Het in 1658 opgerichte theatrum anatomicum
te Middelburg
Een medisch-wetenschappelijk en cultureel convergentiepunt in een vroege stedelijke context

Huib J. Zuidervaart

Afb. 1. Poort in de Nieuwstraat die ooit toegang gaf tot de 'Snijkamer' met het daarin aanwezige theatrum anatomicum. Een tweede, meer naar links gelegen poort - genaamd de 'doodspoort' die toegang gaf tot een blindlopende straat waaraan o.a. de chirurgijnskamer lag, is al
in de negentiende eeuw verdwenen. Foto auteur, 2009.

Context en vraagstelling
Introductie
Op 17 mei 1940 is de Middelburgse Nieuwstraat maar ternauwernood gespaard
bij het bombardement dat de stad vanaf die dag voorgoed veranderde. Het voornaamste gebouwencomplex dat daar ooit stond - het Gasthuis, ooit een van de
belangrijkste ziekenhuizen van Nederland - was toen echter allang verdwenen. Dit
nog uit de middeleeuwen daterende ziekenhuis was in 1867 wegens bouwvalligheid
gesloopt. Vandaag de dag resteert op de hoek van de Nieuwstraat en de Lange Delft
alleen nog de voormalige Gasthuiskapel, tegenwoordig in gebruik als kerk voor de
protestante eredienst. I Een nauwgezet waarnemer kan echter in de gevelwand van
de aangrenzende Nieuwstraat nog een poort waarnemen - nu met een deur afgesloten - die ooit toegang gaf tot een doodlopend straatje, pal achter het Gasthuis
(afb. 1). Via die 'blindlopende steeg' kwam men ooit bij het theatrum anatomicum,
een in 1658 gestichte anatomische ontleedplaats, die gezien mag worden als de
eerste locatie in Zeeland waar een geïnstitutionaliseerde vorm van wetenschappelijk
onderzoek plaatsvond, gekoppeld aan 'modern' empirisch onderwijs.
Het theatrum anatomicum als 'Site ofKnowIedge'
De geschiedenis van de zeventiende-eeuwse anatomie mag zich de laatste jaren in
een grote belangstelling verheugen. Dit niet zozeer omdat de anatomie op zichzelf
zo boeiend zou zijn, maar wel omdat het wetenschapshistorisch onderzoek van de
laatste decennia duidelijk heeft gemaakt dat de moderne wetenschap veel te danken
heeft gehad aan de vroege anatomen. De ervaringen die bij de anatomische praktijken zijn opgedaan, zoals zorgvuldig waarnemen, het hanteren van instrumenten en
het theoretisch proberen te verklaren van datgene wat men zoal tegenkwam, waren
zaken waaraan de moderne natuurwetenschap in hoge mate schatplichtig is. Het
recente boek van Hal Co ok, Matters ofExchange. Commerce, Medicine, and Science
in the Dutch Golden Age (2007) heeft bovendien duidelijk gemaakt dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in die wetenschapsontwikkeling een vrij
cruciale rol heeft gespeeld. 2 De verzamelcultuur, die in een land met een wereldwijd
commercieel handelsnetwerk eenvoudig tot bloei kon komen, heeft in niet geringe
mate tot die snelle bloei van de natuurwetenschappen in de Nederlandse Republiek bijgedragen. De stelling van de Amerikaanse historica Mary Fisseli dat dankzij
Cooks boek de 'wetenschappelijke revolutie' van de zeventiende eeuw een duidelijk
Nederlands accent heeft gekregen, zegt in dit verband niets te vee!.l Daarnaast
blijkt aan de vroege anatomische theaters een culturele component verbonden te
zijn geweest, waarvan historici zich pas vrij recent bewust zijn geworden. Aangezien ook Middelburg zo'n anatomisch theater heeft gehad, dat echter nog nooit
vanuit een dergelijk wetenschaps historisch perspectief is bestudeerd, is dit reden
temeer om na te gaan hoe in het zeventiende-eeuwse Middelburg deze 'Chyrurgijns
Anatomiekamer' zoals het anatomisch theater hier werd genoemd tot stand is
gekomen en vervolgens heeft gefunctioneerd.
Kennis ontstaat nooit vanuit het niets. Als de wetenschapsgeschiedenis de laatste
decennia iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat het proces van forma-
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tie, verspreiding en gebruik van
en
kennis
is. IntegendeeL het is het resultaat van culturele
geen autonoom universeel
invloeden die van nature
bepaald. De vraag hoe lokaal
verworven kennis
en de
vraag, hoe
aanvaarde kennis lokaal wordt toegepast of getransformeerd, kunnen
daarom in
een ruime historische belangstelling verheugen.' Het Nederland van de zeventiende eeuw is bij uitstek geschikt om dergelijke vragen naar dit proces van 'circulation of knowledge and pracrices' te bestuderen. In de Nederlandse
namelijk het ontstaan van een nieuw soort samenleving - een stedelijke cultuur
zonder sterk centraal gezag parallel met de teloorgang van het intellectuele gezag
van de klassieke wetenschap.
vaak nog controversiële natuurfilosofische
denkbeelden konden daardoor in de Nederlanden een vruchtbare voedingsbodem
vinden.
Ooit waren teksten de ultieme weerslag van kennis, vooral klassieke teksten, waarvan werd verondersteld dat ze qua ouderdom dicht bij de meest gezaghebbende
tekst, de Bijbel, stonden. In die tijd kwam het bestuderen van natuurverschijnselen
vooral neer op het bestuderen van wat er over die verschijnselen was geschreven.
Vanaf het midden van de zestiende eeuw kwam er een cruciale verandering in die
gezaghebbende positie van teksten. Onder invloed van de ontdekkingsreizen werd
duidelijk dat de klassieke auteurs niet alles wisten, of dat deze zaken anders hadden voorgesteld dan ze in werkelijkheid waren. In verre landen bleken planten en
dieren te leven waarvan men het bestaan niet had bevroed. Daardoor werden ook
materiële objecten uit deze landen een gewild verzamelobject. In de renaissance
ontstonden zo de rariteitenkabinetten, de zogenoemde 'Kunst- und Wunderkammer', waarin kunstvoorwerpen, boeken, naruralia en demografische objecten door
welgestelde intellectuelen bijeen werden gebracht. Bij deze verzameldrang ging het
0111 een mengsel van intellectuele nieuwsgierigheid, status, godsvrucht en devote
contemplatie. Het besef drong door dat, naast de Bijbel en de klassieke teksten, ook
het 'Boek der Natuur' een kenbron was, waatuit Gods bedoeling met de wereld kon
worden afgeleid.'
Het menselijk lichaam behoorde eveneens tot die
de, bron van kennis. Weliswaar werd het ontleden van
al eerder vanuit een
forensisch perspectief toegepast, maar in het midden van de zestiende eeuw ging de
anatomie een geheel nieuwe fase in. Vooral in Italië werden anatomische ontledingen een gewilde vorm van praktisch onderwijs en geleidelijk aan ook van onderzoek. Omstreeks 1570 werd daartoe in het Italiaanse Padua een vaste anatomische
Ol1tleedplaats gecreëerd, een theatrum anatomicum. Nadien heeft dit theater als
voorbeeld gediend voor tal van navolgingen in Europa. Deze anatomische theaters
waren door hun aard convergentiepunten van nieuwe kennis, net als de
stelijke kabinetten van zeldzaamheden. Het waren 'Sites
len ze heeft gedoopt; plaatsen die een belangrijke rol hebben gespeeld zowel bij het
tot stand komen van nieuwe wetenschappelijke denkbeelden, als bij de
daarvan.(' Het waren plaatsen die je op een intellectuele rondreis, een 'Grand lèlllr',
niet mocht missen, locaties waar debatten plaatsvonden, maar waar ook op de
werd gewezen. Op die
werden niet alleen lichamen
maar werden als regel ook naturalia,
boeken en soms ook kunstvoorwerpen bijeengebracht. Het waren ook locaties waar al doende
waarnc-
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111en,
en analyseren kon worden geoefend: allemaal ingrediënten
die de nieuwe
kenmerkten.
Door de toename van het aantal
veranderde in de loop van de zevenook het karakter ervan. Aanvankelijk had de anatomie
maar vakinhoudelijk was er
meerwaarde
aan
werd echter duidelijk dat diverse anatomische vondsten
geen
konden vinden in de klassieke galenisch-aristotelische medische theorieën. De anatomie verschoof zo van
naar explorerend. Naast de theoretisch en vooral academisch gerichte benadering werd de praktische kant van de
ontleedkunde van steeds groter belang. Vanouds werd deze praktische kant, de chiechter vooral beoefend door niet-academische heelkundigen, de chirurgijns.
En zo ontstond in het midden van de zeventiende eeuw de 'anatomia reformata',
een vorm van ontleedkunde waarin medici en chirurgijns meer dan ooit tevoren
met elkaar gingen samenwerken, ook buiten de gevestigde academische instellingen. 7 Het is mede deze ontwikkeling die ik
de Middelburgse anatomiekamer
nader onder de
wil nemen.
Nederlandse anatomische theaters
In Nederland werd het vroegste theatrum anatomicum in 1590 tot stand gebracht
aan de toen nog maar kort tevoren in 1575 gestichte Leidse universiteit. In 1596
werd de
opstelling vervangen door een meer permanente, die direct
naast de universiteitsbibliotheek werd gesitueerd. De nieuwe, empirische bron van
kennis werd zo onder één dak gebracht met de klassieke vertrouwde bron van kennis. Omdat alleen in de winter ontledingen konden worden uitgevoerd, werden in
dit Leidse theatrum
de zomermaanden skeletten geplaatst van mensen
voorzien van attributen met een vani tassymboliek, aldus verwijzend naar
Ook \velden hier andere
Zo waren er in Leiden naturalia, preparaten, oudheden,
gesteenten, anatomische prenten en andere bijzonderheden
bestemd voor instructiedoeleinden, deels ter ondersteuning
te sterven'. B Al snel werd deze anatomische schouwplaats een
van de Nederlandse
een plaats waar naast kennis,
rol speelde. Dit Leidse theatrum
Dusdanig
dat er in het sterk geürbaniseerde zeventiende-eeuwse
uiteindelijk in zestien steden anatomische
theaters zijn
111 twee
er zelfS twee gelijktijdig naast
elkaar functioneerden
Omdat in de Nederlandse republiek een stimulerend centraal hof ontbrak, moesen kunst hier een andere vorm zoeken dan elders in

Bekende voorbeelden zijn
LC)!1don en de in 1664 gestichte Acadéofficiële
In de Nederlanden zouden
pas vanaf het midden van de
toen nog steeds als
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Tabell. Steden met een Theatrum Anatomicum in de 17e eeuw
------

~~~------
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i
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I

--~~~~ ~_.---~~~

1

-----
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2

Delft

3

Amsterdam

-----

i

I--

4

-----
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Universiteit

1614

J.~Chirurgijnsgilde
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ca~
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Hoogste type onderwijsinstelling ter plaatse
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----~--------
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--_.~
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i

1620
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Latijnse School

j
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Latijnse School
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5

Den Haag

6
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1628
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7

Dordrecht
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Chirurgijnsgilde
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8

Leiden-2

1638

Chirurgijnsgilde
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9

Rotterdam- I

1642
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Illustre School
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Universiteit
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13
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,
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~

i
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1

-

Louis de Bils
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=-

I
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- of len minsle gedoogd - door de diverse provinciale of stedelijke overheden. In
de zeventiende-eeuwse Noordelijke Nederlanden was er dus een soort intellectueel
'gat in de markt'. De relatief sterke positie van de vijf Nederlandse universiteiten,
Leiden, Franeker, Groningen, Utrecht en Harderwijk, was er de oorzaak van dat
deze instituties op dit gebied een voorname rol hebben gespeeld. De historicus Van
Berkel zoekt in deze sterke positie de verklaring voor het feit dat de officiële genootschapsvorming hier pas zo laat tot stand kwam. lo Officieuze lokale gezelschappen
van gelijkgestemden waren er echter al wel. Een bekend voorbeeld is het Collegium Mechanicum dat in lG2G op instigatie van Isaac Beeckman te Rotterdam
werd opgericht, met als doel het 'elcanderen leeren' .11 Volgens de cultuurhistoricus
Rupp zouden ook de talrijke Nederlandse anatomische theaters echter vanuit dit
'genootschappelijk' perspectief moeten worden bekeken. Vooral in steden met
vroege anatomische theaters, zoals Leiden, Delft en Amsterdam, zouden deze theatra tevens als intellectueel en cultureel convergentiepul1t hebben gefunctioneerd.
Op deze locaties konden niet alleen artsen, maar ook andere intellectuelen elkaar
ontmoeten en zich daar op een vruchtbare manier bezighouden met boeken, skeletten, preparaten en andere de nieuwsgierigheid prikkelende, dan wel tot vrome contemplatie opwekkende, objecten. Dit alles uiteraard met verschillen die een gevolg
waren van de plaatselijke couleur locale. u
Volgens Rupp kan een anatomisch theater achterûf worden aangemerkt als centrum van kennis en wetenschap indien destijds aan een paar criteria waren voldaan.
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Zo moesten rond het anatomisch theater wetenschappelijke bijeenkomsten zijn
georganiseerd, waarin door één of meer geleerden de beoefening van 'moderne'
(medische) wetenschap werd gestimuleerd. Ook zou zo'n geleerde in meerdere of
mindere mate een bijdrage aan die wetenschap hebben moeten leveren, bijvoorbeeld meetbaar aan publicaties. Het anatomisch theater zou dan de plaats zijn
geweest waar dit eigen werk werd gedemonstreerd, of waar het ter bespreking aan
collega's werd voorgelegd. De aanwezigheid van een bibliotheek en een verzameling 'rariteiten' (naturalia en artificialia) zou eveneens kenmerkend zijn voor zulke
kenniscentra avant la lettre. Daarnaast zouden sommige theatra ook gefunctioneerd hebben als cultureel convergentiepunt. Bijvoorbeeld in die gevallen waarin
met een theatrum al1atomicum ook kunstuitingen verbonden kunnen worden.
Zo'n anatomisch theater kon zelf kunstvoorwerpen herbergen, maar het kon ook
kunstenaars tot nieuw werk inspireren, zoals dichtwerken of schilderijen. Ook de
aanwezige bibliotheek zou in zo'n geval meer geweest moeten zijn dan enkel een
verzameling van anatomisch-medische vakliteratuur. Om een dergelijke culturele
rol te kunnen vervullen, zouden de bijeenkomsten een openbaar karakter gehad
moeten hebben, waarbij reglementering en betaling voor toegang allicht mogelijk
was geweest.
In zijn beschouwing is Rupp nagenoeg alleen ingegaan op de anatomische theaters in Leiden, Delft en Amsterdam, en ook Cook beperkt zich tot deze steden.
AIleen aan het Haagse theatrum kent Rupp in dit verband nog enige betekenis toe.
Hoewel deze beperking wellicht begrijpelijk is omdat in veel gevallen de bronnen
ontbreken, ondergraaft dit incomplete beeld toch de op zichzelf interessante hypothese van de anatomische schouwplaats als cultureel ingekleurde Nederlandse versie
van Findiens 'Site of Knowiedge'. Want waarom zou dit veel anders zijn gegaan in
bijvoorbeeld belangwekkende handelssteden als Rotterdam, Dordrecht of Middelburg? In de zevelltiende eeuw behoorden deze plaatsen immers tot de voornaamste
Nederlandse steden, met commerciële connecties die niet of nauwelijks onderdeden voor steden als Amsterdam, Leiden of Delft. En mocht het wél anders zijn
gegaan, waaruit bestaat dan die lokale variatie, die couleur locale?
Het anatomisch theater van Rotterdam gesticht 'door de Ed. Heeren borgermeesteren in den jaere 1642' voldoet bijvoorbeeld ook grotendeels aan Rupps criteria.
Het was bovendien nadrukkelijk vormgegeven 'naar het exempel van onse naburige
steden'. Uit de studie van De Moulin blijkt dat in het Rotterdamse theater vanaf
het begin openbare lessen werden gegeven. Vanaf 1648 was de locatie ook voorzien
van een bibliotheek en ten minste vanaf 1664 is er ook sprake van een verzameling
van 'sieraden, meubelstukken, boeken, instrumenten en rariteiten'. Een geschilderd bord moest vanaf dat jaar passanten op het bestaan van het theatrum wijzen.
Het Rotterdamse anatomisch theater was daarmee duidelijk vormgegeven als een
publieke bezienswaardigheid met een cultureel karakter die de pure anatomie te
boven ging. I:' Een vergelijkbaar relaas zou voor Dordrecht kunnen worden gehouden. En ook in Middelburg was er in het derde kwartaal van de zeventiende eeuw
sprake van een levendige culturele setting, waarbij publieke anatomische demonstraties werden gecombineerd met een verzameling van naturalia en een boekerij
die meer was dan een vakbibliotheek. Ook hier werden vanuit de kring rond het
anatomisch theater empirische resultaten gepubliceerd, maar inderdaad zoals zal
blijken met eigen accenten.
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De Zeeuwse anatomen
De opmaat tot een anatomiekamer in Middelburg
De situatie van de bronnen die iets kunnen zeggen over de Middelburgse anatomiekamer, lijkt op het eerste gezicht problematisch. Het archief van het Middelburgse
chirurgijnsgilde is immers in mei 1940 volledig vernietigd. Niettemin blijkt dit in
de praktijk minder somber uit te pakken. Dankzij het feit dat juist dit archief al
ruim voor de vernietiging door drie onderzoekers grondig was bestudeerd, en omdat
een aantal afgedwaalde archivalia, notities en gedrukte boeken elders bewaard is
gebleven, en er ten slotte ook tijdig de nodige biografische informatie is verzameld,
is het, ondanks de ramp van 1940, toch mogelijk om Rupps hypothese nader te
toetsen. I j Welk beeld is uit de beschikbare bronnen over de locatie, inrichting en
het functioneren van Middelburgse anatomiekamer te destilleren? Was ook deze
locatie een cultureel ingekleurde 'Site of Knowiedge' , waar meer viel te halen dan
enkel anatomische kennis? Kortom, wat valt er van dit Zeeuwse anatomisch theater
te reconstrueren?
De vroegst bekende anatomische ontleding in Middelburg dateert uit 1622. Bij
die gelegenheid ging het echter niet zozeer om een dissectie, maar om de vervaardiging van een skelet ten behoeve van het onderwijs aan de leerling-chirurgijns. Dit
onderwijs werd al sinds de middeleeuwen verzorgd door het lokale chirurgijnsgilde.
Een in het lokale Gasthuis gestorven Engelsman 'met name Jan Jut' kreeg de twijfelachtige eer om tot skelet te worden uitgekleed. Bij de ontleding was er nog een
verrassing. Zijn testikels bleken niet in het scrotum te zijn ingedaald, maar werden
in de lies teruggevonden, 'daer de nature voor haer twee merckelycke caviteyts hadden bereyt'. 16 Vanwege de stank gebeurde het uitkoken van de botten net buiten de
stad in het pesthuis, dat toen leeg stond. Het monteren van de verzamelde botten
tot een skelet vond daarna op een zolder van het Gasthuis plaats.
Vanaf 1632 is er sprake van echte anatomische ontledingen, die toen plaatsvonden
in een van de bovenkamers van het Gasthuis. Vergaderen deden de chirurgijns
daar niet. Dat deden ze ofwel bij de deken aan huis, of in een herberg meestal
in De Roode Leeuw op de Markt waar de 'teerkosten' soms hoog opliepen. De
bewuste kamer in het Gasthuis, de 'capelle-kamer', was echter moeilijk bereikbaar,
omdat de lijken van beneden naar boven moesten worden getransporteerd. Door
'die meerdere roeringen' werd 'stank en puttersvactie' veroorzaakt, 'tot misnoegen
van diegeene die over de proeven inclineeren te staan'.
In 1655 kwam in die ongemakkelijke situatie verandering. Door de deken van
het gilde, de chirurgijn Jacob Evertsen, werd dat jaar 'met grote moeite' een pakhuisje achter het Gasthuis verworven. Door de stadsregering werd deze 'Potterskamer' voor een huurprijs van twee schellingen per jaar aan het gilde verhuurd, dit
ondanks protesten vanuit het Gasthuis. 18 De vraag doet zich voor: waarom juist
toen? Op het eerste gezicht was er namelijk geen slechter tijdstip denkbaar. De
stad Middelburg was nog nauwelijks bekomen van een volksopstand, die in 1651
de regenten Hendrik Thibaut en Jacob van Lansbergen (de zoon van de befaamde
astronoom) uit het zadel had verdreven, waarmee ook hun prestigeobject, de in
1650 met veel inspanningen en kosten gestichte Middelburgse lllustre School, in
moeilijkheden was gebracht. Twee vanuit het buitenland aangetrokken professoren waren al in augustus 1651 ontslagen, formeel wegens gebrek aan studenten,
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maar het laat zich raden dat het wegvallen van de steun van de stedelijke regering
de voornaamste reden is geweest. Alleen de leerstoelen theologie en geschiedenis
waren gehandhaafd. 'Op hope van verbeteringe' was de Illustre School in afgeslankte vorm gecontinueerd. Zoals Frijhoff eerder constateerde, was het prille Middelburgse Athenaeum door deze maatregelen in feite een verlengstuk van de lokale
Latijnse School geworden. Maar zelfs in die hoedanigheid zou de school het niet
lang volhouden. AI in 1660 werd de school beschreven als zijnde 'te niet gelopen' en
in 1666 zou het experiment officieel worden beëindigd.!'! Dus waarom in 1655 een
anatomiekamer voor het chirurgijnsgilde faciliteren, met alle bijkomende inrichtingskosten van dien?
De reden was waarschijnlijk inhoudelijk van aard. Het was letterlijk een samenloop
van omstandigheden. Enerzijds was Middelburg het jaar tevoren (in 1654) getroffen geweest door een syfilisepidemie, bij de bestrijding waarvan het chirurgijnsgilde
een belangrijke rol had gespeeld, met name bij de sectie op het lijk van de 'zoogster'
die voor de epidemie verantwoordelijk werd gehouden. 2u Anderzijds was in datzelfde jaar 1654 een controversiële man ingeschreven als poorter van Middelburg,
wiens optreden voor de ontwikkeling van Nederlandse anatomie van groot belang
is geweest.

Het Zeeuwse optreden van Louis de Bils (J 651-1656)
Het gaat hier om 'jonckheer' Louis de Bils, heer van Coppensdamme en Bonem,
twee ambachtsheerlijkheden in Vlaanderen. De Bils was inderdaad een Vlaming,
afkomstig uit een welgesteld koopmansmilieu. Vanaf zijn dertiende jaar had hij
zich bekwaamd in het ontleden van zowel dieren als mensen. De Bils claimde een
nieuwe prepareermethode voor lijken te hebben ontdekt, waardoor
deze jaren
lang kon bewaren zonder dat ze hun natuurlijke kleur en vorm verloren. De Bils
was in 1648 in
111
neergestreken.
familie had daar
bezittingen. 2 ! De aanwezigheid van De Bils was kennelijk erg stimulerend, want
juist in deze jaren gingen vier jongens vanuit Sluis een artsenopleiding
Twee van hen Abraham Parent en Laurens Jordaan zouden in 1653 te Padua
promoveren. Beiden betoonden zich dermate onder de indruk van De Bils' anatomische vaardigheden dat ze in 1655 van diens ontleding van het menselijk binnenoor een geïllustreerde beschrijving lieten drukken. Al eerder had De Bils in Sluis
een grote collectie preparaten gemaakt, die hij in 1651 aan het Leidse anatomisch
theater schonk. Voor deze kostbare gift De Bils schatte zijn gemaakte onkosten
op 40.000 gulden was hij bedankt met een uitgebreid testimonium door de in
Leiden nog maar juist benoemde hoogleraar anatomie Johan van Home. Ook deze
arts was te Padua gepromoveerd en net als De Bils stamde hij uit een aanzienlijk
geslacht van rijke Vlaamse kooplieden. In Van Hornes verldaring werden De Bils'
kwaliteiten als anatoom enorm geprezen. Dit vleiend testimonium
De
Bils op zijn beurt in zijn eerste publicatie, het Vertooch van
eyghenc anûtomische stucken van 1655. Hierin maakte hij niet alleen reclame voor zijn methode
van balsemen, maar pretendeerde De Bils ook op theoretisch gebied een expert te
zijn. Dat laatste zou hem op een jarenlange controverse komen te staan met tal van
medici in de Nederlandse republiek. Met name hierdoor, en door het op tal van
plaatsen ondernomen onderzoek naar de mysterieuze - door De Bils strikt
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Atb. 2.

Wi1rlschepsel in 1657 te Aardenburg ontleed door
te Middelburg in J 659. Universiteitsbibliotheek Leiden.

Anatomische 15e:,Cn;l'lILlm,rC van een

Louis de Bils,

gehouden - balsemmethode, heeft De Bils onbedoeld een enorme impuls gegeven
aan het anatomisch onderzoek in de Noordelijke Nederlanden. 21j
Kortom, juist in 1655 was er in Middelburg alle reden om een anatomische ontleedplaats te creëren. Wellicht heeft men zelfs met de gedachte gespeeld om zo De
Bils voor zich te winnen. In elk geval verhuisde rond deze tijd ook diens bewonderaar, de arts Abraham Parent, vanuit Sluis naar Middelburg. Daar gaf Pare nt hoog
op van De Bils' kwaliteiten. Toen De Bils in 1657 een spectaculaire ontleding uitvoerde van een te Aardenburg doodgeboren 'Wanschepsel', een Siamese tweeling,
zorgde Parent ervoor dat een geïllustreerd verslag van deze sectie in Middelburg
werd uirgegeven
Hoe dan ook, het zou nog tot 1656 duren voordat
de verbouwing van het voormalige Middelburgse pakhuisje tot anatomiekamer
gereedkwam. De Bils, die in 1656 baljuw van Aardenburg was geworden, was toen
alweer metterwoon naar Sluis teruggekeerd.

De

van de Middelburgse anatomiekämer (1655-1658)

Uit de negentiende-eeuwse beschrijving door De Man weten we dat de in 1658
gereedgekomen anatomiekamer een 'ruime, maar kille, niet genoeg verlichte
kamer' was, met een grotendeels stenen vloer. Inwendig was de kamer nagenoeg
vierkant: ruim zeven meter lang en breed, met een plafond op ruim vier meter
hoogte. Daarboven was nog een opslagzolder, die via een buiten trap toegankelijk
was. Over de inrichting zijn niet veel details overgeleverd. Een bewaard gebleven
uit de negentiende eeuw onthult een halfcirkelvormig theatrum, met
een
in de hoek van de zaal: weliswaar betreft dit de vorm waarin het theater omstreeks 1755 opnieuw was ingericht, maar de kans dat bij die gelegenheid de
oude vorm is gehandhaafd, lijkt redelijk groot (afb. 3). Een echt amfitheater was er
in het allereerste begin sowieso nog niet. In 1657 was er wel een nieuw skelet geformeerd. 2i> En 'uyt liberale gunste' had de stadssecretaris Simon van Beaumont, die
vanwege de stad als overdeken bij het chirurgijnsgilde was aangesteld, een instrumentkast
over
caroli guldens'. Om die kast te vullen
waren bij de Rotterdamse instrumentmaker Gisbrecht ServaeSZOO!1 diverse nieuwe
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Afb. 3. De Middelburgse snijkamer. Detail van een negentiende-eeuwse plattegrond van het
totale Gasthuiscomplex, aangetroffen in de Gasthuiskerk tijdens de laatste restauratie. Foro
auteur, 2010.

