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Geschilderde 

PORTRET BELANGRIJKER DAN ONTLEEDKUNST 

In 1925 verblijdde schilde1· Martin Monnicken

dam zijn opdrachtgever met 'De anatomische les 

van professor Louis Bolk'. Bolk staat op het punt 

aanschouwelijk ontleedkundige onderwijs te 

geven. Het portret - met docent, studenten en 

lijk - past volmaakt in de eeuwenoude traditie 

van geschilderde anatomische lessen. 

Een geschilderde anatomische les is een 
portret van een praelector (professor in de 
anatomie) en zijn studenten. De praelector 
demonstreert de werking van het mense
lijk lichaam met behulp van een stoffelijk 
overschot (of een deel daarvan) van een 
mens of - bij Bolk - een aap. De vroegste 
anatomische les is een houtsnede op de 
titelpagina van Andreas Vesalius· leerboek 
De hu mani corporis Jabrica uit 1543. Omringd 
door publiek demonstreert Vesalius in een 
theatrum anatomicum de buikorganen 
van een vrouw. Nog diezelfde eeuw wer
den anatomische-lesprenten een traditie 
op titelpagina's van medische leerboeken. 
en schilderijen van anatomische lessen 
('anatomiestukken') werden ner zo popu
lair als regenten- en schuttersstukken. 
Bieden deze genrestukken een gerrouwe 
weergave van anatomische demonstraties? 
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De analomische les vc111 dr. Nicolaes Tulp' 
vun Re1111Jra11dt van Rijn, 1632. (Opname 

vm1 voor cle reswunllie!) Anatomisch gezien 
is er iers mis mei de 0111/ecle linker ar-111 van 
het lijk. Wellirhl schilclercle Rembrancll Wl 
los p1-ep11rar11 van een onderarm en ·plakre' 
l1ij die nier helemaal in de juisle positie rwn 
hel lich<u1111. Een aantal over/ieclrn kijk! óf 

naur her. prepnraat, waar Tulp cle lange 
IJuigspiaen vun de lwncl laar zien, ófnaar 
cle linker hand vm1 Tulp. die cle Jimclic 111111 

deze spit'ren /Jij de levende laat zien. 

Om deze vraag te beantwoorden gaan we 
na wat er gebeurde in een ontleedkamer 
of theatrum anatomicum en dat vergelij· 
ken met wat er op de schilderijen staat 
afgebeeld. 

Ontleden in de winter 

De eerste "publieke anatomisaties" von
den omstreeks 1550 plaats in het voorma
lige Sint Ursulaklooster. tussen Kloveniers
en Ouclezijds Achterburi:,rwal. De chirur
gijns hadden zich onlangs losgemaakt van 
her trip- en klompenmakersgilde. Op ver
zoek van de overlieden (het giklebestuurl 
der chirurgijns en barbiers verordenclc> 

Filips II. koning van Castilië. graaf' van 
Holland et cetera. op J 3 maart 1555 "dat 
sy eens jaars sullen hebben tot haar licclc>r 
instructie eenen clooclen menschen 
lichaam. bij de wet en justitie van Amstc>r
dam voorgeschreven geëxen1teert. ter dis
cretie en goetclunken van clieselve dl•r Wl't. 

·/Jl' llllllto111i.1d1r les VCIJI clr. ]1111 /Jeij1111111· \11111 lfr111l>rnnd1 "''" /.11.111. 
1656. 1Jeij111,111s lwo/cl m1thr!'ek1. nw,ir !'r is pri111<1 z1cl11 "I' z1.111 
l11111d,•11. lwz(l! 111r1 re11 lwrsen.1ecl1t'. Il!' l/llikor_l!,1111c11 zip1 kt ·1111d11k 
ui ,'!'reler 11111/t'ecl. l·en ho111en /l/11k 11111/c,· cle scl1011clt'r, zorgr ,·, 
\l'(/1/1'.\ClliJnlijk \'()Of' dt11 hel /1110/il in t'('/1,t!IIIISll,I!,<' p11.,111t · 11.1.!I l't ltl) tl,· 
1111fll'di11g. Mei l't'II i11stn1111,•111 (<'!'tl pi111e1!J cl,·111011.111·,•ffl i>.-1p11,111 
dl' llt'rS!'lll'llt'z,·11 IJ!' oss1s1e111. 1ollt-gi,·111c,·s1c1· G1_1sl>t'rt ( 11lkoo1 111r1 
lief .\dlt'cll'id,1k 111 z1111 Imker 11,mtl. volg! tic 1Jll!lt -cl111_1.! 111.-r ,1t111t111, 1,1 



