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Stellingen behorende bij het proefschrift
The Anatomy Lessons of the Amsterdam Guild of Surgeons

1 De anatomische lessen zijn nauwkeurig samengestelde groeps-
portretten en niet zozeer waarheidsgetrouwe weergaven  
van de anatomische demonstraties die zich in het Theatrum 
Anatomicum van de chirurgijns afspeelden.

 ( dit proefschrift )

2 Het opleidingsklimaat voor chirurgijnsleerlingen in de 17de  
en 18de eeuw werd bepaald door de omstandigheden tijdens  
de meester-gezel opleiding in een chirurgijnswinkel, het gilde-
onderwijs van de praelector en de ‘meesterproef ’.

 ( dit proefschrift )

3 Op De anatomische les van Nicolaes Tulp heeft Rembrandt op 
correcte wijze afgebeeld hoe de buigspieren in de onderarm 
 aanhechten aan de mediale epicondyl van de humerus, maar  
de anatomische structuren in de ontlede arm op het schilderij 
komen niet volledig overeen met de werkelijkheid.

 ( dit proefschrift )

4 De manier waarop Rembrandt de ‘menselijke zeis’ in de vorm  
van de falx cerebri heeft afgebeeld in zijn Anatomische les  
van Jan Deijman doet vermoeden dat er een memento mori 
boodschap is verborgen in dit meesterwerk.

 ( dit proefschrift )

5 Frederik Ruysch verstond niet alleen de kunst van het anatomisch 
prepareren maar ook het prepareren van de anatomie tot een vorm 
van kunst.

 ( dit proefschrift )

6 Anatomische lessen slaan een brug tussen de heelkunst en  
de schilderkunst, waarin het handwerk van de chirurgijns en de 
Hollandse meesters centraal staan.

7 In moderne anatomische lessen zullen trainingen in het skills lab 
in combinatie met 3D visualisatie van dissecties op snijzaal van 
grote waarde zijn voor de moderne opleiding van chirurgen.

 ( Frank IJpma & Theo Wiggers )



 Stellingen  [vervolg]

8 ‘De ontleedkunde is het oog der geneeskunst, door welke  
de binnenste “schuilhoeken” van ons lichaam en de oorzaken  
der onbekende ziektes belicht worden.’

 ( Nicolaes Tulp, 1641 )

9  ‘Men moet niet uyt woorden of gezach, maar uyt bevinding  
en vertoning oordelen.’  
( Ontleedkundige brief van Frederik Ruysch aan Herman  
Boerhaave. Uit: Alle de Ontleed- Genees- en Heelkundige werken, 
1744  )

10 Wie de anatomische lessen niet eert is de chirurgijnsopleiding 
niet weerd.

11 Een chirurgijnsgildepenning behoudt zijn waarde over tijd;  
voor de chirurgijnsbullen van de huidige ‘jonge klare’ chirurgen 
moet dat nog blijken.

12 De manier waarop Rafael Nadal zich voorbereidt op een  
tenniswedstijd dient als voorbeeld voor een chirurg die zich 
voorbereidt op een operatie, beide zijn immers topsporters.

13 Geschiedenis van de heelkunde is als goede wijn, als je deze  
laat liggen wordt zij alleen maar beter.

 ( Frank IJpma & Thomas van Gulik )

14 Geluk is het enige wat zich verdubbelt als men het deelt. 
 ( Albert Schweitzer )


