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Louis Sicking 

De Zuiderzee en de territoriale afronding van de Nederlanden 
onder Karei V 

Toen Filips de Schone in 1497, tijdens zijn huldigingstocht als graaf van Hol land , Amsterdam 
aandeed, zag hij harnassen en wapens aan de gevels van de huizen hangen. De Habsburgse 
aartshertog moest worden getoond dat Amsterdam een grensstad was. De inwoners van de 
stad wilden laten zien dat zij er veel voor over hadden de vijand buiten te houden en het ge
zag van de vorst te handhaven. 1 Gezien haar kwetsbare ligging aan de Zuiderzee moest A m 
sterdam er voortdurend op berekend zijn zich te kunnen verdedigen tegen eventuele Gel
derse of Friese agressie. Een kleine halve eeuw later waren alle territoria r ondom de 
Zuiderzee onder Habsburgs gezag gekomen: Friesland in 1523, het Sticht (Utrecht) en het 
Oversticht (Overijssel) in 1528, Groningen en de Ommelanden in 1536 2 en Gelre in 1543. 
Deze expansie in noordelijke en oostelijke richting vond plaats gedurende de regeerperiode 
van Filips ' zoon en opvolger Karei, beter bekend als keizer Karei V. De onderwerping van Gel-
re is vaak gekwalificeerd als de territoriale afronding van de Nederlanden. 3 Terecht is de be
tekenis van deze kwalificatie gerelativeerd. Immers, de staatkundige ontwikkeling van de Ne
derlanden stond in 1543 nog geenszins vast.4 De strategische betekenis van de verovering van 
Gelre springt daarentegen veel duidelijker in het oog. De verwerving van de landsheerlijk
heid over de noordoostelijke gewesten door Karei V had met name voor Hol land grote stra
tegische voordelen. Terwijl Ho l l and tot 1543 behalve met aanvallen over land, altijd rekening 
moest houden met vijandelijke aanvallen vanuit de Noordzee en de Zuiderzee, hoefde het ge
west nadien geen aanvallen meer vanuit de Zuiderzee te vrezen. 5 

Vóór 1543 was de Zuiderzee meer dan eens het strijdtoneel van Hollanders, Friezen, Gel
dersen en anderen geweest. Voor zover het niet om zeeroverij ging, kan het geweld op de Zui
derzee in het verlengde van territoriale conflicten worden gezien. Zo voerden de Hollandse 
graven in het begin van de 15e eeuw een kaperoorlog tegen de Friezen in de hoop hen tot con
cessies te brengen inzake de aanvaarding van Hollands gezag.'1 Het geweld op de Zuiderzee 
vanaf het begin van de 16e eeuw was een gevolg van de machtsstrijd tussen de Habsburgers en 

1 J.G. Smit, Vorst en onderdaan. Studies over Holland en Zeeland in de late middeleeuwen. Miscellanea Neerlandica XII (Leu
ven 1995) 243, 295. Amsterdam als grensstad: Jan van Wassenaar aan Margaretha van Oostenrijk (26 maart 1519) in: 
L.P.C. van den Bergh (red.), Correspirndaiice de Marguerile d'Aiitriche twee ses amis sur les affaires des l'ays-Bas de 1506-1528 
tirée des archives de Lille el publier prrr ordrr du gouvernrmeul II (Leiden 1845-1847) 189; M . van Tielhof, De Hollandse 
graanhandel, 1470-1570. Koren op de Amsterdamse molen (Oen Haag 1995) 139; }. ter Gouw, Geschiedenis van Amslenlam 
III-IV (Amsterdam 1884) III, 208; IV, 321. 

2 Ook Drenthe kwam in dit jaar onder Habsburgs gezag. 
3 A.F. Meilink, 'Territoriale afronding der Nederlanden' in: Algemene gesihinlenis dei Nederlanden V (Haarlem 1980) 

492-505. 
4 W. van de Pas, 'Tussen centraal en lokaal gezag. De bestuurlijke organisatie van Gelre in transitie (1543-1581)' in: 

F. Keverling Buisman e.a. (red.), Verdragen tractaat van Venlo. Herdenkingsbundel, 1543-1993 (Hilversum 1993) 121-
152, aldaar 121-122. Zie ook A.C.J. de Vrankrijker, De grenzen van Nederland. Overzicht van wordingen politieke lenden
zen (Amsterdam 1946) 85. R. Fruin, Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Kepubliek (Den Haag 
1980) 19. 

5 H . Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam 1540-1860 (Amsterdam en Dieren 1985) 73-74. Van Tielhof, De 
Hollandse graanhandel, 138. 

6 A. Janse, Grenzen aan de macht. De Friese oorlog van de graven van Holland omstreeks 1400 (Den Haag 1993) 241. 
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de hertogen van Gelre . 7 De laatsten hadden een eigen invloedssfeer in het noordoosten van de 
Nederlanden gevestigd. Zij weigerden toe te geven aan de Bourgondisch-Habsburgse expan
sie. De bezettingen van Gelre door Karei de Stoute in 1472-1473 en Maximil iaan van Oosten
rijk in 1481-1492 waren niet van blijvende aard geweest.8 Karei V stuitte bij het bevestigen van 
zijn heerschappij in Friesland, Utrecht, Overijssel, Groningen, Drenthe en Gelre op hardnek
kig verzet van de Gelderse hertog Karei van Egmond. Deze wist evenals zijn voorgangers te pro
fiteren van diverse binnen- en buitenlandse tegenstanders van de Habsburgers. In de Neder
landen konden de Geldersen aanvankelijk rekenen op hulp van de Friezen. Daarbuiten heeft 
in het bijzonder Frankrijk Gelre steeds weer gesteund 'als een bruikbare luis in de Bourgon
disch-Habsburgse pels'. a De verovering van de noordoostelijke gewesten werd verder bemoei
lijkt door de grote afstand tot de kerngewesten Brabant en Vlaanderen. Bovendien konden de 
Habsburgse machtsmiddelen niet zomaar in Gelre geconcentreerd worden. Door de vorming 
van het Habsburgse imperium moesten deze over steeds grotere afstanden en ter bescherming 
van steeds meer uiteenlopende belangen worden ingezet. 

Zolang het Gelderse gevaar niet was bedwongen, bevond Hol l and zich in een kwetsbare po
sitie. Niet alleen het Hollandse grondgebied maar ook de zeehandel, die in de Zuiderzeeha
vens geconcentreerd was, en de Zuiderzeevisserij werden bedreigd. In dit artikel staan de 
scheepsrustingen centraal die in het kader van de Gelderse oorlogen door de Hollanders zijn 
georganiseerd. Door de maritieme dimensie van de uitbreiding van het Habsburgs gezag aan 
de zuid- en oostzijde van de Zuiderzee te bestuderen, kan mogelijk worden beoordeeld in hoe
verre de Hollanders zich bewust zijn geweest van de strategische voordelen van de Habsburgse 
verovering van Gelre voor hun eigen veiligheid. Daarbij wordt uitgegaan van de veronderstel
l ing dat de Hollanders alleen bereid zullen zijn geweest hun landsheer financieel en militair te 
steunen wanneer dat hun eigen (economische) belangen ten goede kwam. Hiermee kan wor
den aangesloten bij twee vrij recent verschenen boeken waarin aandacht wordt besteed aan de 
Hollandse betrokkenheid bij de Gelderse oorlogen. De Amerikaanse historicus J .D . Tracy 
heeft laten zien hoe de Staten van Hol l and dankzij hun financiële macht richting konden ge
ven aan de oorlog die Karei V voerde tegen Gel re . 1 0 Zijn Britse collega J.I. Israël behandelt in 
zijn omvangrijke overzichtswerk over de Republiek de Gelderse oorlogen in het kader van wat 
hij 'the unification of the Netherlands north of the rivers under the Habsburgs' noemt. 1 1 Volgens deze 
auteur heeft het Hollandse streven naar dominantie van de noordoostelijke gewesten de een
wording van de Nederlanden bevorderd. Dit streven naar overwicht was eeuwenoud maar 
kwam pas tijdens de regering van Karei V in een beslissende fase. Deze thematiek vormt het ka
der van deze bijdrage. Eerst zal kort worden ingegaan op de aanspraken van de graven van H o l -

7 Onder Filips de Goede en Karei de Stoute deden zich relatief weinig conflicten op de Zuiderzee voor. J . Paviot, La 
politique navak des ducs de Bourgogne (1384-1482) (Rijsel 1995) 233-234. 

8 H . De Schepper, 'The Burgundian-Habsburg Netherlands' in: T A . Brady, H.A. Oberman en J.D. Tracy (red.), Hand-
book of liuropeao history 140t)-1600. Late middte ages, rerttnssanrc and refonnalion l (Leiden, New York en Keulen 1994) 
499-527, aldaar 502. 

9 W.P. Blockmans, 'De vorming van een politieke unie (veertiende-zestiende eeuw)' in: J .C .H. Blom en E. Lamberts 
(red.), Geschiedenis van de Nederlanden (Rijswijk 1993) 45-117, aldaar 96. Over Gelre in de periode 1492-1543: J .E.A.L. 
Struick, Gelre en Habsburg, 1492-1528 (Nijmegen 1960); PJ. Mey,'Gelre van 1492-1543' in: J.J. Poelhekke e.a. (red.), 
Geschiedenis van Gelderland 1492-1795 II (Zutphen 1975) 13-78 en Keverling Buisman e.a. (red.), Verdrag van Venlo. 
Deze publicaties besteden nauwelijks of geen aandacht aan de Gelderse expedities op de Zuiderzee. Mevrouw drs. 
A . H . Groustra-Werdekker bereidt over dit onderwerp een studie voor. 

10 J.D. Tracy, Holland ander Habsburg ruk, 1506-1566. The formalion of a body politic (Berkeley, Los Angeles en Oxford 
1990) 65-89. 

11 J.I. Israël, TheDutch Republic. lts rise, gredtness andfall 1477-1806 (Oxford 1995) 55-73, citaat op p. 55. 
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land op de Zuiderzee en de betekenis van de Zuiderzee als grensgebied. Vervolgens komen de 
Hollandse scheepsrustingen ten tijde van de Gelderse oorlogen aan de orde. Tenslotte zal wor
den stilgestaan bij de strategische en economische implicaties die de Habsburgse 'territoriale 
afronding' had voor Ho l l and en voor de Nederlanden als geheel. 

De Zuiderzee als grensgebied 

Het graafschap Hol l and nam een uitzonderlijke geografische positie in ten opzichte van de 
beide andere patrimoniale kustgewesten, Vlaanderen en Zeeland. Hol land grensde namelijk 
als enige gewest aan twee zeeën, het lag ingeklemd tussen de Noordzee en de Zuiderzee. Zee
water was echter nooit een belemmering geweest voor de pretenties van de graven van H o l 
land. Niet alleen maakten zij aanspraak op het Friese land ten oosten van het V l i e , 1 2 maar ook 
op de Zuiderzee zelf De Hollandse graaf eiste de hele Zuiderzee, inclusief het Marsdiep en 
het Vl ie , voor zich op als 'onse stroom'. Deze rechtsterm duidt de territoriale wateren aan: de 
grote rivieren met hun mondingen en de b i n n e n z e e ë n . Geografisch gezien was de Zuiderzee 
inderdaad een binnenzee, maar vanuit staatkundig perspectief was daar aanvankelijk geen 
sprake van. Behalve Hol l and lagen immers ook het Sticht, Gelre, het Oversticht, en Friesland 
aan de Zuiderzee. Eventuele aanspraken van deze gebieden op de Zuiderzee of delen daar
van waren strijdig met de Hollandse pretenties. Zo gaf de Gelderse hertog A r n o l d van Eg-
mond Harderwijk in 1450 een privilege waarin het gebied van de stad bepaald werd tot 'een 
kennynge i n der zee', dat wil zeggen tot zover in zee als de kust en de daaraan staande ge
bouwen zichtbaar waren. Het hier gehanteerde rechtsbegrip van de stroom als territoriale 
zee, ter onderscheiding van rivieren en b i n n e n z e e ë n , was van Vlaamse oorsprong. Het gezag 
van de graven van Vlaanderen strekte zich uit over de lengte van de Vlaamse kust en over de 
breedte van een kenning in de Noordzee . 1 3 De tegenstrijdige aanspraken ten aanzien van de 
Zuiderzee gaven geen aanleiding tot conflicten zolang controle vanuit de aangrenzende ter
ritoria op het water gering was en er geen concrete belangen op het spel stonden. 

Defacto vormde de westkust van de Zuiderzee de grens van het graafschap Hol land . Volgens 
R.P. de Graaf, die een omvangrijke studie publiceerde over de oorlogen waarbij Ho l l and in de 
hoge Middeleeuwen was betrokken, was de Zuiderzee é é n van de beslissende factoren waar
door de Hollandse graven West-Friesland wel, maar Friesland niet konden veroveren. 1 4 N a de 
verwerving van Hol l and door de Bourgond ië r s in 1428/1433 vormde de Hollandse Zuider
zeekust lange tijd een grens van hun bezittingen in de Nederlanden. Zoals we zagen be
schouwden de Amsterdammers zich inderdaad als de inwoners van een grensstad. 

De Zuiderzee als strijdtoneel 

In het kader van de Gelderse oorlogen hebben de Hollanders verschillende keren schepen 
uitgerust voor de Zuiderzee. In hoeverre konden zij daarbij rekenen op Habsburgse steun? 

12 Zie hierover janse, Grenzen. 
13 E.M. Meijers, 'Des graven stroom' in: R. Feenstra en H.F.W.D. Fischer (red.), Hisloire du droit des Pays-Bas, de la Bel-

gique et de l'Allemagne. Études d'histoire du droit II. Leidse juridische reeks van de Rijksuniversiteit te Leiden VI (Lei
den 1973) 98-167, aldaar 98, 116-117, 130-131. J. Paviot, La politique navale, 31, 233. 

14 R.P. de Graaf, Oorlog om Holland, 1000-1375 (Hilversum 1996) 278. 
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A f b . 1. De ta i l met de Zuiderzee van J a n de Beeldsni jder van H o i r n e , Caerte van de Oosterscher Zee (Noor 
den onde r ) . 1526. Gemeen tea rch i e f G r o n i n g e n . 
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De heer van Veere was als admiraal formeel verantwoordelijk voor de uitvoering van de mari
tieme politiek van de centrale regering in de Nederlanden. H u l p van deze hoge functionaris 
lag echter niet voor de hand omdat Ho l l and de admiraal niet erkende. Volgens de Hollanders 
was niet de admiraal, maar de stadhouder in het gewest competent voor alle zaken die de zee 
betroffen. Afgezien daarvan zou de zending van oorlogsschepen vanuit Zeeland om geografi
sche redenen erg omslachtig zijn geweest.1 5 

De herhaaldelijke gewelddadigheden tussen Hollanders en Geldersen op en rond de Zui
derzee speelden zich voornamelijk af in de jaren 1503, 1505, 1507, 1511-1512, 1515-1518, 
1522-1523, 1527-1528, 1536-1538 en 1542-1543. 1 6 M e n moet hierbij niet denken aan grote 
zeeslagen maar aan kapingen en raids uitgevoerd met behulp van kleine schepen, vaak vis
sersschepen. Aanvankelijk konden Gelderse aanslagen op Amsterdam, Enkhuizen, Monnic-
kendam en Edam worden verijdeld door de versterking van de steden en de inzet van oor
logsschepen. Deze maatregelen waren het resultaat van samenwerking tussen Haar lem, 
Amsterdam en de steden en dorpen van Waterland. 1 7 Maar in 1515 moesten de Hollanders 
grote verliezen incasseren. Karei van Egmond had zich in dat jaar aan het hoofd gesteld van 
de Friese vrijheidsbeweging, die zich wilde ontdoen van het Saksische bewind in Friesland. 
O p de Zuiderzee verbonden de Geldersen zich met Friese piraten. Zij blokkeerden het Vl ie 
en vielen in twee weken tijd meer dan honderd schepen lastig. De beruchte Friese piraat Gro
te Pier onderschepte twee Hollandse vloten met proviand en geld, die waren uitgerust om 
Saksische legerbenden in Friesland te bevoorraden en te betalen. 1 8 Enkhuizen verzocht Karei V 
om bescherming tegen de zeeroverij van de Geldersen en de Friezen. De landsheer stuurde 
de landsadvocaat mr. Albrecht van L o o op onderzoek uit. Deze legde het resultaat van zijn be
vindingen vast in een tweeënveert ig bladzijden tellend rapport, waaruit bleek hoe ernstig de 
situatie was. 1 9 He t stuk heeft de bestuurlijke instanties op gewestelijk en centraal niveau ervan 
overtuigd dat militaire ondersteuning noodzakelijk was. 

De Hollandse stadhouder Hendr ik van Nassau benoemde in 1516 Arend van Duivenvoor
de tot kapitein-generaal van Amstelland, Waterland en Gooiland. Deze kreeg de opdracht de 
genoemde baljuwschappen te beschermen en oorlogsschepen uit te rusten om de Zuiderzee 
te 'veylighen' en weerstand te bieden aan Karei van E g m o n d . 2 0 Van Duivenvoorde kon niet 
verhinderen dat de Gelderse legerbenden onder aanvoering van de beruchte Maarten van 
Rossum, bijgenaamd 'de Zwarte H o o p ' , Medemblik en het Westfriese platteland plunderden. 
Dit was voor de Staten van Hol land aanleiding om in j u l i 1517 in te stemmen met de uitrus

ts Z i e h i e r o v e r L . H . J . S i c k i n g , Zeemacht en onmacht. Maritieme politiek in de Nederlanden, 1488-1558 ( A m s t e r d a m 1998) . 

16 O v e r z i c h t e n v a n d e g e w e l d d a d i g h e d e n i n : T e r G o u w , Geschiedenis van A>iislerda.m;).C\. de M e i j , ' O o r l o g s v a a r t , kaap 

vaar t e n z e e r o o f ' i n : G . A s a e r t , J . v a n B e y l e n e n H . P . H . J a n s e n ( r ed . ) , Maritieme gestliiedeuis der Nederlanden ( h i e r n a 

MGN) I ( B u s s u m 1976) 307-337 , a l d a a r 319-321 . 

17 H a a r l e m v e r t e g e n w o o r d i g d e d e h a n d e l s - e n vissei i j b e l a n g c n van S p a a r n d a m . Z i e v o o r d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e ge

n o e m d e s t e d e n d e t r c s o r i c i s r c k e n i n g e n van H a a r l e m u i t 1507 e n 1508 i n h e t G e m e e n t e a r c h i e f van d i e s tad. V r i e n 

d e l i j k e m e d e d e l i n g v a n d r J . G . S m i t . 

18 B r i e f v a n A l b r e c h t v a n L o o a a n K a r e i V (3 a p r i l 1516) , A l g e m e e n R i j k s a r c h i e f te D e n H a a g ( h i e r n a A R A D e n H a a g ) , 

A r c h i e f a m b t e n a r e n v a n he t c e n t r a a l b e s t u u r ( h i e r n a A C B ) , inv .nr . 396 . D e M e i j , ' O o r l o g s v a a r t ' , 319 . M e i l i n k , 'Ter 

r i t o r i a l e a f r o n d i n g ' , 4 9 9 . O v e r d e a c t i v i t e i t e n v a n G r o t e P i e r : L . C . V r i j m a n , Kaapvaart en zeerooverij. Uit de geschiedenis 

der vrije nering in de Lage Landen ( A m s t e r d a m z j . ) 55-60. 

19 I n f o r m a t i e o p g e s t e l d d o o r A l b r e c h t v a n L o o , A R A D e n H a a g , A C B , inv .nr . 403 . V a n L o o was l a n d s a d v o c a a t tussen 

1513 e n 1524 . H . K o k k e n , Steden en staten. Dagvaarten van sleden en Staten van Holland onder Maria van Bourgondië en 

hel eerste regentschap van Maximiliaan van Oostenrijk (1477-1494) ( D e n H a a g 1991) 71 . 

20 A a n s t e l l i n g s b r i e f v a n d e s t a d h o u d e r e n he t H o f v a n H o l l a n d v o o r A r e n t v a n D u i v e n v o o r d e (7 s e p t e m b e r 1 5 1 6 ) , 

A R A D e n H a a g , A r c h i e f v a n d e S ta t en v a n H o l l a n d v ó ó r 1572 ( h i e r n a A S H ) , inv .nr . 2413 f. 38r. P A . M e i l i n k , Archie

ven van de Staten van Holland en de hen opgevolgde gewestelijke besturen l ( D e n H a a g 1929) 348 , reges tnr . 329 . 
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ting van een oorlogsvloot. De uitrusting vond plaats in de Zuiderzeesteden; de thesaurier van 
oorlog van de vorst vergoedde achteraf de gemaakte kosten. 2 1 Anthonis van den Houte, heer 
van Vleteren, kreeg het opperbevel over de schepen en voerde de toepasselijke titel 'admiraal 
van de Zuiderzee ' . 2 2 Waarom een Vlaming deze rol vervulde is niet bekend. Misschien symbo
liseerde hij de landsheerlijke steun voor de vloot, die verder geheel Hollands was. In naam 
van Karei V kondigde Van den Houte 'vrije roverij' af tegen de Geldersen en de Friezen. Het 
optreden van het vloothoofd was succesvol. Bij Bunschoten ging bijvoorbeeld een deel van de 
Friese schepen in vlammen op. Het effect van dergelijke acties was echter beperkt wanneer 
niet permanent schepen in zee werden gehouden. Zo kon Grote Pier in 1518 op zijn beurt elf 
Hollandse schepen nemen in een zeeslag bij H o o r n . 2 3 

De jaren twintig stonden in het teken van de uitbreiding van de landsheerlijke territoria 
met Friesland, Utrecht en Overijssel. De Zuiderzeesteden, die hun scheepvaart vooral vanuit 
Friesland door Friezen en Geldersen bedreigd zagen, hadden belang bij de Habsburgse ver
overing van het gebied. Hoewel de meeste Hollandse steden hun inspanningen in de oorlog 
tegen Gelre wensten te beperken tot de verdediging van het eigen gewest, wist Amsterdam, 
dat grote belangen had in de zeehandel, zijn invloed in de Staten aan te wenden om geld los 
te krijgen voor de beveiliging van de Zuiderzee. Het opruimen van kapersnesten langs de 
Friese kust was daarvoor een vereiste. 2 4 In 1523 rustten de Zuiderzeesteden en -dorpen daar
om i n samenwerking met Haarlem en Alkmaar schepen uit, die een rol speelden bij de Habs
burgse verovering van Friesland. De Amsterdammer Goossen Janszoon Reekalf had als admi
raal van de Zuiderzee de le id ing over de vloot, die acht eenheden te lde . 2 5 D o o r de 
onderwerping van Friesland raakten de Geldersen op de Zuiderzee ingesloten. 

Toch bleven de Geldersen een bedreiging vormen voor de Hollandse handel en visserij. In 
j u l i 1524 werd een bestand gesloten maar nog geen week later vielen enkele koopvaarders, 
die Hollandse havens als bestemming hadden, aan Geldersen ten prooi . De Amsterdamse se
cretaris Andries Jacobszoon deed hierover in Gelre zijn beklag en deelde onder andere mee 
dat de Zuiderzee aan de keizer toebehoorde. De Geldersen hadden hier geen boodschap aan 
en zeiden al hun vijanden op de Zuiderzee 'te willen crencken ende bescadigen'. 2 6 Toen in 
1525 onderhandeld werd over een verlenging van het bestand, drong Amsterdam er bij de re
gering op aan dat ook de Zuiderzee erin zou worden opgenomen. Dit keer was Karei van Eg
mond heel wat inschikkelijker. Hij moest wel want zijn machtige bondgenoot, koning Frans I 
van Frankrijk, verkeerde op dat moment in gevangenschap van Karei V . 2 7 

Het Gelderse gevaar hield verder gelijke tred met de Frans-Habsburgse oorlogen van 1527-

21 Overzicht van betalingen aan de admiraal van de Zuiderzee en de Zuiderzeesteden voor gemaakte kosten voor de 
oorlog op de Zuiderzee in 1517 door de thesaurier van oorlog, Daniël le Clerc, in opdracht van Hendrik van Nassau, 
Archives Départementales du Nord te Lille (hierna ADN), Archives de la Chambre des Comptes. Série B (hierna B), 
inv.nr. 3542 nr. 125850. Kostendeclaratie met verklaring van ontvangst van Hendrik van Nassau (1 oktober 1517), 
ibidem, inv.nr. 2271 nr. 79201. Over het ambt van thesaurier van oorlog: E. Rooms, 'Thesaurier van oorlog' in: E. 
Aerts e.a. (red.), De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795) II (Brussel 1994) 866-870. 

22 Hij was kapitein van Duinkerke (1514-1531). ADN, B, inv.nr. 2152 nr. 70603 en inv.nr. 2313 nr. 81647. L. Lemaire, 
'Glossaire pour servir a 1'étude de 1'histoire et des institutions de Dunkerque et de la Flandre maritime', Bullelio de 
lVnionFaulconnier29 (1932) 32-243, aldaar 68. 

23 De Meij, 'Oorlogsvaart', 320. Ter Gouw, Geschiedenis van Amsterdam TV, 27. 
24 Over de invloed van Amsterdam in de Staten in deze jaren: Tracy, Holland, 80-81. Protocol van Andries Jacobszoon 

(hierna AJ), Gemeentearchief te Amsterdam (hierna GAA), Burgemeestersarchief (hierna BA), inv.nr. 721 f. 61, 85. 
25 AJ, GAA, BA, inv.nr. 721 f. 12, 164-165. Ter Gouw, Geschiedenis van Amsterdam IV, 36-37. 
26 AJ, GAA, BA, inv.nr. 721 f. 158-159. 
27 Ibidem, f. 191-192. Ter Gouw, Geschiedenis van AmsterdamTV, 75. 
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1529, 1536-1538 en 1542-1543. Toen Frans I na zijn vrijlating weer tegenover Karei V stond, 
zag de Gelderse hertog opnieuw kans de aanval in te zetten. In 1527-1528 richtte de strijd zich 
op Utrecht en Harderwijk. De Hollanders waren met zes karveelschepen en zes seinschepen 
op de Zuiderzee. Hoewel deze uitrusting in de eerste plaats bedoeld was ter bescherming van 
Hollands belangen, erkende Jan Carondelet, voorzitter van de Geheime Raad, dat de Hol lan
ders hiermee een bijdrage leverden aan de algehele defensie ter zee. Zij voorkwamen volgens 
hem dat ook de Zeeuwse en Vlaamse kusten door Geldersen werden bestookt. Carondelet 
maakte deze opmerkingen in het kader van het overleg tussen de kustgewesten over de uit
rusting van oorlogsschepen tegen de Fransen op de Noordzee. Zijn visie kan worden opgevat 
als een bevestiging van de Hollandse prioriteit inzake de beveiliging van de Zuiderzee. 2 8 In 
1528 werd het belangrijkste wapenfeit op de Zuiderzee geleverd door veertien Amsterdamse 
dijkschuiten, waarop grof geschut geplaatst was. Met deze drijvende batterijen werd Harder
wijk van zeezijde beschoten. N a de inname van de stad werd het nabijgelegen Hulkestein, dat 
als kapersnest zeer gehaat was, omver gehaald. In oktober 1528 werd de vrede van Gorinchem 
gesloten en werd Karei V heer van Utrecht. Het Sticht was een voormuur van Hol l and gewor
den . 2 9 

Tijdens de volgende Gelderse oorlogen, in de jaren 1536-1537 en 1542-1543, rustten de 
Hollanders als gewoonlijk oorlogsschepen uit 'ter deffensie ende beschermenisse van der 
Zuyderzee ' . 3 0 Voor deze uitrustingen voerden Haarlem, Amsterdam, H o o r n , Enkhuizen , 
Edam, Monnickendam en de dorpen van Waterland overleg. Het resultaat van de besprekin
gen werd in 1536 door de stadhouder, An ton van Lalaing, vastgelegd in een ordonnantie op 
de beveiliging van de Zuiderzee. De door de verschillende plaatsen gemaakte kosten werden 
in minder ing gebracht op ieders aandeel in de reeds toegekende extraordinaris bede. 3 1 De 
stadhouder stelde voor het opperbevel een admiraal van de Zuiderzee aan. In 1537 was dit 
Adriaan Wouterszoon. Deze legde zijn eed af in handen van de Amsterdamse burgemeester 
Goossen Janszoon Reekalf, die zoals we zagen eerder zelf i n die hoedanigheid was opgetre
den. Het H o f van Ho l l and had een artikelbrief voor de orde en tucht aan boord opgesteld, 
die de opvarenden ten overstaan van de burgemeester en de admiraal moesten bezweren. 3 2 

In 1542 en 1543 voerde Claudius Justiniaen van Dongen in opdracht van stadhouder René 
van Chalon het bevel over een Zuiderzeevlootje van enkele karvelen en seinschepen. 3 3 De fi-

28 AJ, G A A , B A , inv.nr. 722 f. 26-28. Rekening van de kosten voor de uitrusting van roei- en seinschepen door Veenhui-
zen, Grootebroek en Westwoud, A R A Den Haag, A S H , inv.nr. 2364. Over Jan Carondelet: M . Baelde, De collaterale ra

den onder Karei V en Filips II (1531-15 78). lïijdrage lol de geschiedenis van de centrale instellingen in de zestiende eeuw. Ver
handelingen van de koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van B e l g i ë . Klasse der 
Letteren j r g 27 nr. 60 (Brussel 1965) 245-246. 

29 AJ, G A A , B A , inv.nr. 722 f. 4-6. Ter Gouw, Geschiedenis van Amsterdam IV, 77-78, 84. K. Lanz (red.), Correspondenz des 

Kaisers Karl VI (Leipzig 1844) 285. 

30 Commissiebrief (kopie) van A n t o n van Lalaing voor Adriaan Wouterszoon (18 ju l i 1537) als admiraal van de Zui
derzee, tweede memoriaalboek van het H o f van H o l l a n d bijgehouden door de griffier mr. Johan de Jonge (1535-
1540), A R A D e n Haag, Archie f van het H o f van Hol land , Memoria len (hierna H v H ) , inv.nr. 30 f. 127r-v. 

31 Aan de toekenning van de bede was de voorwaarde verbonden dat een deel van het geld aan de Zuiderzeedefensie 
zou worden besteed. Ordonnant ie (kopie) van A n t o n van Lalaing over de oorlogsschepen uitgerust ter bescher
ming van de Zuiderzee (16 j u n i 1536), A R A D e n Haag, H v H inv.nr. 30 f. 44v-46r. Brief van A n t o n van Lalaing aan 
Maria van Hongarije (25 j u n i 1537), A R A Brussel, Archieven van de Raad van State en A u d i ë n t i e (hierna RSA) , 
inv.nr. 128 f. 55. 

32 Ordonnant ie (kopie) van het H o f van H o l l a n d betreffende de uitrusting van oorlogsschepen voor de Zuiderzee (22 
j u n i 1536), A R A D e n Haag, H v H , inv.nr. 30 f. 122v-123r, 127r-v. 