anatomische lessen 

'/Jt' WHll0111iscl1,· ks """ proJ i'rl'dl'rik R11ijscli' v1111 ,\,/,'i,1,·11 fl<1ckt'r, 
JGïO. Ik pn1d,·c1or (111<'1 lwt'd/ 011lkt'dl lil'! opp,·n•/11kkig<' ,kd vu11 
llt' llllik !'Il""' lillkt'r /Jov,·11l1t't'II. '" zij11 rt'cill,'1' """" lit't'./i ,,u t'l'II 
1,11,cel t'II llll'I cle li11ker lw11tl1 l1ij t't'II <lll(IIOllliScli,· Sl/1((111111' v,,st. 
DL' dodl', l't'tl jot1gl' 111<111. is \\'<ft11"scl1Unlijk gt:idl'nlist'tTd \Vt't'l)!t'gt'Vt'II. 
IJL' c1<1tt\\lt'Zigl'11 lOlll''1 wt'i11ig hl'l,111.�stt.'lli11g voor dl' 0111/L'diug. 
Op dt' udllrrgrol/C/ sl<1u11 gt'wclv,·11 ,·11 ,k ht'dd,·11 v<111 r\pollo ,•11 
,\t'srn/11pi11s, dt' god """ ,Ic gc11t't'sk1111s1. 

·IJc ,111,11m11iscl1t' /t's v1111 dr. \•Vill,•111 Rodl ' """ Coml'lis Trnos1. 1 ïl8. 
/)(' /Jl'lll'll'Cltff demons! l'l't'/"I l'1'II Zt'I'/" /"('!1/isli.1cli \\'1'1'1",l!l',l!t'\'1'11 l'II Jrn11i 
gq11·,·p<1r,·,•n/ k11kgnvrid11. Rot'/11n·k1 l',·11 ,1111110111isd1,· s1111c111111· 
0111/ioog m wijsl iets 11<111. Gi/dt'kiil'c/11 l'i,•1,.,. Cl,•v,Ti11g. links. kijkt 
lot' 1,·1wijl 1,v,·,· owrlil'd,·11 111,·1 dk1111r rn11vast'l','II. O(dt' k1'11ik i11 dl' 
lw11d va,1 de 111w1 i11 lh·t 111/ddt'II t"OIISt'n 1t'1•ingsvJol'isrifilt'V1lf of l't'tl 
horrt'I. is 011tl11icldijk. 

'/Je c111111m11iscl1,· lcs 1•,111 prof 

E Frwlrrik R11ijsd1' 1•,111 Joh1111 Vllll 
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dt'111011sll't't'rl dl' hlot'dv111e11 i11 
tl,· 1111wls1rc11g. de p/11rt'1i1<1 ,·11 
/1,·1 /id1w1111 1·1111 �11igcli11.t:. D,· 
joll_l!t'II rcclils. llll'I /1,•1 ,l!t'IIIOll

lt't'/"(lt' ki1Hlcrskcl,·1j<'. is 1<11 ijscll · 
� 20011 1--kndrik. Voor dl'Zl' duidl'-

lijkt' ,11u110111isc/1t• dt'IIIOIISlnllil' 
/1t'!Jht'II 111!1<11' lll'l'l' lot'kijktT.1 

'v hd<111gs1dli11,!!.. 

omme daarinne te mogen doen haarlieder 
Anatomisatie ( ... ) sonder hen daaromme te 
doen eenig hinder. letsel of moeijenisse. 
want 't ons alsoo gelieft'". Na de Alteratie 
van 1578 benoemde her sraclsbesruur bur
gemeester Maarten Janszoon Coster tot 
praelector ('voorlezer') in de anatomie. De 
praelector. altijd een gepromoveerde arts. 
verzorgde het theoretische en praktische 
onderwijs in de anatomie voor de chirur
gijns. Coster gaf les op de bovenverdieping 
van de Kleine Vleeshal in de Nes (gesloopt 
in 1779). oorspronkelijk de kapel van her 
Sint Margarethaklooster. In 1619 werd een 
anatomie kamer ingericht in de v\laag op 
de Nieuwmarkr voor Cosrers opvolger 
Sebastiaen Egbertsz de Vrij. Deze ruimte 

cliencle ook ab gildekamer. maar dal bleek 
zo onpraktisch dal in 1639 in de Kleine 
Vleeshal een nieuw ·ontleed-theater' werd 
ingericht en de ruimte in de Waag tut 
gildekamer verbouwd. Van deze ontleed
kamers zijn geen duidelijke afbeeldingen 
bekend. In 1691 werd in de Waag een 
middentoren gebouwd voor een niL•uw 
theal rum analOmirnm. Cent raai in dit 
amfi1 heat er swnd de draaibare ont lenl-
1atel. l)e voorste 11j. de enige met zit plaat· 
sen. wa, voor leden van dL• regering. 