gereedschappen aangeschaft. Ook waren er de eerste boeken geschonken. Overdeken Simon van Beaumont gaf de verzamelde anatomische werken van de hoogleraar in de ontleed- en heelkunde te Padua, Adriaan van den Spiegel (1578-1
Gasthuisarts Petrus Burs schonk een deel van de anatomische atlas van Andreas
Laurentius (1558-1609) en Deken Jacob Evertsen fourneerde een exemplaar van
het kruidenboek van Rembert Dodoens (1517-1585). Oud-burgemeester Hendrik
Thibaur, ten slotte, gaf het 'pièce de résistance': een exemplaar van de befaamde
anatomische atlas van Andreas Vesalius. Al met al was de ruimte in 1658 'door
Gods segen' en 'met gtote costen' voldoende 'geprepareert' tot het houden van anatomische ontledingen.

De formatie van een Collegium Anatomico Chirurgicum (I 658)
Aan de magistraat van de stad werd daarom toestemming
ren van een Collegium Anatomico Chirurgicum,
'doctores medicinae' ontledingen konden worden
was best bijzonder. Niet alleen overbrugde dit
dat er was tussen de
praktisch ingestelde heelmeesters - die het mes vaak ook als 'barbier' hanteerden
en de universitair opgeleide artsen, maar het was ook een onmiskenbaar teken dat
de doorgaans theoretisch geöriënteerde medici een grotere waarde
toekennen aan de empirie. Het samenwerken van beide gremia van artsen en chirurgijns
ging overigens niet geheel zonder
Om een en ander in
banen
leiden zou er voor dit Collegij Anatomico Chirurgici
een bestuur worden aangesteld bestaande uit drie artsen en twee
maar
dan wel met de nadrukkelijke bepaling dat de drie artsen samen net zoveel stemrecht zouden hebben als de twee
Dit bestuur trad op
658
in functie. Voorzitter of 'medicus hO!1orarius' werd Petrus Burs (1602-1
de Breestraat, op dat moment de
en
de
nog levende
veerd. In 1655, in een
van de
werd Bms
niet all een beschreven als een 'ervaren
ook
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Afb. 4a. j'ortrergravure van Cornelis van de Voorde, in 1653 aangesteld tot eerste lector van de
Middelburgse 'Chyrurgijns Anatomiekamer'. Zeeuws Archief: col!. KZC;W, ZI-IV-Oc)06.
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als een specialist in de oosterse talen. Van zijn geleerdheid en kennis, onder meer
van het Arabisch, getuigt ook Isaac Gruterus, oud-conrector van de Middelburgse
Latijnse School, die in 1653 zijn editie van Francis Bacon, De Verulamio Scripta in
natura!i et universali philosophia, aan Bms had opgedragen.,H) Burs kwam dan ook
uit een intellectueel milieu. Zijn grootvader, Gillis Burs, was in Middelburg predikant geweest en zijn vader, Gillis Burs II, had als rector jarenlang de Middelburgse
Latijnse School geleid.
Tot tweede bestuurslid, de 'medicus ordinarius assessor', werd Johannes Hayman
(1620-1661) benoemd, een arts die zowel in Utrecht als Leiden had gestudeerd.
In 1640, tijdens een disputatie aan de Utrechtse universiteit, had Hayman daar als
eerste de nieuwe in J 628 gepubliceerde visie van William Harvey aangaande de
menselijke bloedsomloop verdedigd tegen de klassieke opvattingen van Claudius
Galenus. Meer recent had hij samen met Burs en de twee hierna te noemen chirurgijns het onderzoek geleid naar de Middelburgse syfilisuitbraak van 1654. Zijn bijzondere reputatie had hem de eretitel van "s Lands Medisch Doctor' opgeleverd. lo
De derde arts, de 'medicus', was de in Leiden opgeleide Cornelis van de Voorde
(1628-1678), op dat moment net dertig jaar oud en nog maar drie jaar werkzaam
als arts (afb. 4a). Hij was een zoon van de vroegere Zeeuwse muntmeester Balthasar
van de Voorde (overleden 1633), wiens functie daarna door een oudere broer was
overgenomen.
Als eerste chirurgijn-bestuurslid werd Jacob Evertsen benoemd, de deken van het
chirurgijnsgilde en de man die in 1655 'met grote moeite' de 'Potterskamer' had
weten te bemachtigen. Evertsen was al in 1635 tot het Middelburgse chirurgijnsgilde toegetreden en was inmiddels opgeklommen tot zowel stadschirurgijn als chirurgijn van het Gasthuis. Ook was hij examinator van de chirurgijns bij de Oost- en
West-Indische Compagnie.
Hec laatsre bestuurslid ten slotte was de chirurgijn ]asper Braems, de beleder
(bestuurslid) van het gilde en eveneens een oude rot in het vak. Hij was in 1638
tot het gilde toegetreden en bekleedde dezelfde functies als zijn collega Evertsen.
Daarnaast was hij ook chirurgijn van de stadsgevangenis en van Nederduitse en
Waalse armen. Als examinator bediende hij niet alleen de Kamer Zeeland van de
VOC en WIe, maar werd hij vanwege zijn grote anatomische kennis ook af en toe
ingeschakeld bij de Admiraliteit van Amsterdam en Rotterdam.
Voordat dit gemengde collegium van artsen en chirurgijns definitiefzijn beslag kon
krijgen, moesten er nog wel 'sekere gereesen differenten' met het gasthuisbestuur
worden opgelost. Laatstgenoemde partij was nog steeds geïrriteerd door het feit dat
de anatomiekamer hun door de stad was opgedrongen. Tijdens de eerste bijeenkomsten van het collegium waren dan ook bewust werkzaamheden uitgevoerd op
de zolder, die van buitenaf via een trap vrij toegankelijk was. Maar na de persoonlijke visitatie van stadssecretaris Simon van Beaumont, de overdeken van het gilde,
werd het bestuur van het Gasthuis verboden om tijdens samenkomsten nog enig
'geraes op solder' te maken. '1 Voortaan zou het collegium 'gerustelijk en vreedelijk'
van de anatomiekamer gebruik mogen maken. Bepaald werd verder dat eenieder
vrije toegang zou hebben, zowel bij de anatomische exercitie, als bij het prepareren
en demonstreren. '2
Nu de problemen waren opgelost, werd de 'medicus' Cornelis van de Voorde van
stadswege als eerste lector aangesteld. In juli 1658 aanvaardde hij zijn functie met

THEArRUM ANATOMICUJ'v1

Atb.4b.

van Van de Voordes oratie. Zeeuwse Bibliotheek.
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het uitspreken van een Nederlandstalige
in aanwezigheid van burgemeesters,
schepenen en raden van de stad Middelburg, vergezeld van 'onrallike toehoorders'.
Kort daarvoor, op 12 mei lG58, had Van de Voorde de ontJeedplaats al getoond
aan Louis de Bils, die daarvoor speciaal uit Sluis was overgekomen, overigens met
de tekst voor een nieuwe publicatie op zak." Mede dankzij de steun van zijn Middelburgse bewonderaars kon De Bils deze 'brief' drie dagen daarna te Rotterdam
uitgeven. l ' Dit boekje, waarin De BiJs een geheel eigen theorie uiteenzette over de
rol van de kort tevoren door de Leidse hoogleraar Van Home ontdekte 'ductus thoracicus', een belangrijk verzamelkanaal van het lymfatisch systeem, komt verderop
nog ter sprake. l6
In zijn oratie die een jaar later buiten zijn medeweten door collega Ferdinand
Gruiwardt zou worden uitgegeven (afb. 4b) - behandelde Van de Voorde 'De
natuur en het wezen, de onderzoekers en de vinders, alsmede de noodzakelijkheid
en lof voor de kunst der anatomie'. Als hoofdmotief voor de oprichting van de
anatomiekamer noemde Van de Voorde de economische noodzaak om goede chirurgijns op te leiden, omdat vanuit Middelburg 'op alle quartieren van de werelt de
coopmanschap gedreven wort'. Omdat op de talrijke schepen die daarvoor werden
ingezet, jonge chirurgijns mee werden gestuurd, die aan boord verantwoordelijk
waren voor alle medische handelingen, was het nodig om hun een degelijke geneeskundige bagage mee te geven. Want 'door lesen alleenlijck' kon men de 'gevaerlijcken handt-wercken' niet leren. Maar, zo stelde Van de Voorde nadrukkelijk, de
anatomische ontledingen zouden niet alleen voor de 'jonghe leerlingen der chirurgie' vertoond worden: het zou 'een yder' die dat wenste, vrij staan om de openbare
lessen te volgen. Daarmee pretendeerde hij overigens geen niveau te bieden 'gelyck
als op de Hooge-SchooIen en Universiteyten'. Naar die instituties werden mannen
geroepen 'van grote en diepe wijsheid', die daar door onderzoek van lOs-mensen
lichaem' dingen aan het licht konden
\velcke tevoren nooyl
bekent
geweest'. Die onderzoekspretentie had Van de Voorde niet. Hij zou zich beperken tot datgene wat noodzakelijk was 'voor de practijcke'. Niettemin was hij van
mening dat zijn tijd gelukkiger was dan de voorgaande eeuwen, omdat nu bijna
dagelijks 'voorname dinghen' op het gebied van de menselijke anatomie werden
ontdekt, hetgeen 'gansch profytelyck en nootwendig' was om te weten. Daarbij
werd ook het ontleden van honden, varkens, katten en andere dieren niet versmaad,
omdat via deze 'levendighe opsnijdingen' eveneens 'nieuwe en te voren ongehoorde
saeken' waren gevonden. Door dit alles kon de mens ervaren 'hoe wijselijck hij
geschapen en geformeerd is'.
Uit Van de Voordes oratie wordt ook duidelijk hoezeer de eerder genoemde De Bils,
'onsen bysonderen gantsch toegenegen vrient', in Middelburg indruk had gemaakt.
De Bils' status als 'een seer expert anatomicus' was voldoende bewezen door zijn
gift aan de 'sny-kamer tot Leyden, aen wien hij neffens een gebalsemt Lichaem
soo konstige en kostelic!(e geraemten ver-eert heeft'. Maar ook zij die 'tot Sluys te
synen Ed. huyse' de daar aanwezige preparaten gezien hadden, 'konnen sich niet
ghenoegh over syne wetenschap verwonderen'. Van de Voorde zelf was met name
te spreken over De Bils' 'wetenschap om een ganrsch lichaem seer gemackelyck
sonder eenigh bloetstorten te ontleden'. Ook
konste [om] levendighe dieren
den buyck en borst opren te] snyden, en dan dat beest noch 4 à 5 uren levendigh
[te] houden', kon op Van de Voordes grote bewondering rekenen. Hij eindigde ten
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Afb. 5. Gildepenning van het Middelburgse chirugijnsgilde, geleverd door Matthijs Hooft in
januari 1661. Voorzijde: voorstelling van skelet met pijl en zandloper met de tekst VIVE ME I
AMOR LETHI ('Leef gedachtig aan de dood'). Voor dit anatomisch correct weergegeven skelet met vanitassymbolen heeft mogelijk het in 1657 vervaardigde skelet in de Middelburgse
anatomiekamer model gestaan. Keerzijde: het 'wondenmannetje', een al in de middeleeuwen
gebruikt embleem dat ook door andere chirurgijnsgilden wel is benut (o.a. te Den Haag). Een
man wordt op tal van manieren verwond: wcergegeven zijn een knots (een zgn. 'morgenster'),
gesel, mes, priem, kogel, pijl, degen en speer. Terwijl de voet in een doorn trapt, wordt het been
door ecn hond gebeten. Zeeuws Museum, collectie KZGW, GM0747.

slotte met de stelling dat bij iedere anatomische kwestie de overtuigingskracht van
een 'autopsia' alle 'woordenstrydt' kOIl beslissen. In de anatomische wetenschap
had de empirie dus de overhand. Was er een moderner geluid denkbaar?
Hoewel Van de Voorde in zijn oratie had aangegeven voornemens te zijn om iedere
veertien dagen 'des woensdaghs voormiddaghs ten elf umen' een anatomische les te
verzorgen, zou het tot de winter duren, alvorens hij een eerste openbare ontleding
kon verrichten. Dat lange wachten was niet ongebruikelijk. Om bederf van een
dood lichaam tegen te gaan, was er koude nodig, en dat maakte dat anatomische
konontledingen nagenoeg alleen in de winter meestal rond de kerstdagen
den plaatsvinden. In december 1658 was het dan zover. Het 'lighaem van seecker
vreemdelincq' werd publiekelijk 'geanatomiseerd'.l9
Maar kennelijk voldeed de intichting van de snijkamer niet erg (of was de toeloop
van belangstellenden wellicht te groot?), want in het najaar van 1659 werd het
stadsbestuur opnieuw benaderd, ditmaal vanuit het Collegium Anatomico Chirurgicum, met het verzoek om de constructie goed te keuren van een echt anatomisch
theater. 'Een goet timmerman' had daarvoor een ontwerp gemaakt, compleet met
'subsellia' ."0 Dat waren steunbanken waar een staande toeschouwer tegenaan kon
leunen. Dergelijke banken waren ook aanwezig in het theatrum anatomicum te
Leiden. Aangezien Van de Voorde in Leiden was opgeleid, is het aannemelijk dat
dit anatomisch theater model heeft gestaan voor de Middelburgse variant. Het feit
dat de Leidse hoogleraar Johannes van Home in 1659 persoonlijk naar Middelburg
is gekomen, heeft in deze aanvraag wellicht zelfs een bepalende rol gespeeld. 'l In
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het theatrum zouden de beste plaatsen bestemd zijn voor de vertegenwoordigers
van de stedelijke magistraat, daarna direct gevolgd door de 'Heeren van het Collegium Anatomico Chirurgicum en de Meesters Chirurgijns'. En allicht moest er ook
voor iedere 'leerjongen' een 'bequame plaetse' zijn, evenals voor belangstellenden
van 'buiten de faculteyt van dit Collegium'. Wanneer de stad de constructie van
het theater wilde betalen, dan zouden de kosten van de secties door de chirurgijns
zelf gedragen worden. 'Voor yder comparitie' zouden zij zelf twee stuivers betalen.
Daarnaast zouden de leerjongens per keer drie, en de toeschouwers vier stuivers
toegang betalen. Bijzondere gasten of 'personen van qualiteyt' zouden gratis toegang hebben op vertoon van een nog te ontwerpen 'loodje'. Ook ditmaal ging het
stadsbestuur akkoord en in januari 1661 werden de bewuste loodjes, samen met 24
nieuw ingestelde gildepenningen door de Zeeuwse stempelsnijder Matthijs Hooft
aan het gilde geleverd (afb. 5) .;'2

Middelburgse anatomische en andere onderzoekingen, 1660-1668
Of naast Van de Voorde ook andere artsen of chirurgijns zo nu en dan een publieke
ontleding hebben uitgevoerd, valt niet meer vast te stellenY Met zekerheid is daarvan maar één geval bekend, namelijk de publieke ontleding door de chirurgijn
Johannes Evertsen in 1672. Maar in besloten kring heeft het Collegium Anatomico Chirurgicum wel degelijk anderen aan het werk gezien. Zo hielden de artsen Anthony Everaerts en Everardus van Hoorn zich in de jaren zestig intensief
bezig met het ontleden van konijnen, honden en andere vaak nog levende proefdieren. Vooral Everaerts, die zowel in Groningen als in Leiden was opgeleid,
heeft daarin een heus 'onderzoeksprogramma' afgewerkt, zoals Eldering in 1986 al
opmerkte. 44 In 1661 publiceerde Everaerts zijn Novus et genuinus hominis brutique
animalis exortus, waarin hij uitvoerig verslag deed van zijn anatomische naspeunaar de
van konijnen. Hij wa, daarmee een van de
tijdsverschil opmerkte tussen het moment van
eerste anatomen ter wereld die
bevruchting en de zichtbare vorming van een embryo. Everaerts droeg het boekje
op aan de Middelburgse stadsregering en kreeg daarbij een vererend Latijns gedicht
mee van een zekere '].W', waarmee waarschijnlijk Johannes Wilhelmi (1598-1661)
is bedoeld, op dat moment de langst praktiserende arts in Middelburg. 4 \ AI eerder
had Everaerts een studie gepubliceerd over de oorzaak van de Middelburgse syfilisepidemie van 1654, waarin hij aantoonde dat de ziekte onder meer via het zogen
van verschillende kinderen was overgebracht.;'G Het meest spraakmakend echter
was Everaerts' in 1662 gepubliceerde beschrijving en analyse van een in Middelburg geboren 'monstrum'Y In dit Latijnse boekje dat Everaerts trots opdroeg aan
het 'beroemde' Middelburgse medisch collegium, gaf hij een geïllustreerde beschrijving van de ontleding van een onvoldragen misgeboorte. Everaerts beschouwde zijn
observaties als ondersteunend ten aanzien van de recente theorie van De Bils over
de rol van de zogenaamde melkvaten.
Opmerkelijk is verder dat Everaerts voor een correcte weergave van zijn illustraties de hulp inriep van de Middelburgse kunstschilder en entomoloog Johannes
Goedaert (afb. 6).;'s Dat zij elkaar kenden, ligt voor de hand, want Everaerts staat
bekend als een groot liefhebber van bloemstillevens, uitgerekend een genre waarmee Goedaert in navolging van eerdere Middelburgse schilders - bekendheid had
verworven.'" Maar daarnaast was Goedaert juist in deze tijd bezig met de uitgave
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Afb. 6. Afbeelding door Johannes Goedaert van een door Everaerts ontleed 'monstrum'. Uit:
Anthonio Everardi, Lux è tenebris tlffitlStl, Middelburg 1662. Universiteitsbibliotheek Leiden.

van zijn beroernd geworden lvletamorphosis
een driedelige studie naar de
omwikkeling van inseeten. Op grond van zorgvuldige en decennia volgehouden
waarnemingen had Goedaert in kaart gebracht, hoe uit een larve eerst een pop en
vervolgens een vlinder voortkomt. Hij was daarmee een van de eersten ter wereld
die deze gedaanteverwisseling besehreef en ook illustreerde. Bij zijn publicatie werd
Goedaert bijgestaan, zowel door de Middelburgse predikant Johannes de Mey, als
door uitgever Jacques Fierens, dezelfde man die in deze tijd ook Everaerts' boekje
publiceerde. Deze heren hadden aantoonbaar een natuurfilosofische interesse en
zijn medebepalend geweest voor Goedaerrs populariteit. De Mey vertaalde Goedaerrs werk bovendien in het Latiin.
daarbii, geholDen
door een coller:a-nredibnt.
/
u
1'
Paulus Veesaerdt, mogelijk een broer van de chirurgijn Jacob Veesaart. Laatstgenoemde was in 1660 tot het gilde toegetreden, na door Van de Voorde te zijn opgeleid.'IJ En de verwevenheid gaat nog verder. Want ook lector Van de Voorde had
met Goedaert een symbiotische relatie. Enerzijds is bekend dat Van de Voorde 'niet
weinig aanleiding' en ook 'onderrigting' aan Coedaert had gegeven bij de samenstelling van zijn insectenboek, anderzijds had Van de Voorde op zijn beurt weer het
nodige aan de schilder te danken. Deze had hem na een reis door Frankrijk een
recept bezorgd om absint te bereiden, een drank waarmee Van de Voorde tal van
kwalen meende te kunnen bestrijden, en welk recept hem ook zakelijk geen windeieren zou hebben gelegd. Naar verluid had hij er Coedaert dan ook zo'n honderd
dukaten voor gegeven.'J
.ol
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Nieuwbouw ZJtIll een rijk uitgevoerde
(1668)
In alle voortvarendheid ging het chirurgijnsgilde verder. De vruchtbare samenwerking in het Collegium Anatomico Chirurgicum leidde ertoe dat omstreeks 1666
een tweede perceel kon worden verworven, schuin naast de anatomiekamer, aan
het eind van de tuin van het Gasthuis. Na de afbraak van 'seker schuurken' werd
hier, aan het eind van een doodlopende steeg, op eigen kosten van het chirurgijnsgilde een nieuw gebouwtje neergezet, 'de gildekamer', welk bouwsel in 1668
gereedkwam (afb. 7).\2 Dit nieuwe onderkomen moet een zeer fraaie en representatieve ruimte zijn geweest, uitgevoerd met diverse ornamenten, zoals een versierde
schouw, gebrandschilderde ramen en goudleerbehang. Na de sloop, in 1869, ontving de voormalige lector van de Middelburgse Geneeskundige School uit deze
gildekamer 'eene niet onaardige koperen fontein'. \5 Deze rijke aankleding maakt
duidelijk dat het zelfbewustzijn van het chirurgijnsgilde optimaal was. Het feit dat
dit alles uit eigen middelen kon worden betaald, doet verder vermoeden dat - net
als elders in de Republiek de inkomsten uit de publieke ontledingen aanzienlijk
moeten zijn geweest. Waar de verbouwing van de snijkamer in de jaren 1655-1659
nog geheel door de stad moest worden bekostigd, is daar in 1668 bij de complete

Afb. 7. In 1990 vervaardigde reconstructie van het Middelburgse Gasthuiscomplex op de hoek
van de Lange Delft en de Nieuwstraat. In het omcirkelde gebied de twee gebouwen van het
chirurgijnsgilde. Boven: de in 1655 verworven 'Potterskamer' , welke als snijzaal diende en
waarin het in 1659 tor stand gekomen anatomisch theater was ondergebracht. Onder: de in
1668 gebouwde gildekamer met goudleerbehang en gebrandschilderde ramen. Hier was ook de
bibliotheek en het naturaliënkabinet ondergebracht. Uit: J.L. Kool-8Iokland, De zorg gewogen,
Middelburg 1990.
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Afb. 8. In 1940 verloren gegaan schouderblad van een walvis (de hoogte was meer dan een
meter) met daarop de geschilderde uitbeelding van een anatomische les. Rond de anatoom
(vermoedelijk Cornelis van de Voorde) staan een aantal heren. Aan de bovenzijde is nog net de
afbeelding van een schedel boven twee gekruiste beenstukken te ontwaren. Het onderschrift
luidde: 'Anaromie camer begonnen door CORN. V. D. VOORDE anno 1658 en gesloten
1679 - op nieuw ol1tslooren door P.M. HELVETlUS 1693 - geslooten 1702, Opnieuw
geopend door A. HELVETlUS 1716.' Uit: D. Schoure, Schets Vtm het Midde!burgsche Chirurgijmgilde, z.pl., z.d.

nieuwbouw van een luxe uitgevoerde gildekamer totaal geen sprake meer van. Het
gilde kon alles zelf betalen.
Deze nieuwe gildekamer, waar voortaan alle chirurgijnsexamens zouden worden
afgenomen, werd verder ingericht met een steeds groeiende bibliotheek, waarover
hierna meer, en diverse naturalia. Wat daarbij precies aan objecten is verzameld,
is helaas onbekend. Een inventaris is niet overgeleverd. Alleen de schenking, in
1675, van een 'wonderlijk mOl1Sueus kakebeen' is door Schoute uit de inmiddels
verbrande archieven opgetekend.'" Verder maakt de arts Antonius de Heyde nog
melding van een vergroeid dijbeen, dat omstreeks diezelfde tijd door chirurgijn
Johannes Verbrugge was geprepareerd, om het op de chirurgijnskamer, 'daar verscheide frajigheden zijn', te bewaren." De Man, die beide gebouwtjes nog heeft
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gekend, schreef in 18'57 dat de naturalia, na de opheffing van het chirurgijnsgilde
in 179'5, 'op weinige overblijfselen na' spoorloos waren verdwenen.)(' In zijn tijd
bewaarde men in de Middelburgse Geneeskundige School nog enkele preparaten
uit de voormalige anatomiekamer, te weten wat 'slangen op liquor', 'enkele pathologica', alsmede 'eenige geraamten en andere groote voorwerpen'. Uit vroeger
tijd kon hij zich ook nog vier schilderijen herinneren, voorstellende Hippocrates,
Galenus, Paulus en een onbekende grootheid. Deze schilderijen volgens De Man
'zonder eenige kunstwaarde' - waren bij de afbraak van het gebouw voor drie gulden verkocht.
Eén voorwerp uit de collectie van de anatomiekamer is tot 1940 - nog wel te traceren. In de voormalige Oudheidkamer van het Middelburgse stadhuis werd namelijk een groot schouderblad van een walvis bewaard, met daarop de geschilderde
afbeelding van een anatomische les. Een door Schoute gepubliceerde foto (afb. 8) is
helaas erg onduidelijk, maar gezien de onmiskenbaar zeventiende-eeuwse kledij van
de afgebeelde personen is op dit schouderblad waarschijnlijk een ontleding onder
leiding van Cornelis van de Voorde afgebeeld. \8 De schilder zou een zekere 0.].
Steenberg zijn geweest, over wie niets naders bekend is.
De stichting van een Collegium Medicum Medioburgense (I 668)
Nu de gelegenheid zich voordeed, kwam er als vanzelf de behoefte aan meer. Want
deels samenhangend met het gereedkomen van de nieuwe chirurgijnskamer als deftige vergaderlocatie, kwam een tweede gezelschap tot stand, ditmaal van uitsluitend
gepromoveerde artsen. Op 5 september 1668 werd onder leiding van Amhony
Everaerts, dokter bij de Waalse armen, het Collegium Medicum Medioburgense
opgericht, onder de zinspreuk 'Majestate et Fide'. Strikt genomen presenteerde
Everaerts zijn collegium als een heroprichting, want ook in het begin van de zeventiende eeuw was er al
geweest van een Collegium J\1edicum
Medioburgense. Toen echter was dit gezelschap uitsluitend uit de vier stadsgeneesheren samengesteld.)') Nu verzamelde Everaerts in zijn collegium alle bij een Middelburgse instelling (Gasthuis, stad, diaconie, etc.) praktiserende artsen.
De eerste aanleiding tot de oprichting van het artsencollegium zal zijn geweest
het simpele feit dat de nestor van de Middelburgse geneeskunde, de nog in Pad ua
opgeleide Pieter Burs, in 1667 was overleden. Everaerts was hem kort daarop in die
functie opgevolgd.(,() Samen met de twee overige stadsartsen, Florentius Michiels
en Cornelis van de Voorde, zou Everaerts het kernbestuur van het 'hernieuwde'
collegium vormen. Van de Voorde, de lector anatomie en medeoprichter van het
gemengde Collegium Anatomico Chirurgicum, werd nu ook scriba (secretaris)
van het nieuwe, aanvankelijk uit elf leden bestaande artsencollegium. Van hen had
oprichter Everaerts als enige in Groningen gestudeerd, al was hij aansluitend (in
1650) aan de Leidse universiteit gepromoveerd. Zeven anderen hadden eveneens in
Leiden gestudeerd en de drie resterende artsen waren in Utrecht gepromoveerd (zie
bijlage 2 en 3). Op het moment van oprichting omvatte het collegium vrijwel alle
in Middelburg werkzame artsen, met uitzondering van de stadspestmeester Jacob
du Buisson, die in 1648 als medisch student in Utrecht was ingeschreven, maar die
deze studie nooit met een academische promotie had afgerond. Ook de predikant
Johannes de Mey, die ooit in Valenee de graad van 'Medicinae Doctor' had behaald,
maar die voor zover bekend nimmer als arts werkzaam is geweest, ontbrak op de
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ledenlijst. Ten slotte zijn ook de artsen Johannes de la Rore en Johannes Roman
om onduidelijke redenen niet toegetreden tot het collegium. De la Rore was een
in 1651 te Utrecht gepromoveerde, vrij gevestigde, arts, die pas in 1671 tot dokter
bij de Waalse diaconie werd benoemd. Wellicht is hij bij die gelegenheid alsnog lid
geworden van het coliegium.('1 Johannes Roman vestigde zich direct na zijn afstuderen, in het rampjaar 1672, als 'Medicinae Doctor' te Middelburg, maar of hij
ook als zodanig gepraktiseerd heeft, is de vraag. Als zoon van de in 1668 overleden
Middelburgse uitgever Zacharias Roman hield hij zich vooral bezig met de verkoop van de nog resterende boekenvoorraad. Na 1680 zou Roman zich bovendien
omscholen tot advocaat. Hoe dan ook, uiteindelijk zou het Middelburgse artsencollegium aangroeien tot een gezelschap van in totaal drieëntwintig artsen, met een
maximum van achttien gelijktijdig levende leden.