33 Vier karvelen in 1542; vier karvelen en vier seinschepen in 1543 toen de Gelderse dreiging op de Zuiderzee veel gro
ter was. Brieven van Gerrit van Assendelft aan Maria van Hongarije (11 september, 19 en 22 oktober 1542), RSA, 
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nanciering van de schepen verliep op dezelfde wijze als in 1536, zij het dat nu ook diverse 
Westfriese dorpen, die verder van de Zuiderzee lagen, werden belast. De Waterlanders had
den daar bij de stadhouder op aangedrongen omdat deze dorpen evenzeer door de uitrus
ting werden beschermd. 3 4 

N u in kort bestek de scheepsrustingen op de Zuiderzee tussen 1503 en 1543 de revue zijn 
gepasseerd, volgt nog een korte beschrijving van de gebruikte schepen. De Zuiderzeesteden 
hadden eigen schepen die tegen de Friezen en Geldersen konden worden ingezet. 3 0 Zo be
schikte de stad H o o r n sinds 1517 over een in Edam gebouwde 'baardse', ook 'barge' ge
noemd. Het was een licht schip met weinig diepgang dat zowel met zeilen als roeiriemen was 
toegerust en daardoor onafhankelijk van de wind kon worden voortbewogen. In 1520 bege
leidde het oorlogsschip, waarop zich tachtig schutters en twintig bootsgezellen bevonden, de 
Utrechtse bisschop en ex-admiraal Filips van Bourgondië-Bla ton vanuit Kampen over de Zui
derzee naar Amersfoort. Volgens de Hoornse kroniekschrijver Velius was het schip vanwege 
zijn snelheid 'over de gantsche Zuyder Zee befaemt'. De voormalige admiraal had zijn nauti
sche belangstelling niet verloren. O m zich te laten overtuigen van de snelheid van het Hoorn-
se schip, had hij alle schepen van zijn konvooi een heel stuk vooruit laten zeilen, maar in min
der dan een uur haalde de baardse de schepen weer i n . 3 6 Baardsen werden reeds in de 15e 
eeuw voor oorlogvoering ter zee gebruikt. Tijdens de Hollands-Wendische oorlog van 1438-
1441, het grootste maritieme conflict waarbij het gewest in de 15e eeuw betrokken was, zijn 
bijvoorbeeld op grote schaal baardsen ingezet. Baardsen zijn mogelijk de eerste specifieke 
oorlogsschepen geweest die in Hol land zijn gebouwd. 3 7 

Andere scheepstypen die op de Zuiderzee voor oorlogvoering werden gebruikt, waren het 
'seinschip', de 'heude' en het 'karveel'. Het seinschip was een vissersschip dat veel op de Zui
derzee gebruikt werd. Seinschepen waren kleine roeischuiten, waarvan de naam ontleend was 
aan het Friese 'seine', in het Nederlands 'zegen', een groot, smal sleepnet. 3 8 De heude was 
een niet al te groot kustvaartuig dat vanwege zijn geringe diepgang uitstekend geschikt was 
voor de strijd. De benaming karveel duidt óf op een scheepstype óf op de wijze waarop de 
romp was beplankt. Een 'karveelbeplankt' schip was gladboordig; het probleem is dat niet 
ieder gladboordig gebouwd schip een karveel was, terwijl de meningen over het karveel als 
scheepstype ui teenlopen. 3 9 Voor zover de bronnen over de uitrusting van oorlogsschepen 
voor de Zuiderzee bewaard zijn gebleven - daarbij gaat het voornamelijk om rekeningen - , 

inv.nr. 1646/3 f. 19r-20r, 32r-33r, 35v. Brief van René van Chalon aan Maria (4 oktober 1542); stadhouderlijke or
donnantie (.3 mei 1543), ibidem, inv.nr. 1660/1C f. 33r, 54r. Brief van Chalon aan Maria (15 november 1542), ibi
dem, inv.nr. 98 f. 402r. Zie over het optreden van Claudius Justiniaen op de Zuiderzee zijn brief aan de regentes (18 
april 1543), ibidem, inv.nr. 1583 f. 498r-499r en R. Hapke (red.), Niederldndisrhe Akten und Urkunden zur Geschichte der 
Hanse und zur Deutschen Seegeschichtel 1531-1557 (München en Leipzig 1913) 388, 401. 

34 Het betrof Castricum, Limmen, Heiloo, Egmond, Bergen, Ouddorp, Sint Pancras, Koedijk, Allangedijk, Kalverdijk, 
Valkkoog, Sint Maarten, Warmenhuizen en Schoorl. Stadhouderlijke ordonnantie (3 mei 1543), RSA, inv.nr. 
1660/1 C f . 54r. 

35 J .C .M. Warnsinck, 'De memorie van Cornelis de Schepper van den 12den februari 1552 over de verdediging van 
Holland, Zeeland en Vlaanderen, in den oorlog tegen Frankrijk' in: Historische opstellen mingeboden aan J. Huizinga op 
7 december 1942 door hel historisch gezelschap te 's-Gravenhage (Haarlem 1948) 247-273, aldaar 252-253. 

36 Ph.M. Bosscher e.a., Het hart van Nederland. Steden en dorpen rond de Zuiderzee (Bussum 1973) 102-104. J . Sterk, Philips 
van Bourgondië (1465-1524) bisschop van Utrecht als protagonist van de renaissance. Zijn leven en maecenaat (Zutphen 1980) 
50-51. 

37 R.W.G. Lombarts e.a., Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van den secretaris Jan 
liosa rV-VI (Leiden 1982) 227-229, 254; nrs. 300 en 347. Paviot, La politique navale, 241. 

38 Y.N. Ypma, Geschiedenis van de Zuiderzeevisserij (Amsterdam 1962) 39, 44. 
39 J . van Beylen, 'Scheepstypen' in: MGNl, 108-154, aldaar 127-134, 143-144. 
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Afb. 2. Meester W.A., Een op de klippen gelopen baardse met gebroken tuig. Gravure, ca. 1480. Afbeelding 
overgenomen uit: Maritieme geschiedenis der Nederlanden I, 140. 

geven deze geen uitsluitsel over de vraag of het om karveelbeplankte schepen dan wel om 
schepen van het karveeltype ging. 

De scheepsrustingen op de Zuiderzee tussen 1503 en 1543 vonden plaats op initiatief van 
Amsterdam, Haarlem en de Zuiderzeesteden. Deze plaatsen hadden de organisatie in han
den en schoten de kosten voor. Als belangrijkste Hollandse havenstad was voor Amsterdam 
een hoofdrol weggelegd. De stad wist de toekenning van beden door de Staten van Hol l and 
aan de centrale regering mede afhankelijk te maken van de eis, dat een deel van de beden ge
reserveerd moest worden voor de financiering van oorlogsschepen voor de Zuiderzee. De bij
drage van de gewestelijke en centrale overheid aan de beveiliging van de Zuiderzee bleef ver
der beperkt tot formele aspecten: sanctionering van de afspraken die de Noord-Hollanders 
met elkaar maakten inzake de uitrusting van oorlogsschepen, en de benoeming van vloot-
hoofden. 

De wijze waarop de Zuiderzeevlootjes tot stand kwamen, weerspiegelt het ongelijke belang 
dat op lokaal, gewestelijk en centraal niveau in de beveiliging van de Zuiderzee gesteld werd. 
Voor de Noord-Hollanders stonden cruciale belangen op het spel: de eigen veiligheid en de 
welvaart, die sterk afhankelijk was van de handel, scheepvaart en visserij op de Zuiderzee. 
Voor Hol l and als geheel stond het belang van een veilige Zuiderzee geenszins buiten kijf. Zo 
kon een stadje als Brielle korte tijd profiteren van het feit dat koopvaardijschepen, ten gevol
ge van het geweld van Grote Pier op de Zuiderzee, de Maasmonding verkozen als toegang tot 
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Hol l and in plaats van het Marsdiep of het V l i e . 4 0 Niettemin namen de Staten van Hol l and de 
beveiliging van de Zuiderzee mee in hun eisenpakket voor de toekenning van beden. Dit h ing 
samen met de machtsverhoudingen in de Staten, die in het voordeel werkten van Amster
dam. 4 1 Bovendien zullen de Gelderse plundertochten in Hol land, die soms volgden op aan
vallen vanuit de Zuiderzee 4 2 , de Staten hebben doen inzien dat de veiligheid van het hele ge
west gediend was met de aanwezigheid van schepen voor Hollands oostkust. 

Voor de Habsburgers was het geweld op de Zuiderzee van marginale betekenis. Zij richtten 
zich in hun streven naar noordoostelijke expansie van hun Nederlandse territoria vrijwel ge
heel op de strijd te land. Zo was de onderwerping van Gelre in 1543 het werk van Karei V, die 
met een legermacht van ongeveer veertigduizend soldaten naar het hertogdom was opgerukt. 
Wi l lem van Kleef, die de kinderloze Karei van Egmond na diens overlijden in 1538 was opge
volgd, capituleerde op 7 september. Bij de vrede van Venlo werd Karei hertog van Gelre en 
graaf van Zutphen . 4 3 Hiermee kwam een einde aan de vijandelijkheden. De Zuiderzee was 
voortaan gevrijwaard van oorlogsgeweld. 

De Zuiderzee als Habsburgse binnenzee 

De territoriale afronding had belangrijke strategische en economische implicaties voor H o l 
land. De Zuiderzee werd nu een Habsburgse binnenzee. Daardoor werd de Hollandse zee-
grens als buitengrens van de Habsburgse Nederlanden aanzienlijk korter. Amsterdam en de 
Zuiderzeesteden, aanvankelijk grenssteden, kwamen in het hart van de Nederlanden te l ig
gen. Ten oosten van Hol l and was een bufferzone ontstaan, die de veiligheid van het gewest en 
de handel en visserij vanuit de Zuiderzeehavens ten goede kwamen. 4 4 De Waterlanders waren 
voortaan verlost van Gelderse en Friese raids en kapingen. De vestingwerken 4 5 die tijdens de 
Gelderse oorlogen door de Hollandse Zuiderzeesteden waren opgetrokken, leken plotseling 
overbodig. De uitrusting van oorlogsschepen kon achterwege blijven. 

Voor de kustverdediging van de Nederlanden als geheel was de Habsburgse verovering van 
de noordoostelijke gewesten eveneens uiterst gunstig. In 1552 stelde een functionaris van de 
centrale regering, de staatsraad Cornelis de Schepper, een memorie op over de wijze waarop 
de Nederlandse kust, van Delfzijl tot Duinkerke, zou moeten worden beschermd. De Schep
per was l id van de Geheime Raad en de Raad van State en oefende als zodanig invloed uit op 
het regeringsbeleid. Hij was de belangrijkste deskundige van de centrale regering voor mari
tieme aangelegenheden. Tussen 1550 en 1555 trad hij naast de admiraal op als vlootcommis-
saris waardoor hij grote invloed kreeg op de ontwikkeling en uitvoering van de Habsburgse 
maritieme politiek. Aangezien Frankrijk de voornaamste vijand van de Habsburgers was, spit
ste De Schepper zijn memorie toe op de bescherming van de Nederlanden tegen de grote zui-

40 S.P. Haak, 'Brielle als vrije en bloeiende handelsstad in de 15e eeuw', Bijdragen vuur vaderlandse geschiedenis en oud
heidkunde ie reeks 6 (1907) 7-66, aldaar 60. Van Tielhof, De Hollandse graanhandel 139. 

41 Tracy, Holland, 80-89. 
42 Zie over deze plundertochten Ter Gouw, Geschiedenis van Amsterdam. 
43 Over de Habsburgse strijd tegen Gelre in 1542-1543: L . V G Gorter-Van Royen, Maria van Hongarije regenles der Neder

landen. Een politieke analyse op basis van haar regenlsehapsordonnanties en haar correspondentie mei Karet V (Hilversum 
1995) 229-284 en idem, 'Maria van Hongarije en de strijd om Gelre' in: Keverling Buisman e.a., Verdrag en tractaat 
van Venlo, 59-81. 

44 Nusteling, Welvaart, Ti-li. Van Tielhof, De Hollandse graanhandel, 138-140. 
45 Zie hierover Bosscher, Het hart van Nederland, 101-102. 
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derbuur, die vanuit de zeehavens van N o r m a n d i ë en Bretagne zeer actief was i n het Kanaal en 
op de Noordzee. 

Bij het opstellen van zijn memorie ging De Schepper ervan uit dat de Waddenkust veilig 
was. Weliswaar zou een Franse oorlogsvloot door de gaten tussen de Waddeneilanden kunnen 
doorvaren, maar volgens de staatsraad bracht de aard van de Zuiderzee, waarvan de diepten 
vaak veranderden, zelfs de meest ervaren zeevaarders in de problemen. Indien de Fransen de 
Zuiderzee zouden opvaren, zouden zij als in een fuik opgesloten zitten. Bovendien zou het ui
terst moeilijk zijn vanuit de Zuiderzee een landing uit te voeren, of het nu op de Hollandse 
dan wel de Friese, Overijsselse of Gelderse kust zou zijn, want al deze landen hadden hun 
kustverdediging op orde. De beschermende maatregelen uit de tijd van de Gelderse oorlogen 
waren na 1543 dus niet geheel overbodig geworden. Het kon echter geen kwaad om bij drei
gend gevaar de bewoners van de Waddeneilanden en van de Zuiderzeesteden te waarschuwen 
en opdracht te geven hun schepen naar veilige plaatsen te brengen, om te vermijden dat die 
door een overval of door brand verloren zouden gaan. 

Verder zouden volgens De Schepper schepen van de Zuiderzeesteden, roeibaardsen voor
zien van geschut, munitie, riemen en andere zaken, gereed gehouden moeten worden om zo
nodig onmiddellijk te worden ingezet. Hiervoor had Maximil iaan van Bourgond ië , admiraal 
van de Nederlanden (1540-1558) en sinds 1547 ook stadhouder van Hol land , Zeeland en 
Utrecht, een instructie verstrekt aan de schout van Amsterdam, Wi l lem Dirksz. De baardsen 
zouden verkenningen kunnen verrichten tot aan de Noordzee om te waken tegen piraten en 
een landing van de Fransen te beletten. De grote Franse oorlogsschepen konden de kust niet 
naderen. O m hun landingstroepen aan wal te zetten zouden de Fransen gebruik moeten ma
ken van kleine boten of sloepen. Deze waren niet opgewassen tegen de genoemde roeibaard
sen, die door de Zuiderzeesteden zelf uitgerust en bemand dienden te worden. De centrale 
regering zou een opperbevelhebber over deze schepen moeten aanstellen. De Schepper 
dacht aan Popins Zijbrandts van Stavoren, een Amsterdams burger die ordinaris-kapitein was 
op één van de schepen van de keizerlijke oorlogsvloot in Veere. 4 6 In feite sloot de centrale re
gering met dit plan nauw aan bij een al lang bestaande praktijk van zelfstandige beveiliging 
door de Zuiderzeesteden. 

De genoemde maatregelen speelden i n het geheel van de Nederlandse kustverdediging 
slechts een marginale rol . De verdediging van het eiland Walcheren - van waaruit de waterwe
gen naar de metropool Antwerpen onder controle werden gehouden - en van de zeegaten 
waaronder het Marsdiep en het Vl ie , stonden in de memorie van De Schepper centraal. De 
staatsraad opperde dat de roeibaardsen van de Zuiderzeesteden eventueel ook voor de be
scherming van de Noornederlandse kust konden worden ingezet ter bestrijding van Franse ka
pers die vanuit Emden opereerden. Maximil iaan van Bourgond ië , die de memorie i n de mar
ge van zijn commentaar voorzag, was echter van mening dat de baardsen, die volgens hem in 
de eerste plaats voor de Zuiderzee waren gebouwd, alleen op dit water goede diensten konden 
verrichten. 4 7 Terwijl baardsen i n de 15e eeuw zowel werden ingezet voor oorlogvoering op de 
Zuiderzee als voor acties daarbuiten, zoals in de Oostzee, werden zij een eeuw later alleen ge
schikt geacht voor de Zuiderzee. Voor het uitvoeren van militaire taken op de Noord- en Oost
zee ging de voorkeur in de 16e eeuw i n principe uit naar grotere zeeschepen dan de baardsen. 

Doordat de Zuiderzee een relatief veilige binnenzee werd, kon Hol land zijn mantiem-stra-

46 Warnsinck, 'De memorie', 252-253. 
47 Ibidem, 263-265. 

137 



De Zuiderzee en de territoriale afronding van de Nederlanden onder Karei V 

tegische prioriteiten verleggen naar de Noordzee en daarbuiten. In december 1549 stemde 
het gewest dan ook in met de heffing van een vierjarige en telkens te verlengen accijns op 
wijn, de zogenaamde wijnimpost, ter financiering van de schepen die in 1550 door de admi
raal en De Schepper werden aangeschaft. Deze schepen, die Veere als thuisbasis hadden, 
vormden de permanente oorlogsvloot van de Habsburgse Nederlanden. In rui l voor de wijn
impost verlangde Hol l and niets minder dan dat de centrale regering de algehele veiligheid 
ter zee zou waarborgen. Dit was een eis waaraan met het tiental schepen te Veere onmogelijk 
kon worden voldaan. De Hollandse verwachtingen overstegen de financiële mogelijkheden 
van de Habsburgse regering. 4 8 

De territoriale afronding had ook economische consequenties, die i n het voordeel van H o l 
land werkten. De toegenomen veiligheid van de Zuiderzeehavens betekende een stimulans 
voor de zeescheepvaart van en naar deze steden. Terwijl haringbuizen uit Waterland aanvan
kelijk havenden in het Maasmondgebied, kozen zij later in de 16e eeuw steeds vaker Enkhui 
zen als thuishaven en voeren ze uit via het Marsdiep. 4 9 Deze verschuiving is ten dele toe te 
schrijven aan de toegenomen veiligheid van de Zuiderzee na 1543 en aan de toenemende be
dreiging van de Nederlandse Noordzeehavens vanuit Frankrijk. Dit gold voor vissersschepen 
in sterkere mate dan voor handelsschepen, die in het algemeen groter waren. De haringbui
zen vormden een aantrekkelijke en gemakkelijke prooi voor de Franse, overwegend kleine 
kaperschepen wanneer zij volgeladen met vis terugvoeren naar de kust. Juist omdat de mees
te schepen aan de kust genomen werden, liepen Vlaamse en Zeeuwse vissers groter gevaar 
dan hun Hollandse collega's, wier havens verder van de Habsburgse aartsvijand Frankrijk ver
wijderd waren. Bovendien ontbeerden de Vlaamse en Zeeuwse vissers een alternatieve be
stemming. De nadelige maritiem-strategische positie die Hol l and tot 1543 ten opzichte van de 
zuidelijke kustgewesten had ingenomen - doordat het niet alleen vanuit de Noordzee (het 
Maasmondgebied), maar ook vanuit de Zuiderzee werd bedreigd - veranderde ten gevolge 
van de noordoostelijke expansie van de Nederlanden tijdens de regering van Karei V in een 
voordelige positie, waarvan de Hollandse vissers het meest direct profiteerden, maar die ook 
gunstig was voor de handelsvaart. 

Toch betekende de vereniging van de Zuiderzeegewesten i n de Habsburgse personele unie 
niet het einde van alle problemen. Tussen Hol l and en Overijssel bestond onenigheid over de 
kuilvisserij op de Zuiderzee. Met hun 'kui len ' , trechtervormige netten die over de zeebodem 
werden voortgesleept, visten de Hollanders tot voor de kust van Overijssel. De vissers uit dit 
gewest klaagden dat de Hollanders hun netten vernielden en de steurvisserij bedreigden. De 
Overijsselaars schreven de afname van de vangst van steur toe aan het gebruik van Hollandse 
kuilnetten met te nauwe mazen. Jonge steur zou daardoor te vroeg gevangen worden hetgeen 
gevolgen zou hebben voor de stand van de vissoort. In de discussies tussen beide gewesten 
over de visserij kwam verder de juridische status van de Zuiderzee aan de orde. Volgens Over
ijssel behoorde de strook water voor de Overijsselse kust niet tot de Zuiderzee. Dit bleek uit de 
privileges van het gewest, die door de keizer waren erkend toen hij de landsheerlijkheid van 
Overijssel had aanvaard. Volgens Hol l and daarentegen hadden deze privileges geen enkele 
waarde op grond van Hollands 'oude deuchdelicke possessie' van de Zuiderzee. Overijsselse 

48 Zie hierover Sicking, /.eemacht en onmacht. 

49 H . E . van Gelder, 'Gegevens betreffende de haringvisserij op het einde der 16de eeuw', Bijdragen en mededelingen van 

het Historische Ceuootsehttp 32 (19 I I) 1 -62, aldaar 58-59. F. Kgmond, Ken hellende Se/teven ijiger. Ademen ('.oenen en zijn Vis-

boeck van 1578 (Den Haag 1997) 112. 
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Afb. 3. Detail met de Zuiderzee van Jeronimus Cock, Kaart van de Nederlanden (Noorden onder). Vol
gens de Latijnse tekst was de Zuiderzee vaak bevroren met een laag ijs die zo dik was dat er met goede
ren en mensen beladen karren over konden rijden. 1557. Biblioteca Nazionale, Florence. 

aanspraken op afgebakende wateren gingen niet op omdat de Zuiderzee tot het domein van 
de graaf van Hol land , de Habsburgse keizer, behoorde. Het visserijconflict werd i n 1559 ten 
voordele van Hol l and beslist door een vonnis van de Grote Raad van Mechelen. Daarbij werd 
in het midden gelaten of de Zuiderzee nu toebehoorde aan Karei V omdat hij graaf van H o l 
land was of vanwege het feit dat hij de landsheerlijkheid van alle omliggende gewesten bezat. 
Deze theoretische kwestie deed in feite niet ter zake. Ongeacht de juridische status van de 
Zuiderzee en het vonnis van de Grote Raad werden de machtsverhoudingen op het water im
mers door de zeevarenden bepaald. 5 0 De Hollanders zullen op de Zuiderzee geen slecht fi
guur hebben geslagen getuige de Overijsselse opmerking dat zij hun vissersschepen uitrust
ten alsof het oorlogsschepen waren. 5 1 

50 C L . Deelder en A . H . Huussen, 'Opmerkingen betreffende de kuilvisserij op de voormalige Zuiderzee, voornamelijk 
in de zestiende eeuw', Holland. Regionaal-historisch tijdschrift!) (1973) 221-242, aldaar 221-237. 

51 Brief van Emmanuel Filibert van Savoie aan Maximiliaan van Bourgondië (5 april 1557), RSA, inv.nr. 325 f. 135r-v. 
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Tenslotte moeten nog enkele opmerkingen worden gemaakt over de betekenis van de 'ter
ritoriale afronding' onder Karei V. Eerder is de staatkundige betekenis van deze aanduiding 
al gerelativeerd. Volgens J.I. Israël echter was het Hollandse streven naar de eenmaking van 
de noordelijke gewesten zowel 'inherently logical'als 'eventually irreversible'.52 Zijn eerste kwalifi
catie is in zoverre te onderschrijven, dat de Hollanders zich inderdaad bewust waren van de 
eigen voordelen bij een vereniging van de noordoostelijke gewesten onder é é n landsheer en 
dat zij deze in dit streven hebben gesteund. De tweede kwalificatie houdt echter te weinig re
kening met het 'possibilisme', de leer dat iets kan, maar niet hoeft te gebeuren. Aan het begin 
van de Nederlandse Opstand was de Zuiderzee opnieuw het toneel van strijd. In oktober 1573 
vond de slag op de Zuiderzee plaats tussen de opstandelingen en de regeringsgetrouwen 
('Spanjaarden'). De zeeslag is door de opstandelingen gewonnen. Zij kregen daardoor de 
controle over de Zuiderzee. Dit had vér re ikende strategische consequenties, want de Span
jaarden waren vervolgens voor de bevoorrading van hun troepen afhankelijk van aanvoerrou-
tes over land, de zogenaamde 'Spanish wad'53 Maar het had ook anders kunnen lopen. Wat 
zou er gebeurd zijn wanneer de Spanjaarden de slag hadden gewonnen? We zullen het nooit 
weten, maar zeker is dat de integratie van de noordelijke gewesten in de Nederlanden geens
zins 'onomkeerbaar' was. Zowel het verraad van Rennenberg, de door de opstandelingen aan
gestelde stadhouder van Friesland, Drenthe en Overijssel die in 1580 overliep naar de Span
jaarden, als de reductie van Groningen in 1594, toen deze stad zich met de Ommelanden als 
het zevende gewest bij de Republiek aansloot, betekenden een ommekeer in het integratie
proces van de noordelijke gewesten in respectievelijk de Republiek en de Spaanse Nederlan
den . 5 4 

Conclusie 

Door de toevoeging van Friesland, Utrecht, Overijssel, Groningen en tenslotte Gelre aan de 
verzameling van Nederlandse gewesten waarover Karei V het landsheerlijk gezag uitoefende, 
werd de Zuiderzee een Habsburgse binnenzee. De Hollandse kustlijn als buitengrens van de 
Habsburgse bezittingen werd aanzienlijk korter: de Zuiderzeekust was een binnengrens ge
worden, en alleen de Noordzeekust bleef als Hollandse buitengrens over. Amsterdam en de 
Zuiderzeesteden werden van kwetsbare grenssteden tot veilige centra in het hart van de Ne
derlanden. Door het ontstaan van een bufferzone ten oosten van Hol l and kwam de relatief 
veilige positie die het gewest - in vergelijking met Vlaanderen en Zeeland - ten opzichte van 
Frankrijk innam volledig tot zijn recht. O f deze voordelen hebben meegespeeld in de over
wegingen van de Habsburgers blijft in het ongewisse. Zeker is wel dat men zich in Hol l and be
wust was van de strategische voordelen die de Habsburgse verwerving van de noordoostelijke 
gewesten bood. Dit bleek heel duidelijk uit de bijdrage van het gewest aan de verovering van 
Friesland, die met het oog op de eigen veiligheid geleverd werd. De middeleeuwse pretenties 
van de graven van Hol l and werden op die manier alsnog gerealiseerd. De 'territoriale afron
ding ' had ook economische voordelen voor Hol land . Zij betekende een stimulans voor de ha-

52 Israël, The Dulch Republic, 57 (citaten) en 72. 
53 G. Modelski en W.R. Thompson, Seapower in global politics, 1494-1993 (Londen 1988) 21-22. G. Parker, The army of 

Flanders and the Spanish road, 1567-1659 (Cambridge enz. 1990). 
54 A. van der Lem, üe Opstand in de Nederlanden (1555-1609) (Utrecht en Antwerpen 1995) 113-114, 137. H . De Schep

per, •Belgium nostrmn 1500-1650. (her integratie en desintegratie van hel Nederland (Antwerpen 1987) 19. 
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ringvisserij vanuit Enkhuizen. Voor de Habsburgse Nederlanden als geheel betekende de uit
breiding met de noordoostelijke gewesten dat men zich voor de bescherming van het land te
gen aanvallen vanuit zee voortaan kon concentreren op de Noordzeekust en de zeegaten tus
sen de Waddeneilanden. De memorie van Cornelis de Schepper uit 1552 is hier een eerste 
beleidsmatige uiting van. 

De verandering van de Zuiderzee van een grensgebied en een strijdtoneel in een veilige 
binnenzee was allesbehalve onvermijdelijk of onomkeerbaar. De slag op de Zuiderzee, het 
verraad van Rennenberg en de reductie van Groningen zijn gebeurtenissen die onderstrepen 
dat het ook anders had kunnen lopen. G. Modelski en W.R. Thompson namen de slag om de 
Zuiderzee op in een lijst van zeeslagen die volgens hen bepalend waren voor oorlogen die tot 
mondiale conflicten zouden uitgroeien. Volgens hen verwierven de opstandelingen door de 
overwinning van 1573 definitieve controle over de Zuiderzee, die zij als een 'local sea spacë 
aanduidden, ter onderscheiding van 'regional sea spaces' als de Oostzee en de Middellandse 
Zee . M In feite was de Zuiderzee al dertig jaar eerder een 'local sea space' geworden, een bin
nenzee waarvan de omringende territoria in de handen van één vorst waren gekomen. A c h 
teraf beschouwd vormde de periode tussen 1543 en het begin van de Opstand een precedent 
voor de omwonenden van de Zuiderzee, in het bijzonder voor de op het gebied van de zee
handel en zeevisserij overheersende Hollanders, die toen reeds kennis maakten met de voor
delen van een door hen beheerste, veilige Zuiderzee. 

55 Modelski en Thompson, Seapmver, 18, 21-22. 
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E.M. Sieperda-Staab 

'Is geresolveerd van JA'. Het ontstaan van het Haarlemse 
Collegium Medicopharmaceuticum* 

Jeugdgezondheidszorg, revalidatie en sociaal-medische aspecten van de geriatrie horen tot de 
terreinen waarop ik werkzaam ben geweest. Toen ik belangstelling kreeg voor de geschiedenis 
van de geneeskunde kwam al gauw de vraag op hoe het vroeger gesteld was met het functio
neren van medische werkers, met de reglementering van hun bevoegdheden en met de con
trole op de naleving van de regels. Ik was met name ge ïn te resseerd in de vraag of er coördi
natie bestond tussen al die activiteiten. 

Verdere interesse werd gewekt door de dissertatie van E G . Huisman over de medische zorg 
in Groningen in de jaren 1500-1730.' Huisman onderscheidt allereerst de groep van gevestig-
den, de geadmitteerde academische medicinae doctores, apothekers en chirurgijns. Zij waren 
aan regels gebonden én werden door regels beschermd. Zolang ze zich hielden aan de voor
schriften genoten ze bescherming van stad en gilde. 2 De anderen, de niet-geadmitteerden, re
kent Huisman tot de buitenstaanders: een kleurrijke, onsamenhangende groep van mensen, 
die - veelal reizend door het land - van tijd tot tijd hun diensten in de stad kwamen aanbie
den. Zij werkten als operateur, tandmeester of leverancier van geneesmiddeltjes. Wie niet of
ficieel was toegelaten kon aan het stadsbestuur toestemming vragen om in Groningen te prak
tiseren. De verzoeken werden ingewilligd op basis van de uitslag van vroegere genezingen. De 
overheid o r i ë n t e e r d e zich hierbij op het oordeel van pa t i ën ten en ex-pat iënten. 

De oprichting van een Gronings Collegium Medicum in 1728 bracht verandering i n de si
tuatie. Het Col legium Medicum bestond uit een l id van de vroedschap als voorzitter, een 
hoogleraar in de medicijnen, een praktiserend geneesheer en twee apothekers. Het stadsbe
stuur stelde dit college van medici en apothekers aan als controle- en adviesorgaan, ter con
trole op het naleven van de regels die vastgelegd waren in de eigen farmacopee- een boek met 
voorschriften omtrent de geneesmiddelenbereiding - en in de verordeningen op het werk 
van doctoren, apothekers, chirurgijns en vroedvrouwen. 

Met de vorming van dit controle- en adviesorgaan sluit Huisman zijn studie af. Bij mij rees 
de vraag of er in Haar lem net zo 'n structuur als in Groningen had bestaan; het ontbreken 
van een universiteit in de Spaarnestad zou voor de ontstaansgeschiedenis van een medisch 
college een essentieel verschil kunnen uitmaken. Een eerste verkenning in het archief van 
Haar lem leverde al tal van verrassingen op. Er had wel degelijk een vergelijkbaar college 
bestaan: het 'Col leg ium Medicopharmaceut icum' , opgericht in november 1692. N o g geen 
jaar later sloten de chirurgijns zich aan bij de doctoren en apothekers. Vi j fhoeken zijn door 
het bestuur, het Col legium Medicum, gevuld met korte aantekeningen en verslagen van ver
gaderingen, die in vier andere, monumentale boekwerken nader zijn uitgewerkt: tezamen 
worden zij de rcso lu t iën genoemd. 3 U i t deze stukken komt naar voren dat het Col leg ium 

* Met dank aan mw. dr. A J . Bierman en prof.dr. H . Beukers voor hun adviezen bij mijn onderzoek. Mw. dr. A. de 
Knecht-van Eekelen zeg ik dank voor haar commentaar op een eerdere versie van dit artikel. 

