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OVER 'HET KUNSTIGE, TOCH VERDERFELYKE 
GESTEL̂  EEN CULTUURHISTORISCHE 
INTERPRETATIE VAN BIDLOOS 
ANATOMISCHE ATLAS 
RINA KNOEFF* 

Onder tijdgenoten en historici was en is het welbekend dat de anatomen Govard Bidloo 
(1649-1713) en Frederik Ruysch (1638-1731) elkaar het licht in de ogen niet gunden. Ter 
illustratie; Bidloo typeerde Ruysch als een schandvlek der ontleedtkunde, de ellendigste 
ontleder, een fyne slager, een schandaleuze en eerloze redenaar'.' Ruysch op zijn beurt 
noemde Bidloo 'een mensch, die niet beschaamt kan worden, die onkuys is, schandelyk en 
eerloos, onbeschaamt en ondeugent, ligtvaardig, vuyl, ontuchtig, een kanker der zeden, 
een volslagen vyant van rust en studiën'.- Volgens Ruysch' biograaf, Joannes Fredericus 
Schreiber, kwam 'de twist met Bidloo uyt twist voort', maar de Zwitserse anatoom Albrecht 
von Haller (1708-1777) wees met een beschuldigende vinger in de richting van Ruysch, die 
volgens Von Haller zijn studenten opzette tegen Bidloo.' 

Historici hebben vrijwel geen aandacht besteed aan de twisten tussen Bidloo en Ruysch. 
Zij hebben de controverse voornamelijk getypeerd als een ongemanierde scheldpartij 
zonder veel wetenschappelijke waarde. Willem Vasbinder, bijvoorbeeld, in zijn proefschrift 
'Govard Bidloo en William Cowper' (1948), gaat slechts zijdelings op de controverse in; hij 
is voornamelijk gechoqueerd door de venijnige toon. 'Het is bijna onbegrijpelijk', schrijft 
hij, 'dat mannen van zo grote naam zichzelf zo verlagen, dat ze elkaar als kwajongens uit
schelden'. "* Marian Fournier heeft meer belangstelling voor de inhoudelijke kant van de 
zaak, hoewel ook zij de kwestie zelf te snel afdoet als een ordinaire 'scheldkanonnade'.' 
Ook Annet Mooij stelt dat Bidloo en Ruysch voornamelijk twistten over de eerbaarheid 
van elkaars levenswandel en dat 'the disputes did not produce a great many elevated 
exchanges'.* 

^Universiteit Maastricht, Faculteit der Cultuurwetenschappen, Postbus 616, 6200 MD, Maastricht, r.knoeff@lk.uni-
maas.nl. Dit artikel resulteert uit onderzoek dat ik voor het project 'the Mediated Body' (Universiteit Maastricht) heb 
verricht. Ik wil mijn collega's, betrokken bij het project, als ook Frank Huisman, Rienk Vermij, en de anonieme refe
rent van het tijdschrift bedanken voor hun commentaar op een eerdere versie van dit paper. 

1 Bidloo in Frederik Ruysch, 'Antwoord van Frederik Ruysch op het boekje van Govart Bidloo het welk hy den 
naam van VERDEDIGING gegeven heeft', in Alle genees- en heelkundige werken van Frcikrik Ruysch, in zyn Ed. 
leven vermaard geneesheer en hoog-leraar in d'ontleed-en kniidkunde tol Amsterdam; als mede lid der Keyserlyke 
Londcnse en Parrysse Genootschappen. Meerendeek in 't Nederduyts vertaalt, door Yshrand Gysbert Arleboiit 
(Amsterdam 1744 (1738)) 440. Zie ook: Govard Bidloo, Godefridi Bidloo vindieiae quarundain delincationunt 
nnntomicarum, contra ineptas animadversiones Fred: Riiyschii, praelect: anat. chirurg: & botan. (Leiden 1697). 

2 Ruysch (n. 1), Werken, 441. 
3 loannes Fredericus Schreiber in: Ruysch (n. 1), Werken, 441; Albrecht von Haller, Bihliotheca anatomica, dl. I 

(Zurich 1774) 693. 
4 Willem Vasbinder, Govard Bidloo en William Cowper (proefschrift Universiteit Utrecht 1948) 81 en 6. 
5 Marian Fournier.'De microscopische anatomie in Bidloos Anatomia huniani corporis (1685)', Tijdschrift voorde 

Geschiedenis van de Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 8 (1985) 187-208, m.n. 190. 
6 Annet Mooij, 'Roddels, ruzie, achterklap. Veranderende omgangsvormen in de medische beroepsgroep', 

Gewiiia 21 (1998) 30-37, m.n. 31-32; Doctors of Amsterdam. Patient care, medical training and research (1650-2000) 
(Amsterdam 2002) 68. 
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Niettemin biedt de controverse tussen beide anatomen interessante aanknopingspunten 
voor een nieuwe kijk op de anatomie van Bidloo. In dit artikel wil ik niet ingaan op de 
vraag hoe wetenschappelijk en accuraat Bidloos atlas is, maar ik wil de vraag centraal 
stellen waarom Bidloo zijn atlas vormgaf op de manier waarop hij dat deed. Een eerste 
bron voor de beantwoording van deze vraag is de controverse tussen Bidloo en Ruysch, en 
met name de opvattingen van beide anatomen met betrekking tot de representatie van 
anatomische preparaten. Bidloo was van mening dat Ruysch zijn preparaten onnodig 
versierde, terwijl Ruysch zich op zijn beurt stoorde aan Bidloos onverbloemde wijze van 
representeren. Vooral de kritiek die door historici voordien is weggeredeneerd als ordinaire 
vuilspuiterij getuigt van verontwaardiging over, in dit geval, de 'morele' wijze waarop beide 
anatomen hun werk deden en hun bevindingen representeerden. Ik beargumenteer dat de 
onderliggende motivatie voor de verschillende opvattingen is gelegen in de afwijkende ' 

morele lessen die beide anatomen wilden onderwijzen. 