Doel en statuten van het artsengezelschap
De vraag doet zich voor wat Everaerts tot zijn initiatief bracht. Het oudere Collegium Anatomico Chirurgicum, met een gemengde samenstelling van artsen en chirurgijns, lijkt immers - in elk geval qua inkomsten vrij succesvol te zijn geweest.
Wilde Everaerts het primaat van de medische activiteiten weer in zijn geheel terugleggen bij de artsen? Dat is zeker denkbaar. Als gevolg van de talrijke anatomischfYsiologische ontdekkingen in de jaren zestig en de volstrekt nieuwe uitleg die
bijvoorbeeld een filosoof als René Descartes had gegeven aan het functioneren van
het menselijk lichaam, wankelde de klassieke galenisch-aristotelische geneeskunde
op zijn voetstuk. Dat gegeven vroeg om een herdefiniëring - en een duidelijke afbakening van het domeiIl van de cheoreIÎsch opgeleide arts ten opzichte van dat van
de praktiserende, principieel op ervaring gerichte chirurgijn. Juist in Middelburg,
waar de opleiding tot scheepschirurgijn zo'n grote nadruk had, moet dat duidelijk
als een probleem zijn gevoeld. Immers, op de talrijke schepen die vanuit Middelburg naar alle windstreken vertrokl(en, functioneerden de in het lokale Gasthuis
opgeleide chirurgijns als dé vraagbaak bij alle voorkomende medische kwesties.
Op het thuisfront verdiende de meerwaarde van een academisch opgeleide arts bij
de bestrijding van ziekten daarom wel enige onderstreping. Dat de oprichters van
het 'nieuwe' artsencollegium inderdaad iets voor ogen stond, wat in de Engelstalige
historische vakliteratuur zo fraai met de term 'self-fashioning' wordt aangeduid,
blijkt uit de in het Latijn gestelde statuten van dit gezelschap. Weliswaar is het op
perkament geschreven origineel van deze reglementen voorzien van de gekleurde
familiewapens van de oprichters en gebonden in een 'marokijnen spiegelband' in
1940 verloren gegaan, maar gelukkig zijn er in de negentiende eeuw een tweetal af,chriften gemaakt, die de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd (zie bijlage
1).('\

Uit deze reglementen blijkt dat een van de voornaamste doelstellingen van het
gezelschap was om de identiteit van de arts als publiek personage nadrukkelijk te
construeren, volgens gezamenlijk afgesproken sociale en juridische standaarden. De
eerste artikelen laten daarover geen enkele twijfel bestaan: de medische discipline
zelf werd als eerste gereguleerd. Zo droeg het collegium zichzelf op om streng toe
te zien op de stedelijke verordening uit 1624 dat iedere in Middelburg werkzame
arts ook
aan een universiteit was gepromoveerd.(" Ook werden er
onderlinge tariefafspraken
waarbij tevens werd geregeld dat men elkaars
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patiënten niet zou mogen wegkapen. De leverantie van medicijnen - via apothekers
of via eigen kanalen - werd eveneens aan regels gebonden. Maar bovenal diende
men de status van het medische beroep zelf hoog te houden. Zo was de leden van
het collegium het baardscheren of enige andere vorm van 'vernederend werk' ten
strengste verboden. Daarmee werd inderdaad een duidelijke scheidslijn getrokken
ten opzichte van de chirurgijns, die het baardscheren immers als een onontbeerlijke
nevenactiviteit uitoefenden. Van een echt afzetten tegen de chirurgijns in persoonlijke zin kan daarbij overigens nauwelijks sprake zijn geweest, want ten minste drie
van de (later) aan het collegium deelnemende artsen waren tevoren eerst zelf tot
chirurgijn opgeleid. Van belang was verder dat elk lid van het collegium beloofde
naar vermogen 'de geneeskundige stand te verdedigen tegen de aanvallen van vijanden'. Hoe deze laatste regel precies geïnterpreteerd moet worden, is niet geheel
duidelijk. Maar dat Everaerts en de zijnen voor de 'Medicinae Doctores' een duidelijke rol zagen weggelegd - en een andere, meer leidende dan die van de chirurgijns
mag hieruit wel worden geconcludeerd.
Dit wil echter niet zeggen dat men medische nieuwigheden of discussies uit de
weg ging. Integendeel, een van de interessantste bepalingen uit het reglement van
het collegium is het voorschrift dat de 'Assessor' op iedere bijeenkomst, ofwel 'een
Aphorisme van Hippocrates' aan de orde zou stellen, dan wel een geval uit de praktijk, of een 'Medico-Physische kwestie'. Tot dit laatste onderdeel behoorde - naar
we gerust mogen aannemen ook de resultaten van uitgevoerde anatomische dissecties en onderzoekingen. Op de daarop volgende vergadering van het collegium
zou dan over het ingebrachte onderwerp een open discussie plaatsvinden, waarbij
iedereen zijn mening zou mogen zeggen, 'vrij en met alle securiteit'. Kortom, een
van de voorname doelstellingen van het artsencollegium was dus ook de uitwisseling op basis van gelijkheid - van expertise en connaisseurschap. Mogelijk hebben
de Middelburgse artsen zich op dit punt nog laten inspireren door het Collegium
Privatum Amstelodamense, een puur op onderzoek gericht artsengezelschap dat in
1664 te Amsterdam was opgericht. Deze groep had juist het jaar tevoren een eerste bundel met anatomische onderzoekingen gepubliceerd. 6 ) Een mogelijke Leidse
beïnvloeding komt hierna ter sprake. Wel ligt voor de hand dat vanaf het moment
van oprichting van het Collegium Medicum Medioburgense de rol van het samen
met de chirurgijns ondernomen Collegium Anatomico Chirurgicum gemarginaliseerd moet zijn. Een succesvolle samenwerking met de heelmeesters mocht immers
niet ten koste gaan van het herwonnen zelfbewustzijn van de artsen. Van het gezaelk geval geen grote wapenfeiten meer
menlijke collegium zijn mij na 1668
bekend. Wel heeft de anatomiekamer naar het zich laat aanzien tot aan Van
de Voordes dood in 1679 goed gefunctioneerd, waarbij de 'deftige' gildekamer het
decor van de bijeenkomsten van beide collegia zal zijn geweest.
Met zijn meervoudige doelstelling - identiteitsvorming, disciplinering, belangenbehartiging, kennisuitwisseling, discussie (en wellicht een beetje onderzoek) - vertegenwoordigt het Middelburgse artsencollegium een fraaie tussenvorm van een
beroepsregulerende instantie, zoals een gilde, en een 'geleerd' genootschap, waarin
wetenschappelijke bevindingen worden gepresenteerd en besproken. GG Ook de collegiumleden zelf moeten dit zo hebben ervaren, getuige het feit dat Van de Voorde
zijn collegas Everaerts en La Rore in 1679 aanduidde met de term 'konstgenoot' .67
De term 'konstgenootschap' kwam juist rond deze tijd in zwang als Nederlands
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equivalent voor het Franse woord 'académie' . Het oudste en tevens meest bekende
voorbeeld betreft het konstgenootschap Nil Volentibus Arduum, dat omstreeks
1668 te Amsterdam tot stand kwam. Hier lijkt duidelijk sprake te zijn geweest
van een poging om in de Nederlandse republiek een literaire academie naar Frans
model tot stand te brengen. Vanaf ongeveer 1680 is de term konstgenootschap
ook gebezigd voor werkzaamheden met een natuurwetenschappelijke inslag. Het
Amsterdamse konstgenootschap In Magnis Voluisse Sat Est verwierf bijvoorbeeld
in 1682 octrooi voor de uitgave van een aantal door hen geselecteerde (natuur)
wetenschappelijke vertalingen. De ferm is daarna gedurende de hele achttiende
eeuw in zwang gebleven, met name om genootschappelijke activiteiten met een
natuurfilosofische inslag aan te duiden. óH
Ten slotte komt het vroeggenootschappelijke karakter van het Middelburgse artsencollegium ook tot uiting in de bepalingen die de interne organisatie regelden,
zoals de instelling van een bestuur, de vaststelling van de rangorde van de leden,
de vergaderfrequentie, de wijze van (democratische!) besluitvorming, maar ook de
eis tot absolute geheimhouding van wat er in het collegium omging, compleet
met serieuze boetebepalingen. Enerzijds lijken deze bepalingen op afspraken die bij
andere beroepsgroepen binnen de gilden werden gemaakt, maar anderzijds werden
ze aangevuld met doelstellingen en regels die pas veel later, in de tweede helft van
de achttiende eeuw, een voorname rol zouden gaan spelen bij de in die tijd opgekomen 'dilletantengenootschappen', een genootschapsrype dat dan bevolkt wordt
door 'Verlichte liefhebbers'. Over de strakke reglementering in dit type genootschappen schreef Mijnhardt - die ook de term introduceerde - in zijn Tot Heil van
't Menschdom (1985):
Herkomst en betekenis van cU: strakke

die vaak met gecompliceerde boetesysteem

gepaard ging, zijn nog moeilijk te duiden. Het is aannemelijk dat een dergelijke reglementering
in gezelschappen, waarvan de leden vaak voor het eerst met dit soort proto-democratische besluitvormingsprocedures werden gcconfronteerd een noodzakelijke voorwaarde was. In dat licht bezien
zouden de dilletantengenootschappen teven als lecrschool voor moderne besluitvorming gediend kunnen hebben. 69

Nu een dergelijke reglementering ook al in het zeventiende-eeuwse Middelburgse
artsencollegium gehanteerd blijkt te zijn, hiermee dus ook meer duidelijk geworden over de herkomst van de strakke reglementering in de laatachttiende-eeuwse
genootschappen.
Een Leidse inspiratiebron?
Vanwege de sterke Leidse component in de opleiding van veel Zeeuwse artsen uit de
besproken periode is het verleidelijk om Leiden als hét grote voorbeeld te zien voor
de ontwikkelingen in Middelburg. Inderdaad zijn er interessante parallellen tussen
Leiden en Middelburg aan te wijzen, want de Zeeuwse situatie lijkt sterk geënt op
het voorbeeld van het in 1638 te Leiden opgerichte - maar in 1658 hervormde
Collegio Medicum Practicum Leidensis. In het Leidse Ceciliagasthuis was namelijk
een tweede anatomisch theater ingericht, dat onder de gezamenlijke leiding stond
van de medisch hoogleraar en het Leidse chirurgijnsgilde. Vooral na de bel1Oeming, in 1658, van de hoogleraar Franciscus de Ie Boë Sylvius werd hier, veel meer
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dan in het universitaire anatomisch theater, vernieuwend klinisch-anatomisch en
chemisch-farmaceutisch onderzoek gedaan. Juist deze ontleedplaats werd sterk
het onderwijs aan studenten ingezet. En net zoals dat in 1668 in
zou
die
gebeuren, was ook in het Leidse gasthuis een deftige chimrgijnskamer
zowel voor de chirurgijnsexamens, als voor de bijeenkomsten van het Leidse collegium werd benut. cl Het feit dat vijf leden van het Middelburgse artsencollegium
hun proefschrift mede aan De Ie Boë Sylvius opdroegen, onderstreept de impact
die deze inspirerende hoogleraar op zijn pupillen moet hebben gehad. De Leidse
inslag van het Collegium Medicum Medioburgense zal er in latere jaren niet minder op zijn geworden. Want vrijwel alle na 1668 toegetreden leden van dit Zeeuwse
artsengezelschap hadden in Leiden gestudeerd (zie bijlage 3). De enige uitzondering was de in Utrecht opgeleide Jacob de Herde, een jaargenoot van twee eerdere
'Utrechtenaren', Franciscus Baute en Johannes Lippens. Hij zal vermoedelijk door
hen bij het collegium zijn betrokken. Verder waren twee van de later toegetreden
leden, Adrianus Verelst en Elias Sautijn, na hun Leidse studie vermoedelijk uit
kostenoverwegingen uiteindelijk in Harderwijk gepromoveerd.
Opvallend is ook dat nagenoeg alle Middelburgse artsen qua afkomst
Zeeuwen waren, die na hun studie weer op de Zeeuwse thuisbasis waren teruggekeerd. Van de drieëntwintig leden van het collegium heeft de
gevallen in Zeeland gestaan. Vijftien waren op Walcheren geboren
dertien
in Middelburg, één in Vlissingen en één in Oostkapelle); vier artsen kwamen oorspronkelijk uit Zeeuws-Vlaanderen (uit respectievelijk Aardenburg, Sluis en Ph ilippine) en een andere kwam van het eiland Tholen (uit
Van
geboren Zeeuw waren.
de laatste twee Zeeuwen ten slotte is enkel bekend dat
Van de twee buiten Zeeland geborenen, was er één, Hugo van de Brande, met
dusdanig sterke Zeeuwse familiebanden, dat deze zijn schoolrijd in Middelburg
aan de Larijnse School had doorgebracht.
dat
hadden trouwens
veertien van de drieëntwintig artsen die ooit lid van het
waren hun
vooropleiding genoten. Al met al was er slechts één arts
liebanden, te weten John Wedderburn uit 's-Hertogenbosch.
won
van de Schot Alexander Wedderburn
1
gemeente aldaar. Wat hem naar Zeeland
is niet bekend.
het een kwestie van vriendschap. In Leiden had Wedderbllrn
met vijf andere leden van het Middelburgse collegium, te weten met
even oude
Jacobus Michiels (gepromoveerd in 1(66), en met de iets
Samuel du Pré
(gepromoveerd in 1(68), Cornelius Tessingh
de Heyde (gepromoveerd in 1(68) en Abraham Bultynck
Ook Josephus Hili, die in 1667 als predikant bij de
Kerk van
werd bevestigd, had gelijktijdig met John Wedderburn in Leiden
ds. Alexander Wedderburn, had hem in
1667 bij de
van Middelburg aanbevolen en tot aan zijn
dood in
Wedderbllrn als 'dcacon' bij deze kerk zijn betrokken.- 2
DI' teloorgang uan de Zeeuwse medische colleges omstreeks 1680
De laatste toetreding tot het artsencollegillm moet omstreeks 1679, het
van oprichter
hebben
Dat
werd Isaac Loens dokter
van de Waalse diaconie. Zijn naam is
IS
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Wanneer drie jaar later de in Leiden gepromoveerde Pieter Moris tot gasthuis arts
wordt benoemd, is de activiteit van het collegium kennelijk gestaakt, want Moris'
naam is niet meer op de ledenlijst te vinden. Cj Datzelfde geldt ook voor Petrus
Russe, die in 1682 tot arts van het Simpelhuis werd benoemdc" en voor David
Immens, die zich na zijn Utrechtse promotie in 1685 te Middelburg vestigde. có
Ook op de eerder genoemde schildering van de anatomische les staat de mededeling dat de anatomiekamer anno 1679 is gesloten; kennelijk liep dit parallel met de
werkzaamheid van het artsencollegium.
Deels zal de teloorgang van de anatomiekamer en de daaromheen gegroepeerde
twee medische colleges inderdaad te maken hebben gehad met het overlijden van
een aantal sleutelfiguren in de Middelburgse samenleving. Want niet alleen Everaerts viel in 1679 door de dood weg, maar in 1677 en 1678 overleden ook intellectuele fakkeldragers als Van de Voorde, MichieIs en De Mey. Maar er was meer dat
tot deze teloorgang bijdroeg. Zo was het intellectuele klimaat in Middelburg in een
rap tempo veranderd. Dusdanig, dat in 1680 de Middelburgse uitgever en boekhandelaar Willem Goeree, zoon van de jong overleden stadarts Hugo Willem Goeree, zich genoodzaakt voelde om uit Zeeland te vertrekken. Zijn motivatie daartoe
droeg hij publiekelijk uit in een van de boeken die hij in zijn nieuwe woonplaats
Amsterdam uitgaf. In een opdracht 'aan onse Lands-genooten, de goede Burgerschap der Stad Middelburg in Zeeland' beschreef Goeree eerst hoe dankzij de 'raad
en daad van wijze en geleerde Mannen' de welvaart van de stad was toegenomen.
Maar, zo vervolgde hij:
siet daar, soo quam een dwerrelwind te midden uit uwe kerke opgeresen, die, nadat sommige uit de
geestelijken elkanderen in haare vergaderingen en op den predikstoel een wijle tijd, over het oudnieuws, als rasende katten hadden in het hair gezeten, ten laatsten soo hevig over hof en raadhuis
henen braveerde, dat ook selft de nieuw-geopende deur van uwe Hooge School, eensklaps daar door
wierd toegebonst. Doe seiden wy in stilligheid by ons selven - immers ist nu uit met onse verwachtinge, en de hoop die leid' er toe - LAAT ONS VAN HIER GAAN Dus stapten wij dan herwaards
over, en quamen in dese groote Stad Amsterdam, daar wij wel een tamelijk aantal van goede Raadsmannen en konstige medehelpers ontwaar wierden.

De kerkelijk 'dwerrelwind' waaraan Goeree hier refereert, slaat op de enorme ophef
die in 1676 was ontstaan na de benoeming door de Middelburgse stadsregering van
de vrijzinnige theoloog Wilhelmus Momma tot predikant van de stad en tot hoogleraar aan de door de stad nieuw in het leven geroepen Illustre School. Dit alles was
gebeurd zonder de goedkeuring van de Classis Walcheren, die theologisch een veel
behoudender lijn voorstond. Het werd nu een politiek spel zonder weerga, waarbij
de Middelburgse intellectuelen uiteindelijk het onderspit dolven. Cl
Het had er aanvankelijk zo mooi uitgezien. In 1672, het rampjaar, waarin de Nederlandse republiek van alle kanten was aangevallen en bijna ten onder was gegaan,
was het stadhouderlijk gezag hersteld. Mede als gevolg hiervan was de Middelburgse stads regering drastisch gewijzigd. Vier artsen uit het artsencollegium hadden
plots een politieke functie toebedeeld gekregen: Galet1Us Trezel en Anthony Everaerts waren tot schepen benoemd; Johannes Lippens en Jacob de Herde werden in
het kiezerscollege opgenomen. 7S Dankzij deze nieuwe, meer intellectueel gekleurde
invloed op de stadsregering, had de in 1666 officieel opgeheven Illustre School
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weer een kans gekregen. Al in
1672 werd het aan de
de Mey vergund om in het verlaten auditorium van
school
te verzcJrgen over 'alle deel en der filosofische
Het was in dit klimaat dat
De
in de jaren 1673-167'5 zijn Euzooitl
een
van de
manier waarop volgens hem de ideale staat zou moeten worden vormgegeven. De
Meys Euzooiä zou een maatschappij moeten worden, waarin als
van een toegenomen welvaart meer vrije tijd zou komen, waardoor de mensen in staat zouden
zijn om meer tijd aan studie te besteden: bijbelstudie ten eerste, maar ook natuurstudie. Een bijzondere rol zag hij daarin weggelegd voor
kameren'
als verzamelplaats van objecten van kennis en als bron van
veelzeggend dat De
zijn beschouwing opdroeg aan de
Anthony
Cornelis van de Voorde seer
en Isaac van Hoornbeek, de rector van de Latijnse School.
zij immers dé Middelburgse iconen van onderzoekende
Meyvoor ogen stond. HO In april 1676 besloot de
om de
Illustere School ook officieel nieuw leven in te blazen door naast
Momma tot hoogleraar te benoemen. Bij de inauguratie op 11
kosten noch moeite gespaard om de onafhankelijkheid van de stad te benadrukken.
Maar de vreugde bleek van korte duur. De zwaar geschoffeerde Classis Walcheren
richtte zich tot de prins van Oranje die op formele gronden wel moest ingrijpen. De
eigenzinnige stadsregering moest bakzeil halen en Momma moest Zeeland verlaten.
Daarmee was de Middelburgse instelling voor hoger
weer voor decennia
gedoemd tot de vroegere sluimerende status. Een
tucht zou voor
jaren een verdere uitbouw van intellectueel leven in
economische crisis waarin Middelburg na het
in terecht was F,'-"V'.U,-H
deed de rest. Volgens Ferdinand Gruiwardt, de arts die in 1666 van
Haaf Goe~ was verhuisd, was in 1678 'de negotie' van
met driekwart
afgenomen, was een zesde deel van Middelburg ontvolkt en waren de huizen dat
jaar met twee derde in waarde afgenomen. BI Behalve
Willem Goeree kozen
in deze jaren daarom meer mensen eieren voor hun
der van het chirurgijnsgilde, liet in 1679 de
om uiteindelijk commissaris van de Desolate
François de Klerk. chirurgijn van het
en oud-chirurgijn Samuel du Pré, schoolde zich in
om tot advocaat.
Roman die in 1680 te Leiden in de rechten
Datzelfde deed ook de arts
promoveerde. Hun
de arts Cornelius
was in 1678 al
te
Renesse geworden. De arts Jacob d' Outreleau concentreerde zich in 1679 vooral op
zijn apotheek en de arts Adrianus Verelst vertrok naar Veere, om daar
burgemeester te worden.
.-C)

Betekenis
De Zeeuwse ûncltomiekmner: een intellectueel en cultureel
Wat is de betekenis geweest van de
anatomiekamer en de twee daarmee te relateren
Kan aan dit medische initiatief inderdaad
bredere
culturele betekenis worden
op een
zoals door
beschreven
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voor Leiden, Delft en Amsterdam? Kortom, hoe verliep in Middelburg de 'ei reu lation of knowlcdge and
Bij de anatomische theatra nam Rupp twee aspecten onder de loep: het functioneren als een kenniscentrum avant la lettre en een mogelijk bredere culturele inbedding en betekenis, onder meer tot uiting komend in de contacten met kunstenaars
of dichters, dan wel de aanwezigheid van kunstwerken of breed geschakeerde
bibliotheken. Allereerst het kennisaspect. Mag dit Zeeuwse anatomisch theater
volgens Rupps criteria worden aangemerkt als een lokaal 'centrum van kennis en
wetenschap'? Vast staat dat rond dit Middelburgse theatrum wetenschappelijke bijeenkomsten zijn georganiseerd. Maar is vanuit deze kring ook de beoefening van
'moderne' (medische) wetenschap gerecipieerd, dan wel gestimuleerd, onder meer
kenbaar door publicaties?
Dat laatste was inderdaad het geval. In Middelburg was met name aandacht voor de
corebusiness: de chirurgie en de chirurgijnsopleiding. Zo gaf Ferdinand Gruiwardt,
'practizijn binnen Middelburgh in Zeelant', in 1659 niet alleen Cornelis van de
Voordes Oratie uit, maar nauwelijks een jaar later verzorgde hij ook een geheel upto-date gebrachte editie van het chirurgijnsleerboek Examen der Chyrurgie, welke
editie hij opdroeg aan zijn schoonvader, de voormalige stads arts Johannes Wilhelmi
(1598-1661), toen de 'oudste praktizijn van Zeeland'.K2 Een eerste versie van dit
chirurgijnsleerboek was ooit geschreven door de in 1625 overleden Middelburgse
chirurgijn Cornelis Herls. Vlak voor zijn dood had Herls zijn manuscript gegeven
aan de Middelburgse boekdrukker Geeraert Moulet·t. Deze moet het omstreeks
1630 hebben uitgegeven. Een exemplaar van die eerste druk is echter niet meer
te vinden. Hl Het succes van Heris' Examen was echter bijzonder groot. Tot 1648
werden maar liefst vijf herdrukken uitgebracht, de laatste twee bij Amsterdamse
uitgevers. Het was een praktisch leerboek voor aankomende chirurgijns, vooral
voor toekomstige scheepschirurgijns van de Oost- of West-Indische Compagnie
en van de admiraliteiten. H4 In het boek werden ziekteverschijnselen in een zakelijke
stijl beschreven, uitgaande van de 'galenische leer der lichaamsvochten' . In 1660
produceerde Gruiwardt een geheel herziene versie, waarin deze talrijke aanvullingen had opgenomen, onder meer over 'den omloop des bloedts'. Gruiwardts editie
was dusdanig snel uitverkocht dat er al na drie jaar een
van 1.000
herdruk
bleek, ditmaal met een oplage van 1.500 stuks. Datzelfde jaar werd
in Amsterdam ook een
nadruk gemaakt, 'na de copije van Middelburgh',
naar verluid met een oplage van zelfs 3.000 exemplaren. Daarna volgden nog vijf
in
1680, 1700, 1703 en 1723. K\ Maar aangezien
Gruiwardt in 1666 wegens een toen al vijf jaar aanslepende familietwist naar Goes
heeft hij daarna voor de Middelburgse anatomiekamer weinig meer kunnen betekenen. Andere betrokkenen bij dit anatomisch theater volgden echter zijn
waarvan
met minstens zo veel succes.
Lector Cornelis van de
in 1664 een
chi(Jfl.U""KC.'l. ten
Vtm
te luren. Dit werk was met bijna
zo dik als Gruiwardts bewerking in octavoformaat van
Het werd
Krook, dezelfde MidGruiwardrs
van Herls' leerboek had uitgebracht.
boek was in hoof(:lzaak een
van zijn lessen in de Middel-
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burgse anatomiekamer. Zijn leerlingen hadden hem gevraagd om zijn voordrachten
op papier te zetten. Indachtig het heit dat 'de memorie [ ... l door
geweldig
werd versterkt, hebben zij mij gantsch ernstelijk verzocht [... ] den vetten akker van
haar verstand geduerig te ververschen'. B(, Van de Voorde zag in het menselijk lichaam
een fascinerende wereld in het klein, die hij met groot enthousiasme beschreef:
Ziet men niet in des menschen lichaam de beenderen die rds witte mtlrmore en albtzste steellrotsen
ovcral tusschen de /Jette gront vtln vlees en veth loopen, en het lichtWfYI ondoorboorlijl: vrIJt makCIL:
Wie kan hem ophouden van tot een volle ureugt ende
dacht let op alle die rivieren zo als de bloedurIten

uit te barsten, rlls hy met aanHoe die uit het herte !wtlr oOrJprong nemen

als uit een volle zee en Vtm drltlr met een geduerige stille stroom door 't gehale /ichrltlm henen ulieten,
bespoelende alle de aeuers ende j,ariten Vrln de omliggende deelen~'-

Ook Van de Voordes leerboek beleefde een aantal herdrukken. Tot J 719 zijn er vier
edities van uitgebracht. De eerste herdruk van 1675 had Van de Voorde zelf nog
kunnen nazien. In deze tweede editie had hij een bijdrage toegevoegd, opgesteld
door Johannes Verbrugge (circa 1633-1681), veelvuldig deken van het chirurgijnsgilde, lid van het Middelburgse Collegium Anatomico Chirurgicum en als chinu'gijn van het Gasthuis een van zijn directe collega's. In die aanvulling volgde hij
echter zijn inmiddels Goese - collega Gruiwardt na, die Verbrugges Chirurgijns
Scheepkist, een handige lijst van benodigdheden voor scheepschirurgijns, al in 1672
had opgenomen in een zoveelste bewerking van Herls' Examen der Chyrurgie.