1 F.G. Huisman, Stadsbelangen standsbesef. Gezondheidszorgen medisch beroep in Groningen 1500-1730 (Rotterdam 1992). 
2 Huisman, Stadsbelang en standsbesef 371-390. 
3 Archiefdienst voor Kennemerland (hierna AVK) , Archief Collegium Medicopharmaceuticum (hierna CMPh) 7-11 

en 12-15. 
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M e d i c u m invloed had op het functioneren van verschillende beroepsgroepen: niet alleen 
de doctoren, de apothekers en de chirurgijns, maar ook de vroedvrouwen. Het verleende 
deze groepen onder meer steun in de concurrentie met niet-gekwalificeerden, nam exa
mens af, inspecteerde de apothekerswinkels en verleende adviezen aan het stadsbestuur. De 
reso lu t iën , de kasboeken en allerlei aanvullende notities zijn tot op heden nauwelijks be
studeerd. 4 

Andere bronnen vormen de burgemeestersmemorialen, nauwkeurige verslagen van de ver
gaderingen van de burgemeesters, vastgelegd door de secretarissen van het stadhuis. De kas
boeken van de stad, de thesauriersboeken, geven informatie over aanstellingen en salarissen 
van al diegenen die stadsfuncties uitoefenden. Ook de behoeftige personen en instanties die 
giften ontvingen vindt men hierin terug. Deze bronnen maken het mogelijk de verschillende 
fasen in het samengaan van de medische beroepsgroepen te beschrijven. Hoe kwam die sa
menwerking nu tot stand en wie speelden bij dit proces een belangrijke rol? Het decor waar
tegen dit alles zich afspeelde, was het Haarlem van de late 17e eeuw. 

Haarlem omstreeks 1690 

Haarlem ging aan het einde van de 17e eeuw, evenals de gehele Republiek der Verenigde Ne
derlanden, gebukt onder de al jaren durende strijd tegen Frankrijk. De oorlogshandelingen 
vergden grote uitgaven en ieder stadsbestuur zag met zorg de geldmiddelen ten behoeve van 
de eigen inwoners afnemen. In veel steden leidden de oorlogen tegen Frankrijk en de toene
mende malaise tot onlusten, in Haar lem onder meer in 1690 (het zogenaamde Tabaks
oproer), 1693 en 1698. 5 

De stad had betere tijden gekend. Tot 1650 was het inwonertal geleidelijk gestegen, on
der meer door de gunstige invloed van de textielindustrie, en wel tot zo 'n 50.000 zielen. 
Daarna vond er een teruggang plaats, voornamelijk door de concurrentie met andere ste
den en de verplaatsing van industrie naar het platteland. De stijgende werkeloosheid leid
de tot een dal ing van het aantal inwoners vanaf ongeveer 1680. Deze dal ing zette zich ge
leidelijk voort. Voor 1700, 1750 en 1800 wordt de bevolking geschat op respectievelijk 
33.000, 27.000 en 21.000 personen. Daarbij nam het aantal behoeftigen toe onder de gro
te sociale groepen die toch al met moeite het hoofd boven water hielden: de gezinnen waar
van niemand een vaste betrekking had, maar ook de gezinnen van loonwerkers in vaste 
dienst met zeer geringe inkomsten. Samen maakten ze meer dan de helft van de Haarlemse 
bevolking uit. 

De stadskas, toch al bijna uitgeput, werd geacht de inrichtingen voor wezen en voor zieke 
en oude Haarlemmers steun te verlenen. De meeste leden van de stedelijke elite, bestaande 
uit regenten en welgestelde burgers, merkten weinig van de economische achteruitgang, zo-

4 Van de hand van H . Bitter verscheen: 'Haarlemsche apothekers in de 17e en 18e eeuw', Pharmaceutisch weekblad 52 
(1915) 1161-1178; 'Vroedvrouwen en leerling-vroedvrouwen te Haarlem in de 17e en 18e eeuw', Nederlandsen tijd
schrift vaar geneeskunde I (1915) 2197-2207 en De Hortus Medicus te Haarlem (Haarlem 1914). Een ongepubliceerd 
handschrift dat Bitter zou hebben samengesteld is niet teruggevonden: E.D. Baumann, De dokteren de ontwikkeling der 
geneeskunde: (Amsterdam 1915) 144. 

5 P. Biesboer, 'De Vlaamsche immigranten in Haarlem 1578-1630 en hun nakomelingen', in: idem (red.), Vlamingen 
in Haarlem (Haarlem 1996) 35-60; H A . Diederiks en P.C. Spierenburg, 'Economische en sociale ontwikkelingen', in: 
G.F. van de Ree (red.), Deugd boven geweld. Een geschiedenis van Haarlem, 1245-1995 (Hilversum 1995) 169-197; Jan 
Trioen, 'Handschrift' (ongepubliceerd manuscript, Stadsbibliotheek Haarlem, 187 A 56). 
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Afb. 1. Gerrit Berckheyde, Grote Markt te Haarlem met St. Bavokerk. Doek, 1696. Frans Halsmuseum, 
Haarlem. 

lang tenminste é é n van de gezinsleden een inkomen genoot. In veel van hun bestuursfuncties 
werden zij echter geconfronteerd met de toenemende zorgvraag. Het was in deze benarde ja
ren dat er grote veranderingen plaatsvonden i n de Haarlemse gezondheidszorg. 

Oprichting van het Collegium Medicopharmaceuticum 

O p 15 augustus 1692 vervoegden de stadsdoctoren Anthony van Dalen en Johannes Sismus 
zich bij de burgemeesters teneinde zich namens alle praktiserende doctoren te beklagen over 
de gebrekkige levering van medicamenten. Zij meldden dat in iedere apothekerswinkel krui
den en geneesmiddelen te lang werden bewaard, zodat de doctoren niet konden vertrouwen 
op de kwaliteit ervan. Naar hun mening kon, zoals de ervaring in andere steden had geleerd, 
ook in Haar lem een dispensatorium of reglement voor de apothekers uitkomst bieden. O p 
grond van het reglement zou men de winkels kunnen controleren en kunnen toezien op de 
kwaliteit van de medicamenten. 6 

De burgemeesters gingen direct in op deze suggestie en verzochten hun confrater doctor 
Wi l lem van Nieuwenhuysen na te gaan of dit plan kon worden uitgevoerd. Van Nieuwenhuy-
sen zou daartoe overeenkomstige verordeningen van Leiden, Amsterdam en elders opvragen. 
A l op 3 september meldden de stadsdoctoren dat ze met de meeste doctoren en apothekers 
hadden overlegd hoe 'een goede orde op de Pharmacy binnen dese Stadt soude konnen wer-

6 AVK, Stadsarchief (hierna SA), Burgemeestersmemorialen (hierna BM) rood 236, 15 augustus 1692. 
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den gestelt'. 7 Enkelen werden aangesteld als vertegenwoordigers voor nader overleg: de reeds 
genoemde stadsdoctoren Van Dalen en Sismus, doctor Adriaan Alberding en de apothekers 
Dirk Eysma, Gillis de Koker en Adriaan Capelleman van Teylingen. Zij namen de taak op zich 
een rapport te maken dat door Van Nieuwenhuysen aan het stadsbestuur kon worden voor
gelegd. 

In de daaropvolgende weken kwam een conceptregeling tot stand. Het lijkt erop dat de 
apothekers daarin geen aandeel hebben gehad; ze worden tenminste nergens als mede-op
stellers genoemd. De doctoren namen niet zonder meer genoegen met dit concept. O p 20 
september dienden zij hun bezwaren in , die vooral betrekking hadden op artikel 30: het ver
bod aan iedere doctor om zijn eigen medicamenten te leveren. Een afvaardiging van de doc
toren zou met Van Nieuwenhuysen - inmiddels oud-burgemeester - gaan overleggen 'omme 
te sien of oock eenige moderatie ofte temperament soude konnen gevonden worden ' . 8 

Het gesprek in de daarop volgende weken moet wel naar wens van de opstellers van het 
concept zijn verlopen, want op 5 november 1692 ondertekende de magistraat de definitieve 
tekst.9 Hiermee was het Collegium Medicopharmaceuticum een feit. Art ikel 30 bleef echter 
ongewijzigd. Het vloeide voort uit het eerste artikel, dat het bereiden en verkopen van ge
neesmiddelen slechts toestond aan de in Haarlem afgestudeerde apothekers met een vesti
gingsvergunning. Deze strenge eis werd aangevuld met artikel 31: iemand mocht niet zowel 
het ambt van medisch doctor als dat van apotheker uitoefenen. De regeling hield verder in 
dat viermaal per jaar de apothekerswinkels zouden worden gevisiteerd, waarbij alle enkelvou
dige en samengestelde geneesmiddelen dienden te worden ge ïnspec teerd . De voorschriften 
op de recepten van de doctoren moesten stipt door de apothekers worden nageleefd en al
leen met volmacht van de behandelend doctor mocht het originele recept worden gegeven 
aan de pa t iën t of diens familie. Toen het tenslotte vroedvrouwen werd verboden medicamen
ten te verkopen 'bij klein gewigt of maat aan eenige borgers geen apothekers zi jnde' , 1 0 was of
ficieel de concurrentie uitgebannen. In werkelijkheid zou het Col legium Medicum de han
den vol krijgen aan pogingen de regels te handhaven, en ruim een eeuw later zou blijken dat 
alle betrokkenen vochten tegen de bierkaai. 

Verder werden de vestiging van en het examen voor apothekers bij een keur geregeld. Een 
knecht of leerling moest vier jaar achtereen een Haarlemse apotheker hebben gediend voor 
hij tot het examen werd toegelaten. 1 1 Nauwkeurig werd vastgelegd welke bedragen exami
nandi moesten betalen en hoe hoog de boetes waren bij overtredingen van apothekers, 
knechten en leerlingen. Een knecht, die na het overlijden van zijn meester de winkel wilde 
blijven leiden, diende eerst een test af te leggen en moest zich vervolgens net als zijn collega's 
voorbereiden op het apothekersexamen. Was een kandidaat eenmaal geslaagd, dan hoorde 
tot de af te leggen belofte dat hij 'goede boeken' zou blijven lezen en kennis bleef vergaren. 
Deze keur vormde voor de apothekers en doctoren een mijlpaal. De twee beroepsgroepen wa
ren voortaan opgenomen in één nieuwe organisatie. De apothekers bleven daarnaast l id van 
het 'comans'- of St. Nicolaasgilde, samen met onder meer de drogisten en kramers. 

7 AVK, SA, B M rood 236, 3 september 1692. 
8 AVK, SA, B M rood 236, 20 september 1992. 
9 'De Keuren en Ordonnant iën over en wegens het Collegium Medicopharmaceuticum te Haerlem', bestaande uit 36 

artikelen. AVK, bibliotheek, CMPh 43 B 97. 
10 AVK, CMPh 12, 2juni 1693. 
11 Voor iemand die de triviale school (driejarige opleiding aan de Latijnse school, zonder afsluitend examen) had 

doorlopen gold een leertijd van driejaar. Men nam aan dat de basiskennis van het Latijn dan voldoende was. 
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Organisatie van het Collegium Medicopharmaceuticum 

In december 1692 werden de eerste vijf leden van het Col legium Med icum b e ë d i g d . 1 2 Deken 
was stadsdoctor Van Dalen, vinders of assessoren waren de doctoren Alberd ing en Jacobus 
Vlackveld en de apothekers Eysma en De Koker . 1 3 Zij verplichtten zich 'met speciale last en or-
dre den dienst ontrent het Col legium Medicopharmaceuticum in alle getrouwigheid en in 
conformite van des gildskeuren statuten en o r d o n n a n t i ë n waar te nemen ' . 1 4 

Het Col legium Medicum werd een kamer in het Prinsenhof beschikbaar gesteld, een ge
bouw dat aan het einde van de 16e eeuw was verbouwd en ingericht voor prins Maurits indien 
deze in Haarlem verbleef. Het stadsbestuur had al in 1619 één van de vertrekken beschikbaar 
gesteld voor de vergaderingen van deken en vinders van het chirurgijnsgilde en ook andere 
gilden waren er gehuisvest. Het gebouw maakt tegenwoordig deel uit van het stadhuiscom
plex. O p deze centrale plaats in de stad vergaderde het Collegium en verschenen personen 
die informatie moesten verschaffen of voorschriften hadden overtreden. O o k kon men er te
recht met vragen of klachten. Met de burgemeesters onderhield het Col legium Medicum in
tensief contact. Formeel verliep de communicatie via twee commissarissen of oppercommis-
sarissen, die de vier burgemeesters uit hun midden hadden gekozen als toezichthoudende 
afgezanten van het stadsbestuur. Een enkele maal werd een oud-burgemeester erbij betrok
ken. De commissarissen bleven in principe voor het leven in functie, maar een enkeling nam 
zelf ontslag of werd na uittreden uit de vroedschap vervangen door een zittende burgemees
ter. De beide commissarissen brachten adviezen van het stadsbestuur over, rapporteerden aan 
het stadsbestuur hoever het Col legium was gevorderd met zijn werkzaamheden en hadden de 
leiding bij de voorbereiding van belangrijke besluiten en grote projecten, zoals de inrichting 
en het onderhoud van de Hortus Medicus. Deken en vinders hadden toestemming nodig van 
de commissarissen voor het doen van grote uitgaven uit de kas. 

In de eerste maanden moest veel worden geregeld en allerlei praktische zaken vroegen de 
aandacht. De nieuwe organisatie behield het karakter van een gilde en behalve een gildenka
mer moest er ook een gildenknecht komen. De burgemeesters benoemden hiertoe de hove
nier van de tuin achter het Prinsenhof. Van Nieuwenhuysen hielp bij de opstelling van de 
huisregels voor het Col legium Medicum, de leges domesticae, die in maart 1693 van kracht wer
den. In 22 artikelen werd de gang van zaken geregeld met betrekking tot het vergaderen, het 
afvaardigen van een commissie uit het Col legium en de verslaglegging. O o k werd vastgesteld 
welke boete de leden moesten betalen bij te laat komen, te vroeg vertrekken en bij het spre
ken voor de beurt. 1 5 

Deken en vinders hadden de bevoegdheid boetes te innen van personen die i n overtreding 
waren, maar konden ze niet afdwingen. De burgemeesters zouden hen hierbij steunen. Zo 
nodig mocht het Col legium een stadsbode verzoeken o m de 'executie in het werk te stellen' 
en kon het iemand die weigerde zijn boete te voldoen laten verschijnen voor het stadsbestuur, 
hetgeen i n veel gevallen uitkomst zou bieden. Zo moest in dezelfde maand waarin de leges do
mesticae opgesteld waren é é n van de doctoren verschijnen, eerst bij het Col legium Medicum 
en vervolgens bij het stadsbestuur. Hij had artikel 31 overtreden, dat wil zeggen, hij was opge-

12 AVK, SA, B M rood 236, 5 en 12 december 1692. 
13 Alle Haarlemse gilden gebruikten de titels deken en vinders voor hun bestuursleden. Een hoogst enkele maal wordt 

'assessor' genoemd. 
14 Deze tekst vormt de enige opdracht die bij de aanvang werd genoteerd. AVK, CMPh 12. 
15 AVK, CMPh 12, 9 maart 1693 en 2 februari 1694. 
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treden als apotheker: 'Dr Henricus Bakenrode (..) heeft selve eerst ontkent ende daer van 
overtuigt is hy daer over scherpelyck gereprimendeert ende daer en boven gecondemneert in 
een boete van vijftien Carol i guldens' . 1 6 

De reglementering van het apothekersbedrijf 

In het eerste beraad van het Col legium kwam het punt aan de orde dat vier maanden eerder 
de stadsdoctoren zich bij de burgemeesters had doen vervoegen: de gebrekkige levering van 
medicamenten. De commissarissen stelden vast dat er een reglement moest worden gemaakt. 
De doctoren van het Collegium Medicum gingen vervolgens aan de slag, maar zoals gezegd is 
over een aandeel van de apothekers niets vermeld. Wellicht zijn Eysma en De Koker, de twee 
vertegenwoordigers van de apothekers in het Collegium, erbij betrokken geweest. In het re
solutieboek is alleen genoteerd dat men overwoog 

of men ook meerder doctoren medicina als er in 't collegie waren souwde roepen om 't sel
ve te maken en op te stellen: en na reipe overleggingh met het advis van de H r Wil lem van 
Nieuwenhuysen in de negatieve geconcludeerd omme alle verwarringe die uijt de veelheid 
der gedagten en concepten reisen konden te schuwen. 1 ' 

E i n d februari 1693 was het concept van de Pharmacopea Harlemensis gereed. O p het verzoek 
aan de praktiserende geneesheren om de tekst in te zien reageerden vijf doctoren. Kennelijk 
werd het ontwerp goedgekeurd, want men nam contact op met graveur Romeyn de Hooghe, 
die zou zorgen voor de titelplaat. Van Dalen - kenner van Grieks en Latijn - bood aan de tekst 
voor de drukker gereed te maken en nadat de burgemeesters er hun goedkeuring aan had
den gegeven, volgde het drukken van de officiële tekst. Naast de Latijnse tekst verscheen een 
uitgave in het Nederlands, De verbeterde Haarlemmer apotheek.16 

In de eerste vier maanden van 1693 werd een examenreglement opgesteld voor de 28 apo
thekers, die zich meer dan twee jaar tevoren in de stad hadden gevestigd. De twee apothekers
vinders van het Col legium legden als eersten hun proef af, op 28 april . Zij oefenden al vele ja
ren de praktijk uit, maar nu bereidden zij in de zaal van de Oude Doelen door henzelf 
uitgezochte recepten voor composita, samengestelde middelen, volgens de Haarlemse farmaco-
peeen 'ten aanzien van de meeste heren van de regeringh deser stad, daartoe speciaal vanwe
gens de heren burgemeesteren door een stadsbode genodigt nevens de meeste medicine doc
tores en pharmacopei ' . 1 9 Daarna werd het Col legium Medicum feestelijk onthaald door het 
stadsbestuur en andere heren. De volgende dag verklaarden doctoren en apothekers dat de 
examenkandidaten met hun voorbeeld veel voldoening hadden gegeven. 2 0 

Aansluitend werd in vier punten de regeling opgesteld voor het examen van de overige 26 
reeds gevestigde apothekers. Iedere kandidaat moest drie composita bereiden i n zijn eigen 
winkel. Hij mocht zelf zijn keuze maken en op de dag van zijn examen werd ook zijn winkel 

16 AVK, SA, B M rood 237, 27 maart 1693. 
17 AVK, CMPh 12, 15 december 1692. 
18 Bitter, 'Haarlemsche apothekers'; W.F. Daems en L.J. van der Wielen, Noord- en Zuidnederlandse stedelijke pharmaco-

peeën (Morteljoppe 1955) 116-140. 
19 AVK, CMPh 12, 28 april 1693. 
20 AVK, CMPh 12, 28 en 29 april 1693. 
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geïnspec teerd . Het stadsbestuur ging akkoord met het plan en bepaalde dat iedere kandidaat 
vacatiegeld moest voldoen, omdat het 'dat versuym van tijd zonder belooning niet en wi lde ' . 2 1 

De examens duurden van 13 mei tot 27 j un i . 
Het examen van de zes apothekers die zich na 1 mei 1691 hadden gevestigd, was iets zwaar

der. Zij werden ondervraagd over hun kennis van de simplicia - de enkelvoudige middelen -
en moesten é é n en ander uitleggen uit de nieuwe farmacopee. Ze moesten zelfs zes composita 
bereiden en werden op hun kennis van de plantkunde getest i n de tuin van De Koker. Tegen 
betaling van 60 gulden ontvingen ze uiteindelijk het voorlopige diploma. 

Het controleren van de apothekerswinkels werd al enkele maanden na de examens voort
gezet. In oktober 1693 noteerde de secretaris heel kort het besluit tot inspectie van 'alle de 
winkelen der apothekers, geleik ook in enige weken hiernaar geschiet is, geen uytgezon-
derd ' . 2 2 Als verlengstuk van de apothekersexamens beoordeelde het Collegium Medicum pas 
tussen 20 april en 6 j u l i 1694 de uitleg van de nieuwe farmacopee en wel van de grote groep win
kelhouders die zich vóór 1 mei 1691 had gevestigd. Blijkbaar leidde de combinatie van exa
minering en winkelvisitatie in de jaren daarna tot sanering van het apothekersbedrijf, want 
van de 34 oorspronkelijke vestigingen waren er vijftien jaar later nog maar zeventien over. De 
halvering ging gepaard met een verdubbeling van het aantal apothekersknechts van zes naar 
twaalf. Mogelijk waren vroegere apothekers nu als knecht in dienst gekomen bij gekwalifi
ceerde en geadmitteerde apothekers. M e n mag aannemen dat in de zeventien overgebleven 
winkels niet alleen de hoeveelheid geneesmiddelen toenam, maar ook de kwaliteit daarvan 
verbeterde. Het is moeilijk te bepalen wat bij de beschreven gang van zaken meer opvalt: de 
goed gereguleerde examinering van zo 'n groot aantal al gevestigde apothekers of de nuch
terheid waarmee alle gebeurtenissen door de secretarissen van het Col legium zijn vastgelegd. 

Dit alles ging gepaard met de drukke werkzaamheden voor de volgende stap in de geschie
denis van het Haarlemse Collegium Medicopharmaceuticum, de fusie met de chirurgijns. 

De toetreding van de chirurgijns 

De oprichtingsakte of gildenbrief van de chirurgijns van 1537 is waarschijnlijk verloren ge
gaan. In de keur van 24 april 1561 regelden zeventien artikelen de opleiding tot barbier en 
chirurgi jn. 2 3 Aspiranten dienden poorters te zijn, twee jaren bij een meester te hebben ge
diend en gunstig beoordeeld te zijn door de vinders van het gilde, vóór de Haarlemse burge
meesters vergunning konden geven tot uitoefening van het ambt. Voor een chirurgijnsknecht 
gold een diensttijd van minstens een jaar. Een examenkandidaat moest het gildenbestuur zijn 
vaardigheden tonen in het aderlaten en het maken van lancetten, en vragen beantwoorden 
over chirurgie, anatomie en aderlaten. Verder kwamen er onderwerpen als wonden, gezwel
len, zweren, ontwrichtingen en het verschil tussen arterie en ader aan de orde. 

Een nieuwe keur uit 1582 vertoont geen essentiële verschillen met die van 1561. 2 4 In 1592 
volgde het strenge verbod aan 'landlopers' op werkzaamheden waartoe slechts geadmitteerde 

21 AVK, CMPh 12, 29 april 1693 en CMPh 7, 8 mei 1693. Het Collegium bepaalde het vacatiegeld op vijf gulden, ver
meerderd met 15 stuivers voor de gildenknecht: CMPh 7, 10 en 15 mei 1693. 

22 AVK, CMPh 12, 6 oktober 1693. 
23 AVK, CMPh 1. Een transcriptie van de tekst uit 1561 geeft J . Huizinga, Rechtsbronnen der stad Haarlem ('s-Gravenhage 

1911) 2e reeks, nr. 13, 416-420. 
24 AVK, CMPh 1 en 2, 6 december 1582. 
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chirurgijns bevoegd waren. Deze verordening is de eerste van vele tegen 'beunhazerij ' te 
Haar lem. 2 5 In 1615 zette het stadsbestuur een belangrijke stap naar het op een zijspoor plaat
sen van beunhazen als de barbiers. De registratie van geadmitteerde chirurgijns werd ver
plicht gesteld, evenals die van leermeesters, leerlingen en hun leerjaren. De chirurgijns kre
gen een verbod opgelegd met beunhazen samen te werken. 2 6 Dergelijke regels hadden in de 
praktijk maar ten dele succes en dan nog voor korte tijd. O o k de inwoners van Haarlem lieten 
zich niet zozeer leiden door de vraag wie tot het gilde was toegelaten als wel door het ver
trouwen dat een bepaalde persoon inboezemde en het bedrag dat deze vroeg voor een be
handeling. 

O p 1 september 1693 ontboden de burgemeesters deken en vinders van zowel het Collegi
um Medicum als het oude chirurgijnsgilde. Zij moesten trachten tot een fusie te komen, 'tot 
nut van beide collegien en ook van de ganse burgeri j ' . 2 7 Waarschijnlijk waren de leden van de 
verschillende groepen naar de fusie toegegroeid. In 1693 hadden de chirurgijns in ieder ge
val geduchte concurrentie van beunhazen, en het verbaast dan ook niet dat zij nog dezelfde 
dag een twaalftal artikelen aan het Collegium Medicum overhandigden om een aansluiting te 
realiseren. 2 8 Daaruit blijkt dat zij in deze nieuwe combinatie mogelijkheden zagen om de 
overmacht van de beunhazen te bestrijden en een volmacht te krijgen om zo nodig zelf tot be
keuring over te gaan. Daarnaast wilden ze voor de eigen gelederen een weduwenfonds op
richten. 

N a het concept met twaalf artikelen kwamen de nog van kracht zijnde voorschriften en de 
keur van november 1692 aan de orde. Er bleven enige vragen ter beantwoording door het 
stadsbestuur over, 'meinende dese niet te kunnen disponeren zonder zich zelfs op de halse te 
halen de calangie des gehelen gi lds ' . 2 9 Het ging om kwesties als de rol en inbreng van de chi
rurgijn-vinders en van de gildenknecht. Bovendien was de keur van het chirurgijnsgilde ver
warrend en verouderd, zodat hij volgens de afgevaardigden moest worden herzien. 

Volgens de resolut iën dienden de chirurgijns hierop bij de burgemeesters een voorstel in , 
bestaande uit 23 punten. 3 0 In artikel 22 van het ontwerp legden zij hun wens neer dat alle gil
denbroeders beunhazen zouden mogen bekeuren, zowel 'die verbanden leggen als die hair 
en baarden scheren'. Verder wilden ze de positie van de chirurgijns in het Collegium Medi 
cum duidelijk geregeld zien. Waar de 34 apothekers een jaar tevoren voor zover bekend ge
noegen hadden genomen met maar twee vertegenwoordigers in het Collegium en ze geen be
zwaar hadden getoond tegen het aantal van drie doctoren als vertegenwoordigers van slechts 
veertien praktiserende medici, maakten nu de ongeveer 23 chirurgijns wél bezwaar tegen een 
mogelijke afvaardiging van niet meer dan twee van hun vakbroeders. Dit is te begrijpen: zij 
waren bereid hun goedgeorganiseerde gilde op te heffen, maar niet om in rui l daarvoor on
dergesneeuwd te raken door de geleerde heren doctoren. 

Helaas weten we niet waarom het concept niet is goedgekeurd. Wellicht zegden de burge
meesters mondel ing toe dat er een afzonderlijk reglement voor de chirurgijns zou worden 
ontworpen. Wat schriftelijk is vastgelegd is echter wel heel summier en in tegenstelling tot zijn 

25 AVK, CMPh 1 en 2, 7 oktober 1592. Tegenwoordig vervangt men de wat denigrerende term 'beunhaas' door 'niet-
gekwalificeerde' of 'irreguliere'. 

26 AVK, CMPh 1 en 2, 25 maart 1615. 
27 AVK, SA, B M rood 237, 1 september 1693. 
28 AVK, CMPh 12, 1 september 1693. 
29 Ibidem. 
30 AVK, CMPh 12, z.d. (circa 2 september 1693). 

149 



'Is geresolveerd van J A ' . Het ontstaan van het Haarlemse Col legium Medicopharmaceuticum 

opdracht van 1 september deed het stadsbestuur voorkomen alsof het Col legium en het gil-
debestuur zelf hadden gevraagd om een fusie, want het liet in het memoriaal noteren: 'Deken 
en vinders van het Col legium Medicum en deken en vinders van het chirurgijnsgilde verzoe
ken approbatie van hun voornemen hunnen gildens te combineren. Ze verzoeken enige arti-
culen ' . 3 1 De secretaris van het Col legium laat in het midden van wie het initiatief was uitge
gaan: 

Is het Collegie van Haar Ed : Achtb: ter hand gesteld dit volgende instrument waaraan de
ken en vinderen in de combinatie sich souwden hebben te reguleren, art. 1 Dat van nu 
voortaan de doctoren appothecarissen en chirurgijns binnen dese stad alle tezamen in 
ende onder een en hetzelve gild sullen wesen en behoren. 3 2 

Hoe het ook zij, op 12 september 1693 was de fusie een feit. De twee chirurgijns in het ver
nieuwde college kregen een positie die gelijk was aan die van de apothekers. Zij mochten wel 
aanwezig zijn bij de apothekersexamens, maar niet meestemmen over de uitslag. Het omge
keerde gold voor de apothekers. Al le vergaderingen moesten door het gehele college worden 
bijgewoond, maar blijkens de verslagen in de resolut iën werd lang niet altijd aan deze eis vol
daan. Conclusies werden getrokken bij meerderheid van stemmen, behalve bij het afleggen 
van een proef. 

In maart 1693 hadden de burgemeesters al bepaald dat de deken een medisch doctor 
moest zijn. Deze suprematie werd de gehele 18e eeuw volgehouden; pas aan het einde van de 
18e eeuw zouden de chirurgijns bezwaar aantekenen tegen hun ondervertegenwoordiging. 

Verder werd in de akte van 12 september 1693 nog geen vergunning gegeven aan de chi
rurgijns om zelf beunhazen te gaan bekeuren. Zij moesten daarop wachten tot maart 1700. 
Ook werd er nog geen toestemming verleend tot de oprichting van een weduwenfonds. Hoe
wel met de akte van fusie het chirurgijnsgilde te Haarlem was opgeheven, werd de gilden-
naam nog steeds in officiële stukken gebruikt en de naam van het Col legium Medicophar
maceuticum niet aangepast. 

