
TIDINGE  VAN  DIE GOUDE
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Er was voor de jonge doctor medicinae  Jan Gouda in het huis ,,de  Winthondt” aan de
Bleuland nog maar weinig perspectief, toen Hoge Gouwe gestaan, alwaar hij op 20 juli
hij op 9 januari 1781 op 24-jarige leeftijd tot 1756 het levenslicht aanschouwde. Jan was de
stadsgeneesheer van Gouda benoemd werd. zoon van Aafje de Jong en Jasper  Bleuland,
Eigenlijk was het nog maar een beetje metselaar en aannemer. De familie Bleuland
volontairen! Zeker, de vroedschap wilde wel had zich al geruime tijd in Gouda gevestigd,
tegemoetkomen aan het verzoek van de eerste want in 1673 vinden wíj onder de poorters Jan
stadsdoctor Hermanus de Moor, de genees- Ulrichsz, Bleuland en diens zoon Jan Janz.
kundige staf uit te breiden, doch dit diende vermeld als timmerlieden, die bij de vesting-
buiten bezwaar van de stadskas  te gaan. Want werken emplooi hadden gevonden. De
Dr. de Moor mocht zich dan zeer verdien- vooruitstrevendheid van de Bleulands blijkt
stelijk maken voor de vroedkunde in het o.a. uit de benoeming van Jans broer tot
algemeen en voor de opleiding van de voorzitter van de municipaliteit van Gouda in
vroedvrouwen in het bijzonder, de genees- 1 7 9 5 .
kundige armenverzorging kwam dientenge- Jan doorliep vlot de Latijnse school.
volge ín het gedrang en het ging niet aan, om Mogelijk geïnspireerd door het werk van zijn
deze reden extra geld te voteren. Toen Dr. oom Cornelís Bleuland, de chirurgijn, die
De Moor het voorstel indiende, dit werk op te voor het eerst in Gouda de symfysíotomie
dragen aan twee kortelings afgestudeerde toepaste en daarvoor uit handen van
geneesheren, werd aanstonds de toestemming burgemeesteren een zilveren broodschaal
van de magistraat verkregen en zo kan men in verkreeg, gevoelde de jongen zich tot de
het Goudse Kamerboek van 1781 op fol. 7 studie van de medicijnen aangetrokken.
lezen: Omdat zijn ouders hem daarvoor nog te. jong

,,Dan  wijders in overweging genomen achtten, zonden deze hem naar een apotheker
zijnde de bijzondere talenten van welke de in Amsterdam, om zich daar ín de ’
hier beijde gekomen doctoren Bleuland en artsenijbereidkunde te bekwamen. Jan was
Van Breda een loffelijk getuygenis met sig toen 16 jaar. Anderhalfjaar later - op 6
brengen, hebben Hunne Grootedelachtbaren september 1774 - liet hij zich als student in
- ten eíjnde deselven  den weg, om síg meer de geneeskunde aan de Leidse universiteit
en meer te bekwamen, te facíliteren - bíj inschrijven. Al spoedig kwam hij onder de
gelegenheíjd van dit verzoek goed gevonden indruk van het werk zijner leermeesters. Later
ende  verstaen  om de twee voormelde in zijn inaugurele rede te Harderwijk zeide
doctoren aen te stellen tot mede-stadsdoc- Bleuland:
toren alhier, echter met dien verstande: ,,Al  heeft een jongen nog zo’n helder hoofd
1. dat deze aenstelling zal geschieden buyten en een nog zo goed verstand, maar hij mist// enige kosten deser  stad. de goede leiding, dan zal hij nimmer tot die
2. mocht de stadsdoctor De Moor komen te ontwikkeling komen als hij, die op de juiste

overlíjden, dan zal de f600,-  salaris wijze geleid wordt. Want gelijk een zaadkorrel
verdeeld worden en wel f350,- voor de in de aarde de goede verzorging van zon en
tweede stadsdoctor Meíjnichus en de regen vraagt om later uit de grond te
overige f250,-  in gelijke parten aan de ontspruiten en tot een bloeiende plant te
nieuw benoemde stadsdoctoren”. worden, zo zal de jonge student op de juiste

wijze moeten worden voorbereid, opdat de
Met een salaris vanf 125,-  in het verre kiemen van zijn verstand tot ware bloei

verschiet mocht dus onze jonge Bleuland aan komen”.
het werk gaan. Zijn vestiging te Gouda
betekende, dat hij in zijn geboortestad praktijk In Leiden kreeg Bleuland tot leermeester
ging uitoefenen. Want zijn wieg heeft in Fredericus Bernhardus Albinus, die hem in de
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vakken ontleedkunde en fysiologie de weg
wees. Sandifort, eveneens anatoom, maakte
op zijn student bijzondere indruk door zijn
fraaie osteologische preparaten. Albinus
maakte bij zijn lessen gebruik van demon-
stratie-preparaten die afkomstig waren van
zijn beroemde broeder Bernard Siegfried.
Deze zijn nog steeds in het bezit van de
Leidse universiteit. Vooral deze preparaten
maakten op Bleuland een zodanige indruk,
dat hij er vijftig jaren later nog over schreef:

,,Ik herinner mij welk nut ik ervan gehad
heb, om van het genoegen maar te zwijgen,
wanneer ik de stukken mocht zien. De vaten
waren door kunstmatige inspuiting ‘zodanig
gevuld, dat men ze als een schilderij
beschouwen en met de handen tasten mocht.
Met de ogen mocht men de goddelijke
wijsheid bewonderen en eerbiedigen, die zulk
een #fraai  samenstel gewrocht had”.

