
PROF. DR. J. BLEULAND, EEN VERJflAARD 
GOUDS .lffEDICUS UIT DE LAATSTE HELFT 
DER 18Je EEUW 

J. H . METER. 

Op 20 Juli 1756 ·werd Jan BleulanJ geboren als zoon van 
J aJper Bleu/and en Aafje Je Jong 1) in het huis, genaamd: ,,De 

Winthondt", woonhuis van schrijver dezes, gelegen aan de zuid
zijde van de Gouwe nabij de Minderbroeders' kerk. Uit ver
schillende gegevens, geput uit het Stedelijk Archief, blijkt, dat 
vader Jasper op de Gouwe woonde en niet in een van zijn andere 
huizen 2). Dit huis had hij gekocht op de 6de Juni 1755 van 
Maarten Verburgh Jakobsz. 3). Jasper Bleuland ·was metselaar, 
tegenwoordig zou men hem aannemer noemen, en kon, daar hij 
bemiddeld was, zijn zoon, overeenkomstig dieri.s wens, op de 
Latijnse school in zijn geboorteplaats de lessen laten volgen. 
Hoewel over Jan's jeugd weinig bekend is, zal zijn oom Cornelis 
Bleuland, chirurgijn te Gouda ongetwijfeld de belangstelling van 
zijn neef voor de Geneeskunde hebben beinvloed. Nadat Jan het 
"Gymnasium" doorlopen had, vonden zijn ouders het beter, dat 
hij zich eerst bekwaamde in het apothekersvak, voordat hij naar 
de Universiteit zou gaan om in de M edicijnen te studeren. Om
streeks de maand Januari van het jaar 1773 werd hij besteed ten 
huize van een apotheker te Amsterdam 4). 

Op de 6de September 177 4 liet hij zich inschrijven als stu
dent in de Medicijnen t e Leiden 5). Reeds op de 21ste Juni 1780 
promoveerde hij op een. proefschrift, getiteld: ,,Over het moei
lijke of verhinderde doorslikken van spijzen" (De difficili aut 
impedita alimentorum depulsione) 6). In zijn geboortestad vestigde 
hij zich als medicus en weldra werd hij benoemd tot assistent
stadsdokter. In het Kamerhoek van 1781-1784 fol. 7-9 vinden 
we hierover: ,,In deliberatie gebracht zijnde het geproponeerde 
(voorgestelde) van den Heer Burgemeester Mr. A. van der Burch 
uijt naam van J.W. Mijnichus tweede stadsdokter alhier gedaen, 
omme den persoon van J. W. Mijnichus M ed. Dr. binnen deeze 
stad, van voorn. Stadsdoctor Mijnichus de zieken van de Stads
en Godshuijsen te mogen waarnemen ter zijner adsistentie en 
het nodige voor de Zelve op de Stads-apotheecq te ordonneeren. 

De Kamer stelde Dr. Bleuland en Dr. J . van Breda aan tot 
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assisterende stadsdoktoren, opdat zij de oude stadsdoktoren 
zouden kunnen assisteren en tenslotte vervangen 7). 

De benoeming geschiedde op de volgende voorwaarden: 1. Dr. 
B. H. de Moor zou op de oude voet gesalarieerd worden. Na 
zijn dood zou het tractement op/ 600 gebracht worden, vvaar
van J. W. Mijnichus / 350 zou krijgen en Dr. Bleuland en Dr. 
van Breda elk/ 125. Zou Mijnichus komen te sterven, dan zou 
hun salaris tot f 300 gulden 's jaars worden verhoogd 8), 9 ). 

2. Bleuland's wijk zou omvatten het 1e en 2e kwartier der stad, 
het Catharina Gasthuis, het Oude Vrouwenhuis, het Proveniers
of Leprooshuis en het Tuchthuis . 

Zij werden vrijgesteld van schuttersdiensten, alsmede van het 
poortgeld 10). In die tijd immers moesten de doktoren ook vaak 
buiten de stadspoorten wonende patienten bezoeken. D e moe
rassige omgeving van Gouda bereisden zij meestal te paard. 
Spoedig na deze benoeming tot assistent-stadsdokter tromvde 
Jan met Adriana Cornelia Cuypers, zuster van de geneesheer 
H. Cuypers, uit Leiden, wonende op de Koepoortsgracht 11), en 
dochter van Adrianus Cu.Ypers en Johanna Bronkwaal. Het is 
waarschijnlijk, dat Jan zijn vrom;,,r in zijn studententijd heeft 

leren kennen. 
Het huwelijk werd te Leiden voltrokken op 15 Maart 1781. 

