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DE DOOS VAN PANDORA 

OVER DE WONDERBAARLIJKE GENEZING 
VAN DE PRUISISCHE MESSENSLIKKER. 
GETUIGEN VAN EEN ZEVENTIENDE EEUWS 
MEDISCH WONDER 

Tim Huisman' 

Niet zo lang geleden kon Museum Boerhaave een 
boekje aanschaffen, met de titel Ciiltrivori Prussiiici 
curatio singularis (De buitengewone genezing van 
de Pruisische messenslikker).' De uitgever was de 
Leidenaar loannes Maire in 1641. Als auteur wordt 
Daniel Becker genoemd, de decaan van de genees
kundige faculteit van de universiteit van Königs-
berg in Pruisen (het huidige Kaliningrad). De 
eerste druk van het boek was daadwerkelijk in 
Königsberg verschenen, in 1636. Het geschrift in 
klein octavo is nauw verbonden met een van de 
meer intrigerende objecten uit de museumcollec
tie: het portret van Andreas Grünheide, alias de 
Pruisische messenslikker. Over het merkwaardige 
verhaal van deze messenslikker, over de rol die de 
Leidse universiteit speelde in dit verhaal en over de 
waarde van het nieuw verworven boekje voor 
Museum Boerhaave, gaat dit artikel. 

Griiniwides portret in het anatomisch theater 
Bezoekers aan Museum Boerhaave kunnen moei
lijk voorbijlopen aan het grootste object in de col
lectie: een reconstructie van het Leidse theatrum 
anatomicum. En nadat ze zich verbaasd hebben 
over de lugubere en bizarre opstelling van skelet
ten van mensen en dieren rond het theater, zuilen 
ze zeker ook geïntrigeerd raken door het schilderij 
dat op de galerij bovenaan het amfitheater hangt. 
Dit doek - geschilderd in een primitieve en onge
polijste stijl - stelt een man voor, met ontbloot 
bovenlijf. Zijn buik wordt ontsierd door een groot 
litteken. In zijn linkerhand houdt hij een plankje 

met daarop een tafelmes. De linker en rechter 
bovenhoek van het schilderij zijn gevuld met 
Latijnse tekst, moeilijk leesbaar in zwarte letters op 
een donkere achtergrond. 

Het tekstbordje naast het schilderij leert ons dat 
het hier gaat om een portret van Andreas 
Grünheide, een Pruisische boerenknecht die in een 
dronken bui een mes had ingeslikt. De operatie 
om deze Pruisische messenslikker van het ingeslik
te bestek te bevrijden, werd uitgevoerd door dok
toren van de medische faculteit van Königsberg. 
Dat de ingreep, die plaatsvond op 9 juni 1635, 
slaagde was een medisch wonder: maagoperaties 
waren in de ij'^' eeuw zeer riskant, en van dit won
derbaarlijke succes moest het schilderij getuigen. 
Het portret werd door de genoemde Daniel Becker 
geschonken aan zijn Leidse collega Otto Heurnius, 
professor in de anatomie en in die hoedanigheid 
ook verantwoordelijk voor de verzameling raritei
ten van het Leidse anatomisch theater. Bij nadere 
bestudering van de Latijnse tekst op het schilderij 
kunnen we de naam van Daniel Becker (hier ge
speld als Beckher) ook ontcijferen. Evenals de 
namen van Daniel Schwabe, Rotger Hemsing en 
Johannes Bartholomeus Chruger.' 

De collectie van het anatomisch theater 
Het 'conterfeytsel van een Boer uyt Pruissen die 
een mes van 10 duym inslickte' paste zeer goed in 
de collectie van het Leids anatomisch theater. Al 
vanaf het moment dat het theater in gebruik werd 
genomen, werd er ook gewerkt aan een collectie van 
rariteiten die tot 'dienst ende cieraet' van de anato
mie moest strekken. Deze verzameling werd in eer
ste instantie opgebouwd door Petrus Pauw, de eerste 
hoogleraar anatomie aan de Leidse universiteit en 
ook degene op wiens initiatief het theater in 1594 
gebouwd was. Pauw had grote interesse in de osteo
logie en dit werd ook weerspiegeld in het karakter 

* Museum Boerhaave, postbus 11280, 2301 EG Leiden. 
1 Cultrivori Prussiaci Curatio Singularis, descripto a Diwiele Becker, Lugduni Batavoruni ex officina loannis 

