidelijk als in Amsterdam. Het 
anatomisch theater moet daar uiteindelijk het veld ruimen voor een medisch genoot
schap ter bevordering van het anatomisch onderzoek en voor anatomische kabinetten. 
Daarmee verandert ook het karakter van de medische voorlichting. 

In de eerste periode van het anatomisch theater waren de anatomen nog trouwe aan
hangers van Galenus. De ruimte voor het theater moest nog met een rederijkerskamer 
worden gedeeld. Totdat in de jaren dertig vanwege de status - in concurrentie met en tegen 
de wil van Leiden - niet alleen een Athenaeum Illustre maar ook een nieuw anatomisch 
theater werd opgericht. Dan is de periode van de stadsanatoom Nicolaas Tulp en van 
Rembrandt aangebroken. Het werk van Vesalius was het referentiepunt. Wetenschappelijk 
gezien heeft Tulp op het gebied van de pathologische anatomie belangrijke bijdragen gele
verd, en de anatomie kreeg door zijn bemoeienis veel status. Net als zijn voorgangers 
Maarten Jansz. Coster en Sebastiaan Robertszoon, was Tulp burgemeester van de stad 
Amsterdam. 

41 A.K. Weelock, Perspective, opties and Delft artists around 1630 (New York 1977} John Michael Montias, Artists 
and artisans in Delft (Princeton 1982) 238-246, 270. Van dezelfde auteur: Vermeer and his milieu. A web of 
social history (Princeton 1989). 

42 Montias (n. 41), Arfisrs,i4i-i43, 270. 
43 Houtzager (n. 31), Medicyns, 58-73, 78-79. 
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Het anatomisch theater vertoonde duidelijk trekken van de Vanitas-sfeer, zoals uit de 
schilderstukken van anatomische lessen blijkt.** Rembrandt was in Leiden begonnen in 
de Vanitas-sfeer. Hij ging niet in op de uitnodiging van Constantijn Huygens de schilder 
te worden van het (bescheiden) Nederlandse hof, maar aanvaardde wel het aanbod van 
Tulp CS., in de jaren dertig van de zeventiende eeuw aan hem gedaan, om naar Amster
dam te komen. Volgens Heckscher heeft Rembrandt met zijn De anatomische les van Dr 
Tulp (1632) bewust uitdrukking willen geven aan de principes van de barok zoals neer
gelegd door F. Junius in zijn De picta veterum van 1637."̂ ^ Kunsthistorici onder wie De 
Vries vinden het niet erg waarschijnlijk dat Rembrandt dit bewust deed, maar menen dat 
het schilderij van Rembrandt het begin is van de Nederlandse barok. De Anatomische Les 
van Rembrandt is in de eerste plaats een galashow van de heren medici, met Tulp geportret
teerd als de Vesalius Redivivus. Ook in dit schilderij komen Vanitas-elementen voor. 

In de periode na Tulp, in de jaren vanaf 1664, treden er grote veranderingen op. 
Frederick Ruysch, zijn opvolger als stadsanatoom, had grote bezwaren tegen de openbare 
anatomische lessen. Deze waren naar zijn mening ten enenmale ongeschikt voor instructie, 
omdat voor het echte anatomische onderzoek instrumenten nodig waren zoals de micro
scoop. Ruysch ontwikkelde technieken waardoor het mogelijk werd (delen van) het 
menselijke lichaam zodanig te prepareren, dat zelfs de allerkleinste deeltjes zichtbaar 
waren. Hij had bovendien een vloeistof uitgevonden die het mogelijk maakte de prepara
ten voor onbepaalde tijd te bewaren. Het duurde jaren tot hij eindelijk*'' 

in de conservatie zo toe quam ware, dat hij geheele menschen met alle hare ingewanden veele eeuwen, 

en mogelijk voor altoos, soo ik meen, sender bedervingh zullen konnen bewaard worden. Ik heb kleine 

kinderkens, die ik over twintigh jaaren heb gebalsemt, en tot nu toe netjes bewaard, dat ze eer schijnen 

te slapen; als er ontzielt te zijn. 