De morele les in anatomie 
Voordat ik echter nader inga op de opvattingen van beide anatomen wil ik eerst kort ; 
aandacht besteden aan het klassieke (standaard)beeld van de anatomische morele les. 
Historici hebben twee aspecten onderscheiden. In de eerste plaats hebben zij beargumen
teerd dat het frequente gebruik van variaties op het Griekse spreekwoord yvojGi aeavTÓv *-
(ken uzelf) in tekstboeken, atlassen en op etiketten, en de afbeeldingen van vanitas symbolen 
(o.a. zandlopers, doodshoofden e.d.) verwijzen naar de sterfelijkheid van de mens en het ,, 
komend goddelijk gericht. Een bekend voorbeeld is de kopergravure van het anatomisch 
theater in Leiden uit 1610. Menselijke skeletten dragen onder andere vaantjes met daarop 
spreuken die de bezoekers moesten wijzen op de ijdelheid van het aardse bestaan." Ten 
tweede, in meer positieve zin gaven de afbeeldingen van de ingewikkelde anatomische 
structuren van het menselijk lichaam inzicht in het werk van de Schepper en riepen daarom 
op tot verwondering. De grootheid van God, moest de mens klein en afhankelijk maken van 
zijn Schepper.̂  De laatste strofe van het gedicht van Caspar Barlaeus op het Amsterdamse 
anatomisch theater is een goed voorbeeld van dit tweede aspect: 

Toehoorder, onderwijs uzelf! En terwijl u gaat door de afzonderlijke delen, 

Geloof dat God verborgen is zelfs in de kleinste delen. ' 

7 De kopergravure verscheen bij de Leidse uitgever Andreas Cloucq en is gegraveerd door Willem Swanenburgh 
naar een ontwerp van Jan Cornelisz van 't Woudt (Woudanus). 

S Voor de twee aspecten van de morele les in anatomie zie onder andere: W.S. Heckscher, Rembrandt's anatomy 
of Dr. Nicolaas Tulp. An iconological study (New York 1958); William Schupbach, 'The paradox of Rembrandt's 
"Anatomy of Dr. Tulp'", Medical History, Supplement No. 1 (London 1982); Bryan S. Turner, Medical knowledge 
and social poH'cr (London 1987); Brian S. Turner, 'The anatomy lesson: A note on the Merton thesis'. The 
Sociological Review 38 (1990) 1-18; Harold J. Cook, 'The cutting edge of a revolution? Medicine and natural 
history near the shores of the North Sea' in: J.V. Field en Frank A.J.L. lames od., Renaissance and revolution. 
Humanists, scholars, craftsmen and natural philosophers in early modern Europe (Cambridge 1993) 45-61; Ian 
C.C. Rupp,'Matters of life and death: The social and cultural conditions of the rise of anatomical theatres, with 
special reference to seventeenth century Holland', History of Science 28 (1990) 263-278; |an C.C. Rupp, "Michel 
Foucault, body politics and the rise and expansion of modern anatomy'. Journal of Historical Sociology 5 (1992) 
31-60; Mooij (n. 6), Doctors of Amsterdam, 82-86. 

9 'Auditor, te disce; et dum per singula vadis, crede vel in minima parte latere Deum.' Caspar Barleus, Poematio. 
Editio IV, dl. II (Amsterdam 1645-1646) 537. Voor de vertaling van 'te disce' heb ik de suggestie gevolgd van 
William Schupbach (n. 8), The paradox, 89. 
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Echter de aandacht van historici voor de morele les in anatomische collecties en atlassen is 
eenzijdig. Zij lijken ervan uit te gaan dat bovengenoemde aspecten de lading dekken en 
dat als gevolg daarvan alle anatomische afbeeldingen die niet appelleren aan stan
daardsymbolen en -uitdrukkingen, geen morele les bevatten. Niettemin hangt de morele les 
die in een anatomische afbeelding wordt vertolkt vooral af van de opvattingen van de ana
toom. Dit betekent dat we niet kunnen spreken van één enkele onveranderlijke morele les 
die wel of niet aanwezig was in vroeg-moderne afbeeldingen, maar dat, afhankelijk van de 
sociale, religieuze en intellectuele achtergrond van de anatoom, verschillende morele lessen 
werden onderwezen. Het werk van Ruysch en Bidloo illustreert mijn stellingname. 

De anatomische kabinetten van Ruysch beantwoorden aan het klassieke beeld van de 
anatomische morele les. Ruysch bekleedde de functie van praelector in het Amsterdamse 
anatomische theater. Tevens was hij toezichthouder op de vroedvrouwen en stadsgenees
heer voor obstetric. In die hoedanigheden kreeg hij vele anatomische rariteiten in handen, 
waaronder de lichaampjes van te vroeg en doodgeboren kinderen. Ruysch is vooral bekend 
geworden vanwege zijn geheime techniek om vaten op te spuiten om zo zijn anatomische 
preparaten te preserveren. In zijn anatomische kabinetten, die toegankelijk waren voor het 
publiek, wilde hij vooral de perfectie van het lichaam representeren. 

Fontenelle, secretaris van de Académie Royale des Sciences in Parijs, heeft de doelstelling 
van Ruysch' werk het beste samengevat. Hij schreef dat de lichamen die Ruysch injecteerde 
de kleur, luister en frisheid van de jeugd behielden. Ruysch' mummies, zo stelde hij, zijn 
een 'openbaring van leven' en 'de mens lijkt door te gaan met leven in het ene leven en te 
sterven in het andere'. Met andere woorden, volgens Fontenelle, trotseerde Ruysch de dood 
door te streven naar een vorm van geperfectioneerde natuur.'" Ruysch preserveerde en 
representeerde als het ware het levende lichaam. Julie Hansen stelt dat Ruysch de perfectie 
van het Goddelijk ontwerp wilde imiteren en tegelijkertijd de sterfelijkheid van de mens 
wilde benadrukken." Dus in zijn anatomische project combineerde Ruysch de twee aspecten 
van de klassieke morele les; enerzijds representeren de kleine kinderlichamen de perfectie 
van het Goddelijk ontwerp, anderzijds illustreren zij ook de breekbaarheid van het leven 
en de afhankelijkheid van de mens van God voor zijn bestaan. 

Veel afbeeldingen in Bidloos anatomische atlas, de Anatomia humani corporis, gepubliceerd 
in Amsterdam in 1685, zijn van een ander kaliber. Hoewel Bidloo, voordat hij hoogleraar 
werd in Leiden, studeerde bij Ruysch in Amsterdam, volgde hij niet in de voetsporen van 
zijn leermeester. Slechts twee afbeeldingen uit zijn atlas passen in de klassieke vanitas traditie. 
Het betreft hier de opstanding van een 'levend skelet' uit het graf en een skelet met een 
zandloper, traditioneel metafoor voor tijd en vergankelijkheid. Veruit de meeste afbeeldingen 
representeren zichtbaar dode en ontlede lichamen en lichaamsdelen. Hoewel ook andere 
anatomen afzonderlijke lichaamsdelen hebben afgebeeld, valt op dat in Bidloos illustraties 
touwen, blokken, pinnen, naalden en zelfs boeken levenloze lichaamsdelen ondersteunen en 
zo de doodheid van het anatomische preparaat benadrukken. Met name de afbeelding van 
een vlieg, kruipend over de ingewanden afgebeeld op plaat 52, verwijst naar de bederfelijk
heid van het lijk en de afstotende realiteit van de ontleedkamer. 

