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Oproep

Historisch Tijdschrift Holland publiceert artikelen over allerlei onderwerpen uit de ge-
schiedenis van het huidige Noord- en Zuid-Holland. De redactie streeft ernaar de verschil-
lende tijdvakken en uiteenlopende vakgebieden aan bod te laten komen. De redactie wil
hierbij lezers oproepen om bijdragen in te zenden voor de komende jaargangen. Belang-
rijke voorwaarden voor plaatsing in het tijdschrift zijn dat een artikel is gebaseerd op eigen
onderzoek en verbanden legt met de voor het onderwerp relevante literatuur. Het artikel
dient lezenswaardig te zijn voor een breed publiek. Niet in aanmerking voor publicatie ko-
men zeer specialistische bijdragen die moeilijk toegankelijk zijn voor niet-vakgenoten en
bijdragen die het strikt lokale belang niet overstijgen. Nadere informatie en richtlijnen
voor auteurs zijn op te vragen bij de redactiesecretaris M.J.M. Damen (adres: zie colofon)
of op de website www.verenigingholland.nl.



Het Haarlemse Collegium Medicum als toezichthouder

Hoe gaf het Collegium Medicum in vroeger eeuwen inhoud aan zijn taak als controleur? De naam
Collegium Medicum is niet in algemene zin te omschrijven, want de geschiedenis der Verenigde Neder-
landen kent uiteenlopende organisaties die zich zo noemden, zonder dat er een vaste taakomschrijving
gold in de verschillende steden. Al in 1637 was aan het Amsterdamse Collegium Medicum opgedragen
toezicht uit te oefenen op de naleving van voorschriften voor medische werkers. Daarna zijn ook in an-
dere steden raden gevormd. Iedere stad kende zijn doctoren, chirurgijns, apothekers en vroedvrouwen.
Bij het zoeken naar een antwoord op de vraag in hoeverre er interactie bestond tussen de verschillende
groepen bleek het Archief voor Kennemerland zeer veel informatie te bezitten over de situatie in Haar-
lem. Er zijn uitvoerige verslagen van de organisatie, die ruim een eeuw lang heeft bestaan en waarin
drie van de vier bovenstaande groepen waren verenigd: het Collegium Medicopharmaceuticum (1692-
1806). Drie doctoren, twee apothekers en twee chirurgijns vertegenwoordigden de leden in het bestuur,
het Collegium Medicum. Een eerder artikel van mijn hand over dit fenomeen gaf nog maar beperkt in-
zicht in het functioneren zelf. Het ontstaansproces van de nieuwe organisatie bleek namelijk op zichzelf
al zo indrukwekkend, dat mijn aandacht juist daarop bleef gevestigd. Het resultaat was een overzicht
van de acht jaren van ontstaan, 1692-1700.1

In de jaren na de publicatie volgde nader onderzoek in Haarlem. Dit artikel is gewijd aan de hoofd-
taak van het Collegium Medicum: het toezicht houden op de naleving van alle reglementen, instructies
en voorschriften. De periode van ontstaan passeert kort samengevat de revue. Daarop volgt de rol van
het Collegium Medicum bij het gestalte geven aan zijn taak als toezichthouder. Tenslotte zal een verge-
lijking met situaties in andere steden dienen ter toelichting van de unieke positie van de Haarlemse
Medische Raad in de 18e eeuw.

Vóór het ontstaan van het Collegium Medicopharmaceuticum 

Apothekers

Dat de apothekers het voor het jaar 1692 moeilijk vonden in financieel opzicht het hoofd bo-
ven water te houden, ligt voor de hand. Ze hoefden zich slechts te laten registreren als be-
heerder van een apothekerswinkel en zich te melden als lid van het Comansgilde om erkend
te worden in hun functie. De toegankelijkheid tot het ambt was dermate gemakkelijk, dat te-
gen het eind van de 17e eeuw niet minder dan 34 apothekers stonden geregistreerd. Dit gro-
te aantal deed de Haarlemse doctoren twijfelen aan de kwaliteit van de geleverde geneesmid-
delen, maar niemand kon corrigerend optreden. Wat betreft de doctoren: zij hadden het
recht zelf hun medicamenten te bereiden. Op wat zij samenstelden bestond geen toezicht,
want hun medische werk viel buiten alle vormen van controle.
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1 E.M. Sieperda-Staab, ‘Is geresolveerd van Ja. Het ontstaan van het Haarlemse Collegium Medicopharmaceuticum’,
Holland 30 (1998) 142-161.



Chirurgijns

Na de oprichting van het chirurgijnsgilde in 1537 was de examenregeling voor chirurgijns en
barbiers tot stand gekomen.2 In de 16e eeuw bleven leden van beide groepen lid van een en
hetzelfde gilde, ook nog toen in 1592 de eerste maatregel tegen niet-bevoegden van kracht
werd.3 ‘Landlopers’ moesten zich voortaan onthouden van werkzaamheden waartoe slechts
de chirurgijns gerechtigd waren, die niet alleen het meestersexamen hadden afgelegd, maar
ook van het stadsbestuur toestemming hadden gekregen zich in Haarlem te vestigen. Intus-
sen waren de barbiers nog steeds lid van het chirurgijnsgilde. Door hun grote aantal waren ze
geduchte concurrenten voor de chirurgijns, die immers voor een redelijk inkomen vooral wa-
ren aangewezen op het haarknippen en baardscheren van zoveel mogelijk stadsgenoten. In
1615 kwam er enige steun. De burgemeesters vaardigden een ordonnantie uit, die slechts re-
gistratie van geadmitteerde chirurgijns verplicht stelde.4 Daarmee werden de barbiers op een
zijspoor gezet. Het werd aan de chirurgijns verboden samen te werken met beunhazen, aldus
de ordonnantie. De situatie bleef onbevredigend. Het stadsbestuur kon alleen maar een straf-
maatregel toepassen wanneer een barbier was betrapt op het voorschrijven of toedienen van
een ‘genees’middel of op het verrichten van een heelkundige handeling. Op papier was dan
wel een scheiding aangebracht tussen wel en niet gekwalificeerden, maar in de praktijk bleek
dat zieken met behoefte aan hulp de man verkozen die naar hun mening het meest bekwaam
was en die zij het meest vertrouwden.

Vroedvrouwen

De opleiding tot vroedvrouw vond plaats in de praktijk, onder leiding van een ervaren vroed-
vrouw. Daarop volgde een examen door vier examinatoren: twee doctoren en twee chirur-
gijns. Na een gunstig resultaat en met een vestigingsvergunning van de burgemeesters kon
een vroedvrouw aan het werk. Pas in 1662 startte in Haarlem de registratie van de geadmit-
teerde vroedvrouwen. Daarmee ontstond de mogelijkheid een gevestigde vrouw ter verant-
woording te roepen. Dit overkwam Jannetje Egberts in 1691. Zij had twee personen lelijk mis-
handeld en verwaarloosd. De twee aanwezige burgemeesters wezen Jannetje in het bijzijn van
een stadsdoctor en twee chirurgijns op haar fouten. Binnen Haarlem mocht zij haar ambt
niet meer uitoefenen. Het aan haar huis bevestigde bordje met de vermelding van haar be-
roep moest ze dan ook inhalen.5

Na het ontstaan van het Collegium Medicopharmaceuticum

Apothekers

Toen alle reeds gevestigde apothekers examen hadden gedaan (april 1693-juli 1694) beschik-
te de stad nog steeds over 34 bevoegde apothekers. Bij het onderwijs in de kruidkunde stond

2 Keur van 24 april 1561. Archiefdienst voor Kennemerland (hierna: AVK), Archief Collegium Medicopharmaceuti-
cum (hierna: CMPh), inv. nr. 1.

3 AVK, CMPh, inv. nr. 1 en 2, 7 oktober 1592.
4 AVK, CMPh, inv. nr. 1 en 2, 25 maart 1615.
5 AVK, Stadsarchief (hierna: SA), Burgemeestersmemorialen (hierna: BM), inv. nr. rood 23 6, 7 december 1691.
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de eerste jaren de tuin van Gillis de Koker ter beschikking. Pas in oktober 1699 kon de Hor-
tus Medicus – op de plaats van het huidige Kenaupark – worden opengesteld voor apothe-
kersleerlingen en -knechten.6 De eigen farmacopee – het boek met voorschriften omtrent de
geneesmiddelenbereiding – diende dan wel als leidraad sinds het gereedkomen in 1693,
maar het viel te verwachten dat het enige jaren zou duren voor bevoegden goed en wel waren
geschoold in het gebruik ervan. De inspectie van de winkels door het Collegium Medicum,
begonnen in oktober 1693, was onder meer nodig om die scholing te bevorderen en om de
kwaliteit van de te leveren geneesmiddelen te verbeteren. Een en ander leidde ertoe, dat in
vijftien jaar het aantal winkels daalde van 34 naar 17; een soort sanering dus.

Chirurgijns

De 36 artikelen van de oprichtingsakte van 5 november 1692 waren vooral gericht op verbe-
tering van het Haarlemse apothekersbedrijf.7 De verslagen van het Collegium Medicum be-
schrijven de ontwikkelingen in die sector. De eerste tien maanden verliepen zonder tekenen
van activiteit ten aanzien van de chirurgijns. Achteraf gezien moet er achter de schermen wel
degelijk gezocht zijn naar verbetering van hun werk en naar een methode om niet-gekwalifi-
ceerden te weren. En dat niet alleen. Er moet zelfs al overeenstemming hebben geheerst over
de maatregel om tot sanering te komen: aansluiting van de chirurgijns bij de doctoren en
apothekers. De nood onder de chirurgijns was zo hoog gestegen, dat zij zich bereid verklaar-
den hun gilde op te heffen in ruil voor inspraak in het beleid ten aanzien van de concurren-
ten. In samenwerking met vooral de doctoren hoopten ze sterker te staan dan in hun al 156
jaar bestaande afzonderlijke gilde. Volgens de twaalf artikelen van 12 september 1693, die de
fusie regelden, werden twee chirurgijns opgenomen in het Collegium Medicum, in een zelf-
de positie als die van de twee apothekers.8 Daarmee was de unieke verbintenis ontstaan van
doctoren, apothekers en chirurgijns. In Gouda hadden in 1624 enige chirurgijns en apothe-
kers een verzoek ingediend om met de doctoren een college te mogen vormen.9 Het plaatse-
lijke stadsbestuur wees dit verzoek toen van de hand.

Voor de Haarlemse chirurgijns was het een teleurstelling, dat ze in 1693 nog niet zelf actie
mochten ondernemen tegenover hun concurrenten. De enige verandering lag erin, dat zij
voortaan met hun klachten terecht konden bij het Collegium Medicum en zich niet meer be-
hoefden te richten tot de burgemeesters. Er werd wel gewerkt aan kwalitatieve verbetering in
eigen gelederen, namelijk door aanscherping van de exameneisen.10 Met de stadsdoctoren,
vanouds bevoegd de examens af te nemen, moest een strijd van anderhalf jaar worden ge-
voerd. Zo lukte het pas in maart 1696 om aan het Collegium Medicum, kortweg het College,
dezelfde bevoegdheden toe te kennen als aan de twee stadsdoctoren à titres personels.11 Ten-
slotte ontvingen de chirurgijns op 15 maart 1700 het reglement voor hun functioneren. Het
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6 AVK, CMPh, inv. nr. 12G.
7 De keuren en ordonnantiën over en wegens het Collegium Medicopharmaceuticum te Haerlem, 36 artikelen, AVK,

Bibliotheek.
8 AVK, CMPh, inv. nr. 12G, 12 september 1693; AVK, SA, BM, inv. nr. rood 237, 12 september 1693; Ingekomen stuk-

ken burgemeesters 1690-1702, inv. nr. rood 467 stuk 33.
9 J.G.W.F. Bik, Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad (Gouda) (Assen 1955) 249 en 594.
10 AVK, CMPh, inv. nr. 7 en 12G, 23 september 1694.
11 AVK, SA, BM, inv. nr. rood 241, 8 maart 1696.



gaf hun het lang verbeide recht om zelf over te gaan tot het uitdelen van bekeuringen, na het
vaststellen van een overtreding door een concurrerende barbier.12

Vroedvrouwen 

De examinering van de aanstaande vroedvrouwen werd op dezelfde wijze geregeld als voor de
aanstaande chirurgijns. Het duurde nog tot 1 september 1699 voor er een verordening met
twintig regels van kracht werd, de ‘acte en reglement der vroedvrouwe’.13 De ‘Heren van de
Gerechte’ schreven in de inleiding dat er veel klachten waren over het werk van de vroed-
vrouwen in Haarlem. De akte stelde eisen aan de opleiding, aan de toegankelijkheid tot de
examens en aan het gedrag van de gevestigde vroedvrouwen. Details over vorm en inhoud
van het examen ontbreken. Na het overlijden van de stadsdoctoren – in respectievelijk 1704
en 1708 – was het College de enige bevoegde instantie. Op uitdrukkelijk verzoek van het Col-
legium Medicum kreeg het in het najaar van 1694 van het stadsbestuur vergunning het werk
van de vroedvrouwen te controleren. Alleen al uit een ernstige zaak uit 1698 blijkt het lage
peil van de verloskundige zorg en hoe licht de straf was voor een grove nalatigheid.

Een vroedvrouw, die al zestien jaar in functie was, had een moeder en haar kind sterk ver-
waarloosd. Op last van de hoofdofficier moest het College verslag uitbrengen na inspectie van
het stoffelijk overschot van de vrouw. Nadat ze het rapport hadden bestudeerd, sloten de bur-
gemeesters Lysbeth Theunis uit van het ambt.14 Precies een jaar later, enkele dagen voor het
reglement van kracht werd, stond het stadsbestuur op advies van het Collegium Medicum Lys-
beth toe het ambt weer te uit te oefenen. Zij mocht haar ‘ingetrocken borretje uytsteecken’.15

Zo was er een ‘verloren dochter’ teruggekeerd die net als haar ‘zusters’ zonder enige vorm
van examen af te leggen het nieuwe diploma zou ontvangen.

Controle op de naleving van de voorschriften

De bevoegdheden van het Collegium Medicum namen toe naarmate er nieuwe regels werden
toegevoegd aan de eerste verordening van 5 november 1692. Examinering, beheer van de
Hortus Medicus, advisering en vrede stichten vroegen steeds meer tijd van de zeven heren:
drie doctoren, twee apothekers en twee chirurgijns. Daarbij viel het niet mee volgens eigen in-
zichten te werken. Meermalen kwam het voor dat de burgemeesters ingrepen en vanuit hun
hoge positie in de stedelijke hiërarchie corrigeerden wat in de gildenkamer was besloten.
Hoe ingrijpend hun invloed kon zijn, blijkt uit wat bekend is van de maatregelen ter controle
van personen die wel en niet waren aangesloten bij het Collegium Medicopharmaceuticum.
Te onderscheiden:16

12 AVK, Bibliotheek.
13 AVK, Bibliotheek, SA, Register der Contracten, inv. nr. rood 433; CMPh, inv. nr. 16, stuk XXIII; H. Bitter, ‘Vroed-

vrouwen en leerling-vroedvrouwen te Haarlem in de 17e en 18e eeuw’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (hier-
na: NTvG) 1 (1915) 2197-2207.

14 AVK, CMPh, inv. nr. 12G, augustus-september 1698; CMPh, inv. nr. 16, stuk XIX; AVK, SA, BM, inv. nr. rood 245.
15 AVK, SA, BM, inv. nr. rood 246, 29 augustus 1699.
16 Indeling op basis van Frank Huisman, ‘Gevestigden en buitenstaanders op de medische markt, de marginalisering

van reizende meesters in 18e-eeuws Groningen’ in: W. de Blécourt (red.), Grenzen van genezing. Gezondheid, ziekte en
genezen in Nederland van de 16e tot begin 20e eeuw (Hilversum 1993) 115-154.
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A. De eigen gelederen van vrijgevestigden zowel als werkers in loondienst: doctoren, chirur-
gijns, apothekers; hierbij ook de vroedvrouwen.

B. De niet-georganiseerden.
C. De niet-gekwalificeerden.

De eigen gelederen

Doctoren

De doctoren hadden als opdracht patiënten met klachten van inwendige organen te behan-
delen. In de oprichtingsakte van 1692 stond een artikel op grond waarvan het Collegium Me-
dicum kon ingrijpen als een doctor zijn boekje te buiten ging. Artikel 30 verbood hem om zelf
medicijnen te verkopen. De ‘schriftelijke ordonnantiën’ (recepten) dienden bij een erkende
apotheker ingediend en bewaard te worden. Een eerste overtreding leidde tot een boete van
vijftien gulden, een tweede tot een boete van dertig gulden. Een arts die bij herhaling in deze
fout verviel, was doctor Butler. Al in 1694 verkocht hij medicijnen. Wegens zijn onwil vijftien
gulden te betalen, werd Butler doorgezonden naar de burgemeesterskamer, waar hij alsnog
bereid bleek de boete te voldoen. In de jaren daarop verviel hij af en toe opnieuw in dezelfde
fout. In april 1704 werd de boete verhoogd tot dertig gulden, maar in 1708 werd volstaan met
een boete van twaalf gulden en een strenge toespraak van de burgemeesters.17 In de zomer
van 1695 moest een collega ook voor overtreding van artikel 30 op het matje komen. Eerst bij
het Collegium Medicum, enkele dagen later bij de stadsbestuurders. Deze lieten het nog bij
een waarschuwing.18

Zo lankmoedig toonden ze zich ook jaren later, in april 1751, toen een collega medicijnen
had geleverd aan een zieke in Bennebroek. Voor drie consultaties en voor geneesmiddelen
had hij een rekening gezonden voor zeven gulden en tien stuivers. Samen met de overtreder
vervoegde het College zich bij de burgemeesters. Zoals zo dikwijls na een eerste overtreding
stelde het de arts vrij van het betalen van een boete.19 In de jaren 1708-1730 heerste veront-
waardiging over het gedrag van Johannes en Willem Huwé, vader en zoon. Zij schreven nooit
een recept, maar kweekten in hun eigen tuin in Heemstede kruiden voor zelf te bereiden me-
dicamenten. Ook al werden ze menigmaal beboet, ze zetten hun praktijk toch voort. Johan-
nes overleed in 1725, kort nadat de oppercommissarissen20 hadden voorgesteld om bij herha-
ling van de overtredingen het stadsbestuur te verzoeken Johannes uit te sluiten van
uitoefening van het ambt.21

Behalve wegens overtreding van artikel 30 kon een doctor niet worden beboet. Er deed
zich dan ook een pijnlijke situatie voor toen doctor Jacobus van der Hout zich schuldig leek
te hebben gemaakt aan verwaarlozing. In augustus 1797 vroeg het stadsbestuur aan het Colle-
gium Medicum onderzoek te laten doen naar de afloop van een ernstig ongeval dat tot de
dood had geleid. Crijn Cornelisse was in de nacht van 13 op 14 augustus op het hoofd gesla-
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17 AVK, CMPh, inv. nr. 12G, 1694-1708.
18 AVK, CMPh, inv. nr. 12G.
19 AVK, CMPh, inv. nr. 14G.
20 De oppercommissarissen waren de twee toezichthoudende burgemeesters. Zie mijn eerdere artikel ‘Is geresolveerd

van Ja’, 146.
21 AVK, CMPh, inv. nr. 13G en 14G.



gen met een luiwagen (bezem) en niet meer bij bewustzijn aangetroffen toen chirurgijn Jo-
hannes Thopas om negen uur arriveerde. Het College liet stadsdoctoren en stadschirurgijns
lijkschouwing doen. Er werd gezegd dat niet alleen de chirurgijn, maar ook de doctor te lang
had gewacht met het verzorgen van de wond. Om zicht te krijgen op hun aandeel in het fata-
le verloop besloot het Collegium Medicum om aan beiden een lange lijst met vragen voor te
leggen, die zij onafhankelijk van elkaar moesten beantwoorden.22 In hun verslagen over de
gang van zaken spraken de heren elkaar deels tegen. Dat werd moeilijk. Men besefte ‘dat deze
klip vooral diend gemeid te worden’. Er ging een uitgebreid rapport naar de burgemees-
ters.23 Hoe de zaak afliep werd niet vermeld. Het ligt in de lijn van de verwachting dat ook die
affaire ‘in der minne’ werd geschikt. Dat was de veiligste route om – al of niet zichtbare – klip-
pen te vermijden.