� inspecteur, van het Collegium Medil'u111 
� en doctoren van 50 1a,ir en ouder. Ik IWL'<'· 
� de l'll derde nJ \Varen .�cre�trVL'l'HI voor dt• 
§ 
Î ovl'rliL'Lkn. doctorL·n 1011ger d,111 'JO L'n 

mL'L''ter-ch1rurgi_p1, pudcr d.in '>0 l lp d<' 
Vll'r(k. Vl)ld,· l'll �l',dl' 111 ,((li1lil'l1 dl' .illdl' 
rl' ch1rurg1111, l'll dl' /,l'VL'llLk l'll .IL ht,tl' n1 
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waren voor chirurgijnsleerlingen en (beta
lend) publiek. 
De ontledingen vonden meestal plaats in 
de winter. want bij lage temperaturen 
trad minder snel ontbinding van het lijk 
op. Weke delen ontbinden het eerst en 
daarom begon men met de interne orga
nen en de hersenen. Dan volgden spieren, 
zenuwen, gewrichten en botten. De ontle
ding duurde hooguit enkele dagen en de 
praelector moest zowel prepareren (toebe
reiden voor onderzoek) als demonstreren. 
Hij beschikte over een uitgebreid instru
mentarium met messen, scharen. zagen. 
pincetten, injecteerspuiten, blaaspijpjes 
en dergelijke en werd bijgestaan door de 
gildeknecht. Met houten blokken werd 
het lichaam in de goede prepareerpositie 
gelegd. Sommige praelectoren, zoals Fre
derik Ruijsch, hielden ook demonstraties 
met geconserveerde en geprepareerde 
organen. 
In 1798 werd het chirurgijnsgilde opgehe
ven, maar tot 1869 bleef het theatrum 
anatomicum in gebruik. In 1857 werd in 
de Waag een snijzaal ingericht waar 
geneeskundestudenten zelf preparaties 
maakten aan lichamen. Die waren toen 
wel geconserveerd en voor een complete 
ontleding was dus veel meer tijd beschik
baar. Het theatrum werd alleen nog voor 
colleges gebruikt. In 1869 verruilden de 
anatomen de Waag voor het oude Lepro
zenhuis op het Jonas Daniël Meijerplein, 
dat verbouwd was tot anatomisch-fysiolo
gisch laboratorium. Het Ontleedkundig 

2/)() 

'/Je 111111tm111scl1e les van dr. Sebasliarn 
/:ghatsz de Vrij' van l'/wmus de Kt'1jsl'I'. 

/6 / '.I  IJ" f'l'lle/i•cwr geeft een de11w11strntie 
,w11 /iel gcmo11tee,·dr skelet va11 de me11s 

Met cc11 sm1Cl1• \Vl/$1 l111 op liet laagstr ,14cdcel· 
lt' 11011 lwt oppenlf'r11lwe11. ,f "1' de wervelko
lom III lwt le,11/egeh1cd /Jr> rh1run!1111s liJke11 
1/1• dc1111mslnll 1t' 1,· volg,•11. lw/111/ve de mu11 

rerht; voor 

Laboratorium op Mauritskade 61  werd in 
1909 de nieuwe behuizing en in 1985 ver
huisde men naar het Academisch Medisch 
Centrum. 