Als zelfstandig publicist deed Verbrugge het trouwens ook bijzonder goed. Omstreeks
1670 had hij zijn eigen Chirurgijns ofheelmeesters reys-boeck gepubliceerd, van welk
boek in 1677 al een vierde druk kon worden opgelegd. Kort daarna volgden zijn
Vestibulum chirurgiae, ofte den inganck der heelkonst (1674) en zijn Heel-konstige
Laatstgenoemde examentraining voor
examen ofte Instructie der chzrurgze
chirurgijns was verreweg het meest succesvol. Het werd in tal van bewerkingen en
onder diverse titels tot 1766 wel tienmaal herdrukt. De Amsterdamse uitgever Jan
Claesz ten Hoorn was zo enthousiast over Verbrugges succes dat hij hem ook uitnodigde om een al in J 585 geschreven oogheelkundig boek van de Franse arts Jacques
Guillemeau 'te vermeerderen' en aldus ook met zijn naam te verbinden. Zodoende
verscheen in 1678 ook nog de Hondert en dertien Gebreken en genesinge der oogen,
eertijdts beschreeven door Mr. Jaques Guillemeau. En nu vermeerdert door Mr. Johannes Verbrigge, Chirurgijn en Gasthuys-Meester binnen Middelburgh in Zeelandt. Die
vermeerdering kwam trouwens neer op de toevoeging van 'een kleyne beschrijvinge
der tanden'. Voor de rest werd trouw de Nederlandse vertaling van 1597 gevolgd,
met alle inmiddels achterhaalde inzichten van dien, en bovendien zonder de vermelding van Carel Baten, de oorspronkelijke vertaler.
Ook de Middelburgse pestmeester en chirurgijn Jacob dl! Buisson maakt in 1671
een gang naar de drukpers, zij het dat hij slechts in één werk de hand heeft gehad.
Buisson die ooit in Utrecht aan een universitaire studie was begonnen, maar deze
nimmer had voltooid, had het Latijnse werk van zijn Utrechtse leermeester, de
hoogleraar IJsbrand van Diemerbroek, voor eigen gebruik 'getrouwelijk' in het
Nederlands 'overgezet'. Na zeven jaar in de praktijk gewerkt te hebben, was hij door
vrienden gestimuleerd om deze vertaling als TraktrUJt vtm de peste te laten drukken, De uitgave, die aan de voltallige Middelburgse stadsregering was
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het feit dat ook dit boek in 1711 werd
er bij deze
duidelijk sprake te zijn van een onderlinge
tussen de leden van het Middelburgse Collegium Anatomico Chiook over de vaak als
beschreven grens russen arts en chirurgijn
heen. Die verwevenheid blijkt ook uit de in 1680 uitgebrachte derde editie van
Van de Voordes Lichtende jtlkkel. K~ Deze postume bewerking was ondernomen doo[
Van de Voordes
de als chirurgijn begonnen arts Antonius de Heyde.
Uit diens in 1668 in Leiden gedrukte proefschrift blijkt dat De Heyde de zoon
was van een Zeeuws-Vlaamse chirurgijn, die behalve door Van de Voorde, ook
was opgeleid door Cornelis Hendricx, een van de dekens van het Middelburgse
chirurgijnsgilde,W) Na zijn studie bij De Ie Boë Sylvius was De Heyde in Zeeland
teruggekeerd en was hij in 1668 direct toegetreden tot Everaerts' artsengezelschap.
Daarmee verloochende De Heyde zijn chirurgijnsachtergrond allerminst, want een
heelmeester zoals Johannes Verbrugge beschouwde hij ook in latere jaren nog steeds
als 'zijn weerden vriend'. 90
In 1677 was De Heyde voor het eerst in de openbaarheid getreden door zich bekend
te maken als de vertaler van een boek van Engelse hoogleraar Thomas Willis uit
Oxford, Deze Engelse arts had de werking van geneesmiddelen in het lichaam
bestudeerd, en in dat kader had Willis anatomisch onderzoek gedaan naar de bouw
van de slokdarm, maag, darmen en longen. De Heydes vertaling was uitgegeven
dOOf de Middelburgse boekdrukker Willem Goeree. Een jaar tevoren had Goeree
ook al een Nederlandse vertaling van een van Willis' boeken gepubliceerd, en het
ligt voor de hand te veronderstellen dat ook dat werk door De Heyde is vertaald.'l!
Die deed dat eenvoudigweg omdat hij van mening was dat er in de ontleedkunde
van de laatste jaren 'veel dingen' waren ontdekt, die men 'in de Nederduitsche taal'
niet beschreven vond. 92 Het werk aan Van de Voordes Nieuw lichtende fokkei der
chirurgie zette hem er uiteindelijk toe aan om de 'gronden der geneeskunst wat
verder op te graven dan gemeenlijk van haar oeffenaers geschied'. Het resultaat was
een eigen farmaceutisch leerboek, het Nieu Ligt der Apothekers, dat hij in 1682 presenteerde.')5 Op grond van de nieuwste inzichten hield De Heyde daarin één groot
pleidooi voor de vereenvoudiging van de in zwang zijnde samengestelde geneesmiddelen, Tot De Heydes ergernis werd het boek al twee jaar later te Amsterdam als
roofdruk in een farmaceutische verzamelbundel uitgebracht, wat echter wel heeft
veroorzaakt dat de tekst, via die weg, zowel in het Duits als in het Frans is vertaald.
Later volgden nog meer onderzoekspublicaties, waarover hierna meer.
Want hoe modern waren deze publicaties? Was het meer dan ijverig compileerwerk? En is daarin iets te merken van de rol van de beide medische colleges? In
werken betoont Van de Voorde zich bovenal een practicus. Hij was daarin
een
waarnemer, die bijvoorbeeld als eerste een onderscheid wist te maken
tussen een
tumor en \vaterkanker', een door ondervoeding ontstaan
waaraan hij voor het eerst de naam 'noma' meegaf.')" Zowel Gruiwardt,
Van
als De
betoonden zich een aanhanger van Harveys concept
dat het hart in het menselijk lichaam een kringloop van bloed onderhoudt. Maar
zo vreemd was dat in deze tijd niet meer. De hypothese van de bloedsomloop was
Nederlandse bodem voor het eerst in 1637 geopperd door René Descartes, in
te Leiden
DiscozIn de la Méthode. Onder leiding van Descartes'
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volgeling Henricus Regius was de
al in 640 te Utrecht
Zeeuwse student Johannes Hayman, in diens dissertatie De CirculûtÎone
Dezelfde Hayman was daarna gasthuisdokter in Middelburg geworden, waar hij
dus een directe collega was van Van de Voorde. Als bestuurslid van het
Anatomico Chirurgicum zat hij bij Van de Voordes dissecties letterlijk op de eerste
rang, met alle mogelijkheid van interactie.
Ook Antony Everaerts, in 1668 de oprichter van het artsencollegium, had een duidelijke reputatie als onderzoeker opgebouwd, onder meer door zijn anatomische
naspeuringen naar de embryonale ontwikkeling van konijnen (1661).9' Ook is
opvallend dat Van de Voorde, de scriba van het artsengezelschap, zich juist vanaf
het oprichtingsjaar 1668 bezig is gaan houden met de destilleerkunst, zelfs dusdanig intensief dat deze activiteit hem de bijnaam van 'chymische dokter' heeft
bezorgd. 9 (' In die chemische activiteiten wordt Van de Voorde gevolgd door zijn
leerling De Heyde, die datzelfde jaar tot het artsencollegium toetrad. Volgens De
Man zou De Heyde zich in een eigen laboratorium bezig hebben gehouden met
het uitvoeren van iatrochemische experimenten, dit in navolging van zijn Leidse
leermeester Franciscus de Ie Boë Sylvius. 97 In elk geval is van De Heyde het meest
substantiële onderzoek bekend. Dit onderzoek publiceerde hij overigens ná 1680,
toen de beide Middelburgse collegia al ter ziele waren, zodat op dat moment van
een concrete beïnvloeding door leden van deze collegia niet meer gesproken kan
worden. Wel is De Heyde nagenoeg vanaf het begin lid van het Collegium Medicum Medioburgense geweest, en gedurende die twaalf jaar zal hij mede door zijn
collegàs zijn gevormd. In 1680, in de bewerking van Van de Voordes chirurgische
leerboek, refereert De Heyde bovendien aan eerder uitgevoerd anatomisch onderzoek, waarover hij het nodige in zijn 'gedenk-kladden' had opgetekend. 9s Ook in
zijn Nieu Ligt der Apothekers maakt De Heyde melding van 'ervarenissen' die hij
'over lange tijd had verzameld. Daarbij doelde De Heyde niet alleen op zijn eigen
empirische onderzoek, maar benutte hij ook werk van derden, waaronder dat van
'zeker nauwkeurig vriend' die zich bezig hield 'in de stof-scheiding'.'J9
Net als Everaerts dat eerder had gedaan, maakte De Heyde trouwens een veelvuldig
gebruik van proefdieren: honden, katten, schapen en kippen sneuvelden veelvuldig voor het goede doel. In dieren mocht nu eenmaal 'onbeschroomd' worden
'toegetast'. Zodoende kon men 'handgrepen' uitproberen, die bij mensen 'niet veilig ondernomen konden worden'. Ook leverde dergelijk proefdieronderzoek 'verschijnsels' op 'die groote nuttigheid geven'. Het feit dat De Heyde in
bewerking
van Van de Voordes anatomische leerboek de onmisbare rol van microscopische
'vergrootglazen' aan de orde stelde, doet overigens vermoeden dat het uitvoeren van
dergelijke anatomisch-microscopische onderzoekingen op dat moment binnen de
Middelburgse anatomie een geaccepteerde praktijk was. 100 Zelf benutte De Heyde
deze moderne optische techniek in elk geval met groot succes.
Op De Heydes naam staan een aantal ontdekkingen, waarvan die van de trilhaarbeweging bij mosselen het meest bekend is (afb. 9). Deze vondst publiceerde hij
in 1683 met een opdracht aan de inmiddels op onderzoeksgebied toonaangevende Engelse Royal Society.]O] Daarmee was De Heyde, na Jan Swammerdam en
Anthony van Leeuwenhoek, de derde Nederlander die resultaten van
onderzoek dool' de drukpers wereldkundig maakte. 102 Over de door hem gebruikte
microscoop laat De Heyde zich helaas nergens uit. Maar evenals Van Leeuwen-
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der Stad Migdelburg.

Atb. 9 (links). Anatomisch-microscopisch onderzoek van Antonius de Heyde aan mosselen.
Uit: De Heyde, Anatome
Amsterdam 1683/1684. Zeeuwse Bibliotheek.

Afb. 10. Titelpagina van de catalogus van de bibliotheek van de Middelburgse 'Chirurgyns
Ontleed-Kamer', Middelburg 1746. Zeeuws Archief; Verz. Verheije van Citters.

hoek dat deed, heeft ook De Heyde zijn apparatuur vermoedelijk zelf gemaakt.
Een beknopte handleiding hoe dergelijke kleine 'vergrootglazen' met behulp van
een kaars uit stukjes spiegelglas gemaakt konden worden, was bijvoorbeeld in 1680
door de in Middelburg opgegroeide Steven (ook wel: Stephanus) Blankaart gepubliceerd in diens nieuwe tijdschrift Collectanea medico-physica.lll.l Blankaart, op zijn
beurt, had deze methode weer gehoord van de instrumentmaker Nicolaas Hartsoeeen lenzenslijper die onder meer bij Antony van Leeuwenhoek in de leer was
geweest. Hoe dan ook, De Heyde ontwikkelde bij zijn microscopisch onderzoek
eigen technieken, die hem in staat stelden om stromend bloed in een levend preparaat waar te nemen, iets wat bijvoorbeeld Van Leeuwenhoek nooit is gelukt. lo1 Ook
moet De Heyde beschouwd worden als een pionier op het gebied van de studie van
botvorming. De medisch historicus Leonard Peltier laat de experimentele bestudering van osteogenesis zelfs beginnen met De Heydes in 1682 gepubliceerde werk
over botvorming bij kikkers, lOS
Samenvattend mag dus worden geconcludeerd dat uit de kring van mensen rond
de
anatomiekamer inderdaad wetenschappelijk werk van substantie
is voortgebracht. Vanuit dat perspectief kan het Middelburgse anatomisch theater
dus zeker worden aangemerkt als lokaal 'centrum van kennis en wetenschap'.
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De bibliotheek
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Dan de culturele betekenis van de anatomiekamer: hoe zat het daarmee? Dat de
Middelburgse ontledingen openbaar waren en dus door een brede schakering van
mensen uit de burgerij gevolgd konden worden, is al beargumenteerd. Het financiële succes van de anatomiekamer toont bovendien dat er in de jaren zestig voldoende betalende toeschouwers zijn geweest. Anderzijds is van een invloed van de
ontleedkamer op kunstenaars of dichters in Middelburg nauwelijks gebleken. De
schaarse gedichten die er zijn gemaakt, werden door de artsen zelf gecomponeerd
(Wilhelmi en Trezel) en alleen van de kunstschilder Johannes Goedaert zijn er anatomische gravures bekend. 10(,
Omtrent de verzamelingen in de Middelburgse chirurgijnsgildekamer is echter nog
wel één belangrijke bron overgeleverd die het nodige onthult over het cultureel
functioneren van het anatomisch theater. In 1746 heeft de Middelburgse uitgever
Hendrik van Hoekke een gedrukte catalogus uitgegeven van de in de 'Chirurgyns
Ontleed-Kamer' aanwezige boeken (afb. 10).111' Deze opsomming van 146 boeken
gaat vergezeld van een naamlijst van (bijna) alle schenkers (zie bijlage 4). In totaal
waren dat 105 personen en twee instituties. Een analyse van deze lijst toont aan
dat de bibliotheek grotendeels (voor 86%) bestond uit boeken die vóór 1680, dat
wil zeggen voorafgaand aan de eerste sluiting van de Middelburgse ontleedkamer,
waren gepubliceerd (fig. 1). Uit deze gegevens kan dus worden geconcludeerd dat
de chirurgijnsbibliotheek vooral vorm heeft gekregen in de periode waarin Van de
Voorde doceerde.
Of er in die tijd een andere collectieve bibliotheek actief was, is mij niet bekend.
\Yfeliswaar is er de vermelding uit 1627, waarin 'Wet en Raad' van de stad Middelburg het besluit nemen om uit te zien naar een plek 'ter weleker plaetse bequamelijck soude moghen worden geërigeert eene publique bibliotheecq ten dienste ende
gebruyck van geleerde en geletterde personen, zoo borgers ende inllewonende deser
stadt, als andere', maar deze boekerij lijkt maar kortstondig te hebben gefunctioneerd. IOH Alleen de Middelburgse kerk bezat een eigen bibliotheek.

Fig. I. Overzicht van de in de catalogus van 1746
intervallen.
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De catalogus levert ook bijzonder interessante gegevens omtrent de samenstelling
van het contingent schenkers (tabel
Zo blijkt dat nog niet eens de helft van de
boeken geschonken is door mensen uit een medisch-farmaceutische beroepsgroep.
Een derde van de boekencollectie blijkt te zijn geschonken door leden van de stedelijke magistraat, regenten van het Gasthuis, of door predikanten. Zelfs Johannes
Rapper, de koster van de Nieuwe Kerk (een man die bij de Illustre School als pedel
optrad) had twee boeken gedoneerd, waaronder een exemplaar van Vondels Poëzy
of Verscheide gedichten uit 1644.
Ook de samenstelling van de bibliotheek blijkt verrassend. Zo was slechts ruwweg
de helft van de boeken medisch-farmaceutisch van aard (tabel 3). Ongeveer een
achtste van het boekenbezit had een theologisch karakter en een vergelijkbaar deel
was gewijd aan natuurfilosofische of mathematische thema's. Voor de rest waren er
reisbeschrijvingen, atlassen, historieschriften en zelfs zuivere literaire boeken. Bij de
talen lag de nadruk op het Latijn: bijna twee derde van de boeken was in die taal
gesteld (tabel 4). De bibliotheek had daarmee duidelijk een 'geleerd' karakter. IW)
Tabel 4. Verdeling talen
Taal
Latijn
Nederlands
i

Frans

I Engels

1A~t~--wrPe~centage
93
45
6
2

146

64 ü/ó
31%
4ü/ó
1û/ó
100%

De catalogus begon uiteraard met een exemplaar van de Bijbel, welk heilig geschrift
door het chirurgijnsgilde zelf was aangeschaft. De 'magistraat der stad Middelburg'
had het boek van John Ray, Historia universalisplantarum uit 1650 gedoneerd, een
standaardwerk op het gebied van de taxonomie. Als boekhistorische hoogtepunten kunnen verder worden geïdentificeerd: een incunabel uit 1490 van de werken
van Galenus, het Zeekaartboek begrijpende de hele wereld van Goven Willemsz uit
1587 110 en de Atlas van Mercator en Hondius uit 1634. Onder de anatomische werken waren uiteraard diverse standaardwerken aanwezig. Zo schonk Cornelis van de
Voorde de Opera Omnia van de Italiaanse anatoom Gabriel Falloppius, een man die
van 1551 tot 1562 had gedoceerd aan het archetype van alle anatomische theaters
te Padua. Van de 'moderne' natuurfilosoof René Descartes, met zijn revolutionaire
opvattingen over het functioneren van het menselijk lichaam, waren de verzamelde
werken geschonken door Nicolaas Coutrel (ook wel: Coutereels), 'Schout van de
Stads Ambachten', een vermoedelijke nazaat van de bef:lamde Middelburgse rekenmeester Johan Coutereels (overleden circa 1640). Opmerkelijk is dat er vóór J 670
ook al een boek was geschonken, geschreven door de spraakmakende Haagse arts
Johannes Fredericus Helvetius. 11 i Zowel zijn zoon Philippus Maximiliaan Helverius, als zijn kleinzoon Aarnoud Helvetius zouden later als lector de scepter zwaaien
over Middelburgse anatomiekamer (respectievelijk van 1696 tot 1702 en van 1716
tot
1).!
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Het Middelburgse theatrum in landelijk perspectief
Welk belang kan worden toegekend aan de in 1656 gestichte Middelburgse anatomiekamer? Uit het voorgaande mag duidelijk zijn geworden dat de lokaliteit in
de ruim twintig jaar voorafgaande aan de teloorgang in 1679 inderdaad meer is
geweest dan een puur anatomisch gericht gebeuren. De publieke lessen, het discours tussen artsen, chirurgijns en andere intellectuele belangstellenden, de verzamelcultuur en de hiermee verbonden sociabiliteit, dat alles heeft veel weg van wat
later in de achttiende eeuw in genootschappelijke vorm gestalte heeft gekregen.
De bijeengebrachte bibliotheek en de dito collecties van naturalia en schilderijen
passen prachtig in het model van 'cultureel convergentiepunt' dat door Rupp is
geschetst voor de anatomische theaters van Leiden, Amsterdam en Delft. Door deze
activiteiten en die van andere informeel georganiseerde intellectuele collegia die in
diverse Nederlandse steden bijeenkwamen, lijkt de ogenschijnlijke afWezigheid van
officiële genootschappen in de Noordelijke Nederlanden in belangrijke mate verklaard. De wetenschappelijke interesse in de geürbaniseerde zeventiende-eeuwse
Nederlanden heeft zich eenvoudigweg anders georganiseerd dan in het omringende
buitenland, namelijk op een eigen manier die paste bij de gedecentraliseerde, maar
sterk geürbaniseerde structuur van het land. I 13 Daarmee is tevens opnieuw bevestigd dat er in Zeeland in de zeventiende eeuw wel degelijk sprake is geweest van
een 'practisch wetenschappelijke subcultuur van gelijkgestemden'. 111 Een subcultuur die zich zelfs gedurende ongeveer 25 jaar in een institutioneel verband heeft
weten te organiseren. I 1\
Doordat de Middelburgse anatomiekamer in hoofdzaak geboren en getogen Zeeuwen bediende, die na hun studie buiten de provincie weer naar Zeeland terugkeerden, is de landelijke uitstraling van de Middelburgse activiteiten beperkt gebleven.
Beperkter althans, dan die van de anatomische theaters in bijvoorbeeld Leiden,
Amsterdam en Delft. Geheel afwezig was deze echter niet. lot ver in de achttiende
eeuw is Middelburg een belangrijk centrum voor de productie van chirugijnsleerboeken gebleven. IIG Wel moet gezegd worden dat het in Zeeland uitgevoerde
onderzoek door Everaerts, Van de Voorde, of De Heyde maar betrekkelijk weinig is opgemerkt. I I? Waar zelfs in de huidige tijd velen nog de naam kennen van
microscopisten als Swammerdam en Van Leeuwenhoek is De Heydes reputatie als
Nederlands derde publicerende microscopist slechts bij een selecte groep mensen
bekend. IIK
Ook getuigenissen van bezoeken aan de Zeeuwse anatomiekamer zijn er niet. De
locatie werd in elk geval niét bezocht door potentieel geïnteresseerde reizigers die
Middelburg in die tijd aandeden. De Engelse natuurhistoricus John Ray bijvoorbeeld, die in maart 1663 in Middelburg langskwam, ging aan de Zeeuwse preparaten
voorbij, terwijl hij kort daarna in Brussel wél vijf door Louis de Bils geconserveerde
lichamen bewonderde, en ook in Delft en Leiden de anatomiekamer bezocht. I I')
Ook de arts Balthasar de Monconys, die eveneens in 1663 de Zeeuwse hoofdstad
aandeed, werd niet op het Middelburgse theatrum attent gemaakt, terwijl hij op
het Molenwater wél kunstschilder Johannes Goedaert opzocht, net als diens uitgever Jaques Fierens in de nabijgelegen Giststraat. 12o Vandaaruit kon hij het Middelburgse Gasthuis zo ongeveer zien liggen. De Engelse medicus Edward Browne, die
in 1668 Middelburg bekeek, had van een lokale anatomiekamer evenmin weet. En
dat terwijl hij zowel in Leiden als Amsterdam 'velerlei curieusheden in de Anatomy'
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in ogenschouw nam, waaronder opnieuw preparaten door De Bils. In Middelburg
echter volstond Browne met het bewonderen van de twee levende adelaars die naast
het stadhuis op de markt het lokale stadswapen representeerden. 121 En evenzo verging het de Toscaanse prins Cosimo de Medici, die Middelburg in 1669 bezocht.
Was het Zeeuwse bescheidenheid, die deze reizigers niet op het Zeeuwse theatrum
opmerkzaam liet maken? Vermoedelijk niet. De lokaliteit was vooral bestemd voor
eigen gebruik. De Man merkte er in 1857 nog over op: 'onze lokalen waren geen
merkwaardigheid die men vreemdelingen vertonen kon'. 125
De Middelburgse anatomie: eerste inspiratiebron voor de invloedrijke medisch publicist
Steven Blankaart?
Eén opmerkelijke landelijk invloed van de Middelburgse anatomiekamer mag
hier niet onvermeld blijven. Het was namelijk in Middelburg dat een van Nederlands meest prominente medici van de late zeventiende eeuw, Steven Blankaart,
zijn medisch-anatomische inspiratie moet hebben opgedaan. De in 1650 geboren Blankaart was de zoon van Nicolaas Blankaart, hoogleraar geschiedenis aan de
Middelburgse IIlustre School. Nadat deze onderwijsinstelling al snel door politieke
strubbelingen ten onder was gegaan, en nadat vader Blankaart al 'eenige jaren' traktement had genoten 'sonder dienst te doen', was deze in 1660 door de Middelburgse magistraat geprest om zich om te scholen. 124 Met frisse tegenzin had Nicolaas
Blankaart dat gedaan. In 1662 was hij met veel tamtam aan de Universiteit van
Harderwijk tot arts gepromoveerd. 125 Gewapend met deze medische vaardigheid
zou Blankaart senior in 1666 naar Friesland vertrekken, om daar lijfarts te worden
van de weduwe van de Friese stadhouder. Ten slotte zou hij in 1669 opnieuw tot
hoogleraar worden benoemd, nu te Franeker op de leerstoel Griekse taal en geschiedenis. Aangezien Nicolaas Blankaart maar één week te Harderwijk ingeschreven
is geweest, moer hij zijn medische kennis vooral in zijn woonplaats Middelburg
hebben opgedaan; dus ook in de lokale snijkamer. Zijn jonge zoon Steven moet
daarbij veel over vaders schouder hebben meegekeken. De arts Gruiwardt refereert
in elk geval aan talrijke 'onderlinge conversatien' die hij in Middelburg met zowel
vader als zoon Blankaart had gevoerd. 126 Hoe dan ook, Stevens Zeeuwse jeugdjaren
hebben een groot stempel op zijn leven gezet. Als anatoom, als farmaceut en als
verzamelaar van naturalia was hij duidelijk schatplichtig aan de stad waar hij tot
aan zijn zestiende jaar verbleef. Dat gold niet alleen voor zijn medisch-anatomische
interesse. In Steven Blankaarts deels onuitgegeven beschrijving van insecten, zijn
Schouw-Burg der Rupsen, Wormen, Maden en Vliegende diakens daar uit voorkomende (Amsterdam 1688), meldt Blankaart expliciet dat hij te werk is gegaan 'op
de wyse van JO~1l1nes Goedaert'. Dit was niet alleen de Middelburgse auteur van
de succesvolle Metamorphosis Natura/is, maar ook de man die voor Everaerts het
resultaat van diens anatomische ontledingen had vastgelegd. Ook in de in 1680
begonnen Collectanea medico-physica het eerste geneeskundige tijdschrift hier te
lande refereert Blankaart nog regelmatig aan anatomische eigenaardigheden die
hij in zijn geboortestad had gezien. 12s Wellicht dat Blankaarts vertaling uit 1688
van Everaerts' befaamde studie over de Middelburgse syfilisuitbraak van J 654 nog
als een hommage aan zijn Middelburgse leertijd mag worden beschouwd. 12 '!
Ten slotte is er nog de opmerkelijke, maar vermoedelijk niet toevallige parallel in de
geestelijke ontwikkeling van de anatomen Blankaart, Swammerdam en De l-!eyde.
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Alle drie medici zijn namelijk voor langere of kortere tijd sterk onder de invloed
geweest van de spirituele mystica Antoinette Bourignon, die verkondigde dat het
'Einde der Tijden' spoedig zou aanbreken. ilO Swammerdam was in 1675 de eerste.
Wellicht gestimuleerd door zijn bewondering voor Swammerdam, nam Blankaart
kort na diens vroegtijdige dood in 1680 contact met Bourignon op. De Heyde,
op zijn beurt, lijkt weer te zijn gedreven door zijn contact met Blankaart. Want
dat de heren elkaar kenden, staat buiten kijf. Het eerste contact tussen hen dateert
vermoedelijk uit het midden van de jaren zestig, toen BJankaart nog in Middelburg
woonde en De Heyde als chirurgijnsleerling onder Van de Voorde werkte. Later
zal het contact via de Amsterdamse drukkersfamilie Jansonius van Waesberge hebben gelopen. De Heyde was met deze Amsterdamse uitgever in contact gekomen
via Willem Goeree, die in 1665 met een van de dochters Van Waesberge, Elisabeth, was getrouwd. In 1680, nadat Goeree naar Amsterdam was verhuisd, volgde
De Heyde diens voorbeeld door met Margareta Van Waesberge in het huwelijk
te treden. Zijn broer, chirurgijn Joannes de Heyde, had daarop Van Waesberges
laatste dochter verschalkt. Een vierde dochter Van Waesberge ten slotte, was met
de vermaarde Amsterdamse uitgever Joannes Wolters getrouwd. Dit gevoegd bij
twee broers Van Waesberge, Gillis en Joannes jr., hield in dat De Heyde maar liefst
vier zwagers had die als boekdrukker en uitgever werkzaam waren. Hij was daarmee stevig ingebed in de intellectuele wereld van Amsterdam. UI Wellicht heeft dit
simpele feit De Heyde er na 1680 toe aangezet om zijn onderzoekingen niet alleen
uit te voeren, maar ook bij zijn zwagers te publiceren. Hoe dan ook, in 1681
gaf De Heyde de brui aan zijn rol als vertaler van de werken van Thomas Willis en
nam Blankaart die taak over.1.l2 De Heyde had toen net de bewerking van Van de
Voordes chirurgijnsleerboek achter de rug en was druk bezig met het schrijven aan
zijn eerste zelfstandige publicatie, het Nieu Ligt der Apothekers.