Het Co l l eg ium M e d i c u m werd aangevuld met de chirurgijns Jacobus Sweerts en Jan 
Trioen, die als laatste vinders van hun gilde een rol hadden gespeeld bij de fusie. Zij gingen 
akkoord met de Leges Domesticae die een halfjaar tevoren waren opgesteld. De bezittingen van 
het chirurgijnsgilde, de 'oude bri l len, brieven en argyven', gingen naar de andere kamer in 
het Prinsenhof. Daar werd het resterende bedrag uit de gildenkas van 100 gulden en 7 stui
vers overgenomen door de thesaurier. 3 3 

Er volgden nog onzekere jaren voor de chirurgijns en daarmee voor het Col legium Medi
cum, tot tenslotte op 15 maart 1700 de 'Keure en o r d o n n a n t i ë n van het chirurgijnsgildt der 
stad Haer lem' van kracht zou worden, waarin hun positie werd geregeld. 3 4 Terwijl 12 septem
ber 1693 in onze ogen slechts een moment uit vele vormt in het ontstaansproces van de nieu
we Haarlemse organisatie, was het aan het eind van de 18e eeuw voor de toenmalige deken en 
vinders aanleiding tot de viering van het eeuwfeest. De combinatie van het Col legium Chirur-
gicum met het Collegium Medicopharmaceuticum werd toen herdacht met 'ene vriendbroe-

31 AVK, SA, B M rood 237, 12 september 1693. 
32 AVK, CMPh 12, 12 september 1693. 
33 AVK, CMPh 12, 6 november 1693. 
34 AVK, bibliotheek, CMPh 43 B 97. Hierin ook de tekst van de beloften van aanstaande apothekers en chirurgijns voor 

hun admissie. 
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derlyke maaltyd, by welke gelegenheid door den deken, Bernard, een toepasselyk latynsch 
versch is voorgelezen geworden' . 3 3 

Het Collegium Medicum en de praktijk 

De werkzaamheden van het Col legium begonnen eigenlijk pas goed in het najaar van 1693. 
Verschillende personen moesten in de gildenkamer verschijnen. Samuel Wrijt bijvoorbeeld, 
oud-ijzerverkoper, zou olie en zalven hebben verkocht. Hij gedroeg zich brutaal en na door
zending naar de burgemeesters weigerde hij voor hen te verschijnen. De kapitein van de 
nachtwacht kreeg opdracht Wrijt in een 'gyselkamer' (cel) te brengen, opdat de heren zich 
over zijn persoon konden beraden. De uitslag viel niet gunstig voor hem uit. Bij resolutie van 
27 oktober 1693 moest Wrijt met zijn familie de stad verlaten. O p verzoek van zijn vrouw en 
zoon kregen ze enkele dagen uitstel. 3 6 

Naast deze eenvoudige zaak verdienen vier onderwerpen uitvoerige aandacht, omdat zij 
alle vier in de periode 1693-1700 bijdroegen tot de bekrachtiging van het Collegium Medi
cum: de regeling van de examinering van chirurgijns; het toezicht op het werk van vroed
vrouwen en leerlingen en de regeling van examens; de zorgen om het reglement voor chirur
gijns; en de vestiging van de eerste Hortus Medicus. 

1. De regeling van de examinering van chirurgijns 

Nauwelijks hadden alle apothekers het diploma in hun bezit of er ging in september 1694 een 
rekest naar het stadsbestuur 'om 't theoretische en anatomise examen aan 't collegie te krei-
gen ' . 3 7 Daarop volgde een competentiestrijd tussen het Collegium en de stadsdoctoren, die 
de examenbevoegdheid bezaten. Hij zou anderhalfjaar duren en uiteindelijk worden beslist 
in het voordeel van het Col legium. 

De stadsdoctoren werden aangesteld door de plaatselijke overheid. H u n belangrijkste taak 
was het verlenen van medische zorg bij inwendige ziekten aan zowel de stadsarmen als de ar
men van de gereformeerde gemeente. Ook gaven ze adviezen aan het stadsbestuur bij opna
me in en ontslag uit het dolhuis en het werkhuis en bij gevallen van 'venerische ziekte' (ge
slachtsziekte). Als ze de raad gaven zo 'n pa t iën t een kuur te laten ondergaan, zorgden ze 
samen met de stadschirurgijn voor de behandeling. Ook bracht een stadsdoctor met de chi
rurgijn rapport uit over pa t i ën t en met blaassteenklachten. Indien een blaassteen werd aange
troffen, kregen ze van de burgemeesters opdracht een operateur of steensnijder in te schake
len. Tot de taak van de stadsdoctor hoorde verder het waarschuwen voor personen die zich 
ten onrechte voordeden als gekwalificeerd medisch doctor. 

De stadsdoctoren waren vertrouwenspersonen van het stadsbestuur. H u n jaarlijkse inko
men bedroeg 300 gulden. Zij waren bevoegd om samen met twee chirurgijns de aspirant
vroedvrouwen en -chirurgijns te examineren. M a h u Lefebure (1620-1690) bleef maar liefst 25 
jaar examinator na het opgeven van zijn functie als stadsdoctor, tot op 70-jarige leeftijd. Zijn 
opvolger, Jacobus Akersloot, werd zelfs benoemd toen hij 75 jaar oud was. Lefebure was ove-

35 AVK, CMPh 15, 12 september 1793. 
36 AVK, SA, B M rood 238, 7 en 29 oktober 1693. 
37 AVK, CMPh 7 en 12, 23 september 1694; SA, B M rood 239, 22 september 1694. 
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rigens l id van de vroedschap en actief in veel bestuursfuncties, zodat men zich kan afvragen in 
hoeverre hij tijd had om zijn medische kennis voldoende op peil te houden om op te kunnen 
treden als examinator. 

De poging van het Col legium om de taak van examinator over te nemen was dus een dui
delijke aanslag op het werk van de stadsdoctoren. Het leek voor hen nog niet zo bedreigend 
toen in het eerste overleg van het Col legium Medicum op 17 september 1694 de vraag ter 
sprake kwam of het chirurgijnsexamen verbetering behoefde. Besloten werd tot uitbreiding 
van het examen, verdeeld over vijf sessies. Het Col legium stelde voor dat deken en vinders het 
examineren zouden overnemen en dat stadsdoctor Van Dalen erbij aanwezig zou bli jven. 3 8 

Adriaan Alberding, Jacobus Vlackveld en chirurgijn Jacobus Sweerts legden dit voorstel op 22 
september aan de burgemeesters voor. 3 9 Van Dalen en Sismus, die ook stadsdoctor was maar 
niet tot het Col legium behoorde, verzetten zich echter met hand en tand tegen deze actie. 
Van Dalen, nog steeds deken, weigerde pertinent een vergadering te beleggen om de over
dracht te bespreken. Heftige woordenwisselingen waren het gevolg en de deken kwam hoe 
langer hoe meer geïsoleerd te staan binnen het Co l leg ium. 4 0 De zes vinders stelden een con
cept op voor de gang van zaken bij het chirurgijnsexamen, dat Alberd ing en Vlackveld op 23 
september 1694 aan de burgemeesters overhandigden. 4 1 

Zoals te verwachten zonden de stadsdoctoren een boze brief aan het stadsbestuur om voor 
hun rechten op te komen. Details van dit schrijven zijn onbekend. O p 2 oktober volgde een 
uitgebreid verweer van de vinders. 4 2 Meermalen hadden zij Van Dalen wegens zijn onbe
kwaamheid moeten toespreken. In hun schrijven wezen de vinders verder op de deskundig
heid van de doctoren in het Collegium en op de gunstige invloed van een frequente wijziging 
in samenstelling hiervan. Zo zou verstarring in de wijze van examineren kunnen worden voor
komen. 

In eerste instantie trachtte het stadsbestuur beide partijen tegemoet te komen. Deken en 
vinders mochten als auditeurs bij de examens aanwezig zijn en eventuele bezwaren tegen de 
gang van zaken kenbaar maken aan de burgemeesters. 4 3 Toen in mei 1695 stadsdoctor Sismus 
overleed en Vlackveld hem opvolgde, meende deze dat hij alle taken, dus ook die van exami
nator, had overgenomen. Daarmee was het Col legium het niet eens. O p 10 februari 1696 ver
boden de vinders Vlackveld, die intussen deken was geworden, zelfs het tentamen van een as
pirant-chirurgijn voort te zetten: alle leden mochten immers slechts toehoorder z i jn . 4 4 De dag 
daarop was via een spoedprocedure ten stadhuize plotseling wel een aanstelling voor Vlackveld 
geregeld. 4 5 O p 8 maart 1696 volgde het besluit van het stadsbestuur gelijke rechten toe te ken
nen aan de stadsdoctoren en aan alle leden van het Col legium Medicum. Deze regeling mar
keerde een overgangsfase, want zij bleef slechts van kracht tijdens het leven van Van Dalen en 
Vlackveld. Daarna zou het Collegium de enige bevoegde instantie voor het examineren z i jn . 4 6 

38 AVK, CMPh 7 en 12, 17 september 1694. 
39 AVK, SA, B M rood 239, 22 september 1694. De burgemeesters droegen hun op dit in een rekest te verwoorden. 
40 Secretaris Jan Trioen legde de tweespalt vast, vooral 'de ruziën met Dr van Dalen - tot walgens toe', AVK, CMPh 12, 

september 1694. 
41 AVK, CMPh 7 en 12, 23 september 1694 (samen met het rekest de bevoegdheid tot examineren te mogen overne

men). 
42 AVK, CMPh 7 en 12, 2 oktober 1694. 
43 AVK, SA, B M rood 240, 19 november 1694 en C M P h 16, ingekomen stuk V. 
44 AVK, CMPh 12, 10 februari 1696. 
45 AVK, CMPh 12, 11 februari 1696. 
46 AVK, SA, B M rood 241, 8 maart 1696. 
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Afb. 2. Matthijs Naiven, Portret van Adriaan Alberding. Doek, tussen 1678 en 1704. Frans Halsmuseum, 
Haarlem (Foto Tom Haartsen). 

Anderhalfjaar na de eerste actie was het dus gelukt om de officiële aanstelling te verkrij
gen. Doordat beide stadsdoctoren niet werden ontslagen, bleef hun in ieder geval gezichts
verlies bespaard. Anthony van Dalen overleed in 1708. Jacobus Vlackveld was al vier jaar eer
der gestorven. 

2. Het toezicht op hel werk van vroedvrouwen en leerlingen en de regeling van examens 

De onverkwikkelijke strijd tussen de stadsdoctoren en de leden van het Collegium Medicum 
en de vervolgens getroffen overgangsregeling uit 1696 gold ook het examineren van de 
vroedvrouwen. Voor deze examens was bovendien bepaald dat chirurgijn Jacobus Eversdijck 
op persoonlijke titel examinator mocht bli jven. 4 7 

Wat was in de 17e eeuw de gebruikelijke procedure geweest voor de examens van de aspi-

47 De aanstellings- en overlijdensgegevens van Eversdijck ontbreken. 
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rant-vroedvrouwen te Haarlem? Zij werden g e ë x a m i n e e r d door de daartoe aangewezen 
proefmeesters, twee doctoren en twee chirurgijns. Zo ook in 1662, bij het begin van de regis
tratie van de geadmitteerde vroedvrouwen. Er is niet bekend welke vragen werden gesteld. 
Wel weten we dat de hand werd gelicht met de eis van vier examinatoren. In zijn rekest van 23 
september 1694 voerde het Collegium namelijk als argument aan, dat 'voor enkele weken te
gen de uitdrukkelijke ordonnantie van burgemeesteren in, een examen op de gildekamer was 
afgenomen door slechts één doctor en één chi rurgi jn ' . 4 8 De reactie van het stadhuis is be
kend: de doctoren moesten uiteindelijk hun bevoegdheid overdragen aan het Col legium. 
Daarmee is echter niet gezegd dat het kennisniveau van de nieuwe examinatoren hoger lag 
dan dat van hun voorgangers. 

Het Collegium vroeg op 23 september 1694 ook vergunning om controle uit te oefenen op 
de praktijkvoering van de gevestigde vroedvrouwen. Deze werkten immers geheel zonder toe
zicht. Het Colle gium verkreeg de gevraagde toestemming en zo ging het vrij grote aantal van 
zeven personen het werk van de vroedvrouwen beoordelen. Verbetering van het peil van het 
vroedvrouwenwerk was dringend nodig wegens de slechte zorg bij veel bevallingen. De kennis 
van de normaal verlopende bevalling was al minimaal, zodat bij veel abnormale bevallingen 
de kennis geheel tekort schoot en er onjuist werd gehandeld. 

O p 28 februari 1698 deed Vlackveld de suggestie bij het tekort aan goede verloskundige 
hulp 'een vroedvrouw van buyten de vrydom int Col legium Medicum te onderzoeken', maar 
de reactie daarop was negatief: 'Di t wiert eenstemmigh verworpe' . 4 9 De burgemeesters on
dernamen niettemin wel enige actie. Driemaal verzochten zij het Collegium eisen op te stel
len waaraan de vroedvrouwen zouden moeten voldoen. O p basis van een concept van augus
tus 1698 werd een jaar later een keur voor de vroedvrouwen opgesteld. Het ingediende 
voorstel met zeventien artikelen maakte plaats voor de twintig definitieve regels in de 'Acte 
en reglement der vroetvrouwe' van 1 september 1699. 5 0 In de inleiding tot de akte wordt in
gegaan op de vele klachten over het werk van de vroedvrouwen in de stad. Twee decennia 
later schreef het Collegium Medicum over de verordening dat deze na veel besognes van de
ken en vinders eerst met de oppercommissarissen, daarna met de doctoren en de chirurgijns 
en eindelijk met de vroedvrouwen was opgesteld. 5 1 Hij was gemaakt door de 'Heren van de 
Geregte'. De vroedvrouwen zelf hadden nauwelijks een stem gehad bij de opstelling van de 
eisen. 

In de definitieve tekst is niet het voorstel overgenomen om vroedvrouwen dronkenschap 
en het gebruik van sterke drank te verbieden, waarschijnlijk omdat het vanzelf sprak dat dit 
niet was toegestaan. Vroedvrouwen moesten minstens driejaar bij een leermeesteres ervaring 
hebben opgedaan en zelf zestien bevallingen hebben begeleid onder toezicht van deze vrouw. 
De meeste leerlingen maakten de leertijd van driejaar vol voor zij tot het examen werden toe
gelaten. Aan een leerlinge die in april 1728 eerder examen mocht doen, gaf het stadsbestuur 
dispensatie op advies van het Collegium Medicum, met als argument dat haar man al zestien 
jaar ziek was en zij meer dan vijf maal het vereiste aantal van zestien kinderen had gehaald, 
onder toezicht van haar leermeesteres. Opmerkelijk hierbij is dat het verzoekschrift was ge
schreven door iemand die bij het kruisteken onder de brief had genoteerd dat dit het 'merk' 

48 AVK, CMPh 12, 23 september 1694. 
49 AVK, CMPh 7 en 12, 28 februari 1698. 
50 Tekst voorstel in CMPh map 24; het reglement in AVK, bibliotheek, CMPh 43 B 97. Zie ook Bitter, 'Vroedvrouwen en 

leerling-vroedvrouwen', 2199. 
51 AVK, CMPh 13, 12 augustus 1720. 
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was van de aanvraagster.5 2 Niettemin eiste een ander artikel van de keur dat een examenkan
didaat kon lezen en schrijven. Dit voorval toont eens te meer dat de opleiding ook in 1728 
nog zuiver praktisch was. Bestudering van leerboeken hoorde niet tot de scholing van een 
Haarlemse vroedvrouw. 

Van de overige artikelen in de akte moet speciaal artikel 13 worden genoemd. Het heeft 
een bijzonder karakter omdat het een rol speelde bij de handhaving van de openbare orde. 5 3 

De overheid eiste van de vroedvrouwen een ongehuwde vrouw te vragen naar de naam van de 
vader van haar kind, het zogenaamde 'opzweren van het vaderschap', zoals de vroedvrouwen 
in Haarlem al vóór 1699 verplicht waren te doen. Zo kon het stadsbestuur via de verplichte re
gistratie van geadmitteerde vroedvrouwen en het afleggen van verklaringen bij buitenechte
lijke geboorten controle uitoefenen ten aanzien van de openbare zeden. Als de vader bekend 
was kon druk op hem worden uitgeoefend alsnog te trouwen of, als hij al getrouwd was, fi
nancieel voor het k ind te zorgen. Het stadsbestuur trachtte dergelijke gevallen zoveel moge
lijk buiten de stedelijke zorg houden. 

In Amsterdam was al in 1670 bepaald dat ook de gevestigde vroedvrouwen een examen 
moesten ondergaan voor zij hun werk mochten hervatten. Dit geschiedde als een eenmalige 
toetsing van hun kennis en kunde, opdat allen met ingang van dat jaar zouden voldoen aan 
dezelfde n o r m . 5 4 In Haarlem ontvingen de al geadmitteerde vroedvrouwen zonder meer een 
exemplaar van de nieuwe keur, na het afleggen van de gelofte. Het ging om twee stadsvroed-
vrouwen, twee assistentes en zeven andere collega's. Opgemerkt kan worden dat van 1682 tot 
1731, het jaar van aanstelling van de eerste vroedmeester, vele malen de hulp van Amster
damse vroedmeesters werd ingeroepen als een verlossing niet tot een goed einde was geko
men. In die gevallen betrof het steeds de geboorte van een dode vrucht. 

3. Het reglement voor chirurgijns 

De twaalf artikelen die in september 1693 de fusie van de chirurgijns en het Collegium Me
dicopharmaceuticum hadden geregeld vormden dan wel een mijlpaal, maar leidden niet di
rect tot grote veranderingen voor de chirurgijns. Het denken over verandering in het exa
mineren en de geleidelijke overdracht van de taak van de stadsdoctoren op het Collegium 
Medicum moest toen nog op gang komen. De chirurgijns kregen hun keur uiteindelijk pas 
op 15 maart 1700, een half jaar na de vroedvrouwen. Vóór september 1693 konden de chi
rurgijns met hun klachten over de barbiers nog terecht bij het stadsbestuur, daarna bij het 
Collegium. Voorlopig bleef het bij de volmacht tot beboeten van de overtreders die door 
een dienaar van de schout waren betrapt of die een bekentenis hadden afgelegd. De chirur
gijns moesten nog tot de uitvaardiging van hun keur wachten op toestemming om zelf tot 
bekeuren over te gaan. 5 0 

De resolut iën geven slechts fragmenten van de ontstaansgeschiedenis van deze keur, en de 
burgemeestersmemorialen zwijgen er geheel over. O p last van het stadsbestuur kregen in ok
tober 1696 zowel de apothekers als de chirurgijns opdracht een lijst op te stellen met sugges-

52 AVK, SA Ingekomen stukken, rood 470, z.d. april 1728; gehele tekst, inclusief advies ook in CMPh 13,16 april 1728. 
53 Vgl. voor de rol van chirurgijns en vroedvrouwen binnen het justitiële apparaat: Huisman, Stadsbelang en standsbesef, 

96-102, 106; J . Steendijk-Kuypers, Volksgezondheidszorg inde 16e en 17e eeuw te Hoorn (Rotterdam 1994) 56-95. 
54 Daniëlle Kraft, 'Het wonder is geschied', AMC Magazine 3, themanummer '325 jaar academische geneeskunde in 

Amsterdam' (1994) 32-37. 
55 AVK, bibliotheek, CMPh 43 B 97. 
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ties voor nieuwe art ikelen. 5 6 E r volgde een d r i eënha l f jaar durende briefwisseling, waarin 
maatregelen tegen de concurrenten de meeste aandacht kregen. Uiteindelijk gaf artikel 22 
van de 'keuren en o r d o n n a n t i ë n van het chirurgijnsgildt der stadt Haer lem' de lang verwach
te vergunning aan alle gildenbroeders om beunhazen te bekeuren. 

Het Collegium Medicum en de praktiserende chirurgijns hadden maar enkele maanden no
dig voor het opstellen van een schema. In de resolut iën is nauwkeurig genoteerd welk tweetal 
op welke dagen op pad zou gaan. A l op 8 j u n i 1700 was een regeling getroffen voor de weke
lijkse inspectietocht, op zaterdag en zondag. Andere artikelen regelden vooral de leertijd van 
de knechten en leerlingen, de gang van zaken bij examens en de daarmee verbonden kosten. 

Het laatste en 26e artikel sloot aan op een vergelijkbare regel uit vorige verordeningen. De 
overheid eiste dat alle Haarlemse chirurgijns aan de schout opgave zouden doen van de toe
stand van inwoners met grote wonden of andere kwetsingen. Het is de in de medische wereld 
bekende eis tot rapportage van de situatie 'na het eerste verband', en wel door degene die als 
eerste deskundige de wond heeft gezien en behandeld. Verordeningen in andere steden ga
ven eveneens dergelijke regels voor de chirurgijn te zien, die daarmee een verlengstuk van de 
justitie werd . 5 7 Het lidmaatschap van een gilde of een gildeachtige organisatie gaf de magi
straat een instrument i n handen waarover hij in geval van nood kon beschikken. 

4. De Hortus Medicus 

Met ingang van mei 1696 werden in de resolut iën veelvuldig de namen genoemd van de vol
gende twee commissarissen: oudburgemeester Diederick Dicks en burgemeester Johan Syl-
vius. Zij hebben een belangrijk aandeel gehad in het op gang brengen van de werkzaamhe
den ter inrichting van de Hortus Medicus. 

Het eerste teken in de richting van de Haarlemse Hortus vormde het burgemeestersbesluit 
van 1 februari 1694. Twee afgevaardigden van het stadsbestuur zouden nagaan of een deel van 
de 'Nieuwe Uit leg ' , de stadsuitbreiding aan de noordzijde van Haarlem, geschikt kon worden 
gemaakt voor de aanleg van een tuin. Nader bericht volgde pas toen eind mei 1696 het Colle
gium Medicum een verzoek indiende tot inr icht ing van een Hortus Medicus . 5 8 Het verzoek 
mocht worden besproken met de commissarissen en al enige dagen later volgde toestemming 
van het stadsbestuur.5 9 Het Col legium had 1700 gulden gespaard voor de aankoop van een stuk 
grond van 1100 roeden, dicht bij de Deymanspoort, op de plaats van het huidige Kenaupark. 6 0 

Vier maanden later gaven de burgemeesters vergunning tot aankoop van de grond, 6 1 waarna 
het eigenlijke werk kon beginnen. Onder leiding van de commissarissen hield het Collegium veel 
besprekingen op het terrein zelf. De grond werd omgespit en de tuin werd aangelegd volgens 
ontwerp van etser en graveur Romeyn de Hooghe. Gillis de Koker leverde de nodige planten uit 
zijn tuin. In april 1702 mochten in de Hortus Botanicus te Leiden kruiden worden afgehaald. 6 2 

Bij het vele werk kreeg de hortulanus hulp van twee jongens uit het armekinderhuis. Een 

56 AVK, CMPh 13, 19 oktober 1696. 
57 Huisman, Stadsbelang en standsbesef, 97; Steendijk-Kuypers, Volksgezondheidszorg, 57. 
58 AVK, SA, B M rood 241, 29 mei 1696. 
59 AVK, CMPh 12, 6juni 1696. 
60 AVK, SA, B M rood 241, 29 mei 1696; Bitter, 'De Hortus Medicus te Haarlem'; E. de Jong, Natuur en kunst. Nederland

se tuin- en landschapsarchitectuur, 1650-1740 (Bussum 1993) 190-231. Eén roede was ongeveer 10 m'-. 
61 AVK, SA, B M rood 242, 13 september 1696. 
62 AVK, CMPh 12, 5 april 1702. 
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tuinjongen mocht zijn 'zondagsgeld' zelf houden. O p het salaris werd één stuiver per week in
gehouden voor de glaasjes bier van de hortulanus. O m de twaalf weken kwam een school
meester van het kinderhuis het verdiende geld in ontvangst nemen: per jongen een bedrag 
van 1 gulden en 4 stuivers per week, oplopend tot 2 gulden en 10 stuivers in de laatste twee ja
ren van de zesjarige contractperiode. 6 3 

Het Collegium Medicum kreeg het steeds drukker met de Hortus. In de zomer van 1699 
werd besloten dat drie afgevaardigden ongeveer eenmaal in de twee weken de Hortus zouden 
bezoeken om dan op de eerstkomende vergadering verslag uit te brengen. 6 4 Twee jaar later 
moest zelfs het voltallige Col legium met deze frequentie ter plekke vergaderen. 6 5 

O m ook in de toekomst het onderhoud van de tuin te kunnen blijven financieren werd een 
apart fonds opgericht, compleet met reglement. De officiële stichtingsdatum was 10 oktober 
1699. 6 6 Doctoren, apothekers en chirurgijns moesten jaarlijks 6 gulden afdragen, knechten 
en vroedvrouwen elk 3 gulden. N a enkele weken verscheen een lijst met namen van de 26 
Haarlemse gilden met hun jaarlijkse bijdragen, van 6 gulden van de wolnaaisters tot 50 gul
den van het schippersgilde. 6 7 

De commissarissen vonden het overleg met het voltallige Col legium Medicum kennelijk te 
tijdrovend, want ze stelden De Koker aan tot vertegenwoordiger, die toezicht moest houden 
op het werk in de Hor tus . 6 8 De Koker oefende deze functie de eerste zes jaren uit zonder eni
ge vergoeding. In oktober 1699 werd ook het bezoek van de leerlingen en de knechten van de 
apothekers aan de Hortus geregeld en de leden van het Collegium ontvingen ieder een sleu
tel, 'onder verband van 25 gulden' , tegen statiegeld dus. 6 9 

Zo verliepen de beginjaren van de eerste Hortus Medicus van Haarlem. In 1721 werd de 
tuin achter het Prinsenhof in gebruik genomen, waarbij het doel bleef zoals de burgemees
ters al in 1707 hadden aangegeven: 

Tot nut ende leering van die geene die sigh tragten bequaem te maken tot het exerceeren 
vande geneeskunde omme te vercrijgen een volcome en so nodige kennisse vande medici
nale kruijden en voor de hortus als cieraat voor dese stad. 7 0 

Het Collegium Medicum en de regenten 

De vraag of er in Haarlem een instelling als het uit 1728 daterende Collegium Medicum te Gro
ningen heeft bestaan, kan met dit artikel positief worden beantwoord. Het Haarlemse Collegi
um Medicopharmaceuticum werd zelfs al opgericht aan het einde van de 17e eeuw. Drie ver
schillende beroepsgroepen werden verenigd: de doctoren, de apothekers en de chirurgijns. 
Tot de opheffing in 1806 moest het bestuur - het Collegium Medicum - toezien op naleving 
van de vele verordeningen en optreden als examencommissie, bemiddelaar en adviseur. 

63 AVK, CMPh 12, 1 december 1699. 
64 AVK, CMPh 12, 8 ju l i 1699. 
65 'Op de ordinaire boete', AVK, CMPh 12, 11 jul i 1701. 
66 AVK, CMPh 12, 13 oktober 1699 en CMPh 16, ingekomen s tukXXHII . 
67 AVK, SA, B M rood 246, 5 november 1699. 
68 AVK, CMPh 12, 8 jul i 1699. 
69 AVK, CMPh 12, 29 oktober 1699. 
70 AVK, SA, B M rood 254, 19 mei 1707. 
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Samenvattend kan worden gesteld dat, volgens de officiële stukken, de aanleiding tot de 
vorming van het Collegium Medicopharmaceuticum de behoefte was aan een eigen farmaco
pee en aan een instantie ter controle op de naleving van de regels voor apothekers, onder 
meer door geregelde inspectie van hun winkels. Het aantal klachten over het falen van apo
thekers bij het bereiden van geneesmiddelen op basis van de Amsterdamse farmacopee-was in 
de loop der jaren zo sterk gestegen, dat de stadsdoctoren de suggestie deden een Haarlemse 
farmacopee uit te geven. 

De onvrede die tot de oprichting van het Collegium leidde betrof ook het gebied van de 
chirurgie. Wouter Schouten (1638-1704) kon erover oordelen. Zes jaar had hij voor de V . O . C . 
gevaren als scheepschirurgijn en in Haarlem had hij meer dan twintig jaar de praktijk uitge
oefend, toen hij in 1689 als vinder van het gilde werd ingeschakeld bij het afnemen van het 
chirurgijnsexamen. Hi j schrok ervan 'dat in den leerling en ook bij de proefdoeners veel 
noodige Saken manqueerden'. Dit vermeldde hij in het voorwoord van het leerboek dat hij 
schreef, voortgekomen uit teleurstelling over het lage kennispeil . ' 1 Hij pleitte voor het invoe
ren van 'konstlessen', de enige uiting van behoefte aan theoretische scholing van aanstaande 
chirurgijns. De gevestigde collega's voelden zich in hun functioneren bedreigd door de bar
biers en andere ongekwalificeerden. Die dreiging gold niet alleen hun eigen verdiensten, 
maar ook het peil van het chirurgisch handelen in het algemeen. 

De verloskunde stond op een laag peil , wat alleen al is af te leiden uit de hoge sterfte onder 
kraamvrouwen en pasgeborenen. Ernstige gevallen van verwaarlozing van moeder en kind 
zullen alom in de stad bekend zijn geweest. Voor de volledigheid moeten ook de doctoren 
worden genoemd. Zij werden opgeleid aan een universiteit en waren na hun vestiging vrijge
steld van iedere vorm van controle op hun werk. Anders was het ten aanzien van de stadsdoc
toren in hun functie als examinator. De onkreukbaarheid van Anthony van Dalen werd in de
cember 1691 i n twijfel getrokken. Toen hij werd benoemd tot examinator van de 
vroedvrouwen drukten de burgemeesters Druyvesteyn en Van Nieuwenhuysen hem op het 
hart niet een goede uitslag van een proef te melden als een vrouw onvoldoende had gescoord 
of met een gunst had getracht de doctor te b e ï n v l o e d e n . 7 2 

Het opmerkelijke van de situatie in Haarlem is dat de heersende onvrede werd gekanaliseerd 
en wel zo subtiel, dat de gezagsverhoudingen niet essentieel veranderden. Tot het einde van de 
18e eeuw waren wetgeving, bestuur en rechtspraak in handen van leden van de groep der re
genten. Voor historici een bekend feit, voor de huidige medisch werkenden zeker i n zijn con
sequenties minder vanzelfsprekend. Gildenbesturen waren gerechtigd om regels op te stellen 
voor het functioneren van de leden en voor de gang van zaken bij opleiding en examinering, 
maar de burgemeesters waren degenen die de gildenregels al dan niet goedkeurden. Leden 
van de vroedschap en enkele schepenen vaardigden bovendien wetten uit waaraan alle inwo
ners, dus ook de werkers op medisch gebied, zich hadden te houden. Zij bepaalden ook straf 
en strafmaat bij overtreding van de wet. Hierboven werden reeds voorbeelden genoemd van de 
directe invloed van het stadsbestuur op het medische handelen, zoals bij het verlenen van toe
stemming voor het verrichten van een operatie, de incidentele vergunning aan een niet-ge-
kwalifïceerde en de bestraffing van een slecht functionerende vroedvrouw. 

71 W . S c h o u t e n , Het getoond/' hoojl oj korte vcrluindelrngvnn de nj/jier-hooftswonrlen en tiehkenee/sdneuken van de wonden des aan-

gesïgts en van de wonden des hals ( A m s t e r d a m 1694) . 

72 A V K , S A , B M r o o d 236 , 7 d e c e m b e r 1691 . 
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Over en weer kon men echter van gedachten wisselen, mede dankzij het ontbreken van een 
scherpe grens tussen de wereld van de regenten en die van de burgerij te Haarlem. Zo waren 
er diverse doctoren en chirurgijns l id van de vroedschap en waren er huwelijken gesloten tus
sen telgen uit regentenfamilies en zusters en dochters van apothekers en chirurgijns. Maar 
het kon niet blijven bij uitwisseling van gedachten; men was aan het eind van de 17e eeuw toe 
aan vernieuwing, aan de opbouw van een nieuwe medische organisatie. 

Alle tekenen wijzen erop dat er vanaf het beginvertrouwen bestond in de te kiezen weg, zowel 
bij de vroedschap als bij het Collegium Medicum en degenen die hierdoor werden vertegen
woordigd. De stelselmatige aanpak wijst in de richting van een doorslaggevend optreden van één 
persoon, die zowel het Collegium Medicum door de problemen kon loodsen als de burgemees
ters en andere leden van de vroedschap kon overtuigen van de noodzaak van de te nemen maat
regelen. Zo ' n persoon vinden we in oppercommissaris Wi l lem van Nieuwenhuysen (1644-1694), 
zoon en later stiefzoon van een apotheker, zelf medisch doctor en l id van de vroedschap. 

