Michiel Jacobus Macquelijn (1771-1852) zandgraf 226, vak F
Hoogleraar praktische geneeskunde
Personalia
Geboren: 16 september 1771 te Delft
Zoon van: Wouter Macquelijn en Jacoba van der Smak
Gehuwd met: Petronella Johanna van Egmond op 26 november 1798 te Delft.
Overleden: 4 april 1852 te Leiden
Begraven: 8 april 1852
Samenvatting
Macquelijn wordt in 1771 in Delft geboren als zoon van een VOC-schipper. Na de
Latijnse school in zijn geboorteplaats gaat hij in Leiden geneeskunde studeren, een
studie die hij in 1795 afsluit met een promotie.
Vervolgens wordt hij gedurende 29 jaar geneesheer in Delft. Naast zijn praktijk doet
hij onderzoek, waarvoor hij in 1798 een prijs van de Academie van Geneeskunde te
Madrid in de wacht sleept. Ook is hij medeoprichter van het tijdschrift Geneeskundig
Magazijn.
Eveneens in 1798 treedt Macquelijn in het
huwelijk met plaatsgenoot Petronella Johanna
van Egmond. Met haar krijgt hij tien kinderen,
zeven dochters en drie zonen.
In 1824 wordt Macquelijn benoemd tot hoogleraar in de praktische geneeskunde aan de
universiteit van Leiden. Hij is een geliefd docent
voor zijn studenten en een geliefde dokter voor
zijn patiënten.
Ook houdt Macquelijn er nog een eigen
praktijk op na in Den Haag, waardoor hij soms
colleges moet afzeggen, wat zijn studenten hem
niet altijd in dank afnemen.
Naast zijn professionele werkzaamheden is
Macquelijn ook actief op bestuurlijk en maatPortret Michiel Jacobus Macquelijn
schappelijk terrein.
In 1841 gaat Macquelijn, hij is dan zeventig jaar, met emeritaat. Omdat er niet direct
een opvolger is werkt hij nog twee jaar door. Daarna krijgt hij steeds meer problemen
met zijn zicht, wat uiteindelijk leidt tot bijna blindheid en waardoor hij niet meer kan
lezen, wat hij zeer betreurt.
Op 4 april 1852 overlijdt hij, tachtig jaar oud, en wordt ter aarde besteld op de
begraafplaats aan de Groenesteeg.

Volledige versie
Afkomst en opleiding
Michiel Jacobus Macquelijn [ook geschreven als Macquelyn of Macquelin] wordt op 10
september 1771 te Delft geboren. Twee dagen later wordt hij gedoopt in de Nieuwe
Kerk.

Uit: Doopboek Nieuw Kerk Delft 1616-1811, deel 9 (1767-1795)

Hij is de oudste zoon van Wouter Macquelijn en Jacoba van der Smak. Zijn vader is
schipper, in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), en vaart regelmatig de route Amsterdam - Kaap de Goede Hoop - Batavia vice versa.

Vader Wouter, ingeschreven als schipper op De Gouverneur Generaal

Michiel Jacobus bezoekt in Delft de Latijnse school, waar
hij onderwijs krijgt van de bekende classicus en rector
Henricus Hoogeveen (1712-1791) en van de prorector
Gijsbert van Egmond, die later zijn schoonvader wordt.
In 1789 gaat Michiel Jacobus geneeskunde studeren in
Leiden, waar hij colleges volgt bij de hoogleraren Sandifort,
Oostenrijk, Paradijs, Brugmans en Du Pui [de laatste is ook
op Groenesteeg begraven]. Van Paradijs en Brugmans is
hij een zeer geliefde leerling en vriend. Op 14 november
1795 wordt hij doctor in de geneeskunde na het verdedigen
van zijn dissertatie De Vomitu.
Henricus Hoogeveen

Geneesheer te Delft
Na zijn promotie vestigt Macquelijn zich in zijn geboorteplaats Delft als geneesheer,
waar hij dertig jaar praktijk houdt en medeoprichter is van het genootschap Christo
Sacrum. Hij is zeer gelovig en zal later in Leiden ouderling in de Waalse Kerk worden.

Ondanks zijn drukke praktijk is hij ook op wetenschappelijk gebied actief, wat hem in
1798 een prijs van 640 realen van de Academie van Geneeskunde te Madrid oplevert
voor zijn verhandeling Commentatio de lenta et difficili dentitione [Over het langzaam
en moeilijk tanden krijgen].
Huwelijk en gezin
Nadat hij op 6 november 1798 in ondertrouw is gegaan met de eveneens in Delft
geboren Petronella Johanna van Egmond (1776-1857), treedt hij met haar op 26
november van dat jaar in het huwelijk.

