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Onderdeel nawerk

Hoofdstuk 1 vormt de inleiding van dit proefschrift. Hierin wordt 
ingegaan op de organisatiestructuur van het Amsterdamse chirur-
gijnsgilde. Het gilde organiseerde anatomische lessen om anatomie 
te onderwijzen aan de chirurgijns en chirurgijnsleerlingen. De prae-
lector anatomiae (docent anatomie) maakte voor zijn anatomische 
lessen in het Theatrum Anatomicum in de Waag in Amsterdam, 
 gebruik van lichamen van ter dood gebrachte misdadigers. Tijdens  
de 17de eeuw groeiden de lessen uit tot grote publiekelijke evene-
menten waar honderden toeschouwers op af kwamen. In de 17de en 
18de eeuw heeft het Amsterdamse chirurgijnsgilde een groot aantal 
opdrachten voor het schilderen van groepsportretten verstrekt aan 
beroemde Hollandse schilders. De beroemde reeks groepsportretten 
van het Amsterdamse chirurgijnsgilde zijn geschilderd om de prae-
lectores, bestuursleden en chirurgijns van het gilde te vereeuwigen. 
De opdracht tot het schilderen van de groepsportretten werd mede 
ingegeven teneinde de status van het beroep van chirurgijn te ver-
groten als ook de beschikbare wandruimte in hun gildekamer in de 
Waag aan te kleden met schilderijen. Het thema ‘anatomische les’ 
is op meesterlijke wijze verwerkt in de composities. De schilderijen 
waren in de eerste plaats nauwkeurig samengestelde groepsportret-
ten en niet zozeer waarheidsgetrouwe weergaven van de anatomische 
demonstraties die zich in het Theatrum Anatomicum van de chirur-
gijns afspeelden. De schilderijen hingen destijds in de gildekamer 
en vormden een unieke kunstcollectie die in de gildekamer in de 
Waag te bezichtigen was. Vandaag de dag worden de schilderijen  
— ook wel ‘anatomische lessen’ of ‘anatomiestukken’ genoemd —  
tentoongesteld in het Amsterdam Museum en het Koninklijk Kabi-
net van Schilderijen Mauritshuis in Den Haag. Dit hoofdstuk wordt 
afgesloten met de ‘doelstellingen en het overzicht’ van dit proef-
schrift met betrekking tot de anatomische lessen van het Amster-
damse chirurgijnsgilde.

In hoofdstuk 2, geven wij een beschouwing van de opleiding tot 
chirurg vanuit historisch perspectief. Stel dat u ongeveer 350 jaar 
terug gaat in de tijd en besluit om chirurgijn te worden. Wat waren in 
die tijd de eisen die aan de opleiding tot gekwalificeerd chirurgijn 
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gesteld werden? Amsterdam was een van de eerste steden in Europa 
waar de opleidingseisen voor de chirurgijns werden vastgelegd in 
het gildereglement. Op basis van de originele gildereglementen en 
registers met examenuitslagen blikken wij terug op de opleiding, 
meesterproef en examenbullen van het Amsterdamse chirurgijns- 
gilde. Chirurgijns werden opgeleid in een meester-gezel verhouding 
onder leiding van een meester-chirurgijn in een chirurgijnswinkel. 
Het gilde onderwijs van de praelector anatomiae in het Theatrum 
Anatomicum en de Hortus Medicus speelde een belangrijke rol in 
de opleiding. Aan het einde van de opleiding werd de ‘meesterproef ’ 
afgenomen als de ultieme proeve van bekwaamheid.  De opleiding tot 
chirurg in Nederland heeft de laatste jaren grote veranderingen door-
gemaakt, waarbij de het ontwikkelen van chirurgische competenties 
centraal is komen te staan. Vanuit dat perspectief zou de herinvoering 
van een moderne ‘meesterproef ’ aan het einde van de heelkundige 
opleiding wellicht een overweging zijn. 