De "sonnendaagse huwelijkse Proclamatien" werden in d e 
Waalse kerk te Gouda ~ van welke kerk Jan Bleu land sinds 
28 Januari 1781 diaken was 12) ~ afgeroepen 13). 

In Januari van het jaar 1782 werd Jan benoemd tot Librye
meester in plaats van Dr. J. W. Mijnichus. Als zodanig liet hij , 
zoals gebruikelijk was, zijn wapen op het wapenbord en zijn 
naam op het bord der sleutelrechthebbenden schilderen 14) . In 
Juni van hetzelfde jaar kocht hij een huis op de Westhaven, ge
naamd, ,de Arke Noach". Dit lag ongeveer ter hoogte van de 
tegenwoordige pianohandel van d e Fa. Gabry, en behoorde toe 
aan Anna Verhoorn, wed. van Wille m Swanenburg. De koopsom 
bedroeg / 320~ 15). Om een achteringang te hebben voor zijn 
patien€en, verzocht Bleuland aan het stadsbestuur het recht om 
een vaste houten brug te mogen slaan over het water van de 
Peperstraat, wat de vroedschap op 2 Juli toestond 16). 

Grote blijdschap heerste in d e "Arke Noach", toen op 14 
Augustus 1783 een dochtertje werd geboren, dat Aafje werd 
genoemd naar Jan's moeder 17). Kort daarop stierf Jan's echt
genote, waarschijnlijk ten gevolge van de bevalling 18); voorwaar 
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een zware slag voor onze dokter. Slechts drie jaren was het 
hun vergund geweest verenigd te zijn. 

Toch publiceerde hij reeds in 1784 een boek, vrucht van zijn 
anatomische onderzoekingen, waarin hij poogde de Ontleed
kunde te verhelderen (Experimentum Anatomicum). In dit jaar 
trad hij af als diaken van de Waalse kerk. 

De doorgang van de spijzen uit de mond in de maag behandelde 
hij in zijn "Observationes anatomico-medicae de sana ac morbosa 
Oesophagi structura". Op 1 2 Augustus van het jaar daarop 
hertrouwde hij met Catharina Blauw, die evenals zijn eerste 
vrouw te Leiden woonachtig was 19). 

Twee Goudse apothekers, Grendel en van Paddenburg, ver
zochten in 1 785 aan het stadsbestuur goedkeuring tot het oprich
ten van een apothekersgilde, zoals dat in andere plaatsen ook be
stond b.v. in Amsterdam; ook een recepten-formulierboek zagen 
zij gaarne ingevoerd. De magistraat wenste ten opzichte hier
van geen onberaden stappen te doen en stelde daarom de zaak 
eerst in handen van drie doctoren n.l. A. F. Polgrom, J. Bleu
land en J. van Breda. 

Deze heren antwoordden in hun provisioneel (voorlopig) ant
woord wel zeer vaag, maar waren voor instelling van een apo
thekersgilde 20). Da·arop legde de magistraat de zaak aan het 
Chirurgijnsgilde voor. Het bestuur hiervan bestond uit de heren 
P. van Willenswaart, H. de Mol, Cornelis Bleuland40) en onze 
J. Bleuland, die reeds bij zijn vestiging in Gouda tot overman 
van dit gilde was aangesteld. Het advies, dat door het gilde op 
6 December 1785 aan het stadsbestuur was gezonden,· was 
slechts door drie heren ondertekend, onder wie Jan Bleuland. 
Deze gaf zijn mening in een afzonderlijk schrijven te kennen, 
waarin hij o.m. zeide, dat hij tot zijn verwondering had onder
vonden, dat de meningen der doctoren geheel afweken van die 
der drie overige leden van het chirurgijnsgilde, die uit het op
richten van een apothekersgilde zich zulke gunstige gevolgen 
niet voorstelden. Daarom achtte Bleuland het raadzaam, ,,wilde 
hij aan de verligting van zijn verstand en hart getrouw blijven" 
om een afzonderlijk schrijven in te zenden. Bleuland had in 
Amsterdam al met recepten-formulierboeken kennis gemaakt en 
kende het nut van een apothekersgilde. 