Advertentie ondertrouw (Rotterdamse Courant 8 november 1798)

Huwelijksakte (Stadsarchief Delft, Trouwboek Gerecht, 1792-1811)

Het echtpaar Macquelijn - van Egmond krijgt tien kinderen:
- Jacqueline (geboren 12 september 1799; overleden 4 april 1871);
- Gijsbertus (geboren 10 september 1800; overleden 27 maart 1828);
- Cornelia Margaretha (geboren 12 december 1801); overleden 5 januari 1880);
- Wouter (geboren 4 oktober 1805; overleden 3 november 1835);
- Petronella Johanna (geboren 18 oktober 1806; overleden 5 mei 1875);
- Michiel Jacobus (geboren 19 juni 1808; overleden 3 november 1814);
- Margaretha Gijsbertha (geboren 23 oktober 1809; overleden 26 juni 1812);
- Johanna Dorothea (geboren 26 november 1811; overleden 4 februari 1885);
- Margaretha Gijsbertha (geboren 18 augustus 1813; overleden 12 juli 1883);
- Johanna Geertruida (geboren 22 juni 1816; overleden 6 maart 1826).
Nevenactiviteiten in zijn Delftse periode
Michiel Jacobus Macquelijn blijft actief, zowel met zijn vak als op ander terrein. In 1799
wordt hij lid van het Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen te Delft. Tussen
1801 en 1815 is hij redacteur van het Geneeskundig Magazijn, een tijdschrift dat hij
met Abraham van Stipriaan Luiscius, Conrad Gerard Ontijd en Jan van Heekeren heeft
opgericht. In 1806 wordt hij benoemd tot lid van de Provinciale Geneeskundige

Commissie te Den Haag, een betrekking die hij tot zijn overlijden in 1852 vervult. Ook
is Macquelijn een aantal jaren lid van de gemeenteraad van Delft.
Al deze zaken maken dat Macquelijn minder tijd heeft voor onderzoek en het
schrijven van wetenschappelijke zaken, maar hierdoor krijgt hij wel bekendheid in
brede wetenschappelijke kring.
Hoogleraar te Leiden
Per 18 september 1824 wordt Macquelijn benoemd tot hoogleraar geneeskunde aan
de universiteit van Leiden met als leeropdracht de Praktische Geneeskunde. Hij
doceert ook farmacie, pathologie en diëtetiek. Op 2 oktober houdt hij zijn oratie, getiteld
De Medicinae practicae Doctore, fideli artis Historico.
Hij is werkzaam in het Nosocomium Academicum aan de Oude Vest en stelt op
verzoek van de curatoren van de universiteit een reglement op voor de directie van dit
ziekenhuis.

Nosocomium Academium

In het academische jaar 1831/32 is Macquelijn rector magnificus. Op 8 februari 1832,
de dies van de universiteit, treedt hij af met de rede De nonnullis philosophiae naturalis
partibuscum institutione medicinae actius conjungendis.

Macquelijn werkt veel samen met zijn collega Cornelis Pruys van der Hoeven [ook
op Groenesteeg begraven]. Zij gaven eerst onafhankelijk van elkaar disputeercollege,
vanaf het academisch jaar 1836/37 doen zij dit gezamenlijk.
Macquelijn wordt zowel door zijn studenten als door zijn patiënten zeer gewaardeerd vanwege zijn zeer nauwkeurige diagnoses en zijn op een grote ervaring berustende behandelmethoden, waarmee hij veel vertrouwen geniet.
Het is in het midden van de negentiende eeuw niet ongebruikelijk dat de
hoogleraren met bepaalde studenten wat losser omgaan. Zo vermeldt de schrijver
Nicolaas Beets (1814-1903) in zijn dagboek de soupers die hij bij verschillende
hoogleraren mocht aanzitten, zoals ook bij Macquelijn.
De studenten hebben wel kritiek op de
regelmatige afwezigheid van Macquelijn. In
de eerste helft van de negentiende eeuw
vervullen hoogleraren vaak nevenfuncties.
Een aantal medici, waaronder Macquelijn,
heeft een eigen praktijk die extra inkomsten
genereert. In 1840 leidt dit tot een bezwaarschrift van de studenten, gericht aan de
minister, waarin zij schrijven:
"De hoogleeraar Macquelin alhier verlaat
iedere dinsdag soms den gehelen dag
Leyden met staking zijner lessen om zijn
visiten in 's-Gravenhage af te leggen en het
is alsdan dat de lijders zijner zalen aan ons,
nog ten halve bekwame jongelieden, overgegeven worden”.
In 1841 gaat Macquelijn, inmiddels zeventig jaar oud, met emeritaat. Toch blijft hij nog Portret van Michiel Jacobus Macquelijn
twee jaar zijn functie waarnemen, omdat men er niet eerder in slaagt een geschikte
opvolger te vinden. Die komt pas in 1843 in de persoon van Gerardus Conradus
Bernardus Suringar (1802-1874) [ook op Groenesteeg begraven].
Publicaties
De betekenis van Macquelijn voor de geneeskunde is vooral van praktische aard. Hij
heeft niet veel gepubliceerd. Enkele van zijn artikelen zijn:
- Beschrijving van eene wanstalitige menschelijke vrucht van zeven maanden
dragts, veroorzaakt door eene gedeeltelijke zamengroeijing van twee vruchten,
Geneeskundig Magazijn, 1801.
- Twee waarnemingen van genezen longtering, beide van zeer verschillend soort,
door middel van de loodsuiker, Geneeskundig Magazijn, 1805.
- Proeve ter beantwoording der vraag: hoedanig behoort, in den tegenwoordigen
staat der Geneeskunde en van hare Zusterwetenschappen, de omvang van het
onderwijs in de leer der geneesmiddelen te zijn, Tijdschrift voor genees-, heel-,
verlos- en scheikundige wetenschappen, 1828.