Vanwege de laatste groep afbeeldingen is Bidloos atlas in de tekst bij een virtuele ten
toonstelling over anatomie van de Library for History of Medicine getypeerd als 'the turn 

10 Fontenelle geciteerd in F. J. Cole, The history of anatomical injections (London 1944) 302-310,307 en ook in Julie 
V. Hansen, 'Resurrecting death: Anatomical art in the cabinet of Dr. Frederik Ruysch', Art Bulletin 78 (1996) 
663-679, m.n. 673. 

11 Hansen (n. 10),'Resurrecting death', 217. 
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Links: Bidloo, Anatomia, 

afbeelding 71. Rechts: Bidloo, 

Anatomia, afbeelding 52. 

to anatomical realism'.'^ Anderen stellen dat Bidloo en Gerard de Lairesse, die de platen 
getekend heeft, te prijzen zijn vanwege hun innovatieve benadering - zij hebben het ontlede 
lichaam niet langer schematisch maar naturalistisch gerepresenteerd.'-' Een belangrijk 
kenmerk van deze 'nieuwe' benadering zou zijn dat de klassieke ran/tas-symboliek groten
deels is verdwenen en dat het ontlede lichaam nagenoeg geen metaforische betekenis meer 
heeft. Dit heeft tot gevolg dat historici zich tot nu toe vooral hebben beziggehouden met 
de vraag hoe 'wetenschappelijk' accuraat Bidloos afbeeldingen zijn.''* 

12 http://www.nIm.nih.gov/exhibition/dreamanatomy/da_real_ugly.html 
13 K.B. Roberts en J.D.W. Tomlinson, 'Anatomy in the Netherlands 1600-1800', in: The fabric of the body. European 

traditions of anatomical illustration (Oxford 1992) 287-346, 312. 
14 Zie in het bijzonder het werk van Vasbinder, die voornamelijk Bidloos anatomie toetst aan moderne anatomie. 

Tot nu toe is Vasbinders werk de meest uitgebreide bespreking van Bidloos werk. Recent zijn er wel een aantal 
korte besprekingen verschenen van Bidloos atlas waarin de atlas meer in een vroeg-moderne context wordt 
geplaatst. Echter, deze besprekingen zijn niet erg diepgaand. Willem Otterspeer bijvoorbeeld noemt Bidloo een'bij 
uitstek barokke anatoom'. Helaas gaat hij niet nader in op het barokke karakter van Bidloos anatomie. Zie: Willem 
Otterspeer, Groepsportret niet dame. De vesting van de macht. De Leidse universiteit 1673-1775 (Amsterdam 2002) 
152. Ook wordt Bidloos Anatomia humani corporis genoemd 'the anatomical book most characteristic of its 
time' vanwege de mechanische natuuropvatting die het zou representeren. Ook dit wordt niet nader uitgewerkt. 
Zie: Edward H. Thompson, 'Anatomy', in: Wilbur Applebaum ed., Encyclopedia of the Scientific Revolution. Erom 
CopeniicKs (o jVt'ivWn (New York 20Ü0) 26-30, m.n. 29. 
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Mijn stellingname is echter dat Bidloos anatomische atias nog steeds past binnen de traditie 
waarin anatomische afbeeldingen een morele les onderwijzen. Hoewel veel afbeeldingen 
niet volledig beantwoorden aan de klassieke manier van representeren, bevatten zij wel 
degelijk een morele boodschap. Sterker nog, in de atlas kunnen we zelfs de twee aspecten 
('design' argument en memento mori) van de klassieke les onderscheiden. Echter, zoals 
gezegd, de manier waarop Bidloo deze aspecten representeerde, verschilt wezenlijk van het 
standaardmodel dat we onder andere tegenkomen in het werk van Ruysch. 

Door Jan Rupp is al opgemerkt dat Bidloo, in de inleiding op zijn atlas, de anatomie in 
een morele context plaatst. Tegelijkertijd stelt Rupp ook dat Bidloo primair bezig was de 
wetenschappelijke vorderingen in de anatomie voor het voetlicht te brengen - dit, volgens 
Rupp, is vooral zichtbaar in de afbeeldingen.'' Rupps onderscheid tussen inleiding (morele 
boodschap) en afbeeldingen (medische boodschap) is echter gebaseerd op een gespleten 
beeld van de persoon Bidloo en zijn werk - in de afbeeldingen spreekt Bidloo in de rol van 
wetenschapper terwijl hij in de inleiding als moralist spreekt. In tegenstelling tot Rupp laat 
ik zien dat er geen breuk is tussen Bidloos afbeeldingen en inleiding, maar dat zij een 
coherent geheel vormen. Centraal in mijn argumentatie is de stellingname dat Bidloos 
doopsgezinde achtergrond bepalend was voor de manier waarop hij zijn anatomische pre
paraten representeerde. 

Voordat ik verder ga, wil ik eerst kort ingaan op wat een belangrijk bezwaar lijkt voor mijn 
stellingname. Tot nu toe ben ik ervan uitgegaan dat wat we in de atlas zien ook daadwerkelijk 
Bidloos ideeën representeert. De platen zijn echter gemaakt door Gerard de Lairesse (1640-
1711), een beroemd kunstenaar door Bidloo ingehuurd om zijn atlas te illustreren. Kunnen 
we daarom niet stellen dat de platen eerder een afspiegeling zijn van De Lairesse's artistieke 
opvattingen dan van Bidloos anatomische ideeën? Deze vraag, hoe relevant ook, berust op 
een verkeerde voorstelling van de relatie tussen anatoom en kunstenaar. In de meeste 
gevallen werd de kunstenaar door de anatoom nauwkeurig geïnstrueerd en hield de 
anatoom nauw toezicht op de productie van de platen. Het is bijvoorbeeld bekend dat de 
anatoom Bernard Siegfried Albinus 1697-1770) de handelingen van de kunstenaar Jan 
Wandelaarn (1690-1759) nauwkeurig controleerde. Wandelaars schetsen zijn dan ook van 
uitgebreid commentaar voorzien in de hand van Albinus.'* 