Chirurgijns

Het Collegium Medicum kon tijdens het examen van een leerling-chirurgijn diens theoreti-
sche kennis en vaardigheid testen. Pas in 1769 versterkte een deskundige de examencommis-
sie. In dat jaar stelde het stadsbestuur de eerste praelector in de anatomie en chirurgie aan, dr
J. Rocquette. Met hem deed niet alleen een deskundiger beoordelaar zijn intrede, maar ook
een docent voor leerlingen en gevestigde chirurgijns. Ook de leden van het College zelf volg-
den veel van zijn lessen. Er is een geval bekend van een chirurgijn die zo’n grove fout maakte,
dat er zelfs verbanning op volgde. Willem van den Heuvel, sinds tien jaar meester-chirurgijn,
amputeerde in 1726 een arm, hoewel het Collegium op zijn verzoek om advies negatief had
geantwoord en ook de stadschirurgijn zijn plan had afgekeurd. Omdat de ingreep voor de pa-
tiënt te zwaar bleek te zijn en volgens deskundigen overbodig was, hadden de burgemeesters
Willem aangezegd er niet mee door te gaan. Tevergeefs. Van den Heuvel zette door en de pa-
tiënt overleed. Na het horen van de adviseurs besloot het stadsbestuur direct dat de chirurgijn
zijn winkel moest sluiten en binnen acht dagen met zijn familie het rechtsgebied van Haarlem
moest verlaten.24 Om herhaling te voorkomen werd in datzelfde jaar aan de akte van combi-
natie, van 12 september 1693, het dertiende artikel toegevoegd. Op straffe van een boete van
300 gulden werd het aan zowel chirurgijns als andere operateurs verboden een grote operatie
te verrichten zonder toestemming van de burgemeesters.25

Er zijn twee gevallen bekend van personen die bij het College hun beklag kwamen doen
over een slechte behandeling. In oktober 1736 compareerden zowel patiënte als chirurgijn
omdat ze niet samen tot een oplossing waren gekomen. De vrouw meende dat de fractuur van
een patella (knieschijf) onjuist was behandeld. Wat het Collegium besloot is niet bekend. Wel
waren beide partijen tevreden gesteld: ‘Is uytspraeck tot wedersyts genoege gedaen’.26 In
augustus 1764 was een patiënt niet tevreden over de behandeling van een wond. Het Collegi-
um kon hem geen andere raad geven dan toch onder behandeling te blijven van de bewuste
chirurgijn. De patiënt moest zich eerst beraden.27 Het kwam geregeld voor, dat een chirurgijn
zich begaf op het terrein van doctor en/of apotheker. Bij de eerste overtreding volstond het

22 AVK, CMPh, inv. nr. 15G en 25.
23 AVK, CMPh, inv. nr. 17 nummer 266.
24 AVK, SA, BM, inv. nr. rood 273, 8 maart 1726.
25 AVK, CMPh, inv. nr. 13G, 6 november 1726, voorstel van artikel 13.
26 AVK, CMPh, inv. nr. 13G.
27 AVK, CMPh, inv. nr. 14G.
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Collegium Medicum meestal met een waarschuwing en met vrijstelling van een boete van vijf-
tien gulden. Zelfs Coenraad Rietmeyer, in 1785 al 30 jaar gevestigd, kwam er zo gemakkelijk
vanaf. Hij had een patiënte met ‘klem’ (tetanus) van de mond behandeld, niet alleen met
Spaanse vliegen maar ook met een drankje en een lavement. Dat alles had niet gebaat: de
vrouw was overleden. In de gildenkamer werd de affaire afgehandeld. Deken dr Willemse
sprak Rietmeyer ernstig toe. Eigenlijk zou hij deze ernstige zaak moeten melden aan de bur-
gemeesters. Maar nadat de schuldige excuus had aangeboden volgde alleen maar een waar-
schuwing.28

Na een dergelijke overtreding een jaar later kwam een collega er minder goed vanaf. To-
mas Teyler, sinds twee jaar chirurgijn, had een vrouw behandeld wegens roodvonk. Ook zij
was overleden. Teylers argument, namelijk dat hij meende dat het ging om angina of keelont-
steking, werd niet geaccepteerd. Niet alleen volgde er een ernstige vermaning, maar hij moest
wel degelijk de boete van vijftien gulden voldoen wegens het ongeoorloofd verstrekken van
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geneesmiddelen voor een inwendige ziekte.29 Enkele onderlinge ruzies over behandeling van
elkaars patiënten en indiening van een te hoge rekening leidden niet tot het geven van hoge
straffen. Meestal volgde er dan een kalmerende toespraak en de vaderlijke vermaning om in
vrede met elkaar te leven. Was er een te hoge rekening ingediend dan inspecteerde het Col-
legium de posten, waarop in de meeste gevallen het eindbedrag werd verlaagd.

Intussen werd er door alle betrokkenen, stadsbestuur en medische werkers, nauwkeurig op
gelet dat de gelederen gesloten bleven tegenover buitenstaanders. Zo kreeg een Alkmaars
chirurgijn begin 1716 nul op zijn rekest toen hij zich wilde vestigen in Haarlem, waar hij was
aangesteld als doopsgezind voorganger. In zijn advies drong het Collegium Medicum er bij de
burgemeesters op aan geen vergunning te geven aan deze Willem Bosch.30 Hij zou zich wel als
leerling mogen inschrijven. Zelfs een fraaie brief van het Alkmaarse gemeentebestuur mocht
niet baten.31 Bosch wilde er toen wel een mouw aan passen en stelde voor een chirurgijns-
knecht ‘baes’ te maken van een winkel. Zelf wilde Bosch dan ‘drie jaar Quansijs onder hem
staan’ en daarna examen afleggen. Die vlieger ging niet op. De burgemeesters besloten dat de
Alkmaarder wel leraar van de doopsgezinden mocht worden maar ‘noijt tot het exerceren van
de chirurgie binnen dese stad zou worden geadmitteerd’.32 Via een omweg zag Willem Bosch
kans zich in Haarlem te vestigen. Bij de datum van 2 juni 1717 – ruim een jaar na zijn afwij-
zing – staat in het resolutieboek van het Collegium Medicum, dat Bosch ‘zijn diploma van de
Universiteyt van Groninge tot een bewys van zijn Ed.e promotie tot doctor medicina op den
19 april 1717 door de Hr Promotor Lammers vertoonde’. Na de admissie door het stadsbe-
stuur kon Bosch volstaan met het tonen van zijn doctorsbul en het betalen van twaalf gulden
aan het Collegium Medicum. Hij beloofde de wetten en statuten ‘te observeren’. Daarmee
was deze doctor opgenomen in de gelederen van de erkende Haarlemse medische werkers.
In 1723 werd hij benoemd tot doctor in het Gasthuis en in 1750 volgde hij dr Jacobus van Zan-
ten op in het Collegium Medicum.33 Tot zijn overlijden in 1763 maakte hij er deel van uit.

Apothekers

De apothekers moesten zich sinds het najaar van 1692 richten naar de akte met 36 artikelen.
Het eerste artikel accentueerde de positie van apothekers en leerlingen binnen Haarlem: wie
zijn examen met goed gevolg aflegde, verkreeg het monopolie van bereiding en verkoop van
medicamenten. De leerling moest minstens vier jaar achtereen bij een en dezelfde baas in de
stad in de leer zijn geweest voor hij een aanvraag mocht indienen om het examen af te leg-
gen. In de 18e eeuw gaf handhaving van alleen al deze twee grondprincipes het Collegium
veel zorgen. Zowel onder de leden van de nieuwe organisatie als onder buitenstaanders stel-
den velen zich op de plaats van de apothekers en ook kwam het geregeld voor dat een exa-
menkandidaat een deel van de opleiding elders had gevolgd. Maar ook menig apotheker ging
buiten zijn boekje, door artikel 31 te overtreden en zich voor te doen als doctor.

Op 18 juli 1741 verscheen Cornelis van Niel, die al enige malen was gewaarschuwd en nu
een boete van vijftien gulden moest voldoen.34 Het jaar daarop was hij weer in overtreding. In

29 AVK, CMPh, inv. nr. 14G, 21 november 1786; AVK, CMPh, Kasboek, inv. nr. 38G.
30 AVK, CMPh, inv. nr. 12G, februari 1716; AVK, SA, BM, inv. nr. rood 263, 25-26 maart 1716.
31 AVK, SA, Ingekomen stukken van de burgemeesters 1703-1719, inv nr. rood 468, april 1716.
32 AVK, SA, BM, inv. nr. rood 463.
33 AVK, CMPh, inv. nr. 14G, 17 november 1750; AVK, CMPh, inv. nr. 16 CXXVI.
34 AVK, CMPh, inv. nr. 13G.
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mei 1742 klaagden twee doctoren Van Niel en zijn knecht aan omdat ze medicamenten gaven
aan patiënten waarover de doctoren ‘waren practiserende’. De burgemeesters volstonden
met het opleggen van een geringere boete, van zeven gulden en tien stuivers.35 In juni 1798
maakte een sterfgeval ‘zeer veel eclat’. Apotheker G. Tavenier had een vrouw behandeld voor
een inwendige ziekte. Ondanks het ‘eclat’ werd de apotheker verschoond van het betalen van
een boete.36 In de herfst van datzelfde jaar eindigde een ernstige overtreding ook met het ‘in
der minne schikken van de boete’. Wekenlang had apotheker Hendrik van Rhee een zieke
vrouw verwaarloosd, onder meer door haar ondeskundig te behandelen voor een beklemde
breuk. Daarop was de patiënte overleden. Van Rhee legde een bekentenis af, wat kennelijk zo
zwaar woog, dat hij geen boete kreeg opgelegd. Intussen was de affaire bekend geworden on-
der de Haarlemse bevolking. Om een einde te maken aan de geruchten moest in de kerk wor-
den meegedeeld, dat de zaak was geschikt.37 Op 5 december 1804 overtrad G.F. Metz voor de
eerste maal artikel 31 door inwendig te praktiseren en een hoge rekening te zenden. Drie le-
den van het Collegium controleerden post voor post wat hij had gedeclareerd. Ze stelden het
totale bedrag lager. Dit werd door de scriba meegedeeld aan de Kleine Bank van Justitie, die
de zaak had verwezen. Metz smeekte hevig om vrijstelling van de boete. Omdat het de eerste
keer was, werd ook hij vrijgesteld.38

Vaak hielden de vakgenoten zich niet aan de plicht hun winkels en de medicamenten naar
behoren te tonen tijdens een controlebezoek van het Collegium Medicum, drie à vier maal
per jaar. Alle simplicia – enkelvoudige geneesmiddelen – moesten aanwezig zijn, in goede
staat. Zo ook de composita, de samengestelde middelen. Van de voornaamste composita werd
geëist, dat altijd de ingrediënten konden worden getoond (art. 12, 13 en 16 van de akte van
november 1692). Bij gebreken in het tonen van de basisstoffen volstonden de inspecteurs
eerst met een waarschuwing of een geringe boete van enkele guldens. Later kon de volle boe-
te van zes gulden volgen. Ook voor het aantreffen van bedorven middelen gold zo’n straf. Wa-
ren er meer middelen onbruikbaar, dan kon de boete oplopen tot bijvoorbeeld 36 gulden; bij
nalatigheid in het betalen daarvan tot 72 gulden. De ondeugdelijke middelen werden in be-
slag genomen en vernietigd door de gildenknecht. Maar toen in december 1782 een apothe-
ker was gesommeerd een bepaald geneesmiddel anders te bereiden, volstond zijn toezegging
om verder volgens de Haarlemse farmacopee te werken en de onjuist bereide stof in de Oude
Gracht te werpen om de zaak te schikken.39

De balans opmakend van de strafmaatregelen na ontdekking van overtredingen, kunnen
we zeggen dat het Haarlemse Collegium Medicum en – na verwijzing – het stadsbestuur mild
optraden. De leden van de drie aangesloten beroepsgroepen zullen de sommatie om te ver-
schijnen voor hun bestuur of zelfs in de burgemeesterskamer op zichzelf als een ernstige
maatregel hebben ervaren. Hun eergevoel werd erdoor aangetast. Wellicht was dit juist de be-
doeling en ging er alleen al van een waarschuwing een preventieve werking uit.
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38 AVK, CMPh, inv. nr. 15G; AVK, CMPh, inv. nr. 17 nummers 348 en 349.
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Vroedvrouwen 

Dankzij de vergunning uit het najaar van 1694 kon het Collegium Medicum ook de vroed-
vrouwen controleren. Er was geen sprake van geregelde inspectie. Het kwam erop neer, dat
tijdens het examen van een leerlinge de commissie enig inzicht kreeg in haar kunnen. Dat in-
zicht moest wel gebrekkig blijven, want de theoretische en praktische kennis van de zeven le-
den zelf was beperkt. Doctoren beschouwden verloskunde als een handwerk, dat niet strook-
te met hun waardigheid. Een Haarlemse vroedvrouw kwam in augustus 1701 in de
gildenkamer vragen ‘of men door vaste en zekere tekenen kan onderscheiden of een kind in
’s moeders lighaam 7 of 9 maanden is gedragen’. Het College antwoordde ‘dat bij ’t zelve
zoodanige vaste en onfeilbare tekenen niet bekend waren’.40 Hieruit blijkt eens te meer dat
bij de Haarlemse doctoren en chirurgijns de kennis van de normaal verlopende zwanger-
schap, net zo min als bij de vroedvrouwen, aanwezig was.

Uit Amsterdam kwam bijstand van deskundigen met instrumenten waarmee ze konden in-
grijpen in het geboorteproces. Het oudst bekende bericht daarover dateert uit 1677.41 Dr Fre-
derik Ruysch en vroedmeester Andries Boekelman kwamen toen naar Haarlem om te trach-
ten een moeilijke bevalling tot een goed einde te brengen. Het kind overleefde het lange
wachten en de daarop volgende ingreep echter niet. In de jaren 1680 kwam vroedmeester Ro-
gier van Roonhuysen zestien maal voor een dergelijke bijstand, telkens voor 25 gulden per be-
valling. Het duurde lang voor hij ter plaatse aanwezig kon zijn. Men kon dan niet meer reke-
nen op de geboorte van een levend kind, ook al werd slechts enkele malen in de kasboeken
van de stad geschreven ‘voor de verlossing van een dode vrucht’.42 Officieel werd de hulp uit
Amsterdam geregeld in 1692. De burgemeesters besloten toen dat de stadsdoctoren zo nodig
Rogier van Roonhuysen mochten ontbieden.43 Er brak een periode aan met een lange reeks
bezoeken van Amsterdamse vroedmeesters, zelfs 108 maal in de jaren 1693-1731. Het totale
aantal ingrepen moet nog hoger gelegen hebben. Hoeveel moeders op deze wijze werden ver-
lost, voor wie uit eigen kas de interventie werd betaald, weten we niet.

Tot 1731 moest de stad het stellen met het reglement van 1699. Toen werd een chirurgijn
uit Alkmaar aangesteld tot stadsvroedmeester: Pieter Sannie.44 In 1744 volgde zijn aanstelling
tot praelector voor de vroedvrouwen en het reglement werd aangepast.45 Tot die tijd bleef het
‘halen van kinderen’ een handwerk, beoefend door vrouwen, die ervaringskennis aan elkaar
doorgaven. Het was de vrouwen in geen geval toegestaan instrumenteel in te grijpen. Het ge-
heel stond in schril contrast tot de situatie in Amsterdam. Daar was al in 1668 het theoretische
onderwijs aan vroedvrouwen en leerlingen verbeterd. Teven waren er verschillende deskun-
digen om de nodige hulp te bieden.46

De eerste klacht na 1698 werd ingediend in 1732, door Pieter Sannie. Hij meldde in okto-
ber dat vroedvrouw Suzanne Cugnion veel te laat hulp had ingeroepen. Het Collegium Medi-
cum besloot haar als straf voor de ernstige verwaarlozing zes weken uit het ambt te zetten,

40 AVK, CMPh, inv. nr. 12G.
41 D.S. van Zuiden, ‘Iets over het Roonhuysiaansch geheim anno 1677’, NTvG 1 (1915); AVK, Bibliotheek 38 C 7.
42 De verlossingen door Amsterdamse vroedmeesters staan genoteerd in AVK, Thesauriersboeken kast 19.
43 AVK, SA, BM, inv. nr. rood 236, 16-17 maart 1692.
44 AVK, SA, BM, inv. nr. rood 278, december 1731.
45 AVK, SA, BM, inv. nr. rood 291, 9 september 1744; AVK, CMPh, inv. nr. 16 CXI; Bitter, ‘Vroedvrouwen’, 2203.
46 Tom Nieuwenhuis, Vroedmeesters, vroedvrouwen en verloskunde in Amsterdam 1746-1805 (Amsterdam 1995) onder meer
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maar liet het verder over aan het stadsbestuur.47 Dat zag de zaak ernstiger in. Het legde aan
Suzanne niet alleen een schorsing op van een jaar en zes weken, maar het dreigde haar ook
met verbanning als ze haar beroep in die periode zou uitoefenen. Na de schorsing moest ze
opnieuw vragen om admissie. Op 3 november 1733 was alles vergeven: ‘hebben op de beto-
ning van haar berouw en beloften van beterschap geaccordeerd haar bortie uyt te steecken en
het vroedvrouwsampt te exerceren, mits sig ordentelyk te gedragen’.48 Tien jaar later ver-
waarloosde Suzanne weer een moeder en haar kind. Toen duurde de schorsing een jaar. We
weten niet hoe dit afliep.49 Het Collegium Medicum oefende een halve eeuw – tot de oprich-
ting van het College van de Vroetkunde in 1744 – controle uit op de vroedvrouwen.50 Er zijn
geen tekenen, dat van dit officiële toezicht enige preventieve werking uitging.

Werkers in loondienst

Wie zich in Haarlem als poorter had gevestigd, kon in aanmerking komen voor een dienstbe-
trekking bij overheid, kerk of instelling. De stadsdoctoren, stadschirurgijns, stadsapothekers
en stadsvroedvrouwen werkten voor behoeftige stadsgenoten, op basis van een jaarsalaris. Een
instellingschirurgijn bezocht de bewoners niet alleen voor heelkundige hulp maar ook voor
het knippen en scheren van de mannelijke aanwezigen. Wat betreft overtredingen staat een
geval genoteerd van een stadschirurgijn: de operatie van een oog door Jan van Tekelenburg
in december 1773.51 Hij had het College niet van tevoren op de hoogte gesteld. Jan kwam er-
van af met de belofte dat hij voortaan zo’n operatie eerst bekend zou maken. Wellicht was er
meer aan te merken op het werk van mannen en vrouwen in dienst van de stad, maar dat kon
dan in sommige gevallen binnenskamers worden besproken omdat velen van hen ook deel
uitmaakten van het Collegium Medicum. Ook inspectie van de stadsapotheek hoorde tot de
taak van het Collegium, althans tot 1797, toen een aparte directeur aangesteld werd onder
controle van de Commissie van Toezicht op de Stadsapotheek.52 Net als de vrijgevestigde apo-
thekers zag de stadsapotheker wel eens iets over het hoofd. In de zomer van 1786 was het no-
dig om de knecht terecht te wijzen wegens zijn onvriendelijke taal ‘jegens de arme lieden’. De
toegesprokene beloofde beterschap.53 Negen jaar later – na een soortgelijk verwijt – bedank-
te de stadsapotheker voor de ‘vriendelijke waarschuwing’.54 Noch van de stadsdoctoren noch
van de stadsvroedvrouwen is vastgelegd of zij buiten hun boekje zijn gegaan.

Een chirurgijn in dienst van een instelling moest in 1784 worden gecorrigeerd. Dat was weer
Jan van Tekelenburg. Hij was tekort geschoten in de zorg voor de kinderen van het Weeshuis,
onder meer in het aderlaten en de behandeling van huidaandoeningen: ‘Hij smeert alles uit
een potje’.55 Het Collegium Medicum had het stadsbestuur toegezegd op inspectie te gaan
mits Van Tekelenburg erbij zou zijn. Zo togen de heren op zondagmorgen 23 mei naar de zie-
kenzaal van het Weeshuis, waar 49 van de ongeveer 255 kinderen werden getoond. Er waren
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oppervlakkige wondjes en zweren, maar ook was er een meisje met een zweer aan een been, die
tot verstijving van het kniegewricht leidde. Voorts zagen de inspecteurs een kneuzing, een oog-
ontsteking en een genezen zweer aan een arm, ontstaan na een aderlating. Doctor Willemse
stelde een boeiend rapport op.56 De conclusie was dat het Collegium geen schuld aan ver-
waarlozing kon aantonen. Er waren wel enige slordigheden in pleisters en verbanden, maar
dat was begrijpelijk omdat de kinderen de hele dag in beweging waren. Tot slot bood men de
burgemeesters aan, dat het Collegium zelf Van Tekelenburg hierover zou ‘adviseren’. Dit wil
zeggen dat werd volstaan met een terechtwijzing door het Collegium Medicum.

Onder de werkers in loondienst nam de stadsoperateur een bijzondere en vooraanstaan-
de plaats in. In 1665 werd deze specialist voor het eerst benoemd: Noach Smaltius.57 Tot dat
jaar werd het verrichten van een operatie opgedragen aan een plaatselijke chirurgijn, die
alom werd geacht om zijn kundigheid. Smaltius was eveneens zeer deskundig en maakte op
grote afstand naam, onder meer in Edam. Bij hun zoektocht naar nieuwe stadsoperateurs
bleven de burgemeesters altijd kritisch. Na 1692 schakelden ze het Collegium Medicum in
voor het inwinnen van inlichtingen omtrent sollicitanten. Hun deskundigheid kon immers
alleen maar worden aangetoond op grond van positieve getuigenissen. Zo beschikte Haar-
lem tijdens de gehele 18e eeuw over kundige operateurs voor de behoeftige bevolking. Het
is enige malen voorgekomen dat een jongen met een blaassteen op reis mocht gaan voor
een operatie in de stad waar een operateur was gevestigd, zelfs naar Franeker, alles op kos-
ten van de stad. De burgemeesters ontvingen na afloop van een operatie soms dankbare
ouders en hun kind. Was er een operateur van buiten Haarlem aangesteld, dan werd de na-
zorg van wond en omgeving toevertrouwd aan een plaatselijke chirurgijn en wel diegene
‘van wiens bequaemheyt omtrent de curering van gemelte operatien goede getuijgenissen
werden gegeven’.58 Na het besluit van de burgemeesters in 1757, dat voortaan alle steensnij-
dingen in het Gasthuis moesten plaatsvinden, viel de nazorg van operatiewonden onder ver-
antwoordelijkheid van de ziekenhuischirurgijn.59

De niet-georganiseerde operateurs, ter aanvulling

Er waren ook individuele werkers met deskundigheid op een specifiek gebied: mannen en
vrouwen die werkten met een vergunning. Deze niet-georganiseerden konden wel degelijk een
erkende en eigen plaats verwerven binnen de medische sector, maar zij moesten ook een in-
greep van tevoren melden aan het Collegium Medicum. Zo kennen we oogmeesters, cata-
ractoperateurs en tandmeesters. Samuel Lehmans hoefde zijn activiteiten overigens niet be-
kend te maken. Op 3 augustus 1781 kreeg hij van het stadsbestuur toestemming om een dag
per week uit Amsterdam te komen en in een logement als kies- en tandmeester kiezen uit te ne-
men, tanden schoon te maken en in te zetten. Voor de vergunning moest hij per jaar drie gul-
den betalen. Het werd Lehmans echter verboden andere operaties te verrichten, advertenties
te plaatsen en zich voor te doen als geadmitteerd tandmeester.60 Hij kreeg een grote praktijk,
zo groot, dat het Collegium na enkele jaren aan het stadsbestuur voorstelde zijn jaarlijkse bij-

56 AVK, CMPh, inv. nr. 17 nummer 216.
57 H. Bitter, ‘Stadsoperateurs en steensnijders in de 17e en 18e eeuw te Haarlem’, NTvG 2 (1914) 568-575.
58 AVK, SA, BM, inv. nr. rood 266, 19 september 1719.
59 AVK, SA, BM, inv. nr. rood 304, 27 februari 1757.
60 AVK, SA, BM, inv. nr. rood 328; AVK, CMPh, inv. nr. 17 nummer 197.
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drage te verhogen.61 In mei 1791 overwoog men dat Samuel ‘zoo veel geld uit deeze stad trekt’,
dat hij meer kon betalen, wel 25 gulden.62 Die wens ging niet in vervulling. Het bleef bij drie
gulden.63 Vijf jaar later bleek hij de restricties niet in acht te nemen. De chirurgijns hadden al
bezwaar tegen zijn aanwezigheid; zij konden immers zelf tanden en kiezen trekken. In oktober
1796 beklaagden ze zich omdat Lehmans advertenties plaatste, ook voor het genezen van ‘ge-
heime kwalen’. Hun pleidooi voor het intrekken van de vergunning werd door het Collegium
schriftelijk doorgegeven aan de burgemeesters.64 Een maand later kwam het antwoord: Leh-
mans mocht zijn vergunning als tandmeester behouden.65 Wat betreft zijn andere activiteiten:
twee jaar later, in juni 1798, werd hem aangezegd, dat hij noch de uitwendige noch de inwen-
dige praktijk mocht uitoefenen.66 Dat de operateurs-met-vergunning net als chirurgijns en
apothekers in de verleiding konden komen om de plaats van de doctor in te nemen is begrij-
pelijk. Er waren patiënten, vooral uit de lagere sociale klassen, die de neiging vertoonden om
voor hun ziekte geen doctor te raadplegen.67 Voor andere medische werkers was het dan niet
gemakkelijk om hulp te weigeren, terwijl het voor hen zelf ook financieel aantrekkelijk was.