Dat Bleuland ,zelf zijn krachten op dit
gebied wilde beproeven, ligt voor de hand.
Veel steun ondervond hij hierbij van zijn
leermeester Van Doeveren, die hem de
instrumenten verschafte en de werkmethode
aangaf. Vooral tussen deze hoogleraar en
Bleuland ontstond een hechte vriendschap,
die later in een intensieve briefwisseling tot
uitdrukking zou komen. Want eenmaal in
Gouda praktizerend, was de jonge doctor er
de man niet naar, alles alleen op eigen inzicht
te behandelen; daarom pleegde hij gaarne
overleg. In zijn brieven gaf Bleuland blijk van
een zeer grote belezenheid. Na zes jaren
studie mocht hij deze bekronen met een
proefschrift: De difJ;cì  aut impedita
alimentonrm  depulsione. ._i--.

Dan volgde zijn vertrek naar Gouda, waar
hij als enige emolumenten vrijstelling van
schuttersdienst en van poortgeld ontving. Dit
laatste was van belang, omdat veel patiënten
in de wijde omtrek bezocht moesten worden.
Het paard diende hem tot vervoermiddel. De
terugkomst in de stad bracht dus geen kosten
met zich. In Bleulands tijd was het nog de
gewoonte dat men eerst een passende
betrekking moest hebben alvorens men zich
in de echt liet verbinden. Welnu, drie
maanden na zijn aanstelling werd zijn
huwelijk te Leiden voltrokken met Adriana
Comelia Cuypers, een zuster van een Leidse
geneesheer.

Kennelijk lag het niet in zijn bedoeling,
spoedig zijn haardstede naar elders te
verplaatsen, want Bleuland kocht nog in
hetzelfde jaar een huis aan de deftige West-
Haven, de ,,Arke Noach”, voor de som van
f3200,-.  Deze ark kreeg er een passagiere bij,
toen op 14 augustus 1783 een dochtertje,
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Aafje, geboren werd. Helaas stierf de jonge
moeder spoedig erna; Een jaar later - op 12
augustus 1784 - hertrouwde Bleuland met
Catharina Blauw, evenals zijn eerste vrouw uit
Leiden afkomstig. Uit dit huwelijk werd

wederom een dochtertje geboren, dat naar
haar grootmoeder Henriette Comelia werd
gedoopt.
Bleuland kreeg het druk in Gouda. Op 1

oktober 1781, dus nog in hetzelfde jaar yan
zijn aanstelling als stadsdoctor, werd hij
benoemd tot Overman van het chirurgijns-
gilde, een functie, die hij bekleed heeft tot
1786. Het notulenboek van het gilde bevat de
volgende aantekening: ,,Op  vrijdag 13 oktober
heeft de Overman Dr. Jan Bleuland
gerapporteerd, dat ZijnEd. op zijn verzoek
door burgemeesteren ontslagen was. Hij heeft
daarop, na de oude leden voor hun \
vriendschap wel bedankt te hebben, de
vergadering verlaten, door de gecontinueerde
en nieuwe leden behoorlijk uitgeleide gedaan
zijnde”.

Uit deze korte mededeling begrijpen wij,
dat Bleuland een aangenaam karakter gehad
moet hebben en prettig, vriendelijk en correct
in de omgang mòet zijn geweest. Maar hij \
was in de eerste plaats medicus, die het voor
de juiste uitoefening van de geneeskundige
praktijk ernstig opnam. Wij kennen van hem
een brief, die hij als Overman van het gilde
geschreven heeft in antwoord op een verzoek
aan burgemeesteren van een oculist ‘en
operateur Valentijn Roodermel. Deze brief is
karakteristiek voor die tijd. Het verzoek
luidde: ,,Mag  ik, Roodermel, als reizend \
operateur met een kraam op de markt staan”?
En het antwoord van Bleuland luidde:

,,deze  vertoning op de markt geeft
Roodermel de figuur van kwakzalver. Ik heb ’
bezwaren tegen reizende operateurs, omdat
deze heren zich vermeten alles te kunnen
helpen wat curabel, maar ook wat niet curabel
is. Zij vertrekken weer en laten de plaatselijke
chirurgijns met deze niet meer te genezen
gevallen zitten. Mijn grote bezwaar is, dat niet
de patiënten zichzelf of via hun familieleden
of hun vrienden zich bij de oparateur melden,
maar dat de operateur toestemming krijgt om
langs de huizen ,te gaan en aan de deuren te
vragen of er nog iets te opereren valt”.

De Goudse magistraat kwam niet erg onder
de indruk van al deze medisch-ethische
bezwaren en gaf Roodermel verlof om in
Gouda te werken.

Ook een andere maal heeft de stedelijke
overheid de wijze raad van Bleuland in de
wind geslagen. Dat was naar aanleiding van
het verzoek van de apothekers Grendel en
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Paddenburgh, dat een herhaalde poging
inhield om in Gouda tot de oprichting van
een apothekersgilde te komen. Met het
bestuur van het chirurgijnsgilde, dat een eigen
gilde voor de apothekers te hoog gegrepen
vond, verschilde Bleuland volkomen van
mening en als Overman bracht hij dit ook tot
uitdrukking in een minderheidsnota, die hij
aan het stadsbestuur zond. Daarin hield hij
een warm pleidooi voor het bevoegd bereiden
van de geneesmiddelen. De strijd pro en
contra was zeer fel en de woorden over
patiënten, die door onjuist bereidde
medicamenten tot langdurige lijders of tot te
vroegtijdige lijken werden gemaakt, geven
duidelijk aan, hoe hoog de thermometer in
deze zaak was gestegen. Bleuland kon niet
anders en niet beter adviseren: hij had
immers als apothekersleerling in Amsterdam
kunnen kennis maken met een recepten-
formularium. De stedelijke overheid wees het
verzoek om een apothekersgilde af, ook al
omdat de vrees bestond voor de inmenging
van gildebesturen in stedelijke bestuurstaken.