Toch wees de magistraat het verzoek op 5 Januari 1786 af. 
Er werd dan ook in Gouda geen apothekersgilde opgericht 21). 

Jan Bleuland en Catharina Blauw werden op 17 April van 



dat zelfde jaar verblijd met de geboorte · van een dochtertje, dat 
zij naar Catharina's moeder Henriëtte Cornelia noemden 22). 

In 1 785 had Jan Bleuland reeds bedankt voor de functie van 
Libryemeester, vermoedelijk ·wegens zijn drukke bezigheden, 
zowel door zijn geneeskundige practijk als door zijn weten
schappelijke studi~n 23). In 1787 ziet wederom een , ,verk van 
zijn hand het licht, dat over de vveg van het voedsel door het 
lichaam handelde (tractatus de difficili aut impedito alimentorum 
ex ventriculo progressu). Hieruit blijkt, dat hij een grote belang
stelling koesterde voor dit onderwerp (vgl. zijn dissertatie en de 
hiervoor genoemde "Observationes"). T\vee jaar later reeds 
verscheen van hem te Utrecht ,vederom een boekwerk, over de 
lever van een achtmaandelijkse vrucht · met illustraties in na
tuurlijke kleuren gedrukt (lcones hepatis foetus octimestris quam 
impletis vasculis arter'ioris naturali colore expressam). Bleuland 
was de enige medicus uit die tijd, die zijn werken verluchtte met 
verhelderende illustraties. 

Nog twee jaar mocht Gouda haar geleerde arts herbergen. In 
1791 werd hij benoemd tot Hoogleraar in de Ontleed-, Heel
en Verloskunde aan de Hogeschool te Harderwijk. Hij verzocht 
daarom aan de Magistraat van Gouda om hem ten stadhuize ten 
afscheid te willen ontvangen 24). 

Over zijn verblijf te Gouda zegt hij in een zijner werken het vol
gende: ,,Toen ik dus, na van de Universiteit (waar hij van 1774-
1780 verbleef) in de vaderstad Gouda als Med. Dr. te zijn terug
gekeerd, door de bijzondere welwillendheid der regenten van die 
stad langer dan tien jaar het beroep van geneesheer uitoefende, 
heb ik bij het grote aantal zieken, dat ik verzorgde, geen enkele 
gelegenheid verzuimd om naarstig de oorzaken te onderzoeken 
welke de z.g. slepende ziekten en zelfs de dood hadden teweeg
gebracht 2ó)". 

Jasper Bleuland verkocht in de loop van het volgend jaar de 
huizen van zijn zoon te Gouda 26). 

Van 1793- 1794 was Dr. Bleuland Rector-Magnificus rn 

Harderwijk. In 1 795 werd hij Hoogleraar te. Utrecht. In zijn 
inaugurele rede zei de nieuwe hoogleraar, dat het hem zeer veel 
genoegen deed aan de Utrechtse Universiteit te mogen lesgeven 
en, dat dit "naderbijkomen bij het ouderlijk huis aan vrienden 
en verwanten vreugde, aan zijn steeds grijzer wordende ouders 
echter als het ware nieuw leven verschafte" 27). Nu kreeg hij een 
betere gelegenheid om zich te wijden aan de ontleedkunde. In 



Harderwijk ontbrak hem een geschikte plaats daartoe en ook 
had hij gebrek aan de nodige anatomische praeparaten 28) . 

Tweemaal is Bleuland in Utrecht Rector-Magnificus geweest; 
de eerste keer van 1797-1800, de tweede keer van 1816- 1817 29). 

Een bijzondere onderscheiding viel hem te beurt, toen koning 
Lode·wijk Napoleon hem met de ridderorde van de Hollandse 
Unie vereerde. Tijdens het verblijf van deze vorst in Utrecht 
was hij tegelijk met de Leidse hoogl~raar Sandifort consulterend 
geneesheer des konings. Op de 3oste Augustus 1813 maakte hij 
een testament, waarin hij o.a. aan zijn vader een jaargeld van 
f 400 legateerde, indien deze na zijn overlijden nog in leven was 30). 