Hij kon nu op elk moment van het jaar ontledingen verrichten, zo bijvoorbeeld aan lijken 
van drie jongelingen die hij tien jaar daarvoor had geprepareerd. 'Deze lighaamen hebben 
haare natuurlijke gestaltenissen, door onse konst weder gekregen, die sy hadden, wanneer 
sy nogh leefden, en wat meer is, deselve zijn van tijd tot tijd nogh meer en meer opgehel-
dert.' Hij heeft met zijn techniek het 

natuurlijk wesen zoodanig wedergegeven aan de afgestorven lighaamen, dat men se van een levendig 
en slapend mensch niet kan onderscheyden, zijnde alle ledematen, die jn afgestorven mensen onbe-
weeglyk zijn, in deze nou beweeglyk, als in een levendig mensche. Daarenboven geven de dooden wel 
haast een onaangename reuk van haar; dese in tegendeel zijn aangenaam van reuk. 

44 Aert Pietersz, 1603, Rijksmuseum te Amsterdam; Thomas de Keyser, 1619, en Nicolaes Eliasz., 1625, beide in 
het Amsterdams Historisch Museum. 

45 Heckscher (n. 17), Rembrandt's anatomy, 4-5, 
46 Wat het anatomische gedeelte van het schilderij betreft, een sectie begon altijd met de buikstreek, omdat de 

ingewanden het snelst bederven. De linkerarm op het schilderij past ook niet goed bij de rest van het 
lichaam. Rembrandt heeft mogelijk niet een sectie willen schilderen. Waarschijnlijk gebruikte hij voor zijn 
schilderij een door Vesalius geprepareerde arm. Het gaat om hem Dr Tulp als Vesalius Redivivus, zoals 
Heckscher als eerste opperde. 

47 Frederik Ruysch, Alle de ontleed-genees-en heelkundige werken, 3 dln. (.Amsterdam 1744) dl. 2, 'Tot de Leser', 
80, 660-661. 
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Ruysch besteedde bijna zestig jaar van zijn leven aan het opbouwen van Anatomische 

Cabinetten, die een dagelijkse trekpleister vormden voor in wetenschap en kunst geïnte

resseerde mensen (Tsaar Peter de Grote koopt ze in 1713 op; ze zijn nu nog in Petersburg 

te zien).*** De Cabinetten van Ruysch bevatten ook bloemen, vlinders, insecten, kruiden 

en dergelijke. 

Los van het anatomisch theater wordt, in diezelfde periode, een Collegium Privatum 

Amstelodamense opgericht, dat - in wisselende samenstelling - vooral anatomisch 

onderzoek deed en daarover discussies voerde. Dit Collegium is zonder enige twijfel het 

belangrijkste medische genootschap in Nederland geweest in de zeventiende eeuw. In het 

begin stond het onder leiding van Blasius, de eerste hoogleraar in de anatomie aan het 

Athenaeum. Er bestaan twee groepspublicaties van het Collegium op het gebied van de 

anatomie.*** Uit nader onderzoek is mij gebleken dat het gezelschap veel langer heeft 

bestaan dan tot nog toe werd aangenomen en wel tot ver in de jaren tachtig. John Locke 

is tijdens zijn verblijf in Amsterdam van 1683-1688 ook lid van dit gezelschap geweest, 

zoals uit zijn dagboek blijkt.'" 

Govert Bidloo legde in de jaren tachtig aan leden van dit gezelschap de resultaten van 

zijn secties ter beoordeling voor, met het oog op zijn allesomvattende werk Anatomia 

humana corporis (1685), het werk dat door de schilder Gerard van Lairesse van meer dan 100 

illustraties is voorzien.'' De betekenis van de anatomie wordt door Bidloo gepresenteerd als 

noodzakelijk, heerlijk, en vermakelijk." De begrippen zelf zijn even belangrijk als de volg

orde waarin hij ze noemt en behandelt. De anatomie is in de eerste plaats 'nuttig': 

48 Frederik Ruysch, Museum Anatomicum Ruyschianum sive catalogus rariorum (Amsterdam 1691, 2e ed. 1721). 
Frederik Ruysch, Thesaurus anatomicus, 10 dln. (Amsterdam 1702-1716). Frederik Ruysch heeft zelf in zijn 
beschrijvingen van zijn Anatomische Cabinetten op talrijke plaatsen de Vanitas-elementen aangegeven. Op 
een illustratie op p. 490 bijvoorbeeld van ,\lle de ontleed-genees-en heelkundige werken zien we een snoer 
parels met de tekst 'Waarom zou ik die dingen willen beminnen, die in de werelt zijn?'; bij de afbeelding van 
een kindergeraamte is een zeis gevoegd met de tekst 'De dood spaart ook de jeugd niet'. 