Bleuland heeft zijn verblijf in Gouda in alle
opzichten benut. Zijn belangstelling voor het
preparaat was onverflauwd. In 1784 publi-
ceerde hij een boek, waarin zijn
onderzoekingen over de arteriolae
lymphaticae werden beschreven: zijn
Experimentum anatonicum. De hoogleraar
Albinus heeft hem tot deze onderzoekingen
aangespoord. In die dagen waren de geleerden
het allerminst eens over de oorsprong van de
lymfevaten, die toen ook wel water: of
melkvaten of opslorpende vaten werden
genoemd. Er werd een poging aangewend, de
oorsprong van deze fijne vaten te vinden door
de kleinere takken op te spuiten. Dit moest
mislukken door het bestaan van kleppen
Bleuland heeft getracht om van het
bloedvatensysteem uit, de oorsprong van de
lymfebanen te benaderen. Hij spoot de
arteriën van het duodenum met een rode
kleurstof op en zag dat allerlei grovere vaten
zich vulden maar dat de fijnere vaatjes ledig
bleven. Nu komt het geniale: Bleuland
voegde aan de rode stof een vloeistof toe van
geringere viscositeit en wit van kleur. Op deze
wijze hoopte hij in staat te zijn in de fIjnere
lumina door te dringen. Dit experiment
gelukte! Nadat de darmrokken van elkander
gescheiden en doorzichtig gemaakt waren,
kon Bleuland met de loep in de vlokken
(tunica villosa) behalve enkele met rode stof
gevulde vaten ook een onnoemelijk aantal
zeer fijne  vaatjes waarnemen, die zich met de
witte stof hadden gevuld. De waarneming was
juist, met de interpretatie daarvan ging

Bleuland echter derailleren. Hij zocht
lymfevaten, hij vond bloedcapillairen. Zijn
naamsaanduiding arteriolae lymphaticae was
derhalve onjuist.-En het merkwaardige is, dat
Bleuland zag en erkende, dat hij deze
arteriolae lymphaticae niet tot in de grote
lymfeverzamelbuizen kon volgen; integendeel,
hij zag ze uitmonden in de aderen. Toch
bleef hij aan de eerst gekozen naam
vasthouden.

Ook naar de herkomst van de lymfe, van
het chylvocht, werd in die dagen gezocht, Als
goed anatoom en fysioloog hielp Bleuland
intensief mede. Hij liet schapen en honden
melk drinken en vond bij de terstond
volgende autopsie dat de lymfevaten van de
darmvlokken met melk gevuld waren: hij
meende althans, dat het melk was. Naar de
toenmaals bestaande begrippen zou dit slechts
mogelijk kunnen zijn door aan te nemen, dat
de top van de darmvlok  een aantal poriën zou
bezitten. Hieraan heeft Bleuland echter
ernstig moeten twijfelen, omdat zijn
ingespoten rode en witte vloeistof nimmer het
lumen van de darmlis was binnengedrongen.

Bànki die in dit Tijdschrift in 1939 over het
levenswerk van Bleuland een bijdrage heeft
geleverd, merkte op: ,,Deze  zeer oorspronke-
lijke onderzoekingen van Bleuland schijnen
weinig tot zijn tijdgenoten te zijn
doorgedrongen”.

Ook Johan Friedrich Kom bleek deze
mening te zijn toegedaan want hij liet te
Breslau in 1801 een boek verschijnen:
Anatomische und medizinische Schriften über
einige Krankheiten der Verdauungswerkzeuge.
Dit boek blijkt een vertaling te zijn van twee
werken van Bleuland, tijdens zijn verblijf in
Gouda uitgegeven in de jaren 1785 en 1787.
Ze behandelen de passage van het voedsel
van de mond naar de maag en van de maag
naar het duodenum, onder normale en onder
pathologische omstandigheden. ,,Deze
geschriften berusten op eigen waarnemingen
van de auteur”, zegt de vertaler. ,,Ook  al om
de hoge prijs, die een kleinere oplage
noodzakelijkerwijze met zich moet brengen,
meen ik de Duitse geneeskundigen door deze
vertaling een dienst te bewijzen. Echter
maakte ik geen copieën van de 13 originele
afbeeldingen”, ,,weil  ich den weniger
wohlhabenden Aerzten nicht unn~ze  Kosten
machen  wolte”.