Tafel 'gedekt' met een lijk 

Praelectoren in de anatomie behoorden 
tor de Amsterdamse notabelen. Sommigen 
werden zelfs burgemeester en anderen 
legden anatomische (rariteiten)verzame
lingen I aan die wereldberoemd werden. 
Men neemt aan dat zij zelf opdracht 
gaven tot het maken van een portret, dat 
vervolgens in de gildekamer kwam te 
hangen. 
Sebastiaen Egbertsz de V1ij (1563-1621) stu
deerde in Leiden en promoveerde in 1585 
tot doctor in de geneeskunde. Hij oefende 
een praktijk uit in Amsterdam en werd in 
1595 tot praelector anatomiae benoemd. 
Daarnaast werd hij in 1606 burgemeester 
en in 1609 lid van de Staten-Generaal. Het 
portret dat Aert Pietersz (1550-1612) van 
De Vrij maakte, is de oudste geschilderde 
anatomische les. Pietersz kreeg de 
opdracht in 1601. Toen het doek in 1603 
af was. waren vijf personen op het schilde-

'De a11atomische les va11 clr. Scbas!iae11 
Egbertsz de Vrij' van Aert Pictcrsz, 1 603. 
De Vrij staat achter het lijk, kijkt 1111C1r de 
toeschouwer en wekt met de schaar i11 zij11 
rechter hand cle i11d111k iets te gaan doen. 
Het lichaam is echter ongeprepareerd e11 
voor een eerste incisie zou hij een mes nodig 
hebben. Geen van cle chirnrgijns (l11111 11mne11 
staan rechts) lijkt te letten op de cle111onstrntic. 

rij overleden aan de pest; achttien jaar 
later stierf ook De Vrij daaraan. De com
positie is duidelijk gebaseerd op een 
schuttersstuk. Het grootste verschil is dar 
bij de chirurgijns de tafel ·gedekt' is met 
een lijk. Schutters gaven de voorkeur aan 
een rijk van eten en drinken voorziene 
dis. Heel anders is de compositie van 
(waarschijnlijk) Thomas de Keijser ( 1596-
1667). die De Vrij in 1619 schilderde. 
Zijn werk laat ook wat meer actie zien. 
Daarentegen is het portret vanjulwn 
Fonteijn uit 1625 of 1626 weer heel sta
tisch, of lib'l: dit aan de restauratie'? De 
schilder Nicolaes Eliasz (±1590-±1655) 
werd ook wel Pickenoy genoemd. 



Johannes Fonteijn ( 1574-1628) was na zijn 
studie teruggekeerd naar Amsterdam en 
werd er in 1621 tot praelector benoemd. 
Hij was de lijfarts van prins Maurits. 
Nicolaes Tulp ( 1593-1674) studeerde in 
Leiden en promoveerde in 1614 tot doctor 
in de geneeskunde. In 1628 werd hij prae
lector, in 1653 tevens burgemeester. Rem
brandt van Rijn ( 1606-1669) was nog jong 
en onbekend toen hij Tulp in 1632 ver
eeuwigde. Van dit veelbeschreven schil
derij is onder meer bekend dat de man 
links er later is bijgeschilderd, net als de 
namen van de aanwezigen op het papier 
dat de man links van Tulp vasthoudt. 
Opvallend is dat Rembrandt afwijkt van 
de traditionele statische portretcomposi
tie; Tulp is echt bezig met een demonstra
tie. Heel vaag is de ruimte waar de hande
ling zich afspeelt aangegeven. maar het is 
onzeker of dit de anatomiekamer was. 
Een kwart eeuw later schilderde Rem
brandtja11 Deijrmrn. Het bestaande doek is 
een fragment van het origineel: in 1723 
raakte het schilderij zwaar beschadigd 
door een brand in de Waag. Van het veel 
grotere oorspronkelijke werk bestaat ech
ter nog een ruwe schets door Rembrandt 
zelf. Daarop is ook nog iets te zien van de 
ruimte waarin de ontleding plaatsvond, 
vermoedelijk de Kleine Vleeshal in de 
Nes. Johannes Deijman ( 1620-1666), prae
lector sinds 1653, studeerde net als zijn 
voorgangers in Leiden, maar hij was in 
1642 in het Franse Angers gepromoveerd. 

Demonstratie in fantasiedecor 

De wieg van Frederik R11ijscl1 ( 1 638-1731) 
stond in Den Haag. Waarschijnlijk 
bezocht hij de Latijnse school en leerde 
voor apotheker. Hij opende een apothe
kerswinkel en ging daarnaast geneeskun
de studeren in Leiden, waar hij in 1664 

·1Jt- ,111,110111isrhe ll's v<111 
pnif. l'l'lnis Cm11pl'r·' V<III 
Tilw111 l<egt t'l's. 1 7.58. / ll

' 

prndccror lwcfi i11 zij11 rl'd11 l'r 
h<111d ,·,·11 S(11lpt'I ,·11 gceji tie 

i11dn1k de <Jtilll'tli11.� I<' Zlllil'II 
l'(lt!l"fZl'll1'11 Vtlll l11·1 lr,1ls-ht10/il-