Willem van Nieuwenhuysen, begeleider en inspirator 

Van Nieuwenhuysen had onder meer bestuurlijke ervaring als regent van het burgerweeshuis, 
als weesmeester, schepen, begeleider van behoeftige immigranten en burgemeester. In deze 
laatste functie was hij anderhalfjaar lang één van de beoordelaars van het werk van chirur
gijns en vroedvrouwen. E i n d april 1693 werd Van Nieuwenhuysen benoemd tot l i d van het 
College van Gecommitteerde Raden van Hol l and en Westfriesland, vier maanden na zijn ver
kiezing door de vroedschap, met algemene stemmen. 7 3 U i t hetgeen bekend is over zijn rol bij 
de oprichting van het Col legium Medicopharmaceuticum in de jaren 1692-1694 en uit een 
karakterbeschrijving van de man volgt de hypothese dat W i l l e m van Nieuwenhuysen be
schouwd moet worden als de geestelijke vader en de belangrijkste schakel in het wordings
proces van het Haarlemse Collegium. 

Wi l l em van Nieuwenhuysen stamde uit een belangrijke familie. O p 26 maart 1644 was hij te 
Haarlem geboren, als zoon van apotheker Barend van Nieuwenhuysen en Geertruyd Duyst 
van Voorhout . 7 4 Barend had zich in 1642 als apotheker gevestigd en werd datzelfde jaar deken 
van het St. Nicolaasgilde. 7 5 Willems beide grootvaders, Wil lem van Nieuwenhuysen en Justus 
Duyst van Voorhout, hadden de post van rector van de Latijnse school bekleed; laatstgenoem
de maakte bovendien deel uit van de Haarlemse vroedschap. 7 6 

Kleinzoon Wil lem studeerde geneeskunde te Leiden, waar hij op 16 oktober 1663 promo
veerde. 7 7 Daarna vestigde hij zich als bierbrouwer in zijn geboortestad. N a een kort eerste hu
welijk trouwde hij in 1667 voor de tweede maal. Vier jaar later werd zoon L u d o l f geboren, in 
1672 gevolgd door de geboorte van dochter Geertruyd. 

Over de zoon, de jurist Ludo l f van Nieuwenhuysen (1671-1754), die in 1697 vroedschap 

73 AVK, SA, Vroedschapsresoluties 99G f. 345. 
74 Deze waren gedoopt te Enkhuizen op 10 augustus 1617 respectievelijk te Haarlem op 27 oktober 1616. 
75 Hij overleed tien jaar later, kort na de geboorte van het jongste dochtertje. Andere dochters waren geboren in 1642 

en 1646 en andere zoons in 1640, 1648 en 1650. Deze jongens zijn allen jong overleden. 
76 Willem sr. had meegewerkt aan de vertaling van het Nieuwe Testament, als onderdeel van de tekst van de Statenbij

bel. In 1636 werd hij als rector opgevolgd door Duyst van Voorhout, die onder meer zetelde in het College van Ge
committeerde Raden, de Raad van State, de Staten-Generaal en de Admiraliteit van Amsterdam en enige malen bur
gemeester werd. AVK, Herenboek. 

77 Disputatiomedicainaug. de alvifluxus variis specibus (Leiden 1663). Hij had gestudeerd sinds september 1661. 
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werd en vele - vooral f inanc ië le - functies bekleedde, schreef chirurgi jn en apotheker 
Tr ioen: 7 8 

Een man van middelbare geleerdheid, doch zeer gaarne voor geleerd aangezien: beset met 
wat opgeblasenheid (..) Voor de rest gelijk zijn H r : vader Zaliger: eerlijk, maar niet zoo pol-
litiek en in 't 1000ste deel niet zo bequaam o m zich inder menschen gunst te vleien als 
dese: de welke dat kunsje wonderlijk verstond. 

Wi l l em van Nieuwenhuysen beschikte over diplomatieke gaven en werd gewaardeerd in veel 
officiële functies. Ook bij grotere groepen Haarlemmers genoot hij vertrouwen. De eerste te
kenen hiervan dateren uit 1672: i n het rampjaar was Van Nieuwenhuysen de spreekbuis voor 
de burgers die het aftreden eisten van de vroedschap, waarna zij zijn naam bovenaan de lijst 
met kandidaten voor een nieuwe vroedschap plaatsten. 7 9 

Eén van zijn zorgtaken betrof het regentschap van het burgerweeshuis, in 1668-1675 en 
1678-1680.8 0 De officiële stukken met verslagen uit deze periode zijn verloren gegaan. We we
ten wat meer over zijn persoonlijke inbreng voor het armekinderhuis, een weeshuis voor 
meer dan vierhonderd kinderen. 8 1 Zijn moeder Geertruyd Duyst van Voorhout was in 1657, al 
voor de komst van de eerste wezen, aangesteld als regentes. 8 2 Willems naam duikt op verschil
lende plaatsen in de stukken van het weeshuis op. Zo zorgde hij voor de levering van een vet
te koe en verhuurde hij de zolder van zijn huis als opslagplaats van rogge en tarwe ten behoe
ve van de bakkerij van het tehuis. 8 3 De aankoop van een stuk grond buiten de Zijlpoort, 
eigendom van het leprozenhuis en beheerd door de regenten van het armekinderhuis, kan 
ook op Van Nieuwenhuysens conto worden geschreven. 8 4 

Wil lem van Nieuwenhuysen behoorde als medisch doctor en bestuurder tot de groep Haar
lemmers die deel hadden aan de zorg voor de afhankelijken onder de inwoners. Hij stond 
daarin zeker niet alleen. Voor het tot stand brengen van zo 'n ingrijpende wijziging i n de ge
zondheidszorg als de oprichting van een medisch college was naast vertrouwen ook morele 
steun nodig van geestverwanten. 

Zo iemand is waarschijnlijk de stadschirurgijn en vroedschap Gijsbert Abeels (1641-1693) 
geweest. Abeels was vele jaren deken of vinder van het chirurgijnsgilde. In 1690 werd hij op
genomen in de vroedschap en in 1692 gekozen tot schepen, in welke functie hij de keur van 
5 november ondertekende. O p 2 j u n i 1693 overleed hij. Van Nieuwenhuysen was aanwezig als 
oudburgemeester toen Abeels' weduwe Baafje Brouwers vier weken later in de burgemees
terskamer kwam spreken over het 'stadstractement'. 8 5 Zij wilde in naam het stadschirurgijn
schap voortzetten. Deze maatregel voor een oudedagsvoorziening werd in Haarlem wel vaker 
getroffen, maar was bij stadschirurgijns niet eerder voorgekomen en zou ook daarna niet 
meer voorkomen. De burgemeesters stonden Baafje toe de functie van haar man over te ne-

78 Jan Trioen, chirurgijn sinds 1680 en apotheker sinds 1685, gaf in zijn 'Handschrift' verschillende, ongedateerde ka
rakterbeschrijvingen van tijdgenoten, Stadsbibliotheek Haarlem 187 A 56. 

79 G .H. Kurtz, Haarlem in het rampjaar 1672 (Haarlem 1946) 28-30. 
80 AVK, Archief Burgerweeshuis 305. 
81 Ik verricht momenteel onderzoek naar de geschiedenis van dit tehuis. 
82 Zij bleef deze taak tot haar overlijden (1685) uitoefenen. AVK, Archief Burgerweeshuis 305. 
83 AVK, Archief Burgerweeshuis 276, 13juni 1678 en 287, 19 september 1689. 
84 AVK, SA, B M rood 229, 30 oktober 1671 en Archief Burgerweeshuis 167, 30 januari, 1 februari en 2 mei 1672. De 

koopsom van 10.000 gulden werd omgezet in een obligatie, waarover jaarlijks 400 gulden interest werd uitgekeerd. 
85 AVK, SA, B M rood 237, 29 juni 1693. 
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men mits ze een bekwame chirurgijn in dienst zou nemen voor de uitoefening van het prakti
sche werk. Zo was Baafje verzekerd van de voortzetting van het inkomen van Gijsbert. De zaak
waarnemer was degene die het risico moest opvangen als de winkel minder klanten en pa
t iën ten zou trekken. Het lijkt er sterk op dat de regeling zo vlot tot stand kon komen dankzij 
behoedzame voorbereidingen van de zo nauw met Abeels verbonden Van Nieuwenhuysen, 
die getroffen waren tijdens het leven van de stadschirurgijn en regent. 

Slot 

In 1692-1694 verliepen de uiteenlopende pogingen om de taken van het Col legium Medicum 
uit te breiden steeds volgens een bepaald patroon. Eerst werd gezorgd voor de aanwezigheid 
van een erkende instelling. Daarna kwam de noodzaak van een volgende stap aan de orde. Zo 
was het Col legium al geïnstal leerd vóór het werk aan de eigen farmacopee op gang kwam. Ne
gen maanden later werd het de instantie die de fusie met de chirurgijns verzorgde. Opper-
commissaris Van Nieuwenhuysen overleed op 30 augustus 1694. Enkele weken later opperde 
het Collegium Medicum het plan om het examineren van de chirurgijns te verbeteren, met 
daarop aansluitend de logische gevolgtrekking dat de stadsdoctoren assistentie van het Colle
gium nodig zouden hebben bij het afnemen van het veelomvattender en langduriger exa
men. Visie en strategie van Van Nieuwenhuysen werkten hierin door. Zijn inspiratie sterkte 
bovendien de vinders van het Col legium om met hun actie door te gaan. 

De betrokkenen moeten zich overigens ook gesteund hebben gevoeld door de Amster
damse hoogleraar Frederik Ruysch (1638-1731). Hij verleende in Haarlem incidentele hulp 
bij bevallingen en werd wel geroepen voor het geven van een second opinion.m Ruysch deelde 
mee dat in Amsterdam nooit stadsdoctoren aanwezig waren bij het chirurgijnsexamen. 8 7 Deze 
ervaring konden de zes vinders betrekken in hun pleidooi voor de uitbreiding van de be
voegdheden van het Collegium Medicum. Wil lem van Nieuwenhuysen heeft natuurlijk beseft 
dat het financieel niet mogelijk was een prelector aan te stellen voor het geven van theoretische 
lessen aan aanstaande chirurgijns en vroedvrouwen en voor het afnemen van examens. In 
Haarlem kon men niet meer doen dan de aanwezige kennis bundelen en het zevental heren 
van het Col legium Medicum de bevoegdheid geven tot examineren. 

Het stadsbestuur had hiertoe tijd nodig, omdat het de twee stadsdoctoren niet zonder 
meer wilde afdanken. Toen het dan eindelijk de knoop had doorgehakt over de gang van za
ken bij de examens en het Collegium Medicum de gewenste bevoegdheid gaf, zou het nog 
vier jaar duren voor de keuren voor vroedvrouwen en chirurgijns gereed waren. Er waren bij 
de besluitvorming veel personen betrokken en het logge ambtelijk apparaat kon niet sneller 
werken. Uiteindelijk duurde het tot maart 1700 eer het gehele project in een kalm en traps
gewijs tempo tot voltooiing kwam. 

86 De rol van Frederik Ruysch als deskundige en vertrouwensman wordt toegelicht in E .M. Sieperda-Staab, Een won
der in Heemstede', Jaarboek Haerlem 1995 (1996) 68-77. De familieband tussen Ruysch en Wouter Schouten kwam in 
1700 de communicatie ten goede. Dit zal ook het geval zijn geweest in het decennium daarvoor. 

87 AVK, CMPh 12 bevat de tekst van de brief van het Collegium Medicum van 2 oktober aan het stadsbestuur, als reac
tie op de brief van de stadsdoctoren. 
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Jack Otsen 

Van Volksbibliotheek tot Openbare Leeszaal in Purmerend 

Lezen is van alle tijden. Wie er lazen en wat er gelezen werd - en dan i n Ho l l and met name 
vanaf de verspreiding van gedrukte boeken - is moeilijker te achterhalen. Het bezitten van 
boeken en het lezen waren niet voor iedereen vanzelfsprekend: boeken waren kostbaar, en 
het analfabetisme onder de arbeiders was trouwens groot. Geestelijken konden gebruik ma
ken van kloosterbibliotheken en geleerden van universiteitsbibliotheken. Rijke burgers had
den een privé-collectie. Vanaf de 18e eeuw geven boedelinventarissen enig inzicht in het boe
kenbezit van deze geletterde hogere stand, zodat we zicht kunnen krijgen op hun leescultuur. 
De bibliotheek van de Purmerendse landmeter jan Switser (1739-1791) bijvoorbeeld telde 
naast vakliteratuur vele boeken op theologisch gebied en reisbeschrijvingen. 1 In de nalaten
schap van Agatha van Foreest (1737-1801), weduwe van de Hoornse regent Joan van Foreest, 
bevindt zich een catalogus van geveilde boeken. In totaal telde haar boekenkast 78 werken in 
folio, 302 in kwarto en 791 in octavo. Haar interesse was zeer divers: ze bezat historische en 
theologische werken, kronieken, biografieën, encyc lopedieën en politieke teksten. 2 

Voor de minder gefortuneerde burgers waren er andere mogelijkheden om aan boeken te 
komen. In dit artikel wordt vooral aandacht besteed aan de rol van de Nutsbibliotheek te Pur
merend in het c r eë ren van een nieuw lezerspubliek. Het streven was om voor de werkende 
stand - ook wel aangeduid met 'de minvermogende burger' - het lezen toegankelijk te ma
ken door het kosteloos aanbieden van nuttige boeken. 

Voor het lezen van de gewone man was de Nutsbibliotheek van grote betekenis. Vanaf de 
oprichting in 1798 tot 1929 werden in Purmerend gratis boeken en tijdschriften uitgeleend. 
Hie rna nam de Openbare Leeszaal het over. Een mooie aanleiding voor een historische te
rugblik: de stad mag zich er namelijk op beroemen al twee eeuwen een bibliotheekvoorzie
ning binnen de gemeentegrenzen te bezitten. Bovendien biedt deze mijlpaal een goede gele
genheid iets recht te zetten: Purmerend wordt in de officiële bibliotheekgeschiedenis niet 
gehonoreerd met de plaats die de stad toekomt. N a Haarlem en Kampen in 1794, Dordrecht 
en Wormerveer i n 1795 en Groningen, Middelburg en Heerenveen in 1796 behoorde Pur
merend met haar uitleeninrichting - samen met Deventer - in 1798 tot de voorlopers. 3 

Hoewel de Nutsbibliotheek een grote schare lezers aan zich wist te binden, bleek de formu
le rond de eeuwwisseling uitgewerkt. De volksbibliotheek draaide op vrijwillige bijdragen en 
op vrijwilligers die wekelijks b innen é é n bezoekuur grote aantallen liefhebbers van boeken 
moesten voorzien. Voor controle en administratieve verwerking ontbrak vaak tijd en energie, zo
dat er meerdere malen sprake was van organisatorische chaos. Tot 1929 wist het Purmerendse 
Nutsdepartement deze instelling in stand te houden en zo een bijdrage te leveren aan de lees-
ontwikkel ing van de lagere klassen. In genoemd jaar maakte de Nutsbibliotheek vrijwillig 
plaats voor de bibliotheek nieuwe stijl: de Openbare Leeszaal. In deze gesubsidieerde instel
l ing werd de leen- en leesservice uitgebreid naar alle klassen van de samenleving. 

1 Handschrift Jan Switser, 1791, Streekarchief Waterland (hierna S.A.W.). 
2 Stukken betreffende de scheiding en deling van de nalatenschap van A. van Foreest, 1801-1810, Archief De Dieu, 

Regionaal Archief Alkmaar, inv.nr. 496. 
3 Paul Schneiders, Lezen voor iedereen. Geschiedenis van de openbare bibliotheek in Nederland (Den Haag 1990) 29. 
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Afb. 1. Advertentie in Schuitemakers Purmerender 
Courant, jaargang 1891. Streekarchief Waterland, 
Purmerend. 

Winkelbibliotheken en leeskringen 

Behalve voor de volksbibliotheken was een belangrijke rol in de verspreiding van literatuur 
weggelegd voor winkelbibliotheken en leeskringen. De Purmerendse boekdrukker T h . Pee
reboom liet zich in 1812 registreren als drukker en leesbibliotheekhouder. Hij zal niet de eer
ste geweest zijn en zeker niet de laatste. Er bleek voldoende vraag te zijn naar dergelijke goed
kope alternatieven. Tegen betaalbare prijzen konden boeken via abonnement maar ook per 
stuk worden geleend. E ind 19e eeuw adverteerde uitgever J . Muusses met een leesinrichting 
waar tegen betaling tijdschriften en romans konden worden geleend. Boekverkoper N . Mager 
combineerde een leesinrichting waar week- en maandbladen konden worden ingezien en ge
leend met een bibliotheek. In Purmerend zouden tot in de jaren vijftig van deze eeuw derge
lijke commerc ië l e bibliotheken standhouden. In de kantoorboekhandels van Rijkenberg en 
Van den H o o r n bijvoorbeeld waren altijd een paar planken ingeruimd voor de uitlening van 
overwegend populaire ontspanningslectuur. 

Ook de leeskring deed aan leesbevordering. Het Purmerendse leesgezelschap T.V.O., 'Tot 
Vriendschaps Onderhoud ' , is een goed voorbeeld. Het gezelschap werd opgericht in 1751 en 
had in eerste instantie ten doel om onder de leden goede lectuur te verspreiden en deze i n 
bijeenkomsten te bespreken. Later werden deze bijeenkomsten opgeheven en werden alleen 
romans en tijdschriften ter circulatie rondgezonden. In 1915 hief het gezelschap zich op. N o g 
in hetzelfde jaar besloot boekverkoper Honi jk echter tot heroprichting, waarna de leeskring 
voor onbepaalde tijd tot nieuwe bloei werd gebracht. Deelnemers konden kiezen uit twee 
abonnementen: het eerste bestond uit Hollandse tijdschriften en romans; het tweede uit H o l 
landse en buitenlandse tijdschriften. 4 

4 Schuitemakers Purmerender Courant, jaargang 1915 en 1921, S.A.W. 
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Afb. 2. Advertentie in Schuitemakers Purmerender Courant, jaargang 1915. Streekarchief Waterland, Pur
merend. 

Hoewel de leesclub in Purmerend geen archief heeft nagelaten, mogen we aannemen dat 
de leden van deze vereniging uit de bovenlaag van de bevolking kwamen. 5 O o k een abonne
ment bij een winkelbibliotheek was trouwens niet voor iedereen weggelegd. Velen konden 
het geld voor een lidmaatschap niet opbrengen of hadden het er niet voor over. Voor deze 
mensen bood de oprichting van de Nutsbibliotheek een mogelijkheid tot lezen. 

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en de Purmerendse Nutsbibliotheek (1798-1833) 

In 1794 richtten veertien vooraanstaande burgers de Purmerendse afdeling van de 'Maatschap
pij tot Nut van 't Algemeen' op. T ien jaar na het officiële begin van het moedergenootschap te 
Edam begon het Purmerendse departement vorm te geven aan haar hoofddoelstelling: het be
vorderen van de volksontwikkeling en volkswelvaart, door middel van onder meer de oprichting 
van een spaarbank, een kookschool en een bibliotheek. De bestuurs- en ledenvergaderingen 
werden vastgelegd in elf dikke, handgeschreven folianten die worden bewaard in het Streekar
chief Waterland. Daarnaast bezit het archief over enkele tientallen jaren de rekeningen en over
zichten van de bibliotheek. Hoewel de geschiedenis van het Purmerendse Nut nog geschreven 
moet worden, is uit de notulenboeken inmiddels duidelijk geworden dat Nutsavonden en Nuts
lezingen bijna 200jaar lang een belangrijke plaats innamen in het lokale culturele leven. 6 

5 Zie hiervoor M . van der Bijl, Leeslust baart kunde. 200jaar leesgezelschap in Alkmaar (Alkmaar 1993) 56. 
6 Het Purmerendse Nutsdepartement is nooit officieel opgeheven. Beginjaren '70 werden de activiteiten stopgezet 
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Mannen gaven le iding aan deze volksontwikkeling. Vrouwen konden geen l i d worden, 
maar werden wel als toehoorder toegelaten. Onder de gemiddeld 50 leden - het hoogste aan
tal (79) werd bereikt in 1913 - zaten doorgaans veel beoefenaars van vrije beroepen en zelf
standige ondernemers. Door ballotage konden ongewenste leden worden geweerd. Het Pur
merendse departement had een overwegend protestants karakter. Het blijkt namelijk dat 
rooms-katholieke ondernemers als Stuyt, Middelhoff en Brantjes ontbreken op de ledenlijs
ten. Het seizoen van 't Nut ving meestal aan in augustus met een vergadering waarin het jaar
verslag ter sprake kwam en over de begroting van het komende jaar werd gestemd. We moe
ten ons geen al te grote voorstelling maken van de bedragen die er omgingen. Bij de meeste 
begrotingen bleven de eindbedragen ver onder de ƒ 1 0 0 0 , - . Gedurende het jaar werden 
meerdere leesavonden georganiseerd waarop sprekers uit romans voorlazen, gedichten de
clameerden of populair-wetenschappelijke onderwerpen te berde brachten. In de laatste ver
gadering van april werd de rekening en verantwoording van de bibliotheek gepresenteerd. 

De vergaderingen en Nutsavonden vonden vanaf de oprichting plaats in het Sociëteitsge
bouw 'Nut en Genoegen' op de Weerwal, waar de vereniging een lokaal huurde. In 1823 be
sloot het bestuur tot aankoop van het pand, maar het moest al spoedig ervaren dat de inkom
sten niet toereikend waren om de financiële lasten te dragen. N a de doorverkoop in 1833 
bleek de verkoopakte een bepaling te bevatten die later als een molensteen om de nek van 
het departement bleef hangen: 't Nut was verplicht tegen een vaste huurprijs in het gebouw 
haar bijeenkomsten te beleggen. Pas i n 1936 wist het bestuur deze voorwaarde uit het con
tract te halen. De toenmalige eigenaar was E. Semeins, die na een grondige renovatie het ge
bouw tot een concertzaal met de naam 'Amici t ia ' had omgebouwd. 7 

Hoewel een officiële oprichtingsakte ontbreekt, moet de Nutsbibliotheek vanaf 1798 gratis 
boeken hebben uitgeleend. In genoemd jaar noteerde de secretaris namelijk het volgende 
voorstel in de bestuursvergadering: 'of men ook zoude kunnen resolveeren om ter aanmoe
diging van de zogenaamde gemeene man een kleine leesbibliotheecq aan te leggen, mits de-
selve niet te kostbaar wierde. ' 8 In een volgende vergadering kreeg een commissie opdracht uit 
te zoeken welke boeken het meest geschikt zouden zijn voor een dergelijke bibliotheek. Een 
maand later ging de commissie over tot fondsenwerving onder de veertien leden van 't Nu t en 
werd besloten een programma te laten drukken om het instituut de nodige bekendheid te ge
ven. 

In oktober 1800 bleken de initiatiefnemers nog weinig weerklank gevonden te hebben bij 
de doelgroep, 'daar de leeslust onder de minvermogende alhier zints eenigen tijd merkelijk is 
vermindert. ' 9 Meer reclame werd noodzakelijk geacht. Dit lijkt haar vruchten te hebben afge
worpen, aangezien tien jaar later optimistischer geluiden worden vernomen over de leeslust 
van de werkende stand. In 1810 waren vele boeken reeds stukgelezen en behoefden dringend 
een opknapbeurt. In de vergadering van 10 december 1810 werd het toegenomen leesgedrag 
bevestigd en werd een beroep gedaan op de vergadering om jaarlijks een bedrag van tien a 
twaalf gulden beschikbaar te stellen, 'daar de leeslust onder den burgerman meer en meer
der met merkelijke schreden voortgaat. ' 1 0 Deze spaarzame aantekeningen over de biblio-

en in 1988 werd de financiële administratie bij het hoofdbestuur te Edam gedeponeerd. 
7 Notulen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Purmerend 1789-1934 (hierna Notulen depar

tement Purmerend), S.A.W., inv.nr. A-IV. 
8 Notulen departement Purmerend, 8 januari 1798, S A W . , inv.nr. A-I. 
9 Ibidem, 10 oktober 1800, S.A.W., inv.nr. A-II. 
10 Ibidem, 10 december 1810, S.A.W., inv.nr. A-III. 
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theek uit de beginjaren waren voorlopig de laatste: pas in 1814 kwam de leesbibliotheek weer 
onder de aandacht van de Nutsleden. 

O p 27 j u l i 1814 vermeldden de notulen de oprichting van een leescollege voor de minver
mogende burger. Blijkbaar was de bibliotheek opgeheven, want uit de opbrengst van de afge
schreven bibliotheekboeken werden nieuwe werken aangeschaft voor het leesgezelschap. De 
pas benoemde directeur verwoordde het doel van het leescollege als volgt: 'Een nieuwe gele
genheid voor de minvermogende burger om door het lezen van nuttige boeken verstand en 
hart te beschaven en te verbeteren zonder daarvoor iets te betalen. '" 

Deze leeskring functioneerde van 1814 tot 1833 en werd soms ook wel met leesbibliotheek 
aangeduid. In 1822 telde het gezelschap 33 lezers. Volgens het reglement moesten de leden 
de boeken aan elkaar doorgeven. Schade aan boeken werd beboet met 1 stuiver, te laat door
geven kostte 2 duiten. Jaarlijks werden in september alle boeken verkocht. Met een toelage 
van tien gulden van het departementsbestuur en de opbrengst van boeten en verkochte boe
ken werden nieuwe boeken aangeschaft. Het is niet duidelijk of de directeur i n zijn eentje be
paalde welke boeken in circulatie kwamen. In enkele gevallen werden bij de boekenverkoop 
titels en prijzen genoemd. Zo werden in 1820 onder andere De gedenkschriften en anecdoten be
treffende het Hof van Bonaparte en De gevangene in Rusland verkocht. 1 2 

Van Nutsbibliotheek tot Openbare Leeszaal (1833-1929) 

Met de benoeming van bibliothecaris P. van Eijken in 1833 kreeg het leesgezelschap weer het 
karakter van een echte bibliotheek. Er werd een begin gemaakt met collectievorming waarbij 
onder andere aan de leden van het Nutsdepartement werd gevraagd boeken ter beschikking 
te stellen. Er kwam een eigen lokaal 'met het nodige ameublement', terwijl het bestuur jaar
lijks een toelage verstrekte voor de aanschaf van nieuwe boeken. 1 3 De bibliotheek groeide i n 
tien jaar tijd van 238 werken in 1842 tot 500 boeken in 1852. O o k het aantal lezers vertoonde 
in dezelfde periode een spectaculaire groei: van 109 naar 200. Met recht kon de bibliotheca
ris opmerken dat de bibliotheek 'voor de gemeene of minvermogende man bij voortduring 
gunstig aan het doel blijft beantwoorden. ' 1 4 

In de eerste jaren na de oprichting kon de beheerder zonder hulp de uitlening verzorgen. 
Gedurende het leesseizoen was de bibliotheek waarschijnlijk é é n uur in de week open. Met 
behulp van de gedrukte catalogus kon het nummer of de titel aan de beheerder worden door
gegeven, die het boek vervolgens uit de kast haalde. In 1852 mocht de onbezoldigde biblio
thecaris Wunder er een assistent bij nemen voor ƒ 3 , - per jaar. Tevens werden twee Nutsleden 
benoemd tot secretaris en penningmeester om Wunder te ontlasten van de administratieve 
werkzaamheden. Ondanks deze uitbreiding van de staf bleek de bibliotheek enkele jaren la
ter in een chaos te verkeren. Vele titels waren onvindbaar en 100 boeken waren onbruikbaar 
geworden. O o k de lokaliteit bleek geen gelukkige keus. Een oplossing werd aangedragen 
door Nutsl id Hofstede de Groot, die een kast in zijn woonhuis beschikbaar stelde. Bij de nieu
we opzet van de bibliotheek werd, naast particuliere aanvullingen, een verzameling boeken 

11 Ibidem, 27 jul i 1814, S.A.W., inv.nr. A-IV. 
12 Ibidem, 1820, S.A.W., inv.nr. A-FV. 
13 Ibidem, 27 augustus 1833, S.A.W., inv.nr. A-V. 
14 Ibidem, 17juli 1852, S.A.W., inv.nr. A-VI. 
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afkomstig van het hoofdbestuur dankbaar aanvaard. Ondanks de nieuwe boekencollectie liep 
het aantal lezers drastisch terug. Wellicht sprak het grote aantal Nutsuitgaven de lezer niet 
aan: deze waren immers overwegend educatief van aard. 1 3 De malaise in het bibliotheekwerk 
had misschien ook te maken met de financiële perikelen rond het vergaderlokaal. De huur
prijs slokte een groot deel van de totale inkomsten van het departement op. Veel vergader
uren werden besteed aan deze kwestie zonder dat men tot een oplossing kwam. Bezuinigin
gen op de bibl iotheek - geen lokaalhuur, ontslag van de assistent, verminder ing i n de 
uitgaven voor nieuwe boeken - moeten een negatief effect op de uitleningen gehad hebben. 
Het voorstel om de 80 lezers contributie te laten betalen werd afgestemd en het hoofdbestuur 
reageerde in 1875 afwijzend op een verzoek tot subsidie. 1 ' 1 

Een loterij moest uitkomst brengen. Deze leverde een opbrengst op van ƒ250 , - . Hiermee 
kon de volksbibliotheek weer even vooruit. Enkele jaren later werd de organisatiestructuur 
aangepast. Hoewel al eerder sprake was van een reglement krijgen we pas vanaf 1887 een vol
ledig beeld van het bestuur. N a een uitvoerige discussie werden de 23 artikelen van het huis
houdelijk reglement door de vergadering aangenomen en afgedrukt. Naast een opsomming 
van doel en werkzaamheden werden de rechten en plichten van de lezers beschreven. In arti
kel 1 kunnen we lezen dat de werkende stand de belangrijkste doelgroep was, maar dat ook 
aan anderen boeken mochten worden verstrekt. Opmerkelijk is de aantekening over de open
stelling: vanaf de eerste maandag na de oktober-kermis tot 1 april elke maandag en wel van 
12.00 tot 13.00 uur. 1 7 De leiding van de bibliotheek was in handen van acht commissarissen, 
die uit hun midden een dagelijks bestuur kozen, bestaande uit een voorzitter, secretaris, pen
ningmeester en een bibliothecaris. Er was een vast rooster van aftreding, zodat de commissie 
geregeld van vers bloed werd voorzien. 