In dezelfde zin moet ook Bidloo de productie van de platen voor zijn atlas nauwkeurig 
in de gaten gehouden hebben. De Lairesse verklaart in zijn Groot Schilderboek (1707) dat 
hij de platen voor Bidloos atlas 'volgens zijn [Bidloos] opstel' gemaakt heeft. In zijn eigen 
werk refereert hij nauwelijks aan Bidloo, behalve dat hij de 'maten' van het skelet heeft 
overgenomen om 'een goed begrip van de schoone leedematen te vertoonen'.'' Dat De 
Lairesse wellicht niet ingenomen was met Bidloos atlas blijkt verder uit het feit dat hij zijn 
studenten verwees naar de veel oudere anatomische naakten van lacob van der Gracht, die 
volgens hem het meest geschikt waren om het 'beweeglijke' van het lichaam te leren 
kennen.'** Bovendien strookte de anatomische 'realiteit' van Bidloos afbeeldingen niet met 
het schoonheidsideaal dat De Lairesse nastreefde. Zelfs het dode lichaam, zo stelt De 
Lairesse, dat 'zich zelf niet beweegen noch schikken kan (...) moet men zodanig schilderen 

15 J.C.C. Rupp,'Het thcatrum anatomicum: Publiekscommunicatief fossiel of "archetype"', Gewina is (2002) 191-
209, 21-25. 

16 Voor de relatie tussen Albinus en Wandelaar zie: Hendrik Punt, Bernard Siegfried Albinus (1697-1770): On 
human nature, anatomical and physiological ideas in eighteenth century Leiden (Amsterdam 1983) 15-16. 

17 Gerard de Lairesse, Het groot schilderboek, dl.I (Amsterdam 1707) 21. 
18 Gerard de Lairesse, Grondlegginge der tekenkonst (.-Xmsterdam 1727) 57. 

193 



Rina Knoeff 

dat het zich op zijn schoonst vertoond'.'* En schoonheid was, zoals we zullen zien, niet één 
van de speerpunten van Bidloos anatomie. We kunnen dan ook niet anders concluderen 
dan dat de artistieke opvattingen van De Lairesse van ondergeschikt belang waren, en dat 
de platen voornamelijk de ideeën van Bidloo representeren. 

Doopsgezinde thematiek 
Tot nu toe hebben historici aan Bidloos anatomie geen doperse kenmerken toegeschreven.^" 
Het belang van het doperdom in Bidloos leven is door historici wel onderkend. Zowel 
Govard Bidloo als ook zijn broer Lambert worden beschreven als belangrijke vertegen
woordigers van een groep welvarende erudiete en cultuurminnende Mennonieten in 
Amsterdam in de zeventiende eeuw.-' In tegenstelling tot zijn broer Lambert, voorganger bij 
de Zonisten, de meer behoudende groep wederdopers, kerkte Govard bij de Lamisten, een 
gematigde groep dopersen die vooral het belang benadrukte van innerlijke geloofsbeleving 
en een onberispelijke levenswandel.-- Deze twee aspecten worden ook voortdurend gethe
matiseerd in Bidloos geschriften. Vooral Bidloos martelaarsliteratuur verwijst, zoals we 
zullen zien, naar zijn doopsgezinde overtuiging. Willem Vasbinder benadrukt Bidloos 
doopsgezinde achtergrond door Bidloo te typeren als 'een zeer gelovig mens' en door te 
beweren dat ook in zijn latere leven Bidloos 'doopsgezind zijn zijn invloed doet gelden'.-' 
Helaas heeft Vasbinder zijn opmerkingen niet nader uitgewerkt. Ik borduur echter verder 
op zijn stellingname door te beargumenteren dat Bidloos doopsgezinde overtuiging her
kenbare sporen heeft achtergelaten in zijn anatomie. 

Een eerste belangrijk kenmerk is Bidloos aversie tegen het 'opleuken' van lijken. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat Bidloo Ruysch hevig bekritiseerde voor het onnodig versieren van 
dode lichamen met prullaria als glazen ogen, kralen, linten en kanten kleding.-'' Over zijn 
eigen werk schreef hij: 

Ik heb gearbeid, om iets volmaakts, zonder versierde en dwaalende uitbeeldzelen, omtrent de aftekeningen, 

den nakoomelingen over te geeven.-' 

Bovendien dacht Bidloo ook dat Ruysch' project snel genoeg in de vergetelheid zou raken. 
Volgens Bidloo had Ruysch zijn objecten geïnjecteerd met de verkeerde vloeistoffen, en 
dus zou 'het hele fraais "met de opschik lichtekooien eigen"' in korte tijd vergaan.-' In de 

19 De Lairesse (n. 17), Groot Schddcrboek, I, 26. 
20 Bijvoorbeeld Willem Vasbinder in zijn proefschrift over Bidloo en Cowper heeft geen aandacht besteed aan 

doopsgezinde motieven in Bidloos atlas. Zie: Vasbinder (n. 4), Bidloo en Cowper. Olga van Marion heeft zelfs 
ontkend dat Bidloos anatomie getuigt van zijn doopsgezinde opvattingen. Zie: Olga van Marion, 'Heroides-
iniitaties van Govert Bidloo; De "Brieven der Gemartelde Apostelen" uit 1675', De Nieuwe Taalgids 87 (1994) 

499-514. ni-n. 510. 
21 Piet Vi,sser, Van offer tot opera. Doopsgezinden en kunst in de zeventiende eeuw. Tentoonstelling ter herdenking van 

de 350 j(i(ir geleden tot stand gekonwn vereniging van Vlaamse, Friese en Hoogduitse doopsgezinden te Amsterdam 
(Amsterdam 1989) 44. 

22 S. Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden. Geschiedenis van de dopersen in de Nederlanden 1531-1675 
(Hilversum 2000) 489. 

23 Vasbinder (n. 4), Bidloo en Cowper, 4 en 8. 
24 Bidloo (n. 1), Godefridi Bidloo vindieiae ijuarundcmi delineationum anatomicarum. Zie ook: Ruysch (n. 1), Werken, 

439ff'. 
25 Ik verwijs naar de Nederlandse vertaling van de atlas: Govard Bidloo, Ontleding des menschlyken lichaams 

(Amsterdam 1690), voorwoord. 
26 Geciteerd in Vasbinder (n. 4), Bidloo en Cowper, 77. Bidloo beweerde dat Ruysch zijn preparaten met een een

voudige spiritus balsamicus had geïnjecteerd. 
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Bidloo, Anatomia, aftieelding 14. 

introductie van zijn atlas, schreef Bidloo dat niets wat door de mens is voortgebracht, het 
Goddelijk ontwerp kan evenaren. 