In hoofdstuk 3 gaan wij in op de Osteologieles van Sebastiaen 
 Egbertszn, geschilderd door Thomas de Keyser of Nicolaes Eliaszn 
Pickenoy in 1619. Op dit schilderij is de praelector Egbertszn (1563–
1621) afgebeeld tijdens een les in de osteologie aan de hand van het 
skelet van een ter dood gebrachte piraat. ‘Osteologie’ is afgeleid van 
de Griekse woorden osteon (bot) en logos (kennis) en wordt geduid 
als de studie van de botten en het skelet. Osteologie was van oudsher 
een belangrijk onderdeel van de chirurgische opleiding en vormde 
tevens de basis voor de ontwikkeling van de huidige orthopedie en 
traumatologie. De kennis van osteologie is gedurende vele eeuwen 
bewaard gebleven in anatomische atlassen, verslagen van chirurgische 
examens en chirurgische leerboeken. We geven een overzicht van 
enkele toonaangevende werken op het gebied van de osteologie die 
zijn gepubliceerd door Vesalius, Bidloo, Cheselden en Albinus. Deze 
werken waren gebaseerd op anatomische ontledingen in het kader 
van het chirurgisch onderwijs. Sommige van deze vroege illustraties 
van botten en skeletten kunnen worden beschouwd als een speciale 
vorm van kunst met een sterke allegorische verwijzing naar de ver-
gankelijkheid van het bestaan. Uit een beschouwing van de Neder-
landse meesterproeven komt naar voren dat osteologie eveneens een 
rol speelde in de heelkundige opleiding en chirurgische examens. 
Kennis van osteologie was van essentieel belang voor de chirurgijns 
in hun dagelijkse praktijk, omdat de opgedane kennis direct toepas-
baar was op de behandeling van fracturen. Wij zijn van mening dat 
het uitvoeren van anatomische ontledingen nog steeds een plaats 
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moet hebben in de chirurgische opleiding teneinde het weefselgevoel 
te ontwikkelen met de anatomische structuren, anatomische varia-
ties te herkennen en ruimtelijke inzicht in de anatomie te verkrijgen. 
Wij benadrukken hier het belang van anatomische ontledingen — bij 
voorkeur in de vorm van een skills lab training — in het huidige chirur-
gische opleidingscurriculum, zoals ook gepropageerd werd door onze 
voorgangers. 

Wanneer men voor De Anatomische les van Nicolaes Tulp (1632) 
staat, wordt de aandacht meteen getrokken door de ontlede onder-
arm op dit wereldberoemde schilderij. In hoofdstuk 4 gaan wij in op 
het vraagstuk of Rembrandt de ontlede arm correct heeft afgebeeld. 
Rembrandt staat immers bekend om zijn fotografische schildertech-
niek en velen hebben zich deze vraag gesteld op het moment dat ze 
voor Rembrandts meesterwerk stonden. De anatomisch structuren 
van de ontlede arm op het schilderij zijn afgelopen decennia onder-
werp van discussie geweest in verschillende  wetenschappelijke 
 publicaties. Desondanks heeft dit niet geleid tot consensus over de 
correctheid van de ontlede arm op het schilderij. De meeste veron-
derstellingen en conclusies hierover in de medische en kunsthistori-
sche literatuur waren gebaseerd op een vergelijking van het schilde-
rij met afbeeldingen uit anatomische atlassen. Wij verrichtten een 
anatomische ontleding op een onderarm van het geconserveerde 
 lichaam van een man. De arm werd gepositioneerd zoals deze op 
Rembrandts schilderij is afgebeeld. De anatomische structuren in 
het schilderij werden vervolgens met die van de ontlede onderarm 
vergeleken. De ontlede arm op het schilderij is gestrekt en gesupi-
neerd. Wij kwamen tot de conclusie dat Rembrandt op correcte wijze 
heeft afgebeeld hoe de flexoren in de onderarm aanhechten aan de 
epicondylus medialis humeri. Onze ontleding van de onderarm 
bracht echter wel vier anatomische verschillen met Rembrandts 
schilderij aan het licht. Tot slot worden mogelijk verklaringen voor 
de anatomische verschillen tussen het schilderij en onze ontleding 
besproken.

