Dr. Reinier (Regnerus) de Graaf (1641-1673)
Graaf, Dr. Reinier (Regnerus) de, ged. Schoonhoven 30 juli 1641, begon zijn medische studie te Leuven,
maar werd in 1661 in Utrecht als student ingeschreven. In 1663 trok hij naar Leiden, waar hij de
ontleedkundige lessen van Johannes de Horne volgde. De colleges van Franciscus de I e Boë Sylvius (16141672) wekten De Graafs belangstelling voor het vocht van de alvleesklier. In 1665 publiceerde De Graaf zijn
eerste verhandeling hierover in de vorm van een traktaat: "Ontleeden geneeskonstige Beschrijvinge van d'
Eigenschap en Nuttigheidt des Alvleesige Saps". In datzelfde jaar trok De Graaf naar Angers (F), waar hij op
23 juli 1665 met lof de doctorstitel verwierf. In 1667 vestigde Reinier de Graaf zich in Delft. Het rekenboek
van het chirurgijnsgilde aldaar vermeldt op dat jaar "van Doctor De Graaf voor het recht van d' Anatomie
5.4".
Meer nog dan door zijn onderzoekingen van het alvleessap dankt De Graaf zijn bekendheid in de medische
wereld van thans aan het feit dat hij op het gebied van de vrouwelijke voortplantingsorganen
opzienbarende ontdekkingen heeft gedaan. In 1672 publiceerde hij hierover een verhandeling, getiteld "De
mulierum organis generationis". Ook op het gebied van de mannelijke voortplantingsorganen heeft Reinier
De Graaf baanbrekend werk gedaan en te boek gesteld. Op het gebied van de ontwikkeling van de
bloedtransfusie behoort hij eveneens tot de wetenschapsbeoefenaars die in de eerste gelederen bij dit
onderzoek stonden. Niet ongenoemd mag blijven de bijdrage die De Graaf heeft geleverd tot het
bekendmaken van de ontdekkingen die Antoni van Leeuwenhoek heeft gedaan, overl. Delft 17 augustus
1673, begr. Delft (O.K.) 21 augustus 1673, zoon van Cornelis de Graaf en Catharina van Breenen. Hij
ondertr. Delft 28 mei 1672 met Maria van Dijck.
De Graaf is in Delft niet vergeten. De stichting welke tot doel heeft de samenwerking van de Delftse
ziekenhuizen te bevorderen, is naar hem genoemd. Een buste, vervaardigd door de Utrechtse beeldhouwer
Theo van de Vathorst werd in 1973 onthuld bij gelegenheid van de herdenking van de 300 e sterfdag van De
Graaf. En de weg die voert naar het Revalidatiecentrum, het Bethelziekenhuis en het St. Hippolytusziekenhuis is naar deze grote Delftse medicus genoemd.
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