49 Uit de opdracht bij de eerste publicatie (1667) blijkt dat het 'Collegium priv;itum Amstelodamense' toen 
bestond uit de geneesheren Gerard Leonard Blasius, Matthew Slade, Egbert Veen, Marcus Ruych, Abraham 
Quina en Peter Boddens, voorts uit loannes Swammerdam en de student Daniel Godtke. Bij de tweede 
publicatie worden Blasius, Ruych, Veen, Boddens en Cordes niet meer genoemd en zijn er de namen van 
Hermannus van Friessem en Antonius van Stamhorst bijgekomen. Collegium Privatum Amstelodamense, 
Observationes anatomicae selectiones (Amsterdam 1667,1673; reprint with introduction by F). Cole, Reading 
1938). G.A. Lindeboom, 'Het Collegium Privatum .Amstelodamense (1664-1673)', Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde 119 (1975) nr. 32,1248-1254. 

50 lohn Locke noemt in zijn dagboek de volgende namen van het 'Collegium Privatum Medicum 'in 
Amsterdam: Philippus a Limborch, Matthaeus Sladus, Egbertus Veen, .Abrahamus Quina, Petrus Guenellon, 
Pr Bernagie, Abrahamus Cyprianus, IL. Rosalie L. Colie, 'John Locke in the Republic of Letters', in: ].S. 
Bromley and E.H. Kossmann ed., Britain and The Netherlands (Londen i960) 111-129. 

51 Bidloo meldt in een 'Tot de lezer' in de Nederlandse uitgave van zijn Anatomia (1690), dat de voornaamste 
heren die hij voor de toetsing van zijn werk heeft geraadpleegd zijn: 'Behalve die van de oeienscholen in 
Frankrijk en elders, B. van Dordmont (geneesheer in Amsterdams gasthuis en lid CoUegie der Doctoren 
aldaar); dr Matt. Sladus; Abrah. Quina; A. van Stamhorst; Cyprianus vader en zoon'. Het is duidelijk dat we 
hier met 'hetzelfde' gezelschap te maken hebben. 

52 Ontleding des menschelyken lichaams. Gedaan en beschreeven door Govard Bidloo. Uitgebeeld, naar het leeven, 
in honderd en vijf aftekeningen, door de heer Gerard de Lairesse (Amsterdam 1690). In deze Nederlandse edi
tie is, ter inleiding, Bidloo's inaugurele rede opgenomen, die hij in 1688 in Den Haag in de Engelse Kerk 
heeft gehouden bij zijn benoeming tot stadshoogleraar in de anatomie aldaar. Hij werd later hoogleraar in 
Leiden. Zijn gehoor bestond behalve uit het bestuur van de Sociëteit, uit 'Raaden der Hooven en Steden, 
Achtbare Regeerders deezer plaats; Eerwaardige Bedienaars des Goddelyken woords; welgeoefende 
Rechtsgeleerden; ervaarene Geneesheeren; Konstryke Heelmeesters en verder gy alle, wien of lust to nutte 
weetenschappen of nieuwsgierigheid herwaards mag geleid hebben'. 
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Wat de nuttigheid, beter zeg ik noodzaakelykheid, van deeze kunst aangaat, zy is de grondslag van de 

geheele Geneeskunde, het enige licht der Heelkunst, zonder welke men zoo blind toegaat, dat men 

niet, als by toeval, iets goed in- en met een van beide kan uitwerken: dit is het compas, het dieploot, 

waardoor men, met Godeshulpe, veylig en haastelyken tot de geneezing koomen kan. 

Zonder de anatomie is het erg moeilijk te opereren zonder gezonde onderdelen te 
beschadigen en de juiste medicamenten toe te dienen op de juiste manier. 

De anatomie is 'heerlijk' want hoogmogende heren, burgemeesters in Amsterdam en in 
andere grote steden van het land, hebben er altijd veel belang in gesteld en hebben het 
ook gepraktiseerd en onderwezen, zoals in andere landen koningen, vorsten en prinsen 
het hebben beoefend. Zij bevordert bij uitstek de goede naam en het prestige van de 
geneeskunde. 'Heerelyk is zy, want zy komt den ellendigen te hulp en maakt hen het 
gemoed gehard en gerust, die op haare gronden, in de geneeskunde, bouwen, bevrydende 
hen van alle lasteringen en opspraak, bij voorval van quaaden uitslag.' 