In hoofdstuk 5 beschouwen wij De anatomische les van Jan 
Deijman (1656). In dit hoofdstuk worden de aard, de correctheid en 
de symbolische betekenis van de anatomische structuren in deze 
tweede ‘anatomische les’ die door Rembrandt werd geschilderd 
 onderzocht. Helaas is een groot deel van dit schilderij verloren ge-
gaan bij een brand in de gildekamer aan het begin van de 18de eeuw. 
Na restauratie van het doek kon alleen het centrale deel van de 
 compositie behouden blijven. Op het schilderij is te zien hoe Jan 
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Deijman (1619–1666), staande achter het lijk van een ter dood ge-
brachte misdadiger, een anatomische ontleding verricht van de her-
senvliezen. We vroegen ons af waarom dit bijzondere thema werd 
gekozen voor deze anatomische les. Daarom hebben wij de anatomi-
sche structuren op het schilderij nader onderzocht door ze te ver-
gelijken met de bevindingen tijdens een anatomische ontleding van 
de hersenen en de hersenvliezen op het lichaam van een overledene. 
Op het schilderij is te zien hoe Deijman de falx cerebri optilt en deze 
tegelijkertijd negentig graden om zijn as draait. In werkelijkheid is 
het niet mogelijk om de falx zo ver boven de hersenen uit te tillen en 
te roteren op de manier waarop Deijman dat deed. Wij vroegen ons 
daarom af waarom Deijman ons de vorm van de falx cerebri probeer-
de te tonen? De falx cerebri heeft de vorm van een sikkel of wel een 
zeis. ‘De dood’ wordt meestal afgebeeld als een skelet met een zeis 
in zijn hand, waarmee hij de levenslijn van stervelingen kon door-
snijden. De zeis symboliseert in dit opzicht dus de sterfelijkheid van 
de mens. Het is goed mogelijk dat het tonen van de ‘menselijke zeis’ 
in de vorm van de falx cerebri een verwijzing is naar de verganke-
lijkheid van het bestaan. Deze memento moriboodschap paste goed 
in het gedachtegoed van de chirurgijns, die regelmatig werden ge-
confronteerd met de kwetsbaarheid en de vergankelijkheid van de 
mens.

Hoofdstuk 6 gaat over de anatomische achtergronden van De 
anatomische les van Frederik Ruysch (1670). Het schilderij wordt 
beschouwd als een nauwkeurig samengesteld groepsportret ter 
 vereeuwiging van de praelector en de chirurgijns. Dit meesterwerk 
was geen realistische weergave van de anatomische les die Ruysch 
op 29 maart 1670 gaf in de ontleedkamer van de chirurgijns. Het is 
onwaarschijnlijk dat Ruysch eerst begon met het ontleden van de 
lymfeklieren terwijl de rest van het lichaam nog intakt was. In plaats 
daarvan zal hij de gebruikelijke volgorde hebben aangehouden, waar-
bij eerst de bederfelijke organen in de buik- en borstholte ontleed 
werden. Op het schilderij is te zien hoe Ruysch een anatomische ont-
leding van de lymfeklieren in de lies uitvoert. Dat Ruysch werd ge-
portretteerd tijdens een zorgvuldig samengestelde demonstratie 
van deze lymfeklieren is geen toeval: de anatomische handeling op 
het schilderij kan in verband worden gebracht met het baanbrekende 
onderzoek dat Ruysch verrichtte op het gebied van het lymfesysteem. 
Aan de hand van de originele stukken uit het verzamelde werk van 
Ruysch, getiteld Alle de ontleed- genees- en heelkundige werken van 
Frederik Ruysch, hebben wij onderzocht welke bijdrage Ruysch heeft 
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geleverd aan de kennis van het lymfestelsel. Ruysch stond zowel 
 nationaal als internationaal bekend om zijn ongekende vaardigheid 
in het anatomisch prepareren en zijn vernieuwende conserverings-
methode van anatomische preparaten. De ongeschonden staat van 
het lichaam op het schilderij doet eerder denken aan een man die 
slaapt dan aan een lijk dat onderworpen wordt aan een anatomische 
ontleding. Waarschijnlijk is het lichaam doelbewust zo afgebeeld als 
verwijzing naar Ruysch’s revolutionaire prepareer- en conserverings-
technieken, waardoor hij in staat was om zijn anatomische prepa-
raten als het ware nieuw leven in te blazen. Frederik Ruysch (1638–
1731) was een van de eersten die erin slaagde om de tere kleppen in 
de lymfevaten te prepareren, te demonstreren en te conserveren. 
Ruysch heeft nauwkeurig gedocumenteerd hoe hij op basis van zorg-
vuldige anatomische waarnemingen kwam tot een beter begrip van 
de anatomie van het lymfestelsel en de circulatie van lymfevocht. 
In zekere zin kan De anatomische les van Frederik Ruysch worden 
beschouwd als een monument ter herinnering aan de bijdrage die 
Ruysch geleverd heeft aan de kennis over het lymfestelsel. Tegen-
woordig is er een hernieuwde belangstelling voor het in beeld bren-
gen van het lymfesysteem bij de stadiering van kanker. Vanuit dit 
perspectief is het van belang stil te staan bij Ruysch, die zich circa 
350 jaar geleden al bezighield met het in beeld brengen van het lymfe-
stelsel. 