Het zou ons in dit verband te ver voeren de
beschreven werkmethoden en de conclusies
van Bleuland nader onder de loep te nemen.
Liever wil ik onderstrepen, dat in dit
voorwoord voor de eerste maal sprake is van
bijzonder originele afbeeldingen in een boek
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van Bleuland. En inderdaad zijn deze zijn tijdgenoot P.J.I. de Fremery, hoogleraar
bijzonder, niet alleen voorzover het het te Utrecht, aldus:
onderwerp van de afbeelding betreft, maar
inzonderheid om de meerkleurendruk. Dr. ,,Na  aldus elf jaren te Gouda werkzaam te
J.G. de Lint (1923), een kenner bij uitstek van zijn geweest, werd hem een meer weten-
medische gravures, schreef over ,,onze schappelijke werkkring aangeboden. Toen
Bleuland met zijn nauwkeurig in de namelijk de zo beroemde Matthias van
natuurlijke kleuren weergegeven afbeeldingen Gruns, destijds hoogleraar in de geneeskunde
van de intestina”. Bleuland heeft nl. kans te Harderwijk, in diezelfde betrekking naar de
gezien, een min of meer verloren gegane Utrechtse hogeschool was vertrokken,
kunst weer nieuw leven in te blazen. Het was vestigden de curatoren van de Gelderse
hem bekend, dat de fraai gekleurde platen bij hogeschool aanstonds het oog op de door zijn
enkele anatomische preparaten van B.S. geschriften reeds algemeen bekende en
Albinus en Fredericus Ruysch door Jan gunstig onderscheiden Bleuland om in hem
1’Admiral  te Leiden vervaardigd waren. als opvolger van Van Geuns het verlies
Bleuland heeft gedaan wat hij kon, om zich vergoed te maken, dat de Harderwijkse
de uitgave van gekleure  gravures te hogeschool geleden had. Dit vond plaats in
verzekeren. Hoewel er in Gouda een zeer 1791”.
bekwaam drukker woonde, zocht hij contact
met de gebroeders Abraham en Jan Honkoop Aldus De Fremery (1839). Maar zo is het
te Leiden. Het is zeer wel mogelijk, dat ten niet gegaan! Want de aandacht van de
minste één van de gebroeders werkzaam is curatoren werd helemaal niet voor Bleuland
geweest in het atelier van 1’Admiral. gevraagd. Integendeel, Van Geuns, die zich
Koperplaten, waarin uitermate nauwkeurig de voor zijn opvolging zeer beijverde, bracht een
afbeelding was gegraveerd, werden met tweetal kandidaten naar voren. Omdat hij zich
verschillend gekleurde inkt bestreken en zijn taak veel en veel te zwaar wist - hij
successievelijk afgedrukt. De voorlopers van doceerde n.b. 6 partes  - wenste hij voor zijn
onze moderne kleurendruk, waarbij gebruik pas afgestudeerde zoon een hoogleraarsbenoe-
gemaakt wordt van verschillend raster, werden ming voor het hoofdvak chemie, en voor zijn
geformeerd, en de resultaten waren zo neef Mam.  Jan Busch te Groningen het
schitterend, dat ze met de beste van onze tijd professoraat in de obstetrie. Op 15 januari
kunnen wedijveren. L’Admiral  had zijn 1791 kreeg neef Busch van zijn oom het
techniek van kleurendruk niet werelkundig volgende schrijven:
gemaakt; Bleuland heeft ze mede helpen ,,Men  is vooral gesteld op een ervaren
reconstrueren. De kortelings overleden practicus, die niet te jong maar ook niet te
Utrechtse hoogleraar in de anatomie, Prof. oud is en dit past U wel. Men wil een
Dr. A.J.P. van den Broek, wist ons mede te obstericator verenigd hebben in de persoon
delen, dat zich in het Anatomisch Instituut van een medicus practicus. Dit zijt Gij ook en
aan het Janskerkhof koperen platen en hebt daarenboven ondervinding in het
drukproeven in kleuren bevonden. Deze doceren dier korist”.
moeten van l’Admira1  afkomstig zijn, doch Neef Busch is verrast en antwoord: ,,dat  hij
waren eertijds niet uitgegeven. In 1916 is deze nimmer zugt heeft gehad naar een profes-
kleurendruk gereconstrueerd en uitgegeven soraat”.  Maar Van Geuns komt nu bij
door Dr. N.G. van Heuffel, Colorito curatoren met een vijftal. Bij dit vijftal is
Amsterdam. Het was de zeer vruchtbare Bleuland niet! Echter wel neef Busch. Van
samenwerking van Jan Kobell en de tekenaar Geuns schreef hem: ,,Waarde  neef, ziehier de
Martinus van der Jagt, die deze prachtige zaak ten affecte.  Het is waarlijk verre
kleurenafbeeldingen tot stand deden komen gebracht, daar niemand van de curatoren U
en die later in Utrecht maar moeilijk te kende, noch iemand van de Leidse
evenaren bleken. professoren, die men in Harderwijk altoos

consulteert”. Busch wordt benoemd op een
,,Door Kobell en Van der Jagt salaris vanf lOOO,-  ‘s jaars. Op 14 april kreeg
is deze kunst zover gebracht, hij zijn beroepingsbrief, op 8 mei weigert
dat ieder, die hun werk beschouwt, Busch deze benoeming te aanvaarden. Een
hun gunt een eremunt  in goud”. ander van het vijftal, Du Pui, viel af door een

professoraat in Leiden; eèn derde, Thomassen
De periode te Harderwijk. à Theussink, weigerde de herculische taak van

