
MEDEDELINGEN 

Overlijdens 

Mevrouw Maria ENCKELS, apotheker 
weduwe van de heer Emiel Van den Bussche. 

Zij werd geboren in Herk-de-Stad op 2 juni 1923 en is overleden in het Regionaal 
ziekenhuis H.-Hart in Leuven op 14 november 2002. 

Het bestuur biedt de familie baar gevoelens aan van christelijk medeleven. 

Theater van leven en dood 
Gezondheid en ziekte in de Gouden Eeuw 
van 28 maart tot en met 21 september 2003 

MUSEUM BOERHAAVE 
Lange St. Agnietenstraat 10 - 2312 WC Leiden 
Tel. 071 521 42 24 - Fax 071 512 03 44 
www.museumboerhaave.nl 

Het werk van een chirurgijn in de 17de eeuw was bepaald geen sinecure. Puisten 
en abcessen uitknijpen, rotte kiezen trekken, zwerende vingers opensnijden en 
tussendoor haren knippen of iemand scheren. De chirurgijn was een belangrijke 
schakel in de keten van gezondheidszorg in de Gouden Eeuw. Die gezondheids
zorg was, zeker vergeleken met de omringende landen, goed georganiseerd. Aan 
de top van de geneeskundige hiërarchie stonden de doctores medicinae. Acade
misch geschoolde artsen die zich vooral bezighielden met de inwendige mens. 
Hun opleiding genoten zij in de collegezaal, de botanische tuin, de bibliotheek 
en het Theatrum Anatomicum. Daar sneed de stadschirurgijn op aanwijzingen 
van de hoogleraar anatomie het lijk laagje voor laagje open om de studenten 
geneeskunde inzicht te geven in de opbouw van het lichaam. Twee keer per jaar 
was er, tegen betaling, een ontleding toegankelijk voor het lekenpubliek. Het 
was er dan afgeladen vol! 
Een stap lager op de ladder stond de chirurgijn. Hij (vrouwen werden in het 
gilde niet toegelaten) hield zich voornamelijk bezig met de uitwendige zaken en 
de 'dagelijkse klussen' die veelal ontstonden bij huis- en bedrijfsongelukken. Tot 
het midden van de 17de eeuw werd de 80-jarige oorlog uitgevochten, roerige tij
den dus. Specialisten als de leger- en scheepschirurgijn kwamen veel voor. Een 
andere niet onbelangrijke groep waren de apothekers en de vroedvrouwen. En 
natuurlijk was er ook nog het verplegend personeel in de gasthuizen, de krui
denvrouwen én, in geen tijd te voorkomen, de kwakzalvers. 

In de nieuwe tentoonstelling in Museum Boerhaave komen zowel de werkers in 
de gezondheidszorg als hun werkplekken aan bod. De bezoekers zullen in het 
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anatomisch theater kunnen plaatsnemen, de chirurgijnswinkel bezoeken en een bedstede in het gasthuis bekijken. 
De tentoonstelling staat trouwens in de ziekenzalen van het voormalige 17dc eeuwse Caeciliagasthuis van Leiden. 
Het schilderij met De regenten van het Caeciliagasthuis is één van de topstukken in de tentoonstelling, een ander 
is het schilderij De anatomische les van Sebastiaan de Frey. Maar er is veel meer. Zo is er de unieke collectie chi
rurgijns-instrumenten met amputatiemessen en zagen, brandijzers, trepaneerboren, steenlepels en steentangen. Zij 
geven een plastisch beeld van het handwerk van de 17de eeuwse vaklieden. Ook een aantal behandelingen bij 
patiënten worden belicht, zoals de trepanatie (het schedelboren), de verwijdering van kogels, de (blaas)steensne-
de en de borstamputatie. 

Voor de jeugd (van 8 tot 12 jaar) is er de spannende museumtocht, Fluisterende muren. Bewoners van het Caeci-
liagasthuiscomplex komen er in tot leven en vertellen over hoe het de zieken, de dollen en de oude van dagen in 
de 17de en de vroege 18de eeuw is vergaan. 

Bij de tentoonstelling verschijnen twee publicaties: de rijk geïllustreerde catalogus in kleur en Een theater voor de 
anatomie, Het Leidse theatrum anatomicum 1594-1821, beide € 7. 

Openingstijden 
Dinsdag t/m zaterdag : 10.00 - 17.00 u. 
Zon- en feestdagen : 12.00 - 17.00 u. 
Gesloten op maandag en op nieuwjaarsdag 
In de voor- en najaarsvakanties 's maandags open 

Toegangsprij zen 
Volwassenen : € 3,50 
t/m 18 jaar, CJP, 65+ : € 2,00 
MJK, ICOM : gratis 
Groep (v.a. 10) : € 2,00 p.p. 

46 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 52 Nr. 104 2003 