In hoofdstuk 7 gaan wij in op de betekenis van het subjectum 
 anatomicum op het tweede groepsportret met als hoofdpersoon de 
al eerder afgebeelde praelector Frederik Ruysch. Op dit schilderij, 
De Anatomische les van Frederik Ruysch (1683), is Ruysch weer-
gegeven tijdens een anatomische ontleding van het dode lichaam 
van een pasgeborene. Naast hem staan vijf bestuursleden van het 
 gilde en zijn zoon Hendrik, die een geprepareerd babyskeletje vast-
houdt. Het schilderij is een nauwkeurig samengesteld groepsportret 
en geen exacte weergave van een gedocumenteerde anatomische les. 
Een anatomische ontleding van een pasgeborene in de aanwezigheid 
van een kind lijkt een vrij ongebruikelijke situatie. Opmerkelijk is 
dat het subjectum anatomicum hier een baby is, terwijl dat op eerdere 
schilderijen het lichaam van een ter dood gebrachte misdadiger was. 
Wij onderzochten het verhaal achter dit schilderij aan de hand van 
originele stukken uit het verzamelde werk van Ruysch. Het feit dat 
Ruysch geportretteerd werd tijdens een anatomische ontleding van 
een pasgeborene getuigt van zijn belangstelling voor de ontwikkeling 
van de mens. Hij was onder meer geïnteresseerd in embryologie, ver-
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schillende stadia van de zwangerschap, de foetale bloedsomloop 
en de anatomie van de placenta. Verder was Ruysch verantwoordelijk 
voor het onderwijs en de examinering van de vroedvrouwen in Am-
sterdam. Mede dankzij een subsidie van het Collegium Chirurgicum 
Neerlandicum kon het Peter de Grote Museum voor Antropologie 
en Etnografie (Kunstkamera) in Sint Petersburg worden bezocht 
om daar de ruim 300 jaar oude anatomische preparaten van Frederik 
Ruysch te onderzoeken. In dit museum zijn een aantal goed gecon-
serveerde preparaten uit de collectie van Ruysch bewaard gebleven, 
van onder meer geïnjecteerde placenta’s en foetale skeletten die in 
verband kunnen worden gebracht met het subjectum anatomicum 
op het schilderij. 

In hoofdstuk 8 gaan wij verder in op de anatomische collectie van 
Frederik Ruysch, die al bijna 300 jaar bewaard wordt in de Kunst-
kamera in Sint Petersburg. Het is een van de oudste en best bewaarde 
anatomische collecties ter wereld. In de 17de eeuw stuitte men bij 
anatomische ontledingen op een groot aantal beperkingen ten gevol-
ge van de snel intredende ontbinding van het lijk. Ruysch was een 
van de eersten die erin slaagde om anatomische preparaten te con-
serveren. Door de bloedvaten van geprepareerde lichaamsdelen in 
te spuiten met een gekleurde, wasachtige substantie slaagde hij erin 
om de consistentie van zijn preparaten te behouden en deze een le-
vensechte uitstraling te geven. Aanvankelijk bestond zijn collectie 
uit tenminste 2000 anatomische preparaten, die in 1717 door Peter 
de Grote werden aangekocht. Nu, bijna 300 jaar later, worden in de 
Kunstkamera nog ongeveer 900 van het oorspronkelijke aantal van 
2000 preparaten bewaard. In de loop der tijd zijn de anatomische 
preparaten meerdere malen verpot. Sommige kregen een andere be-
stemming, terwijl andere vanwege hun grote kwetsbaarheid verloren 
zijn gegaan. Hoewel de originele, door Ruysch opgestelde beschrijvin-
gen van de preparaten nog bestaan, is helaas niet van alle preparaten 
bekend welke beschrijving bij welk preparaat hoort. Wij hebben 
 getracht de oorspronkelijke beschrijvingen te koppelen aan de bij-
behorende anatomische preparaten om zo meer inzicht te krijgen in 
de denk- en werkwijze van Ruysch als een vooraanstaand anatoom. 
De collectie van Ruysch kan grofweg ingedeeld worden in decora-
tieve / allegorische, educatieve en ‘wetenschappelijke’ preparaten. 
Sommige preparaten hadden natuurlijk meerdere doeleinden en 
deze zijn nu veelal moeilijk te achterhalen. Ruysch gebruikte zijn 
preparaten regelmatig om bepaalde anatomische structuren aan 
 studenten te tonen en om anatomische vraagstukken met tijdgenoten 
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te bespreken. Wij zijn erin geslaagd om diverse anatomische prepa-
raten uit de collectie te koppelen aan de originele beschrijvingen van 
Ruysch. De anatomische collectie van Frederik Ruysch was in vele 
opzichten uniek voor zijn tijd. 