In de mens alleen is een vergadering van kunsten: de door kunst gemaakte beweegingen, uurwerken en 

wat het menschelyk vernuft ooit heeft tevoorschyn gebracht, wyken; de enkele mensch (...) zal hem 

beschaamd maaken. In de mensch werden de bezondere werkingen op een geschikten tyd, strekking en 

wyze, zonder ongemak van eenig ander werktuig, volvoert: zoo dat uit de Ontleding alle menschen, schoon 

zy niet weeten hoedanig, echter bekennen moeten, dat er een God is en dat men dien eeren moet.-' 

Bidloos scepsis ten aanzien van het imiteren van de Scheppingsdaad, leidde ertoe dat hij 
Ruysch' project bedriegelijk en misleidend vond. Dus niet het imiteren van het levende 
lichaam, maar alleen het ontlede lichaam zelf zou inzicht geven in het Goddelijk ontwerp. 

Bidloos doelstelling om het ondede lichaam te representeren zoals het is, kan gedeeltelijk 
worden herleid tot de doopsgezinde afkeer van onnodige opsmuk. Menno Simons (1496-
1561), één van de belangrijkste voormannen van het Nederlandse doperdom, benadrukte het 
belang van een sober leven. Hij beval in het bijzonder vrouwen aan zich te ontdoen van 
overbodige sierraden en ander uiterlijk vertoon. Dit was nodig, volgens Simons, omdat na 

27 Bidloo (n. 25), Ontleding, voorwoord. 
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de uitwassen van de vroege wederdopers - o.a. polygamie en naaktlopen - het doperdom 
teruggebracht moest worden tot de disciplinerende en sobere leefregels van de bijbel.-* 

Ook in de zeventiende eeuw was Simons' oproep actueel. Economisch gezien ging het de 
meeste wederdopers voor de wind. Zij maakten deel uit van de groep eerste en belangrijkste 
investeerders in de VOC. Als gevolg van de accumulerende rijkdommen moesten doperse 
leiders met lede ogen aanzien hoe gemeenteleden zich steeds meer overgaven aan wereldse 
geneugten. In doopsgezinde kringen was 'wereld' vooral een theologisch begrip. Het was 
'niet alleen synoniem voor zonde en vlees, maar ook voor een onbijbelse geloofspraktijk 
en voor de katholieke devotie'. Deze 'wereld' moest gemeden worden 'door het leven in te 
richten op bijbels-ascetische wijze'.-'' Echter, de term 'wereld' omvatte niet, zoals bij veel 
Calvinistische groepen, het gehele sociale en culturele leven. Daarom konden in doops
gezinde kringen 'wereldmijding' en cultuuruitingen uitstekend samen gaan. Niet voor 
niets waren de dopersen van het grootste belang voor het bloeiende culturele leven in de 
Nederlanden in de zeventiende eeuw.-'° Ook Bidloo was actief in het theater en zijn werk 
bestaat voor een deel uit teksten voor opera's en uit gedichten die hij heeft geschreven voor 
bruiloften en andere feestelijke gelegenheden." Zijn vele vrolijke dichtwerken contrasteren 
dus niet met de doopsgezinde afkeer van wereldse zaken. 

Blijft het probleem dat de afkeer van onnodige luxe en versieringen niet specifiek doops
gezind was. Ook de Calvinisten van met name de Nadere Reformatie werden geconfronteerd 
met wat Simon Schama de 'Nederlandse ambiguïteit van materialisme' heeft genoemd. 
Enerzijds wentelde de burgerij zich in overdaad, anderzijds moesten ook de fatsoensnormen 
in het oog gehouden worden. Een goede balans werd gezocht in het formuleren van strenge 
sociale en religieuze leefregels.'- Met andere woorden, in hun 'effort to moralize materialism' 
hebben de Calvinisten een algemene trend in gang gezet, die sterke overeenkomsten vertoont 
met de doopsgezinde nadruk op discipline en ascese.-'̂  Dit betekent dat Bidloos kritiek dat 
Ruysch zijn preparaten versierde met 'de opschik lichtekooien eigen', op zichzelf niet vol
doende bewijs zou zijn voor een doopsgezinde interpretatie van Bidloos werk. 

Om nu de vraag te beantwoorden waarom Bidloo zijn anatomische preparaten een 'rea
listische' aanblik gaf, wil ik een tweede en meer bepalend kenmerk van de doopsgezinde 
achtergrond, zichtbaar in Bidloos anatomische atlas, benadrukken, namelijk, de grote 
populariteit van martelaarsverhalen in doopsgezinde kringen.^"' Het is opvallend dat de 
afbeeldingen van ontlede en gemutileerde lichamen in Bidloos atlas sterke overeenkomsten 
28 J. Israel, The Dutch Republic. Its rise, greatness and fall, 1477-1806 (Oxford 1995) 92 en 690. Zie ook The complete 

writings of Menno Simons, geredigeerd en vertaald door |. Ch. Wenger (Scotsdale 1956) 381. 
29 Zijlstra (n. 22), Ware gemeente, 464. 
30 Ibid, 484-489. De meest bekende doopsgezinde kunstenaars zijn: Michiel Jansz van Mierevelt, Carel van 

Mander, Lambert Jacobsz, Samuel van Hoogstraten, Govert Flinck en Jacob van Ruysdael. Ook Joost van den 
Vondel had een doopsgezinde achtergrond, hoewel hij zich later in zijn leven tot het Rooms Katholicisme 
bekeerde. 

31 Zie bijvoorbeeld Bidloos Mengelpoëzy (Leiden 1719). Zelfs Bidloos Opera op de zinspreuk, Zonder spys en wyn, 
kan geen liefde zyn. Sine Ccrere & Baccho friget Venus (Amsterdam 1686) een klassiek toneelstuk waarin de 
goden Ceres, Bacchus en Venus een ruzie bijleggen, doet niets af aan de doopsgezinde nadruk op soberheid en 
wereldmijding. 