1',.l'l'<ll"<l(II. wuw1,,111 111 til' ht1ls 
�pil'rl'n. vaten t'II Zt'IIH\\lt' tl ZÎJII 

,'t!.t'J >rq,11rl'l'rcl 

1 1 1 1,  •\ 1n , 1 l• 1 d,1 m ,, ·p 1 l·111h l· 1  l lJ•Jx 

promoveerde. Twee jaar later werd hij in 
Amsterdam praelector in de anatomie. 
In 1668 werd hij examinator van vroed
vrouwen en in 1672 volgde de benoeming 
tot stadsvroedmeester. Ruijsch werd voor
al bekend door zijn kabinet. dat in 1710 
meer clan 1300 anatomische preparaten 
omvatte. Tsaar Peter de Grote kocht de 
collectie, die in 17 17  naar Sint Petersburg 
werd verscheept2• Onversaagd begon de 
80-jarige doctor aan een nieuwe collectie. 
Net als De Vrij werd ook Ruijsch twee 
keer geschilderd. Uit 1670 dateert het 
portret dat Aclriaen Backer (±1635-1684) 
maakte. Ruijsch is echt met zijn vak bezig. 
maar waarschijnlijk werd hij in een fanta
siedecor geplaatst. Dertien jaar later legde 
Johan van Neck ( 1635-1714) de anatoom 
ook duidelijk vast tijdens een ontleedkun
dige les. Dat Ruijsch · zoon Hendrik er bij 
aanwezig was. is goed mogelijk. We weten 
dat hij zijn vader hielp bij het prepareren 
van stukken voor diens kabinet. 
Willem Roëll ( 1700-1775) studeerde in zijn 
geboorteplaats Franeker en in Leiden. 
waar hij promoveerde in 1725. Hij opende 
een praktijk in Amsterdam en werd in 
1728 assistent van Ruijsch en na diens 
dood zijn opvolger. In 1772 nam hij ont
slag. Cornelis Troost ( 1697-1 750) voltooide 

'De anatomische les v1111 dr. johcm Fonteijn' 
van Nicolaes Ehasz. 1 625 of 1626. Hier is 
namwlijk.s sprake van een anatomische 
dm10ns1:ra1.ie. De praelector wijsr naar de 
schedel, maar de aanwezigen hebben er geen 
acmdacht voor. Dit doek raakte in J 723 
zwaar beschadigd door dezelfde Waag-brand 
dit' Rembrandts Deijman-scliilderij bijna 
n1i1werde. Waarschijnlijk is de schedel er 
,w de restauratie zelfs bijgeschilderd. Op her 
origineel waren 11aasl de pradector nog tien 
chi111rgijns en enkele collegemeesters te zien. 

Roëlls portret in 1728. Op een voorstudie 
in krijt is te zien dat het schilderij oor
spronkelijk groter was gedacht en daarop 
zijn ook de contouren van een theatn.1111 
anatomicum (het nieuwe) aangegeven. Als 
de chirurgijns op het schilderij aandacht 
zouden hebben voor de geprepareerde 
knie. zou her een echte anatomische 
demonstratie zijn. Maar dat is nier zo. 
Ook de tafel is veel te laag en de locatie is 
zeker niet het theatrum. 
Prtrns Cmnpa ( 1722-1789) oefende het vak 
van praelector maar kort uit. De Leidenaar 
was in l 746 gepromoveerd tol docLOr in cle 
filosofie en de geneeskunde. In 1750 wercl 
hij tot professor in de anatomie en genees-

1111  
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kunde te Franeker benoemd. Vijf jaar 
later werd hij praelector in de anatomie 
en hoogleraar in de geneeskunde aan het 
Amsterdamse Atheneum Illustre. Al in 
1761 nam hij ontslag om zich geheel te 
wijden aan wetenschappelijk onderzoek. 
In 1763 werd hij hoogleraar geneeskunde 
in Groningen. Campers nagelaten anato
mische kabinet werd in 1820 door 
Willem I gekocht, die het vervolgens 
schonk aan de Groningse universiteit. 
Veel preparaten gingen in 1906 door 
brand helaas verloren. Camper werd in 
1758 geschilderd door Tibout Regters 
(1710-1768), maar niet in het anatomisch 
theater. Het fraaie halspreparaat staat op 
een bureau, iets heel anders dan een sec
tietafel. Opmerkelijk is dat de schilder. of 
Camper zelf, voor een statisch groepspor
tret koos. 
Ook Andr-eas Bonn ( 1 738-1818) zien we in 
1 792 buiten het theatrum anatomicum 
aan het werk. Sterker nog. hij geeft geen 
klassieke demonstratie met een lijk. maar 
aan de hand van een model onderricht hij 
in Felix Meritis studenten van de teken
academie. De schilder van deze onortho
doxe anatomische les is Adriaan de Lelie 
(1755-1820). Bonn had in Amsterdam en 
Leiden gestudeerd en werd in 177 1 hoog-