De niet-gekwalificeerden

Tot deze categorie rekenen we diegenen die noch een opleiding tot medisch werker hadden
voltooid, noch een vergunning hadden als aanvullend specialist, en die toch in Haarlem een
rol trachtten te spelen. De gehele 18e eeuw vormden ze een bedreiging voor de gevestigde
zorgverleners. Het ging om een onoverzichtelijke groep mannen en vrouwen. Sommigen
woonden in de stad, anderen kwamen van elders en verdwenen meestal weer onopvallend. Ze
verrichtten handelingen en verkochten middelen waartoe ze geen scholing en kennis hadden
dan door het praktische voorbeeld van voorouders of andere personen met wie ze hadden
rondgereisd. Zodra zo’n ‘buitenstaander’ het verboden afgebakende terrein betrad, haastte
het Collegium Medicum zich bezwaar aan te tekenen. Het voelde zich verantwoordelijk voor
zijn leden en meer in het algemeen voor ieder die admissie of vergunning had ontvangen. De
burgemeesters waren ten enen male niet in staat het leger van niet-gekwalificeerden te bestrij-
den. Bovendien hadden zij hun eigen, extra maatstaf als gevolg van hun verantwoordelijkheid
voor alle ingezetenen. Het argument, dat iemand ‘eerlijk’ zijn brood moest kunnen verdienen
kon de doorslag geven bij de behandeling van een vraag om ontheffing van een beperkende
maatregel. Dat leidde dan tot een compromis, met als resultaat een regulerende maatregel.
Het waren juist de steeds weer aangepaste regelgeving en haar gevolgen die stadsbestuur, Col-
legium Medicum, gildenknecht, schout en dienders handenvol werk hebben gegeven.

‘De stad grimmeld van beunhaasen’. Als een wanhoopskreet schreef de secretaris van het
Collegium Medicum dit in 1720 in het Resolutieboek.68 De problemen met de overmacht van
de ‘beunhazen’ en ‘kwakzalvers’ (de termen werden wel door elkaar gebruikt) kunnen niet
treffender worden weergegeven. De barbiers vormden de grootste bedreiging. Na een jaren-
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61 AVK, CMPh, inv. nr. 15G, 6 januari 1790.
62 AVK, CMPh, inv. nr. 15G, 17 mei 1791.
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64 AVK, CMPh, inv. nr. 15G en 17 nummer 262.
65 AVK, CMPh, inv. nr. 15G en 17 nummer 263.
66 AVK, CMPh, inv. nr. 15G.
67 Nieuwenhuis, Vroedmeesters, 4.
68 AVK, CMPh, inv. nr. 13G, 4 september 1720.



lange concurrentiestrijd leek het jaar 1708 de oplossing te brengen: er werd een numerus fixus
ingesteld van vier barbiers. Zij mochten net als de chirurgijns haarknippen en baardscheren.
Daarvoor moesten ze per jaar zestien gulden recognitie betalen.69 De buitengeslotenen zetten
echter hun praktijk zoveel mogelijk voort. Dat liep vooral slecht af voor Jan van der Kniere. In
het voorjaar van 1716 vroeg hij te mogen werken als ‘haarscheerder’. Het College adviseerde
negatief, verwijzend naar de vier vergunninghouders. Het verzoek werd niet ingewilligd, net
zo min als dat van september 1720.70 In de daarop volgende jaren werd Jan naar het werkhuis
gebracht om als tewerkgestelde enig loon te kunnen verdienen. Bij zijn ontslag werd hij ver-
bannen uit het gehele rechtsgebied van de stad.71 De toestand bleef zo ernstig, dat de rege-
ling in 1763 werd beëindigd. Er zouden geen nieuwe vergunningen worden uitgegeven.72 Het
uitstervingsproces duurde toen nog achttien jaar. Zo ging de strijd tegen de barbiers voort,
ook in de laatste decennia van de 18e eeuw.

Na de overgang naar de Bataafse Republiek werd de Agent van Nationale Opvoeding de
verantwoordelijke autoriteit. Hij achtte het baardscheren onwaardig voor de chirurgijns,
maar erkende dat het nodig bleef voor het bereiken van een redelijk inkomen. Hij adviseerde
‘de zaak slepende te houden tot nadere schikkingen’ en ook de toen bestaande regeling van
1795 te handhaven om alleen die kandidaten tot het chirurgijnsexamen toe te laten, die be-
loofden het baardscheren niet te zullen uitoefenen.73 Het Collegium, dat alle jaren zo voor de
chirurgijns had gepleit, deelde hun mee nu niets meer voor hen te kunnen doen. Het moest
de verantwoordelijkheid verder overlaten aan de municipaliteit, het voorlopige stadsbestuur.

Ook de apothekers ondervonden concurrentie van een groep stadsgenoten: de drogisten.
Velen negeerden het verbod om simplicia in kleine hoeveelheden te verkopen. Daarmee kwa-
men ze in de verleiding stoffen als ‘geneesmiddel’ aan te prijzen. Een drogist, die herhaalde-
lijk in die fout verviel, kreeg in de zomer van 1700 ontheffing van zijn boete toen bleek dat er
nog geen lijst bestond van stoffen ‘grof of fijn gewicht’. De beide apothekers uit het Collegium
moesten alsnog zo’n lijst opstellen. Daardoor wisten de drogisten enkele weken later welke
kruiden, wortelen, bloemen en mineralen zij wel mochten verkopen met vermelding van het
toegestane gewicht per stof.74 Het lukte nooit om alle overtreders te straffen. Herhaaldelijk le-
zen we hoe niet alleen drogisten maar ook veel gelukzoekers probeerden iets te verdienen met
de verkoop van het een of het ander. Dienden ze daartoe tijdig een verzoek in, dan konden ze
soms een plaatsje krijgen op de jaarlijkse Sint Jansmarkt, die gedurende acht dagen omstreeks
24 juni werd gehouden. Ze betaalden er een bedrag van enkele stuivers voor. In 1761 kreeg ene
doctor Ali uit Turkije een maand, zes jaar later zelfs twee maanden vergunning zijn balsem te-
gen ‘alle soorten van jigtpijnen’ te verkopen.75 Kennelijk werd zijn balsem geroemd, want doc-
tor Ali bezocht ook andere steden. Zoals elders betaalde hij een dukaat per maand voor de ver-
gunning, ruim drie gulden. Door anderen mochten tandpoeder, medicinale olie en liquor
mirabilis worden verkocht, zoals dat vroeger was toegestaan aan hun voorouders.76

69 AVK, CMPh, inv. nr. 12G, 15 december 1708. Diverse malen wordt verwezen naar deze datum. Een officieel stuk kon
ik niet vinden.

70 AVK, CMPh, inv. nr. 12G, 6 mei 1716; AVK, SA, BM, inv. nr. rood 263, 8 mei 1716; AVK, CMPh, inv. nr. 13G.
71 AVK, SA, BM, inv. nr. rood 276, 23 februari 1729.
72 AVK, SA, BM, inv. nr. rood 310; AVK, CMPh, inv. nr. 16 CXLVIII.
73 AVK, CMPh, inv. nr. 15G; AVK, CMPh, inv. nr. 17, nummers 255, 281 en 282.
74 AVK, CMPh, inv. nr. 12G, 21 augustus 1700; inv. nr. 16 nr. CXXIII; W.F.Daems, ‘Een positieve lijst voor drogisten in

het jaar 1700’, Pharmaceutisch Weekblad (1942) 898-907.
75 AVK, CMPh, inv. nr. 14G, 16 juni 1761 en 4 februari 1767.
76 AVK, CMPh, inv. nr. 13G, 5 oktober 1740; inv. nr. 14G, 9 juli 1753; AVK, SA, BM, inv. nr. rood 322, 25 oktober 1775.

Het Haarlemse Collegium Medicum als toezichthouder

252



Eén vloeistof is bekend gebleven tot de dag van vandaag, het product van een schoolmees-
ter uit 1696: Haarlemmer olie. Het is onbekend waarom het stadsbestuur van Haarlem op 26
februari 1696 aan schoolmeester Claas Tilly toestemming gaf tot het bereiden en verkopen
van het Medicamentum Gratia Probatum.77 Het Collegium Medicopharmaceuticum bestond
toen al meer dan drie jaar en verschillende personen waren al verschenen omdat ze ten on-
rechte optraden als apotheker (artikel 1 van de keur van 1692) of geen vergunning bezaten
tot verkoop van een bepaald middel (artikel 33). Noch de verslagen van het Collegium Medi-
cum, noch die van de burgemeesters melden iets over een overweging van Tilly’s aanvraag of
een verzoek om advies hierover. Waarschijnlijk ging het om een van de gunstige reacties op
verzoeken van Haarlemmers, die met de fabricage en levering van een vertrouwd middel ‘eer-
lijk’ hun brood wilden verdienen, net zoals een barbier bij uitzondering boven de numerus
fixus een vergunning kon ontvangen. En dit middel was zeker vertrouwd. D.A. Wittop Koning
heeft aangetoond dat er op 4 november 1652 sprake was van een privilege voor een inwoner
van Praag om Balsamum Sulphuris (zwavelbalsem) te bereiden, in geneeskracht te vergelijken
met Haarlemmer olie.78 En in 1625 zou een dergelijke balsem ook al zijn verkocht. Hoe het
ook zij, voor een middel tegen ‘graveel en blaasstenen’ maakte men graag een uitzondering.
Het veel voorkomende euvel van blaasstenen, met de nodige operaties, zou erdoor kunnen
worden afgezwakt. Minder operaties betekenden trouwens ook minder uitgaven uit de stads-
kas voor behoeftige Haarlemmers.

Op 1 februari 1719 moest Claas Tilly alsnog verschijnen voor het Collegium Medicum dat
hem zonder meer gelijkstelde aan de vele anderen, die compareerden wegens overtreding van
artikel 1 of 33. ‘De comparant verklaart van de voornoemde keure niet geweten te hebben, is
daar ontrent voor de gevolgen gewaarschouwt, neemt daar op aan geen verdere leveranties
meerder te doen’.79 Toch ging Tilly voort met productie en verkoop van Haarlemmer olie en
daarom ging het College strenger optreden. Op 17 augustus bekende Tilly nog dagelijks zijn
balsem te verkopen en prompt betaalde hij de boete van drie gulden. Hij diende een verzoek
in om zijn ‘swavel balsem’ te mogen verkopen. Het Collegium reageerde op de vraag om advies
met een uitvoerig pleidooi tegen het verlenen van een octrooi. Het middel is niet meer dan ‘de
blom van swavel ende terbentijn blij, tot de dikte van een balsem gekookt en meer dan duysent
jaeren bekent, een prul’.80 De poging de apothekers te beschermen tegen deze geduchte con-
current mislukte. Op 9 oktober 1723 ontving Claas Tilly vergunning zijn balsem te verkopen,
maar slechts tijdelijk en met beperking tot verkoop vanuit zijn huis.81 Over deze restricties le-
zen we niets meer. Het gebrek aan steun in de zaak Tilly vormde een van de grieven van het Col-
legium Medicum tegen het beleid van de burgemeesters. Ruim zestig jaar later voelde het zich
nog altijd in de steek gelaten. Toen, in 1787, werd de zwavelbalsem al ‘naar bijna alle waereld-
deelen verzonden’.82 Het huismiddel Haarlemmer olie bleef en blijft het plaatselijke product
tegen zeer uiteenlopende kwalen, voor wie erin gelooft.

Groot was de dankbaarheid bij het Collegium Medicum voor afhandeling van de zaak Pas-
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78 Ibidem.
79 AVK, CMPh, inv. nr. 13G.
80 Ibidem.
81 Ibidem; AVK, SA, Ingekomen stukken burgemeesters, inv. nr. rood 268, 28 maart 1723; AVK, SA, BM, inv. nr. rood
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man. De spiegelmaker B.J. Pasman was al uit verschillende steden verbannen voordat hij in
Haarlem een praktijk begon, die was gebaseerd op de ‘planeetkunde’. Als ‘doctor’ gaf hij in
1783 allerlei medicamenten. Niet alleen maakte hij ‘kwalen ongeneeslijk’, maar ook werden
veel patiënten ‘uit deze waereld weggerukt’.83 Diverse sommaties om voor het Collegium te
verschijnen hadden geen effect. Groot was dan ook de opluchting toen de burgemeesters be-
sloten dat Pasman binnen acht dagen de stad moest verlaten, voorgoed.84

In alle jaren van zijn bestaan moest het Collegium Medicum een reeks speciale overtreders
bestrijden. Deze zorgden voor problemen die niet speelden in andere Hollandse steden. Het
betrof de provinciale scherprechters, de ‘meesters van den scherpen zwaarde’ of beulen, aan-
gesteld door het Hof van Holland, met Haarlem als verplichte standplaats. Al gauw na zijn
aantreden in 1692 vond het College een scherprechter tegenover zich, die als concurrent van
de chirurgijns en apothekers patiënten behandelde. Als overtreder van diverse artikelen had
hij een oproep ontvangen om in de gildenkamer te verschijnen. In het kader van dit artikel is
het onmogelijk om alle confrontaties van het Collegium met de scherprechter en in het ver-
lengde daarvan van het Collegium met het stadsbestuur te beschrijven. De plaatselijke over-
heid, gebonden aan de scherprechter als ingezetene van Haarlem én als hulpkracht van justi-
tie, kon niet anders doen dan coulant tegen hem optreden. Een en ander vormde een
onoplosbaar probleem, dat heeft gezorgd voor een voortdurende frustratie bij de medische
werkers en de vertegenwoordigers in hun bestuur.85

Tijdens de Franse periode verbood het Departementale Bestuur van Texel (de latere pro-
vincie Noord-Holland) op 18 november 1800 iedere vorm van kwakzalverij.86 Zelfs de toevoe-
ging dat na iedere overtreding direct verbanning moest volgen maakte weinig indruk. Ook in
de laatste jaren van zijn bestaan moest het Collegium Medicum menig niet-gekwalificeerde
ontbieden wegens het inwendig of uitwendig behandelen van patiënten. Afgezien van de de-
partementale verordening van 1800 konden de in dit artikel genoemde maatregelen worden
genomen op grond van de lokale autonomie. Was een overtreder tot tweemaal toe niet bereid
te voldoen aan een uitspraak van het Collegium, dan werd hij doorgezonden naar het stads-
bestuur. Dat kon dan een uitspraak negeren (zoals bij Tilly), de boete verhogen, of erger:
overgaan tot verbanning uit het rechtsgebied.

Op hun beurt waren stadsbestuur en College ook gebonden aan voorschriften en verbo-
den. Buiten de jurisdictie van de stad waren zij machteloos in hun controlefunctie. Hoe pre-
cair een situatie kon worden, toont de geschiedenis van een pseudochirurgijn, die op zijn her-
haaldelijk verzoek geen toestemming kreeg zich als chirurgijn te vestigen. Toch bleef Cornelis
de Haas patiënten behandelen, zowel in de stad als daarbuiten. Hij genoot veel vertrouwen.
Maar aan deskundigen in Haarlem en Amsterdam bezorgde hij alleen al door een geval van
verwaarlozing veel ergernis en werk. Slechts door aan De Haas een vergunning tot vestiging te
weigeren was het mogelijk diens activiteiten enigszins beperkt te houden.87 Naarmate de on-
vrede onder de chirurgijns over het weren van beunhazen toenam, protesteerden zij heviger.
Zij weigerden contributie te betalen en ijverden voor de vorming van een eigen gilde.

De onderlinge verhoudingen binnen het Collegium Medicum lijken goed geweest te zijn.

83 AVK, CMPh, inv. nr. 14G, 15 maart 1783.
84 AVK, SA, BM, inv. nr. rood 330, 9 juli 1783.
85 H. Bitter, ‘De beul te Haarlem als chirurgijn in de 17e en 18e eeuw’, Maandblad der Vereeniging tegen Kwakzalverij

maart-mei-september (1914); C.J.Gonnet, De meester van den scherpen zwaarde te Haarlem (Haarlem 1917).
86 AVK, CMPh, inv. nr. 17 nummers 314 en 317.
87 E.M. Sieperda-Staab, ‘Een wonder in Heemstede’, Jaarboek Haarlem 1995 (Haarlem 1996) 68-77.
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Af en toe werden de huisregels herzien, waarbij geen strubbelingen werden gemeld. De span-
ning binnen medisch Haarlem nam echter toe. Steeds vaker drongen de chirurgijns aan op
zelfstandigheid. Er waren zoveel overtredingen door niet-gekwalificeerden, dat een doctor en
een apotheker zich gedwongen voelden het werk neer te leggen. In een extra comparitie op
24 september 1797 hield doctor Willemse een lange toespraak, na ruim vijftien jaar het Col-
lege gediend te hebben. Hij hoopte dat de harmonie, vriendschap en het onderlinge ver-
trouwen zouden blijven bestaan.88 De opengevallen plaatsen werden opgevuld en alle partijen
bleven in het Collegium vertegenwoordigd, tot in 1806 het Collegium Medicopharmaceuti-
cum werd opgeheven. Enige taken van het bestuur kregen nieuwe vorm in de Plaatselijke
Commissie van Geneeskundig Toevoorzicht.