32 Simon Schama, The embarrassment of riches. An interpretation of Dutch cidture in the Golden Age (Bath 1987) 
48-50. 

33 De geciteerde uitdrukking is van Simon Schama. Zie voetnoot 32. 
34 In Rooms-Katholieke context was het niet ongebruikelijk om anatomische lichamen in martelaarsposes af te 

beelden. Zie: Katherine Park, 'The criminal and the saintly body: Autopsy and dissection in Renaissance Italy', 
Renaissance Quarterly 47 (1994) 1-33; Peter Mitchell,'The politics of morbidity: Plague symbolism in martyrdom 
and medical anatomy', in: Claire lowitt en Diane Watt ed.. The arts of seventeenth century science. Represen
tations of the natural world in European and North American culture (Aldershot 2002) 77-94. 
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vertonen met de doopsgezinde fascinatie voor kwelling en lijden. De Duitse kerkhistoricus 
Ethelbert Stauffer heeft de 'theologie van het martelaarsschap' omschreven als het hart van 
de doopsgezinde theologie - de ware Christen moet lijden in deze wereld om zichzelf op 
deze manier voor te bereiden op het Koninkrijk Gods dat ieder moment kan komen. In 
die zin leert de geschiedenis van de lijdende kerk de mens 'zijn kruis te dragen' met geloof, 
geduld en gelatenheid {Gelassenheit). Menno Simons stelde zelfs dat het lijden voor de 
Waarheid teken is van uit\'erkiezing. Hoewel voor de wederdopers het pad naar verlossing 
belangrijker was dan het uiteindelijke doel, geloofde men dat de bloedgetuigen van Chris
tus het Koninkrijk Gods zullen erven, vanwaar zij triomfantelijk neer zullen zien op hun 
buitengesloten beulen en vervolgers." 

Met name in de Nederlanden in de zeventiende eeuw wonnen martelaarsverhalen aan 
populariteit. In doperse kringen werden ze gezien als de belangrijkste stichtelijke literatuur 
naast de bijbel. Mennonieten reisden stad en land af om nieuwe martelaren te ontdekken 
en hun verhalen op te tekenen voor de thuisblijvers en het nageslacht. In die tijd veranderde 
ook het doel van de verhalen. Voor 1600 waren de verhalen voornamelijk bedoeld voor 
onderwijs en versterking van het geloof. In de zeventiende eeuw, echter, moesten de verhalen 
vooral een spiegel voorhouden waarin de gelovigen hun leven konden spiegelen aan dat 
van de doperse geloofsgetuigen.^' Vooral omdat, zoals we gezien hebben, de dopersen in 
voorspoed leefden, moesten de verhalen de gelovige confronteren met de pijn en moeite 
van vervolgde geloofsgenoten, want, zo waarschuwde men, 'wat men hier ziet, komt 
terug'.-^ Blijkbaar was de confrontatie hoognodig, want zoals Hans Ries, één van de leiders 
van de Mennonieten, stelde, 'de goederen zijn verrijct, maer de ziel is verarmt. De kleederen 
zijn kostelijck geworden, maer het inwendigh cieraet is vergaen.'-'*" 

Eén van de meest bekende martelaarsboeken was Tieleman Jansz van Braght's 'Het 
Bloedig Toneel of Martelaers Spiegel' uit 1660.-''̂  Direct na de openingswoorden wordt de 
lezer geconfronteerd met het lichamelijk lijden van de martelaren. Van Braght schreef: 

Verwacht niet dat \v\' u brengen sullen in de Grieksche Theatren, om bly eyndende vreugde-spelen of 

genoechelyke vertooningen te aanschouwen (...) 't Is wel w'aer dat wy u leyden sullen in duystere dalen, ja 

in de dalen des doods, daer niet anders als verdorde beenderen, doodshoofden, en verschrickelyke omgebrachte 

geraetnten sullen gesien worden: dese onthooft, gene verdronken, andere aen staken verworgt, sommige 

verbrand, andere op raderen geleyd, veele van de wilde beesten verscheurt, half opgegeten, en op veel-

derhande wreede manieren om aan haar e)Tide gebracht.'"' 

35 Ethelbert Stauffer, 'Taufertum und Martyrertheologie', Zeitschrift für Kirchengeschichte 3 (1933) 545-598. Voor 
een bespreking van Stauffers artikel zie: The Mennonite encyclopedia: A comprehensive reference work on the 
Anabaptist-Mennonite movement. 'Martyrdom, Theology of'. 

36 Zijlstra (n. 22), Om de ware gemeente, 447. 
37 T. Alberda van der Zijpp, 'De inhoud van de Martclaarsspiegel', in: Inleiding bij de heruitgave, S. L. Verheus en 

T. Alberda van der Zijpp ed. (Diemen 1984). Alberda van der Zijpp wijst op de drie betekenissen van het woord 
spiegel in de zeventiende eeuw: 1) als terugkaatser van licht en beeld; 2) voor een verzameling geschriften over 
een bepaald onderwerp; 3) als waarschuwing: wat men hier ziet, komt terug. 

38 Hans Ries, geciteerd in Zijlstra (n. 22), Om de ware gemeente, 447. 
39 De volledige titel van het boek luidt: Het bloedigh toneel (of martelaers spiegel) der doops-gesinde en wereloose 

Christenen, die om de getuijgenisse van Jesu hares Salighmakers geleden hebben en gedoodt zijn van Christi tijt af, 
tot dese onse laetste tyden toe. Een vergrootinge vande voorgaende martelaers spiegel uyt velegeloofweerdighe chro-
nijcken, inemorien, getuijghcnissen, etc. (Dordrecht 1660). Voor de tweede druk van 1685 is de uitdrukking 
'Martelaers Spiegel' toegevoegd. Daarna was Van Braght's boek vooral bekend onder de verkorte titel van 
'Martelaers Spiegel'. De verhalen waren zo bekend dat ze zijn opgenomen in de doopsgezinde geloofsartikelen 
(the Mennonite Articles of Confession) van 1896. 

40 Van Braght (n. 39), Marfe/rttTS spicgc/, 1685, voorwoord'Aen myne beminde Vrienden en Medegenoten.. . 'Mijn 
cursivering. Van Braght refereert hier aan Psalm 23. 
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Hoewel de beschrijving van martelingen 'jammerlyk is na den lichame', zo schreef Van 
Braght, 'sal sich de ziele hierin verblyden'. Van Braght was zich bewust van de rijkdommen en 
verleidingen van zijn tijd. Hij stelde dat de duivel rond gaat als een briesende leeuw, de mens 
verleidend op zijn zwakste punten - zijn begeerte naar geld, seks en luxe. Hij waarschuwde 
zijn lezers vooral voor uiterlijk vertoon en lichamelijke genoegens en hij spoorde hen aan 
zich te bekommeren om het innerlijk en het welzijn van de ziel. Van Braght presenteerde zijn 
'Spiegel der Martelaren' als een school van deugd, waar jong en oud kunnen leren hoe de 
martelaren de verleidingen van de wereld weerstonden en hoe zij het ware geloof trouw 
bleven.••' 