De 'opdragt' die De Heyde aan Van de Voordes chirurgijnsleerboek had meegegeven, onthult trouwens veel over de theologische drijfveer die hem en naar we
mogen aannemen ook de meeste andere Zeeuwse anatomen - bewoog. Want, zo
schrijft De Heyde, 'het onderzoek der natuur is ongetwijffeld een van de mltste
bezigheden daar mede den men5ch zijn tijd in deze weereld door-brengt'. UJ Het
was dit onderzoek naar 'Het boek der Natuur' - om met Van Berkel en Jorink te
dat de zeventiende-eeuwse onderzoeker dreef. u/, Gods bedoeling met
spreken
zijn schepping te kennen, dat was een duidelijke drijfveer. De Heyde laat er niets te
raden over: het ging om 'Gods onzienlijke dingen' uit 'de Schepzelen
verstaan
en doorzien'Y' Daarbij behoefde de natuuronderzoeker niet bang te zijn dat 'het al
te dikwils beschouwen van een en de zelfde zaak hem verdrietig zal vallen', want er
zal 'altijd iets nieuws te doen en te ontdekken' zijn.
In de jaren tachtig voerde De Heyde die onderzoeksmissie dan ook krachtig en
met succes uit. Maar net als Swammerdam en Blankaart, liet De Heyde het daarbij
niet. Omstreeks 1688 liet hij zijn artsenpraktijk varen en sloot hij zich aan bij de
predikant Pierre Poiret, een volgeling van Bourignon, die in Rijnsburg met
vrienden een kloosterlijke samenleving vormde. Ui, De Heydes behoefte om nog
nader tot zijn schepper te naderen, dreef hem in de jaren negentig naar een spiritueel en eenzaam kluizenaarsleven. Christenen moesten nu eenmaal anders leven
boodschap. I '8 In 1699 liet De
'dan de mensen vandaag de
doen', zo was
1-1eyde voor het laatst van zich horen als een
van Bourignon,
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wiens 'heiligheid en goddelijke verlichting' hij uitvoerig beschreef en aanprees. ]j')
Maar op dat moment was zijn rol als natuuronderzoeker allang en breed geschiedenis, net als trouwens de culturele rol van de toen net weer heropende Middelburgse
anatomiekamer.

Epiloog
De verdere lotgevallen van de anatomiekamer en de chirurgijnsgildekamer
Want hoewel het culturele hoogtepunt van de Middelburgse 'ontleedkamer' duidelijk vóór 1680 valt, was daarmee nog geen definitief einde gekomen aan het
anatomieonderwijs in de 'Stads Anatomiekamer'. Hoe het verder ging, is al globaal bekend uit de publicaties van Fokker en Schoute. Aangezien deze publicaties
inmiddels meer dan een eeuw oud zijn. zal ik het vervolg hier kort resumeren en
waar nodig aanvullen met nieuw gevonden gegevens. Zoals gezegd overleed lector
Van de Voorde in 1678. na in totaal 36 leerlingen te hebben opgeleid. zo' n twee
chirurgijns per jaar. Daarna is de positie van lector anatomie gedurende vijftien
jaar vacant gebleven. Pas in 1693 werd van stadswege een nieuwe lector anatomie
aangesteld, te weten Philippus Maximiliaan Helvetius (overleden 1708). Hij was
de derde zoon van Johan Frederik Helvetius en Johanna Pels. De vader was een
bekende Haagse arts van Zwitserse afkomst, die niet alleen als geneesheer en anatoom, maar ook als alchemist naam had gemaakt. Experimenten waren de nieuwe
lector dus letterlijk met de paplepel ingegoten. Helvetius was vanaf 1690 werkzaam
in de Zeeuwse hoofdstad, nadat hij in 1686 te Leiden was gepromoveerd en kort
daarop met een Middelburgse in het huwelijk was getreden.l'oo Zijn komst naar
Middelburg zorgde voor een duidelijke opleving van het Zeeuwse anatomieonderGelijktijdig met I Iel I/e ti u::,'
tot lector ,chaftè het
zich een stel nieuwe gildepenningen aan l41 en ook de anatomiekamer
opknapbeurt, onder meer met een set nieuwe groene gordijnen. 142
Maar na nog geen negen jaar in Middelburg werkzaam te zijn geweest, kwam aan
de Zeeuwse carrière van Philippus Maximiliaan een abrupt einde. Omdat Helvetius
in 1702 bij toeval betrokken raakte in een reeks ernstige politieke twisten, was het
met zijn Middelburgse lectorschap snel gedaan. Nadat hij korte tijd op het Gravensteen gevangen was gezet. werd hij vrijgelaten zonder dat het tot een echte veroordeling was gekomen. Helvetius kteeg niettemin ontslag en vertrok daarop naar
Rotterdam. Ook in de Maasstad zorgde hij voor een opleving van het anatomieonderwijs. In 1705 werd Helvetius aangesteld als lector bij het ook in Rotterdam
al enige tijd ongebruikt staande theatrum anatomicum.
In zijn Middelburgse
jaren had Helvetius zo'n dertig chirurgijns opgeleid. Met een gemiddelde van drie
per jaar was dat dus een duidelijk betere score dan zijn voorganger Van de Voorde.
Uit de in 1698 te Middelburg uitgegeven publicatie léel-thuin van 't menschefijk
geslagt. alsmede een klare en naakte manier orn een vrouw uan haar kind te verlossen blijkt trouwens dat Helvetius' aandacht ook naar verloskunde uitging. Uit zijn
persoonlijke
naturalia, die in 1708 door zijn weduwe aan het Rotterdamse stadsbestuur
blijkt dat hij in Middelburg ook vrouwelijke
lichamen had ontleed. Een van de pronkstukken uit zijn collectie was een lintworm
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van 36 ellen lengte 'uijt de keel gehaelt van een vrouw die publijcq tot Middelburg
geannatomiseert is'.
In 1711 brak voor Middelburg een nieuwe fase aan toen Aarnoudt Helvetius
(1687de enige zoon van de inmiddels overleden oud-lector. zich opnieuw
in de stad vestigde waar hij als kind was opgegroeid. Helvetius junior was tweemaal gepromoveerd: in 1709 was hij bij de Leidse medicus Govert Bidloo gepromoveerd in de chirurgie en in 1711 nogmaals bij Bernard Albinus in de interne
geneeskunde. Hij was dus prima opgeleid om in de voetsporen van zijn vader te
treden. De jonge Helvetius liet er geen gras over groeien. Nog in het jaar van zijn
benoeming als dokter van de Waalse armen maakte hij een inventaris van de bij
het Middelburgse theatrum anatomicum aanwezige instrumenten. Hij liet ze ook
schoonmaken en aanvullen. In 1714 werd de gevel van de gildekamer vernieuwd
en in 1716 volgde dan zijn officiële benoeming tot lector in de anatomie, alleen
ditmaal 'buiten kosten van het gilde' .i4\ Want anders dan bij zijn voorgangers werd
Helvetius junior aangesteld als lector bij de in 1709 voor de vierde keer opgerichte
Middelburgse IIIustre Schoo/. 14 (, Die verbinding zou zo blijven tot aan de officiële
opheffing van deze school in 1811.
In Helvetius' leeropdracht stond dat hij ten behoeve van zijn onderwijs iedere winter vier menselijke kadavers moest ontleden. In 1734 werd die opdracht uitgebreid
om ten behoeve van het onderwijs aan vroedvrouwen ook vrouwelijke kadavers te
ontleden. i4 ? Dat jaar werd opnieuw een 'Genees- en Heelkundig College' opgericht.
Een gegraveerde glazen bokaal van dit college is in 1940 verloren gegaan. 148 Twee
door Helvetius in dat gezelschap gehouden redevoeringen zijn echter in gedrukte
vorm bewaard gebleven.i4~ Ten behoeve van deze bijeenkomsten werd in 1737 ook
de chirurgijnskamer opgeknapt, onder meer met een nieuwe schoorsteenmantel,
voorzien van de familiewapens van alle op dat moment vigerende bestllurleden van
her gilde. 1cc,
Na Helvetius' pensionering in 1741 zouden nog vier personen in het Middelburgse
anatomisch theater de anatomie doceren. Allereerst de arts Meinard van Visvliet
(1708-1769), de zoon van een Middelburgse apotheker, die van 1741 tot 1750 het
lectoraat waarnam. Na Van Visvliets bevordering tot de eerste hoogleraar geneeskunde aan de Middelburgse Illustre School, werd hij opgevolgd door de hoogst
gemotiveerde arts Paulus de Wind (1 14-1771).i\1 Die liet omstreeks 1754 het
theatrum anatomicum vernieuwen. Er kwam een nieuw groen geschilderd amfitheater, met een 'ronde, draaibare, roodgekleurde tafel, die al aanstonds te kennen gaf,
dat deze met openingen voorziene tafel voor lijken moest dienen'. 1\2 Een tweede
lange zwarte tafel werd in de chirurgijnskamer geplaatst. De lector kreeg zelfs een
assistent, Hendrik van Braam, die jaarlijks vijf pond kreeg voor zijn 'dienst bij het
anatomiseren'.i\] En ook ditmaal kwam er een nieuwe gildepenning. die geheel
naar de smaak van die tijd met familiewapens werd uitgevoerd. i\4
Na Paulus' dood volgde zijn broer Gerard de Wind (1730-1800) hem in 1772 op. i"
Vanaf 1778 mocht ook hij zich hoogleraar in de geneeskunde noemen, waardoor
het aantal gelijktijllig levende hoogleraren van de Middelburgse Illustre School het
absolute maximum van vijf bereikte. Met het Middelburgse anatomieonderwijs
ging het echter bergafWaarts. Dat laatste komt ook tot uiting in de aanstellingen
van chirurgijns bij de Oost-Indische Compagnie. De recente studie van Iris Bruijn
toont aan dat het percentage Zeeuws opgeleide chirurgijns
de VOC na 1775
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drastisch daalt. Omtrent de oorzaak hiervan tast Bruijn in het
maar dat
een verslechterende kwaliteit van de Middelburgse opleiding hierin een rol heeft
gespeeld, lijkt goed mogelijk. IS (' In elk geval was de
toestand van
zowel snij-, als gildekamer in 1782 dermate slecht geworden dat herstel dringend
gewenst was. Door een chronisch gebrek aan onderhoud was met name het pakhuis
dusdanig 'caducq en hooggaande vervallen' dat het zonder reparatie dreigde in te
storten.! sc Toch werd er pas in 1791 van stadswege actie ondernomen, 'omdat de
.1 \k Na het herstel van de
professor er zijne lessen niet meer dorst te
in 1792 werd er prompt een nieuwe lector in de anatomie aangesteld: opnieuw een
Paulus de Wind (1776-1797), een kleinzoon van de eerste, die echter al na vijf jaar,
op 29-jarige leeftijd, overleed. I \9 Zijn broer Boudewijn Dobbelaar de Wind (17751818) volgde hem in 1799 op: precies een jaar nadat de Bataafsche Republiek alle
gilden en dus ook het chirugijnsgilde had opgeheven. De omvorming van het
gilde, in 1795, tot een Collegium Chirurgicum Medioburgense had wat dat betreft
niet mogen baten. 160 Omstreeks 1800 zijn de meeste bezittingen van het oude gilde
onder leiding van de laatste deken, de van chirurgijn tot arts opgeklommen dr. Leonardus Mus, onderling verkocht.lr,l Niettemin was er zelfs in deze nadagen van het
Middelburgse anatomisch theater nog enige publieke belangstelling van leken. Eén
berichtje daarover is althans overgeleverd: in februari 1801 liet de latere voorzitter
van het Zeeuws Genootschap, Nicolaas Cornelis Lambrechtsen tot Ritthem, aan
een vriend weten: 'Amice! Het is heden om 4 uren anatomie: daar wilde ik gaarne
wezen, om een placente te zien anatomiseren.'((,2
Na de opheffing van de Middelburgse Illustre School in 1811 is het anatomisch
theater enige decennia op de zolder van een graanpakhuis VIJ"'~C'W",~
met vooruitziende blik, want in 1825 werd in Middelburg een
School' opgericht, waar dit oude amfitheater tot aan de landelijke opheffing van
deze 'klinische scholen'
nog dienst heefr
1(,.' En de l'."UCt\.d'
Nadat deze eerst weer door het Gasthuis in
waren genomen, onder meer
voor de verpleging van zieken en de opslag van 'kaf' voor de gasthuisbedden, zijn
ook die, met de sloop van het Gasthuis in 1867, van de aardbodem verdwenen.
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Bijlage 1
Reglement van het in 1668 opgerichte Collegium Medicum Medioburgense, onder de zinet fide'
spreLlk
Onderstaande tekst is door dr.].C. de Man afgeschreven van het Latijnse origineel, dat in 1940
bij de brand in het Middelburgse stadhuis verloren is gegaan. In 1882 heeft De Man het stuk in
het Nederlands vertaald en gepresenteerd op de jaarvergadering van de afdeling Walcheren van
de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor de Bevordering van de Geneeskunst (KNMG).
De Mans vertaling is hieronder letterlijk gehandhaafd, alleen is de spelling iets gemoderniseerd. [(",

BESLUITEN EN BEPALINGEN van de in Middelburg als collegialiter de praktijk uitoefenend beschouwd wordende Doctoren, van wier genootschap de hernieuwers en tevens vaststelIers van de volgende wetten zijn: ANTH. EVERARD, Praeses; FLORENTINUS MICHAELS,
Assessor; CORN. V. D. VOORDE, Scriba; FRANC. BAUT; GALENUS TRESEL; JOHANNES LIPPENS; JOHAN BISCOP; JOHANNES MONJÉ; HUGO VAN DEN BRANDE;
JOHANNES WITTERBURN; JACOBUS MICHAELS. Uit vriendschap, zonder de angel
der afgunst, opgericht en vastgesteld in het doctorengenootschap te Middelburg, 5 September
1668.
Artikel 1
Vermits het bij de edel achtbare en zeer aanzienlijke heren overheden van deze stad Middelburg,
sedert lange tijd is goedgevonden en door openlijke ordonnantiën bepaald, dat niemand in die
stad de praktijk zou uitoefenen, voordat hij zijn diploma had laten zien en visiteren door de
voornaamste (of oudste?) doctor en aan de gewone doctoren zou laten zien, opdat het blijken
zou, dat hij aan enige openlijke academie of doorluchtige school de bevoegdheid had erlangd
de praktijk uit te oefenen, hebben wij overeenkomstig die allerbillijkste bepalingen vastgesteld,
geen medicus in ons genootschap op te nemen, tenzij hij aan bovengenoemde eisen voor het
heeft voldaan, en ieder die wenst lid te worden behoort dit te voren [aan] de
voorzitter te kennen te geven.
Artikel 2
De medicus die in dit genootschap is opgenomen, zal met alle gewone medici, als dit gevra~lgd
wordt, consulten houden en tezamen komen, en dus zal geen lid des genootschaps consulteren
met een medicus, die zijn diploma niet
deze belooft het binnen korte

of zijn naam niet opgegeven heeft, tenzij

te weten binnen drie maanden, te doen, op boete van drie

Artikel 3
Geen

zal direct of indirect een monopolie hebben met ecn apotheker, een rondventer,

een kwakzalver of met iemand anders, op zijn eccl en daarenboven op een boete van 20
Hij zal ook geen baardscheren of

ander vernederend werk doen.
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Artikel 4
Bij voorkomende gevallen, die het genootschap betreffen en het belang en de ach tbaarheid
ervan, of van een zijner leden, zal elk collega als door zijn eed gehouden zijn naar zijn vermogen
de geneeskundige stand te verdedigen tegen de aanvallen van zijn vijanden.
Artikel 5
Met het oog op de achtbaarheid van de stand, maar tevens op de ons door de voorvaders
geschonken rechten, die in vele steden over bijkans de ganse wereld worden gehandhaafèl, en
door de overheid in onze diploma's zijn verleend; zal elk geneesheer, naaI verkiezing, als er van
de kant van de zieke geen bezwaren bestaan, of zijn eigene geneesmiddelen mogen leveren,
ofwel zijn middelen laten klaar maken in de apothekers winkels.
Artikel 6
Opdat de collega's in de praktijk geen nadeel mochten ondervinden, wanneer namelijk iemand
zijne rekening lager stelt dan de gewoonte meebrengt, te weten voor een consult drie gulden;
voor een concursus(?) één gulden; voor een eenvoudige visite 10 stuivers; voor een nachtvisite
na tien uren twee gulden, en na elf uur een rijksdaalder tot 's morgens vier uur, is er bepaald dat
één en hetzelfde salaris zal gerekend worden, op [een] boete van zes gulden.
Artikel 7
Geen geneesheer zal invallen in de lopende praktijk van een collega, tengevolge van een luim
van een zieke, of door enig ander voorwendsel geroepen zijnde, tenzij hij tezamen komt met
de gewone geneesheer, of [dat] de zieke de medicus heeft betaald, op boete van drie gulden, en
voor de tweede maal vijf [gulden].
Artikel 8
Bij het heersen van ongewone, kwaadaardige of moeilijke ziekten zal elke collega, onder autoriteit van de praeses, het genootschap vrij en vrank bijeen roepen om kennis te nemen van de
zware en ongewone gevallen. Het gevoelen zal vrij wezen, maar elk collega zal tegenwoordig
moeten zijn op boete van drie gulden.
Artikel 9
Opdat er mettertijd uit, ons genootschap enig voordeel voortspruit, of voor de zieken, of voor
de practizijns, stelt op alle algemene vergaderingen van het genootschap de assessor, of een aforisme van Hippocrates voor, of een geval uit de praktijk, of een medisch-fysische kwestie, om
op de volgende vergadering te behandelen, en dan zal ieder collega vrij en met alle securiteit in
het genootschap daarover zijn gevoelen kunnen zeggen.
Artikel 10
De dignitarissen van het genootschap zullen zijn een praeses, assessor en scriba, voor twee
maanden te benoemen, op welke de anderen volgens [de] orde volgen, en de Praeses van de
volgende vergadering zal door een gewoon bediende alle collega's de dag der bijeenkomst doen
weten op dinsdag vóór het ontbijt.
Artikel 11
Het genootschap komt bijeen om de twee maanden, de eerste woensdag van oktober, december, februari, enz., en wel van 5 uur tot 7 [uur], en zo iemand buiten ziekte of absentie buiten
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maar die na
uur komt met één
en die voor zeven zonder verlof

het eiland
van de praeses, weggaat, wordt beboet als

Artikel 12
Al wat in het
worden, of
of besloten, dat zal ieder, als
onder eedt, moeten
hClllden; die anders handelt, betaalt de eerste keer zes
de
aan de wetten, worden
tweede tien en de derde keer zal hij, als
en
Artikel 13
Evenzo wordt

die na lid te
geweest, zonder
of om slechre redenen
met zo iemand COI1het
verlaat, tot dar hij satisLlctie gegeven heeft. Zo
de tweede maal 20, de derde maal
sulteert of samenkomt verbeurt hij de eerste maal 10
zullen de
over hem moeten
doen.
Artikel 14
Om ons

voor smaad en laster, is cr bepaald deze wetten noch direct
te maken, en nog veel minder aan iemand, zonder
cr

van te geven op boete van 25
Artikel 15
ontstaan buiten de

tijd van samenkomst, zullen deze eerst door

worden beslist; indien iemand in hun uitspraak niet berust, betaalt hij één
vergadering ter tafel
zijne bezwaren op de

Artikel 16
Onzekerheden in de wet of andere verschillen worden beslist door meerderheid van stemmen,
alsmede alle voorstellen en dergelijke.
Artikel 17
iemand heeft om de
bijeen te roepen, is bepaald dat, om die
Opdat het
uitgaven te vinden en te betalen, er een intreegeld zal betaald worden van 20
Artikel 18
behouden in de bijeenkomst van dit gezelschap

deze wetten en statuten behoorlijk te zullen in acht nemen
onder bovenstaande voorwaarden. [Volgen elf namen en later nog twaalf, zie bijlage 2]

THEATRUM ANATOMICUM

Bijlage 2
Leden van het Collegium Medicum Medioburgense, in volgorde van
reglement

van het

1. Anthony Everaerts (Middelburg, 1628 - Antwerpen, 1679)
Ouders jong overleden. Aangemeld bij weeskamer 1633. Leerling Latijnse Scbool Middelburg
1640 (s,lmen ingeschreven met broer Mattheus Everardus). Student te Groningen 1646. Disputeerde in de jaren 1647-1650 zesmaal te Groningen bij de hoogleraar Antonius Deusing.
Student te Leiden 1650. Promotie te Leiden 1652 op het proefschrift Disputrltio medica inûugurrdis de phthisi. Omstreek; 1653 gehuwd met Elisabeth Veldtriel (over!. 1658). Werkzaam te
Middelhurg ten minste vanaf 1654. Hertrouwd omstreeks 1660 met Josina Tresel (vermaand
door kerkenraad wegens dansen op de bruiloft). Dokter Waalse diaconie J 667. Oprichter en
preases Collegium Medicum 1668. Stadsdokter 1668-1673. Gasthuisdokter 1671-1679. Schepen 1672. Overdeken van het gilde der balanskinderen of waagwerkers 1674. Ouderling 1676.
Overleden tijdens veilingbezoek in Antwerpen. Woonde bij overlijden in de Latijnse Schoolstraat. Liet uit beide huwelijken in totaal negen kinderen na, waarvan diverse jong gestorven.
Bijzonderheden: Geschat in het kohier van de 200ste penning uit 1672 op een vermogen van
circa 40.000 gulden. Broer Mattheus Everaerts was waardijn van de munt van Zeeland van
1669 tot 1674.
2. F10rentius Mkhiels (ergens in Zeeland, 1615 - Middelburg, 1677)
Ouders onbekend. Student te Leiden 1638 (theologie). Nederlands-hervormd predikant te
Aardenburg, 1641-1646. Heringeschreven te Leiden (medicijnen) 1647. Promotie niet gevonden. Ouderling 1662-1674. Assessor en medeoprichter collegium 1668. Stadsdokter Middelburg 1668-1673. Begraven in de Koorkerk op 30 augustus 1677. Woonde bij overlijden aan
de Rouaansekaai.
Bijzonderheden: Vader van de arts Jacobus Michiels. Trachtte in 1664 te bemiddelden in de
hoogopgelopen vete tussen de arts Ferdinand Gruiwardt en diens schoonfamilie, de erven van
de stadsdokter Johannes Wilhelmi 0598-1661).
3. Cornelis van de Voorde (Middelburg, 1628 Middelburg, 1678)
Zoon van Balthasar van de Voorde (over!. 1633), muntmeester sedert 1Cl 12 en Clara de la
Palma Salvatersdochter. Student te Leiden 1653. Promotie 1(,55 op het
De Syncope.
Scriba en medeoprichter van het Collegium Anatomico Chirurgicum 1658. Lector anatomie
(658). Stadsdokter 1660. Gasthuisdokter 1666. Scriba en medeoprichter Collegium Medicum Medioburgense 1668. Examinator chirurgijns VOC 1670.
Bijzonderheden: Proefschrift
aan: Balthasar van de Voorde,
advocaat; broer
Petrus van de Voorde (over!. 1658), muntmeester; Marcus van de Voorde, JUD, broer en advocaat, en Jacob van de Meersche JUD, vriend.
4. Franciscus Baute lBelllte, Boute] (Middelburg, 1636 - Middelburg, 1689)
Jongste zoon van David Baute
1588 - Middelburg 1657), bewindhebber der
WIe, en Catalina Ingelvert (over!. 1(48). Leerling
School Middelburg 1(A6. Student
te Utrecht 1653. Disputatie 1655: De [di/Uni & actirmibus illi ministmlltibus; promotie Utrecht
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1657. Meerderjarigheidsverklaring 20 maart 1660. Huwde circa 1663 met Martha Bolle (over!.
1700), waaruit een dochter en een zoon. Lid en medeoprichter collegium 1668. Kiezer 1680.
Woonde bij overlijden in de Wagenaarstraat.
Bijzonderheden: Studeerde in Utrecht samen met Johannes Lippens (nr. 6) en Willem Cooman
(circa 1633-1667). Laatstgenoemde zou in 1659 met een zuster (Anna Baute) in het huwelijk
treden. Na zijn voortgezette studie in Groningen (promotie 1654) zou Cooman in 1660 stadsarts van Middelburg worden. Een tweede zuster (Clara Baute) huwde in 1655 de kort daarna
verongelukte Middelburgse arts Lodewijk Ondermerk (promotie Utrecht 1652). Een derde
zuster (Maria Baute) was gehuwd met de Middelburgse apotheker Omar van Visvliet (16401711). François Baure was in 1670 samen met zijn collega Johannes Monjé (nr. 8) betrokken
bij een twist rond de predikant Johannes Thielenus. Vader David Baure heeft een autobiografie
nagelaten, waarin meer details over de familiey,j
5. Galenus Trezel (Middelburg, 1639 - Middelburg, 1689)
Zoon van onbekend. Leerling Latijnse School Middelburg 1654. Student te Leiden 1659. Promotie 1661 op het proefschrift De Epilepsia. Diaken 1666. Lid en medeoprichter collegium
1668. Gasthuisdokter 1671. Schepen van de stadsambachten 1671. Schepen 1672. Ouderling
1675 en 1681. Bewindhebber VOC 1686. Begraven in de Waalse Kerk. Woonde 1675 in de
Molstraat.
Bijzonderheden: Proefschrift opgedragen aan: Martin Russe JUD [vroegere medeleerling op
de Latijnse School], 1638. Had gelijknamige zoon die rond 1700 ook arts te Middelburg was.
Bezat volgens Nagtglas als bijnaam 'De Baviaan'. Maakte Latijns lofdicht in Van de Voordes
Lichtende fokkel der cheirurgia (Middelburg 1664). Ontving in 1669 Louis de Bils, samen met
Van de Voorde, in de Middelburgse anatomiekamer.
6. Johannes Lippens [Lippins] (Sluis, vóór 1636 - Middelburg, 1682)
Zoon van David Lippens uit Sluis (over!. 1639), predikant te Middelburg sedert 1636 en
Suzanna Moens (gehuwd 1629). Zijn moeder - een zuster van de Middelburgse arts en WICbewindhebber François Moens (over!. 1662) - hertrouwde met stadsdokter Johannes Wilhelmi
(over!. 1661). Leerling Latijnse School Middelburg 1645. Student te Utrecht 1652. Disputatie
1655: De lue venerea. Promotie 1657 (bij H. Regius). Kiezer 1672. Ouderling 1671, 1675 en
1679. Gasthuisdokter 1679. Lid en medeoprichter collegium 1668. Woonde bij overlijden in
de Lombardstraat.
Bijzonderheden: Procedeerde in 1673 tegen zijn zwager, de arts Ferdinand Gruiwardt, in een
lang slepende erfeniskwestie van de boedel van wijlen de stadsdokter Johannes Wilhelmi (over!.
1661).
7. Johan Biscop (Vlissingen, 1639 - Middelburg, 1680)
Zoon van Isaac Biscop, predikant in de Middelburgse polder en Catelijne Pottey. Student te
Leiden 1659. Promotie 1662 op het proefschrift De motu cordis et palpitatione ejus. Vestigde
zich in april 1663 te Vlissingen. Was in 1666 patiënt van het Middelburgse Gasthuis. Lid en
medeoprichter collegium 1668. Stadsdokter van Middelburg van 1669 tot 1673. Examinator
chirurgijns WIe. Diaken 1669. Vaan drager burgerwacht 1671. Ouderling 1673. Begraven
Waalse Kerk 23 december 1680. Woonde bij overlijden aan 'de Kaai'.