Maire 1640 (derde editie). De tweede editie verscheen in Leiden, ook bij Maire, in 1638. 
2 Links staat het opschrift: 'HOC CULTER DEGLUTITUS/FELICITER EXECISUS A/DANIELE SCHWABIO 

CHI/RURGO DIRIGENTIBUS ET/PRAESENTIBUS MEDICIS/DANIELE BERKHERO/ med Rco Prof. 
Acad. S. Regiom./TT D ROTGERO/HEMSING M.D. REG./MED JOHAMNI BARTH/CHRUGERO M.L.R./ 
Adiuncto et aliis Neo/bus huis M/CANDIDATIS/ ANNO EODEM/DIE IX lULII/'. Rechts staat het 
opschrift: ANDREAS GRUNHEID BO/RUSSUS ANNORUM VI/GINTI DUORUM DE/GLUTIVIT CUL-
TRL'M HU/IUS MAGNITUDINIS/ Anno 1635 D 29 M'. Het verhaal van Grünheide staat het uitvoerigst 
beschreven in: VV. Artelt, 'Die Operation des Preussischen Messerschluckers und ihre Folgen' in: Medizin-
historisches Journal 4 (1969). 
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1. (links) Het portret van Andreas Grünheide, de Pruisische messenslikker. Olieverf op doek, geplakt op 
paneel. Vervaardigd door een anonieme kunstenaar, 1638. 2. (rechts) Titelpagina van Daniel Becker, 
Cn/fr(Vor( Prussiaci curatio singularis, in de uitgave van Johannes Maire te Leiden uit 1640. 
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3. (links) Otto Heurnius, professor in de anatomie, de chirurgie en de medische praktijk aan de Leidse 
universiteit. Gravure door Christijn de Pas naar een portret van N. Negre. 4. (rechts) Andreas Grün
heide met operatielitteken en een afbeelding van het mes op ware grootte. Illustratie uit Cultrivori 
Prussiaci curatio singularis. 
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van de door hem verzamelde objecten: skeletten van 
mensen en dieren en 'afbeeldinghen of berdekens de 
Anatomie concernerende'.-' 

De verzameling rond het anatomisch theater 
werd fors uitgebreid door Pauws opvolger Otto 
Heurnius. Onder Heurnius' bewind veranderde de 
collectie van een anatomische verzameling met 
moralistische implicaties - skeletten die met vaan
tjes met spreuken als memento mori aan de ijdel
heid der dingen refereerden - naar een veel breder 
programma. Heurnius' uitbreiding van de verza
meling ademde duidelijk de opvatting dat de 
microcosmos van het menselijk lichaam alleen 
begrepen kan worden in de context van de macro-
cosmos van de gehele schepping. Heurnius haalde 
prenten in huis van allegorische, bijbelse en mytho
logische voorstellingen. Hij verwierf Egyptische en 
Romeinse oudheden, etnogratlca zoals 'een hemt en 
een onderbroek uit Moscoviën', en hij vulde de col
lectie skeletten aan met allerlei opgezette beesten: 
tijgers, een leguaan en een miereneter uit Brazilië. 

Maar ook opvallende zaken uit de medische 
praktijk ontbraken niet in de collectie: in een 
inventarislijst uit 1620 vinden we een vermelding 
van zeven stenen die uit de blaas van Johannes 
Heurnius, medisch hoogleraar en de vader van 
Otto Heurnius, waren gesneden. De blaasstenen 
waren met rode zijde op zwart satijn genaaid en 
hingen ingelijst en wel aan de muur. Ook waren er 
in de collectie tekeningen aanwezig in rood krijt 
van drie monstra, en een krijttekening van een te 
vroeg geboren tweeling.'' 

In deze laatste categorie, opvallende zaken uit de 
medische praktijk, paste ook het portret van 
Andreas Grünheide, dat in 1638 aan de verzameling 
van de Leidse anatomie werd toegevoegd. Behalve 
het 'conterfeytsel' van de messenslikker kon de 
bezoeker van het theatrum ook een testimonium 
inzien, geschreven door Daniel Becker in 1635 en 
voorzien van het lakzegel van de stad Königsberg. 