De anatomie, tenslotte, is naast haar noodzakelijkheid en 'heerlyke stand' ook 'verma
kelijk': 

... een geluk, het welk alle oefeningen niet gegund, noch te beurte gevallen is. Men doorreize de groote 

waereld in- en al zyn deele, hij zal ons zoo veel vermaakelyke wonderen niet doen zien in zyn wv'den 

omtrek, dan ons in het onderzoeken van het begrip des kleenen waerelds ontmoeten. Vochten, sappen 

en wateren vloeijen, syperen en bruischen hier door zoo kronkelige draaijngen en slingerende leydin-

gen, als men zich van den Euphraat of Donauw verbeelden kan. Zand, steen en aarde is er bij groote 

meenigte. Kunstige gebouwen en werkstukken zyn er in overvloed te bezien. Het zij men op het gestel, 

of de beweeging der deelen acht sla, men vind het beide onuitspreekelyk kunstig, onnadenkelyk wel 

geschikt. 

Nergens anders dan in de anatomie, die zich bezighoudt met het menselijk lichaam tot 
aan het meest onaanzienlijke diertje, zal men zulke 'wonderlijke' dingen aantreffen als bij 
de anatomie van 'de kleine wereld', wonderlijker dan wat de astronomen en geografen 
aantreffen wanneer zij 'de grote wereld' bereizen. Bidloo zal de toeschouwers bij elke 
voorkomende gelegenheid het 'verderfelyke gestel doen zien, waar in wy het onsterfelyke 
weezen omdragen, opdat wy uit deeze, tot hooger opmerkingen koomende, de wonder
werken des almagtigen Bouwheers moogen zien, kennen en verheerlyken'. 

Een ander illuster lid van dit medische genootschap was Jan Swammerdam. Bij hem is 
het moreel-filosofisch vertoog ook nog duidelijk te horen. Swammerdam is bekend 
geworden door zijn experimenten bij levende dieren naar de ademhaling en naar de con
tractie van spieren (bij kikkers) en vooral door zijn onderzoek naar de voortplanting bij 
dieren, in het bijzonder van insecten. Hij schrijft in het voorwoord tot zijn Ephcmeri vita 
of afbeeldingh van 's menschen leven (1675) dat het zijn bedoeling is: 

Dit Beesken (het vliegent ende een-dagh-levent haft of oever-aas) als een waarachtige afbeeldingh, van 

het menschelijck leven voor te stellen. Het welcke niet anders als een donckere, ende een seer korte 

nacht is, ten aansien van de menighvuldige ende de oneyndige ellenden, die den mensch in den snellen 

loop des selven omringen. 

En: 
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Wat is den ellendigen mensch anders als een wurm? terwijl hij hier op aarde, als een pellegrim en een 

sprinkhaan omzwerft. En dat de hitte, de kouw, de traanen, de ziekten, de hertstochten, den haat, den 

afgunst, de oorlogen, de hongersnooden, de pestilentien, de groote ende de kleene dieren, met dan de 

zieckte van den geest, ende de onsienlijcke nachten, ende de geestelijcke vijanden van de lucht; hem op 

alle ogenblikken quetsen, verteeren, ende dooden. Waarom de alderwijste mannen, de geswinde ydelheyt 

van ons leven, bij een wind, roock, schaduw, gras, bloem, ende een hantbreed vergeleken hebben." 

Jan Swammerdam had met zijn vader een grote verzameling aangelegd van insecten, die 
internationaal de aandacht trok. 

Samengevat, de veranderingen in Amsterdam maken de overgang duidelijk van de 
openbare les als primair moreel-filosofische les, ter meerdere glorie van de stad en nuttig 
voor de geneeskunde, naar een les die primair de wetenschappelijke vorderingen willen 
demonstreren en hun toepassingen in de geneeskunde, zonder de glorie van de stad en de 
morele les uit het oog te verliezen. Vooral de medische onderzoekers gaan het theater en 
de openbare anatomische les als een keurslijf ervaren en willen ervan af De medische 
genootschappen zijn voor hen veel belangrijker, daar is een wetenschappelijk forum aan
wezig dat de onderzoeksresultaten kan toetsen. De publicaties van de leden van deze 
gezelschappen en hun verzamelingen krijgen een belangrijke voorlichtende taak. De 
medische boodschap blijft echter ingebed in moraliteit. 