Haarlem en andere Hollandse steden

De unieke positie van het Haarlemse Collegium Medicopharmaceuticum en zijn bestuur blijkt
uit een vergelijking met de situatie in tien andere Hollandse steden. Stukken uit de plaatselij-
ke archieven, dissertaties en andere literatuur werpen licht op de pogingen in andere steden
om tot coördinatie te komen. Van Enkhuizen tot Dordrecht hebben werkverbanden bestaan,
voor kortere of langere tijd. Het Enkhuizer College der Doctoren ende Chirurgijns (1636-
1644) werd na acht jaar al ontbonden. De leden van beide groepen wilden weer meer vrijheid
hebben bij de uitoefening van hun beroep. Een Collegium Pharmaceuticum diende veelal als
instantie, die de voorschriften voor apothekers moest controleren op hun naleving, zoals in
Alkmaar vanaf 1723. Daar waren doctoren en apothekers lid. De voorschriften golden boven-
dien het werk van chirurgijns en vroedvrouwen. Ook konden maatregelen tegen kwakzalvers
worden genomen. In Gouda waren het daarentegen de apothekers, die zich dienden te rich-
ten naar de ordonnantie van het chirurgijnsgilde (1660-1805). Waar een chirurgijnsgilde bleef
bestaan naast een apothekersgilde waren er een of twee doctoren als voorzitter. In Den Haag
bestond het Collegium Medicum (1672-1806) uitsluitend uit de stadsdoctoren. Zij waren de
examinatoren voor de drie groepen leerlingen. Twee stadsdoctoren en twee bestuursleden van
het apothekersgilde inspecteerden de apothekerswinkels. In Dordrecht vormden de stadsdoc-
toren een deel van het bestuur. Dit Collegium was een breed samengestelde commissie, met
vertegenwoordigers uit de gildenbesturen van apothekers en chirurgijns. Bovendien benoem-
den de Heren van de Gerechte een praktiserend doctor als lid. Hoorn kende geen Collegium
Medicum. De chirurgische ordonnanties omvatten ook regels ten aanzien van de apothekers
en de controle op de barbiers. Het Amsterdamse Collegium Medicum werd in 1637 ingesteld
door het stadsbestuur. Het oefende toezicht uit op de doctoren, de apothekers en de vroed-
vrouwen en bestond uit vier doctoren en twee apothekers. Het chirurgijnsgilde, opgericht in
1552, werd geleid door zes overmannen. De stad kende veel conflicten tussen inspecteurs van
het Collegium Medicum en het chirurgijnsgilde, met name waar het opleiding en arbeid van
de vroedmeesters betrof. De chirurgijns trachtten zoveel mogelijk de voorschriften op genees-
middelengebied te ontduiken, maar slaagden daar nauwelijks in.89

Haarlem is de enige stad waar in de 18e eeuw doctoren, apothekers en chirurgijns in een
nieuwe organisatie waren opgenomen. Het chirurgijnsgilde was er in 1693 zelfs voor opgehe-

Het Haarlemse Collegium Medicum als toezichthouder

255

88 AVK, CMPh, inv. nr. 15G.
89 Nieuwenhuis, Vroedmeesters.



ven. Zoals in de andere steden hield het stadsbestuur de eindverantwoordelijkheid voor de
gezondheid van de inwoners. Maar het Collegium Medicum kon als controleur en examina-
tor relatief onafhankelijk optreden. Dat blijkt vooral uit de maatregelen tegen doctoren in
overtreding. Ook aan doctoren was het namelijk verboden geneesmiddelen te leveren. Delft
bijvoorbeeld kende zijn doctoren juist alle vrijheid toe om medicamenten te verkopen. Ook
in de zaak Tilly en de strijd tegen de scherprechters kon het Collegium Medicum initiatieven
nemen. Het groeide uit tot een instantie waaraan uiteenlopende vragen om advies werden ge-
steld, maar dat aspect moet hier onbesproken blijven. Toen in begin van de 19e eeuw in veel
Hollandse steden het plaatselijke Collegium al min of meer buiten werking was gesteld, was
het Haarlemse Collegium Medicum de instantie die de pokkenvaccinatie regelde in de jaren
1805-1806.90

90 AVK, CMPh, inv. nr. 15G; AVK, CMPh, inv. nr. 17 nummers 354, 355/2.
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Dr Petrus de Sonnaville (1765-1837): bestuurder, stadsarts van
Alkmaar, dijkgraaf van de Schermeer

Dr Petrus de Sonnaville nam in 1795 als stadsarts van Alkmaar deel aan de vorming van het op een
nieuwe leest geschoeide stadsbestuur en hij zou tot aan zijn dood de stad in velerlei functies dienen: als
wethouder, burgemeester en als lid van tal van commissies. Zijn opvallende bestuurlijke kwaliteiten
leidden ertoe dat hij van 1797 tot 1801 deelnam aan het landsbestuur en dus direct betrokken was bij
de totstandkoming van het Ontwerp Staatsregeling voor het Bataafse Volk (1798) en de daaruit voort-
vloeiende Geneeskundige Staatsregeling (1799). Hierbij nam de nationale overheid voor het eerst in de
vaderlandse geschiedenis een taak op zich op het gebied van de gezondheidszorg voor zijn inwoners. De
Staatsregeling legde de bevoegdheden van de geneeskundige beroepsbeoefenaren wettelijk vast, om-
schreef nauwkeurig hun opleiding, examens en diploma’s en stelde straffen op overtredingen. De loka-
le gildenstructuren met de eigen opleiding, wetten en controles werden vervangen door een open bur-
gerlijk bestuur met vergaande controlebevoegdheden. Onder leiding van De Sonnaville werd deze
landelijke wetgeving in lokale instituties omgezet, waarbij hijzelf als president van de ‘medische politie’
van Alkmaar een streng maar rechtvaardig beleid voerde en waarbij hij zijn invloed aanwendde om in
Alkmaar één der Geneeskundige Scholen gevestigd te krijgen.

Meer en meer ontwikkelde De Sonnaville zich van arts tot bestuurder. In die hoedanigheid speelde
hij ook een belangrijke rol als heemraad en dijkgraaf van de Schermeer. Daarbij verwierf hij zich een
gedegen kennis van de waterstaatkundige problemen en gaf hij op een zakelijke wijze leiding aan het
polderbestuur. Het waren moeilijke jaren: grote schuldenlasten, de aanleg van het Noord-Hollands Ka-
naal langs de ringdijk van de polder, een dreigende dijkbreuk en, niet in het minst, de waterafvoer van
de polder door de Nauernase Vaart.

Het is tegen deze achtergrond dat we een schets willen geven van het actieve leven van dr Petrus de
Sonnaville. Hij leefde als arts, wetgever en bestuurder in de grillige tijd van stadhouder, Frans bestuur
en Koninkrijk. Hij vertaalde de nieuwe tijd, waarvan hij getuige was, in praktisch bestuur, en voor-
zover hij een ideologische overtuiging was toegedaan, berustte die op de opvatting dat een centraal ge-
leid bestuur het beste was voor de burger en zijn gezondheidszorg. De Sonnaville was een bescheiden
man, die zo min mogelijk aan de weg timmerde, maar bij wie vele lijnen samenkwamen: een groot man
in een kleine stad. Deze eigenschappen en omstandigheden hebben ertoe geleid dat hij goeddeels in de
vergetelheid is geraakt. De bedoeling van deze bijdrage is hem in het juiste daglicht te plaatsen ten op-
zichte van zijn tijd- en plaatsgenoten.

Korte biografische schets

Petrus de Sonnaville werd 3 april 1765 te Breda gedoopt, als zoon van de chirurgijn-majoor
Leonard de Sonnaville (1723-1784) en Anna ter Beek (1725-1794). Hij overleed 17 augustus
1837 te Alkmaar. In 1783 begon hij zijn studie in de geneeskunde aan de Universiteit van Leu-
ven en in 1787 promoveerde hij in Leiden op de dissertatie De Conveniente Potu. Nog in dat-
zelfde jaar werd hij in Alkmaar tot stadsarts benoemd. Hier huwde hij in 1793 Johanna de
Leeuw (1760-1840), dochter van Theunis Andriesz de Leeuw, scheepskapitein op Suriname,
en Geertruide (Geertje) Lourisdochter Groet.1
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Zijn summiere overlijdensbericht in de Alkmaarsche Courant van 17 augustus 1837 luidt:
‘Overleden Petrus de Sonnaville, oud 72 jaar. Lid van de Staten van Holland; President van de
Geneeskundige Commissie; Dijkgraaf van de Schermeer; Hoogheemraad van de Hondsbos-
sche Duinen tot Petten; Wethouder van Alkmaar’.

De Sonnaville als patriot

Toen Petrus de Sonnaville zich in 1787 te Alkmaar vestigde, was de strijd tussen prinsgezinden
en patriotten daar nog onbeslist; nu eens hadden de prinsgezinden de macht, dan weer de
patriotten. Maar nadat de Franse troepen, met in hun kielzog het Bataafs legioen, ons land
waren binnengevallen, koos de stad al snel voor de patriotten.2 De Sonnaville behoorde, even-
als de meeste rooms-katholieken in ons land, tot de gematigde vleugel van die partij, waarbij
de in het vooruitzicht gestelde godsdienstvrijheid zeker een grote rol zal hebben gespeeld.
Op 20 januari 1795 werd in Alkmaar de vrijheidsboom geplant en toen kort daarna de verte-
genwoordigers voor een gemeentelijk bestuur van de stad gekozen werden, was Petrus de
Sonnaville een van hen en hij werd tevens tot hun voorzitter gekozen. Onder zijn leiding werd
vervolgens het Reglement voor dit bestuur opgesteld en tevens ingevoerd.

In de eerste drie maanden voerde dit gemeentebestuur een aantal maatregelen door. Het
duidelijkst wordt de hand van De Sonnaville daarbij zichtbaar in de opheffing van het pest-
huis. Eigenlijk was dit pesthuis in Alkmaar nooit voor het onderbrengen van pestlijders ge-
bruikt, maar wel bezat het een kapitaal van 22.000 gulden, bijeengebracht door vrijwillige gif-
ten, collectes en erflatingen, dat door de gemeente werd beheerd. Op voorstel van De
Sonnaville werd dit ongebruikte kapitaal ten nutte gemaakt door het in de stadskas te storten,
waarbij de gemeente zich op zijn beurt garant stelde om de zorg voor eventuele toekomstige
pestlijders op zich te nemen.

Zijn activiteiten voor Alkmaar waren van korte duur, want op 21 maart 1797 werd hij geïn-
stalleerd als lid van het Provinciaal Bestuur. Een half jaar later werden zijn bestuurlijke kwali-
teiten blijkbaar ook op landelijk niveau erkend, want toen werd hij tot lid van de Nationale
Vergadering benoemd en werd zijn verblijf naar Den Haag verplaatst.

Lid van het Vertegenwoordigend Lichaam

Tussen de jaren 1797 en 1801 kwam het Nederlandse staatsbestel, zoals dat in grote lijnen nog
steeds geldig is, tot stand. Het betekende het begin van de volksinvloed op het landsbestuur
en de invoering van één algemene, voor het gehele land geldende wetgeving. Petrus de Son-
naville moet hierbij nauw betrokken zijn geweest en een schat aan ervaring hebben opge-
daan, die hem later zeer goed van pas zou komen. Eerst was hij lid van de (Tweede) Nationa-
le Vergadering (1797), vervolgens van de Constituerende Vergadering (1798) en tenslotte
van het wetgevende deel van het Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801), de toenmalige
Eerste Kamer.

1 Voor meer details betreffende de familierelaties van De Sonnaville, zie Het Nederlandsch Patriciaat (1994) 400 e.v. en
voor die van De Leeuw: P. Dekker, ‘De St. Maartenbrugger Kapitein op Suriname, Theunis Andriesz. de Leeuw en
vier portretten uit zijn familie’, Zijper Historie Bladen 10,3 (1992) 1-33.

2 Zie voor meer details over de strijd tussen prinsgezinden en patriotten in Alkmaar: W.A. Fasel, Alkmaar en zijne ge-
schiedenissen. Kroniek van 1600-1813 (Alkmaar z.j.).
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De Eerste Nationale Vergadering (1 maart 1796) had weliswaar een concept-grondwet op-
gesteld, maar die werd na de volksraadpleging van 8 augustus 1797 met ruime meerderheid
verworpen. Na van notoire tegenstanders van een unitaristische wetgeving ‘gezuiverd’ te zijn,
werd er een Tweede Nationale Vergadering geformeerd, die zich vanaf 22 januari 1798 Con-
stituerende Vergadering noemde. Nadat ook nog eens de kiesregisters van ‘prinsgezinden’ wa-
ren ontdaan, werd per 1 mei 1798 de met veel intriges omgeven Grondwet van kracht. Het Ver-
tegenwoordigend Lichaam bestond uit twee Kamers: een Eerste Kamer, waarvan De Sonnaville
dus lid was, die voorstellen moest doen en wetten moest ontwerpen; en een Tweede Kamer, die
voorstellen en wetten moest beoordelen en deze alleen kon aannemen of verwerpen.3

Tijdens zijn ‘Haagse’ periode werd De Sonnaville’s positie in het gemeentebestuur overge-
nomen door zijn eveneens patriottische mede-stadsarts dr Joh. van der Horst. Zijn functie van
stadsarts werd gedurende zijn afwezigheid waargenomen door dr E.F. List en, na diens over-
lijden in 1800, door dr J.B. Peeters.

23 april 1798 kwam het Ontwerp van Staatsregeling voor het Bataafse Volk tot stand, waar-
van voor ons doel vooral artikel 62 van belang is, waarin voor het eerst in onze geschiedenis de
zorg voor de gezondheid van alle ingezetenen in ‘heilzame wetten’ werd vastgelegd. Een jaar
later, in 1799, werd dit artikel in het concept voor een Geneeskundige Staatsregeling nader ge-
preciseerd. Daarbij werden Departementale Commissies van Geneeskundig Onderzoek en
Toevoorzicht ingesteld, waaraan het toezicht op de uitoefening der geneeskunde werd opge-
dragen. Voor de niet-universitair opgeleide medische beroepsbeoefenaren, zoals chirurgijns,
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269-273.

Afb. 1. Dr Petrus de Sonnaville en zijn echtgenote, Johanna de Leeuw, door Adrianus de Visser. Stede-
lijk Museum van Alkmaar.



apothekers en vroedvrouwen, werd een programma van eisen opgesteld en de Departementa-
le Commissies kregen de taak de vereiste kennis te toetsen en de daarbij behorende diploma’s
uit te reiken. Ook behoorde het tot de taak van deze Commissies om het ontstaan van epide-
mische ziekten in hun departementen nauwlettend in de gaten te houden. Nodig was daarbij
een wel ingericht genees-, heel-, verlos- en artsenij-mengkundig onderwijs. Dat werd bij Besluit
van 7 november 1800 ingericht, waarbij tevens maatregelen werden getroffen tegen het onbe-
voegd uitoefenen van de geneeskunde. Alkmaar viel onder de in Haarlem gevestigde Departe-
mentale Commissie en De Sonnaville zou zich voor de rest van zijn leven indringend met het
toezicht op de uitoefening van de geneeskunde in Alkmaar en omgeving bezig houden.

Op 14 oktober 1801 verscheen een proclamatie waarbij het Bataafse Volk ervan in kennis
werd gesteld dat het Ontwerp van Staatsregeling uit 1798 definitief tot wet was verheven.

Terug in Alkmaar; bestuurlijke beslommeringen

Januari 1802 was De Sonnaville weer terug in Alkmaar. Zeer tot zijn genoegen mogen we aan-
nemen, want in zijn brief van 1 oktober 1797 had hij, vanuit Den Haag, de Alkmaarse be-
stuurders geschreven dat allen die hem van nabij kenden, wisten ‘hoe mij zulks [namelijk het
lidmaatschap van de Nationale Vergadering] trof, en hoe liever ik in mijn burger kring, en vo-
rige betrekking [als stadsarts] verbleeven was, daar ’t ieder bekend is deeze mijne post [in
Den Haag] met groote opofferingen hebbe moeten aanvaarden, maar, na welke [...] ik na
mijne haardsteede denke weder te keeren en mijne vorige betrekkinge wederom te hervat-
ten’.4 De Sonnaville schreef deze brief naar aanleiding van de vraag van het gemeentebestuur
van Alkmaar, of hij het op prijs zou stellen als zijn positie van stadsarts, tijdens zijn verblijf in
Den Haag, open zou worden gehouden. Een opmerkelijke passage in deze brief gaat over de
Nationale Vergadering, waar hij toen lid van was: ‘dit rampzalige intermediair bestuur [waar-
van] te wenschen is [het] verwisseld te zien in eene voor ’t volk gelukkige en bestendige staats-
regeling’. Zijn wens, zich blijvend in Alkmaar te vestigen, werd onderstreept door de aan-
koop, op 15 augustus 1802, van het voorname dubbelhuis met erf aan de Noordzijde van de
Langestraat (perceel B 86), doorlopend tot aan de Nieuwesloot.

Zoals uit de resolutieboeken blijkt, bleef er gedurende de ‘Haagse jaren’ een intensief con-
tact bestaan tussen De Sonnaville en het gemeentebestuur van Alkmaar. In dit verband is het
interessant te vermelden dat hij op 16 februari 1801 dit bestuur persoonlijk op de hoogte stel-
de van het tussen de Franse Republiek en het Duitse Keizerrijk gesloten vredesverdrag.5

Na zijn terugkeer in Alkmaar zette De Sonnaville zijn bestuurlijke taken voort. Middels het
Besluit van het Uitvoerend Bewind der Bataafse Republiek van 7 november 1800, hadden de
stedelijke besturen opdracht gekregen commissies in het leven te roepen, bestaande uit de
beste en kundigste ingezetenen uit de betreffende gemeente, met als opdracht de inrichting
van deze besturen in overeenstemming te brengen met de nieuwe wetgeving. In Alkmaar be-
hoorde De Sonnaville tot de leden van een dergelijke commissie. Op 15 september 1802 had
deze het concept-Reglement voor het nieuwe stadsbestuur gereed en na goedkeuring, van zo-
wel het Departementaal Bestuur als van de burgerij, werd dit nieuwe Reglement ingevoerd.
De Raad der Gemeente kwam uit drie ‘kamers’ te bestaan, die van Wethouders, die van Fi-
nanciën en die van Fabricage. De Sonnaville werd lid van deze laatste.

4 Gemeentearchief Alkmaar (hierna: GAA), inv. nr. 176.
5 GAA, inv. nr. 75, 17 februari 1801.
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Behalve met het stadsbestuur, hield De Sonnaville zich in deze jaren ook met tal van ande-
re bestuurlijke zaken bezig. Om een indruk te geven: hij was lid van een commissie, die een
ontwerp voor de inrichting van de rechtbank binnen de stad Alkmaar moest opstellen; hij was
medegecommitteerde bij het op orde brengen van het stemregister en hij was lid van de be-
noemingscommissie voor een nieuwe lector in de ontleed-, heel- en verloskunde annex stads-
vroedmeester. Dat was nodig geworden, omdat de vorige lector, dr Willem ten Houte, was
overleden; nieuw benoemd werd Joseph van Dam. Niet onvermeld mag hier blijven dat De
Sonnaville in 1803 tevens, namens de stad Alkmaar, werd benoemd tot heemraad van de
Schermeer. Aan zijn activiteiten met betrekking tot deze polder zal het tweede gedeelte van
dit artikel worden gewijd.

Van 1808 tot 1810 was De Sonnaville wethouder van Alkmaar, in 1810 werd hij lid van de
Municipale Raad en in 1813 werd hij benoemd tot adjunct-maîre. Onder zijn voorzitterschap
werd in de vergadering van 13 december 1813 de terugkeer van de Oranjes uitbundig gevierd
en werd zijn titel van adjunct-maîre veranderd in die van adjunct-burgemeester.6

Het was De Sonnaville in deze jaren blijkbaar goed gegaan, in elk geval ondergingen zijn
onroerende goederen een forse uitbreiding. In de stad had hij nog een aantal panden ver-
worven, maar buiten de stad had hij bovendien een stuk weiland in de Sluispolder en de boer-
derij De Gouden Pil in de Schermeer aangekocht.7 Zijn belangrijkste aankoop vond plaats op
2 maart 1813, toen hij het kapitale buiten Cranenbroek, groot 33 morgen en 24 roeden, voor
2500 gulden van Pieter Nijhof overnam; het was gelegen ten westen van de Westerweg tussen
de Alkmaarder Hout en het Heiloërbos. Op grond van de heerlijke rechten op dit zeer oude
buiten, mocht hij zich van toen af aan heer van Cranenbroek noemen.8

Op 6 februari 1816 werd De Sonnaville tot een van de vier burgemeesters van Alkmaar gekozen,
speciaal belast met Fabricage en Militaire Zaken. Vanwege zijn daaruit voortvloeiende bestuurlij-
ke verplichtingen, legde hij zijn taak als stadsarts neer, eerst tijdelijk, later definitief; hij werd in
deze functie opgevolgd door dr Lubertus Josephus Westendorp. Toen bij de reorganisatie van
1824 het oude stadsbestuur ontbonden werd en door een nieuw bestuur werd vervangen, nam De
Sonnaville daarin zitting als wethouder.9 Per 5 juni 1827 werd De Sonnaville tevens gekozen tot lid
van Provinciale Staten; beide functies zou hij tot zijn dood in 1837 blijven bekleden.10
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6 GAA, inv. nrs. 82 en 83 (1813 en 1814). Tijdens deze bestuursfuncties werd hij als stadsarts tijdelijk vervangen door
dr J.J. de Visscher. Volgens Het Nederlandsch Patriciaat (1994) werd De Sonnaville in 1814 benoemd tot lid van de Alk-
maarse vergadering van notabelen en in de jaren 1814-1815 tot lid van de Staten-Generaal. Op de viering van de te-
rugkeer van de Oranjes komen we nog terug.

7 W.A. Fasel, ‘Duizend en een aanwinsten’: inventaris van de collectie van aanwinsten van het Gemeentearchief Alkmaar (Alkmaar
z.j.) vermeldt hierover: nrs. 768 (Langestraat B 86), 807 (Nieuwesloot), 777 (Langestraat 103 en 105), 817 (Oudegracht,
zuidzijde) en 887 (Sluispolder). Het huis met erf aan de Nieuwesloot werd vermoedelijk als stal ingericht bij zijn woning
aan de Langestraat B 86. Over de aankoop van de panden Langestraat 103 en 105 schrijft Fasel: ‘Aankomsttitels van twee
huizen en erven, waarvan een huis genaamd Het Schaeck en later Het Vergulde Calff, welke huizen in de 18e eeuw zijn
verenigd tot één huis, gelegen aan de zuidzijde van de Langestraat, belend ten oosten Het Gulden Hooft, met 6 wonin-
gen, gelegen in de tuinen van deze huizen en uitkomende in het Schoenmakerssteegje’.

8 J. Belonje, Cranenbroek (Alkmaar 1939); oorspronkelijk als feuilleton verschenen in de Alkmaarsche Courant, aanwezig in
het GAA. Bij de boedelscheiding van de erven Petrus de Sonnaville kwam Cranenbroek (en daarmee ook de titel) aan
De Sonnaville’s zoon Joannes Antonius en daarna aan diens zoon Petrus Josephus, die op 95-jarige leeftijd in 1925 in
Den Haag ongehuwd overleed. De boerderij werd toen opnieuw geveild en gekocht door het Provenhuis van Palinck
en Van Foreest, welke stichting in 1939 nog eigenaar was. Thans is, als gevolg van de stadsuitbreiding, alles verdwenen.

9 De aanstelling geschiedde bij Koninklijk Besluit van 4 januari 1824, nr. 104: zie GAA, inv. nr. 190. Het College van
Burgemeester en Wethouders (hierna: B&W) voorzag destijds in twee wethouders.

10 GAA, inv. nr. 806, 1 juni 1826. Hij is blijkbaar in die periode tevens lid van Gedeputeerde Staten geweest, want de notu-
len van B&W van Alkmaar van 21 mei 1833 maken melding van zijn aftreden als lid van dit college (GAA, inv. nr. 199).