De benoeming van Bleuland tot hoogleraar Van Geuns te aanvaarden. Zo ook Dr.
aan de Academie van Harderwijk beschrijft Rocquette uit Haarlem als hoogleraar in de
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anatomie, chirurgie en verloskunde, en internationale bekendheid heeft verworven in
eveneens Dr. Driessen uit Groningen voor de ontleedkundige wereld. Over de geheimen
botanie, chemie en natuurlijke historie; Na dit van zijn werk laat Bleuland ons vrijwel in het
vijftal werd een nieuwe nominatie van twee duister tasten. De gelijktijdige injectie van
opgemaakt: Dr. J. Bleuland en Dr. C.F. vloeistoffen van verschillende viscositeit was
Schacht uit Amsterdam. Beiden hebben de iets nieuws. Pas in 1860 kwam deze methode
benoeming aanvaard. Op 29 september 1791 vooral door Hyrtl opnieuw in gebruik. Slechts
geeft Bleuland aan heren burgemeesteren van éénmaal vermeldt Bleuland het karmijn, en
Gouda kennis van zijn beroep als professor aan zijn opvolger in Utrecht, Schroeder van
anatomie aan de academie van Harderwijk en der Kolk, zou hij verteld hebben, dat de
verzoekt ontslag als stadsdoctor: dunnere witte vloeistof die tot in de fijnste

vaten doordrong, spermaceti was Toch is het
,,Waartoe  gedelibereert zijnde is de voorsz. de vraag of dit juist is, want Bànki deelde

/ resignatie van het stadsdoctoraat geaccepteert mede, dat deze stof weinig duurzaam was en
en aan de voorm. Bleuland door de voor- vlug verzeepte, zodat het preparaat dat

p zittende burgemeester namens deze kamer hiermee werd ingespoten spoedig bedierf, En
desselfs compliment gereciproceert en juist de preparaten van Bleuland munten uit
denzelven gevalidiceert wordende dien- door de uitstekende conserveringstoestand.
volgende van de post als stadsdoctor Voortdurend was Bleuland bezig om zich ”
ontslagen”. voor de studerende jongelui verdienstelijk te \

maken. Zijn lessen waren geheel op het peil
Een maand,tevoren, op 21 augustus+ was van de toenmalige wetenschap en hij

het nog helemaal niet zeker, dat Bleuland doceerde met bijzondere didactische gaven.
naar Harderwijk zou gaan. In het brievenboek Een later bekend geworden leerling was Dr.
van Marcellis Bisdom te Haastrecht vonden P. de Riemer,  die van 1792 tot 1795 Bleulands
wij een copie van een brief aan professor Te lessen heeft gevolgd. In het medeprepareren
Water, waarin staat: ..of doctor Bleuland al of werd deze zo bedreven, dat hij later
niet accepteren zal 1 zelfstandig een verzameling aanlegde met een
Harderwijk, is nog ì catalogus in het Nederlands en het Frans.
hoop van neen”. Nog bij het leven van De Riemer werd deze
Ofschoon Bleuland toch OOK bezwaren Bad verzameling aangekocht door Koning Willem
voor deze nieuwe taak, is het tenslotte toch 1 en geschonken aan de Groninger
,,ja”  geworden. Zijn oratio inauguralis op 13 universiteit. Eénmaal is Bleuland rector
juni 1792 droeg\de  titel: Aan de verering van magnifìcus van de Harderwijker academie
Hieronymus  David Gaubius. Ze werd in 1794 geweest, van juni 1793-1794; in zijn rectorale
uit het Latijn in het Duits vertaald, omdat rede beklemtoonde hij opnieuw de hoge
Johann  H. Schneller  de inhoud zo belangrijk waarde van de fijnere ontleedkunde. Meer,
vond, dat hij hoopte op deze wijze een veel meer had Prof. Bleuland voor de

l algemenere bekendheid van de rede te wetenschap willen doen; de beperktheid van
bereiken. de geldelijke middelen remde hem te veel bij

II_
Nu kon de jonge hoogleraar, 36 jaren oud, zijn werk. Bovendien was het aantal studenten

zich volledig aan zijn anatomische studie \ in de geneeskunde aan de toen reeds
wijden, Helaas warend  de omstandigheden, kwijnende Harderwijker academie voor’ de
waaronder hij moest werken, erbarmelijk. hoogleraar niet bepaald bemoedigend. Geen
Bleuland noemde de moeilijkheden buiten- wonder, dat hij zich een benoeming aan deI
gewoon groot (difl?cultates  ingentes). \ universiteit van Utrecht liet welgevallen.: \

rr Niettegenstaande dit alles werd de ene sectieh na de andere verricht, met het doel de De periode te Utrecht.
organen tot in de fijnste delen te
onderzoeken, ook nu weer werden de vaten Toen op 16 mei 1795 de zoon van Prof.
met contrastvloeistoffen opgespoten, de Matthias van Geuns - zelf jong hoogleraar in
lymfevaten kregen een kwikvulling, en dit de chemie te Utrecht - op 28-jarige leeftijd
alles ging met een zo volkomen beheerste aan tyfus overleed, betekende dit, dat
techniek, dat met de beperkte preparaten belangrijke wijzigingen in de medische \ \
resultaten werden verkregen, die nimmer faculteit aldaar zouden worden aangebracht.
tevoren bereikt waren. Op deze wijze werd de Door het Comité voor Publiek Onderwijs
grond gelegd voor het Museum \ werd een voordracht opgemaakt voor een
Bleulandinum, waardoor de Stichtse professor in de fysiologie, chemie, farmacie
universiteit zich terecht een~grote en natuurlijke historie. Uit een voordracht van
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drie werd prof. Van Driessen uit Groningen
benoemd. Deze bedankte echter voor de eer;
de vroedschap van Utrecht machtigde het
Comité nu de medische faculteit te
reorganiseren. Merkwaardigerwijs kwam Van
Geuns nu opnieuw in het geweer. Hij vond,
dat Prof. Luchtmans te oud werd om
anatomie en vroedkunde te doceren. ,,Hij +_
moet leuteren, zo hij het niet deed”, vond hij.
En inderdaad, Luchtmans trok zich terug.