Jas per Bleuland overleed echter vermoedelijk omstreeks het 
jaar 1824, ,vant Jan verkocht zijn ·woonhuis in dit jaar 31). 

Professor Bleuland kreeg in 1826 zijn emeritaat; hij staakte 
toen wel zijn colleges, maar hij bleef zijn krachten geven aande 
door hem aangelegde collectie van ontleedkundige praeparaten, 
die aangegroeid was tot ongeveer 2600 stuks 32). Koning Willem 
I, de koopman-koning, had besloten deze verzameling ten behoeve 
van de Un~versiteit aan te kopen, opdat het "Museum Bleulan
dinum" intact zou blijven en niet in het buitenland zou terecht 
komen 33). 

Op zeventigjarige leeftijd nog beschreef Bleuland dit anato
mische Museum, aan het boekdeel toevoegend een beschrijving 
van 32 voorwerpen, die later, hetzij door aankoop, hetzij op 
andere wijze bij het Museum waren gekomen. 34) Dit werk be
vindt zich, evenals het gen0emde "Experimentum Anatomicum" 
en "Otium Academicum", dat in 1828 werd uitgegeven, in de 
Goudse Stads-Librye. Het is van prachtige platen voorzien. Zij 
werden vervaardigd door J. H. Verheijen, die zijn opleiding aan 
Bleuland te danken had. 

Hoe gezien Professor Bleuland bij de Academische jeugd 
was, bleek bij zijn 40-jarig jubileum als hoogleraar aan de 
Utrechtse Universiteit, toen de studenten hem onder het schijnsel 
van toortsen een serenade brachten 35). Drie ja ren daarna, op 
de 8ste November 1838 overleed hij temidden van zijn familie
leden. 

Hij was, buiten zijn medische werkzaamheden , een vurig min
naar van de schilderkunst. Dit bracht hem in aanraking met tal 
van schilders en kunstliefhebbers. De schilders Kobell, Haanen 
en Verheijen zijn hem hun opleiding verschuldigd 36). Petrus 
Koning vormde hij tot een goed ontleedkundige. Deze heeft zijn 
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weldoener ter zijde gestaan bij het ordenen van de praeparaten 
van het Museum 37). 

Bleuland bezat een zeer grote schilderijenverzameling, die bij 

d e verkoop op 6 Mei 1839 f 72.398,10 opbracht. 
In deze collectie bevonden zich 20 schilderijen en 3 t ekeningen 

Yan J. Kobell, en van J. H . Verbeijen 22 stukken 38). 

Op één belangrijk werk van Bleuland ,villen wij nog wijzen 
n.l. Vasculorum in intestinorum tenuium tunicis, subtilioris 
Anatomes ope detegendorum (Rhen. ad Traj.), ·waarin hij de 
aamvezigbeid der slagaderen en aderen in de vlokken der inge
wanden aantoont. 

Bleuland vvas directeur van het Provinciaal Utrechts Genoot
schap van Wetenschappen sinds 8 April 1800 39), lid van de 
Hollandse Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem en 
Yan het Genootschap tot bevordering der Heelkunde. Als laatste 
eerbewijs aan hem verleend noemen wij de orde van de Neder-
1andse Leeuw. 

De naam B1euland leeft nog voort in Bleuland van Oordt, 
welke naam het eerst gedragen werd door de zoon van Adriana 
.:VI.aria van Oordt-van Toulon, dochter van Aafje Bleuland en 
en Dr. van Toulon. 

Hierbij wil ik tevens allen, die mij bij dit onderzoek tof hulp 
zijn geweest, hartelijk dank zeggen, in het bijzonder de conser
Yator der Goudse Musea, de heer G. C. Helbers, en de heren 
Dr. H. L. W. Nelson en G. Schrijvers. 