Stadsarts van Alkmaar

De gezondheidszorg in Alkmaar

Toen De Sonnaville in 1802 zijn functie als stadsarts weer op zich nam, was op het gebied van
de gezondheidszorg – zoals trouwens overal elders in ons land – alles nog goeddeels bij het
oude gebleven. Behalve voor de universitair opgeleide medicinae doctores, bestond er binnen
Alkmaar ook een relatief goed georganiseerd toezicht op de opleiding van chirurgijns, vroed-
vrouwen en apothekers of artsenijbereiders, zoals zij toen genoemd werden. Naast deze ge-
kwalificeerde beroepsuitvoerders, boden ook nog tal van beoefenaren der astrologie, trekkers
van horoscopen, oog-, breuk- en tandmeesters, enzovoorts hun diensten aan op kermissen en
markten.

Voor een beter begrip van de betekenis van de reorganisatie van de medische beroepsuit-
oefening aan het begin van de 19e eeuw en van de rol die De Sonnaville daarin heeft ge-
speeld, moeten we even stilstaan bij de toenmalige situatie. Zo was de opleiding en kwalifica-
tie van de artsenijbereiders in handen van het in 1723 opgerichte Collegium
Medicopharmaceuticum. Aan dit Collegium was vanaf 1770 een lector in de ontleed-, heel- en
verloskunde verbonden, voor wie in 1772 een anatomisch theater werd ingericht, ten einde
de anatomische demonstraties voor de chirurgijns-leerlingen te verzorgen. Merkwaardiger-
wijze was deze lector niet verbonden aan het Collegium Medicum Chirurgicum, dat verant-
woordelijk was voor de opleiding en kwalificatie van chirurgijns, temeer daar deze lector te-
vens toezicht moest houden op alle belangrijke, door de chirurgijns bij de stadsarmen
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uitgevoerde operaties. Voor een goed begrip: medicinae doctores voerden in die tijd geen ope-
raties of andere manuele handelingen (als bij beenbreuken, amputaties of aderlatingen) uit.
Omgekeerd was het de chirurgijns verboden zich met zogenaamde interne geneeskunde be-
zig te houden: dat was het uitsluitende domein van de medicinae doctores. De opleiding van
vroedvrouwen, tenslotte, berustte vanaf 1776 bij het stedelijk College van Vroedkunde, waar
de bovengenoemde lector eveneens belast was met het onderwijs. 

Vermeldenswaard in ons verband is, dat De Sonnaville in 1802 lid was van zowel het Colle-
gium Medicopharmaceuticum als van het College van Vroedkunde en derhalve een grote in-
vloed had op de opleiding van de Alkmaarse medische beroepsbeoefenaren.

De door de Geneeskundige Staatsregeling van 1799 voorgeschreven, voor het gehele land
geldende eisen waaraan de medische beroepsbeoefenaren dienden te voldoen, drongen
slechts langzaam door. Om landelijk een overzicht te krijgen van de medische beroepsuitoe-
fening werd in 1802 begonnen met het opzetten van een centrale administratie. In dat ver-
band vroeg de Noord-Hollandse Departementale Commissie van Geneeskundig Onderzoek
en Toevoorzicht11 de naam en woonplaats van alle personen, die in het ressort Alkmaar de
praktijk van de genees-, heel-, verlos- of artsenijmengkunde uitoefenden. Ook zocht zij uit
welke opleidingen, reglementen en inrichtingen er bestonden betreffende de uitoefening
van die praktijken, en welke prijzen voor de diverse behandelingen werden berekend. Tevens
verzocht de Commissie in het vervolg geen chirurgijns, vroedmeesters, vroedvrouwen of art-
senijbereiders meer toe te laten op die plaatsen, waar op 3 januari 1801 een medische praktijk
werd uitgeoefend door onvoldoende gekwalificeerde beoefenaren. Bovendien was het in het
vervolg voor alle beoefenaren noodzakelijk, behoorlijke bewijzen over te leggen van voor één
der departementale commissies afgelegde examens of van anderszins verkregen diploma’s.
Deze dienden vervolgens door de betreffende departementale commissie zorgvuldig te wor-
den geviseerd.

De reorganisatie van de gezondheidszorg kwam in een stroomversnelling, toen 20 maart
1804, als uitwerking van de Geneeskundige Staatsregeling van 1799, de Publicatie van het
Staatsbewind der Bataafse Republiek houdende Verordeningen omtrent het Geneeskundig
Onderzoek en Toevoorzicht verscheen, nog steeds de basis van ons medisch bestel. De Son-
naville zal van deze ontwikkelingen zeker niet onkundig zijn geweest. In elk geval werd op zijn
initiatief reeds op 6 februari 1804 in Alkmaar het Genees- en Heelkundig Genootschap ter
Bevordering van de Gezondheid opgericht met eenzelfde doelstelling, namelijk het brengen
van meer eenheid in de opleiding van medische beroepsbeoefenaren en het uitoefenen van
een beter toezicht op de praktische uitvoering van de geneeskunde, zoals die in de Genees-
kundige Staatsregeling was voorzien.12 De opleiding in de heel- en vroedkunde onder leiding
van dit genootschap ging direct van start en een jaar later konden de eerste elf leerlingen op
hun vorderingen worden getest. Interessant is nog te vermelden dat de Alkmaarse gemeente-
raad een door De Sonnaville ingediende aanvraag goedkeurde om ten behoeve van het Ge-
nees- en Heelkundig Genootschap een elektriseermachine aan te schaffen, om daarmee aan
toevallen lijdende patiënten ter genezing elektrische schokken te kunnen toedienen.13
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11 Vóór 1804 Departementale Comissies van Geneeskundig Bestuur genaamd; die voor Noord-Holland boven het IJ be-
vond zich te Haarlem.

12 Mede-oprichters waren collega-stadsarts dr Joh. van der Horst, lector Jos. van Dam, en de stadschirurgijns J.M.
Briehl, Joh. Hanou en J. Lusink.

13 GAA, inv. nr. 155, 9 februari 1805; volgens diezelfde bron, 2 april 1805, zou een aan toevallen lijdende patiënte door
het toebrengen van elektroschokken genezen zijn.



De oprichting van dit Genees- en Heelkundig Genootschap had in wezen het voortbestaan
van het Collegium Medicum Chirurgicum overbodig gemaakt.14 Tegen het einde van het jaar
1804 maakten De Sonnaville en de chirurgijn J.M. Briehl, als gedelegeerden, de opheffing
van het Collegium bekend.

De apothekersopleiding bleef voorlopig nog aan het Collegium Medicopharmaceuticum
toevertrouwd. Leden van dit Collegium waren, behalve De Sonnaville, de tweede stadsarts dr
J. van der Horst, de (particuliere) arts dr G.C. Born en de apothekers J. Gorter, G. Smit Gz. en
G. Kley. Wel werd in de statuten van het Collegium, in het licht van de Geneeskundige Staats-
regeling, de sterk toegenomen invloed van de artsen, in het bijzonder van de beide stadsart-
sen, vastgelegd. De apothekers kregen namelijk duidelijke instructies voor de door hen op
voorschrift van de gezamelijke artsen te leveren medicijnen. Het Collegium behield de be-
voegdheid leerlingen in te schrijven en diploma’s uit te reiken.

De Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht

Volgens de zoëven genoemde verordeningen van 20 maart 1804 konden in steden waar ten-
minste vier medicinae doctores gevestigd waren Plaatselijke Commissies van Geneeskundig Toe-
voorzicht worden ingesteld, waarin dan ‘een geschikt aantal’ genees-, heel-, verlos- en artsenij-
mengkundigen zitting zou moeten hebben, dat op plaatselijk niveau de taken van de
Departementale Commissies zou moeten uitvoeren. Een groot verschil met de voorafgaande
situatie was dat de exameneisen voor de medische beroepsgroepen landelijk waren vastgelegd
en dat uitsluitend de Departementale Commissies de bevoegdheid hadden examens af te ne-
men en diploma’s uit te reiken. Aan de Plaatselijke Commissies werd wel het toezicht op de
kwaliteit van de, nog steeds plaatselijk geregelde, opleiding van chirurgijns, apothekers en
vroedvrouwen voorbehouden, evenals de administratie van het leerlingenstelsel en de con-
trole op de lokale beroepsuitoefening door middel van visitaties. Kort voor de vorming van de
Plaatselijke Commissies werd het Collegium Medicopharmaceuticum opgeheven. Alles wijst
er op dat het Collegium in leven is gehouden, totdat de oprichting van een Plaatselijke Com-
missie mogelijk was.

Op 19 juni 1806 werd de instelling van de Plaatselijke Commissie van Geneeskundig On-
derzoek en Toevoorzicht in Alkmaar een feit en vond de eerste vergadering plaats onder dr
Petrus de Sonnaville als president. Andere leden van de Plaatselijke Commissie waren de ge-
neesheren dr J.B. Peeters en dr G.C. Born; de lector in de anatomie J. van Dam; de chirurgijns
J.M. Briehl en P.F. Stiggels; en de apothekers G. Smit en G. Kley. De Commissie ging met
voortvarendheid te werk. Vooral het uitoefenen van de geneeskunst door onbevoegden werd
streng aangepakt; in voorkomende gevallen werd de beschuldigde voor de Commissie gedag-
vaard om zich te verantwoorden en om eventueel een berisping of ook wel een boete of zelfs
een schorsing in ontvangst te nemen. Voorts hield de Commissie zich intensief bezig met de
visitaties van de apothekers- en chirurgijnswinkels en met de visering van de diploma’s van de
in de stad praktiserende of zich vestigende geneeskundigen. Ook de anatomische lessen van
de lector in de ontleed-, heel- en verloskunde werden door leden van de Commissie bijge-
woond en aan het examineren van chirurgijns- en apothekersleerlingen werd actief deelge-
nomen. Wat betreft het bestrijden van epidemische ziekten werd vooral de vaccinatie tegen

14 In feite was de opheffing van de gilden – waaronder zowel het Collegium Chirurgicum als het Collegium Medico-
pharmaceuticum vielen – reeds bij de wet van 16 oktober 1798 voorgeschreven (GAA, Resolutieboeken, inv. nr. 71).
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de kinderpokken met kracht bevorderd en er werd streng toezicht gehouden op de admini-
stratie van ingeënte personen.

De Sonnaville vervulde het presidentschap van de Plaatselijke Commissie tussen vele ande-
re bestuurlijke bedrijven door, die steeds meer beslag op zijn tijd gingen leggen. Aan het ein-
de van 1821, na de stad 26 jaar als medicus te hebben gediend, vroeg hij ontslag als lid van de
Commissie. ‘Hoewel met tegenzin, kon men hem, gezien de lange staat van dienst, zijn ver-
zoek niet weigeren’, aldus het College van Burgemeester en Wethouders.15 Een volledig afstel
van zijn geneeskundig controlewerk was het niet, want spoedig daarna trad hij toe tot het be-
stuur van de Departementale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht te
Haarlem, eerst als vice-president en vanaf 1825 tot aan zijn dood als president.

De Sonnaville als stadsarts

Met enkele onderbrekingen is De Sonnaville, ondanks zijn andere beslommeringen, van 1787
tot 1816 in de eerste plaats stadsarts van Alkmaar geweest. Zijn belangrijkste taak was daarbij
de zorg voor de volksgezondheid en het verschaffen van medische hulp en geneesmiddelen
aan het minvermogende deel der bevolking, gecombineerd met het medisch toezicht op het
gasthuis en het wees- en armenhuis. Dat was een omvangrijke taak, waarbij vooral de kosten-
beheersing van de verstrekte medicijnen hem veel hoofdbrekens heeft gekost. Klachten over
zijn functioneren als stadsarts worden nergens gevonden, integendeel, alles wijst erop dat hij
dag en nacht voor zijn patiënten klaar stond. We willen hier enkele bijzondere activiteiten van
hem in deze functie vermelden.

In het wees- en armenhuis deed zich in 1805 een ernstige, onbekende infectieziekte voor,
waaraan in korte tijd zeven kinderen overleden, terwijl er nog eens 40 besmet bleken te zijn.
Samen met enkele andere artsen uit de stad stelde De Sonnaville een uitgebreid onderzoek in
naar de aard van de ziekte en de mogelijkheden deze te bestrijden. Hoewel men in het eind-
rapport over de oorzaak niet zo veel wist mede te delen, doen de met succes toegepaste mid-
delen ter bestrijding van de ziekte redelijk modern aan. Voorgeschreven werden: zuivere
lucht (onder andere door het gebruik van ventilatoren); schone vloeren en schone kleding;
en onder toezicht bereid goed voedsel (waarbij vooral vleesnat en wijn dienden te worden
toegediend). Alle betrokken artsen – dus ook P. de Sonnaville – kregen als dank voor hun op-
treden de zilveren medaille van de stad Alkmaar, de zogenaamde vroedschapspenning, uitge-
reikt.16 In datzelfde jaar bleken 120 kinderen uit het burgerwees- en armenhuis met schurft te
zijn besmet. Met instemming van het gemeentebestuur wist De Sonnaville de infectie met een
aantal kostbare, maar afdoende middelen de kop in te drukken.17

Wat betreft de kennis van de verbreiding en bestrijding van infectieziekten, moeten we ons
realiseren dat over de rol van microben als ziekteverwekkers in die tijd nog niets bekend was.
Op grond van de opgedane ervaring beschouwde De Sonnaville de koepok-inenting ter be-
strijding van de kinderpokken als een van zijn belangrijkste plichten. De ziekte eiste veel
slachtoffers onder het minvermogende deel van de bevolking en het was dus belangrijk dat
vooral bij dat deel de vaccinatie met kracht werd doorgezet. Toen dan ook in 1816, een jaar
waarin hij tevens burgemeester van Alkmaar was, naar zijn mening de aandacht voor de koe-
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15 GAA, inv. nr. 187, 11 dec. 1821.
16 GAA, inv. nr. 78, fol. 228-230, 25 december 1805.
17 GAA, inv. nr. 78, fol. 37 en nr. 199, 19 april 1805.



pok-inenting te zeer was verslapt, stelde hij voor om van alle regenten van gods- en armen-
huizen een overzicht te verlangen omtrent de stand van zaken betreffende de vaccinatie bij
de onder hun verantwoordelijkheid staande kinderen. Hij stond erop tussen januari en april
van dat jaar wekelijkse staten van inenting van hen te ontvangen. Bij onachtzaamheid zou op
de alimentatie van de betreffende armen worden gekort. In juni 1816 kon het groene licht
worden gegeven; alle kinderen van gealimenteerde ouders waren gevaccineerd.18

Voordat in 1832 de cholera ons land bereikte, had De Sonnaville de politie reeds opdracht
gegeven toe te zien op het schoonhouden van straten, goten en riolen en het werpen van vuil-
nis of fecaliën in grachten of kuilen te verijdelen, om te voorkomen dat ‘kwalijke dampen’ de
volksgezondheid konden ondermijnen, waardoor de vatbaarheid voor de ziekte zou toene-
men. Nadat in ons land de eerste gevallen van cholera waren geconstateerd, werd in Alkmaar,
onder leiding van De Sonnaville, een choleracommissie in het leven geroepen, die afdoende
voorbereidende maatregelen nam om eventuele zieken te kunnen opvangen en verzorgen.
Gelukkig werd de stad, in tegenstelling tot tal van plaatsen elders in ons land, nauwelijks door
de ziekte getroffen.19

Een ander voorbeeld van De Sonnaville’s bestrijding van een infectieziekte was zijn actie te-
gen de verspreiding van de hondsdolheid. In de zomer van 1803 deden zich in de stad veel ge-
vallen van deze ziekte voor, waarbij sommige personen het leven lieten. De Sonnaville wees er
bij die gelegenheid op, dat er tegen de ziekte geen afdoend geneesmiddel bestond en dat het
probleem daarom beter preventief kon worden aangepakt: behalve een verbod op het loslo-
pen van honden, zou er tevens naar gestreefd moeten worden het aantal honden te vermin-
deren. Dat zou, volgens hem, worden bevorderd door het houden van honden door geali-
menteerden te verbieden, op verbeurte van hun alimentatie en op het heffen van een voor
iedereen geldende belasting op het houden van honden. Bedrijfshonden zouden van deze
belasting moeten worden vrijgesteld, zeker de karnhonden: die zouden naar zijn mening zelfs
moeten worden vrijgelaten.20

Ook na zijn aftreden als stadsarts heeft De Sonnaville op medisch gebied nog veel voor Alk-
maar betekend. Toen in 1823, ter verbetering van de geneeskundige hulp op het platteland,
het Besluit ter Vestiging van Scholen, ter Aankweeking van Heelmeesters en Vroedvrouwen
werd afgekondigd, heeft hij er alles aan gedaan zo’n opleiding in Alkmaar gevestigd te krij-
gen. Blijkbaar met succes, want op 7 februari 1827 vond in de Kapelkerk de plechtige opening
van een geneeskundige school plaats, ter gelegenheid waarvan De Sonnaville door het stads-
bestuur voor zijn bemiddeling in deze ten zeerste werd bedankt. Tot een jaar voor zijn dood
zou hij als gecommitteerde van Alkmaar aan de examens van deze school deelnemen.

Heemraad en dijkgraaf van de Schermeer

De polder Schermeer heeft een oppervlak van 5397 Zijpse morgen (één Zijpse morgen is 0,93
hectare). De polder wordt omringd door een dijk van klei en was toentertijd, vanwege zijn

18 GAA, inv. nr. 182, 16 januari 1816, resp. 8 juni 1816.
19 Zie P. Smit, ‘Alkmaar en de cholera-epidemie van 1832’, Amice. Tijdschrift voor de Medische Beroepsgroep in Noord-Holland

Noord (1998) 25-26. Ook bij de epidemie van 1804 fungeerde in Alkmaar een choleracommissie onder leiding van
De Sonnaville; toen maakte de ziekte in ons land evenwel geen slachtoffers.

20 GAA, inv. nr. 77, 5 oktober 1803. Hoewel enig nut niet was bewezen, werd er in 1825 op zijn voorstel voor gezorgd dat
tegen de beet van een dolle hond altijd een voorraad verse ‘Bildsche Drank’ in het gasthuis aanwezig was.
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lage ligging, ongeschikt voor akkerbouw. Ook had men veel last van enkele hardnekkige on-
kruiden, waaronder het hoefblad en de zogenaamde kwade unjer, de West-Friese naam voor
het heermoes (een soort paardestaart), waardoor soms hele percelen braak moesten blijven
liggen. Voor het houden van schapen was de polder te vochtig; eigenlijk was de polder vrijwel
alleen geschikt voor het houden van rundvee. Het bestuur van de Schermeer bestond uit 18
hoofdingelanden, een dijkgraaf en zeven heemraden, waarvan er vijf gekozen werden uit de
hoofdingelanden en twee door de stad Alkmaar werden aangesteld. Voorts waren er nog een
secretaris en een penningmeester. Dijkgraaf en heemraden waren belast met de dagelijkse
gang van zaken in de polder, de administratie, de armenzorg, het onderwijs en dergelijke.
Hun eventuele voorstellen, conclusies of commentaren moesten ter definitieve goedkeuring
aan het College van Hoofdingelanden worden voorgelegd. Deze hoofdingelanden waren in
eerste instantie verantwoordelijk voor de jaarlijkse afsluiting der rekeningen, de benoeming
van leden ter aanvulling van hun College, van de heemraden en van de secretaris en pen-
ningmeester.

Alkmaar had van oudsher een sterke positie in het bestuur van de polder. Niet alleen had
de stad een cruciale rol gespeeld bij de drooglegging van de Schermeer,21 maar in 1730 had
zij van de Staten van Holland tevens de heerlijke rechten van enkele omliggende gebieden
aangekocht, waaronder Noord-Schermeer, Schermerhorn en de Westmijzen. Het gevolg hier-
van was dat de inwoners van de polder en omgeving schatplichtig waren geworden aan de
stad Alkmaar.22

De drooglegging van de Schermeer was een kostbare aangelegenheid geweest en het on-
derhoud vroeg van de ingelanden ook de nodige financiële offers. In het begin van de 19e
eeuw was de situatie bijzonder slecht; tussen 1742 en 1752 waren niet minder dan 11.643 run-
deren aan de runderpest overleden en het had tot 1784 geduurd, voordat men deze ziekte
onder controle had. Toen dat achter de rug was, werden de Franse en Bataafse troepen, met
het oog op een mogelijke Engelse invasie, op kosten van de bevolking in groten getale in
Noord-Holland gelegerd en Alkmaar noch de Schermeer werden daarbij ontzien.23 Daaren-
boven hadden de Engelsen de Nederlandse handel vrijwel volledig geblokkeerd, met als ge-
volg een beperking van de uitvoer van onder andere landbouwproducten. Daarbij kwamen
ook nog de kosten van de Nauernase Vaart en bijbehorende sluis voor rekening van de pol-
der, beide noodzakelijk voor de lozing van het overtollige water uit de Schermerboezem.
Rond 1800 was de sluis geheel vernieuwd. Aangezien de toch al hoge reparatiekosten ook nog
eens vijftig procent hoger uitvielen dan zij waren begroot, bleven ook deze nog jarenlang op
het budget drukken. Een in economisch opzicht gelukkige bijkomstigheid was dat het dank
zij de toen bij de sluis aangebrachte wipbrug mogelijk was geworden met staande mast het
Noorderkwartier in en uit te varen. Met enige trots vermelden de notulen van 1801, dat het
polderbestuur met zijn koopmansboeier met staande mast een rondvaart had gemaakt, via de
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21 Fasel, Alkmaar en zijne geschiedenissen, 45, geeft onder 8 oktober 1631: ‘Het octroy ter bedijking van de Schermeer is
verleendt [...] aen Burgemeesteren van Alkmaer, welke daer ook het grootste bewindt hebben’. De stad had het
recht twee heemraden en twee hoofdingelanden te benoemen, terwijl de burgemeester van Alkmaar qualitate qua te-
vens president-hoofdingeland was.

22 GAA, inv. nr. 798, 5 juni 1818, resp. 312, 3 september 1818. Ook Koedijk en Akersloot vielen onder de heerlijke rech-
ten van Alkmaar.