In hoofdstuk 9 beschrijven wij hoe Petrus Camper (1722–1789) 
de anatomie van het lieskanaal en de ontstaanswijze van liesbreuken 
bestudeerde aan de hand van anatomische ontledingen op lichamen 
van overleden kinderen en volwassenen in het Theatrum Anatomi-
cum in Amsterdam. Als praelector van het Amsterdamse chirurgijns-
gilde is hij afgebeeld op een van de groepsportretten van het gilde. 
Op basis van originele bronnen geven wij een beschouwing van 
 Camper’s verhandelingen en anatomische atlassen op het gebied van 
liesbreuken. Zijn werk was veelal voorzien van gedetailleerde, door 
hem zelf getekende illustraties van de liesregio. Voortbouwend op 
zijn anatomische waarnemingen geeft Camper ons een nauwkeurige 
beschrijving van de processus vaginalis peritonei. Hij legde ver-
banden tussen zijn anatomische waarnemingen en de pathogenese 
van liesbreuken. Dat een hernia ontstond door een ‘ruptuur van het 
peritoneum’ was destijds nog een algemeen begrip. Camper kwam 
tot de conclusie dat dit niet correct was en beschreef op heldere wij-
ze de ontstaanswijze van liesbreuken bij kinderen en volwassenen. 
Voor de behandeling van liesbreuken ontwikkelde hij breukbanden. 
De Camper’sche breukband werd destijds veel toegepast en deze 
 genoot zowel nationaal als internationaal grote bekendheid. Camper’s 
anatomische studies hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
kennis en behandeling van liesbreuken halverwege de 18de eeuw.

In hoofdstuk 10 bespreken wij hoe Petrus Camper de anatomie 
van de arm onderzocht aan de hand van anatomische ontledingen in 
het Theatrum Anatomicum in de Waag in Amsterdam. Op grond van 
zijn anatomische waarnemingen publiceerde hij in 1760 een indruk-
wekkende anatomische atlas over de anatomie en pathologie van de 
arm en hand. Wij vertaalden de Latijnse teksten bij de anatomische 
illustraties en bestudeerden de inhoud van Camper’s werk. Tot op 
heden is de naam Camper verbonden aan het eponiem chiasma ten-
dinum van Camper. Het chiasma wordt gevormd door de kruising 
van de oppervlakkige en diepe buigpezen in de vingers. Het goed 
functioneren van deze anatomische structuur is essentieel voor de 
grijpfunctie van de hand. De oorsprong van het eponiem chiasma 
 tendinum van Camper is terug te voeren op Camper’s anatomische 
beschrijvingen en tekeningen. Het waren voornamelijk de verbanden 
die hij legde tussen anatomische, functionele en pathologische as-
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pecten van de arm en hand, die hebben bijgedragen tot een beter 
 begrip van de bovenste extremiteit halverwege de 18de eeuw.