In de jaren rond de eeuwwisseling kreeg de Purmerendse Nutsbibliotheek concurrentie, 
waardoor de groei van het ledenbestand stagneerde. Melkfabriek Hollandia , de rooms-katho-
lieke parochie en enkele scholen hadden inmiddels ieder een eigen bibliotheek opgericht. 
Wat later nam een groot aantal lokale verenigingen het initiatief tot de oprichting van een 
Openbare Leeszaal. E i n d 1912 kwamen afgevaardigden van vijftien verenigingen - waaronder 
de Typografenbond, de Bond tegen Drankmisbruik en het Nutsdepartement - tot de oprich
ting van een comi té ter voorbereiding van een bibliotheek met overheidssubsidie. In 1918 was 
de volksbibliotheek op sterven na dood. Enkele Nutsleden deden opnieuw een voorstel om 
leengeld in te voeren. Dat zou het einde betekend hebben van het kosteloos uitlenen van boe
ken. Eerst werd nog advies gevraagd aan het hoofdbestuur van het Nut. Deze stelde een reor
ganisatie voor, waarna de bibliotheek onder toezicht kwam te staan van het hoofdbestuur. Bo
vendien zegde het centrale bestuur een subsidie toe van ƒ 1 7 5 , - mits het departement 
hetzelfde zou bijdragen. 1 8 

Deze maatregelen vormden een forse inbreuk op het zelfstandige karakter van de volksbi
bliotheek. Het hoofdbestuur kreeg een dikke vinger in de pap onder andere wat betreft de 
aankoop van boeken. O m belangenverstrengeling tegen te gaan, mochten plaatselijke boek
handelaren - die tevens als leverancier optraden - geen l id van de bibliotheekcommissie wor
den. Muusses, Mager, Schuitemaker en Honijk, die jarenlang onbezoldigde bestuursfuncties 

15 Schneiders, Lezen voer iedereen, 30. 
16 Notulen departement Purmerend, 1875, S.A.W., inv.nr. A-VII. 
17 Ibidem, 1887, S.A.W., inv.nr. A-VII. 
18 Ibidem, 1918, S.A.W., inv.nr. A-X. 
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Afb. 3. Advertentie in Schuitemakers Purmerender 
Courant, jaargang 1928. Streekarchief Waterland, 
Purmerend. 

van 't Nut hadden bekleed, werden zo op een zijspoor gezet. In de laatste fase van haar be
staan zou de commissie voor het eerst ook door dames worden bemand. 

N o g zo 'n tien jaar wist de bibliotheek haar bestaan te rekken. O p de vergadering van 17 
mei 1929 stemden tien leden voor en vijf tegen het voorstel om de Nutsbibliotheek in bruik
leen te geven aan de Openbare Leeszaal. Tegen betaling van een waarborgsom kreeg deze 
laatste de beschikking over de boekencollectie, onder voorwaarde dat het Nut nog jaarlijks 
controle zou mogen uitoefenen. Een jaar later deelde mevrouw Mel lema i n de ledenvergade
ring mee dat de Openbare Leeszaal een prettige indruk maakte en dat de boeken uitstekend 
werden onderhouden. Uiteindelijk viel het doek in 1933, toen de Nutscollectie definitief 
werd overgedragen aan de Openbare Leeszaal. 1 9 

19 Ibidem, 1933, S.A.W., inv.nr. A-XIV. 

168 



Van Volksbibliotheek tot Openbare Leeszaal in Purmerend 

Afb. 4. Oproep in Schuilemakers Purmerender Cou
rant, jaargang 1928. Streekarchief Waterland, Pur
merend. 

Over de lokatie van de eerste bibliotheek is weinig bekend. Een eerste aanwijzing stamt uit 
1810, toen de notulist schreef 'dat alle boeken zich thans behoorlijk genommert zijnde be
vinden aan het huijs van het l i d Rant . ' 2 0 M e n hoeft hier niet vreemd van op te kijken, als men 
weet dat de boekenverzameling in é é n of twee kasten kon worden opgeborgen en dat de be
zoekers buiten aan de deur geholpen werden. Zelf in de kasten kijken was er niet bij. Boven
dien bood een particulier woonhuis het voordeel dat geen huur betaald hoefde te worden. 
O o k later werd dit middel beproefd. N a klachten over een lokaal stelde in 1866 het Nutslid 
Hofstede de Groot zijn woning ter beschikking. Ruim tien jaar daarna moet een andere biblio
theekzaal in gebruik genomen zijn. In 1882 kwam de post lokaalhuur weer op de begroting 
voor. Wellicht vond de boekenuitlening toen al plaats vanuit een kamer in het Gast- en Prove
niershuis op de Gouw. O o k hier moesten wachtenden buiten blijven staan, hoewel ze later in 
de vestibule werden toegelaten. 2 1 

Vanaf 1892 klaagde bibliothecaris Leeksma in zijn jaaroverzichten over de weinig inschik
kelijke houding van de regenten van het Gasthuis. Voor het leesseizoen 1899/1900 vroegen 
de regenten ƒ 5 0 , - huur, terwijl in het verleden slechts voor gas en licht een kleine bijdrage 
moest worden betaald. De bibliotheekcommissie ging niet akkoord en moest op zoek naar 
een andere lokatie. Er was trouwens nog een reden om uit te zien naar een nieuw onderko
men Het Gast- en Proveniershuis kreeg steeds meer het karakter van ziekenhuis: niet bepaald 
de meest geschikte plek om boeken te ruilen. In 1892 en 1899 moest de bibliotheek de ope
ning enkele weken uitstellen in verband met een cholera-epidemie. Gebruikers die met vieze 
vingers in de boeken hadden gebladerd, kregen een waarschuwing. Boekhandelaar Mager 

20 Ibidem, 10 december 1810, S.A.W., inv.nr. A-III. 
21 Ibidem, maart 1898, S.A.W., inv.nr. A-IX. 
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stelde een ontsmettingsoven beschikbaar. Volgens apotheker J ü r g e n s was desinfecteren niet 
de oplossing, alleen verbranden van besmette boeken was afdoende! 2 2 

Toen de bibliotheek in 1902 z 'n volgende behuizing betrok in een lokaal van de kook
school was er inmiddels een aparte afdeling voor de jeugd bijgekomen, officieel 'de jongelie-
denbibliotheek' geheten. Deze afdeling was in 1890 geopend en telde al spoedig 130 lezers. 
In 1898 blijkt echter het ledenbestand te zijn teruggelopen als gevolg van de oprichting van 
concurrerende bibliotheken. Ook de opkomst van schoolbibliotheken was debet aan de da
l ing van het aantal jeugdige leners: aan schoolgaande kinderen werden nauwelijks nog boe
ken uitgeleend. O f men altijd zo gelukkig was met het jonge lezerspubliek, valt trouwens te 
bezien. Toen de bibliotheek in de kookschool terechtkwam, werd geklaagd over 'ondeugen
de, naar niets luisterende straatbengels, die in de wachtkamer als vandalen tekeer gaan en 
zelfs het behang aan flarden scheurden.' De politie moest er aan te pas komen om de orde te 
herstellen. 2 3 De kookschool werd al spoedig weer ingeruild voor een kamer in het gebouw van 
de spaarbank. Een verzoek aan burgemeester en wethouders om een permanente ruimte bo
ven de centraal gelegen Kaaswaag werd afgewezen. Uiteindelijk kwamen de boeken hier ove
rigens toch terecht. Met een gemeentelijke subsidie van 400 gulden kon de Openbare Lees
zaal in de lokalen boven de Kaaswaag het leesseizoen in oktober 1929 openen. 

De affaire Leeksma 

Hoofdonderwijzer W. Leeksma kwam in 1883 bij 't Nut. Hij toonde zich al spoedig een actief 
l id en in 1886 nam hij zitting in het bestuur. Tevens werd hij benoemd tot bibliothecaris, een 
functie die hij tot 1901 zou blijven vervullen. U i t zijn bewaard gebleven verslagen krijgen we 
voor het eerst inzicht in het boekenbezit en de indel ing van de catalogus. Zo schreef hij in het 
jaarverslag 1886/1887: 'De bibliotheek telt 696 nummers waarvan 7 gedichten, 71 geschied
kundige romans, 41 aardrijkskundige werken en reisbeschrijvingen, 376 romans, 138 schet
sen en novellen, 22 werken over natuurlijke historie, 12 met stichtelijke lectuur, 23 tijdschrif
ten en 6 volksschrif ten. ' 2 4 O o k danken we aan hem veel gegevens over uitleencijfers, 
leesgedrag en aanschaf van boeken. We weten dat particulieren af en toe een schenking de
den of dat het hoofdbestuur van 't Nut een verzameling boeken toezond. Van Leeksma weten 
we dat hij zelf prijsbewust op boekenjacht ging: hij kocht onder andere boeken in bij de 
marktstallen in de Oudemanhuispoort te Amsterdam. 

Ui t zijn jaarverslagen komt Leeksma naar voren als een taakbewuste man. Hij lijkt een zen
deling die de mensen wilde bekeren tot lezen. Het boek beschouwde hij als middel tot alge
meen volksgeluk. Met zijn kennis kon hij de minder geletterden adviseren in de keuze van 
boektitels. N a een opsomming van niet-uitgeleende werken, schreef hij in hetzelfde jaarver
slag: 'De grote menigte wordt natuurlijk gelokt door aantrekkelijke titels als 'Verborgenhe
den van Parijs' en 'De wandelende Jood ' . Zelfs verhalen van 7 delen zijn dan niet te lang. Een 
groot man heeft eens gezegd dat het grote geheim der aantrekkelijkheid van die grotendeels 
Franse vodden hier in bestaat, dat ze met verduiveld veel talent geschreven z i jn . ' 2 5 

22 Ibidem, maart 1903, S.A.W., inv.nr. A-IX. 
23 Ibidem, 1902, S.A.W., inv.nr. A-IX. 
24 Rekeningen en overzichten van de Nutsbibliotheek Purmerend (hierna Rekeningen Nutsbibliotheek Purmerend), 

1886/1887, S.A.W., inv.nr. F-21. 
25 Ibidem, 1892/1893, S.A.W., inv.nr. F-21. 
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Onder Leeksma's leiding werd in 1890 de jeugdbibliotheek opgezet. Voortdurend deed hij 
een beroep op het Nutsbestuur om de bibliotheek met subsidies te ondersteunen. N a weer 
zo'n oproep schreef hij in het jaarverslag 1892/1893: 'Vergeten wij voorts ook niet, dat het i n 
onze bewogen tijd een gewichtige zaak is, den eenvoudigen handwerksman door aangename 
en nuttige lectuur aan zijn huis te boeien en de winteravonden gezellig daar te doen door
brengen. ' 2 6 In de ledenvergadering aan het eind van het jaar werden de bevindingen en re
sultaten van de bibliothecaris kritisch tegen het licht gehouden. Leeksma kreeg de eerste ja
ren lof toegezwaaid voor zijn inzet. De bezoekersaantallen stegen van 163 in 1886 tot 220 in 
1888. Ondanks deze uitbreiding ging de vergadering slechts schoorvoetend akkoord met een 
subsidie van ƒ175 - voor het volgende leesseizoen. In de discussie die eraan voorafging had 
de bibliothecaris moeten beloven dat op de uitgaven bezuinigd zou worden. Toen het daar
opvolgende jaar de toelage werd gehalveerd, besloot Leeksma noodgedwongen het abonne
ment op het populaire tijdschrift Hollandsche Illustratie op te zeggen. De reparatiekosten van 
dit op slecht papier gedrukte blad waren zo hoog dat de aanschaf van nieuwe boeken in het 
gedrang kwam. 

Het budget van de bibliotheek bleef de gemoederen bezighouden. Tegenover de groeien
de populariteit stonden steeds hogere financiële lasten, ondanks de belofte o m te bezuinigen. 
N a de presentatie van hetjaarverslag 1894 werd Leeksma hierover aan de tand gevoeld. Alge
meen secretaris H . Simons leverde kritiek op de cijfers: weliswaar steeg het aantal bezoekers, 
maar de hoeveelheid uitgeleende werken daalde. Bovendien sprak Simons zijn verwondering 
uit over het salaris van Leeksma; als enige van 't Nut bekleedde hij een bezoldigde functie. 
Vervolgens werd commissielid J .D. Schuitemaker op de korrel genomen: als leverancier van 
druk- en boekwerken diende hij zijn eigen belang en niet dat van het Purmerendse departe
ment. 

De boodschap van Simons was duidelijk. De bibliotheek zou met minder toe kunnen, in
dien er efficiënter met het geld werd omgesprongen. Bibliothecaris Leeksma reageerde wei
nig overtuigend door te wijzen op het omvangrijke werk dat met de herziening van de catalo
gus gemoeid was. In een volgende vergadering kwam Simons hierop terug. Bij nadere 
inspectie van de catalogus was hem gebleken dat een groot aantal geschonken boeken hierin 
niet opgenomen was en ook niet in de kasten terug te vinden was. 

Leeksma kreeg het tijdens de discussies zwaar te verduren en raakte verstrikt in zijn eigen 
verzinsels. Eerst zou een pak boeken bij zijn buurman gelegen hebben, vervolgens zouden 
boeken zijn uitgeleend aan de bibliotheek van de werkmansvereniging 'Vooruit ' . N a onder
zoek kwam Simons erachter dat een bibliotheek van deze vereniging nooit bestaan had. 
Leeksma had hier weinig tegen in te brengen al zou hij later - in zijn verslag van 1896 - schrij
ven, dat de boeken 'wegens plaatsgebrek en mindere geschiktheid niet werden opgeno
men . ' 2 7 Tijdens de vergadering liet Leeksma zich de aantijgingen aanleunen 'uit christelijke 
liefde die hem gebood om zich liever te laten beledigen dan te verdedigen. ' 2 8 Di t zwaktebod 
kon de leden niet echt overtuigen. De vraag of Leeksma zich boeken uit het bibliotheekbezit 
had toegeë igend of dat er sprake was van slordigheid kon niet worden beantwoord. Ook het 
salaris bleef verder onbesproken. Wel bleven er twijfels over zijn integriteit in deze kwestie. In 
een volgende vergadering kwam er een voorlopig einde aan deze onverkwikkelijke affaire, 

26 Ibidem, 1892/1893, S.A.W., inv.nr. F-20. 
27 Ibidem, 1896, S.A.W., inv.nr. F-19. 
28 Notulen departement Purmerend, 7 juni 1895, S.A.W., inv.nr. A-V1II. 
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toen de bibliotheekcommissie het boetekleed aantrok en beterschap beloofde in de admini
stratie van de bibliotheek. In diezelfde bijeenkomst stelde Leeksma zijn zetel in het bestuur 
beschikbaar en trad af. Vijfjaar later legde hij zijn functie van bibliothecaris neer en bedank
te tegelijkertijd als l id van 't Nut. Zijn opvolger J .D. Schuitemaker zou voortaan zonder beta
l ing de werkzaamheden voor de bibliotheek verrichten. 

Slot 

Ruim honderd jaar was Purmerend in het bezit van een bibliotheek die bekostigd werd uit 
vrijwillige bijdragen, een liefdadigheidsinstelling van de Maatschappij van 't Nut voor het A l 
gemeen met als voornaamste doelstelling een bijdrage te leveren aan het welzijn van de wer
kende stand. U i t de lezersaantallen en uitleencijfers valt het succes van de Nutsbibliotheek af 
te lezen. Zonder hulp van buiten - verzoeken om subsidie aan het hoofdbestuur stuitten tot 
1918 op een passieve houding - wisten goedwillende vrijwilligers kennelijk de smaak van hun 
lezerspubliek te treffen. In 1890 kwam er zelfs een afzonderlijke verzameling voor de jeugd. 

Aan het begin van de 20e eeuw zette de neergang in . De Purmerendse Nutsbibliotheek 
volgde hierin een landelijke trend. 2 9 De grootste bedreiging ging uit van de Openbare Lees
zaalbeweging die eind 19e eeuw ontstond. Naar het voorbeeld van Engeland werden volks
leeszalen opgericht, waar men kon lenen èn lezen. Bovendien richtten deze bibliotheken zich 
ook op de meer ontwikkelde lezers. In 1912 werd een comité opgericht ter voorbereiding van 
een Openbare Bibliotheek in Purmerend. Opmerkelijk is de actieve deelname van het Nuts
departement i n dit gezelschap dat ijverde voor een bibliotheek met overheidssubsidie, toe
gankelijk voor een breder publiek, met een betere huisvesting en ruimere openingstijden. 

Met een subsidie van 400 gulden, gratis beschikking over een gemeentelokaal en in bruik
leen de boeken van de Nutsbibliotheek ging de Openbare Leeszaal in oktober 1929 van start. 
De 164 ingeschreven lezers betaalden ƒ1,50 contributie en konden alle avonden - behalve 
zondag - tussen zeven en tien uur een keuze maken uit 1800 boektitels. De verdere ontwikke
l ing naar een mediatheek met thans meer dan 25.000 leden gaat het bestek van dit artikel te 
buiten en zal onderwerp zijn van nadere studie. 

29 W.W. Mijnhardt en AJ. Wichers (red.), Om hel Algemeen Volksgeluk. Twee eeuwen particulier initiatief 1 784 - 1984. Ge
denkboek Ier gelegenheid van hel lu'eehondecd/arig bes/aan van de Maatschappij lol Nut van 't Algemeen (Edam 1984) 91. 
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Tien kilo Hollandse bronnen* 

Het Algemeen Rijksarchief is in 1996 gestart met een nieuwe publikatiereeks. Er verschenen 
meteen maar liefst drie delen tegelijk - althans, dat veronderstel ik; een jaar van uitgave is 
nergens te vinden. Elk deel is voorzien van een woord vooraf door de duidelijk apetrotse di
recteur J .E .A. Boomgaard. Het eerste deel, Overzicht van de leenkamers in Holland door J .C. 
Kort, was een kans voor open doel, want dit betreft een heruitgave van een ouder maar reeds 
geruime tijd uitverkocht werk. Dat doet niet af aan de betekenis: het werd tijd dat het over
zicht van de leenkamers weer eens werd geactualiseerd. Het heeft nu ook een wat handzamer 
formaat dan A4 gekregen, wat de gebruiksvriendelijkheid zeker ten goede komt. 

De leenhoven zijn i n het overzicht van Kor t alfabetisch geordend. Een gemis dat zich dan 
meteen doet voelen in een boek als dit, is een goede kaart waarop de ligging van de leenka
mers is aangegeven. Niet iedereen zal paraat hebben waar de hofsteden Kranenbroek, Kra
nenburg, Kronenburg en Kronestein moeten worden gezocht, om er maar een paar te noe
men. Van elk leenhof wordt vermeld wat er van de registratie van de lenen is overgeleverd en 
waar deze bronnen zich bevinden; als er geen leenregisters bewaard zijn gebleven, is aangete
kend uit welke bron het leenhof dan wel bekend is. Verder wordt de onderzoeker verwezen 
naar eventuele gepubliceerde toegangen, meestal in de vorm van een zogenaamd leenreper-
torium. Dit is een lijst van de aan een hofstad verbonden lenen, met per leen een opgave van 
de opeenvolgende bezitters. Het uitgeven van leenrepertoria heeft vooral door de inspannin
gen van Kort en C. Hoek een hoge vlucht genomen en zij werken nog altijd ijverig verder aan 
hun Sisyfusarbeid. Sinds de vorige editie van het overzicht van de leenkamers is dan ook heel 
wat nieuw ontsloten materiaal te melden. Het merendeel van deze repertoria verschijnt in het 
genealogisch tijdschrift Ons Voorgeslacht. 

Overigens vraag ik mij soms af of stamboomonderzoekers het belang van deze goudmijn 
wel voldoende onderkennen. Repertoria vormen niet echt vlotte lectuur, al was het maar door 
de gehanteerde terminologie, die soms doet denken aan een geheimtaal die alleen voor in
gewijden toegankelijk is. Een prettige introductie vormt het artikel van J . H . van der Boom in 
Ons Voorgeslacht 51 (1996), waarin op heldere wijze wordt uitgelegd hoe een repertorium ge
lezen dient te worden en wat het belang ervan voor de reconstructie van de familiegeschiede
nis kan zijn. Wie het geluk heeft dat een voor eigen onderzoek relevant leenrepertorium in 
Ons Voorgeslacht is opgenomen, kan voortaan bovendien profiteren van de enorme impuls die 
de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van dit tijdschrift hebben gekregen. De jaargangen 
1-50 (1946-1995) zijn namelijk samen met de vijf jaarboeken en de twee delen Zuidhollandse 
genealogieën op cd-rom verschenen. Met het snelle en fijnmazige zoeksysteem zijn alle artike
len, waaronder vele regestenlijsten, leenrepertoria en edities van belastingkohieren, als het 
ware van é é n grote algemene index voorzien. Wie onder Windows werkt kan via het 'klem
bord ' de teksten eenvoudig in een tekstverwerker of database overnemen. Dit functioneert in 
het algemeen heel behoorlijk, maar nabewerking is meestal wel nodig. De teksten zijn name
lijk niet als tekstbestand ingelezen, maar als image gescand. Dit betekent dat bij kop ië r ing naar 
de eigen tekstverwerker of database alle opmaak verdwijnt en dat vooral kleine en dicht op el
kaar staande karakters niet altijd perfect overkomen. Zo wordt het teken voor 'yè' bijna altijd 
' % ' en 'Aernt ' wordt meestal vervormd tot 'Aemt' . Wie bereid is dergelijke schoonheidsfout
jes voor lief te nemen, kan aan deze cd-rom veel plezier beleven. 

Terug naar de ARA-reeks. Het tweede deel, Memoriale T uit de Almarie van Bourgonje 1445-
1448, is gewijd aan het memoriaal ' T ' van het H o f van Hol land . Dit college werd als uitvloei-
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sel van de Zoen van Delft opgericht in 1428 en was een regeringsraad die niet alleen bestuur
de maar ook recht sprak. Het H o f vormde een belangrijk instrument in het staatvormings-
proces onder de Bourgondische hertogen en heeft een rijk archief nagelaten. Het 'Memoria-
le T ' werd al in 1446 zo aangeduid; het was toentertijd geborgen in de 'almarie (kast) van 
Bourgonje', waarmee de op het eerste gezicht wat wonderlijke titel van deze uitgave is ver
klaard. Het Memoriale T, dat hoofdzakelijk de periode 1445-1448 bestrijkt, vormt volgens de 
uitgevers een waardevolle aanvulling op de dertien 'Memorialen Rosa'. Deze zijn vernoemd 
naar Jan Rose, de griffier van het H o f en dateren uit de periode 1428-1447. Zij zijn uitgegeven 
in zes delen; de eerste drie in 1929 door A.S. de Blécour t en E . M . Meijers, de laatste drie in de 
jaren tachtig door een collectief rond J .Th . de Smidt. 

Memorialen bevatten de registratie van zaken die door de stadhouder of de Raad, al dan 
niet gezamenlijk, zijn behandeld, maar daarmee is nog niet alles gezegd. De uitgevers van het 
Memoriale T getroosten zich in hun wat moeizaam geformuleerde inleiding veel moeite om 
greep te krijgen op de ontstaansgeschiedenis van hun bron. Zij komen tot de conclusie dat 
deze ontstond in de boezem van de grafelijke kanselarij en dat er verschillende reeksen me
morialen naast elkaar bestonden. Kort na 1432 vond er een splitsing plaats in de genoemde 
Memorialen Rosa: sommige delen werden geheel gewijd aan zaken die waren voortgevloeid 
uit de dagvaarding van partijen op verzoek van één van hen. Andere delen Rosa èn het Me
moriale T vormden veeleer de voortzetting van de oude serie memorialen die we kennen uit 
het archief van de graven van Hol land . Deze bevatten stukken 'van dagelicxse saecke' en wor
den daarmee onderscheiden van de 'echte' registers, die stukken van meer blijvende beteke
nis behelzen. Dit betekent geenszins dat de stukken in deze editie onbelangrijk zouden zijn 
voor de historicus. Niet alleen voor de onderzoekers van Ho l l and als geheel, maar zeker ook 
voor ge ïn te resseerden in de lokale en regionale geschiedenis zijn hier pareltjes te vinden, van 
een stuk over het handhaven van de orde op Texel, waar schepelingen zich nogal eens ernstig 
misdroegen, tot de aanstellingsakte van een nieuwe leidekker voor de grafelijke huizen in 
Ho l l and en West-Friesland of een vonnis wegens dierenmishandeling. Bijna alle stukken zijn 
in het Middelnederlands gesteld, enkele in het Frans of Latijn. De kopregesten zijn erg be
knopt en daardoor helaas ongeschikt om in één oogopslag een redelijk beeld van de inhoud 
van een document te krijgen. Niet alle stukken zijn integraal uitgegeven, wat te billijken is ge
zien de vele gelijksoortige dagvaardingen, vrijgeleides, uitstelverleningen en dergelijke; in 
deze gevallen zijn wel de namen van betrokkenen opgenomen en is waar mogelijk verwezen 
naar andere documenten over dezelfde zaak. Een register van personen en plaatsen comple
teert het geheel. Een prettige service is het bijsluiten van een diskette waarop de volledige 
tekst van het Memoriale T is te vinden. Het is alleen wat wonderlijk dat hierop nergens in de 
inleiding noch elders wordt gewezen. Je komt er ook pas achter wat er op de diskette staat, als 
je hem opstart. 

Het derde deel van de ARA-reeks, getiteld Album advocatorum van de advocaten van het Hof 
van Holland 1560-1811, bevat gegevens over ru im 6.500 personen die in de behandelde perio
de zijn toegelaten als advocaat bij het H o f van Hol land . Het boek vormt een bewerking van 
vijf admissieregisters uit het archief van het Hof, die is ondernomen door een groep vrijwilli
gers onder leiding van R. Huijbrecht. Van elke advocaat wordt (voor zover bekend) vermeld: 
naam, herkomst, studie, datum van aflegging van de eed en bijzonderheden. Door middel 
van registers op universiteiten en plaatsen wordt de bron verder ontsloten. De stroef geschre
ven inleiding is redelijk informatief waar het gaat om de advocaten zelf, zoals hun werkzaam
heden, ca r r i è repa t roon , voorrechten, inkomen en dergelijke. De verantwoording van de ge-
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volgde bewerkingswijze is echter aan de magere kant. Met name het karakter van de bronnen 
en het doel waarmee zij zijn aangelegd, had wel iets duidelijker uiteengezet mogen worden. 
N u moet de lezer zelf aan het puzzelen, waartoe enkele illustraties gelukkig de mogelijkheid 
bieden. O p pagina 21 is een bladzijde uit één van de gebruikte registers afgebeeld (inv.nr. 
5937). In het bijschrift wordt gemeld dat het akten van admissie betreft, terwijl het veeleer 
lijkt te gaan om notities over admissies; de bron wijkt toch duidelijk af van de op pagina 9 af
gebeelde bladzijde uit inv.nr. 5935. M e n zou bijna gaan vermoeden dat inv.nr. 5937 een toe
gang vormt op een serie 'eigenlijke' admissieregisters, waarin veel uitvoeriger gegevens staan. 
Dit laatste zou in elk geval een verklaring kunnen zijn voor de onduidelijkheid over de her
komst van de gegevens over bijvoorbeeld ene Nicolaus Lobedanius, die op de afgebeelde 
bladzijde staat zonder aanduiding van woon- of geboorteplaats. Toch wordt i n de lijst onder 
'herkomst' vermeld: 'Amsterdam (burger van Utrecht) ' . Is dit gegeven afkomstig uit één van 
de andere registers? O f zou het zijn gevonden in het album promotorum van de universiteit van 
Utrecht? In dat geval had de titel daarvan moeten worden vermeld op pagina 24, waar wel de 
gedrukte alba van Franeker, Groningen en Leiden worden genoemd als bronnen die zijn ge
bruikt voor aanvullende studiegegevens, maar niet die van Utrecht en Harderwijk. 

Wat die informatie over de gevolgde studie betreft is het toch al oppassen: de datum in de 
lijst heeft slechts betrekking op de promotiedatum, zodat het opschrift beter 'promotie ' dan 
'studie' had kunnen luiden. Iets soortgelijks geldt voor de gegevens achter 'herkomst': het 
kan ook gaan om de geboorteplaats. Dit blijkt niet uit de kop boven het register, waar slechts 
'woonplaatsen' staat, maar wel uit de inleiding. Daar bekennen de bewerkers dat zij simpel
weg hebben overgenomen wat de aanmelders opgaven en geen nader onderzoek hebben ge
daan om een plaatsaanduiding te kunnen interpreteren. Dit is enerzijds begrijpelijk bij een 
groot project dat draait met vrijwilligers, anderzijds is het toch enigszins jammer dat zelfs de 
wel degelijk geconstateerde onjuistheden niet eens zijn gesignaleerd. 

De ARA-Publikatiereeks is gezien de materie duidelijk een aanwinst, maar verdient nog wel 
de nodige aandacht van een deskundige redactie. Die zou erop toe moeten zien dat de wijze 
van bronbewerking goed wordt verantwoord, dat de inleidingen helder zijn en dat waar nodig 
verhelderend kaartmateriaal wordt toegevoegd. 

Een instantie die historici al lange tijd van hoogwaardige bronnenedities voorziet, is het Insti
tuut voor Nederlandse Geschiedenis, uitgever van de reeks Rijks Geschiedkundige Publica-
tiën. Eén van de langlopende series is die van de rekeningen van de grafelijkheid van Hol l and 
en Zeeland uit de Beierse periode (1346-1428). Omdat uit dit tijdvak meer dan 1100 rekenin
gen bewaard zijn gebleven, was een integrale editie te enen male onmogelijk. Er werd daarom 
bij de start van het project i n 1978 gekozen voor een selectie van twee zogenaamde 'kruisja-
ren' , namelijk de periodes 1358-1361 en 1393-1396. U i t elk van deze tijdvakken worden niet 
alleen de rekeningen van de centrale ontvanger uitgegeven, maar ook die van ambtenaren als 
dijkgraven, baljuws, rentmeesters, schouten en kasteleins. Er is dus gekozen voor de diepte in 
plaats van de breedte: de onderzoeker krijgt door deze selectie een meer gedetailleerd beeld 
van het f inanciële reilen en zeilen van de grafelijkheid dan wanneer over een langere periode 
alleen de rekeningen van de tresoriers waren uitgegeven. 

Met de publicatie van De rekeningen van de tresorieren de dijkgraaf van de Grote Waard 1393-1396 
is nu het tweede blok 'kruisjaren' voltooid. In 1980 en 1983 waren al twee delen verschenen 
met de bewaard gebleven rekeningen van respectievelijk de gerechtelijke ambtenaren en de 
rentmeesters der domeinen. In het nu voltooide deel is de algemene inleiding opgenomen, 
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met onder meer een grondige verantwoording van de bronnenselectie en van de gehanteer
de editietechniek en met een uiteenzetting over de aanpak van het gehele project. Tevens 
wordt duidelijk gemaakt dat er weliswaar veel bronnenmateriaal bewaard is gebleven, maar 
dat er nog veel meer verloren moet zijn gegaan, met name van de lagere ambtenaren. Boven
dien geven de wel overgeleverde rekeningen lang niet alles weer van wat er aan geld omging 
in de grafelijkheid. Met name de tolgaarders betaalden op bevel van de landsheer vaak grote 
sommen geld rechtstreeks uit, wat niet altijd terug te vinden is in de boekhouding. De finan
ciële organisatie van de grafelijkheid hoefde slechts in kort bestek te worden behandeld, om
dat de uitgevers hiervoor kunnen verwijzen naar de dissertatie van J .A.M.Y. Bos-Rops, Graven 
op zoek naar geld (Hollandse Studiën 29; Hilversum: Verloren, 1993), die de inkomsten van de 
grafelijkheid in de periode 1389-1433 grondig heeft geanalyseerd. Wel wordt uitvoerig toege
licht hoe de hier uitgegeven rekeningen zijn opgebouwd en welke bijzondere tijdsomstandig
heden worden weerspiegeld in de inhoud. Het zal geen verrassing zijn dat de langdurige 
Hoekse en Kabeljauwse twisten op tal van plaatsen opduiken. Zo is i n de tresoriersrekeningen 
een schat van materiaal te vinden over de strijd tussen hertog Albrecht en zijn zoon Wil lem 
van Oostervant. Het beleg voor het kasteel Altena, waar Wi l l em zich verschanst had, is tot in 
detail te volgen. Ook over een conflict van meer lokale aard, de gildenbeweging in Leiden, is 
i n dit deel heel wat interessants te vinden. 