Nabeschouwing 
In de zeventiende eeuw speelden de openbare anatomische lessen in anatomische 
theaters een belangrijke rol in de medische voorlichting. Het karakter van de voorlichting 
hing direct samen met de reden van bestaan van de theaters. Anatomen waren van over
heidswege verplicht jaarlijks een openbare anatomische demonstratie te geven, wilden zij 
vergunning krijgen voor ontledingen in hun private ruimtes. Het publiek stond zeer 
wantrouwend tegenover de medische stand die zij verdacht van het leegroven van graven 
en het ontvreemden van en handelen in lijken. Het was aan de anatomen om te laten zien 
dat het ontleden van lijken en het anatomisch onderzoek een achtenswaardige bezigheid 
was, die algemeen vormende waarde had en van algemeen belang was. Het was niet 
zozeer een les in anatomie als wel een les in de beschavende kwaliteiten van het beoefe
nen van de anatomie voor wie daarmee bezig waren. De openbare les kreeg de vorm van 
een Studium Generale. Het Aristotelisch-Galeense vertoog bleek daarvoor uitermate 
geschikt te zijn, moreel-filosofisch van aard als het was. De anatomie was 'vermakelijk', 
omdat de anatoom de wonderlijke kleine wereld van het menselijk lichaam liet zien en de 
goddelijke hand die het geschapen had als tijdelijke verblijfplaats van de ziel. Dit vertoog 
vond bovendien plaats in de Vanitas-ambiance van een museum. 

Het curriculum van deze medische openbare les werd niet alleen door de gegeven les 
bepaald, maar ook door het verborgen curriculum van de strenge reglementering, waar
aan de medici zich bij hun anatomie moesten onderwerpen teneinde publieke onlusten 
te voorkomen. Daartoe behoorde het zorgdragen van een passende begrafenis van de 
stoffelijke resten van het subject van de anatomie. Voorzover de openbare les ook een 
vorm van machtsvertoon was, werd deze macht dus gevoelig ingeperkt. Zelfs met misda
digers of met naamlozen uit het armenhospitaal kon men niet onbeperkt zijn gang gaan. 

53 I. Swammerdam, Ephemeri vita, i en Ai. A. Schierbeek, jan Swammerdam lil February 1637-17 February 
16S0). His life and works (Amsterdam 1967). 

207 



26 Jan C.C. Rupp 

Er is reden aan te nemen dat de openbare publieke anatomische lessen bijdroegen aan 
een correctie van het beeld dat er bij het grote publiek bestond van medici. Zij verhoog
den de status en het prestige van het medisch beroep. Maar zij zorgden ook voor correc
ties bij de medici zelf; deze bouwden door het incorporeren van de reglementeringen 
gaandeweg een medische beroepscode op. Beroepscodes zijn een conditio sine qua non 
van de beroepsgroep en kunnen ook nooit als 'af' worden beschouwd. 

De reglementen betroffen niet de omgang met de dieren op wie vivisectie werd 
gepleegd. Experimenten met dieren speelden bij de zeventiende-eeuwse openbare 
demonstraties een centrale rol. Experimenten met dieren spelen nog steeds een grote rol 
in het medisch onderzoek en er bestaan, anders dan toen, heden ten dage grote publieke 
weerstanden tegen. De overheden zouden medische wetenschappers kunnen verplichten 
openbare lessen te geven met demonstraties van deze dierproeven, zodat het publiek kan 
vaststellen of het werken met dieren gezien kan worden als achtenswaardig werk, met 
algemeen vormende waarde. Voorlichting is altijd tweezijdig. Het werkt, als het goed 
gebeurt, niet alleen verhelderend voor het publiek, maar verduidelijkt ook voor de 
onderzoeker waar hij/zij mee bezig is, waarom hij/zij er zoveel belang in stelt en welk 
algemeen belang ermee gemoeid is. 