- Beschrijving der drie voorname tijdperken van de geschiedenis der Geneeskunde,
Tijdschrift voor genees-, heel-, verlos- en scheikundige wetenschappen, 1828.
Nevenactiviteiten in zijn Leidse periode
Ook in zijn Leidse periode, waarin hij achtereenvolgens woont op het Rapenburg, de
Oude Singel en de Hooglandse Kerkgracht, heeft Macquelijn enkele kerkelijke en
maatschappelijke functies, zoals:
- ouderling van de Waalse Gemeente;
- secretaris van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, afdeling Leiden;
- lid van de Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Nijverheid, afdeling
Leiden.
Macquelijn als mens
Hij is een geboren medicus met een onvermoeide ijver, veel tact en ijverig. Bij een
ziekte kijkt hij niet alleen naar de ziekte zelf, maar naar het gehele fysiek en geestelijk
welzijn van de persoon.
Macquelijn heeft een opgeruimd karakter, wel met gepaste ernst, een goede echtgenoot en vader. Voor zijn vele leerlingen is Michiel Jacobus Macquelijn een voorbeeld
en raadgever; voor zijn talrijke patiënten een troost en vaak een redder.
Hij is zeer vertrouwd met het Latijn en beweerde dat niemand die taal echt verstond
die niet gewoon zijn knecht in het Latijn het volgende kon opdragen: “Johan, loop eens
als de bliksem naar de vischmarkt en haal mij een Jacobszalm, maar zorg dat het goed
krimp is, of wee uw gebeente”.
Macquelijn koestert het verleden, met inbegrip van de geschiedenis van de geneeskunde.
Laatste jaren en overlijden
Nadat Macquelijn in 1843 werkelijk is gestopt, wil hij zich meer gaan wijden aan het
bestuderen van zijn geliefde classici. Helaas wordt hij hierin gehinderd door een steeds
verder afnemend gezichtsvermogen, dat overgaat in bijna volkomen blindheid.
Op 4 april 1852 komt hij in Leiden te overlijden, tachtig jaar oud. Macquelijn was een
vooraanstaand hoogleraar, geïnspireerd door “eene zedelijke overtuiging”, waarin er
een sterke band is tussen religie en wetenschap.
Drie dagen na zijn overlijden, op 7 april 1852 wordt Michiel Jacobus Macquelijn op
de begraafplaats Groenesteeg begraven in zandgraf 226. Het is zeer waarschijnlijk dat
op dit graf een zerk heeft gelegen; nu resteert alleen nog een paaltje met het grafnummer.

Overlijdensadvertentie (Leydse Courant 7 april 1852)

Overlijdensakte

Paaltje met het grafnummer

Dankbetuiging (Leydse courant 16 april 1852)

Bronnen
A.J. van der Aa: Michiel Jacobus Macquelijn, Biografisch Woordenboek der
Nederlanden, Deel 12, 1869, pp. 39-40.
G.Th.A. Calkoen: Onder studenten. Leidse aanstaande medici en de metamorfose van
de geneeskunde in de negentiende eeuw (1838-1888), 2012, pp. 256-257.
L.A. Cohen: Nieuw statistisch-geneeskundig jaarboekje voor het Koninkrijk der
Nederlanden voor 1852-1853, 1852, pp. 139-140.
W. Otterspeer: Groepsportret met Dame. De werken van de wetenschap. De Leidse
Universiteit 1776-1876.
A.E. Simon Thomas: Michiel Jacobus Macquelijn, Nieuw Nederlands Biografisch
Woordenboek, Deel 4, 1974, pp. 942-943.
Archieven:
Erfgoed Leiden en Omstreken
Stadsarchief Delft
Kranten:
Rotterdamse Courant (8 november 1798)
Leydse Courant (7 april 1852 en 16 april 1852)
Websites:
www.erfgoedleiden.nl
www.wiewaswie.nl

Auteur
Lodewijk Kallenberg (januari 2022)