Bijzonderheden: Proefschrift opgedragen aan: Isaac Biscop, vader en predikant in de Middelburgse polder; Enoch Biscop, broer en theologisch kandidaat; ds. Enoch Pottey, oom en
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koopman en schepen van Mid-

8. Johannes Monjé
in Zeeland, 1641? - Middelburg 1(98)
Zoon van onbekend. Leerling Latijnse School Middelburg 1654. Student te Utrecht 1666. Promotie 1666 op het proefschrift De Epilepsitl. Lid en medeoprichter collegium 1668. Begraven
in de Nieuwe Kerk. Woonde bij overlijden in de Langeviele.
Bijzonderheden: Was in 1670 samen met zijn collega hancisClls Bame (nI'. 4) betrokken bij
een twist rond de Middelburgse predikant Johannes Thielenus. Laatstgenoemde zou in 1686 de
schoonvader worden van de latere lector anatomie Philippus Maximiliaan Helvetius.
9. Hugo van den Brande (Rotterdam, 1640 - Middelburg, 1(70)
Zoon van Philips van den Bramle (1598-)j, vtoedschap van Vlissingen (1628) en raad ter
admiraliteit te Rotterdam (1631) en Cathelijnken Veth (overlI672). Leerling Latijnse School
Middelburg 1653. Student te Leiden (filosofie) 1660. Promotie niet gevonden. Poorter van
Middelburg 1667. Gehuwd (circa 1(67) met Johanna Duvelacr, dochter van burgemeester Joos
Pieters Duvelaer, waaruit twee kinderen. Gasthuisdokter 1667-1670. Lid en medeoprichter
collegium 1668. Schepen 1668. Overdeken chirurgijnsgilde 1669-1670.
10. Joh[a]n Wedderburn [Wederburn, Wedderborne] (Den Bosch, 1643 - Middelburg,
1(73)
Zoon van Alexander Wedderburn, predikant van de Engelse gemeente te 's-Hertogenbosch.
Student te Leiden 1664 en 1668. Promotie niet gevonden. Lid en medeoprichter collegium
1668. Deacon van de English Church te Middelburg 1668. Begraven in de Sint Pieters- of
Oude Kerk. Woonde bij overlijden in de Korte Delft.
Bijzonderheden: Een John Wedderburn (geb. Dundee 1583) was student en vriend van Galilei
studeerde
re Padua in J 609. Een Sir Jobn \'Vedderburn (1599-1 (72) was bofartS
van de Engelse koning Karel I. Een gelijknamige neef uit Schotland studeerde in 1700 medicijnen te Leiden en promoveerde in 1703 te Utrecht tot M.D.
1 1. Jacobus Michiels (Aardenburg, 1643 - Middelburg, 1671)
Zoon van Florentius Michicls (nr. 2), eerst predikant te Aardenburg en daarna arts te Middelburg. Leerling Latijnse School Middelburg 1654. Student te Leiden 1665. Promotie 1666
op het proefschrift De PtlSsione Cho/erictl. Lid en medeoprichter collegium 1668. Diaken 1668.
Begraven 1671. De Zeeuwse dichter Beronicius maakte voor zijn begrafenis een lijkdicht.
Bijzonderheden: Proefschrift opgedragen aan: vader Florentius Michiels, M.D. en de Leidse
hoogleraar Franciscus de Ie Boë Sylvius.
12. Jacob de Herde (Sint-Maartensdijk, 1633 - Middelburg of Vlissingen, na 1(76)
Vermoedelijk zoon van Jacobus de Herde (over!. 1(49) predikant te Sint-Maartensdijk van
1624-1641 en daarna te Oost-Souburg. Leerling Latijnse School te Dordrecht. Student te
Utrecht 1653. Promotie 1659 op het proefschrift De
Lid collegium circa 1669. Poorter
van Middelburg 1671. Kiezer 1672; gedwongen afstand 1676. Stond in 1666 borg voor Gillis
Heillinck bij zijn benoeming tot collecteur der grafdijke tol te Middelburg. De Hcrdes niet
nader
wordt op 17
1689 te
op het Oosterkcrkhof
begraven.
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in Utrechl samen met de latere stadsdokter Willem Cooman
(over!. 1667l. Twee vermoedelijk broers, Lauremius en Johannes de Herde [van de Heerde],
werden in 1646 en 1647
aan de
School te Middelburg.

U. Samuel du Pré (Middelburg, 1647 - Middelburg, na 1(79)
Zoon van Johannes du Pré, koopman te Middelburg en Elsken de Potters [Pottey?]. Leerling
School Middelburg 1656. Opgeleid tot chirurgijn te Middelburg. Ingetreden in het
1667 (lid tot 1(79). Student te Leiden 1667. Promotie
1668 op het proef
schrift De Cûrie Ossis. Lid collegium circa 1669. Dokter Waalse diaconie 1669-1679. In 1676
opnieuw ingeschreven te Harderwijk als Juridisch Candidaat en promoveerde daar op dezelfde
als zijn neefAbrahamus Sanders Biscop uit Middelburg (wellicht ook een broer ofneefvan
nr. 7). Was daarna werkzaam als advocaat. Gehuwd met Dina Sn iers (over!. 1705), uit welke
verbintenis twee kinderen.
Bijzonderheden: Proefschrift opgedragen aan: Johannes du Pré, koopman te Middelburg;
Johannes Verbrugge, chirurgijn, precepror in de chirurgie; Franciscus de Ie Boë Sylvius, hoogleraar te Leiden; Jasper Braems, chirurgijn te Middelburg, en (5) Hendrik Snoeck, eveneens
chirurgijn te Middelburg.
14. Antonins d'Heyde [de Heide] (Philippine, Zeeuws-Vlaanderen, 1646 - Rijnsburg?, circa
17(2)
Zoon van COl'nelis de Heyde, chirurgijn te Philippine. Opgeleid tot chirurgijn te Middelburg.
Student te Leiden 1667. Promotie 1668 op het proefschrift De Cancro, 1 november 1668.
Lid collegium circa 1669. Getrouwd 1680 met Margaretha van Waesberge, dochter van een
Amsterdamse uitgever. Diaken 1685. Treedt op namens zijn vrouw bij de afrekening van de
erfenis van de Amsterdamse boekhandel en uitgeverij Van Waesberge, 1690. Treedt eind jaren
negentig samen met zijn vrouw toe tot de commune rond de Franse predikant Pierre Poiret
Bijzonderheden: Proefschrifr opgedragen aan: (1) Cornelis de Heyde, vader en chirurgijn, en
(2) FrancisClls de Ie Boë Sylvius, hoogleraar te Leiden. In de tekst van het proefschrift (stelling
xii) wordt gerefereerd aan een ontleding door De Ie Boë Sylvius, in het anatomisch theater van
het
te Leiden. De Heyde had drie broers, die allen 'in de Heel-konst' werkzaam
waren. 166

15. Cornelius Tissingh

(Middelburg, 1640 - Middelburg, J (99)
rederijker. Leerling Latijnse School Middelburg
1(,50. Student te Leiden 1666
op dezelfde dag als Jan Swammerdam). Promotie
1(,68 op het proefschrift De CI1SU Hûcmoptoico. Lid collegium circa 1669. Diaken 1670. Verzette zich in 1676 tegen het predikanrschap van Wilhelmus Mommel. Ouderling 1677. Was
van 1678 tot 1684 Nederlands-hervormd predikant te Renesse.
Bijzonderheden: Proefschrift opgedragen aan: JUStLlS de Huibert, legataris in Frankrijk; Laurens
Verpootten, in 1672 raad van Middelburg, en Petrus Johannes la Mey, in 1668 ouderling, de
twee laatsten ook kooplieden en avunculi. In de tekst van het proefschrift (stelling xiv) wordt
~N'pf"rN"-" aan FrancisCLlS de Ic Boë
hoogleraar te Leiden.

16. Jacobus d'Outreleau [Douucleau] (Oostkapclle, 1650 Middelburg, 1(98)
Zoon van Jacob d'Outreleau,
en Susanna
(beiden over!. in 1673 of 1(74).
Kleinzoon van de stadsarts David d'Outrcleau (over!. na 1(20). Student te Franeker 1668
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(medicijnen). Student te Leiden 1670 (op zelfde dag ingeschreven als Regnier van de Sande,
nr. 18). Promotie 1674 op het proefschrift De Pleul'itide. Gehuwd in 1674 met Sara Hoverne
(over!. 17(0). Lid collegium circa 1674. Dokter van het oude mannen- en vrouwenhuis 1682.
Was in Middelburg de enige arts die ook een apotheek had. Dit gaf problemen in 1679. Begraven 20 oktober 1698 in de Waalse Kerk. Woonde bij overlijden in de Bogardstraat.
Bijzonderheden: Proefschrift opgedragen aan: Paulus Heylinck, predikant te Grijpskerke;
Ludolph d'Outreleau, .IUD en broer, en Johannes Godin (uit Middelburg), 'mijn vriend'. Een
gelijknamige neef (geb. 1640) was van 1650-1658 leerling van de Latij nse School te Middelburg. Deze werd in 1662 te Leiden ingeschreven voor een studie theologie.
17. Marcellus Goltzius (Middelburg, 1647 - Middelburg, 1692)
Vermoedelijk zoon van Marcelis Goltsius (over!. 1660), apotheker, afkomstig uit Zierikzee,
poorter van Middelburg. Leerling Latijnse School Middelburg 1661. Student te Leiden 1667.
Promotie 1673 op het proefschrift De Lactis generatione. Lid collegium circa 1674. Gasthuisdokter 1690-1692. Woonde aan de Londense Kaai, in De Gouden Leeuw.
Bijzonderheden: Proefschrift opgedragen aan: Henricus Plasschaert, secretaris VOc, 'tutor'.
18. Regniervan de Sande (Middelburg, 1650 - Middelburg, 1710)
Zoon van Johannes van de Sande, apotheker (over!. na 1677). Leerling Latijnse School Middelburg 1662. Student te Leiden 1670 (ingeschreven op zelfde dag als Jacobus d'Outreleau, nr.
16). Promotie 1671 op het proefschrift De Phthisi. Lid collegium circa 1674. Ontvanger van
de 30ste penning van de collaterale successie te Middelburg 1696. Begraven in de Oude Kerk.
Woonde bij overlijden in de Langeviele.
Bijzonderheden: Proefschrift opgedragen aan: Johannes van de Sande, vader, apotheker en
expert op het gebied van de chirurgie; Gijsbert Lansbergen, M.D. te Amsterdam (en geboren
Middelburger); Francicus de Ie Boë Sylvius, hoogleraar te Leiden, en diens assistent Lucas
Schacht M.D. E"n
(?) Arnoldus van de Sandc
1659) werd in 1679 student
te Leiden en promoveerde er in 1682 tot M.D. op het proef,chrift De Pleuritide.
19. Pieter de Klercq (Middelburg, 1647 - Middelburg, 1698)
Zoon van FrancisCLIs de Klercq, chirurgijn van het Oudenmannenhuis. Leerling Latijnse School
Middelburg 1660. Student te Leiden 1668. Promotie 1670 op het proefschrift Defractura cranii. Opnieuw ingeschreven te Leiden in 1671 als 'M.Dr.'. Lid collegium circa 1674. Woonde
bi j overlijden in de Giststraat.
Bijzonderheden: Proefschrift opgedragen aan: Franciscus de Klercq, vader, en Cornelis van de
Voorde, lector chirurgie te Middelburg. In het proefschrift wordt zowel naar de laatstgenoemde
verwezen (§ 35), als naar het werk van de hoogleraar FrancisCllS de Ie Boë Sylvius (§ 38 en § 40).
20. Adrianus Vereist (Middelburg, 1652 - Veere, 1729)
Zoon van onbekend. Leerling Latijnse School Middelburg J 672 (ingeschreven samen met
broer Antonius). Student te Leiden 1673. Promotie te Harderwijk 1678 op het proefschrift
Morbi de Dissenteria, disputtwit de Dia bete. Lid collegium circa 1678. Is kort na terugkeer 111
Middelburg vertrokken naar Veere. Daar: raad J 680 en burgemeester 1691.
Bijzonderheden: Broer ChristoHèl Verelst was boekverkoper te Middelburg.
21. Abraham Bultynck [Bultingh] (Middelburg, 1645 - Middelburg, 1680)
Zoon van Petrus Bultynck, koopman. Student te Leiden 1665 (filosofie). Promotie juli 1669
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Lid collegium circa 1670. Begraven Nieuwe Kerk. Woonde bij

overlijden in mei 1680 in de Cortstraat.
Bijzonderheden: Proctschrift opgedragen aan: Petrus Bulttynck, vader en koopman: Hugo van
de Brande, M.D. en op dat moment overdeken van het Middelburgse

Hen-

drick Snoeck, chirugijn en diaken te Middelburg: FrancisClIs de Ie Boë Sylvius en Johan van
Home, de twee laatsten hoogleraren te Leiden. [n de tekst van het proefschrift wordt zowel aan
De Ie Boë Sylvius (stelling xiii) als aan Van Horne (stelling xiv) gerefereerd.

22. Elias Sautijn [Soutijn] (Middelburg, 1652 - Middelburg, 1(94)
Zoon van Jacob Sautijn en Ursula Haze!. Leerling Latijnse School Middelburg 1663. Student
te Leiden 1674. Disputeerde te Leiden 1676 op een DiJputrltio medica de mtmicl, onder het
presidium van Theodoor Craanen. Promotie te Harderwijk 1677 op het chirurgische proefschrift De gclngmenrl et sphacelo ex

oriundis (op dezelfde dag als Johannes van der

Burcht uit Middelburg, die in de rechten promoveerde). Getrouwd 1676 met Catharina de
Mey, dochter van ds. Johannes de Mey en Wilhelmina van Dryen. Lid collegium circa 1677.
Was volgens boekenlijst uit 1746 'Eerste Stadsdocter & ter Admiraliteit'. Begraven in de Oude
Kerk. Woonde bij overlijden in de Sint Pieterstl"aat.
Bijzonderheden: Leidse disputatie opgedragen aan: Jacob Sautijn, vader: Theodoor Craanen,
hoogleraar, en Burchard de Volder, hoogleraar. Het Harderwijkse proefschrift is eveneens aan
vader Jacob Sautijn opgedragen. De broers Jacob en Jan Sautijn waren kaapvaarders. Dochter
Catharina Ursula Sautijn (geb. 1(82) trouwde in 1706 met de Middelburgse arts David van
Visvliet (1680-ln7).

23. Isaac Loens (1651 - Middelburg, 1(99)
Zoon van onbekend. Leerling Latijnse School Middelburg 1663. Student te Leiden 1671. Promotie niet gevonden. Lid collegium circa 1679. Dokter Waalse diaconie 1679. Examinateur
WIe 1680. Thesaurier van Middelburg 16S4. Gasthuisdokter j 692. Cehuwd met
Margarieta Buteux (over!. na 1718), met wie ten minste twee kinderen. Begraven in Waalse
Kerk. Woonde bij overlijden in de Lange Delft.
Niet genoemd op ledenlijst, maar na 1671 mogelijk toch lid van het collegium:
24. Johannes la Rore [Laroore] (Middelburg, 1625 - Middelburg, 1(,77)
Zoon van Roelant de Larore (over!. 1(31) en Anna Focquedeijs. Géén leerling Latijnse school
Middelburg. Student te Utrecht 1651. Promotie (privamm) oktober 1651 bij HenriClls Regius.
Komt niet voor op de ledenlijst van het collegium, maar wordt mogelijk toch lid na zijn benoeming tot dokter van de Waalse diaconie in 1671. Getrouwd in 1655 te Domburg met Maria
des Pres [du Pré] (over!. 1(82). Ouderling 1677. Begraven in de Koorkerk.
Bijzonderheden: Het echtpaar 1,arore kreeg twaalf kinderen, waarvan er vier een volwassen
leeftijd bereikten. Als peter bij de doop van de tweede zoon trad in 1657 op Alexander Wedderburn, predikant van de Engelse gemeente te 's-Hertogenbosch, de vader van dr. John Wedderburn (nf. 10). Als peter bij de doop van het derde en tiende kind trad in 1658, resp. 1669,
op Larores zwager Johannes du Pré, de vader van dr. Samuel du Pré (nr. I :3). Op een mogelijk
lidmaatschap van het collegium wijst niet alleen het feit dat Johannes Latore vanaf 1671 praktiseerde aan een officiële Middelburgse verpleeginstelling, maar ook dat hij door Van de Voorde,
samen mer Anthony Evcraerts werd aangeduid als 'kollstgenoot' .](,-
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Bijlage 4
Lijst van schenkers van boeken aan het chirurgijnsgilde volgens de catalogus van

1746

1I
III

=
=

jaar toelating chirurgijnsgilde of collegium
jaar dat iemand in Middelburg wordt genoemd
jaar van overlijden

Naam, voornaam

II

Beroep

UI

- - - - - - - - - - - - - - - - ------------------

Appolonius, Asmanmis
Baggaert, Johan
Basselaar, Johan
Beaumont, Simon de
Bergen, François van
(gezegt Montanus)
Berkman, Johan
Bernard, Laurens
[Bernaerts]
Beydals, Philip
Bleeker, Anthony de
Boone, Samuel

Boreel, Johan
Boter, Jacobus
Braams, Adriaan
Braams, Jasper

Brande, Cornelis
van den
Brauw, Cornelis de
Burs, Petrus
Cam pc, Petrus A
Can, Jan de
Cousemaker,
Balduinis
Coutrel, Nicolaas
[Coutereels]
Cueser, Matheus de
Cuevel, Isack
Deynse, Gideon van
Dussen, Michael
van der
Duvelaer, Pieter j r.

predikant [1650 leerling gymnasium]
M.D.; stadsdokter
regent Gasthuis
secretaris en overdeken chirurgijnsgilde
bewindhebber WIC

1650
1696
1643
1652

1710
1662
1670

chirurgijn Gasthuis; examinatcur
admiraliteit
kunstschilder, kaartenmaker en kunsthandelaar, boekhouder wisselbank
chirurgijn Oude mannen- en Simpelhuis
beleeder chirurgijnsgilde. [Liet in 1679
de chirurgie varen; commissaris van
kleine zaken (1692)]
burgemeester
boekdrukker
commissans
chirurgijn stad, Gasthuis en Stadsgevangenhuis, Nederd. en Waalsche armen;
examinateur VOC, WIC en admiraliteit,
ook admiraliteit van Amst. en Rotterd.
raad van Vlaanderen

1661

1693
1649
1638

1640

1658

1671

1704
1()73
1730

1660

1697
1733

1638

1670
c.

baljuw en dijkgraaf Dreischor, Zonnemaire
en Noordgouwe
M.D.; stads- en gasthuisdokter
secretaris Vlissingen
chirurgijn
predikant Schoondijke, Oosterland en
Sas van Gent
schout stadsambachten

1676

1700

1688
1635
1650
1647

1667
1665

1655
c.

1700

Ite Veere]
notaris en auditeur militair

c.

1700

bewindhebber VOC

1678

168())

1719

1719
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Evertsen, Jacob
Evertsen, Johannes

Pierens, Jaques
Codin, Hendrik
Gruiwaert, Ferdinancl
Helvetius, Aarnout
Helvetius, Josephus J.
Helvetius,
Philip pus M.
Hendricx, Cornelis
Herde, Jacob de
Hockke, Hendrik van
Hoekke, Michiel van
Hoevers, Jacob
Huybert, Pieter de
Immens, David
Klercq, de
[=Pieter?]
Koeckuyt, Isaac
Kouwenburg, Jan
Krieke, Christiaan
van der
Lampsins, Johan
Laver, Cornclis de
Marinussen, Tohannes
Michiels, Florentius
Michielsen, Hendrik A.
Moens, François
Monjé, Johan
Nolet, Johan
Ossenwaarde,
Cornelis
Palma, Willem de la
Peny, Jacob
Peny, Jacobus de jonge
Peny, Galenus
Peuije, Jacob van der
Plcqucr, Wilhclm
Ploug, Jacob van der
Radermacher, Johan jr.
Rapper, Johannes
C:onst. van
Reigersberg, David van
Resen, Johan

125

chirurgijn stad, Gasthuis, VOC en WIC
chirurgijn stad, Oudenmannenhuis,
Gasthuis en Tuchthuis; examinateur VOC
en admiraliteit
uitgever en boekdrukker
bewindhebber VOC
M.D. te Middelburg tot 1666
M.D.; dokter Waalse diaconie;
in 1716 lector
M.D. te Sluis
[broer van Philip pus; neef van Aarnour]
M.D.; 'Anatomes en Chirurgia Lector

163')

1(,66

1667

1732
1642 1669
1677
<1666 1701
1711

1719
1686

chirurgijn Nederduitse armen en Gasthuis;
examinateur VOC
M.D.; lid artsencollegium
uitgever en boekdrukker
uitgever en boekdrukker
chirurgijn Waalsche armen
secretaris van Zeeland
M.D.
M.D.; lid ansencollegium
M.D.;'Doctor der Duitse en Waalse armen
chirurgijn Oudemannenhuis stad [auteur]
chirurgijn (1660: leerling gymnasium)

1644
1668
1719
1685
1641
1686
,

1663

1670
1694

1693
1673

raad
chirurgijn Gasthuis; examinator VOC
chirurgijn
M.D.; lid artsencollegium
M.D.
M.D.; lid artsen collegium
notaris en procureur
predikant Middelburg
raad
chirurgijn Gasthuis en Simpelhuis;
examinateur Middelburgse Compagnie
's lands en admiraliteits-apotheker (1697);
chirurgijn armen (1706) en stad (1712)
chirurgijn
M.D.; 'Doctor van de Duitse Armen en
van 't Oude Mannenhuis'
chirurgijn
predikant Aardenburg
baljuw
koster Nieuwe Kerk
heer van Gapinge
bewindhebber VOC
waterbaljllw Zeeland

1742

1708
1672
>1676
1748
1701
1667
1712
1734
1698
1714
1731
1707

1675
1604
1663
1668

1662
1639

1668
1685

1661

1666
1668
1677
1662
1698
1699

1678
1698

1699

1676

1710

1692
1687

1715
1694
1690

1656

1719
1681

1679

1704
1723

1690
1646
1651

1678
1666
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Ruyter, Jacobus de
Sande, Johan van de
Sande, Reynier van de
Saucijll, Elias
Schorer, David
Schorer, Samuel
Scloover, Abraham
Seys, Joos
Smallegank, Marinus
Snoeck, Hendrik
Steengracht, Adriaan
Steenwyk, Johannes
Strate, Joris van der
Strate, Louis van der
Strik, Thomas van
Thibault, Hendrick
Veesaart, Jacob
Vegt, Boudewyn en
David van der
Verbrugge, Johannes
Veth, Adriaan
Visvliet, Egbert van
Visvliet, Meinard van
Voet, Steven
Voorde, Balthasar
van de
Voorde, Cornelis
van de
Waaijer, Pieter de
Wemme[r]s, Johannes
Willemsen, Johan
chirurgijnsgilde
magistraat Middelburg
10 onbekende schenkers

apotheker
MJ). 'ter Admiraliteit en Griffier der
Weeskamer'; lid artscncollegium
M.D.; eerste stadsdokter en admiraliteit;
lid artsen collegium
[1670; leerling gymnasium]
kerkenraadslid
chirurgijn Nederduitsche armen
rekenmeester
chirurgijn Gasthuis en stad;
examinateur VOC
secretaris Admiraliteit van Zeeland
M.D. 'Doctor van de Duitse Armen en
van 't Tuchthuis'
chirurgijn stad
M.D.
rentmeester bewesten de Schelde en
burgemeester
chirurgijn

>1677
1674
1678

1710
1668
1670
1656

1642

169 Li
1717
>1664
1717
1687

1673

1674

1692
1719

1727

1769

1653

1725
n.v.t.

1667
1674

1660

1658
chirurgijn Gasthuis, Tuchthuis en Waalse
armen; examinateur VOC
raadpensionaris van Zeeland
apotheker
J.U.D. en M.D. Anat., Chir.en
Ohsr. Lector
burgmeester en overdeken chirurgijnsgilde
muntmeester

1658

1681
1663
1740

1737
1670

1769
1716

1654

1669
M.D.; 'Anatomes en Chirurgiae Lector
1668

chirurgijn Simpelhuis
institutie
institutie

1657

1655

1678
1743'
16%
1668
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Noten
Met dank aan Wim Dirksen, Peter Eldering, Tim Huisman, Eric Jorink, Mart van Lieburg en
Ilja Nieuwland voor hun waardevol commentaar en aan Cees van der Voet voor het toegankelijk maken van een negentiende-eeuwse plattegrond van het Middelburgse Gasthuiscomplex in
de huidige Gasthuiskerk.

2

3

4

5

6
7

8

Zie over het Middelburgse Gasthuis als ziekenhuis: A.A. Fokker en J.e. de Man, De
opctlr/-;'tnl en openbare gebouwen van Middelburg, Middelburg 1857, 17-20; D. Schoute, 'De levensloop van een ziekenhuis. Geschiedenis van het Gasthuis te Middelburg',
Archief,' vroegere en latere mededeelingen
tri
tot Zeeland, uitgegmen
door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1916) 137-286; J,L. Kool-Bloklaml,
De zorg gewogen. Zeven eeuwen Godshuizen in Middelburg, Middelburg 1990; I.D.R.
Bruijn, Ships Surgeons of the Dutch East India Company. Commerce and the Progress ol
Medicine in the Eïghteenth
Amsterdam/Leiden 2009, o.a. 44. Voor de gasthuiskapel als godshuis, zie: J.T. van Burg en H.J. Drayer, 500jaar te gast, De geschiedenis vlm
de Gasthuiskerk te Middelburg, Middelburg 1994,
H. Cook, Matters ofExchange. Commerce, Medieine, and Seience in the Dutch Golden Age,
New Haven, etc, 2007.
M. E. FisselI (Johns Hopkins University): 'Matters olExchange is a magisterial book linking science and commerce, From now on, 'thc Scientific Revolution' has a Dutch accent,'
Vermelding 'Early praise for Matters ofExchange' op: hrrp:l/yalepress.yale.edu.
D. Livingstone,
Seience in lts PIt/ce. Geogrt/phies of Seientific Knowiedge, Chicago 2003, geeft diverse voorbeelden van situaties waarin regionale cultuur bepalend is
geweest voor de wijze waarop wetenschappelijke praktijken zijn vormgegeven.
A. Grafton, New Worlds, Anciau Texts. The Power ofTradition and the Shock
1992. Zie voor de Nederlallche silUacie: E.
Het boak
Ittltuen.
en de wonderen van Gods schepping, 1575-1715, Leiden 2006. Vgl.
ook: E. Bergvelt [c.a.], De wereld binnen handbereik. Nederlandse kunst- en rariteiten ver1585-17..35, 2 dIn., Amsterdam/Zwolle 1992, en idem,
uerzamelen
1600- 1750. Schatten in Delft, ZwolleIDelft 2002,
P. FindIen,
Nature: Museums, Collecting, tmd
Culture in
Modem
Berkeley 1996, hEr. 3.
