
Pieter van Naaldwijck, Stadsmedicus van Göteborg. 

Waarschijnlijk in 1597 te Nieuwenhoorn geboren als zoon van de predikant Willem 

Crijnsze van Naaldwijck en Jannetjen Jans en overleden na 1632. 

 

OPLEIDING  

Latijnse school te Brielle; filosofie- en theologiestudie te leiden van 1614 tot1620,  gevolgd door 

een studie geneeskunde van 1620 tot 1624. Een Disputatio van zijn hand, noch over een 

theologisch, noch over een medisch onderwerp, is bekend. Zijn leermeesters in Leiden waren 

Regnerus Bontius, Aelius Everardus Vorstius, Otho Heurnius en Adrianus Falcoburgius.  

 

LOOPBAAN 

Ofschoon de theologische studie, betaald met een studiebeurs van de stad Brielle, hem 

voorbestemde voor het ambt van predikant, heeft hij dat nooit uitgeoefend. Waarschijnlijk werd 

zijn besluit medicijnen te gaan studeren ingegegven door de twisten tussen remonstranten en 

contraremonstranten. Na het beëindigen van zijn medische studie te Leiden vertrok hij naar 

Göteborg, dat na de verwoesting door de Denen in de Kalmaroorlog (1611-1613) op een andere 

plek nieuw werd opgebouwd en dat bijna een geheel Nederlandse stad was. Hij werd er 

stadsmedicus. Ook was hij er politiek actief, van 1624-1625 was hij lid van de raad, in de maand 

juni 1624 president. In 1625 stichtte hij een baksteenfabriek, waarvan hij de leiding had.  

Tussen hem en de stad rezen allengs moeilijkheden met betrekking tot deze fabriek en ondanks 

bemiddeling van invloedrijke vrienden en relaties, was hij gedwongen de fabriek aan de stad over 

te dragen. Het staat vast dat hij gehuwd was en kinderen had, maar preciese gegevens ontbreken. 

In 1632 verliet hij met vrouw en kinderen Göteborg. De bronnen zwijgen verder over hen. 

 

VERDIENSTEN 

Zijn verhandeling Libri duo Philippicorum uit 1631 is  een belangrijke bijdragen aan de 

zeventiende-eeuwse veterinaire literatuur door een landgenoot.  

 

PUBLICATIES 

Van zijn hand is een tienregelig gedicht bekend, geheel in de stijl van de klassieke dichtkunst, dat 

hij bijdroeg aan een boek van zijn vriend Johannes van Naarssen. 

Libri duo Philippicorum sive de Equorum Natura, Electione, Educatione, Disciplina et 

Curatione. Leiden, Andries Clouck, 1631. In 1995 opnieuw uitgegeven, met inleiding en 

Nederlandse vertaling door J.B.Berns, A.C. Oosterhuis en A. Mathijsen,  De Paardenvriend. 

Over de natuur, het uitkiezen, het opvoeden, de africhting en de geneeskundige behandeling van 

paarden. Rotterdam, Erasmus Publishing Hier ook uitvoerige biografische gegevens (p  9-41).  



Boek 1 werd in het Duits vertaald door R. Froehner in: Beiträge zur Geschichte der 

Veterinärmedizin, 3 (1940), 65-91 en 4 (1941),  80-89, 210-227.  

 

(J.B.Berns) 