Tegelijk met de voltooiing van het tweede blok 'kruisjaren' verscheen het eerste deel van 
het oudste blok, De hofrekeningen en de dijkgraafrekeningen van de Grote Waard 1358-1361. De 
term hofrekeningen verwijst naar de 'grafelijke herberg', de inkomsten en uitgaven voor de 
hofhouding die bijna voortdurend op reis was door het graafschap. Daarin onderscheiden 
deze 'kruisjaren' zich duidelijk van de latere, die de vrijwel permanente vestiging van het gra
felijke hof in 's-Gravenhage weerspiegelen. Was in het tweede kruisjaar de strijd rond Altena 
een blikvanger, in het eerste kruisjaar is dat het beleg van Delft. 

De rekeningen van de grafelijkheid vormen een onuitputtelijke bron, en dat niet alleen 
voor de 'grote' geschiedenis. O o k de financiële administratie van de centrale ontvangers be
vat een schat aan gegevens waar beoefenaars van de lokale en regionale geschiedschrijving 
veel uit kunnen putten. Dat geldt niet alleen voor de aangehaalde militaire campagnes, maar 
ook voor de reguliere ontvangsten en uitgaven. Zo blijkt uit de uitgaven voor de keuken dat 
er al in de 14e eeuw aardbeien uit Hagestein zijn gehaald, dat er onvoorstelbare hoeveelhe
den wijn werden gekocht in Dordrecht, en dat er volop gezouten (West-)Friese paling werd 
ingeslagen. Tot in detail is het leven aan het hof te volgen. Een greep uit een willekeurige pa
gina (648) betreffende enkele dagen in december 1395. De graaf kocht van Jan Nagel een 
schaakbord. Hij ging met zijn vrouw over het ijs naar Delft, dus werden er sleden gehuurd en 
voor het vertier onderweg kolven en ballen. Er werd een fooi gegeven aan 'drie gesellen die 
den beer van Pinaker brachten, dair h i gelopen was'; gaat het hier om een ontsnapt manne
tjesvarken, of om een beer uit de 'dierentuin'? Heer Jacob Pieters soen was drie dagen met 
een wagen op pad om bij de abt van Egmond geld te lenen voor de graaf. Dit is leesvoer waar 
iedereen wat van zijn gading in kan vinden. 

Minstens zo informatief en verstrooiend is de publicatie Rekeningen van de Hollandse tollen 
1422-1534. Deze band vormt deel II van de Bronnen voor de economische geschiedenis van het Bene
den-Maasgebied. He t eerste deel, gewijd aan de periode 1104-1399, werd bezorgd door J.F. 
Niermeyer en na zijn overlijden gepubliceerd in 1968. De opzet is intussen wel sterk veran
derd, simpelweg omdat een voortzetting in ongewijzigde vorm gezien de omvang van het ma-
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teriaal en dus qua tijd en investering onhaalbaar was. Er is gekozen voor een beperking tot de 
tolrekeningen, en die keuze is zonder meer gelukkig te noemen. Deze zeer fragmentarisch 
overgeleverde, maar inhoudelijk rijke bronnen zijn nu in één redelijk handzame band bijeen 
gebracht. Het overige verzamelde materiaal is volgens het voorwoord beschikbaar voor on
derzoek; o f het ooit nog eens wordt uitgegeven, blijft in het vage. 

Terecht stelt de bewerker J .G . Smit in zijn inleiding dat de tolrekeningen zich door hun la-
cuneuze overlevering niet bijzonder goed lenen voor serieel onderzoek, maar wel van groot 
belang zijn voor de studie van personen en voor de lokale geschiedschrijving. Daarmee is 
niets te veel gezegd: er zitten - net als in de hiervoor besproken grafelijkheidsrekeningen -
pareltjes in . Ik moet mij inhouden om niet in het wilde weg te gaan citeren over Pieter de 
beeldenbakker die vijf manden 'gebacken beelden' vervoerde, de bekende klokgieter Gerrit 
van Wou die een grote en zeven kleine klokken bij zich had of de schipper Thonis Janszoon 
wiens lading onder meer bestond uit twee altaarstukken en 'een kistkin mit heyligen', waar
schijnlijk een verzameling relieken. Ronduit intrigerend is de vermelding van meester Jan 
Veldenaer uit Utrecht die i n 1480 te Schoonhoven tol betaalde voor onder meer een 'pacxkin 
mit boucken'; hiermee kan toch haast niemand anders bedoeld zijn dan de bekende drukker 
die juist in deze periode in Utrecht werkte en onder meer het Fasciculus temporum uitgaf, naast 
een hele reeks kronieken die hij misschien zelf samengesteld heeft. Het zoeken naar relevan
te of gewoon leuke gegevens wordt vergemakkelijkt door indices op personen, geografische 
namen en zaken. Al leen al het aantal soorten vis dat in deze rekeningen voorkomt, is ver
bluffend. 

Niet de geringste verdienste van deze bronnenpublicatie is de uitvoerige inleiding over het 
Hollandse tolsysteem in de late Middeleeuwen. De meeste recente publikaties over de tollen 
zijn gewijd aan de situatie vóór 1400, maar juist rond die tijd vonden er ingrijpende wijzigin
gen plaats. Zo werd het Hanzekantoor van Dordrecht naar Brugge verplaatst en groeide het 
verzet tegen het Dordtse stapelrecht. Niet te onderschatten zijn ook de gevolgen van de Sint-
Elisabethsvloeden van 1421 en 1424, die grote gaten sloegen in het kustgebied tussen Zeeland 
en Ho l l and en verlegging van scheepvaartroutes veroorzaakten. In de inleiding worden de 
lotgevallen van de verschillende tollen vrij gedetailleerd besproken, ongeacht of er rekenin
gen van bewaard zijn gebleven of niet. Hierbij wordt waar nodig teruggegrepen op de eerde
re geschiedenis van de tol, zodat de lezer een behoorlijk compleet overzicht krijgt. Verder zijn 
er paragrafen gewijd aan het financiële beheer van de tollen en aan de personele bezetting. 
In een bijlage wordt een lijst gegeven van de steden, dorpen en instellingen die bijzondere ta
rieven of zelfs vrijstelling van tollen genoten. Het samenstellen van deze lijst alleen al moet 
een heidens karwei zijn geweest. 

Bos-Rops heeft in haar eerder aangehaalde dissertatie aangetoond dat in de periode 1389-
1433 het aandeel van de tollen in de totale inkomsten van de grafelijkheid dalende was. Laat 
het dan niet het f inanciële belang van de tollen zijn dat deze uitgave haar gewicht verleent, de 
inhoudelijke rijkdom van de bronnen rechtvaardigt een grondige editie ten volle. 

Over grondige edities gesproken: er is een nieuw deel verschenen van het Oorkondenboek van 
Holland en Zeeland lot 1299. N a deel I (1970), bewerkt door A.C.F . Koch, volgden de door J .G . 
Kruisheer bewerkte delen II (1986), III (1992) en nu ook IV (1997). Het laatstgenoemde deel 
bestrijkt de periode 1278 tot 1291 en bevat 748 oorkonden, deperdita meegerekend. Het me
rendeel van de teksten was al bekend uit de oudere oorkondenboeken als die van F. van Mier
is of L .Ph .C . van den Bergh en J . de Fremery, maar deze nieuwe editie stelt alle voorgangers 
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kwalitatief duidelijk in de schaduw. Vooral bij teksten waarvan het origineel verloren is ge
gaan, luistert de keuze van het afschrift waarop een uitgave kan worden gebaseerd bijzonder 
nauw. In dit opzicht is het Oorkondenboek zonder meer voorbeeldig te noemen, omdat de keu
ze altijd goed wordt beargumenteerd en de relevante varianten uit andere afschriften helder 
worden weergegeven in de annotatie. 

Het eerste dat opvalt bij het doorbladeren van dit deel, is de steeds verdere 'vernederland
sing' van het oorkondenwezen. Documenten afkomstig van of bestemd voor kerkelijke en 
'buitenlandse' personen en instellingen zijn uiteraard in het Latijn gesteld, maar vrijwel alle 
overige oorkonden zijn in deze periode in het Nederlands uitgevaardigd. Dat bevordert uiter
aard de gebruiksvriendelijkheid voor de hedendaagse historicus, al moet over de begrijpelijk
heid van het Middelnederlands ook niet te licht gedacht worden. Een tekst lezen is één ding, 
echt begrijpen wat er nu werkelijk wordt bedoeld, vereist vaak een grondige kennis en begrip 
van de toenmalige verhoudingen en vaak ook van de situatie in een bepaalde streek of plaats. 

Hee l veel volslagen onbekende teksten bevat dit deel niet, al was het maar omdat Kruisheer 
in zijn dissertatie over de oorkonden en de kanselarij van de graven van Hol l and al regesten 
en bronverwijzingen heeft gegeven van nagenoeg alle 'uitgaande' oorkonden. Verrassingen 
zijn dus slechts te verwachten bij de stukken van andere oorkonders. De meeste vondsten zijn 
gedaan in buitenlandse archieven. Zo vaardigde de koning van Engeland nogal wat oorkon
den uit met betrekking tot Hollandse handelaren. Deze, nu voor het eerst uitgegeven teksten 
zijn overgeleverd in kanselarijregisters in het Londense Public Record Office. Een heel bijzon
der maar al wel uitgegeven stuk uit datzelfde depot is de verklaring van graaf Floris V en en
kele hoge edelen over de opbrengsten van de verschillende delen van de graafschappen H o l 
land en Zeeland. Het stuk werd op 9 september 1281 opgesteld met het oog op het geplande 
huwelijk van Floris' dochter Margaretha met de Engelse prins Alfons, dat overigens niet door 
is gegaan omdat beide kinderen jong overleden. Deze tekst werd in de jaren vijftig al ontdekt 
en gepubliceerd door F.W.N. Hugenholtz, maar is nu toegankelijk in de context van het Oor
kondenboek. 

Ui t de archieven van de Vlaamse abdijen Ten Duinen en Ter Doest zijn verschillende nog 
niet eerder uitgegeven stukken afkomstig betreffende de Zeeuwse bezittingen van beide 
kloosters en uit het archief van het bisdom Antwerpen werden oorkonden geput die afkom
stig zijn van het Victorinnenklooster Jeruzalem bij Biezelinge. Eveneens relatief 'nieuw' zijn 
de teksten die betrekking hebben op de kerkelijke ban die op Hol l and en Utrecht rustte in de 
jaren 1280-1283. Zij waren al wel bekend en sommige waren in de vorige eeuw al gedrukt of 
in regestvorm gepubliceerd door G . H . M . Delprat, die een artikel aan de kwestie wijdde, maar 
een betrouwbare editie van dit volledige dossier ontbrak nog steeds. Prettig is ook dat de be
langrijke testamenten van Dirk van Sassenheim en Gerard van Wateringen, beide van mei 
1282, eindelijk in een goede en goed bereikbare editie beschikbaar zijn. Tenslotte kan mel
ding worden gemaakt van enkele niet eerder gepubliceerde oorkonden uit 1283 over een 
conflict van de parochiepriester van Geertruidenberg met de abdis en het convent van 
Thorn . 

Bij alle lo f die deze prachtige editie verdient is het haast onvoorstelbaar dat er nog iets te 
wensen overblijft, maar toch is dat het geval. Ik betreur het zeer dat de delen van het Oorkon
denboek niet voorzien zijn van een register. O p de delen I en II is in 1988 een apart register ver
schenen, maar de delen III en TV ontberen nog zo 'n onmisbare toegang. Het is te hopen dat 
deel V en het supplement zeer binnenkort verschijnen, zodat snel kan worden voorzien in 
één register op de hele reeks. 
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In deze bespreking zijn tien kilo's boeken aan de orde geweest, samen circa 3.500 pagina's, 
exclusief inleidingen en de cd-rom van Ons Voorgeslacht. Dit is een verbluffende hoeveelheid 
bronnenmateriaal, verschenen in 1996 en 199V, maar laten we niet vergeten dat op sommige 
publicaties erg lang is gewacht. Het rekeningenproject loopt al twintig jaar, het oorkonden-
boek zelfs meer dan zestig, al ging het pas met de aanstelling van A.C.F . Koch in 1952 echt van 
start. De ambities van dergelijke projecten zijn enorm hoog, niet alleen vanwege de omvang 
van het uit te geven materiaal, maar ook door de acribie waarmee het wordt bewerkt. In de in
leiding tot de grafelijkheidsrekeningen uit 1393-1396 wordt gezinspeeld op de ontsluiting van 
bronnen met behulp van andere media dan de drukpers. Het uitgeven van teksten op disket
te, microfiche of cd-rom wordt in het vooruitzicht gesteld als aanvulling op of misschien wel 
vervanging van gedrukte edities. Over de mogelijkheden en de wenselijkheid van dergelijke 
media moet inderdaad eens goed worden nagedacht. Er zijn allerlei gradaties mogelijk in het 
benutten ervan. Zo zou ik mij voor kunnen stellen dat originele bronnen op cd-rom worden 
gezet, samen met een eenvoudige transcriptie. De textuele annotatie kan beperkt blijven, om
dat de gebruiker het origineel bij de hand heeft. Ook een index lijkt overbodig, omdat de 
transcriptie met behulp van zoekprogramma's heel fijnmazig kan worden onderzocht. Zo 
wordt op drie, vaak tijdrovende processen bespaard: annoteren, indiceren en drukken. Der
gelijke initiatieven verdienen een serieuze kans, zeker als zij ertoe kunnen leiden dat de on
derzoekers frequenter dan nu worden verblijd met nieuwe bronnenuitgaven. 

Gerrit Verhoeven 

*Naar aanleiding van - in volgorde van bespreking - : 
Algemeen Rijksarchief Publikatiereeks I-III (Den Haag: Algemeen Rijksarchief, [1996]): IJ .C. Kort, 

Overzicht van de leenkamers in Holland (3e druk; xx + 48 blz., ISBN 90-74920-05-5, ƒ20); II R.W.G. Lom-
barts, L J . van Soest-Zuurdeeg en H.W. van Soest, Memoriale T uit de Almarie van Bourgonje 1445-1448 
(1453) (ix + 194 blz., ISBN 90-74920-04-7, ƒ29,50); III R. Huijbrecht, S. Scheffers, J. Scheffers-Hof-
man, Album advocatorum van de advocaten van het Hof van Holland 1560-1811 (453 blz., ISBN 90-74920-
03-9, ƒ35) 

cd-rom: 50 jaar Ons Voorgeslacht (Rotterdam: Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorge
slacht', 1997; ƒ99 voor leden en ƒ109 voor niet-leden, inclusief verzendkosten; te bestellen door over
making op giro 55546 van de penningmeester van 'Ons Voorgeslacht' te Voorburg) 

Rekeningen van de grafelijkheid van Holland en Zeeland uit de Beierse periode, uitgegeven door de Werk
groep 'Holland f 300-f 500', Serie I: De rekeningen van de tresorier en de dijkgraaf van de Grote Waard 
1393-1396, onder verantwoordelijkheid van D.E.H. de Boer en DJ . Faber, eindred. M J . van Gent 
(Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 239; Den Haag: Instituut voor Nederlandse Ge
schiedenis, 1997, lxxxii + 784 blz., ISBN 90-5216-093-7, ƒ137); De hofrekeningen en de dijkgraafrekenin
gen van de Grote Waard 1358-1361, onder verantwoordelijkheid van D.E.H. de Boer en J.W. Marsilje, 
eindred. M J . van Gent (Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 237; Den Haag: Instituut 
voor Nederlandse Geschiedenis, 1997, lii + 666 blz., ISBN 90-5216-087-2, ƒ135) 

Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied II, Rekeningen van de Hollandse tollen 
1422 1534 bewerkt door J.G. Smit (Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 236; Den Haag: 
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1997, lxvii + 439 blz., ISBN 90-5216-086-4, ƒ95) 

J G Kruisheer (red ) Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 IV, 1278 tot 1291 (Assen: Van Gor-
' cum, 1997, xvii + f003 blz., ISBN 90-232-3328-X, ƒ298) 
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Recensies 

J . Moes, C. Smit, E. van der Vlist en IJ. Woens-
drecht (red.), In de nieuwe stad: Nieuwkomers in 
Leiden, 1200-2000 (Leiden: Dirk van Eckstichting, 
1996, 171 blz., ISBN 90-73279-12-7, ƒ40,80) 

Immigranten staan de laatste jaren volop in de be
langstelling. Zo ook in Leiden, waar de Dirk van 
Eckstichting samen met de werkgroep 'Leiden, 
stad van vluchtelingen' op 17 maart 1995 de 
themadag 'Nieuwkomers in Leiden 1400-2000' or
ganiseerde. De teksten van de vier lezingen die op 
deze dag werden gehouden, vormen samen de 
bundel In de nieuwe stad. 

Met deze bundel heeft men niet alleen willen 
voorzien in een wetenschappelijke publicatie over 
een weinig bestudeerd onderwerp, maar heeft men 
ook de aandacht willen vestigen op de maatschap
pelijke relevantie van de bestudering van de ge
schiedenis van 'Leidse nieuwkomers'. In zijn voor
woord zegt de Leidse wethouder Jan Laurier, tevens 
voorzitter van de werkgroep 'Leiden, stad van vluch
telingen', dat hij hoopt dat de bestudering van het 
historische proces van integratie van nieuwkomers 
in de Leidse samenleving een beter inzicht zal ver
schaffen in het verloop van het huidige integratie
proces van immigranten. Dit zou weer moeten lei
den tot wederzijds begrip en respect tussen de 
Leidse autochtonen en nieuwkomers. 

De eerste drie bijdragen zijn van historici en be
handelen de geschiedenis van nieuwkomers in 
Leiden van de Middeleeuwen tot de jaren vijftig 
van de 20e eeuw, waarbij zowel de immigranten 
als de ontvangende samenleving worden bespro
ken. In de periode die behandeld wordt in de eer
ste twee hoofdstukken kwamen deze nieuwko
mers overigens vaker van buiten de stadsmuren 
dan van buiten de landsgrenzen. Uit de drie bij
dragen komt naar voren dat de Leidse overheid 
het de nieuwkomers niet al te moeilijk maakte, en 
soms zelfs een actief beleid voerde om vreemde
lingen aan te trekken. De groei van Leiden en de 
bloei van haar industrie waren in hoge mate aan 
de immigranten danken. De immigranten had
den bijna altijd economische motieven om zich in 
Leiden te vestigen. De auteurs staan overwegend 
positief tegenover het proces van assimilatie in 
deze periode en de houding van de Leidse over
heid en de autochtone bevolking ten opzichte van 
de nieuwkomers. 

In het eerste hoofdstuk, 'De hertog van Egypte 
en de Oosterlingen. Vreemdelingen en nieuwko

mers in middeleeuws Leiden', toont Dick de Boer 
aan dat nieuwkomers van levensbelang waren 
voor de Leidse economie. Een grote instroom van 
immigranten was noodzakelijk om het bevolkings
aantal van de stad op peil te houden. De immi
granten brachten tegelijkertijd nieuwe kennis 
mee en gaven nieuwe impulsen aan de sociale en 
culturele dynamiek van de stad. 

Dirk Jaap Noordam beschrijft in het tweede 
hoofdstuk, 'Nieuwkomers in Leiden, 1574-1795', 
een periode waarin Leiden door haar textielin
dustrie eerst een enorme bloei doormaakte, en 
daarna een dramatische achteruitgang. Hij onder
scheidt verschillende beroepsgroepen, sociale 
groepen, religies en nationaliteiten onder de im
migranten, waarvan het meest internationale ge
zelschap zich aan de Leidse universiteit bevond. 
Zijn bijdrage is voor een groot deel gebaseerd op 
kwantitatief onderzoek. Dit heeft tot enkele inte
ressante conclusies geleid, bijvoorbeeld aangaan
de de mate van integratie van nieuwkomers in het 
stadsbestuur en het hoge aantal allochtone crimi
nele vrouwen. 

De periode 1872-1950 wordt onderzocht door 
Leo Lucassen in het derde hoofdstuk, 'De Bree-
straat als kosmopolitisch centrum: Italianen, Chi
nezen, Duitse dienstbodes en joodse vluchtelin
gen in Leiden, 1872-1950'. Lucassen beschrijft 
aan de hand van steekproeven de drijfveren van 
de immigranten en, voor zover mogelijk, de mate 
van assimilatie, die van groep tot groep én binnen 
de migrantengroepen onderling verschilde. 

De socioloog Thomas van Duin beschrijft in het 
laatste hoofdstuk, 'Van gastarbeider tot stadge
noot. Aflochtone nieuwkomers in Leiden vanaf de 
jaren vijftig', het Leidse opvangbeleid jegens Tur
ken en Marokkanen vanaf de jaren zestig tot he
den. Van Duin is goed op de hoogte van de Leidse 
gemeentepolitiek en zijn bijdrage is niet zozeer 
historisch als wel beleidsmatig van opzet. Vaak 
lees je met kromme tenen over de blunders van 
het Leidse beleid ten aanzien van huisvesting van 
allochtonen in de afgelopen decennia. Hoewel ze
ker interessant valt dit laatste hoofdstuk een beet
je uit de toon bij de voorafgaande bijdragen. 

Het wetenschappelijke gehalte van de bundel 
maakt deze publicatie minder toegankelijk voor 
een groot lezerspubliek. De vraag blijft bovendien 
of een publicatie als In de nieuwe stad werkelijk een 
beter inzicht geeft in het huidige integratieproces 
van immigranten en of 'historisch inzicht' inder
daad zal leiden tot meer begrip en respect. De bij
drage van Van Duin uitgezonderd gaat de bundel 
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over historische gebeurtenissen, en weliswaar zijn 
daarin soms mooie parallellen met het heden te 
ontdekken, maar nog veel meer tegenstellingen. 
Tegelijkertijd doet de bundel bij het streven naar 
meer begrip voor de huidige situatie van nieuwko
mers - hoe sympathiek dit ook is - onvoldoende 
recht aan de historische gebeurtenissen op zich. 

S. Haasnoot 

M. Kok, J. Roelevink en A.J.J. van 't Riet (red.), 
Classicale Acta 1573-1620, V, Provinciale synode 
Zuid-Holland. Classis Leiden 1585-1620, Classis 
Woerden 1617-1620 (Rijks Geschiedkundige Publi
catiën, Kleine Serie 88; 's-Gravenhage: Instituut 
voor Nederlandse Geschiedenis, 1996, 481 blz., 
ISBN 90-5216-094-5) 

Wat nut ons een uitgave van de acta van twee clas
ses? Dit: - zal de calvinist antwoorden - dat ik met 
hart en ziel en niettegenstaande het ogenschijn
lijk weinig aanlokkelijk onderwerp twee avonden 
geboeid heb zitten lezen. Wat het nut van een der
gelijke bronnenuitgave voor de historicus is, valt 
te bezien, en daartoe kan een korte introductie 
tot het onderwerp dienstig zijn. Want wat hielden 
de twee gereformeerde classes Leiden en Woer
den in de decennia rond 1600 eigenlijk in? Een 
antwoord op die vraag is vooral te vinden in de 
uitstekende inleiding van Joke Roelevink. Uit ver
spreide gegevens - de acta zijn verre van compleet 
- reconstrueert ze de hoofdlijnen van een verwar
rend stukje kerkgeschiedenis. 

In 1574 verdeelde de provinciale synode Zuid-
Holland van de jonge gereformeerde kerk haar 
gebied in classes, een bestuurlijke tussenvorm tus
sen het lokale en het gewestelijke niveau. De tien
de Zuid-Hollandse classis zou bestaan uit 'Leiden 
met gans Rijnland'. Na verloop van tijd zouden 
daaruit twee nieuwe classes ontstaan, Leiden en 
Woerden. In die latere vorm omvatte de classis 
Leiden ongeveer vijftien gemeenten, van Hille-
gom tot Voorschoten en van Noordwijk tot Zoe-
terwoude. De classis Woerden omvatte een twin
tigtal plattelandsgemeenten ten oosten daarvan, 
met Woerden en Alphen als bescheiden kernen. 

Woerden zou in haar classis nooit zo'n centrale 
rol spelen als Leiden in de andere classis. Niet al
leen was Woerden slechts één van de kleine Hol
landse steden, zonder stem in de Staten van Hol
land, een bijzonder kenmerk van Woerden was 
ook dat de Reformatie er een lutherse vorm had 

aangenomen en dat alleen uiterst behoedzaam 
manoeuvreren de gereformeerden een plaats bin
nen de muren opleverde. Leiden was een totaal 
ander geval. Omdat Leiden de enige Hollandse 
stad was met een - gereformeerde - universiteit 
binnen haar muren, bezat de classis een strategi
sche positie. Een van de gevolgen was dat de Leid
se magistraat de classis geen moment aan zijn aan
dacht liet ontsnappen. Een ander gevolg was dat 
de Leidse professoren een zekere rol speelden in 
het beleid van de classis - ook in haar contacten 
met de synode - en dat de afgevaardigden van 
Leiden hun 'eigen' classis volledig domineerden. 

De lotgevallen van de twee classes speelden zich 
aftegen de achtergrond van oplopende kerkelijke 
en politieke spanningen aan het begin van de 17e 
eeuw, die zouden uitmonden in de terechtstelling 
van Oldenbarnevelt en de verbanning van de re
monstranten na de Nationale Synode te Dor
drecht van 1618/19. In de wetenschap dat van po
litieke zijde tussen 1609 en 1618 geen Hollandse 
Synode werd toegestaan, zou men kunnen ver
moeden dat de classicale acta één van de beste 
toegangen voor die periode bieden. Maar dat valt 
tegen. Bijna tot het laatst zorgden de betrokkenen 
er wel voor, dat er van de partijschappen vrijwel 
niets in de notulen terecht kwam. Het oudste be
waard gebleven classisboek van Woerden is boven
dien pas dat van de 'dolerende' contra-remon
stranten, die in 1617 voor zichzelf begonnen. 

Ook in Leiden behielden de remonstranten 
een meerderheid, en ook hier ontbreekt het oud
ste classisboek, over de jaren 1574 tot 1596. In het 
geval van Leiden heeft dat verlies echter meer 
met persoonlijke gegevens over één van de predi
kanten te maken dan met theologische geschil
len. Het oudste classisboek bevatte tal van com
promitterende details over de Leidse predikant 
Petrus Hackius, die de gave bezat telkens de ver
keerde woorden op het verkeerde moment te 
spreken. Zo beoordeelde hij de moord op Oranje 
als een straf voor diens praalzucht en vond hij Cal-
vijns kerkorde minder te harden dan de Spaanse 
Inquisitie. Wellicht vanwege de wens het classis
boek 'op te schonen' ging het al spoedig verloren, 
waarmee we ook alle informatie mislopen over de 
veel interessantere kwestie rond de Leidse predi
kant Caspar Coolhaes. De liefhebber van smeuïge 
details over de levenswandel van in opspraak ge
raakte predikanten komt echter in het vervolg 
ruimschoots aan zijn trekken. Vooral de jonge 
predikant van Noordwijk, Eliëzar Plaatevoet, wist 
jarenlang alle aandacht op zich te vestigen. De 
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acta vormen over die jaren een spannend feuille
ton, met uitvoerige weergaven van de contacten 
tussen de dominee en zijn dienstmeid en van zijn 
handtastelijkheden jegens andere gemeentele
den. De kerkenraad van Noordwijk wist zijn predi
kant niet te beteugelen, onder meer omdat op 
cruciale momenten steeds een aantal ouderlingen 
op haringvangst bleek te zijn. En wanneer zelfs Jo-
hannes Uyttenboogaert heeft bemiddeld en de 
classis met een bewonderenswaardig geduld de 
zaak heeft opgelost, begint de ellende van voren 
af aan met een nieuwe predikant. 

Bijna alle notulen behelzen dan ook antwoor
den op de vraag 'wat tot stichtinge van Gods kerc-
ke ende tot verdediginge van sijn goede naam be
hoort gedaan te werden'. Die 'goede naam' betreft 
namelijk niet die van God, maar die van predikan
ten en andere kerkleden, en de vele inkt die aan 
persoonlijke reputaties werd vuil gemaakt, geeft 
feilloos aan hoezeer de code 'persoonlijke eer' 
een dominante waarde was. De stichting van Gods 
kerk werd, behalve met tal van organisatorische 
maatregelen, vooral bevorderd met het uitoefe
nen van de kerkelijke tucht - zoals vragen over hu
welijkse zaken - en met verzoeken aan de magi
straat om strenger toe te zien op de openbare orde 
en de rechten van de publieke religie, die met 
name door schoolmeesters en katholieken lijken 
te zijn geschonden. Hier en daar kwam verder nog 
een bericht binnen over toverij en andere 'paapse 
stoutigheden'. Het enige thema van historische 
betekenis lijkt verder de strijd die de vernieuwde 
classes in 1619 en 1620 met onwillige predikanten 
en schoolmeesters voerden over de verplichte on
dertekening van de in Dordt vastgestelde leer. 

De bruikbaarheid van dit type bronnen is daar
mee wel zo ongeveer aangegeven. In de jaren '70 
toonde Van Deursen al aan hoeveel gegevens over 
het dagelijks leven dit soort bronnen - maar vooral 
kerkenraadsnotulen - bevatten. Verder heeft Her
man Roodenburg de waarde ervan bewezen voor de 
mentaliteitsgeschiedenis en voor de beantwoording 
van de vraag in hoeverre de gereformeerde kerk 
een rol speelde in een al dan niet bestaand bescha
vingsoffensief. Voor de geïnteresseerden in dorps-
of stadgeschiedenis vallen niet veel meer dan wat 
gegevens over de predikanten bij elkaar te sprokke
len, maar hier en daar komt een weerspannige 
dorpsschoolmeester weer tot leven en in het mooi
ste geval - Noordwijk - ook de dienstmeid en een 
aantal verlegen vissers. 

Johan Snel 

G.N.M. Vis, Van 'vulliscuyl' tot Huisvuilcentrale: vuil
nis en afval en hun verwerking in Alkmaar en omge
ving van de Middeleeuwen tot heden (Hilversum: 
Verloren, 1996, 144 blz., ISBN 90-6550-529-6) 

Vuilnis en afval speelden tot het begin van deze 
eeuw een grote rol in het beeld van elke willekeu
rige stad in Nederland, dus ook van Alkmaar. 
Stank hoorde erbij, zoals zo mooi beschreven is in 
Het parfum. De geschiedenis van een moordenaar van 
Patrick Süskind. Afval was echter niet alleen een 
bron van overlast. Het bood ook uitzicht op in
komsten. Het vuilnis werd net buiten de stadsmu
ren verzameld in kuilen, die verpacht werden aan 
particulieren. Deze mensen verkochten de in
houd van de kuilen door aan boeren in de omge
ving. Die konden er hun land mee ophogen of 
aan landverrijking doen. Vanuit Alkmaar werd het 
afval, geprezen om zijn kwaliteit, tot ver over de 
grens verkocht. 