Van Geuns merkte verder op:
,,dat men beroepe een professor ordinarius

medicinae, anatomes, fysiologiae  humanae et
comparatae,  obstericae en mogelijk ook
medicinae forensis, met gezinning van ook in
de nuttigste delen der anatomie in het
Nederduits voor de chirurgijns en in de
vroedkunde voor de vroedvrouwen die lessen
te geven, welke nu stilstaan, zolang er geen
lector weer aangesteld wirde. Tot deze
belangrijke post moet men hebben een man
van beproefde bekwaamheid in die vakken,
een man van name en aan het doceren
gewend, die de ere en bloei van onze
faculteit, die hier altijd met reden in het oog
is gehouden, kan ophouden en vermeerderen.
Ik dring dit aan met alle ernst en vrijmoedig-
heid, medeburgers, omdat ik mij vlei, dat
men thans een man van beproefde
bekwaamheid en naam voor onze academie
zoude  kunnen verkrijgen, mits het
honorarium niet bekrompen stellende. Deze
man is professor Bleuland te Harderwijk,
thans op het drietal der nominatie te
Franeker, doch geloof ik voor ons te
verkrijgen, indien het mogelijk zij spoed te
maken”.

Bleuland werd benoemd op het gewone
tractement  van f 1400,-.  Tegelijk met hem
werd Dr. P.J.I.  de Fremery beroepen ais
hoogleraar in de natuurlijke historie, chemie
en farmacie. Met dit alles kon Van Geuns
zeer tevreden zijn. ,,Of  we ook gewonnen
hebben bij het bedanken van Van Driessen’)
schrijft hij enthousiast. Inderdaad werd
Bleuland als een geleerde met buitenlandse
vermaardheid gekënschetst.

Op 20 november 1795 hield hij zijn
inaugurele rede te Utrecht, waarvoor hij als
onderwerp koos: fier de noodzakelijkheid ener
verstandelijke opheldering van het samenstel en
de werktuigen des menselijken lichaams  door
het ontleden van dieren. In deze rede toonde
Bleuland aan, dat zelfs de nauwkeurigste
ontleding van het menselijk lichaam, het
indringen van het mes in de fijnste delen
daarvan, nog niet altijd .in staat is de ware
samenstelling der delen, veel minder het doel
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daarvan en hun verrichtingen te leren kennen.
Een man van het formaat van Bleuland
doorzag, op welke wijze de ontleedkunde en
de fysiologie moesten worden behandeld om
dieper te kunnen doordringen in de geheimen
die de natuur verborgen schijnt te houden, en
alleen openbaart aan de meest ijverige
ondervragers en meest talentvolle onder-
zoekers. Hier werd de weg gepropageerd voor
een geheel nieuwe wetenschap: de
vergelijkende anatomie, een weg, die door
mannen als Camper, Cuvier en Meckel  reeds
was aangegeven. Bleuland die ook de weg
gevonden had, liet deze niet ongebruikt. Vele
dieren werden ontleed en onderzocht; de
organen werden kunstmatig bewerkt. In het
bijzonder werd weer de opspuiting der vaten
toegepast. Verschillende nieuwe vondsten
konden worden geboekt, maar deze werden
helaas niet gepubliceerd. Daarvoor gunde zich
de hooggeleerde onderzoeker geen tijd. In het
museum bevinden zich verscheidene
preparaten van de kieuwen ener vis, waarvan
de lymfevaten duidelijk met kwik zijn
opgespoten. Pas 20 jaar later beschreef
Fohman deze voor de eerste maal.

Esricht  noemt het eerst de afzonderlijke
plaats, waar het bloed van de moeder in de
vaten van de foetus zou overgaan, doch
Bleuland meende reeds door zijn injectie-
methode deze zeer duidelijk afzonderlijke
plaats na blauwkleuring van de vaten in de
placenta te kunnen aanwijzen.

Bleuland heeft de wetenschap beoefend, hij
heeft haar onderwezen, en getracht van zijn
enthousiasme over te enten op zijn leerlingen.
Daarin is hij zeker geslaagd. Maar niet alleen
voor zijn leerlingen heeft Bleuland getracht
zich nuttig te maken: in het kader van een
studium generale heeft hij voor vele
leergierigen gedurende dertig achtereen-
volgende jaren openbare anatomische lessen
gegeven. Zijn voordracht, zijn aangeboren
manier om op gemakkelijke wijze voor leken ’
de zaken te kunnen voorstellen, boezemde
ontzag in. Zijn lessen, in de Nederlandse taal
voor de chirurgijnsleerlingen voorgedragen,
dateerden van september 1795. Op 11 april
1796 werd bepaald, dat tot de examina alleen
diegenen zouden worden toegelaten., die twee
achtereenvolgende jl
hoogleraar behoorlijl
teerd. Oorspronkelijk 3
lessen ook in het Neuenanas  gegeven, aocn
toen in 1636 de illustere school te Utrecht tot
akademie werd verheven en Dr. Wilhelm  van
Straten van lector en demonstrator anatomiae
benoemd werd tot professor in de
geneeskunde, werd daarbij bepaald: ,,mits  dat
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de Nederduitse lessen, die ZijnEd. vóór desen Deze descriptie  musaei anatomici bevat
in de maenden  junio, julio  en augusto helaas geen gekleurde platen. Voordien was
gehouden was te doen voor de chirurgijns reeds in 1809 een korte beschrijving van het
voortaen sullen cesseren”. Van Straten werd museum Bleuland gepubliceerd. Uit deze
voortaan Stratenus genoemd; hij doceerde in laatste blijkt, dat de meeste preparaten vóór
het Latijn. Het heeft lang geduurd, voordat 1809 aanwezig moeten zijn geweest. Twee
weer in het Nederlands onderwijs werd jaren daarna, d.w.z. twee jaar na het bereiken
gegeven, Op 8 november 1706 richtten de van het emeritaat, kwam een werk uit over de
chirurgijns een brief aan de vroedschap, belangrijkste stukken, met afbeeldingen