Ll!l 

'De UlllllOlllisch,, ll'S \l(IU prof Louis Bolk' \1(111 

Martin Mo1111icke11clmn, 1 925. Bolk Zil I IISSl'II 

zijn ·Jeerli11gl'11·, vlnr ck lwllglt'rnren .Ja11 

Hoeke (Ut recht}. )cm Bwge (Leidrn/ en Arnold 

vC111 clen Broek /ook Utrecht/. Op l'en ccmsolt' 

ligt ern clocll' jonge urc111g-oetm1. /folk kijkt cle 

1oesc/101nwr wrn t'II heeft in cle reclill'r huncl 

een srnlpel mei hl'I dod l'C'II snede r,• 11111krn. 

De srhild,.,- of /!nik zelf koos voor <'<'Il klassie

ke portretopstelling. 
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leraar in de anatomie en chirurgie in zijn 
geboorteplaats Amsterdam. Bonns erfge
namen verkochten in 1819  her grootste 
deel van diens kabinet aan de Leidse Uni
versiteit. 

Veel te weinig instrumenten 

Op de 17de-eeuwse anatomiestukken 
ontbreekt het ·gewone' publiek, dat door
gaans in groten getale aanwezig was. En 
dat de anatomen sinds her midden van de 
I 8de eeuw beschermende beroepskleding 
droegen. is aan de schilderijen niet af te 
zien. Maar wat wij, vanuit medisch stand
punt, het storendste element vinden in 
:ille schilderijen. is het ontbreken van 
voldoende instrumentarium voor de ont
leding. Dar gaar ook op voor de enige 
20ste-eeuwse anatomisch les. Martin Mon
nickendam ( 1874-1943) schilderde Louis 
Bolk ( 1866-1930) bovendien nier in de snij
zaal: de console lijkr niet eens op een sec
tieLafel. De baanbrekende anatoom'· 
hoogleraar sinds 1898, en zijn 'leerlingen· 

'De anatomische les w111 prnf A11chw1s llcmri" 

Villl Acll"iC1a11 cle Lelie, 1 798. /lmm ge,11 

in ge/Jouw Felix Meritis met l>ehulp vc111 

een 11wclel les aC111 s111de111e11 van de k1111s1-

arncle111ie. 

vonden nette pakken toch net te ver gaan: 
ze dragen de doktersjas die ze in de snij
zaal zouden hebben aangehad. 
Bekeken vanuit her gezichtspunt van de 
anatomie concluderen we dar de geschil
derde Amsterdamse anatomische lessen 
fraaie groepsportretten zijn. maar dat 
ze in her algemeen geen goed beeld 
geven van een echte ontleding in een 
onrleedkamer. thearrum anatomin11n of 
snijzaal. ■ 

Dr. B. Baljet werkt op de AMC-afdeling Anatomie 

en Embryologie en bij Museum Vrolik en 

drs. G.C.M. Heijke werkt aan een proefschrift op 

het gebied van de experimentele ch1rurg1e. 

Noten 
1 1 Zie Ons Amsterdam juni 1 992. 

2 1 Zie Ons Amsterdam december 1 996. 

3 1 B. Baljet. ·Louis Bolk. een anatoom ,n hart en 

nieren· in: Een brandpunt van geleerdheid 111 

de hoofdstad - de Universiteit van Amsterdam 

rond 1900 m v1jft1en portretten. Hilversum. Amster 

dam 1 992. 

Ter gelegenheid van de voltooide restauratie van 
'De anatomische les van dr. Nicolaes Tulp· is in het 
Haagse Mauritshuis van 3 oktober t/m 10 januari de 
tenLoonstelling 'Rembrandt onder het mes· re zien. 
Er wordt verslag gedaan van het onderzoek naar 
Rembrandts kleurgebruik en schilderslechnil'k. 
Ter vergelijking hangen er ook andere Amslerdamse 
anatomische lessen. 