Ook voor Bidloo was de doperse martelaarstheologie belangrijk. Vooral zijn dichtwerk 
Brieven der Gemartelde Apostelen (1675), dat overigens sterk beïnvloed was door het werk 
van Van Braght, reflecteert de klassieke martelaarsthematiek.''^ In de Brieven stelde Bidloo 
het menselijk lijden centraal, want, zoals hij schreef: 'geloof en lijden is het pit van Christus 
Leer'.''-' Door de mond van de apostelen waarschuwde Bidloo zijn lezers voor aardse luxe 
en de verleidende macht van goede wijn, eten en vrouwen. In plaats daarvan stelde hij het 
lijden en sterven van de apostelen tot voorbeeld 'daar niemant binnen komt [in het hemel-
rijk[ dan met bebloede leden. Of die als Bloedgetuig voor God in 't Herte streden'.•'•• 

Getuige de meerdere edities van de Brieven, hebben de martelaarsverhalen Bidloo zijn 
hele leven bezig gehouden. Sterker nog de Brieven was Bidloos eerste en ook zijn laatste 
werk. Voor de tweede editie van 1698 verbeterde Bidloo de spelling. Voor de derde editie, 
gepubliceerd in 1712, een jaar voor zijn dood, dichtte hij de brieven van Marcus en Lucas 
en voegde hij een verbeterd commentaar toe in de voetnoten. Bidloo was kennelijk erg 
gesteld op zijn martelaren en het is daarom geen wonder dat zijn anatomische atlas de 
karakteristieke kenmerken toont van lijden en sterven. 

Van Braghts introductie dat hij zijn lezer zou meenemen in duystere dalen, ja in de dalen 
des doods, daer niet anders als verdorde beenderen, doodshoofden, en verschrickelyke om
gebrachte geraemten sullen gesien worden, zou ook een goede introductie kunnen zijn voor 
Bidloos anatomische atlas. De manier waarop hij zijn ontlede lichamen representeerde, 
laat niets anders zien dan de meedogenloze realiteit van de 'dalen des doods'. De artistieke 
kwaliteit van de platen valt te bewonderen, maar verder is er niets innemends aan de 
afbeeldingen van ontlede lijken. De lichamen in Bidloos atlas zijn niet geplaatst in aan
gename landschappen zoals, bijvoorbeeld, in de bekende atlassen van Vesalius en Albinus, 
maar ze representeren de realiteit van anatomische procedures. Wie kijkt bijvoorbeeld 
graag naar een afbeelding van de neus waarin een kromme naald is gestoken die er via de 
mond weer uit komt (plaat 14)? Andere platen verwijzen naar de gewelddadige wijze waar
op het lichaam aan zijn einde is gekomen. Het lijk op plaat 30 lijkt vers van de galg - een 
touw rond de nek stabiliseert het lichaam in een zittende positie en refereert tegelijkertijd 
aan de dood door ophanging. De 'criminele' status van het lichaam wordt nog eens bena
drukt doordat ook de handen op de rug gebonden zijn.''' Ook heeft Bidloo niet geschuwd 

41 Ibid, voorwoord. 
42 Voor de invloed van Van Braght op het werk van Bidloo zie: Van Marion (n. 20), 'Heroides-imitaties'. 
43 Govard Bidloo, Brieven der gemartelde apostelen, 3e druk (Amsterdam 1712) opdracht aan Joan Six, voormalig 

burgemeester van Amsterdam. 
44 Ibid, inhoud van de titelprent. 
45 Door historici is de relatie tussen anatomie en straf al eerder opgemerkt. Immers, het ontlede lichaam was meest

al het lichaam van een crimineel. In dat geval was ontleding een extra straf (postuum). Zie Ruth Richardson, 
Death, dissection and the destitute (Londen 1987); Florike F.gmond, 'Pijn, straf, ontleding en infamie. Lichaams
aantasting in het vroegmoderne strafrecht en anatomisch onderwijs', in: Arie-Jan Gelderblom en Harald 
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pijn en lijden een plaats te geven in zijn atlas. Bijvoorbeeld op afbeelding 12, over het 
gelaat, hebben de ontlede gezichten een duidelijk herkenbare gekwelde uitdrukking. 
Vooral vergeleken met Charles Ie Brun's standaardwerk, de 'Afbeelding der Hertstogten of 
Middelen Om dezelve Volkomen te leeren afteekenen' vertonen de gezichten in de atlas 
van Bidloo een opvallende gelijkenis met Le Brun's ideeën met betrekking tot het weerge
ven van de expressie 'Doideur Corporelle, of Lichamelijke Smert'."" 

Bidloos morele les 
Dit brengt ons tot de morele les van Bidloos anatomische atlas. Hoewel Bidloo zijn ontlede 
lichamen op een andere, en misschien meer 'realistische' wijze representeerde, betekent dit 
nog niet dat wij kunnen stellen dat zijn atlas meer 'wetenschappelijk' te noemen is of dat 
zijn werk brak met de idee dat anatomie een morele les onderwees. Net als het werk van zijn 
tijdgenoten en voorgangers, herbergt Bidloos atlas een morele les, die het aanzien van zijn 
atlas bepaalt. Echter Bidloos morele les is niet gelegen in het representeren van 'levende' 

Hendrjx ed., De grenzen van het lichaam. Innerlijk en uiterlijk in de Renaissance (Amsterdam 1999) 25-45. In het 
geval van Bidloo is het niet uitgesloten dat de gestrafte crimineel een doopsgezinde martelaar is. Martelaren 
werden immers als criminelen mishandeld en gestraft. 

46. Op initiatief van Charles Ic Brun werd in de kunst uitgebreid aandacht besteed aan de expressie van de hartstoch
ten in het gezicht. Zie; Charles le Brun, Afbeelding der hertstogten of middelen om dezelve volkomen te leeren aftee
kenen in Nederduits vertaah door F. de Kaasgieter (Amsterdam 1703). Ook Gerard de Lairesse beschrijft in zijn 
boeken de uitdrukking van passies in het gelaat. Zijn beschrijvingen vertonen grote overeenkomsten met dje 
van Le Brun, dus is het niet uitgesloten dat De Lairesse door Le Brun beïnvloed is. Zie: De Lairesse (n. 17 en 
if:). Het groot schilderboek ei\ Grondlegginge der teeken-konst. 
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dode lichamen, zoals in het geval van Ruysch, maar in het benadrukken van het lijden en 
sterven van het 'dode lichaam'. Bidloos keuze het lichaam in deze vorm te representeren is 
gelegen in zijn doopsgezinde achtergrond. 