,,aangezogt door knegts en andere verlucht, onder de titel: Otium Academicum.
leergierige jongelingen” - verzochten om de Dit werk bestond uit twee afdelingen, ieder
anatomie en de chirurgie in de Nederduitse met 6 platen van Verheijen. De eerste was de
taal te doen onderwijzen. Het verzoek werd ,,Icones  anatomico-physiologiae”, de tweede
maar ten dele ingewilligd; wel werd een de ,,Icones anatomico-pathologiae” (Utrecht
cursus in de landstaal toegestaan. Eerst in 1828) .
1790 heeft  de lector Dr. Gerard Greeve het Tien jaar later overleed Bleuland (8
Nederlands volledig bij zijn onderwijs mogen november 1838).

Tweemaal is Bleuland in Utrecht rector Nog een enkele opmerking over de
magnificus  geweest: van 1797-1800 en van gekleurde plaatwerken, waarvan Bànki zegt:
1816-1817. Tussen deze twee rectoraats- een groot deel van de preparaten, in deze
perioden lag de sombere tijd van de Franse prenten afgebeeld, bestaan nog en men weet
overheersing. Op last van Napoleon werd de niet of men de kunstige ontleedkundige
universiteit tot een secundaire school objecten of de meesterlijke aquarellen hiervan
verklaard. Maar Bleuland was er de man niet moet bewonderen. Hoe kwam Bleuland
naar, zich gewonnen te geven. Hij heeft met hieraan? De professor wordt o.a. genoemd als
kracht en ijver gewerkt om de vorm van de een der oprichters van het genootschap
academische inrichtingen te bewaren. Het ,,Kunstliefde”  in het jaar 1807. De leden
herstel van het aanzien van de hogeschool daarvan waren verzamelaars van kunstwerken
werd gelast door Koning Willem 1 en het was van grote meesters. Eenmaal per maand gaf
bij deze gelukkige ommekeer van zaken, dat één hunner een kunstbeschouwing over
Bleuland mocht medemaken, dat zijn werken uit eigen bezit. De verzameling van
aanzienlijke verzameling ontleedkundige Bleuland moet iets zeer bijzonders geweest
preparaten, die uit meer dan 2000 stukken zijn. Barrow, een Engelsman die in 1819 ons
bestond, op last van Z.M. de Koning voor de land bezocht en speciaal belangstelling toonde
Utrechtse universiteit werd aangekocht en voor particulier kunstbezit, schreef hierover:
ondergebracht in een waardiger ruimte. Zo ,,the  largest collection of pictures is that of
ontstond het museum Bleulandinum, waarin professor Bleuland”. De hoogleraar
het geschilderde portret van Bleuland - door verzamelde niet alleen schilderijen, hij bracht
de schilder Wonder vervaardigd - neerziet op ook de jonge schilders bijeen en hielp hen
de resultaten van noeste vlijt en inspannende financieel. Bij één van zijn patiënten zag
arbeid. Als leidraad voor zijn voordrachten Bleuland vol bewondering naar een tekening
gebruikte Bleuland de indeling der van een bloem in een glas water op een tafel.
Institutiones Physiologiae van Blumenbach. De tekenaar, de rijtuig-decoratieschilder J.H.
Deze indeling lag ook ten grondslag aan de Verheijen, werd bij de hoogleraar ontboden
rangschikking van zijn preparaten. De en deze gaf hem de opdracht een ontleed-
verzameling werd in drie afdelingen gesplitst: kundig preparaat na te tekenen. Het schijnt
een anatomisch-fysiologische, een dat de proeve van bekwaamheid tot grote
pathologisch-anatomische en een vergelijkend- tevredenheid is uitgevoerd, want Verheijen
anatomische. Later werden aan de kreeg opdracht het ene object na het andere
verzameling nog 49 preparaten toegevoegd. op papier te schetsen. In het Anatomisch

De inrichting van dit museum moet veel Instituut berusten vele tekeningen van
tijd gevergd hebben, Dit verklaart dat Verheijen, die om hun fraaiheid en
Bleuland zijn bijzondere onderzoekingen na nauwkeurigheid aller bewondering wegdragen.
zijn ambtsaanvaarding in Utrecht heeft Een aantal van deze prenten is door J.C. de
moeten staken. In 1826 verscheen een Bruyn op koperplaten gegraveerd en in
uitvoerige wetenschappelijk samengestelde kleurendruk verschenen; echter lang niet alle.
catalogus van dit museum; de verzameling De uitgegeven platen hebben helaas niet de
was inmiddels tot 2600 stukken uitgebreid. fijnheid van stylering van het werk van Kobell
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en Van der Jagt, maar daarvoor moet de plaatse aangeboden krankzinnige, omdat zij
graveur aansprakelijk gesteld worden. De aan een morbus  melancholicus leed en dus
meeste aandacht trekken in het museum de geneeskundige behandeling behoefde”. Het
verschillende soorten injectiepreparaten en in dolhuis is slechts voor hen, die in de hoogste
niet mindere mate de membraanpreparaten, graad onnozel zijn. Deze vermelding, juist
waarvan de verschillende lagen der organen door haar ontkenning, werpt een gunstig licht
zeer handig van elkander gescheiden en op de meer humane opvatting van de
bovendien nog opgespoten zijn. hoogleraar in tegenstelling met wat in