In hoofdstuk 11 gaan wij in op de anatomische atlas van Govard 
Bidloo (1649–1713) met als titel Ontleding des Menschelijken Lichaams 
(1690). Govard Bildoo werd aanvankelijk opgeleid als chirurgijn bij 
het Amsterdamse chirurgijnsgilde. Samen met vijf bestuursleden 
van het gilde is hij afgebeeld op het eerste overliedenportret van het 
gilde, geschilderd door Nicolaes Maes in de jaren 1679–1680. In zijn 
verdere loopbaan studeerde hij geneeskunde en werd hij hoogleraar 
in Leiden. Daarnaast was hij lijfarts van stadhouder koning Willem 
III en ‘superintendent-generaal van alle doctoren, apothekers en 
 chirurgijns van Nederlandsche hospitalen en ziekenhuizen der 
 Militie’. Wij onderzochten de anatomische atlas van Bidloo, waarbij 
het focus lag op anatomische illustraties van de arm. Bidloo verklaar-
de dat zijn werk was gebaseerd op eigen waarnemingen tijdens anato-
mische ontledingen met als doel het onderwijs in de anatomie te 
 bevorderen. De anatomische atlas was tot stand gekomen door een 
succesvolle samenwerking tussen een medicus en een kunstenaar. 
Bidloo vroeg de getalenteerde kunstschilder Gerard De Lairesse 
(1640–1711) om de illustraties voor zijn anatomische atlas te ver-
zorgen. De Lairesse heeft op meesterlijke wijze verbeeld wat Bidloo 
met eigen ogen gezien zou hebben tijdens de anatomische ontle-
dingen. De Lairesse’s anatomische illustraties zijn uitgegroeid tot 
een vorm van kunst, waarin de artistieke bijdrage van de tekenaar 
onmiskenbaar is. Vanuit historisch perspectief gezien, waren anato-
men en kunstenaars sterk van elkaar afhankelijk bij de verbreiding 
van anatomische kennis.

Deel II van het proefschrift

In hoofdstuk 12 bespreken wij de collectie zeventiende- en achttien-
de-eeuwse gildepenningen van het Amsterdamse chirurgijnsgilde. 
Deze verzameling van Nederlandse ‘medische erfstukken’ is uniek 
omdat het wellicht de grootste en meest diverse collectie chirurgijns-
penningen ter wereld betreft. De collectie Amsterdamse chirurgijns-
penningen telt in totaal 230 penningen. Kennis over de functie van 
deze penningen is schaars. Van enkele chirurgijns die zijn afgebeeld 
op de beroemde reeks groepsportretten van het gilde, zijn nog per-
soonlijke penningen bewaard gebleven. Wij onderzochten wie deze 
chirurgijns waren en waarvoor ze deze penningen gebruikten. De 
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chirurgijns gebruikten de penningen voor het reguleren van de rech-
ten en plichten binnen hun gilde. Op basis van hun functie kon een 
onderscheid gemaakt worden in verschillende soorten penningen, 
namelijk presentie-, toegangs-, baardragers-, knechten- en vererings-
penningen. Deze unieke erfstukken van de Amsterdamse chirurgijns 
dienen te worden gekoesterd.

In hoofdstuk 13 richtten wij ons op de wapenschilden van het 
Amsterdamse chirurgijnsgilde. De gildekamer en het Theatrum 
 Anatomicum van de chirurgijns waren destijds gehuisvest in de Waag. 
De Waag is al meer dan vijf eeuwen het beeldbepalend gebouw op de 
Nieuwmarkt in Amsterdam. In het koepelgewelf van het voormalig 
Theatrum Anatomicum in de Waag zijn 84 wapenschilden geschil-
derd. Alle wapenschilden behoren toe aan chirurgijns die als over-
man in het gildebestuur hebben gediend, behalve een wapen in de 
derde rij, dat het ‘Segel van ’t Chirurgijns Gilde’ toont. Het is duidelijk 
dat de overlieden het op prijs stelden dat hun wapens in het koepel-
gewelf werden aangebracht om daarmee hun functie in het gilde-
bestuur te vereeuwigen. Een aantal chirurgijns, van wie de wapen-
schilden in het koepelgewelf prijken, zijn terug te vinden op de 
groepsportretten van het Amsterdamse chirurgijnsgilde. Er zijn 
drie schilderijen in de collectie waarop ook de wapens van de chi-
rurgijns zijn afgebeeld, zoals deze ook in het koepelgewelf van het 
Theatrum Anatomicum zijn terug te vinden. De wapenschilden 
 waren in feite een alternatieve methode om chirurgijns die dienst 
hadden gedaan in het gildebestuur te vereeuwigen, in plaats van 
hen te portretteren op een relatief duur groepsportret. De wapen-
schilden die nog steeds het koepelgewelf van het Theatrum Anato-
micum sieren, getuigen van de rijke geschiedenis van het chirurgijns-
gilde in Amsterdam.

In hoofdstuk 14 sluiten wij dit proefschrift af met een aantal 
 reflecties op hedendaagse gebeurtenissen die betrekking hebben op 
de anatomie van het menselijk lichaam. De fascinatie voor anatomie 
en zijn betekenis voor het leven en dood blijft een onuitputtelijke 
 inspiratiebron voor chirurgen, kunstenaars en iedereen die in het 
menselijk lichaam is geïnteresseerd.