Gouda, 22 April 1949. 

t /7 apen van Dr. J. BLeuLand in het wapenboek van Libr_yemeeJlertJ 
(Sted. /lfuJeum "Het Catharina GaJlhui,/', Gouda). 
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Bronnen: 
1) Doopboek der Herv. Gem. no. 1 o fol. 21. [De stamvader 

van zijn geslacht was Jan Uldrichdz. Bleu/and uit Utrecht, 
die blijkens de stadsrekening van Gouda uit 1673 aan de 
versterking der stad had gewerkt met zijn zoon Jan Jandz. 
Bleu/and als timmerlieden. (Helbers). Buiten Dr. Jan B . 
werden nog gedoopt te. Gouda: Jacob, 17-6-1768; Eider{, 
11-6-1769; Eider!, 13-9-1762. Aafje de Jong, huisvrouw van 
Jasper Bleuland, was van 1778 tot na 1796 regentes van het 
Aelmoeseniersweeshuis. Jacob Bleuland, voorzitter van de 
Municipaliteit te Gouda in Juni-Juli 1796, was in 1804 
regent van het Weeshuis. (Helbers).] 

2) Lijst van geplunderde huizen 1787; Kamerboek 1786-1787 
2- fol. 96v. 

3) Eigenboek 1761-1766 fol. 167. 
4) Kunst- en Letterbode 1839 deel 2 blz. 41 8. 
5) Album Studiosorum (tijdens H. D. Gaubius), Gem. Arch. 

Leiden. 
6) 's Rijks Gesch. Publ. no. 53 blz. 108. 
7) J . van Breda promoveerde op 29 Nov. 1780 te Leiden, zie 

's Rijks Gesch. Publ. no. 53, blz. 109. 
8) Vroedschapsboek 1784- 1786 fol. 3o. 
9) Stadsrekening 1789 Illf I fol. 67. 

10) Kamerboek 1781-1784 fol. 16v. 
11) Kerk. Huw . Procl. R. A. Leiden no. 89 fol. 106v. 
12) Doop- en Trouwboek der Waalse Gem. no. 34 fol. 243. 

[Op 11 April 1773 was Jan Bleuland lidmaat der N.H. 
Gemeente geworden. (Helbers).] 

13) Ibid. fol. 12, vgl. Attestations K. A. 67, ongenummerde map. 
14) Librye-notulen 1782. 
16) R. A . 384 fol. 194v. 
16) Requestboek W 1779-1784 fol. 224. 

17) W. G. no. 34 fol. 113. 
18) Not. F. van Breda no. 996 fol. 693. 
19) W. G. no. 34 fol. 13, vgl. Attestations K. A. 67 ongenum-

merde map. 
20) Requestboek Y 1786- 1788 fol. 5. 
21) Ibid. fol. 1-1ov. 
22) W. G . no. 34 fol. 114· 
23) Librye-notulen 1786. 
24) Kamerboek 1791- 1794 fol. 54. 
26) Prooemium descr. Mus. Anat. blz. Il. 
26) R. A. 386 fol. 226v.; ibid. fol. 212. 
27) Oratio de fabrica et funct . corp. hum. blz. 42 e.v . 

(Gem. Bibi. Amsterdam). 
28) Prooemium descr . Mus. blz. 12. 
29) Stuart's Jaarboeken-1817-stuk 2. 
3o) Not. H. van Ommeren 1813-no. 7'37 (Gem. Arch. Utrecht). 
31) Not. va n Hardenberg 1824-no. 133. 



Op 1 o October 1804 werd in de Zuidzijde van het koor der 
St. Janskerk (vijfde laag, negende graf) begraven Aafje de 
Jong en op 28 Juli 1818 werd daar bijgezet haar echtgenoot 
Jasper Bleuland. (Helbers).] 

3.2) Prooémium descr. Mus. Anat. blz. 15. 
33) Ibid. blz. 16. 
34) Descriptio Mus. Anat. blz .. ,p 1- 415. 
35) Dr. J. Bleuland door P. J. de Fremerij (Arch. Bibl. Utrecht). 
36) Kunst- en Letterbode-1839-deel 2 blz. 4.26. 
37) Prooemium descr. Mus. Anat. blz. 17. 
38) Caf:al. der verz. van schilderijen, tekeningen, etc. van Jan 

Bleuland (Arch. Bibl. Utrecht). 
39) Nieuwe Verhandelingen van het Prov. Uf:r. Gen. van l(u.nJlen 

en WelenJcbappen - deel I - blz. 2. 
40) [Cornelis Bleuland ·was cusf:os van de Librye van 1756-

omsf:r. 18.25. Blijkens hef: lidmaten boek verbleef hij in 1 75& 
te Parijs. (Helbers).] 
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