Zie voor een schets van de academische en niet-academische anatomische traditie nader:
M.J. van Lieburg, 'De medische faculteit te Groningen en de ontwikkeling van de medische wetenschap. Een studie van de Groningse academische geschriften uit de jaren
1614-1714', in: A.H. HULlSsen (red.),
en onderzoek. Studie en
alm
(,}'nYllYUTPrJ in de l7r en 18e eeuw, Hilversum 2003,31-83. Voor het
internationale
zie: R. Frcnch, Medicine before scierzce. The Business olMedirine
from the !viiddle Ages to the
Cambridge 2003.
T. Huisman, 'The
of
Anatomiml l'mctice in
Leiden, Leiden
2008. Voor een
van de verzamelingen van het
"",/,,",,0. o(all the
raritin ill the
1980.

9
Nijmegen 1989.
10K. van Berkel, lil het lIoet.lj)oOl'
laJl(! 1580-1940,
11 C. de Waard,

1555-1800,
Vilt!

Steuin. Geschiedenis lIiln de
1985,84-85.

Wefu,UUJ{{[)

2, Den

ill Neder1942,

]28
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429 en 445. Zie over de informele genootschappen uit de late en vroege achttiende eeuw
ook: H.J. Zuidervaart, Van Konstgmotel! en
Neder/and,e sterrenkunde
in de achttiende eeuw, Rotterdam 1999.
J.c. Rupp, 'Matters of life and death. Thc social and cultural conditions of the rise
of anatomical theatres, with special referencc ro seventeenth century Holland', History ofScience 28 (I990) 263-287; idem, 'Theatra Anatomica. Culturele centra in het
Nederland van de 17e eeuw', in: J. Kloek en W.W. Mijnhardt, Balans en
de Nedrrl,mdse
De productie, distributie en
van
Amsterdam 1991, 13-36; idem, 'Anatomische theaters en civil society. Over culturele
centra en gedragscodes in her zeventiende-eeuwse Nederland', Tekens en teksten (1992)
45-59; idem, 'Het theatrum anatomicum: publiekscommunicatieHossiel of 'archetype",
Gewinä. Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, NatuurwetenschtJppen, Wiskunde en Techniek 25 (2002) 191-209.
Zo vraagt Rupp zich af of de 'beschrijvende kunst in Delft' die zo contrasteert met de
vanitasstijl in Leiden en die ook weer afWijkt van de barok toegepast door Rembrandt,
Ruysch en De Lairesse, wellicht terug is te vinden in de lokale vertogen over leven, ziekte
en dood. Voor de grote culturele rol van het anatomisch theater van Delft, zie nader: H.
verbeeld. Delftse äntJtomische lessen nader
Houtzager en M. Jonker (red.), De
belicht, Zwolle z.j. [circa 2003], en E. Jorink, "Alle bedenckclijcke curieusheden'. Delftse
verzamelingen en de ontwikkeling van de natuurwetenschap in de zeventiende eeuw', in:
Bergvelt [e.a.], SchtJtten in Delft, Zwolle, 2002, 101-125.
D. de Moulin, 'De natuurhistorische verzameling in het voormalige Thcatrum Anatomicum te Rotterdam', RotterdärnsJaarboekje (1972) 129-139. Zie ook: M.J. van Lieburg,
'Het eerste theatrum anatomicum van Rotterdam (1642-1759), Rotterdäms jaarboekje
(1976) 210-227, en idem, 'Het anatomisch kabinet der Clinische School te Rotterdam',
RotterdamsJäarboekje (1974) 251-270. Van de collectie naturalia en andere voorwerpen
te Rotterdam verscheen in 1740 een gedrukte catalogus met daarin een korte beschrijder
ving van 328 objecten (de mineralen uitgezonderd). Zie: Catalogus ofte
voornaamste ztJken, dewelke op de änatomiekämer der stadt Rotterdam te zien
Rotrerdam 1740.
Publicaties met betrekking tot het Middelburgse chirurgijnsgilde uitgebracht vóór 1940
zijn: AA Fokker, 'Losse bladen uit de geschiedenis van het chirurgijnsgilde te Middelburg', Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 21 (1877) 333- 372; D. Schoute, Schets
van het Middelburgsche Chirurgijnsgilde, z.pl., z.d. [circa 1911], en M.G.A. de Man,
'Een onbeschreven penning van het chirurgijns- of Cosmus- en Damianus-gilde te Middelburg', Tijdschrift Vtm het Koninfdijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde 20 (I 912) 2, 124-136. Verspreide losse archiefstukken met betrekking tot het
chirurgijnsgilde en de Middelburgse artsen bevinden zich in: (1) Zeeuws Archief (ZA),
Familiearchief (FA) Verheye van Citters, inv.nr. 54b; (2) idem, Stukken betreffende de
Geneeskundige School, doos Il, nr.18; (3) Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, collectie Fokker, handschriftenverzameling IV A 21: stukken afkomstig van AA Fokker;
(4) Universiteitsbibliotheek Leiden: diverse gedrukte dissertaties van Middelburgse artsen. Biografische gegevens zijn ook ontleend aan: P. de la Rue, Geletterd Zeeland, Middelburg 1734; F. Nagtglas, De Algerneene Kerkercltld der Nederduitsch-Hervormde Gemeente
te Middelburg van 1574-1860, Middelburg 1860; J. Banga, Geschiedenis vän de vroegere
f(OCZee'SklirJlte en lJtZil hare beoejènaren in Nederland, Leeuwarden 1868; E Nagtglas, Levensberichten vtJn Zeeuwen, zijnde een vemolg op P de ft: Rue, geletterd, stililt/cundig en heldhaf
2 dIn., Middelburg 1888-1891; A.A Fokker en.J.e de Man, Levensberichten
van Zeeuwsche Medici, Middelburg 1901; P..J. Meerrens,
leven in Zeel/md in
de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw, Amsterdam 1943; C.A. Lindeboom,
Dutch mediCtlI biography. A
o(Dutch
14751975, Amsterdam 1985, en aan J.Z.S. Pel,
heelmeesters ('!1 artsen
op het ei/äY/ei Wttlcheren 1700-2000, digitale
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap
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dcr Wetenschappen,
2006. Een fundgrube voor
over tal van Middelburgse tiunilies in dc zeventiende eeuw blijft M. van der
el! Interest. VoOigeschiedellis, lH'r!oop en
litl!! de politieke twisten in Leelmu{
en vooral in MiddelbUIg tussen il02 en 1715, Groningen 1981. Ten slotte
diverse
biografische gegevens ontleend aan de website 'Zeeuwen Gezocht',
door het
Zeeuws Archief te Middelburg.
Fokker, 'Lossc bladen', 353; Scholltc, Schets, 21; Slenders, Theatrurn tlntltomicurn.
Slenders, Theatrurn arltltornicurn; Kool-Blokland, De zorg gewogen.
De Man, 'Een onbeschreven penning'; Kool-Rlokland, De zorg gewogen, 97.
W. Frijhoff, 'Zeelands universiteit: hoe vaak het mislukte en waarom', in:
medeVtm het KoninkLijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1986) 7-41, i.h.b.
10. Congresbundel ook verschcnen als losse uitgave: H.]. Zuidervaart (red.), Wontelende Wetenschap. Aspecten van
in ZeeLand vûn de zestiende tot in
de negentiende eeuw, Middelburg 1986. Zie
H.]. Zuidervaarr, 'Van Calvinistische
orateurstocl tot Katholieke tabernakel. Dc wonderlijke lotgevallen van een katheder van
de Middelburgse 'lllustre School' uit 1650', Studium. Tijd,chrift voor
en
Universiteitsgeschiedenis 1 (2008) 62-69.
A.A. Fokker, Onderzoek Ilfltlr den aard vûn de
en
die vroeger
in Zeelûnd geheerscht hebben, Middelburg 1860; Fokker en De Man, Levensberichten, 69.
Voor De BiJs, zie: A.A. Fokker, 'Louis de Bils en
tijd', Nederlandsch
voor
Geneeskunde I-Ir (1865) 167-220, en J.R. Jansma, Louis de Bils en de tlrhZ!omie Vtm
Hoogeveen 1919. Mogelijk is Louis de Rils (1624-1 (,69) geïnstrueerd in het prepareren door zijn oom, Joos de BiJs, die arts in Gcnt was. Dit was vermocdelijk dezelfde als
Jodocus de Bils uit Gent, welke in 1607 samen met zijn vermoedelijk broer LodoviClls
de Rils aan de universiteit van Genève werd ingeschreven. Zie cd-rom Nederlandse alba
studiosorum.
De vier medische studenten uit Sluis waren achtereenvolgens: (1) Abraham Parent
(overl. circa 1660?), ingeschreven te Utrecht in 1650. Disputeerde een jaar later bij H.
Regius op een Disputûtio
de
animûlium (Utrecht, 1(51). Medische promotie te Padua 1653, op
:11s (2) laurens (of Lamcnrius)
(geb. I (34), die zich omstreeks 1656 als arts te Rotterdam
(3) Gillis
dius) -hyspel (circa 1633-1(83), ingcschreven aan het Middelburgs gymnasium 1650,
ingeschreven als student te Utrecht in 1651. Promotie 1655 bij H. Regius.
zich daarna als arts te Vlissingen cn later weer in Sluis. Publiceerde de dichtbundel
Lige
Cs-Gravenhage 1(65). Huwde in 1666 Jacomina Ellieul, was in 1671
Zijn bibliotheek werd
doopgetuige te Schoondijke en werd in 1683 te Sluis
dat zelfde jaar te Middelburg
(!t) hanciscus de Raedt uit Sluis
1(24) had
aanvankelijk in Leiden theologie en filosofie gestudeerd
1656 te Utrecht bij IJsbrand van Diemerbroeck in de
DiJputûtio medieû
In 1658 deed hij te Sluis
A. Pare nt en L. Jordaan, Alltltomisch /Jataan /Jtm het ghe/IOOI; by [... 1
[ ... 1 ûen ons onderschreven
ende in dese
den
ifhr'rnrlN'i?t Brugge 1655.
Cook, Matters, 271-277. Zie over de rol van
laas Zas (l 6 10-1(62). Een biografische
tot de
en
, in: A.H.M. Kerkhoff e.a. (red.), De NOI,is fnvoztis.
medicine in honour o/Daniel de Moulin on the ocmsion
65th
1984,231-257.
Vtm een 1J)tl/lw·IH'/HPI
fJ/ltleet,
lor F de RMt tien A. Pt/rent, Middelburg 1(,5').
Fokker, 'Lossc bladen', 342, ,154. De kostcn van dit nieuw skelet h",c1n,ec,en 28
'Rctaelt aen
Jan Boudewins varende op Rotterdam om te geven aan Cisbrecht
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Servaesz. instrumentmaker, voort maken ende leveren V,lt1 instrumenten hier naer volten dienste van het
gilde te weten een groote
een cleene
sage, een speculum matrix met syn thoebehoorende instrumenten, een boortrepaen, een
cxtrepeer mes, een coutery, voorders alle de
die eenichsins
tot de
trepane; noch betaelt voor het schoon maken van de gilde trepaen niet het maken datter
aen ontstelt was.' Over de instrumentmaker Gisbrecht Servaesz is niets naders bekend.
mededeling Kees Grooss, Museum Boerhaavc, Leiden. Later in hetzelfde
jaar 1657 werd ook nog aangeschaft: 'dry nyeuwe ctoonen die passen sullen op de crucktrepane als mede op de boor-trepane:
ontleend aan: Schoute, Schets, 33-34,
De daar vermelde
die in 1711 is gemaakt, is niet bewaard gebleven, Op pag,
34 heeft Schoute het jaartal 1668 abusievelijk als 1608 weergegeven.
ZA, FA Verheye van Citters, inv,nr, 54b: ongenummerd en ongedateerd archiefstuk,
ondertekend door de arts Cornelis van de Voorde (overl. 1(78), en de chirurgijns Jacob
Evertsen (over! 1(66), ]asper Braems (1670), Cornelis Hendricx (overl. 1(72), en Joos
(overl. 16H7). Nader uitgewerkt in een tweede document inhoudende een besluit
van
en Raad van 27 april 1658,
De volgende publicaties zijn (onder meer) aan Petrus Burs opgedragen: (1) E Baconi, De
Veruitlmio
in Nûtum/i et Ihziverstzii Phi/osophitl, Amsrcrdam 1653, (2) S, Panneel,
Disputtltio
De lege Dei in genere. Qvûm [",] sub pmesidio [",] Gvilielmi
Apollonii,
1655, en (3) J. de Mey, Sûcrû Physiologiû, Middelburg 1655,
Fokker en De Man, Levensberichten, 69.
Kooi-Blokland, De zorg gewogen, 97,
Extract uit het register ten rade, d.d, 27 april 1658, in: ZA, FA Verheye van Citters, inv.
nr,54b.
F Gmiwardt, 'Opdraght-brief aan de [".j heeren bailjou, borger-meesters, schepenen en
raads-mannen der stad Middelborch' in: C van de Voorde Oratie, ojte Eerste inleydinghe,
ghedtlen inde
tIIUltomie-ktlrrzer [.,,] den 17july 1658, Middelburg, 1659. Enig
bekende exemplaar Zeeuwse Bibliotheek (ZB), sign, 1101 B 31:2,
Louis de Bils was bij deze gelegenheid ontvangen door de arts Co melis van de Voorde en
de
~okke,
bbden', 342.
De
steun wordt vermeld in J. van Home, TX!tZerschouwinge ûel1 dIe liejl
hebbers der anatomie,
de gepretendeerde lJVeetenschap der selvo; vûn Jonchr.
de Bils, cYc,
Leiden 1660, 17,
gijlbuis, benelJèns de verrii;,enis
door Louis de Bils [",1
1'i mei 1658.

Schoute, Schets,
ZA, ~A Verheyc van Citters, inv.nr. 54b: notitie goedgekeurd door stadsbestuur op 4
oktober 1659,
Johan van Homes
reis staat vermeld in: EM,C;, de
'Die Historische
Ausstellung der Natur und Heilkunde in Leiden',jl/111ts (1908) HH-l 02, i,h.b. 93. In Van
de Voordes Lichtende
der
ontsta/een, Middelburg 1664, staat overigens
een lofdicht
door lVH:. Het is verleidelijk ook hier de hand te zien van
Van de Voordes Leidse leermeester Johan van Home (1621-1670).
De
van 1661 werd voorzien van de namen van de op dat moment
van het
Het omschrift lllidt: D, IIFIR SIMON V,IN BFc\l;MO:\T
, IclulI1 EVFln:;l.N IJI:KF:\, Op de
staan de namen: l()os SErs • ]ASI'IR
BRAl,\!\ BF.I
(Beleders) • C()R:\LLlS HF.\;IlRICX BOK', (Boe/,houder) , Een
van
is in de collectie van het KZGW te Middelburg. Zie: J. Dirks, De NoordI laarlem 1H78, 328-329, en De Man, 'Een onbeschreven
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In zijn publicaties verwijst Van de Voorde af en toe naar
met
straties. Zo lOonde hij op 20 januari 1660 in de
in plaats van vier 'lillen'
Zie: C. van de Voorde en A. de
Nieuw
lichtende )fIk/cel der
o/hedmdilflgze heef-komt I ... J Nu ill dm/({tzt.l'ten druk [... 1 met
[ ... J ûtlil/ce/tellingen 1... 1 lJool'zim door Anthonius dc
1680. 151.
P. Eldering. 'Middelburgs biologisch onderzoek in de 17e eeuw'. in: Zuidervaart. WrJrstelende
87 -102. Zie over Everaerts:
Geschiedmis. )06-507.
A. Everardi. NovltS et
homitlis
{/Tlirna!is exortus. Middelburg 1(,Cll.
Voorwoord gedateerd 12 maart 1661.
A. Everardi.
morbi
suctricern inducti. cum Cid!ico vel !Ildico collatio. Middelburg n.d. [circa 16%J. Dit
heeft Everaerts
aan
Middelburgse collega. de in Franeker opgeleide arts Everardus van Hoorn (over!. circa 1(65).
Volgens Van der Aa zou deze tekst in 1661 in het Nederlands vertaald en
onder de titel Herwef,te
Middelburg 1661. 12". Een
niet gevonden. Later
tekst door Stephan Blankaart ook
Venus
en ontset; oft,
Vtm de pokken,
des se!fi toevallen. Met een
Steunende meest op de
Cartesius. 0ft,
Vtm de pokken,
chûn/.:ers,
en des
vallen, Amsterdam 1685; 1688 2 en 1696 3 Zie
de Duitse
'Die neuerweckte
Säuger-Seuche in ihrer Vergleichul1g mit der Frantzosen- oder indianischen Kranckheit
[... l vorgestellt von [... J Antonio Everaers·. in: Die
und entsezte Venus. DtlS is/
chirurgische Abhûntilung eler sa genannten Fmntzosen auch
Pocken
klap-ohren6c. 1699.476-544.
A. Everardi. Lux è tenebris afJitlStl, ex viscerum
enue/mtione.
1662; 1663'. Het boekje werd in juli 1662 opgemerkt door de in Leiden
de Deense anatoom Ole Borch. Zie: H.D. Schepelern (ed.), Olai Borrichii ltinemriurn.
/660-1665. The journalof the Dûnish polyhistor Ole Borch. 4 vols .. Copenhagen 1983,
vol. 2.175-176.
Vgl. L.J. Bol. 'Een Middelburgse Brueghelgroep, IX, Johannes Goedaert, schilder-entoOud Holland 74 (19')9) 1-19; idem.
GoedacrL
7 (1985) 48-54. Grotendeels herdrukt in: Zeeuws
(1996) 2-12.
Zie ook: E. Jorink. 'De logica van de luis. Johannes Goedaert (1617 -166il) en
Swammerdam (1637-1680)'.
52 (2008) I, 0-17.
Everaerts zou zijn overleden tijdens een
van bloemstillevens in
Voor
de Middelburgse school van schilders van bloemstillevens, zie: N. Bakker [e.a.]. Mtlsters
o/Middelburg. },-xhibition in thf honour
Bol. Amsterdam 1984. Voor Goedaen. zie hierin: 79-80; 186-191 en 258-259.
Voor Paulus Veesaerdt. zie: H.J. Zuidervaart. 'Her Natuurbeeld van
(1617 -1(78). hoogleraar filosofie aan de Illustere School te
van het
Zeeuwsch
der
noot 82. Voor Jacob Veesaart. zie: fokker. 'Losse
gijns.
C. van de Voorde.
lmdeeld in XV! streken,
1679.
589;
Ceschiedenis. ')07-509.
Tot 1940 werd in de
oudheidkamer bewaard 'Twee houten
waarde lijst stond: 'Ao
schijnlijk
1668 is deese erve
met kennisse van
van 't Casthuis JACUBUS RIIFlNIIUl·T/., PIErE!, ],\NSL\; VA~ CU lVFR. JA'i VA~ B,\SSII.AAR. ],\.\; BLO'illll
en
ROBBI.RI bZ\',\RT op het verzoek van ]ASI'I.R BRAEè>l\, COR"IIIS HFNI1RIX,
JAN VFRBRl!(;C;r en HFNIJRIK S~C)\rK.
tot dienst van haar
. Volen
gens Fokker en De Man. De
in de
anaromidzamcr een bord met
vermeld 'dat het
tot overdeken dhr. mI'. AI1I\JA~(·S ADR. Vi\~ BR(:~ISSL.
del.er stad en COR:-':EI.IS
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HlNDR1K/. deken, HI['-;IlRII( S~(lI.'CK, J()()ST PHS bcleders en r\.\I'FI\ BRAb\fS busmeester'.
Zie: W.O.
[1(/11 het Stedelijk Mmeutn Mil Oudhedm (Oudheidkflmel)
te
cfmk, Middelburg 1910, nr. 6 J .
J.e. de Man, De
Schoot Ie Middelburg, hare lectoren en
18251866, 2 dIn., Middelburg 1902.
Sehollte, Schets, 4').
Van de Voorde en De
Nieuw lichtende
571. Dit dijbeen werd later door
De
!J1 zIJn 'Ontlced- Genees en Heelkundige Observatien of Waar, opgenomen in: A. de Heide, Nieu
der Apothekers. [... ]
Amsterdam 1682, 87 en afb. VI.
m Vim de np,'7dmé""'" Iiraelia.mten.
schoot te Middelburg, lz.pl.] 1873.
nr. 129. Zie ook: Sehoute, Schets. Diens identificatie van de afgebeelde anatoom als de in 1716 als lector aangetreden Amoud Helvetius moet worden
verworpen, zowel op grond van de zeventiende-eeuwse
als op grond van het normale postuur van de anatoom. Genoemde Helvetius was namelijk bekend 'wegens zijne
alom beruchte onbeschofte
. Mogelijk betrof het hier een erfelijke aandoening
J.E Helvetius als dwerg is beschreven.
Karel Frank (of Françoisz) genoemd als oudste lid van
In 1613
Caspar Pelletier en David d'Outrc!cau was
Over de
van dit eerste collegium is verder nauwelijks iets
!evert,
Vgl. Fokker en De Man, Levensberichten, 53-54, Meertens,
441, en C. de Waard, in: Nieuw Nederlands
Woordenboel: II, kol. 1049.
In zijn functie van Gasthuisdokter was Petrus Burs opgevolgd door de arts Hugo van den
Brande.
J.e. de Man, De kinderen en kindskinderen lItlJ1
de Lûrore, Medicimie doctor te
!/JaP/fIi'.mrin de XVlle eeuw,
1907.
Larore was in 1651 te Utrecht
gepromoveerd, kort na Ferdinand Gruiwardt.
als
in 1661
van de
Latijnse School. In 1668 werd hij student re Leiden. Daar
promoveerde hij in 1670 op een Disputatio medica
de
(opgedragen
oom Anton Arnoldi en de
stadsarchitect Lodewijk Jolijt). In
o.a. aan
oktober 1672 adverteerde hij in de
Courant als 'Med. Dr.' te Midmet natuurfilosofische boeken uit de nalatenschap van zijn vader. Was
student te Leiden in 1680. Promoveerde toen in de rechten op het proefschrift De ernptione & vcnditione
aan Paulus
secretaris van Koudekerke en 'kenner
van de wiskunde'). Was daarna werkzaam als advocaat. Werd in 1705 in de Oude Kerk
Woonde bij zijn
op de Herengracht.
'Decrera et Statuta, Medicos in Urbe
Praxin exerccntes
consideratos, cO!1cernentia cujus Collegii Renovatores,
sequentiul11 Conditores
sunt A. Everhardus, E MichieIs, C van de Voorde, E Baute, G. Tressel, J. Lippins, ].
J. Monje, H. v.d. Brande, J. Wedderburne, J. Michiels, Ao. 1668. Zindelijk

toebehoorende û(m de

58

59

60

61

62

63

voor

9

Philip van Visvliet, zoon van Meinard van
arts
lenor anatomie was. Dit manuscript was op deze
door de toen al
arts Lconard
Boom,
naliet. Voor de twee al:duitl:en, zie bij-

1.

(UBA).
(lok
door doctoren te

op het vroegere leveren van
uroegere elL !t/tere Yflr·l1e.I1PID
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V gl. C.A. Lindeboom, 'Het Collegium Privarul11 Amstelodamense (l664-161.'3)', Neeltl'lrmds
[JOOl' Geneeskunde 119 (1975) 124B-12)4, en H.L.
'Het Collegium l'rivatul11 Amstelodamcnse en de wetenschappelijke twist tussen Reinier de Graaf
en Jan Swammerdam, Maandblad Amstelodamurn 78 (1991) 73-83.
Zie over het onderwerp van vroege
in de Nederlanden de discussie tussen Vermij en Mijnhardt: R.
'Genootschappen en de Verlichting. Enkele
overwegingen', De achttiende eeuw 25 (1993) 3-24; WW. Mijnhardt,
en de Verlichting: een tepliek', De tlchttiende eeuw 26 (1994) 101-114, gevolgd
Rienk Vermij, 'Nieuwe wijn in oude zakken' Iets over plaats en functie van genootschappen in de maatschappij van het ancien tégime',
voor Geschiedenis 24 (1999)
24-46.
Van de Voorde,
747.
en
Zie over de term 'koIlStgenoot' nader: H.J. Zuidervaart, Vlm
menen. Neelerlcmdse sterrenkunde in de achttiende eeuw, Rotterdam 1999, hfst. 1, noot 6.
WW Mijnhardt, TiJt Heil van 't Menschdorn, Amsterdam 1985, 57.
Zie voor het Leidse chemisch-farmaceutisch onderzoek en onderwijs: H. Beukers,
'Mechanistische principes bij Franciscus de Ie Boë Sylvius',
voor de Geschiedenis der Genee5kunde, Wiskunde,
en Techniek 5 (1982) 6-15.
Huisman,
of God, 132.
John Wedderburn schreef zich in mei 1664 voor de eerste keer te Leiden in, kort na de
inschrijving van zijn latere vriend Josephus Hili ('Anglus. 38, Theol. Bacca!', 29 maart
16(4). Waar Wedderburn in de medicijnen gepromoveerd is, heb ik niet kunnen opsporen. Dat moet in de zomer van 1668 gebeurd zijn, want nog op 20 maart 1668 schreef
hij zich aan de Leidse Universiteit (voor de tweede maal) in als 23-jarige medisch student
en in september 1668 praktiseerde hij al als gepromoveerd arts in Middelburg. Voor Hili,
zie: W Steven, The history ofthe Scottish Church, Rotterdam. To which !:Ire subjoined notice5
orthe other British churches in the Netherlands, Edinburgh 1833, 284 en 319.
16')3 1726) was in 1666
van de
ingeschreven als student te Leiden; promotie 1676 op het
proefschrift De 5uiJoCtitione uteriná (opgedragen aan zijn gelijknamige vader, koopman
te Middelburg). Werd in 1682 Gasthuisdokter
in J 718 taak neer). Ouderling in
1705. Woonde bij overlijden aan de Lange Viele. Begraven in de Nieuwe Kerk
Petrus Russe (Middelburg, circa 1655 - Hulst, ?) was in 1667 leerling van de Latijnse
School. Zijn promotie tot arts is niet gevonden. Werd in 1682 dokter van het Simpelhuis. Gaf in Middelburg een niet meer te vinden verhandeling uit over 'de ktagten en 't
goede gebruik der coHY'. Vertrok later naar Hulst en werd daar schepen van het Hulster
Ambacht.
David Immens (Oorschot, 1661 - Middelburg, 1734) was een zoon van de
lil 1685 te
Robert Immem uit Hamburg en Mam van der Delien. Hij
Utrecht op het proefschrift De mmnrml/'ltm cancro. Werd in 1686 diaken te Middelburg.
Stadsdokter 1702. Was gehuwd met Cornelia van Delvendiep. Begraven in de Oostkerk.
Zijn jongere broer Petrus lmmem (1664-1720) werd in 1697
te Middelburg.
[Wo Goeree], Voorbereidselen tot de bybe/sche
en
en kerkelijke
historien uit dc rdderoud5te
der Hebreen, ChaldeCJI,
Romeinen
(etc.). Door een Liefhebber
Oudheden, Amsterdam 1690, 'Voor-reden'.
Vgl. H. Bool1en, 'De strijd tegen W Momma: een bladzijde uit de
van
Middelburg', Kerkhistorisch
(l B6C,) 287-338.