23 Fasel, Alkmaar en zijne geschiedenissen, 140, geeft onder 17 mei 1803: ‘De toestand tusschen Frankrijk en Engeland ver-
slechterd zijnde, marcheerde een menigte Fransche troepen naar de Republiek en trokken sedert 17 mei aanhou-
dend door naar [D]en Helder’. Zij moesten ook bij burgers gehuisvest worden, terwijl zich in Alkmaar een groot
Frans garnizoen bevond.



Nauernase Vaart en de sluis daarin, het IJ op en terug over de Zaan, zonder dat de mast ge-
streken behoefde te worden. Ondanks het hiermee aangetoonde belang van de sluis voor de
scheepvaart tussen Amsterdam en de kop van Noord Holland, weigerde de overheid aan de
kosten bij te dragen. De Sonnaville kan niet onbekend zijn geweest met deze situatie, want
toen het polderbestuur zich in 1800 voor een overheidsbijdrage tot het Wetgevend Lichaam
wendde was hij daar zelf lid van.

Met deze uiteenzetting moge het duidelijk zijn dat De Sonnaville, toen hij in 1803 het
heemraadschap van de Schermeer aanvaardde, zich er wel bewust van moet zijn geweest dat
hem vele moeilijkheden te wachten stonden.

Heemraad en hoofdingeland van de Schermeer (1803-1823)

Op 15 januari 1803 werd dr Petrus de Sonnaville als heemraad van de Schermeer beëdigd.
Met grote inzet en plichtsbetrachting zou hij tot aan zijn dood in 1837 op de meestal weke-
lijkse vergaderingen van het polderbestuur aanwezig zijn. Van 1803 tot 1809 was hij heemraad
namens de stad Alkmaar; in 1809 nam hij namens Alkmaar zitting in het College van Hoofd-
ingelanden. Dat bleef zo tot 1823. Behalve de jaren 1809-1810, 1812-1813, 1815-1816 en 1819-
1820 was hij tevens heemraad en in 1823 werd hij tot dijkgraaf benoemd. Als een dankbare
herinnering aan het vele dat hij in deze functies voor de polder heeft betekend, hangt zijn
portret nog steeds in het Noorder-Polderhuis.

Als lid van het College van Dijkgraaf en Heemraden had De Sonnaville de medeverant-
woordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken in de polder op vrijwel elk gebied. Het Col-
lege vaardigde tal van maatregelen uit, de zogenaamde keuren, en om de uitvoering daarvan
te controleren werd er regelmatig een schouw gehouden over van alles en nog wat: over de
watermolens om de polder droog te houden; over vaarten en sloten, die op diepte moesten
blijven om het water te kunnen afvoeren; over de steeds weer wegzinkende dijken om het wa-
ter te keren; over de wegen, bruggen en sluizen om het verkeer met de buitenwereld te on-
derhouden. Maar ook had het College de verantwoordelijkheid voor het kerkelijk leven, het
onderwijs, de armenzorg en zelfs voor de kwaliteit van de voor de fok gebruikte stieren.

De Sonnaville legde een grote interesse voor waterstaatkundige problemen aan de dag. Als
heemraad nam hij geregeld deel aan de schouw van uitwaterende sluizen en met de dijkgraaf van
dit lichaam werkte hij plannen uit voor de verbetering van de waterafvoer van de Schermeer. Ook
bij provinciale waterstaatkundige problemen nam hij geregeld aan de discussies deel.24

Een steeds weerkerend probleem bij de waterafvoer waren de Nauernase Vaart en bijbeho-
rende sluis. Vrijwel jaarlijks stuurde het polderbestuur van Krommenie een ‘Lijst van Gebre-
ken’, vooral van de dijk langs de vaart, en nadat deze, onder leiding van de polderbazen van
de Schermeer, waren verholpen, toog De Sonnaville, samen met de dijkgraaf, ter inspectie
naar de gerepareerde plaatsen. Vaak werden die reparaties vervolgens door het polderbe-
stuur van Krommenie dan weer als onvoldoende beschouwd en ontstonden er tussen de bei-
de polderbesturen soms grote verschillen van mening, die dan weer konden leiden tot een
comparitie (gerechtelijke zitting) of tot tussenkomst van de gouverneur van Noord Holland.
De Sonnaville betoonde zich in deze discussies een geduchte en competente tegenspeler.

De met deze verwikkelingen gepaard gaande kosten legden een steeds zwaardere financië-

24 Bijvoorbeeld bij kostbare reparaties van groter belang, zoals die aan de Westzanerdijk, zie Archief Schermeer (hier-
na AS), inv. nr. 18, 16 juli en 5 oktober 1816 en inv. nr. 19, 15 april 1820.
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le druk op de ingelanden van de Schermeer, die zich dan ook steeds heftiger tegen verdere
pachtverhogingen begonnen te verzetten en herhaaldelijk werd een beroep op financiële on-
dersteuning van de overheid gedaan. Zo werd in 1807 besloten koning Lodewijk Napoleon
van de noden van de polder in kennis te stellen, maar, evenmin als in vorige gevallen, heeft
dit tot enig soelaas geleid. Ter betaling van de lopende rekeningen moest de penningmeester
steeds weer een beroep doen op de ingelanden om leningen in de vorm van obligaties te ver-
strekken; in dit kader heeft ook De Sonnaville enkele van deze waardepapieren gekocht. Een
bijkomende moeilijkheid was dat de Schermeer onder wel acht jurisdicties viel, met alle ver-
schillen in voorschriften, heffingen en belastingen van dien. Om daarin meer eenheid te
brengen, streefden de inwoners van de Schermeer er – overigens vergeefs – naar dat de pol-
der een zelfstandige, los van Alkmaar staande, gemeente zou worden. Vooral de stad Alkmaar
was fel tegen een verzelfstandiging van deze heerlijkheid gekant. De Sonnaville moet zich
hierbij in een soort dubbelrol hebben gevoeld, maar werd wel door het College van Dijkgraaf
en Heemraden in een commissie benoemd, met als opdracht alle charters betreffende de pol-
der ‘te examineeren om de relaties na te gaan, welke de stad Alkmaar op de Polder heeft’.25

Een andere belangrijke post op de polderbegroting was de armenzorg. Het daarvoor be-
stemde geld stamde uit verschillende bronnen. Jaarlijks werd uit de polderkas 1000 gulden
beschikbaar gesteld; voorts waren er de boetes en het geld voor het afgeven van vergunnin-
gen, die ten bate kwamen van de armenkas; en bij de verkoop van onroerende goederen, of
het afsluiten van hypotheken, werd ten bate van de armenzorg de zogenaamde 80e penning
geheven. Vooral tegen deze heffing ontstond rond 1807 een fel verzet. Samen met de dijk-
graaf en een der andere heemraden kreeg De Sonnaville de opdracht een oplossing voor dit
probleem te vinden. Het resultaat was dat de 80e penning in het vervolg niet meer geheven
zou worden en dat de polderarmen voor hun alimentatie naar de gemeente werden verwezen
die de jurisdictie uitoefende over het woongebied van de betreffende gealimenteerde.26

Het moet onder deze omstandigheden een reuzenklap zijn geweest, toen de dijkgraaf in de
vergadering van heemraden van 11 september 1811 kenbaar maakte dat de penningmeester
van de polder van malversaties werd verdacht. Ter vergadering werd een commissie ingesteld
tot het doen van een nader onderzoek, waarvan ook De Sonnaville deel uitmaakte. De schuld
van de polder bleek inmiddels ongeveer 14.775 gulden te bedragen.

Een snelle schuldsanering was noodzakelijk. In dat kader stelde het College van Heemra-
den voor om voortaan alleen nog leningen aan te gaan tegen een rente van vijf procent en de
nog uitstaande obligaties met een hogere rente uit te kopen en te vervangen door die tegen
dit lagere percentage. Het voorstel vond veel bijval; er werden bedragen tot wel tienduizend
gulden aangeboden om ‘dure’ aandelen te kunnen uitkopen.27 Eveneens in het kader van de
bezuinigingen paste De Sonnaville’s voorstel om de daglonen van de polderarbeiders te ver-
lagen. Op lange dagen verdienden zij ƒ1,10 en op korte ƒ0,90. Volgens De Sonnaville waren
deze lonen ten opzichte van wat elders verdiend werd aan de hoge kant en zijn voorstel was
om van april tot en met september ƒ1,10 uit te betalen; in maart, oktober en november ƒ0,90
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25 Zie onder andere AS, inv. nr. 17, 20 februari resp. 26 maart 1808. De wens van de ingezetenen werd overigens afge-
wezen; dezelfde procedure zou zich in de loop der jaren nog ettelijke malen herhalen.

26 AS, inv. nr. 52, 11 april 1811. Deze maatregel werd door deze gemeenten bepaald niet in dank aanvaard: ibidem, 9
april 1812.

27 AS, inv. nr. 18, 4 mei 1816. In een ander geval werd een lening van 10.000 gulden à zes procent, die de eigenaar wei-
gerde om te zetten in een lening van vijf procent, per 3 maanden opgezegd (ibidem, 1 juni 1816).



en in de maanden december-maart ƒ0,80 per dag. Het zou het laatste voorstel blijken te zijn,
dat hij in zijn functie van heemraad deed.

Behalve met de financiën, hield De Sonnaville zich ook met tal van andere problemen be-
zig. Zo was hij, als lid van Fabricage binnen het College, verantwoordelijk voor de aankoop
van hout voor bijvoorbeeld de reparatie van molens en dammen, of van puin voor het opho-
gen van de dijken of voor het plaatsen van een extra molentje bij een laag gelegen stuk wei-
land, en dergelijke zaken meer. In het verlengde van deze taken kan men zijn voorstel zien
om langs de Noorder- en Zuidervaart voetpaden aan te leggen.28 Voorwaarde was, dat de ei-
genaren van de aanliggende landerijen zich bereid verklaarden tot het onderhoud ervan. Dat
had nogal wat voeten in de aarde; De Sonnaville zou reeds jaren dijkgraaf zijn, voordat deze
plannen verwerkelijkt waren. In de vergadering van 13 augustus 1836 merkte hij naar aanlei-
ding daarvan dan ook op dat zich bij de ingezetenen meer en meer het verlangen had gema-
nifesteerd, dat er langs de hoofdwegen in de polder voetpaden moesten worden aangelegd
en zij op zich hadden genomen voor het onderhoud ervan te zorgen.

Het polderbestuur was van oudsher tevens verantwoordelijk voor een aantal niet-materiële
zaken, zoals de armenzorg, het onderwijs en het religieuze leven. Een en ander werd landelijk
geregeld in de Staatsregeling voor het Bataafse Volk van 1799, die immers beoogde de grip
van de centrale overheid op de lokale wetgeving drastisch te versterken. De gevolgen daarvan
drongen slechts langzaam tot de bevolking door, zeker op het platteland. Niemand anders
dan De Sonnaville, die immers aan de wieg van deze Staatsregeling had gestaan, was beter in
staat in deze situatie een leidinggevende rol te spelen. Hierboven zagen we reeds hoe het Pol-
derbestuur er, onder zijn leiding, reeds in 1811 in geslaagd was de armenzorg beter te struc-
tureren, door deze over te dragen aan de armbesturen van de betreffende domicilies der in-
woners. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs en het religieuze leven bleven evenwel
voorlopig nog bij het Polderbestuur berusten. 

Ter voorbereiding van een centrale regeling van het onderwijs, waren van overheidswege
districts-schoolopzieners aangesteld. De Sonnaville werd door het College van Dijkgraaf en
Heemraden gemachtigd met de schoolopzieners van het betreffende district in onderhande-
ling te treden. In de vergadering van het College van Dijkgraaf en Heemraden van 30 mei
1818 werd een, vermoedelijk in hoofdzaak door De Sonnaville opgesteld, reglement goedge-
keurd. Hierin werden niet alleen de tractementen van de beide polderonderwijzers vastge-
steld, maar ook de schoolgelden en de te gebruiken leermiddelen, de rapportage van de vor-
deringen van de leerlingen (elke drie maanden moest daarover aan de dijkgraaf verslag
worden uitgebracht), de schooltijden (vier dagen in de week ’s morgens en ’s middags drie
uur les en op donderdag en zaterdag ’s morgens drie uur, terwijl de middagen van die beide
dagen besteed moesten worden aan godsdienstonderwijs), de vrije dagen, de zindelijkheid op
school, enzovoorts. Bovendien hadden dijkgraaf en heemraden het recht zich persoonlijk op
elk gewenst moment op de hoogte te stellen van de vorderingen der leerlingen en de staat
van het schoolgebouw.

Het doorsnijden van de banden met de kerk ging met meer moeilijkheden gepaard. Twee
heemraden hadden de rekeningen, zowel van de polder als van de kerk, vanaf het begin tot
1820 nagezien, maar hun conclusies werden door de kerkbestuurders aangevochten, met als
gevolg een reeks besprekingen tussen polder- en kerkbestuur. Een belangrijk geschilpunt was
daarbij of ook de pastorie, de schoolgebouwen en de onderwijzers en hun woningen bij de

28 AS, inv. nr. 19: 8 juli 1820 werd dit voorstel gedaan.
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overdracht betrokken waren. Er werd een commissie gevormd, waarin naast de beide ge-
noemde heemraden ook De Sonnaville zitting kreeg, met als opdracht de gouverneur schrif-
telijk over de ontstane situatie te informeren. De eerste vergadering over deze kwestie vond
plaats op 2 november 1821, op verzoek van de kerkvoogden van de beide polderkerken. Het
laatste overleg was op 8 maart 1823 in de vergadering van het College van Hoofdingelanden.
In een bijeenkomst van deze commissie met de gouverneur, op 27 juli 1822, kon de knoop
worden doorgehakt. Het resultaat was dat alle bezittingen overgingen naar de kerk, waaraan
bovendien nog een flinke som geld moest worden toegevoegd.29

Nog één memorabel feit moge hier worden genoemd: in de vergadering van 29 januari
1814 van het College van Dijkgraaf en Heemraden stelde De Sonnaville, namens de presi-
dent-hoofdingeland, voor ‘om een Commissie na den Hage te zenden ten einde bij Z.M. den
Heere Prince van Orange en Nassouw, Souverain Vorst der Vereenigde Nederlanden een
Compliment te gaan afleggen, tevens te kennen gevende dat van stadswegen diergelijke Com-
missie zoude vertrekken en eenige leden dier Commissie tot dit Collegie mede behorende de-
zelve van wegens dit Collegie gecommitteerd wordende, de kosten gezamentlijk konde wor-
den gedragen’.30 Dat was drie jaar nadat de eed van gehoorzaamheid aan keizer Napoleon
was afgelegd!

De Sonnaville als dijkgraaf (1823-1837)

Dijkgraaf mr Lucas Dijl was op 7 oktober 1822 overleden en werd op 22 maart 1823 opgevolgd
door heemraad mr Laurens Veer. Deze werd spoedig daarna ziek en overleed reeds op 7 ok-
tober van dat jaar. In zijn plaats werd toen heemraad dr Petrus de Sonnaville per Koninklijk
Besluit van 18 december 1823 tot dijkgraaf benoemd.

Onder zijn leiding kreeg het bestuur een duidelijk zakelijker karakter. Om onnodig verga-
deren te voorkomen, stelde hij in dat combinaties van twee heemraden een meer direct toe-
zicht op de staat der verschillende polderwerken zouden gaan uitoefenen. Zij konden zich
dan ter plekke van de toestand op de hoogte stellen, zodat hun bevindingen direct met de
dijkgraaf of in het College van Dijkgraaf en Heemraden besproken konden worden.

Zijn directheid van optreden willen we verder illustreren met zijn optreden tegen de wild-
groei van zogenaamde kilmolens of staartmolens, die door landeigenaren geplaatst werden in
de lager gelegen delen van de polder. Het door deze molentjes uitgemalen water bezorgde de
ernaast gelegen landerijen daarbij soms veel wateroverlast, met als gevolg onderlinge ruzies.
Om die reden werd het plaatsen ervan aan banden gelegd. Toen een der ingelanden zo’n kil-
molen dan ook illegaal geplaatst had, ging De Sonnaville er, vergezeld van een deurwaarder,
spoorslags op af en gaf opdracht de molen binnen 24 uur af te breken en de oude toestand te
herstellen. Het College van Dijkgraaf en Heemraden nam deze beslissing over en toen de
eigenaar in gebreke bleef, werd de kilmolen door een van de timmerbazen van de polder op
kosten van deze eigenaar afgebroken. Op onderlinge conflicten tussen polderbewoners ging
de nieuwe dijkgraaf persoonlijk af, bijvoorbeeld naar molenaars om hen over hun fouten te
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29 AS, inv. nr. 53, in de vergadering van 2 november 1821 van het College van Hoofdingelanden werd een missive van
8 oktober 1821 van kerkvoogden van de beide polderkerken besproken, waarbij om een bespreking werd gevraagd
over artikelen 36 en 37 van het Reglement op de Administratie van de Kerkelijke Fondsen, gearresteerd bij Konink-
lijk Besluit, 12 november 1819, nr. 65. Een overzicht van de onderhandelingen is te vinden in AS, inv. nr. 53, 23 fe-
bruari 1822; een verslag van de bijeenkomst met de gouverneur in AS, inv. nr. 53, 8 maart 1823.

30 AS, inv. nr. 18, 29 januari 1814.



onderhouden en naar polderbewoners om hen te wijzen op achterstallige betalingen of op
het achterstallige onderhoud van hekken en dammen. Maatstaf daarbij vormden steeds de
door het bestuur uitgevaardigde keuren en niet de eventuele, door polderbewoners onder-
ling gemaakte, afspraken.

Ter controle van de uitvoering der uitgevaardigde keuren werden door De Sonnaville in-
structies opgesteld voor de verschillende polderfunctionarissen, zoals voor de timmerbazen,
de bode en de secretaris en penningmeester van het bestuur. Blijkbaar met succes, want op de
jaarvergadering van de hoofdingelanden van 8 april 1824 kon hij er met trots op wijzen dat er
de laatste tijd veel verbeterd was: alle schulden waren betaald; alle dijk- en slootwerken, mo-
lens en bruggen bevonden zich in goede staat en werden naar behoren onderhouden en er
was bovendien ook nog een positief saldo van 9169 gulden. Als redenen voor die verbeterde
situatie noemde hij: de goede verstandhouding binnen het College van Dijkgraaf en Heem-
raden; de ontlasting van het onderhoud van enkele kostbare gebouwen, zoals twee kerken,
een pastorie en twee schoolhuizen (samen met het traktement van twee schoolmeesters); de
ontheffing van de onderhoudsplicht van de polderarmen en van de uitbetaling van brand-
meesters en hooistekers; en het stopzetten van de uitbesteding van het krozen en van het we-
genonderhoud, hetgeen voortaan door de ingelanden zelf werd verricht. De belangrijkste fac-
tor die tot de verbetering had bijgedragen, was evenwel de aanleg van het Noord-Hollands
Kanaal, dat in zijn loop voor een deel de westelijke ringdijk van de Schermeer volgde.

Op 17 september 1818 hadden de eerste besprekingen tussen de generaal-inspecteur van
Rijkswaterstaat, J. Blanken, en de hoofdingelanden van de Schermeer plaats gevonden. Daar-
bij bleek dat Rijkswaterstaat had besloten om parallel langs het deel van de ringdijk dat bloot-
stond aan de golfslag van de Lange Meer (thans Alkmaardermeer genoemd) de zogenaamde
Rijsendam aan te leggen.31 Hierdoor zou de scheepvaart in het Noord-Hollands Kanaal tegen
de wind en golfslag van de Lange Meer worden beschermd. Voor het polderbestuur had dat
tot gunstig gevolg dat het van het onderhoud over het dijkgedeelte tussen, ruwweg, West-
Graftdijk en het Zeglis in Alkmaar, goeddeels was ontlast. Vooral het onderhoud van de uit
grote Noorse keien bestaande glooiing van de westdijk tegenover de Lange Meer was door de
jaren heen een buitengewoon kostbare onderneming geweest.32 Daarenboven werd de gehe-
le westdijk op kosten van het Rijk drie voet opgehoogd. Als intermediair tussen de Schermeer,
Rijkswaterstaat en de aannemers van de kanaalwerken heeft De Sonnaville een cruciale rol ge-
speeld.

Hoe hard deze verbeteringen nodig waren bewezen de februaristormen van 1825. Op 5 fe-
bruari werd met de bewaking van de westelijke dijken van de Schermeer begonnen en alles
werd in gereedheid gebracht om zonodig in te kunnen grijpen. Enkele dagen later brak de
dijk bij Durgerdam door, waardoor het water overal in Noord-Holland sterk steeg. De dijk bij
de Lange Meer liep daarbij groot gevaar, omdat een stuk moerassige grond in het Noord-Hol-
lands Kanaal wegzakte. De dijkgraaf was snel ter plaatse, spoedig gevolgd door het gehele pol-
derbestuur. Aan de buitenzijde van de dijk werd een bekisting aangebracht, puin en specie
werden aangesleept. Nadat de gehele nacht was doorgewerkt, begaf De Sonnaville zich de dag

31 AS, inv. nr. 53, 17 september 1818 (bespreking in de vergadering van hoofdingelanden) en inv. nr. 18, 28 augustus
1919 (besproken in de vergadering van dijkgraaf en heemraden).