In dit verband mag de naam van Petrus vroegere tijden gold. Van 1809 tot 1826 is
Koning niet verzwegen worden, de man die in Bleuland aan het dolhuis als medicus
1787 te Harderwijk geboren werd. Op 13- verbonden geweest. Een bijzondere
jarige leeftijd kwam hij in Utrecht bij onderscheiding viel hem te beurt, toen koning
Bleuland in de leer. In 1807 werd hij tot Lodewijk Napoleon hem met de ridderorde
custos anatomiae benoemd op een tractement van de Hollandse Unie vereerde. Tijdens het
vanf lOO,-  per jaar, waarvan hij nog de helft verblijf van deze vorst te Utrecht was hij
aan zijn voorganger moest af&aan.  In 1809 consulterend geneesheer des konings.
werd hij stedelijk heelmeester en in 1815 Bleuland was directeur van het Provinciaal
prosector in de anatomie. Hij ging tot f250,- Utrechts Genootschap van Wetenschappen,
per jaar verdienen. In 1834 is Koning lid van de Hollandse Maatschappij van
overleden, 47 jaar oud. In het Anatomisch Wetenschappen te Haarlem en van het
Instituut te Utrecht vindt men een aantal Genootschap ter bevordering van Natuur-,
waspreparaten, vervaardigd door Petrus Genees- en Heelkunde te Amsterdam. Het
Koning, door hem gemaakt na kennismaking laatste eerbewijs aan hem was zijn benoeming
met een anatomisch waspreparaat uit tot ridder in de Orde van de Nederlandse
Florence dat in 1816 voor het Natuurkundig Leeuw. De naam Bleuland leeft voort in
Gezelschap te Utrecht werd getoond. Zijn Bleuland van Oordt, welke naam het eerst
vaardigheid en degelijke kennis van de gedragen werd door de zoon van Adriana
anatomie maakten hem dit mogelijk. Bij Maria van Oordt-Van Toulon, dochter van
enkele van deze modellen, spierpreparaten Aafje Bleuland en Dr.  Van Toulon.
van de romp voorstellend, kunnen borst en Ook in Bleulands tijd hebben de medici
buikwand worden verwijderd, zodat de gewerkt met inspanning van hun beste
inwendige organen zichtbaar worden. De krachten. En van Bleuland mag herhaald
verzameling van Koning bevatte boetseersels worden de belofte die hij deed aan het einde
uit de normale anatomie, ook voorbeelden uit van zijn inaugurele rede te Harderwijk, waar
de pathologische anatomie en de vergelij- hij eerbewijzend aan Gaubius zeide:  ,,Door
kende pathologische anatomie. uw verdiensten aangespoord, zal ik mij

Bleuland, de kunstenaar, kunstkenner en beijeveren, voorzover ik kan, in uw
kunstverzamelaar, is 82 jaar geworden. De voetsporen te treden. wil ik navolgen, uw
Fremery vertelt, hoe Bleuland op het einde ongelooflijke en onvermoeibare arbeid mij ten
van zijn leven, toen hij zijn kamer niet meer nutte maken, zolang ik leef en daardoor zal
kon verlaten, iedere dag een ander schilderij uw naam en uw roem steeds in mij vernieuwd
uit zijn verzameling in dit vertrek liet worden”. De naam Bleuland leeft in Utrecht
ophangen en verwisselen. Waarom deze in zijn museum voort; zijn geboortestad
collectie na zijn dood verkocht is (op 6 mei Gouda eert zijn naam door de straat, waaraan
1839),  blijft voorshands een raadsel. Ze bracht het nieuwe streekziekenhuis is gebouwd, in de
intussen het voor die tijd niet onaanzienlijke professor Bleulandweg te hebben veranderd.
bedrag van ruim f72.000 op. dr. J.  G. W. F.  Bik

Van Bleuland valt verder nog te vermelden Literatuur:
zijn stadsvroedmeesterschap van Utrecht, BAnki,  6. (1939) Het levenswerk van Dr. Jan Bleuland.
waartoe hij in 1797 werd benoemd. Utrecht Ned. T. Geneesk.  83, 3838.
had toen vier vroedmeesters, ieder op een Bouman, H. (1847) Geschiedenis van de voormalige

salaris van f250,- per jaar. Bovendien is hij Geldersche  hoogeschoof,  11, 504. Utrecht.
Fremery, P.J.I. de (1839) Dr. J.  Bleuland.  Utrecht.

ook medicus geweest van het Utrechtse Kouwer, B.J. en H.J. Laméris  (1908) Zets  uit  de geschiedenis
dolhuis.  Even typeer ik nog de grote man der klinieken voor heel- en verloskunde der rijksuniversiteit te

Bleuland door een uitspraak, die ik vond in Utrecht. Kampen.

het boek over de geschiedenis van genoemd Lint, J.G. de (1923) History  and  bibliography  of anatomie
illusbations.  Bgdmgen  tot de geschiedenis der geneeskunde 3,

krankzinnigengesticht, waarin Prof. J.P.T. van 19.
der Lith schreef (1863): ,,de hoogleraar Lith, J.P.T. van der (1863) Geschiedenis van het

Bleuland weigerde de opname van een ter krankzinnigengesticht te Utrecht. Kemink en Zn,, Utrecht.
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