Uit inventarislijsten en uit de catalogi over de 
collectie van het anatomisch theater, die bezoekers 
vanaf 1670 tot 1760 konden kopen, blijkt dat het 
portret van Andreas Grünheide al die tijd op de 
Leidse anatomie te bezichtigen was. Ook in 1790 
was het portret daar nog aanwezig, zo blijkt uit 
een anoniem Duits reisverslag.^ Gedurende de 19''"̂  
eeuw bleef het portret in het Leidse, om uiteinde
lijk in de jaren dertig van de twintigste eeuw in 
bezit te komen van het Museum voor de Geschie

denis van de Natuurwetenschappen en de Genees
kunde, tegenwoordig bekend als Museum Boer
haave. 

Het dossier-Grünheidc 
Veel van de feiten die we weten over de operatie op 
de Pruisische messenslikker, zoals de chronologie 
van de gebeurtenissen, de methode van aanpak 
van Daniel Becker en de zijnen en de kontakten 
van de Königsberger medici met de Leidse univer
siteit, zijn afkomstig uit .secundaire literatuur. Een 
eigentijdse getuigenis van de historie van Andreas 
Grünheide ontbrak nog in de collectie van Mu
seum Boerhaave. Maar met de recente aanschaf 
van Daniel Beckers Cultrivori Prussiaci Curatio 
Singularis beschikt het museum nu over een waar
devolle en bovendien contemporaine bron van 
informatie bij het schilderij. Het kleine werkje van 
Becker kan namelijk beschouwd worden als soort 
dossier van de zaak Grünheide. 

Onder andere vinden we in het boekje de com
plete tekst van het testimonium dat door Daniel 
Becker aan het Leids anatomisch theater werd 
gezonden. Hierin staat te lezen hoe 'in het jaar 
onzes heren 1635 op 29 mei de twee en twintigjari
ge boer, genaamd Andreas Grünheide, in het dorp 
Grunwald zeven mijl van hier (i.e. Königsberg), 
omdat hij misselijk was een mes dat hij vasthield 
bij het heft, bij de punt, in zijn slokdarm liet neer
dalen om zijn eten op te braken. Omdat hij dit 
heel diep en onvoorzichtig deed ontglipte het mes 
zijn vingertoppen en daalde het af naar zijn maag'. 
En zo gaat het verslag verder naar de operatie die 
op 9 juni plaatsvond. De aanwezige doktoren van 
de medische faculteit worden allemaal genoemd, 
evenals de andere getuigen en de 'experientissimus 
lithotomus', de steen- en breuksnijder Daniel 
Schwabe, die de operatie op aanwijzingen van de 
geleerde heren zou uitvoeren. 
Eveneens staat in het boekje het oordeel afgedrukt 
van de Leidse hoogleraar anatomie en chirurgie 
Otto Heurnius en de beide stadsdoktoren Joannes 
Werckhorst en Damianus Weyssens, per brief aan 
Becker overgebracht naar aanleiding van de eerste 
druk van het boekje in 1636. De Leidse medici be
nadrukken hoe knap de ingreep van hun Königs
berger collega's wel niet was en nemen stelling 
tegen alle criticasters van Becker en de zijnen. 

Twee ondertekenaars van de lovende brief: 
Weyssens en Heurnius, zijn erg interessant, vooral 

3 H.J. Witkam, Iets over Petrus Pauw en zijn anatomisch thcnicr (typoscript, Leiden 1967) 136. 
4 Over de inventaris van het anatomisch theater zie: I.A.I. Barge, De oudste inventaris van de oudste academi

sche anatomie in Nederland (heiden 1934) en H.J. Witkam, Catalogues Anatomy Hall Leiden University (typo
script, Leiden 1980). 

5 Anoniem, Bemerckungen au} einer Reise nach Holland ini Jahre ijgo (Oldenburg 1792). 
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in combinatie met het jaartal 1636. Stadsdokter 
Damianus Weyssens werd namelijk in 1636 door 
professor Otto Heurnius naar voren geschoven als 
zeer geschikte kandidaat voor de positie van gast-
huisdokter in het Caeciliagasthuis. In datzelfde 
gasthuis wilde Heurnius zijn studenten klinisch 
onderwijs gaan geven, en Weyssens moest hem 
daarbij assisteren. De interesse van Heurnius en 
Weyssens voor het geval van de Pruisische messen
slikker is dus waarschijnlijk ingegeven door hun 
belangstelling voor de eductieve waarde van ziek
tegeschiedenissen. 