In dit boek wordt een eerste poging gedaan tot 
verkenning van het onontgonnen gebied van vuil
nis, vervuiling en vuilverwerking in de Noordelij
ke Nederlanden en in het bijzonder Holland. In 
het korte bestek van deze studie heeft de auteur 
zich genoodzaakt gezien zich te beperken tot Alk
maar en omgeving. Aan de hand van eerder ver
schenen studies, archiefstukken en archeologi
sche vondsten reconstrueert hij op een heldere 
wijze de vuilverwerking in Alkmaar. Daarnaast 
maakt hij in een duidelijk hoofdstuk ook een kor
te vergelijking met vier andere Hollandse steden: 
Amsterdam, Haarlem, Gouda en Leiden. Net als 
in de laatste drie steden werd het vuil ook in Alk
maar al sinds de 16e eeuw opgehaald door werk
lieden die door de stad betaald werden. Het afval 
werd door hen in schuiten geschept, waarvan de 
inhoud verkocht werd. 

In de loop van de 19e eeuw werd het toezicht 
op het afhalen van vuilnis steeds strenger. Het uit
breken van grote cholera-epidemieën bracht de 
Alkmaarse raad ertoe een gezondheidscommissie 
op te richten, waarin naast doctoren ook chirur
gijns en apothekers zitting namen. Om verdere 
verspreiding van de ziekte te voorkomen, werden 
er maatregelen genomen om de lucht te zuiveren. 
Men dacht immers dat cholera een miasmatische 
ziekte was, die veroorzaakt werd door vuile, be
dorven lucht. Hoewel deze theorie later door Ro-
bert Koch en Louis Pasteur weersproken werd, 
hadden de maatregelen een positief effect. Onder 
invloed van de eerste gezondheidscommissie in 
Alkmaar werden de vuilniskuilen buiten de stad 
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gedempt , de g rach ten gebagge rd en soms o o k 
d ich tgegoo id . Daarnaast werd er bij het opha len 
van ui twerpselen overgeschakeld op het wisselton
nenstelsel. H e t opha len van vui lnis was n u de taak 
van de gemeente, die daarvoor een hee l wagen
park tot haar besch ikk ing kreeg. P o e p en plas wer
d e n n u i n t o n n e n opgehaa ld e n i n een afgesloten 
wagen gedumpt ; m e n k reeg een schone ton te
rug. D e laatste ton z o u o p 2 februar i 1983 w o r d e n 
m e e g e n o m e n bij twee bejaarde broers. H e t parti
cul iere toilet me t zijn aans lu i t ing op het r i o o l h a d 
de ton vervangen. 

Tenslotte word t er - enigszins p l i ch tma t ig - stil
gestaan bij de voorgeschiedenis van de H u i s v u i l 
centrale, d ie i n 1995 i n gebru ik werd g e n o m e n . 
H e t boek w e r d immers ter v i e r ing van di t heugli j 
ke feit geschreven. D i t s lothoofdstuk bli jkt voora l 
de gesch ieden i s van e e n bepaa lde p l e k i n A l k 
maar, namel i jk de plaats bij de B o o m p o o r t op het 
Zegl i s , net b u i t e n de m u r e n van de stad, waar 
sinds de 17e eeuw een asschuur s tond. D e gebou
wen van de s tadsreiniging i n de 19e eeuw lagen 
500 meter verder. H i e r s tonden een grote mest-
loods e n een paar d iens tgebouwen. In 1971 ver
rees h i e r ook de Alkmaarse vui lverbrandingscen
trale, de v o o r l o p e r van de Huisvu i lcen t ra le . Deze 
laatste is n u z o ' n 1000 meter ten zu iden van de 
o u d e centra le gebouwd, o o k aan het Zegl is . Z o 
b lee f deze plaats bu i t en de stad de aangewezen 
plek o m afval op te slaan en te verwerken. 

H e t boek heeft geen notenapparaat maar wel 
een lijst van geraadpleegde b r o n n e n en li teratuur, 
en voorts een a lgemeen register. A l s bijlage is een 
foto met t ranscr ip t ie o p g e n o m e n van een 16e-
eeuws o n t w e r p c o n t r a c t v o o r het o p h a l e n van 
hu i svu i l , te s lu i ten tussen een pa r t i cu l i e r en de 
vroedschap van Alkmaar . 

Mare van K u i k 

K . W . J . M . Bossaers en J . A . B r u g m a n , Handleiding 
voor historisch onderzoek in Zuid-Holland (H i lve r 

sum: V e r l o r e n , 1997, 96 blz. , I S B N 90-6550-560-1, 

ƒ 1 9 , 9 5 ) 

H e t h o o f d d o e l van deze h a n d l e i d i n g is de 'lief
hebber-historicus ' aan te zetten tot een meer me
thodische beoefen ing van de lokale en regionale 
geschiedenis van Z u i d - H o l l a n d i n het bi jzonder, 
maar ook amateurhis tor ic i u i t andere provincies 
z u l l e n vee l van h u n g a d i n g k u n n e n v i n d e n i n 
deze h a n d l e i d i n g . D e ' d e s k u n d i g h e i d s b e v o r d e 

r i n g ' van de ama teu rh i s to r i cus staat n a m e l i j k 
v o o r o p . V o o r de uitgave h e b b e n Bossaers en 
B r u g m a n met name geput ui t de ervar ingen op
gedaan met de basiscursussen ' M e t h o d e n van his
tor isch onderzoek ' d ie d o o r het project Regiona le 
Gesch iedbeoe fen ing Z u i d - H o l l a n d w o r d e n geor
ganiseerd . In de eerste plaats is de h a n d l e i d i n g 
echter een Zu idho l l andse bewerk ing van de Gids 
voor historisch onderzoek in Noord-Holland, d i e i n 
1994 van de h a n d van Bossaers te H a a r l e m is ver
s c h e n e n . D e Z u i d h o l l a n d s e ui tgave is d a n o o k 
niet de eerste i n zijn soort. Behalve voor N o o r d -
H o l l a n d zi jn o o k reeds g idsen ve r schenen v o o r 
his tor isch onderzoek i n Zee l and en Overijssel. 

In een eerste hoofdstuk wordt de gebru ike r aan 
de h a n d van de geschiedenis i n het a lgemeen en 
de lokale en regionale geschiedenis i n het bi jzon
der met enkele nutt ige l i tera tuurverwijz ingen i n 
ge le id i n de geschiedenis van Z u i d - H o l l a n d . H e t 
tweede hoofdstuk wijst de lezer op de v o o r k o m e n 
de soo r t en b r o n n e n , op de b e g i n s e l e n van de 
b r o n n e n k r i t i e k en op de hu lpwetenschappen van 
de gesch iedenis , waarbij v o o r a l het o u d schr i f t 
(paleografie) e n de t i j d r e k e n i n g ( c h r o n o l o g i e ) 
aandacht kr i jgen. In de hoofds tukken dr ie tot en 
met acht k o m t vervolgens het e igenl i jke h is tor i 
sche ambacht aan b o d . 

D e 'vri jet i jdshistoricus ' krijgt o m te b e g i n n e n 
nut t ige w e n k e n aangere ik t ten behoeve van de 
voo rbe re id ing van zijn onderzoek . H e t gaat daar
bij o m de i n d e l i n g van het o n d e r z o e k i n fasen, 
het k iezen en begrenzen van het onderwerp , het 
werken met p rob leemste l l ingen , de eerste verken
n i n g e n van de l i teratuur e n de b r o n n e n en - o m 
een e f f ic iën te werkwijze te bevorderen - het ma
ken van een draa iboek (opzet) voor het onder 
zoek zelf. Vervolgens k o m t het systematisch orde
n e n van gegevens aan de o r d e . Bossaers e n 
B r u g m a n geven hierbi j tips voor 'het no te ren van 
gegevens ui t de l i te ra tuur ' en 'u i t de b r o n n e n ' . 
A c h t e r deze enigszins mis le idende hoofdstukti tels 
gaan ech te r i n de eerste plaats aanwi j z ingen 
schu i l voor het accuraat no te ren van de l i tera tuur 
en de b r o n n e n waar in de gegevens w o r d e n aange
troffen, zodat de onde rzoeke r later i n staat is zijn 
v indplaatsen te verantwoorden. 

U i t e r aa rd wordt de gebru iker van de hand le i 
d i n g i n een hoofdstuk over l i t e ra tuuronderzoek 
ver t rouwd gemaakt met de were ld van a lgemene 
w e r k e n , h a n d b o e k e n , b i b l i o g r a f i e ë n e n b i b l i o 
theekca ta log i en tevens gewezen op enke le be
langr i jke b i b l i o t h e k e n en d o c u m e n t a t i e c e n t r a . 
H a n d i g is o o k de verwijzing naar de zogenaamde 
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'sneeuwbalmethode', waarbij een recente publica
tie over het gekozen onderwerp ter hand wordt 
genomen om vervolgens de daarin vermelde lite
ratuur te raadplegen. Hoewel deze methode 
doorgaans niet gekwalificeerd wordt als de meest 
wetenschappelijke werkwijze, wordt hij door me
nig doorgewinterd professioneel historicus in de 
praktijk maar al te vaak toegepast. Tenslotte ver
melden de auteurs ook een aantal belangrijke ge
drukte bronnen. 

Op het literatuuronderzoek volgt het archief
onderzoek. De lezer krijgt in dit kader uiteenge
zet wat archieven precies zijn en hoe hij zijn on
derzoek in archiefbewaarplaatsen het best kan 
verrichten. In hun streven naar volledigheid wij
zen Bossaers en Brugman in een volgend hoofd
stuk terecht ook op andere, door professionele 
historici meer dan eens verwaarloosde bronnen 
voor historisch onderzoek als kaarten, prenten en 
tekeningen, bodemvondsten, museumvoorwer-
pen en, speciaal voor de wat meer recente ge
schiedenis, foto- en filmmateriaal, kranten, indus
trieel erfgoed en mondelinge overlevering. Beslist 
geen overbodige luxe is dat bij deze laatste bron 
de gebruikers ook tips en literatuurverwijzingen 
ontvangen, omdat het voeren van vraaggesprek
ken een vak op zich is. Het achtste en laatste 
hoofdstuk behandelt de verwerking van de gevon
den gegevens tot een schriftelijk verslag of wel
licht zelfs een publicatie. Het ordenen en selecte
ren van het materiaal, de indeling, het schrijven 
en de vormgeving van de tekst passeren daarbij de 
revue. 

Bossaers en Brugman nemen zo van A tot Z het 
historisch ambacht door en waar mogelijk con
centreren zij hun handleiding op Zuid-Holland. 
Voor de professionele historicus zal hun uitgave 
weinig nieuws bevatten, maar voor hem is het 
boekje nadrukkelijk niet bedoeld. De amateurhis
toricus zal wellicht in de handleiding een aanzet 
vinden tot een meer systematische werkwijze. De 
beknoptheid van het geheel vormt echter de 
achilleshiel van de uitgave. Zo is het maar de 
vraag of de lezer aan tien woorden tekst over de 
muntkunde zonder enige literatuurverwijzing 
wegwijs wordt in muntstelsels van vroegere tijden. 
Voorts ontbreekt bij de beschouwing over hulpwe
tenschappen volledig de genealogie (of de meer 
wetenschappelijke prosopografie = groepsbiogra
fie), terwijl zich juist onder de talrijke stamboom
onderzoekers een belangrijke potentiële doel
groep van deze handleiding lijkt te bevinden. Het 
is bovendien de vraag of de lezer aan slechts twee 

pagina's tekst over het schrijven voldoende zal 
hebben om deze kunst onder de knie te krijgen. 
Om de rijk gevulde fichesbak om te zetten in een 
boeiende tekst waarin de waardevolle informatie 
op heldere wijze wordt weergegeven, zal in de 
praktijk veel oefening nodig zijn. De handleiding 
kan dan ook geen vervanging zijn voor het leren 
door ervaring bij het schrijven van een historisch 
artikel en alles wat daaraan vooraf gaat. Bossaers 
en Brugman reiken daarvoor nu een handig hulp
middel aan, dat de gebruiker sneller op het juiste 
pad kan brengen en voor menige uitglijder kan 
behoeden. 

A.Ph.F. Wouters 
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Nationale schatten binnen handbereik 

Rijksmuseum 
Informat iecen t rum A R I A 
Stadhouderskade 42 
1070 D N A m s t e r d a m 
m a t / m zo 10-17 uu r 

N a een j a ren lange per iode van voo rbe re id ing en 
een invester ing van twee mi l joen gu lden is m e d i o 
f eb rua r i het i n f o r m a t i e c e n t r u m A R I A (Amster 
d a m Ri jksmuseum Inter Actief) g e o p e n d voor be
zoekers. A l s aanvul l ing op zaalteksten, audiotours 
en educatieve evenementen biedt dit informat ie
c e n t r u m een gevar ieerd p r o g r a m m a . H i e r wor
d e n 1200 ob jec ten u i t he t m u s e u m b e z i t n a d e r 
g e ï n t r o d u c e e r d bij de bezoeker, d ie met b e h u l p 
van computers ( ' in format iezui len ' ) afbeeldingen, 
beschr i jvingen en ach te rgrondinformat ie kan op
vragen, maar ook v ideofragmenten , animaties en 
ge lu idsc l ip s . A a n s l u i t e n d k a n de b e z o e k e r z i jn 
persoonl i jke museumrou te langs favoriete kunst
voorwerpen ui ts t ippelen é n u i tp r in t en . 

Kunst l iefhebbers k e n n e n de frustratie wanneer 
j e i n het R i jk smuseum een gepolijst bee ld even 
wil t aanraken, j e neus bi jna plat wil t d r u k k e n op 
de d u i m d i k k e impas to van R e m b r a n d t ' s Joodse 
Bruidje, j e h a n d e n gaan t in te len bij al die verbor
gen laatjes i n de schrijftafel van A b r a h a m Roent-
gen , e n j e een g l i m p wil t opvangen van de ke lder 
van het zojuist gerestaureerde poppenhu i s . D o o r 
de komst van A R I A b e h o r e n deze museale frustra
ties n u voor een dee l tot het ver leden . W i e genoe
gen neemt met een groot bee ldscherm kan uren
l ang dwalen d o o r de Nat iona le Schatkamer, en de 
ke lde r van het p o p p e n h u i s o f Rembrand t s schi l 
de r techn iek i n close-up beki jken . H e t a a n k l i k k e n 
van opties i n het A R I A - m e n u levert interessante 
ve rkenn ingen op die een bezoeker i n luttele se
c o n d e n krijgt voorgeschote ld . O o i t bekende Prof. 
Erns t van de Wete r ing , al m e e r dan der t ig j aa r be
zig met het Rembrandt Research Project, dat hij er 'a l 
les' voor over z o u hebben o m een kwartiertje met 
R e m b r a n d t te converseren. Helaas kan deze wens 
niet i n ve rvu l l i ng gaan, maar sommige kunstvoor
werpen l e n e n z ich wel voor s temgelu iden en ach-

Oir. haar heen lijn aür-rlci tjke 
:a*>rn afgrbcrld.bioocl.cen strengaptl kan, 

. . . . 

fichtop haat weikir hebben staat óf vroutv^ 
voor i <1 . 

• •.> ijcht en , 

Afb . 1. Pag ina ui t de i n d e x op kunstenaars: Johannes Vermeer , Het melkmeisje. S c h e r m A R I A . Ri jksmu

seum A m s t e r d a m . 
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tergrondlawaai. Jan Steens kroegscènes zijn op 
het beeldscherm voorzien van glasgerinkel en 
luidruchtig gekrakeel. Wie Henk van Os' favorie
ten wil achterhalen kiest de rubriek 'De keuze 
van ...' en wordt persoonlijk toegesproken door 
de voormalige directeur. 

Virtuele reis 
In de wereld van de computertechnologie is de 
wet van de remmende voorsprong een geduchte 
factor om rekening mee te houden. Het Rijksmu
seum zag zes jaar geleden een nationale primeur 
aan zich voorbij gaan, toen Museum Boijmans van 
Beuningen als eerste een elektronische databank 
lanceerde om bezoekers in de gelegenheid te stel
len informatie op te vragen over tentoongestelde 
voorwerpen. In een kort tijdsbestek is het Rotter
damse project, door de introductie van ARIA, ge
reduceerd tot een weinig inspirerende kaarten
bak. 

De geschiedenis van ARIA gaat terug tot 1990. 
Pieter de Dreu werd toen als projectleider aan
gesteld en verrichtte tijdens de grote Rem-
brandt-tentoonstelling in 1991/1992 een haal
baarheidsonderzoek. De reacties van het publiek 
waren overwegend positief en niet lang daarna 
volgde een proefproject in samenspraak met de 
National Gallery in Londen. Het was niemand in 
de museale wereld ontgaan dat de nieuwe inter
actieve afdeling van dit Engelse museum, de Mi
cro Gallery, al direct bij aanvang een ongekend 
succes was. Oud en jong zaten urenlang achter 
beeldschermen en maakten een virtuele reis 
door de schilderkunstgalerijen. Vooral de anima
ties werden veelvuldig geraadpleegd. Dansende 
nimfen om het Gouden Kalf en de wonderen van 
de Camera Obscura droegen bij tot een nieuwe 
vorm van museaal 'edutainment'. Inmiddels is de 
database van de Londense Micro Gallery op cd-
rom verkrijgbaar en kunnen de museumschatten 
ook in de huiskamer worden bekeken. 

Een cd-rom-versie genoot geen hoge prioriteit 
bij de ontwerpers van ARIA. Projectleider De 
Dreu koos wat de inhoud van het informatie
centrum betreft voor het stramien van de Micro 
Gallery maar stelde de beeldkwaliteit, de snel
heid waarmee het systeem zou reageren en de 
flexibiliteit van het systeem voorop. Het resul
taat is een opmerkelijke verbetering ten opzich
te van het Engelse voorbeeld. Vooral de beeld
kwaliteit van de gereproduceerde objecten is nu 
sterk verbeterd, zodat die goed te vergelijken 

valt met de originele voorwerpen in de museum
zalen. 

Veel grote Nederlandse musea ambiëren nu 
een informatiecentrum dat zich kan meten met 
ARIA. Wie eraan begint moet een lange adem 
hebben, veel sponsorgeld inzamelen en verzekerd 
zijn van een hecht team van goed geïnstrueerde 
medewerkers. Wie daar niet over beschikt kan het 
plan maar beter in de onderste bureaula opber
gen en overgaan tot de orde van de dag. 

Verrassende effecten 
Het informatiecentrum ARIA bevindt zich op een 
prominente plaats in het Rijksmuseum achter De 
Nachtwacht. Deze locatie is doelbewust gekozen als 
trefpunt van waaruit de publieksbegeleiding be
gint. In deze ruimte staan tien 'informatiezuilen' 
opgesteld, ook wel 'kiosken' genoemd, die uitge
rust zijn met computers en printers. Tevens be
vindt zich hier een informatiebalie die permanent 
bemand wordt en hulp biedt aan bezoekers die 
het spoor bijster raken. De computers zijn voor
zien van aanraakschermen, de zogenaamde touch-
screens, een gebruiksvriendelijke zoekmethode 
voor publiek dat weinig computerervaring heeft. 

ARIA biedt de bezoeker vijf verschillende in
valshoeken om de museumcollectie met behulp 
van de computer te verkennen. Er is een index op 
naam van de kunstenaar, een index op plaats en 
tijd, een catalogus, een algemene encyclopedie 
(trefwoordenregister), en er zijn thema's, waaron
der speciale rondleidingen. Deze structuur is met 
opzet gekozen om tussen de deelverzamelingen 
van het Rijksmuseum, te weten schilderijen, 
beeldhouwkunst, kunstnijverheid, Aziatische 
kunst, grafiek, fotografie en Nederlandse geschie
denis, zoveel mogelijk dwarsverbanden te trek
ken. Bovendien heeft elk scherm een optie met 
de titel 'Kijk ook eens...'. Wanneer deze optie ge
activeerd wordt, kan de bezoeker interessante en 
onverwachte ontdekkingen doen. Deze rubriek 
genereert een trefwoordenlijst, geordend in cate
gorieën van het hoofdmenu, zodat de onderlinge 
verbanden direct zichtbaar worden. Deze vorm 
van interactiviteit kan nog worden uitgebreid met 
hyperlinks (extra uitleg) en pop-up's (vergrotin
gen), waarbij verklarende teksten of uitsnedes 
nog meer uitleg bieden over het onderwerp naar 
keuze. 

Wie geheel en al in beslag wordt genomen door 
ARIA, vindt vanzelf zijn weg en komt uit bij een 
tweetal functies die worden aangegeven met ab-
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A f b . 2. Pag ina met de i n d e x op de catalogus. S c h e r m A R I A . Ri jksmuseum Ams te rdam. 

stracte tekens: zoom en scale. ' I n z o o m e n ' levert een 
de ta i l van het v o o r w e r p op . M e t een pijltje be
weegt de lens van de camera over het bee ldopper
vlak. E e n geel o m k a d e r d dee l wordt opgeblazen 
tot een pracht ige ui tsnede van het object. N ie t zel
den le idt het i n z o o m e n tot verrassende effecten. 
D e d u i m d i k k e impasto van R e m b r a n d t word t zo 
tastbaar dat het l i jkt o f j e er een nootje op kun t 
raspen. D e 'scale '-optie toont het gekozen voor
werp op een rooster met aan weerszijden de ma
ten, waarbij een l i jn t eken ing van een naakte m a n 
de mensel i jke schaal aangeeft. D o o r deze functie 
te ac t iveren kri jgt de bezoeke r gevoel v o o r ver
h o u d i n g e n en loop t hij m i n d e r kans o m de k le ine 
objecten op zaal mis te l o p e n . 

V o o r a l de v ideofragmenten i n de v o r m van een 
an ima t i e o f g e l u i d s c l i p z i jn o n d e r h o u d e n d en 
leerzaam. Deze educat ieve toevoeging verklaar t 
o n d e r m e e r i ngewikke lde sch i ldercompos i t i es o f 
gunt de bezoeker een kijkje achter de schermen 
van het restauratie-atelier. 

Boerhaave 
W i e b i jvoorbee ld z o u zoeken naar gegevens over 
de b e r o e m d e ge lee rde Boerhaave (1668-1738), 
hoogleraar i n de geneeskunde te L e i d e n , k o m t via 
de rubr i ek wetenschap ( in de encyclopedie) terecht 
bij diens famil iepor t re t en b i jhorende informat ie . 
Boerhaave bli jkt i n f712 als pater famüias te zijn ge
por t re t teerd d o o r A r e n t de Gelder , samen met zijn 
v rouw en dochtertje. D e tekst naast de afbeelding 
v e r m e l d t ve rde r dat M a r i a D r o l e n v a u x ach t t i en 
j aa r j o n g e r was dan haar echtgenoot, en dat Joan -
n a M a r i a , n a de d o o d van dr ie andere k i n d e r e n , de 
en ige d o c h t e r des huizes was. O p het v o l g e n d e 
scherm wordt een ets ge toond van Corne l i s Troost 
waar Boerhaave, met alerte oogops lag en vroli jke 
haardos , i n toga als een ge leerde is a fgebee ld . 
D a a r n a volgt een u i t eenze t t ing over de overeen
komst tussen de schi lders t i j len van A r e n t de G e l 
de r en van R e m b r a n d t , wiens laatste l e e r l i n g D e 
G e l d e r was. 

Moe i t e loos kan de gebru ike r n u doorgaan naar 
een scherm met het Joodse Bruidje, een laat schi lde
rij van R e m b r a n d t waarop zi jn impas to- techn iek 
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Compo .•• 

De pers-.- , mp zijrt 
met elkaar verbonden door handgebaren 
en blikken. De gebaren zijn nu-, 
overdreven en lijken 'bevroren', als Sri 
een stilgezette film. Zo vertelt • Steen 
zijn '»<'th,ial met veel ladruk. 

Steen a-i schilder. 

chaos, een strakke compositie. Dn 
middengroep trekt meteen de aandacht 
doordat het licht erop valt. Deze 
personen zijn iets groter en kleurrijker 
weergegeven. De groep valt binnen de 

A f b . 3. Pag ina ui t de i n d e x op plaats en tijd: H a a r l e m 1650-1700, Prinsjesdag. S c h e r m A R I A . Ri jksmu
seum A m s t e r d a m . 

goed tot u i t d r u k k i n g komt . Recen t restauratie-on
derzoek heeft aange toond dat er o n d e r de zwarte 
h o e d van de m a n een r o o d b r u i n keppelt je is ge
sch i lde rd . Deze vondst word t g e ï l l u s t r e e r d aan de 
h a n d van een animat ie . M i s s c h i e n stelt het raad
selachtige tafereel Isaack en Rebecea voor, het bijbel
se paar dat R e m b r a n d t al eerder op een tekening 
h a d weergegeven. W e l l i c h t is deze t e k e n i n g , d ie 
z i c h i n m i d d e l s i n een p a r t i c u l i e r e co l l ec t i e be
v i n d t i n N e w Y o r k , een voo r s tud i e v o o r he t be
roemde Joodse Bruidje. 

W i e m e e r over Boerhaave w i l weten is h ie rmee 
i n een paar m i n u t e n wat wijzer geworden e n ook 
n o g eens bij R e m b r a n d t terecht g e k o m e n . W i e 
echter op de hoogte is van het werk van A r e n t de 
G e l d e r blijft m e t een be langr i jke vraag z i t t en . 
H o e is het mogel i jk dat D e Gelder , d ie voora l een 
reputatie genoot als Dord t s sch i lder van notabe
len , het por t re t van deze be roemde Le idse dok te r 
h a d gemaakt? D e tekst op het scherm stipt even 
de m o g e l i j k h e i d van een d o k t e r - p a t i ë n t re la t ie 
aan: 'misschien betaalde D e G e l d e r zi jn arts i n na-

tura ' . Deze o p m e r k i n g is uiterst speculatief. W i e 
g e ï n t e r e s s e e r d is geraakt i n de schi lder D e G e l d e r 
(aan wie het k o m e n d e najaar een groot overzicht 
word t gewijd i n Dord rech t ) wi l n u n o g meer we
ten. Ech te r A R I A biedt geen soelaas. A l l e e n een 
goed gesorteerde boekenkast o f b ib l io theek kan 
de g e ï n t e r e s s e e r d e l eze r u i t k o m s t b i e d e n . D a n 
word t duidel i jk , dat ui t d o c u m e n t e n bl i jkt dat D e 
G e l d e r ' onvergeef l i jk schee l zag m e t beyde 
oogen , en m e n noo i t zeggen k o n o f hij d e n per
soon daar hij mee stont o f zat te praaten aankeek 
ofte n ie t ' . Deze oogafwi jk ing heeft h e m er mis
sch ien toe gebracht o m z ich d o o r de Leidse arts te 
la ten onde rzoeken . Boerhaave s tond b e k e n d o m 
zijn b i jzondere interesse v o o r oogz iek t en , waar
over hij i n 1714 een openbaar college had gege
ven. W i e doorleest i n de l i tera tuur k o m t n o g een 
andere b i j zonde rhe id tegen. In tegenstel l ing tot 
z i jn t i j dgeno ten d r o e g Boe rhaave geen p r u i k . 
V o o r a l zijn platte neus en de wijze u i t d r u k k i n g op 
zijn gezicht maakte h e m geliefd, wat h e m de bij
naam 'een tweede Socrates' opleverde. 
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Grafische bibliotheek 
Een multimedia-project als ARIA vergt een grote 
inzet van medewerkers in uiteenlopende discipli
nes. Pieter de Dreu stelde een projectteam samen 
waarin documentalisten, historici, kunsthistorici, 
redacteurs en beeldbewerkers plaats hadden. 
Daarnaast werd een beroep gedaan op museum
medewerkers zoals fotografen, scan-operators, con
servatoren, behoudsmedewerkers en systeembe
heerders. Extern werden vormgevers en een team 
van vertalers aangetrokken, evenals filmers en ge
luidstechnici. Vanaf f995 werkte het Rijksmuse
um samen met partner Osly (voormalig Olivetti), 
die ARIA deels financierde door programmeurs, 
database -ontwikkelaars en projectleiders ter be
schikking te stellen. In totaal hebben ruim hon
derd mensen een bijdrage geleverd. 

De grafische vormgeving van ARIA ziet er aan
trekkelijk uit. Achtergrondkleuren accentueren 
de zoekopties en zorgen ervoor dat de gebruiker 
op zijn gemak de juiste tekstgedeelten kan lezen. 
De openingsschermen zien er uit als ware kunst
werken en stimuleren de kijker om toch vooral 
ook visueel te genieten van de geselecteerde ob
jecten, die normaal gesproken in vitrines of ach
ter glas zijn opgesteld. Op de human interface (ge

bruiksvriendelijke lay-out van tekst en beeld) valt 
wel één en ander af te dingen. De menuregels 
staan erg dicht op elkaar en wie niet op de juiste 
plek de optie activeert kan lang wachten tot er wat 
gebeurt. Ook staan de schermen te hoog afgesteld 
en zitten de stoelen nogal ongemakkelijk om 
comfortabel te kunnen werken. 

In tegenstelling tot de Londense Micro Gallery 
waar gewerkt wordt met zogenaamde stand alone-
computers is ARIA een netwerksysteem. Dit bete
kent dat de gegevens van ARIA (onder meer 
400.000 woorden, 6000 schermen, 6000 hyperlinks, 
6000 afbeeldingen en 70 videofragmenten en 
computeranimaties) afkomstig zijn van een net-
weA-server die de gegevens doorstuurt naar de in
formatiezuilen ofwel 'werkstations', zodat elke 
schermpagina apart wordt samengesteld uit diver
se items. Het werkstation is daarmee een soort 
grafische bibliotheek geworden waarin kleuren, 
symbolen, lettertypes en afbeeldingen zijn opge
slagen. Anders dan in de meeste multimedia-pro-
gramma's toont ARIA geen kant-en-klare pagi
na's. Het systeem bepaalt in enkele seconden, al 
naar gelang de wensen van het museum, welke 
onderdelen op het scherm komen en welke acties 
daarvoor nodig zijn. ARIA is dankzij de netwerk-

Afb. 4. Het informatiecentrum ARIA. Rijksmuseum Amsterdam. 
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opzet een open en dynamisch systeem geworden. 
Op ieder gewenst moment kan een museumme
dewerker de tekst wijzigen of nieuwe gegevens 
toevoegen. Zelfs een aankoop van het museum 
kan direct geregistreerd worden. Het open net
werksysteem biedt veel voordelen om flexibel en 
zelfstandig te kunnen opereren. In de National 
Gallery moet voor elke kleine wijziging de produ
cent van het programma langs komen. 

De kosten van ARIA zijn berekend op twee mil
joen gulden. In eerste instantie werden slechts 
1200 objecten geselecteerd, volgens De Dreu het 
topje van de ijsberg. Ook is er bezuinigd op het 
aantal beschikbare talen. Momenteel werkt het 
Nederlandse programma zonder problemen 
maar vertoont de Engelse versie complicaties. 

Hoewel het Rijksmuseum zich met ARIA richt 
op de geïnteresseerde bezoeker die wat meer wil 
weten dan de op het tekstbordje of zaalpapier ge
boden informatie, kan niemand voorspellen of 
het project een lang leven beschoren zal zijn. Mul-
timedia-programma's raken snel verouderd en 
vergen veel geld voor onderhoud en uitbreiding. 
Per jaar zouden deze kosten al vlug kunnen oplo
pen tot een paar ton. De eerste reacties van het 
publiek en de pers zijn gunstig. Wellicht is nu de 
tijd rijp om ARIA op Internet bij een breed pu
bliek te introduceren. Naar verluidt heeft het 
Rijksmuseum nog geen eigen homepage. Dat kan 
niet lang meer duren. Surfers opgelet! 

GerdaJ. van Ham 
(in samenwerking met Pieter de Dreu, projectlei
der ARIA) 
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