De doperse Bidloo bekeek de rijkdommen en arrogantie van de Nederlanders met een 
kritisch oog. In zijn opera 'De zegenpraalende tyd of twist tusschen de rykdom en tyd', 
postuum gepubliceerd in 1755, beschuldigde Bidloo de personificatie van Rijkdom ervan 
twist te zaaien en ongeluk te brengen.'*'' Tijd, aan de andere kant, heeft 'de Nooddruft 
klaargesteld', met andere woorden het heeft de mens bewust gemaakt van zijn behoeften 
en afhankelijkheid van God. Dit was in de optiek van Bidloo veel waardevoller. Ook in zijn 
andere werk riep Bidloo zijn lezers op de verleidingen van de wereld te weerstaan. Met 
name in zijn Brieven stelde hij de innerlijke kracht van de apostelen tot voorbeeld, want 

Zo moet de kragt, en 't nut der Martel starren stralen, 

Door de bespiegeling der aardsche zinnen dalen 

Tot in den geest, en daar het zaat der zalighêen (...) 

Opqueeken, tot een vrugt ter jongster oogst ..,''* 

Op dezelfde manier benadrukte Bidloo in zijn atlas de vergankelijkheid van het lichaam en 
daarmee de misleidende natuur van lichamelijke begeerten. In de inleiding op zijn atlas 
schreef Bidloo: 

Ik zal u en my, zoo dikmaals my daartoe gelegenheid voor komt of van andere gegeeven werd, het kunstige, 

toch verderfelyke gestel doen zien, waar wy het onsterfelyk weezen omdragen; op dat uit deeze, tot hooger 

opmerkingen koomende, de wonderwerken des almagtigen Bouwheers, met vernederde gedachten, moo-

gen zien, kennen en verheerlyken in alle eeuwigheid."" 

Ook in Bidloos atlas zijn de twee aspecten van de klassieke morele les zichtbaar. Bidloo 
benadrukte zowel het positieve 'design' argument, als ook het meer negatieve aspect van de 
sterfelijkheid van de mens. Maar Bidloos morele les stopt niet bij de laatste zin van de 
inleiding. De anatomische platen zijn eveneens doordrongen van het besef dat de mens 
een 'vergadering van kunsten' is door God geschapen en ook dat de mens, in navolging 
van Christus, moet lijden en sterven.'" Vooral met betrekking tot het laatste aspect week 
Bidloo af van het klassieke beeld dat de sterfelijkheid van de mens het best uitgedrukt kan 
worden door de fragiliteit van het leven te benadrukken (zoals Ruysch dat deed in zijn 
anatomische kabinetten). Als één van de eerste anatomen benadrukte Bidloo de menselijke 
sterfelijkheid door ontlede lichamen ook daadwerkelijk als lijken af te beelden. 

Het was de onverbloemde wijze waarop Bidloo zijn lijken representeerde die Ruysch 
tegen de borst stuitte en die hij associeerde met immoraliteit. Tegelijkertijd vond Bidloo 
dat de overbodige versieringen van Ruysch' preparaten misleidend waren en beschuldigde 
hij Ruysch ervan 'onkuyschelyk over de teeldelen' te spreken en 'hoerenblanketzel' te 
gebruiken.^' De beschuldigingen over en weer over het vermeende immorele gedrag van de 
ander, getuigen van grote verontwaardiging. Ruysch vond dat Bidloo's natuurgetrouwe 

47 Govard Bidloo, De zegepraalende tyd, of twist tusschen de rijkdom en tyd (Haarlem 1755). Uit de manuscripten 
van Bidloo gehaald door de drukker Johannes Marshoorn. 

48 Lambert Bidloo in een voorwoord bij Bidloo (n. 43), Brieven. 
49 Bidloo (n. 25), Ontleding, inleyding tot de ontledingkunst. (Mijn cursivering.) 
50 Ibid, voorwoord. 
51 Bidloo in ibid, dl.3, 467. Blanketsel is een ouderwets schoonheidsmiddel om het gezicht blank te poederen. 
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weergaven van het ontlede lichaam de mensen zou aansporen tot immoreel en onzedelijk 
gedrag. Bidloo, aan de andere kant, dacht dat Ruysch' belangstelling voor onnodige 
opsmuk de mens te veel zou afleiden van zijn uiteindelijke doel - het dienen van God en niet 
de wereld. Aangezien de morele les van beide anatomen in het geding was, kunnen we de 
'scheldkannonades' niet als irrelevant aan de kant schuiven. Integendeel, ze laten op overtui
gende wijze zien dat de morele les in anatomie niet bestaat, maar dat we moeten spreken over 
meervoudige lessen, afhankelijk van de individuele opvattingen van de anatoom. 

Kort samengevat, in mijn interpretatie passen Bidloos lijken binnen de context van 
doopsgezinde martelaarstheologie. Ruysch representeerde memento mori door de fragiliteit 
van het leven te benadrukken. Bidloo, daarentegen, verbeeldde memento mori door enkele 
van zijn anatomische afbeeldingen de kenmerken te geven van lijden en sterven. Dit betekent 
dat hoewel een groot aantal van Bidloos anatomische representaties anders was dan 
gebruikelijk, het onmogelijk is te stellen dat zijn afbeeldingen een directe breuk vormen 
met het verleden. Integendeel, zijn anatomische atlas was nog stevig verankerd in de 
vroeg-moderne traditie waarin morele lessen een belangrijk bestanddeel waren van anato
mische representaties. 
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SUMMARY 

On the Artful, yet Pernicious Body. A cultural-historical interpretation of Bidloo's anatomical 
atlas. 
Among historians of science and medicine it is well known that early modern anatomical 
representations, in addition to illustrating ideas on the body, also teach a moral lesson. The 
anatomical cabinets of Frederik Ruysch (1638-1731) are exemplary. His exhibits show 1) the 
divine design of the body and 2) the fragility of life and man's dependence on God for his 
existence. Govard Bidloo (1649-1713), in his anatomical atlas, the Anatomia htmiani corporis 
(1685), does not seem to answer this standard view on the 'moral teaching' of anatomy. It 
has been argued that his depictions of dead and mutilated (parts of) bodies indicate a more 
realistic way of representation, devoid of metaphor and morality. Yet, taking the fierce 
controversy between Bidloo and Ruysch as my starting point, I show that in fact there is a 
moral lesson in Bidloo's anatomy. It reflects two important aspects of Bidloo's Mennonite 
faith, i.e. the aversion against beautifying decoration and the fascination with suffering and 
death found in martyr stories. 
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