De anatomie was in de ogen van de zeventiende-eeuwse anatomen naast 'heerlijk' 
(statusverhogend voor stadsbestuur en medici) en 'vermakelijk' (voor het publiek) ook 
'noodzakelijk' en wel voor de geneeskunde zelf. Gaandeweg gingen medici de anatoinie 
zien als grondslag van de gehele geneeskunde. De volgorde in belang veranderde van 
'heerlijk, vermakelijk en noodzakelijk' in 'noodzakelijk, heerlijk en vermakelijk'. De breuk 
met Aristoteles, de Baconisering van het wetenschapsbedrijf en de mechanisering van het 
wereldbeeld impliceerden het centraal stellen van het wetenschappelijke experiment, dat 
herhaald en getoetst moest kunnen worden in een gezelschap van geleerden. Zowel in 
Delft als in Amsterdam zijn we zo'n medisch geleerd genootschap op het spoor gekomen, 
waaraan anatomische onderzoekers hun experimenten ter beoordeling voorlegden. De 
openbare anatomische les ging men als een keurslijf ervaren, omdat het niet mogelijk 
was die les echt een les in anatomisch onderzoek te laten zijn; daarvoor waren immers 
allerlei instrumenten nodig zoals microscopen. Haar voorlichtende rol werd overgeno
men door publicaties, waaronder de geïllustreerde anatomische atlassen, en door anato
mische verzamelingen. Hoewel hiervan veelal Nederlandse vertalingen aanwezig waren, 
werd het publiek navenant kleiner. Het morele vertoog bleef aanwezig, getuige de vele 
Vanitas-elementen in deze publicaties en verzamelingen. De moraliteit werd niet gezien 
als belemmerend voor de vooruitgang in de wetenschap, de moraliteit veranderde mee 
met de tijden. Met het op de achtergrond geraken van de centrale, Aristotelisch-Galeense 
moreel-filosofische boodschap, werd de Vanitas-moraliteit meer een algemeen referentie
kader waarnaar medische geleerden in de inleidingen en illustraties van hun publicaties 
verwezen. Publiek debat was er over de mogelijk zedenbedervende invloed die er van 
(illustraties in) anatomische boeken op de jeugd zou kunnen uitgaan. 

Ik heb geen aanwijzingen gevonden dat medici de openbare anatomische lessen als een 
volksvermaak zagen dat in strijd was met de codes van het medische wetenschapsbedrijf 
Evenmin dat anatomen die deze lessen gaven voor minder werden aangezien. 
Integendeel, de anatomen die in staat waren openbare demonstraties te geven, stonden in 
hoog aanzien. Zij immers bezorgden de medische stand hoge status. Er was een chro
nisch tekort aan dergelijke talenten. Men kon te boek staan als een uitstekend academisch 
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docent of een vermaard onderzoeker, maar dit wilde nog niet zeggen dat men zo'n open
bare les kon geven voor een breed samengesteld publiek Het grootste probleem was 
waarschijnlijk niet eens zozeer de aanwezigheid van de heffe van het volk, ais wel het 
omgaan met de explosieve onderlinge debatten tussen de aanwezige medici. Dat is mis
schien voor het publiek ook nog wel de grootste aantrekkingskracht van de openbare 
anatomische demonstraties geweest. Men was gek op deze debatten waarbij de heren 
elkaar vaak letterlijk in de haren vlogen, zoals men ook gek was op theologische debatten, 
dan stroomden de kerken vol. Van een enigszins gereglementeerd openbaar debat gaat 
wellicht nog de grootste voorlichtende werking uit. Toen het debat verschoof naar de 
beslotenheid van het geleerde genootschap en de tijdschriften ging deze wijze van voor
lichten verloren. 

SUMMARY 

The theatrum anatomicum: a public-communicative fossil or an archetype? 
Public anatomy theaters are seen as the earliest form of popularizing medical science. In 
the seventeenth-century Netherlands they functioned as civic cultural centres, where, in 
wintertime, professors of anatomy presented anatomical demonstrations to a large and 
varied audience. During the remainder of the year, the theatre was a museum of naturalia 
and artificialia, while it was also a meeting-place for scientists and artists. Although the 
anatomy lesson possibly was a moral-philosophical lesson about the relativity and fragih-
ty of the earthly existence rather than a public lesson in medicine, its sustained tradition 
certainly advanced the status and the development of the medical profession, and bred 
curiosity about medical insights in large sections of the population. Institutional aspects 
of this history, such as regulations and public accountability for ongoing medical experi
mentation, are still worth considering when designing current medical education. 
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