32 Die Noorse keien werden daarna gebruikt ter versterking van de Rijsendam, AS, inv. nr. 18, 28 augustus 1819. Tot de
verbeterde situatie had ook bijgedragen de vergoeding à 11.000 gulden van de aannemer van ’s Rijkswerken, voor
het inlaten van buitenwater bij de aanleg van de kanaalwerken. Zie J.J. Schilstra, Schermerland. Mensen en molens vroe-
ger en nu (Schagen 1993) 156.
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daarop naar Alkmaar en kocht daar 50 à 60 lasten puin, met de toezegging dat ze direct be-
zorgd zouden worden. Tevens zorgde hij voor extra timmerlieden uit de stad om de bekisting
te versterken. De eerstvolgende weken kocht De Sonnaville op eigen houtje nog vele lasten
puin, soms wel 100 tegelijk, vooral te Egmond en omgeving, ter verbetering van wegen en dij-
ken en vooral ter verhoging van de ringdijk. Zou de aangekochte hoeveelheid te groot blijken
te zijn, dan zou – aldus redeneerde De Sonnaville – de rest tegen een aantrekkelijke prijs ver-
kocht kunnen worden.33 Nadat de storm was gaan liggen, werd er nog enige tijd een bewaking
van het zwakke gedeelte van de dijk ingesteld, maar het directe gevaar was geweken. Hoewel
de mogelijkheid bestond de geleden schade op de overheid te verhalen, werd op voorstel van
De Sonnaville besloten daar geen gebruik van te maken: tenslotte was, dank zij de goddelijke
zegen, de Schermeer voor een ramp behoed. Ook met betrekking tot de aan de Nauernase
Vaart aangerichte schade werd geen aanspraak op schadeloosstelling gemaakt.34

Spoedig na 1825 maakten de Nauernase Vaart en de westdijk een einde aan de hierboven
geschetste gunstige financiële vooruitzichten. Gedurende zijn gehele periode als polderbe-
stuurder werd De Sonnaville met deze beide problemen, vaart en dijk, geconfronteerd; zij
hebben hem veel tijd en energie gekost.

Begin 1826 verscheen in de Staatscourant de aankondiging van een openbare aanbesteding
tot het bepuinen van de langs het Noord-Hollands Kanaal gelegen ringdijk van de Schermeer,
zodat deze als jaagpad en rijweg zou kunnen dienen. Het was wederom een duidelijk voor-
beeld van de toegenomen invloed van de overheid op het lokale gebeuren. Het polderbe-
stuur was namelijk nergens in gekend en in de vergadering van 14 januari 1826 kwam het Col-
lege van Dijkgraaf en Heemraden tot de conclusie dat het, wat dat dijkgedeelte betrof,
afhankelijk zou worden van het Rijk en niet meer zelf zou kunnen beslissen over zaken als on-
derhoud en dijkhoogte, en dat om die reden toch tenminste de toestemming van het College
gevraagd had moeten worden.35 Daar wist men immers uit ervaring dat de dijk jaarlijks een
Rijnlandse duim zakte en dat het gewicht van een puinstorting die daling slechts zou bevor-
deren, hetgeen voor de polder een zeker gevaar kon inhouden. De dijkgraaf werd opgedra-
gen zich in verbinding te stellen met zowel Rijkswaterstaat als de gouverneur, ten einde in het
vervolg meningsverschillen over de dijkdirectie te voorkomen.

In zijn brief aan de gouverneur schreef De Sonnaville: ‘Het is niet het voornemen van Dijk-
graaf en Heemraden – hoe vele redenen zij ook mogen hebben, om zich te beklagen, dat
men over hun eigendomme disponeert, zelfs zonder eenige voorafgaande kennis – moeilijker
of lastiger te zijn dan noodig is, maar zij verlangen alleen dat men hunne aanmerkingen in
consideratie neme en dezelve gelieve te beantwoorden’, waarna de bovengenoemde bezwa-
ren werden opgesomd. De gouverneur was het met de bezwaren van het College van Dijk-
graaf en Heemraden eens, maar wees erop dat het een Rijksbeslissing was. Wel zegde hij toe
vóór de aanbesteding op 25 januari met de directeur-generaal van Rijkswaterstaat over de aan-
gevoerde bezwaren overleg te plegen, hoewel naar zijn mening de genomen maatregelen de
Schermeer niets dan voordeel zouden bieden en men de aanbesteding dan ook rustig door
kon laten gaan. De gouverneur zegde toe er alles aan te zullen doen om ervoor te zorgen dat
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33 AS, inv. nr. 20, 7 februari 1825: de praktische uitvoering van het werk stond onder leiding van heemraad en hoofd-
ingeland Dirk Vader; ibidem, 16 april 1825: de dijk werd tevens voorzien van genummerde palen (van 0 tot 142), zo-
dat elke plaats voortaan nauwkeurig kon worden aangegeven.

34 AS, inv. nr. 20, 26 februari 1825.
35 AS, inv. nr. 20, 14 januari 1826.



het dijktoezicht en het treffen van voorzieningen oudergewoonte aan het dijkcollege zou blij-
ven toevallen.

Blijkbaar gerustgesteld keerden de heren van het College huiswaarts. Samen met de tim-
merbazen stelde De Sonnaville een plan op om, voordat met de puinstorting zou worden be-
gonnen, de dijk eerst op de gewenste hoogte te brengen. Spoedig nadat het puin gestort was,
bleek evenwel dat de grote aantallen van zij aan zij ingespannen trekpaarden, die nodig waren
om de vaak grote (zee)schepen door het kanaal te slepen, veel schade aan de jaagweg op de
dijk toebrachten. Het werd hoogst onbillijk gevonden om de hieruit voortvloeiende meerdere
kosten te verdisconteren in een verhoging van de polderlasten voor de inwoners van de Scher-
meer. Daarom schreef De Sonnaville, in de hem kenmerkende diplomatieke stijl, aan de be-
treffende autoriteiten dat hij ‘met wederzijdsche overtuiging van billijkheid en noodzakelijk-
heid eene overeenkomst wenschte te kunnen treffen, waardoor aan hunne [namelijk die van
het Dijkcollege] redelijke verlangens zoude kunnen worden voldaan zonder dat het zelfs
noodig zoude zijn daarover de tusschenkomst van het Gouvernement vooraf in te roepen’.36

In het jaar daarop werd er geïnspecteerd, gedelibereerd en gerekend, maar in de zomer
van 1835 was er nog niets gebeurd. Intussen was ook de zuiddijk bij West-Graftdijk in een
steeds deplorabeler toestand geraakt, maar op last van De Sonnaville werd elke verbetering
daarvan uitgesteld, totdat eerst de gehele dijk door Rijkswaterstaat geïnspecteerd zou zijn.37

In de vergadering van hoofdingelanden van 14 april 1836 kon De Sonnaville evenwel melden
dat er voor het onderhoud van de ringdijk door het Rijk een extra schadevergoeding van
2500 gulden was verleend en dat er ter bestrijding van de kosten jaarlijks aan de polder een
bedrag zou worden uitgekeerd.38 Op de vergadering van hoofdingelanden van 4 juni 1836
deelde de president-hoofdingeland mede dat dit College had besloten ‘den Heer Dijkgraaf
voor zijne voorgedragen ophelderingen en de door Zijn Ed. in het bijzonder aangewende de-
vooren gelegenheid te geven, zich altijd te herinneren aan de erkentenis van Heeren Hoofd
Ingelanden dat het aan Zijn Ed. Gestr. heeft mogen gelukken zonder eenige kosten van pro-
ces, zonder advocaat of procureur, een geschilpunt met de administratie der Domeinen ten
einde te brengen, waarbij de Polder de Schermeer een zoo aanzienlijk belang had en hetgeen
zoo wenschelijk is gedetermineerd geworden’. Daarop werd hem een fraai bewerkte zilveren
koffievaas overhandigd, met de volgende inscriptie:39 De Schermeer aan haren Dijkgraaf ter Ge-
dachtenis 14 april  1836.

Wat de Nauernase vaart betreft, in maart 1827 verklaarde het bestuur van de Westzaaner-
polder dat, als gevolg van de veel te lage dijk, bij de laatste noordwesterstorm met grote moei-
te een doorbraak was voorkomen. Dit had het mogelijk gemaakt de schadeclaim aan de
Schermeer beperkt te houden. Volgens De Sonnaville kon de Schermeer evenwel – op grond
van het contract van 12 november 1632, waarin het polderbestuur van Westzaanen vergun-
ning had gegeven voor het graven van de Nauernase Vaart – nooit aansprakelijk worden ge-
steld voor aan derden toegebrachte schade. Hij zou de heren van Westzaanen op de eerstvol-
gende bijeenkomst hierop wijzen.

36 AS, inv. nr. 74, brief van 13 december 1833 aan de Permanente Commissie uit het Amortisatie Syndicaat te Amster-
dam.

37 AS, inv. nr. 74, 9 september 1834. In september 1835 kwam er, door tussenkomst van de gouverneur, een overeen-
komst met Domeinen tot stand: ibidem, 14 september 1835.

38 AS, inv. nr. 54, 14 april 1836.
39 AS, inv. nr. 22, 4 juni 1836. Ook de heren heemraden werden door de president-hoofdingeland bedankt voor hun

aandeel in het succes en ook zij kregen een geschenk in zilver.
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Het werd de aanleiding tot
een fel conflict tussen beide
polderbesturen, naar aanlei-
ding waarvan het bestuur van
Westzaanen een formele
klacht bij de gouverneur in-
diende. In zijn reactie op
deze klacht stelde dijkgraaf
De Sonnaville dat het polder-
bestuur van de Schermeer er
alles aan gedaan had de Nau-
ernase dijk goed te onder-
houden:

Wij avanceren dit niet met eenige animositeit of omdat wij Uw Ed. Achtb. zouden willen
uitdagen tot eene provocatie; dit zij ons verre, maar wij zeggen dit alleen omdat wij ter goe-
der trouw in het denkbeeld verkeeren, dat wij in allen deele aan het bestaande contract
hebben voldaan en dat wij ons daarom niet kunnen begrijpen, dat een beklag aan het Gou-
vernement door Uw Ed. Achtb., wegens nalatigheid van onze zijde begaan, gesanctioneerd
zoude zijn. Het valt evenwel in het mogelijke, dat wij in eene abusive opinie verkeeren [...]
terwijl wij niet onbewust zijn, dat in alle geregelde maatschappijen eene bevoegde autori-
teit moet bestaan, welke in diergelijke verschillen wanneer die niet onderling kunnen wor-
den getermineerd, behoort te beslissen, als zonder welke beslissing nimmer een gepast ein-
de zoude te krijgen zijn. In allen gevalle is het ons voorgekomen, dat het niet de moeite
waardig is, om over eene materie als de onderhavige, ons het harnas aan te trekken [...].40
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Afb. 3. De aan Petrus de Sonna-
ville geschonken bokaal van
loodglas en zilver, 16,8 cm hoog.
Noordpolderhuis, Schermer-
horn (met dank aan waterschap
Het Lange Rond).



Op 21 januari 1829 werden beide partijen door de gouverneur voor een gesprek uitgenodigd,
in een poging de knoop door te hakken. Blijkbaar heeft het formele standpunt van De Son-
naville geen stand kunnen houden, want de notulen van 9 april 1829 vermelden dat de dijk
van de Nauernase Vaart de Schermeer de eerstvolgende vijf jaar veel geld zal gaan kosten.41

In 1830 ontstond een vergelijkbaar conflict met de poldermeesters van de Karnemelkspol-
der te Knollendam over de oostelijke oever van de Nauernase Vaart. De dijk aan die kant zou
te zwak zijn om het door de Schermeer te onderhouden jaagpad te kunnen torsen. Wie moest
de versteviging en ophoging van de dijk betalen, Knollendam of de Schermeer? Door de per-
soonlijke inbreng van De Sonnaville kon dit dreigende conflict in der minne worden geschikt.

Van De Sonnaville’s talrijke activiteiten als dijkgraaf willen we er nog twee noemen. Ten
eerste de organisatie van het tweede eeuwfeest van de droogmaking van de Schermeer, dat op
17 juli 1833 op grootse wijze werd gevierd.42 Ten tweede zijn voorstel om het geld van het mo-
lenaars-weduwenfonds onder het bijzonder toezicht van het Dijkcollege te stellen. Hij ont-
wierp een reeks bepalingen om dit fonds voor de toekomst veilig te stellen en zijn groei te be-
vorderen. Het geld werd in de polderkas gestort tegen een rente van vijf procent. In 1824
bedroeg het bezit van het fonds 1653 gulden; een jaar later was het reeds 2000 gulden en in
1829 ruim 3000 gulden.

In de herfst 1834 werd De Sonnaville ernstig ziek en ontbrak hij, noodgedwongen, op de
vergaderingen van het Dijkcollege. Op 7 maart 1835 was hij enigszins hersteld, maar nog zo
zwak, dat er bij hem thuis vergaderd werd. Op 8 april verscheen hij echter weer op de verga-
dering van het College van Dijkgraaf en Heemraden. Dat bleef zo tot 29 juli 1837, de laatste
vergadering waarop hij aanwezig zou zijn; nog geen drie weken later, op 17 augustus 1837,
kwam er een einde aan zijn leven. Het was op het laatst blijkbaar snel gegaan. In zijn testa-
ment, opgemaakt een week voor zijn overlijden, lezen we: ‘hij kon uit hoofde van door ziekte
veroorzaakte zwakte noch schrijven noch ondertekeenen’.

In de vergadering van 19 augustus 1837 werd hij door de president-hoofdingeland plechtig
herdacht. Tot zijn opvolger werd jhr Daniel Carel de Dieu Fontein Verschuir gekozen, 33 jaar
oud, heemraad van de Schermeer en secretaris van de stad Alkmaar.

Enig inzicht in De Sonnaville’s persoonlijkheid valt te ontlenen aan het door zijn weduwe
uitgegeven overlijdensbericht:

Na eene gelukkige Echtvereeniging van vijf en veertig Jaren, behaagde het heden Gods
voorzienigheid van mijne zijde te rukken mijn geliefden Echtgenoot Petrus de Sonnaville.
Een kort doch smartelijk lijden eindigde zijn twee en zeventig jarig leven.
Diep betreur ik met mijne kinderen en behuwd kinderen dit onherstelbaar verlies, maar
de herinnering aan zijn deugdzamen wandel, zijne algemeene welwillendheid, en aan de
stiptste nauwgezetheid waarmede hij, onafgebroken de, uit veelvuldige betrekkingen,
hoogst moeijelijke levenspligten vervulde, doen ons met gegrondheid hoopen op zijne be-
tere standverwisseling.

41 AS, inv. nr. 54, 9 april 1829. Zie ook ibidem, inv. nr. 53, 10 april 1827.
42 Over dit feest werd een artikel aangeboden onder de titel ‘7 juli 1833: een feestmaal in het Polderhuis’, Een nieuwe

Chronyke. Uitgave van de Oudheidkundige Vereniging Graft-de Rijp 16 (1999) 89-94.
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Jaap van Moolenbroek, Mirakels historisch. De
exempels van Caesarius van Heisterbach over Ne-
derland en de Nederlanden (Middeleeuwse Stu-
dies en Bronnen 65; Hilversum: Verloren, 1999,
361 blz., ISBN 90-6550-063-4)

In het oeuvre van de cisterciënzer monnik Caesarius
van Heisterbach (c.1180-c.1240) vinden we een klei-
ne negenhonderd korte verhalen over recente won-
derlijke voorvallen (miracula) die beschouwd wer-
den als tekenen van de goddelijke voorzienigheid en
die vanwege hun moraliserende strekking exempla
kunnen worden genoemd. Veel van deze verhalen
gingen over recente gebeurtenissen en kwamen
Caesarius ter ore op zijn reizen of via zegslieden uit
zijn omgeving. Eenenzestig spelen zich af in of be-
vatten een verwijzing naar het gebied van het huidi-
ge Nederland. Van Moolenbroek heeft deze ‘Neder-
landse’ verhalen geselecteerd, vertaald en van
commentaar voorzien. Het levert een prachtige bun-
del op vol staaltjes van onvervalste vertelkunst die
voorzien zijn van deskundige achtergrondinforma-
tie, zowel over de mogelijke historische context als
over de religieuze (on-)zekerheden die uit de verha-
len naar voren komen.

Helaas is Holland niet zo goed vertegenwoordigd.
Ruim een kwart van de verhalen heeft betrekking op
Friesland en Groningen, Overijssel en Limburg ko-
men ook veel aan bod, maar op Holland hebben
slechts drie verhalen betrekking. Dat verbaast wel
enigszins, omdat de abdij Heisterbach sinds 1203
een uithof bij Dordrecht had als voorschot op de
stichting van een echt dochterklooster. Er moeten
dus regelmatig contacten met deze streken zijn ge-
weest. Waarom vinden we er dan nauwelijks verha-
len over in Caesarius’ werk? Van Moolenbroek sug-
gereert op p. 313 dat er ‘Misschien in het toenmalige
Holland en Zeeland op religieus gebied weinig op-
zienbarends gebeurde?’ Veel meer valt er inderdaad
niet over te zeggen.

Een van de verhalen (nr. 16) gaat over een kruis
dat een Brabantse ridder van Maria had gekregen
en dat vervolgens, nadat de ridder ingetreden was
in het klooster Himmerod in het Rijn-Moezelge-
bied, aan een gravin van Holland was gegeven, op
haar verzoek. Het klooster schonk ook een paard
aan de graaf van Holland, dat overigens ontsnapte
maar door Maria wonderlijk werd teruggebracht.
Waarschijnlijk zijn de contacten tussen Holland en
Himmerod ontstaan als gevolg van de wijnhandel
van het klooster, waarvoor de kloosterlingen tol-
vrijstelling kregen, in ruil voor geschenken.

Het tweede ‘Hollandse’ verhaal gaat over vergif-

fenis. Drie broers worden onderweg aangevallen.
Twee van hen worden gedood, de derde dodelijk
gewond. Een toegesnelde priester neemt de laatste
de biecht af en vraagt hem zijn vijanden te verge-
ven. De man kan dat aanvankelijk niet, maar hij
komt net op tijd tot inkeer en vergeeft van harte.
Na zijn dood werd er niet alleen een heldere glans
boven zijn lichaam waargenomen, een teken van
genade, maar ook keerde hij nog een keer in het
lichaam terug om de mensen op te roepen tot ver-
geving. Het commentaar plaatst dit verhaal in de
verteltraditie en in de context van vetevoering en
eigenrichting, maar moet helaas constateren dat
er weinig aanleiding is het mirakel te verbinden
met wat zich recent in Holland zou hebben afge-
speeld. Holland vormt slechts het decor.

Het derde verhaal is veel langer en bevat ook
veel meer historische aanknopingspunten, zoveel
zelfs dat J.L. van der Gouw in 1994 een heel boek-
je aan de hoofdpersoon wijdde. Het gaat over
Everwacker (niet Everwach), een rentmeester van
de bisschop van Utrecht die een verbond sloot met
de duivel, na zijn dood in de hel terechtkwam,
maar weer in het leven terugkeerde en daar een
toonbeeld van boetedoening werd. Hij werd na te-
rugkeer van een kruistocht getroffen door een
ziekte. In de kerk van het Zuid-Hollandse Schellui-
nen riep hij de heilige Nicolaas te hulp, die hem
na enige aarzeling van zijn ziekte verloste. Van
Moolenbroek laat zien dat het miraculeuze exem-
pel enerzijds past in een bekend model, maar an-
derzijds ook elementen bevat die niet op fictie zul-
len teruggaan.

Helaas is het hier niet de plaats om in te gaan op
de andere verhalen, waarvan er vele veel aardiger
en informatiever zijn dan de ‘Hollandse’: over een
streberig meisje in de kloosterschool van Jesse, een
toernooi van doden in Limburg, een Friese pries-
ter wiens handen zo trilden dat hij de miswijn door
een rietje moest drinken, zinloos geweld op een
kermis in Boazum, etcetera. Er is veel te genieten
in dit boek, dat vaak verrassende informatie biedt
over het vroeg 13e-eeuwse Nederland en tegelijk
een levendig beeld schetst van de dagelijkse
vroomheid in die tijd.

A. Janse

277

Boekbesprekingen



Th.A.A.M. van Amstel, De heren van Amstel 1105-
1378. Hun opkomst in het Nedersticht van Utrecht
in de twaalfde en dertiende eeuw en hun vestiging
in het hertogdom Brabant na 1296 (Middeleeuwse
Studies en Bronnen LXI; Hilversum: Verloren,
1999, 262 blz., ISBN 90-6550-299-8)

De schrijver van dit boek, Theo van Amstel, is ge-
specialiseerd in de monumentale kunsten in rela-
tie tot de architectuur. In dit veld werkzaam, maar
ook geïnteresseerd in cultuur- en kunstgeschiede-
nis, begon hij in 1989 een genealogisch onderzoek
naar zijn voorouders in Brabant. In eerste instan-
tie probeerde hij de verwantschap van het geslacht
van Amstel in Brabant met het Nederstichtse mi-
nisterialengeslacht van Amstel uit de 12e en 13e
eeuw aan te tonen. Vooral door een studie uit 1981
over de heren van Kuyc door J.A. Coldeweij leek
het meer dan waarschijnlijk dat Gijsbrecht IV in
1296, na de moord op de Hollandse graaf Floris V,
naar Brabant was gevlucht en dat zijn zoon Jan I
zich daar vestigde. Het onderzoek is uitgegroeid
tot een volledige studie over de heren van Amstel.
Het boek begint met de vermoedelijke pre-Am-
stels, onvrijen in Werinon (Nederhorst den Berg)
en bezit van de abdij van Werden, en behandelt de
opkomst van het ministerialengeslacht van Amstel
in dienst van de bisschop van Utrecht, het streven
naar onafhankelijkheid van de bisschop, de be-
trokkenheid van Gijsbrecht IV bij de staatsgreep
tegen Floris V, gevolgd door de komst naar ’s-Her-
togenbosch en de verdere familiegeschiedenis in
Brabant.