Het grootste deel van het boek wordt echter 
ingenomen door een uitgebreide stapsgewijze 
beschrijving van het geval van Grünheide, de ope
ratie die op hem werd uitgevoerd en het verloop 
van zijn genezingsproces. Zo lezen we hoe Georgius 
Loth, de nestor van de medische faculteit, voorstelt 
om een magnetische pleister boven de maag van de 
messenslikker aan te brengen, zoals ook was gedaan 
bij een soortgelijk geval in Praag, twintig jaar eer
der. Hoe Daniel Schwalbe, chirurg en steensnijder 
een insnede maakt in de buik van Grünheide en 
het mes uit zijn maag verwijdert. En tenslotte hoe 
de messenslikker met een afgewogen dieet en me
dicatie weer naar volledige genezing wordt geleid. 
Dit alles doorspekt met citaten uit en verwijzingen 
naar de klassieke en medische literatuur. 

Over de aanwezigheid van het portret van 
Andreas Grünheide op de Leidse anatomie vinden 
we nadere informatie in een in het boekje opgeno
men brief van Becker aan Heurnius, gedateerd 24 
november 1638. Daarin meldt de Duitse hoogle
raar aan zijn Leidse collega dat hij tot zijn spijt zijn 
gelofte niet gestand kan doen om het ingeslikte en 
operatief weer verwijderde mes aan het Leidse 
theatrum anatomicum te schenken. De koning van 
Polen had het tafelgerei namelijk opgenomen in 
zijn eigen rariteitenkabinet. Ter compensatie kreeg 
Heurnius toen het ge,schilderde evenbeeld van de 
messenslikker opgestuurd, vergezeld van een groot 
stuk barnsteen waarin zelfs insekten waren inge
sloten. 

•Als uitsmijter zijn aan dit exemplaar van het 
boekje nog een aantal gedrukte vellen toegevoegd, 
die getuigen van de onenigheid die tussen de 
Königsberger medici uitbrak na de operatie op 
Grünheide. De vellen lijken de titelpagina en de 
inleiding te zijn van een publicatie door Rotger 
Hemsing, een van de bij de operatie betrokken art

sen, die zich in zijn goede naam en eer voelde aan
getast door Georgius Loth. Deze had in de ogen 
van Hemsing een misleidend verslag gepubliceerd 
over de operatie op de Pruisische messenslikker, 
en vooral de rol van Hemsing in het geheel blijk
baar niet naar diens zin weergegeven. Vandaar dat 
Hemsing met zijn eigen verslag zijn bezoedelde eer 
probeerde te herstellen. 

Een lyde eeuwse ikoon 
Al met al geeft Daniel Beckers boekje dus een aar
dige inkijk in de medische en academische wereld 
van de vroege 17'''' eeuw. Uit de eerste hand krijgen 
we gedetailleerde informatie over de afwegingen 
die voorafgingen aan het ondernemen van zo'n 
riskante ingreep als een maagoperatie, een opera
tie die we vervolgens tot in de details kunnen vol
gen. 

Bovendien onthult het boekje iets over Heur
nius' beweegredenen om het portret van de 
Pruisische mcssenslikker op te nemen in de verza
meling van het Leidse anatomisch theater. Het 
theater en zijn verzameling speelde immers een rol 
in de opleiding van medicinae doctores en chirur
gijns, en de operatie op Grünheide - uitgedacht 
door doktoren die hun casuïstiek en hun klassie
ken kenden en vervolgens uitgevoerd door een 
ervaren en kundig chirurgijn - was een school
voorbeeld van hoe de twee medische beroepsgroe
pen, de academisch geschoolde doktoren en de 
ambachtelijk opgeleide chirurgijns, vruchtbaar 
konden samenwerken. 

Het portret van Grünheide tenslotte was een 
ikoon van deze samenwerking. Een getrouwe weer
gave van de boerenknecht Andreas Grünheide, die 
door de medische wetenschap van de dood was 
gered en het operatief verwijderde mes en het litte
ken van de operatie toont, als getuigen van zijn 
wonderbaarlijke redding. Deze ikoon was door alle 
bezoekers van het anatomisch theater te aanschou
wen, samen met het testimonium waarin zijn hele 
geschiedenis was na te lezen. 

De Pruisische messenslikker, het anatomisch theater, 
en de wereld van medicinae doctores, chirurgijns en 
gasthuizen worden momenteel breed uitgelicht in de 
tentoonstelling'X\\e2\et van leven en dood, gezond
heid en ziekte in de Gouden Eeuw, die tot 21 sep
tember 2003 in Museurn Boerhaave te zien is. 
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