Van der Bijl, Idee en Interest, 23 en 351. In 1674 werd Everaerts namens de stad 'Overdeken' van de baIanskindercll of
naam prijkt ook op de
die dat jaar werd
Zuidervaart, 'De
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J. de
1'i11l de twee noodwt/er in de
des
levens bestaet? Tèn tweeden, op Wilt
deselz;c
kim genoten werden?, Middelburg 1674. Opdracht ondertekend 20 november 1673. In
de volgende twee jaren zou De
zijn Euzooit! met drie
uitbreiden. In het
fCrste Vervo(r; uit 1674 schreef De Mey dat 'ter bevordering van een grondiger kennisse
van
saken'
'kameren' gesticht zouden moeten worden 'in welke verzameld en
bewaard worden
naruurclyke saken, welke in vreemde landen alleen gevonden
worden. Ten tweeden aklerley outheden en dingen, welke tot kennisse en gedachtenisse
van de oude
en saken
sijn. -len derden, alderley scldsame, kunstige werken en vond[stlen der menschen, om de inwoonders tot navolginge te verwekken en om uyt te vinden bysondere werken en kunstige toestellingen, welke goede
gebruyken korll1en geven om de gduksaligheid des menschelijken levens te bevorderen.'
(De Mey, Vervo(r; vûn Euzooiû, bestfumde in
korte ûûntey/?eningen, over het oprechten
ut/n een welgestelde en gelukkige Republyk, in: Wercken (ed. 17(6), Il, 440).
F. Gruiwardt, Een christelzïcke wt/erschouzuinge aen d'ellendige stadt van Middelburgh,
Goes 1678, 48. Zie over de economische neergang van Middelburg na het rampjaar
1672 onder meer: Van der Bijl. Idee en Interest. Als gevolg van de misère werden in 1673
ook de honoraria van de sradsdoktoren en -chirurgijns afgeschaft.
van de documenten en stucken, meBanga, Geschiedenis, 504. F. Gruiwardt,
[... l over 't recht van .rijn hup-vrouwen
deende de deductie van Ferdinûndus
kinderen, [n.p.] 1668, 21-22 [Knuttel 09702A]. Zie over zijn leven nader: A.A. Fokker,
'Het leven van Ferdinand Gruiwardt (1628-1701), den auteur van Zeeuwsch treurtoneel. Uit de nagelaten papieren van Adr.A. Fokker'. Overdruk uit: Nieuwe bijdmgen voor
rechtsgeleerdheid en wetgeving; nieuwe reeks 6 (1880).
Uitgever Moelart droeg Herls' Examen op aan de bewindhebbers van de twee grote
Nederlandse handelscompagnieën: '500 hebbe ick dit Examen der Chyrurgie 't welck
Mr. Cornelis Herls zaliger in sijn leven met groote moeyte ende arbeydt heeft by een
versamelt, ende my ter handt ghestelt nae sijn doodt, tot mynen koste nu willen in
Druck gheven, ende dat insonderheydt oock wel mijn Heeren ten dienste van uwer E.
alsoo U.L.
ter Zee
ende
socckt
wel voorsicn te hebben van goede ende rationale Chyrurgijns, op dat
de Matroosen,
Soldaten ende 't ganrsche Scheepsvolck op soodanige sware ende dangereuse Voyagien
tot behoudenisse van haere ghesonrheydt wel mochten versorcht worden.' Zie: Exûmen
By een ve~'l,adert door MI: Corne!is Herl,", in
leven Chyru1xijn der verder
koopstrzd Midde!burgh in Za'!andt. Seer nut ende
alle jonge chyrurgijns,
ende imonderheydt die haer begeven na Oost ofte West-Indien. Den vijfden druck, vermeerdert en verbetert, Amsterdam 1648. Vgl. ook: Kool- Blokland, De zorg gewogen, 140. Zie
voor Herls' eerste uitgever: T Weststrate, 'By
Mou!ert, drucker ordinaris der Heeren Stilten van Zee!ûndt: Het bedriilvan
als drukkersordirUiris van de Staten van Zeeland en als
1597-1646,
Doctoraalscriptie Nederlands, Oldenzaal [2000], en het daarop gebaseerde artikel "Tot
Middelburch op den Dam in de druckerije'. De Middelburgse drukkersr:.lmilie Moulert
(1597-1646)', Neha!ennia 132 (2001) 2-8.
Voor de rol van de Nederlandse zeechirurgijns, zie: A.E. Leuftink, De
bij 5
lands oorlogsvloot in de 17e eeuw, Assen 1953, en idem, Harde heelmeesters. Zeelieden en
hun dokters in de 1& eet/lU, Zutphen 1991, 2008"c:. Herls [bewerkt door E Gruiwardtl. Examen der rm,;rl,'r<T.'p
een
1!omitorien, en
na er ()ost- ofte West-Indien
Moedts, Middelburg 1660.
om-!oop
Van de Voorde,
dedicatie, iii.
Idem, 'voorreden', ii.
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Van de Voorde en De Heyde, Nieuw
het voor in de
drukte octrooi was de editie in 1C,79 opgezet door de Amsterdamse
Jansonius
van
die bet octrooi later dat jaar aan zijn Middelburgse schoonzoon Willem
Goeree had verkocht. De uitgave werd
met: Van de Voorde,
Zeecornptls.
G.A. Lindeboom, 'Anton de Heide als proefondervindelijk onderzoeker',
l!oor
de Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde,
en Techniek 6 (1983)

121-134.
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Van de Voorde en De Heyde, Nieuw lichtendelzkkel, 571. Ook Van de Voorde refereert
aan een chirurgijn, te weten Jacob Everts[en], als zijn 'zeer waarde vriend'. Zie: Van de
Voorde,
748.
Th. Willis, Nieuwe en
verhandeling
hoedanig
ons die inde beschouwing tlller minemien,
ten tlensien harer voort-teeling, tltlngroejing,
sterven en ontdoeninge, als in der selva
chymische beh'lndeling voorkomt [... l Beneffom een tmctaat van de.r scheurbuiks oorsprong
volgem de nieuwe chymische gronden [... l uyt het Ltltijn vert{ltzlt, Middelburg 1676. Voor
de auteur, zie: H. Isler, Thorntls Willis /621-1675. Doctor ûnd Scientist, New York 1968.
Th. Willis, D'Algemeene en bysondere
[... 1 uyt het
liertaalt, en met noodighe tI(znteyckeningen
door A. dHeide, M. Docter, Middelburg
1677, 'Den oversetter tot den leser', iii.
A. de Heide, Nieu Ligt: 'Opdracht aan al de gene die de vordering der genees-kollSt ter
harte gaat.'
K.W Marck, 'Noma: de Nederlandse geschiedenis van een inmiddels bijna vergeten
aandoening', Nederlandr Tijdschrift voor Geneeskunde 145 (200I) 2482-2487. 'Noma' is
een oud Grieks woord dat 'weidegrond' berekent, alsook 'het grazen' en van oudsher ook
'een zich snel verspreidende zweer'.
Eldering, 'Middelburgs biologisch onderzoek', 95-96.
Banga, Geschiedenis, onder verwijzing naar Van de Voorde [en De Heyde], Nieuw lichtende fokkel, 713 en 744.
J.e. de Man. Antonius de Heide. meel. doctor te Middelburg: ontdekker der ltlter zoo
beroemd geworden trilhatlrbeweging (Middelburg 1905). Ook de Goese arts Gruiwardt
karakteriseerde De Heyde in 1688 als een 'goed chimist en Galenist'. Zie: F. Gruiwardt,
Medicinale en
observatiën, Amsterdam 1688,78.
Van de Voorde en De Heyde, Nieuw lichtende fokkei, 476: experiment door De Heyde
uitgevoerd op 25 juli 1678.
De Heide, Nieu Ligt, 'Opdracht' en lIS.
Van de Voorde en De Heyde, Nieuw lichtende fàkkel, 'voorreden': 'Hoe deselve zijn doorweven met kleene kliertjes, vod-tepeltjes en sweet-pijpjes, 't welk sonder hulpe van vergrootglasen niet ontdekt kan worden.' Zie voor De Heydes gebruik van de
ook: De Heide, Nieu
109-110 en 1(A.
A. de Heide, Anatome
Be{'?,icè mossel, structumm
motum mimndum exponen.r,
est eenturitl observtltionum medicarum,
1683: 1684 2 •
Het boekje werd in 1684 vertaald in het Nederlands door de Utrechtse arts Theodoor
Janssonius van Almeloveen (een neef van De Heydes echtgenote) als:
des mossels en ontleed-,
en heelkundige wtl{zrnmzingen beide met kopcre platen liersien [... 1
nog desselj,: Nieu
Amsterdam 1684. Een
herdruk verscheen
in 1686: A. de Heide,
circtl
mZSSlOnem,
motrices, urtimm
mûrintzm én. Acredunt [... 1 obserlitltiones rnedime, nee non arwtorne
- Edit/IJ nOlirZ,
Amsterdam 1686. Zie: Lindeboom, 'De Heide', en idem, 'De
van het trilhaarepitheel door Antonius de Heide (1683)', Nederlands

124 (1980) 839-841.
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E.G. Ruestow, Tlle rm UI.I\ I. 1.1111. in the Dutch RejJuMie. The
1996, 291, noot 61.
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S. Blankaart, Collectanea
I (J 680) afl. 3, 200-201.
Lindeboom, 'De Heide'.
L.F. Peltier, Fmctures. A
(md
oltheir treatment, San Francisco 1990,
2 J J. De Heyde publiceerde over de botvorming bij kikkers in zijn 'Ontleed- Cenees- en
Heelkundige Observarien of Waarnemingen', opgenomen achter in zij n Nieu Ligt, 83
e.v.
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1J 6

J 17
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van Johannes Coedaert hadden twee andere kunstschilders een (kleine) link
met de Middelburgse chirurgij ns: de kunstschilder Dirk van Delen (1605-167 J) was
de schoonvader van chirurgijn Samuel Boone, en de kunstschilder en kunsthandelaar
Laurens Bernard of Bernaerts (een leerling van François Ryckhals) schonk een van de
anatomische boekwerken in de collectie van de chirurgijns.
Naam-register der Boeken vereert arm de
Ontleed-Kamer der Stad Middelburg,
Middelburg 1746, ZA, FA Verheye van Citters, inv.nr. 54b. Exemplaar ook in UBA.
WS. Unger, Geschiedenis vrm Middelbull, in omtrek, Middelburg 1954, 19662 ,70.
In dit verband is het opmerkelijk dat ook de in de tweede helft van de achttiende eeuw
aangelegde bibliotheek van het chirurgijnsgilde te Leeuwarden een vergelijkbaar 'geleerd'
karakter had. Dit betreft de enige andere Nederlandse chirurgijnsbibliotheek waarvan
nog een catalogus (uit 1820) met 232 boeken bewaard is gebleven. Vgl. M.J. van Lieburg, 'Het Collegium Medicum te Leeuwarden', in: J. van Sluis (red.), PBF De ProBiblioteel: fon
150 jaar geschiedenis in co!!ecties, Leeuwarden 2002, 81-86,
en de catalogus op internet: http://home.wanadoo.nl/mpaginae/CM/colmedis.htm.
Zie: c.p. Burger J 1'., 'Oude Hollandsche zeevaart-uitgaven: het groote zeekaartboek van
Govert Willemsz', Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen 9 (1911) 69-79.
J.F. Helvetius, Amphitheatrum physiognomirR medicum. Dat is Schouw-plaets der medicinale gesicht-konst (1664) was geschonken door François van Bergen 'gezegt Montamts', de zoon van een Middelburgse predikant, die fortuin had gemaakt als koopman en
bewindhebber van de West-Indische Compagnie. Zijn grafzerk uit 1670 was tot 1940 in
de Nieuwe Kerk voorhanden.
Vgl. R. Krul, 'Jean Frédéric Helvetius et sa familie', Janus. Archives internationales pour
l'histoire de la rnMeáne 1 (1897) ')64.
Zie ook de discussie aangehaald in noot 66.
Vgl. hierover nader: Zuidervaart, 'De Mey', 26-27.
Dit geheel in tegenstelling tot de veronderstelling geopperd door Van Berkel in 1989,
in een essay over Zeeuwse wetenschapsbeoefening in de zeventiende eeuw. Zie: K. van
Berkel, 'Inventiviteit zonder continuïteit: het raadsel van de Zeeuwse wetenschap in de
zeventiende eeuw', Nehalermia 75 (1989) 47-56. Van Berkel maakte zijn opmerkingen
naar aanleiding van het verschijnen van de congresbundel Worstelende wetenschap, waarin
onder meer was opgemerkt dat een aantal markante Zeeuwse botanici uit de zeventiende
eeuw slechts
met elkaar in contact zouden hebben gestaan.
Behalve talloze herdrukken van werken uit de zeventiende eeuw (Herls, Gruiwardt, Van
de Voorde en Verbrugge) verschenen in de achttiende eeuw ook een aantal chirurgijnsleerboeken van de hand van de Middelburgse chirurgijn Jan Kouwenburg (ingetreden in
ofMatrooserl
gilde 1706; over!. 1731), waaronder diens veelvuldig herdrukte
troost in zeer veel gebreken, den zeenUln overkomende, Middelburg J 72 J. Dit bock werd
ook in het Japans vertaald door Nankö Yoshio als: Jan Kouwenburg, Shin
Orrznda
Töshirö, J 820. Van de Middelburgse lector Aarnoudt Helvetius
verscheen bovendien diens driemaal herdrukte Korte ontleedkunde van het geheele mcnlichaam in vmgen en mztwoordrn, Middelburg 1
Everaerts'
werden overigens in 1(,86 gebundeld en heruitgebracht onder
de titel:
Historia Natumlis,
Humalli
Anatomitll71, elI'
ab
Foetus rudimentis in Utem, Leiden 1(,8(,.
Ruestow,
in the
Republic, 29J, noot 61.
John
Jravels through theLolJ) Countries 11663], London 1738,9,19,25 en 32.
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B. de Monconys,

des voytlges [... 1 Ol! les v(wants trouveront un lIombre
des
1665, 109-11.3; Paris 1695', vol. 2, 216-222. Zie ook: H.J. Zuiclervaart, 'Hun eigen venster op Gods schepping. Zeeuwse verzamelaars van zeldzaamheden
in de zeventiende en achttiende eeuw', Zeeland 12 (2003) 81-87.
E. Brown,
en
[... 1 door Nederlrmd, Duytslflnd, [etc.],
zie: 12 en 23-24. Vgl. ook: CD. van
Amsterdam 16%,37. Voor Leiden en
the Stut/rt Teriod. Eawt/rd Browne and Jolm
Strien, British tmve!!ers in HO!!tmd
Locke ({j' tourists in the United Provinces, Leiden/Ncw York 1993, en idem,
the
Low Countries. Accounts o/British tm veilers 1660-1720, Amsterdam 1998.
G.J. Hoogewerff (ed.), De twee reizen van Cosimo de Medici,
van 7osCûne, door de
Nederlanden (J 667-1669). Journalen en documenten, Amsterdam 1919.
School,38.
De Man,
Collectie Fokker (UBA): notitie d.d. 6 maart 1660: bijeenkomst van het stadsbestuur
met Nicolaas Blankaart in Roode Leeuw te Middelburg over de Illustre School 'alzoo dese
schoole te niet geloopen is'. V gl. ook het daar genoemde incident d.d. 5 febr. 1661 waarin
N. Blankaart verlangde dat voor hem de zitplaats in de Nieuw Kerk in het gestoelte van
de Raad van Vlaanderen opnieuw geopend werd. Het stadbestuur wilde echter dat hij na
ontvangst van een eenmalig bedrag afstand zou doen van zijn (nominaal) professoraat.
Vgl. ook Blankaarts ontslagbrief met 'vereerend getuigenis' afgegeven door burgemeesters, schepenen en raden van Middelburg op 28 september 1666. Tresoar, Leeuwarden,
sign. 409 Hs. 2.
O. Schutte, Het album promotorum van de academie te
Zutphen 1980, 23.
Zijn niet gedtukte dissertatie ging over de pest.
Ferdinand Gruiwardt droeg zijn Medicinale en chirurgicale observatiën [... ] aengeteykent
in
sesendartig-jarige ondervindinge, Amsterdam 1688, op aan zijn 'twee goede vrinden' Nicolaas en Stephanus Blankaart. Van laatstgenoemde, die in Amsterdam op het
drukken van Gruiwardt boek had toegezien, is ook een lofdicht in Gruiwardts werk
afgedrukt. In 1691 was Gruiward t overigens minder over Steven Blankaart te spreken,
aangezien deze tal van drukfouten in de uitgave had laten staan. Zie: F. Gruiwardt, VerlJolgh lJan de deductie
historie. Goes 1691, 23-26.
Jorink, Boeck der Natuere, 252-254, noot 373.
S. Blankaart, Collectanea
1 (1680) aH. 1, 181: 'In Middelburg tot Zeeland
is ons te zien gekomen een kalf met twee hoofden.'; aH. 2, 149: 'Over eenige tijd in Middelburg tot Zeeland zijnde, is mij aldaer by een goed vriend een Henne gcroont met vier
poten [... ]'; Vgl. ook aH.!, 69: 'Heeft in Middelburg een man gezien met een witte en
een zwarte knevel.'
Blankaart, Venus belegert en ontse!.
De Baar heeft vastgesteld dat ongeveer 10% van Bourignons 'geestelijke' netwerk uit
Het
leiderschap lJt/n
artsen heeft bestaan. Zie: M. de Baar, 'Ik moet
Antoinette
(1616-1680), Zwolle 2004,
U-I. van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1 680-1725, dl. 4, Amsterdam 1967, 159162.
In 1681 verscheen het nog door De Heyde vertaalde VerlJo<'1, of tweede deel der redenkundige
ViUl de
en werking der genees-middelCl! [van Thomas WillisJ,
Amsterdam 1681. Later dat
kwam Willis' volgende boek op de markt: Nieuwe lJC/'handeling !Jan de koorsen, ditmaal vertaald 'en met noodige aanteikeningen verrykt' door
Stephan Blankaart, Amsterdam 1681.
A. de Heyde, 'Opdragt' aan 'Christiaan Thibault, regerend burgemeester der stad Middelburg', in: Van de Voorde en De Heyde, Nieuw lichtende filkkel.
K. van Berkel, Citaten uit hel boek der natuur: Opste!!en over Nederlûnd,.e
schiedmis, Amsterdam 1998; Jorink, Bocck der Nt/tuere.
De Heyde, 'Opdragt'.
De Baar, 'ik moet
5 U; De Man, 'De Heide', 26. Een uit Rijnsburg
nouvet/utez,
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brief van Anmnius de
is de enige van hem die [in afSchrift] bewaard is
De brief d.d. 21 okmber 1692 is gericht ,lan Johannes van de Claver (over!. 1(94), een
man die sedert 1671 kerkenraadslid te Middelburg was. UBA, Handschrift XIV G 9.
De Man, 'De Heide', 26, die hier een door Pieter de la Rue in het begin van de achttiende eeuw opgetekend getuigenis aanhaalt van een Amsterdamse neef van De Heyde.
Het aangehaalde getuigenis openbaarde De Heyde in 1698 in een brief aan de Engelse
theoloog en natuurfilosoof George Garden, de Ie ieler van een mystiek-piëtistische
in Aberdeen, die eind jaren negentig een aantal van Bourigl1()l1s werken in het
vertaalde. Zie: A. Bourignon, An Admirable Treatise of Solid Virtue [... 1 mzrl5ltl[('a
the original French, Amsterdam 1698. De Heydes briefis afgedrukt in de 'Introduction'.
Zie: 'A dissertation of Dr. Ant. De Heyde, famous physician of Middleburg in Zealand,
concerning the sanctity and divine illumination ofAntonia Bourignon', in: [G. Garden],
An Apologyfor M. Antor/ia Bourignon, London 1699, part Il!, 245-2(,0.
De echtgenote van Philippus Maximiliaan Helvetius was Johanna Cornelia Thielenus
(over!. 1723), de dochter van de Middelburgse predikant Johannes Thielenus en zijn
vrouw Susanna van Baerle.
De gildepenning van 1693 werd gemaakt door Willem du Pré, stempelsnijder bij de
Zeeuwse Munt naar voorbeeld van de penning uit 1661. Het omschrift luidt: DE HEER
BURGM STEVEN VOET OVERD[EKEN]: IOHAN BERCKMAN D[EKEN]. Op
de keerzijde staan de namen: AERNOUT VAN [DE]R BEEKE, IOHAN EVERTSE
BLR (Beleder), SAMUEL BOONE BOECR. (Boekhouder). Vg!. De Man, 'Een onbeschreven penning', 124 en 129. Een exemplaar van deze penning, gemerkt 'no lO', is in
het Rijksmuseum te Amsterdam, nr. NG-VG-7-468.
H.M. Kesteloo, 'De stads rekeningen van Middelburg VII (1650-1675)', en idem, 'De
stadsrekeningen van Middelburg VIII (1675-1700)', Archief, vroegere en latere mededeelingen
in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap
der Wetenschappen 8 (1901) 1-82 en 83-135.
Vg!. Van der Bijl, idee en Interest. De Moulin, 'Theatrum Anatomicum Rotterdam'.
Zie ook: Philip Maximiliaan Helvetius, De heerlykheit
heel- en ont/eedkurlden
ZJPrtoont in ene fnsU rede.
door Philip fi4'iximilitlan Helvaius. dokter der
by den aanvang zyner bedieninge, als
et antltomitR lector der stadt Rotterdam, 's-Gravenhage 1705.
De Moulin, 'Theatrum Anatomicul11 Rotterdam'.
Fokker, 'Losse bladen', 344.
Vanaf 1716 ontving Helvetius f. 13:6:8 als 'toelegh' als lector in de ontleedkunde. Van
1727-1739 was dit bedrag f. 38: 16:8, inclusief het ontleden van vier lijken. Vóór 1727
was Helvctius voor bijzondere ontledingen af en toe afzonderlijk betaald. Zo ontving
hij in 1720 f. 2: 12:6 'voor het schouwen en openen van het dode lichgaam van Jurry
Lovijn, sijnde doot gestoken'. In 1725 kreeg hij f. 10 voor het ontleden van drie 'menschenlichaamen' en in 1727 f. 3:6:8 voor het anatomiseren van een dood lichaam'. Zie:
Kesteloo,
123 en 134.
Fokker, 'Losse bladen', 344.
De beker wordt genoemd bij Dirks, Gildepenningen, 330. De glazen bokaal droeg als
opschrift: De goede
van het Mtlandelij/esche Collegie der Medicintie Doctores &
binnen Middelburg in Zeeland
Aarnoud Helvetius, Verhandeling
Middelburg 17:36, en idem, Verhmldie tot de
eerst- (fl jong-geboome kinderen, zoo binvan
Ilen
buiten de kmûm-kmners, opzigt
Middelburg 1738, voorgedragen in resp.
de 23e en 45e 'maandelijksche Genees- en Heelkundige bijeenkomst te Middelburg'.
Fokker en De Man, De
en
gebouwen van MiddelbulX, vermeldt dat
op de schoorsteen
stond: 'Anno 1737 was overdeken dhr. en mr JAN STEFNCIZAU IT,
dezer stad enz. - PIlTER VRUI.!U IART deken, PIFIZRE BERTRANII en
JAN OZ"-\AN beleeders ANTIIUNY JONAS/.. RO!.FVFIT busmeester.'
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O.P BlekerenJ.Z.S. Pel. 'Paulus de Wind (1714-1
1)',
1'11I1/Jet
KOllillklijk Zeeuwsch GmootschilP der
(1998) 57-80.
De Man,
School, 37-,38: 'Dat monument kwam
uit de aloude Chirurgijnsgilde kamer en was in 1753 door P de Wind
en daarna
bewaard geweest op een zolder, van het aan de
tijd was dit groene
firma Fak Brouwer behorende pakhuis De Hoop, nabij de vroegere Segeerspoort.' Zie
ook: Fokker en De Man, De
en openbare gebouwen u{m !vfiddelburg, daar met
het jaar 1754.
Kesteloo,
134.
Messing gildepenning met aan de voorzijde een mensengeraamte met in de uitgestoken
rechterhand een pijl en in de linkerhand een zandloper. Tussen de benen een adelaar,
die met uitgespreide vleugels uit de burcht van Middelburg opstijgt. Daaronder, een
compartiment je met een nummer (22). Omschrift: VOOR 'T I CIIIRLJRC;IENS I GILDE.
Keerzijde: Vijf wapens (drie en twee), waaronder één groot (tussen het bovenste tweetal), allen aan één strik gehecht, met daarnaast het jaartal 1756. Rond de wapens zijn
linten geslingerd, waarop de volgende namen: Al.EXANLJ. IOl-l. HIERON. HIIYSSEN. Links
daarvan: ANTI IONI VAN STEVENINC. Daaronder: (omgekeerd) DFKFN. Rechts daarvan:
FRANÇX1IS RITSAART. Daaronder (omgekeerd): OUD. DEKEN. Beneden, links: IAcoB DE
WOLF. Daaronder: BFIHDER, en rechts DIRK Mus. Onder deze: BI;SMR. (busmeester).
Exemplaar in Rijksmuseum Amsterdam, NG-VG-7 -465.
De toegangspenning tot de hortus medicus te Amsterdam op naam van Gerardus de
Wind is in collectie van het KZGW Zie: M.G.A. de Man, C'tU{1!ogus der numismatische
verzameling van het Zeeuwsc!J Genootschap der Wetenschappen, Middelburg 1907, 133
(met jaartal 1753).
Een verslechtering van de kwaliteit van de chirurgijnsopleiding kan ook het gevolg zijn
geweest van een verlies aan expertise. In 1770 was vrijwel de gehele staf van het Middelburgse Gasthuis overleden, als gevolg van een epidemische ziekte. Bruijn, Ships Surgeons,
93, 150,253; Schoute, 'De levensloop van een ziekenhuis', 63.
ZA, FA Verheye van Citters, inv.nr. 54b.
SchoLlte, Schets, 44; C. de Waard, inventaris de oude archieven berustende onder het bestuur
van de Godshuizen
Middelburg 1907, 11: resolutie Maart 1791. Vanaf dat
moment wordt er in de
ook een post opgenomen 'voor het onderhoud
van de zoogenaamde Potterskamer of Anatomie', welk bedrag van 12 pond voor het
eerst in 1791 aan H. van Klemmen werd uitbetaald. Zie ook: Kesteloo,
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Vgl. A. van Solingen, Redevoering ter
U{Ul Paulus de Wind, Middelburg!
Leiden 1798. De toegangspenning tot
medicus te Amsterdam op naam van
Paulus de Wind is in de collectie van het KZGW Zie: De Man, Catalogus, 133 (met
1784).
Zie voor de omzetting van het Middelburgse chirurgijnsgilde de uittreksels uit de stedelijke notulen in: Wetten van het Collegium
Medioburgense, Middelburg
1795. Een naamlijst van 'presidenten en
van dit in 1795 opgerichte Collegium Chirurgicum Medioburgense hing volgens De Man tot aan de sloop in 1867 in
de chirurgijnskamer. Zie: Fokker en De Man, De
en openbare gebouwen van
Middelburg, 17-20.
Fokker en De Man, De
en
v{m
18.
N.c:. Lambrcchtsen aan J.H. Schorer, 13 februari 1801. Inliggend bridJc tussen pag.
14 en 15 van de Notulen Viln de Strlten Vt1n Zeelcznd 1767. ZB, HandschrirtenverzameKZGW, hs. 10'5()-C. Mct dank aan rnr. Wim Dirksen, die mij op dit stuk attent
maakte.
De Man, Uf.I'/U'j/(I{fWHC
ZA, Archief
Nederlandsche Maatschappij der Geneeskunst, i nv. nr. 12. Het
afschrift bevindt zich in het hierin opgenomen Archicf
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van de Vereeniging van Cenees- en Heelkundigen in Zeeland, inv. nr. 62. Een tweede
afschrift bevindt zich in de UBA, collectie Fokker.
David Baute, Cort re!rlfls sedert
1609. De avonturen Vtm een Zeeuws koopman in
Spanje tijdens de 7{/chtigjarlgc Oorlog, uitgegeven door Rohert
Hilvemun 2000.
Van de Voorde, Fakkel, 508.
Van de Voorde,
Zee-compm, 747.