De naam ‘Amestelle’ van het rechts- en ontgin-
ningsgebied van het bisdom Utrecht werd in 1126
familienaam van Wolfger (van Amestelle), die er al
in 1105 het schoutambt vervulde in dienst van de
bisschop van Utrecht. Deze voerde een zelfde
machtspolitiek als zijn leenheren, de Duitse
rooms-koningen en keizers, die prelaten van de
kerk aanstelden over hun domeinen. De bisschop
liet zijn bezittingen niet beheren door zijn (zeven)
leenmannen, pre-feodale edelen, maar door zijn
bedienden, onvrijen van wie hij niets te vrezen
had. Deze ministeriales kregen in de loop der tijd
vaak een sterke positie en stonden als dienaar van
de bisschop soms in hoger aanzien dan de liberi ho-
mines. Dit proces van statusstijging bepaalde ook
de geschiedenis van het geslacht van Amstel in de
kerkelijke rechtsdistricten in het noordwesten van
het Nedersticht. Een nieuwe status werd bijvoor-
beeld verkregen bij de toekenning van het rent-
meesterschap van Amestelle en domeinen bij het

Overmeer aan Gijsbrecht II van Amstel. Hij werd
zo de vierde schout-rentmeester van zijn geslacht
in Amestelle en daarmee was de functie erfelijk ge-
worden. Juridisch schoof zijn positie op naar die
van een leenman en hij was vrij van hele of halve
horigheid. Gijsbrecht II was ook ridder in de top
van de krijgsmacht van de bisschop. Hij werd beti-
teld als dominus Giselbertus de Amestel of noemde
zich Giselbertus miles de Amstel. Het huwelijk van
Gijsbrecht III van Amstel met een dochter van het
pre-feodale adellijke geslacht van Kuyc (leenman-
nen van de bisschop) betekende weer een trede
op de maatschappelijke ladder. Gijsbrecht IV be-
hoorde ondanks zijn onvrije herkomst in het
graafschap Holland tot de stand der edelen.

Het was mede door de positie van de Utrechtse
kerkvorsten, die zich steeds weer moesten verdedi-
gen tegen hun leenmannen, vooral de graven van
Holland, dat de heren van Amstel carrière konden
maken in het bisschoppelijke leger. Maar de toe-
name van macht van de heren van Amstel bracht
bij hen ook een streven naar onafhankelijkheid te-
weeg, een streven dat voor Gijsbrecht IV van Am-
stel niet goed zou aflopen. In een conflict tussen
de zwakke bisschop Jan van Nassau en Gijsbrecht
IV mengde zich graaf Floris V, die uit was op eigen
gewin. Nadat Jan van Nassau te gronde was ge-
richt, werd Gijsbrecht IV door de graaf vijf jaar ge-
vangen gezet, om daarna in ‘genade’ te worden
aangenomen als leenman: de bisschop had name-
lijk de goederen van Gijsbrecht moeten afstaan
aan Floris V. Genoeg reden voor Gijsbrecht IV om
deel te nemen aan het complot dat werd gesmeed
tegen Floris V, toen deze zich de woede van de En-
gelse koning Edward I op de hals haalde door een
alliantie met de Franse koning aan te gaan. Men
wilde Floris V naar Engeland ontvoeren. De gijze-
ling liep echter bij Muiden mis en Floris V werd in
paniek ‘door de edelen’ vermoord. Gijsbrecht IV
was hier volgens de schrijver trouwens niet bij aan-
wezig. Hij weet aannemelijk te maken dat Gijs-
brecht IV van Amstel en later zijn zoon Jan, die
nog een poging deed Amstelland te hernemen,
naar Brabant zijn gevlucht. Gezien hun familie-
banden met het geslacht van Kuyc en met name
Jan I van Kuyc, invloedrijk in het hertogdom Bra-
bant, was dit een logische stap. Laatstgenoemde
was ook bij het complot betrokken.

De laatste twee hoofdstukken behandelen de fa-
milie-geschiedenis van het geslacht van Amstel in
Brabant, tot ongeveer 1378, het jaar waarin Willem
van Amstel (ridder) stierf: ‘de laatste afstammeling
van Gijsbrecht IV, die binnen het middeleeuwse
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leenstelsel fungeerde’ (p. 214). De familie kon
steeds moeilijker aan haar standsverplichtingen
voldoen en verviel langzaam tot de stand van ei-
gengeërfde boeren en landeigenaren in het kwar-
tier Maasland van de Meierij van ’s-Hertogenbosch.

Theo van Amstel heeft het tijdsbestek, de politie-
ke en maatschappelijke verhoudingen van de Mid-
deleeuwen zeer goed bestudeerd. Heel precies pro-
beert hij de status van de heren van Amstel te
bepalen aan de hand van titels, rechten en publie-
kelijk optreden. Ingewikkelde politieke verhoudin-
gen en intriges worden minutieus ontrafeld. De vele
verzamelde gegevens lijken gecomprimeerd in de
tekst te zijn weergegeven, wat de leesbaarheid niet al-
tijd ten goede komt. De auteur heeft vooral verwij-
zend geannoteerd. Dat neemt niet weg dat soms on-
duidelijk is welke stukken nieuwe inzichten of feiten
bevatten. Het begin over de pre-Amstels en de
hoofdstukken over de Amstels in Brabant komen
voort uit eigen onderzoek van de schrijver. Het mid-
denstuk over de heren van Amstel is een verwerking
van vaak al bekend materiaal. Maar als hij het in de
historiografie doorgaans positieve beeld van Floris
V nuanceert ten gunste van zijn opponenten, is dat
dan een eigen conclusie van de schrijver? Ik meen te
begrijpen van wel, omdat noten hier vrijwel ontbre-
ken.

Het boek bevat een lijst van gepubliceerde bron-
nen en literatuur, een overzicht van niet gepubli-
ceerde bronnen, indices van geografische namen
en persoonsnamen, genealogische staten en twaalf
bijlagen met getranscribeerde bronnen. De drie
opgenomen kaarten zijn ongedateerd, waardoor
mij niet duidelijk is wat daarop te zien moet zijn.
In dit verder goed verzorgde boek mis ik kaarten
met de dienstgoederen en eigen goederen van de
heren van Amstel, met data van verwerving en juri-
dische status. Hoewel hierover in de tekst genoeg
mededelingen worden gedaan, krijgt de lezer
daarvan geen duidelijk beeld, al is het toch klip en
klaar dat maatschappelijke status samenhing met
toe- of afname van dienstgoederen, rechten en
eigen bezit.

Martha Catania-Peters

Jeanne Verbij-Schillings (ed.), Het Haagse hand-
schrift van heraut Beyeren. Hs. Den Haag, Konink-
lijke Bibliotheek, 131 G 37 (Middeleeuwse Verza-
melhandschriften uit de Nederlanden 6;
Hilversum: Verloren, 1999, 273 blz., ISBN 90-6550-
034-0)

De werken van de heraut/geschiedschrijver Claes
Heynenz, beter bekend als ‘Heraut Gelre’ en vanaf
zijn verhuizing naar Holland in 1402 als ‘Heraut
Beyeren’, werden in 1885 door S. Muller Fzn. nog
als ‘alleronbehoorlijkst vervelend’ omschreven. Te-
genwoordig mogen ze zich echter in een grote be-
langstelling verheugen, zoals onder meer blijkt uit
de prachtige, door Jeanne Verbij-Schillings bezorg-
de, editie van zijn zogenaamde ‘Haagse hand-
schrift’. Het betreft een klein handschriftje met
dertig bladen waarop tweeëntwintig teksten te vin-
den zijn, in lengte variërend van twee regeltjes tot
achttien bladen. Die lange tekst is de Korte kroniek
van Brabant. Beduidend minder lang zijn de Korte
kroniek van Holland en de Korte kroniek van Vlaande-
ren. Deze laatste twee korte kronieken zijn bewer-
kingen van stukken uit de Spiegel historiael van Maer-
lant, aangevuld tot het begin van de 15e eeuw. Ze
geven vooral genealogische informatie en zijn ver-
lucht met kleurige wapenschilden. Ook bevat het
handschrift een Latijnse kroniek van de Engelse
koningen en diverse excerpten uit Jacob van Maer-
lants Historie van Troyen, onder andere de bekende
tekst Dits tparlement van Troyen. De editie is versche-
nen in de serie Middeleeuwse Verzamelhandschrif-
ten uit de Nederlanden en bevat zoals in deze serie
gebruikelijk een inleiding, met veel aandacht voor
de codicologische aspecten, en een zeer betrouw-
baar diplomatisch afschrift. Niet gebruikelijk, maar
wel bijzonder aantrekkelijk tenslotte is het bijge-
voegde facsimile van het complete handschrift.

In haar dissertatie had de bezorger van de nieu-
we editie al omstandig laten zien dat Heraut Beye-
ren beschouwd moet worden als een sleutelfiguur
in de Hollandse historiografie van de late Middel-
eeuwen. Hij was als heraut verbonden aan het hof
van graaf Willem VI (1404-1417) en vanuit zijn
kennis van genealogie en heraldiek was hij de aan-
gewezen man om de historiografie van het graaf-
schap met nieuwe werken te verrijken. ‘Nieuw’ is
in dit verband echter een betrekkelijk begrip. De
heraut was een compilator die zijn teksten hoofd-
zakelijk samenflanste uit allerlei bronnen. Het is
dan ook vooral in dát verband dat de teksten in
zijn Haagse handschrift van belang zijn. De codex
vormt als het ware zijn ‘persoonlijk archief’. De
daarin verzamelde teksten werden later gebruikt
als bron voor de grote prozakronieken, de Wereld-
kroniek en de Hollantsche cronike. Toch is het meer
dan een bronnenverzameling. Het Haagse hand-
schrift is keurig uitgevoerd, op perkament ge-
schreven en voorzien van prachtige wapenschil-
den. Waarschijnlijk is het oorspronkelijk bedoeld
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geweest als ‘ambtsdocument’ voor deze heraut en
wel in zijn hoedanigheid als wapenkoning der Ru-
wieren, een soort ‘opperheraut’ voor de landen in
het Neder-Lotharingse gebied, die benoemd werd
door de Brabantse hertog. Dat zou niet alleen de
luxe uitvoering, maar ook de grote aandacht voor
Brabant kunnen verklaren.

Op zichzelf zijn de teksten niet van groot be-
lang. Samen brengen zij echter toch iets nieuws.
Ze ‘leggen getuigenis af van de behoefte van de
middeleeuwer om de geschiedenis van zijn eigen
tijd te herleiden tot haar oorsprong’ (p. 30). Nog
veel duidelijker zien we dat in de grote prozakro-
nieken van de heraut. Vervelend is echter dat daar-
van nog steeds geen editie voorhanden is. Voorlo-
pig zullen we het moeten doen met een stukje van
zijn ‘persoonlijk archief’.

A. Janse

J.H.M. Sloof (ed.), De oudste bestuursregisters
van het hoogheemraadschap van Rijnland (1444-
1520). Regesten van de handelingen van dijkgraaf
en hoogheemraden (Werken der Stichting tot Uit-
gaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht
26; Leiden: Hoogheemraadschap Rijnland 1999,
488 blz., ISBN 90-72381-07-6)

Deze imposante publicatie bevat uitvoerige rege-
sten van vier oude bestuursregisters van het hoog-
heemraadschap Rijnland over de periode 1444-
1520. Deze registers behoren tot het oudste
gedeelte van het archief van het hoogheemraad-
schap Rijnland, dat voor de rest bestaat uit een be-
langrijke collectie charters en twee netregisters.
De bestuursregisters waren minuutregisters waarin
alle bestuurs- en rechtshandelingen van het hoog-
heemraadschap werden opgetekend. In de netre-
gisters werden vanaf 1434 alle zaken van blijvend
belang overgeschreven, zoals keuren, vergunnin-
gen en uitspraken. J.L. van der Gouw publiceerde
reeds in 1980 tafels op de rechts- of dingboeken
van het hoogheemraadschap over de periode
1520-1557. Deze tafels en een index vervaardigde
hij samen met zijn werkgroep archivistiek van de
Universiteit van Amsterdam. Voorts verscheen in
1992 een regestenboek van de charters van de
hand van M.H.V. van Amstel-Horák en R.W.G.
Lombarts.

Het initiatief om nu ook de vier oude bestuursre-
gisters van het hoogheemraadschap Rijnland toe-
gankelijk te maken verdient alle lof. Bij de inventari-

satie van het archief van het hoogheemraadschap in
1932 vervaardigde S.J. Fockema Andreae reeds een
index op de vier registers, maar hij liet hierin alle on-
derwerpen van tijdelijke aard weg. J.H.M. Sloof
heeft er bewust voor gekozen om alle informatie uit
de bestuursregisters verkort weer te geven, zodat
deze uitgave een waardevolle bron vormt voor zowel
genealogen als andere onderzoekers. Het glossari-
um en de indices van geografische namen en per-
soonsnamen die door P.A. Siepman zijn gemaakt,
zijn hierbij van onschatbare waarde. Het valt echter
te betreuren dat in deze uitgave geen zakenregister
werd opgenomen, ook al verwijst Sloof hiervoor
naar de digitale weergave van deze publicatie die op
het Rijnlandse archief raadpleegbaar is.

Aan de regesten gaat een algemene inleiding
vooraf over de structuur van de registers en de or-
ganisatie van het hoogheemraadschap Rijnland.
Sloof geeft hierin kort weer welke functionarissen
in dienst waren van het hoogheemraadschap en
waaruit hun taken bestonden. De bezorger merkt
terecht op dat de bestuursregisters redactioneel in-
gewikkeld in elkaar zitten, maar hij slaagt er niet al-
tijd in de gebruiker duidelijkheid te verschaffen in
de opbouw van de registers. Wie een blik werpt in
de regesten, merkt spoedig op dat de aantekenin-
gen chronologisch gegroepeerd zijn per zitting,
rechtsdag of schouw. In principe heeft de dienst-
doende klerk voor iedere afzonderlijke zitting een
kopje opgenomen waarin telkens de plaats van de
zitting, de datum en de aanwezige hoogheemraden
zijn vermeld. De aantekeningen onder het kopje
geven aldus de rechtshandelingen of besluiten
weer die op een bepaalde rechtsdag of schouw zijn
genomen of vastgelegd. Deze wijze van registratie
werd onder andere ook gebruikt in de dingtalen
van het Hof van Holland vanaf 1463. Dat de Rijn-
landse bestuursregisters al vanaf 1444 zo ingedeeld
zijn is dus bijzonder. Deze wijze van registratie ver-
klaart bovendien veel van de ‘achterwaartse’ aante-
keningen, ofwel notities van rechtshandelingen die
eerder gedateerd zijn, maar wel bij een bepaalde
zitting horen. Het is derhalve volkomen logisch dat
de aantekeningen in de bestuursregisters op het
eerste gezicht geen samenhang vertonen, omdat zij
een bepaalde fase in de procedure weergeven. Een
grote verdienste van deze uitgave is dat Sloof zoveel
mogelijk aantekeningen met elkaar in verband
heeft gebracht door middel van kruisverwijzingen.
Het was evenwel praktischer geweest als dit niet via
de folioaanduiding maar via een doorlopende
nummering van de aantekeningen was geschied,
zoals in de uitgave van de zogenaamde Memorialen
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Rosa door R.W.G. Lombarts (e.a.). Verder is het
jammer dat Sloof aantekeningen in de marge of la-
tere contemporaine toevoegingen niet duidelijker
heeft aangegeven, bijvoorbeeld door middel van
een afwijkende opmaak of voetnoten. Sloof heeft
wel de logica van de tekens in de kantlijn goed
doorzien. Zij vormden immers een hulpmiddel bij
de voortgang van een proces. Zo werd in de marge
op een horizontale streep met verticale streepjes
aangeduid in welke fase het bewuste proces ver-
keerde, ofwel hoe veel keer de zaak reeds was voor-
gekomen. Door middel van sterren werd gemar-
keerd welke aantekeningen in het netregister
moesten worden opgenomen.

M.C. Le Bailly

W. Gijsbers, Kapitale ossen. De internationale han-
del in slachtvee in Noordwest-Europa (1300-1750)
(N.W. Posthumus Reeks 9; Hilversum: Verloren,
1999, 661 blz., ISBN 90-6550-056-1)

Een bordje ossenstaartsoep lusten we soms nog
wel eens. Je vraagt je dan af of er echte ossenstaar-
ten inzitten, want de os, een gecastreerde stier, is
vrijwel van onze hedendaagse menukaart verdwe-
nen. Dat was vroeger wel anders. Door zijn rustige
aard beter te mesten en te transporteren dan de
stier, leverde de os, eenmaal geslacht en ingepe-
keld, een goede wintervoorraad voor de stedelijke
bevolking van Europa. In Holland waren het de rij-
kere burgers en de vloot die zich het ossenvlees
goed lieten smaken. In Denemarken en Sleeswijk-
Holstein was vanaf de 14e eeuw de ossenfokkerij
(door de boeren), de mesterij van deze ossen
(door kroon en adel) en de export van de slacht-
ossen (door kooplieden) een belangrijke bron van
inkomsten. Men exporteerde naar Duitsland en
de Zuidelijke Nederlanden en later veel naar het
gewest Holland. De ossen die hier in het voorjaar
mager aankwamen na een reis over zee of over
land, werden te koop aangeboden op de ‘magere
ossenmarkt’ en dan gevetweid in de zomer. In het
najaar werden ze doorverkocht op de ‘vette ossen-
markt’ om meestal geslacht te worden voor de win-
terprovisie. Toen economische crisis en oorlogen
het exporteren van ossen naar Holland bemoei-
lijkten, kwamen Hollandse kooplieden de ossen
zelf in Denemarken inkopen en ophalen. Deze pe-
riode staat in Denemarken bekend als de Hollän-
dertiden (tweede helft 17e eeuw, na 1660). Het is
begrijpelijk dat vanwege het grote economische

belang voor Denemarken en Sleeswijk-Holstein in
de Deense en Duitse taal allerlei studies over de os-
senproductie en -export zijn verschenen. Op be-
studering van deze boeken en op eigen bronnen-
onderzoek in Nederland (vooral Holland), maar
ook in Denemarken en Duitsland, berust het aca-
demisch proefschrift van Wilhelmina Maria Gijs-
bers, dat in een leemte van de Nederlandse histo-
riografie voorziet.

Het is een mooi boek geworden, waar heel wat
aan te zien en te beleven valt. De opzet is helder en
vloeit voort uit de vraag- en doelstellingen. In het
tweede hoofdstuk worden de determinanten in de
lange-termijnontwikkeling van de overlandse en
de overzeese handel in slachtossen tussen produc-
tiegebied (Denemarken/Sleeswijk-Holstein) en af-
zetgebied (Holland) onderzocht. Er wordt een
ruim overzicht geschetst van 1300 tot 1750. Drie
perioden worden er onderscheiden: die van op-
komst (1300-1500), expansie (1500- 1660) en con-
tractie (1660-1750). Deze perioden blijken te kun-
nen worden gekoppeld aan de drie fasen die John
P. Maarbjerg onderscheidt in zijn model van eco-
nomische integratiefasen van Scandinavië in de
wereldeconomie: die van prijsintegratie, product-
integratie en commerciële integratie. De determi-
nanten liggen nogal voor de hand: demografisch-
geografische (bevolkingsgroei in de Nederlandse
en West-Duitse stedelijke centra), politieke (bij-
voorbeeld de Opstand in de Nederlanden, waarna
Holland een belangrijk exportgebied zou wor-
den), economische, sociale, culturele en fysische.

In de volgende drie hoofdstukken onderzoekt
Gijsbers de wisselwerking tussen de geschetste
lange-termijnontwikkeling en het handelen van de
betrokken ondernemers bij de ossenproductie en
overzeese ossenhandel in de periode 1575-1750.
De overzeese ossenhandel bedroeg nooit meer
dan een kwart van de overlandse handel, maar
omdat bronnen van de overzeese handel ruim
voorhanden waren en tot nu toe de overlandse
handel in de literatuur steeds besproken werd, is
gekozen voor deze beperking. Zo behandelt
hoofdstuk drie op basis van de ook voor de
volgende hoofdstukken veel geraadpleegde
notariële archieven van Hoorn, Enkhuizen en
Amsterdam (de opeenvolgende internationale
ossenmarkten van Holland), het overzeese
ossentransport en de organisatie daarvan.

In het vierde hoofdstuk wordt beschreven hoe
de ossenhandel van Deense initiatiefnemers over-
ging naar Hollandse initiatiefnemers. In Holland
kon men door de aard van het agrarisch bedrijf

Boekbesprekingen

281



niet zelf in de productie van genoeg slachtossen
voorzien en toen de Denen het er door oorlog en
liquiditeitsproblemen bij lieten zitten, namen Hol-
landse kooplieden het initiatief over, niet alleen in
de overzeese, maar ook in de overlandse handel.
Er werden vaak tijdelijk compagnieën opgericht,
die de ossen op de adellijke en koninklijke lande-
rijen in Denemarken inkochten, waarna de bees-
ten door de participanten, vaak burgervaders of
andere bestuurders, hier nog een zomer werden
gevetweid. Dat deze fase van ‘commerciële integra-
tie’ niet samenviel met een economische domi-
nantie en geen monopolievorming betekende (zo
die al bestond, berustte deze bij de Deense kroon
en adel), is één van de uitkomsten van het onder-
zoek. Het initiatief van de Hollanders kwam voort
uit hun afhankelijkheid van de aanvoer van Deen-
se ossen voor de (luxe) voedselvoorziening.

De ossenhandel kreeg het in de 18e eeuw steeds
moeilijker met de belastingen, de veepest en de
‘weijdkoeien’. Ook is er een theorie die luidt dat
de slachtos de das is omgedaan door de Franse
sauzen. Deze smaakmakers zorgden ervoor dat
ook andere vleessoorten de goedkeuring van de
elite konden wegdragen en de speciale smaak van
ossen minder waardering kreeg. Alleen de Engel-
sen bleven toen nog geïnteresseerd in de ‘kapitale’
ossen van Denemarken.

Gijsbers zegt meer aandacht te geven aan soci-
aal-politieke aspecten dan aan de economische. Of
kwantitatieve gegevens daar ook bij gerekend moe-
ten worden, weet ik niet. Daar waar cijfermateriaal
voorhanden was in de literatuur, is dat volgens mij
ook opgenomen in het boek en waar één en ander
berekend kon worden, is dat niet nagelaten. Maar
er blijven duidelijk grote leemtes in de kwantifica-
tie, wat de schrijfster ook zelf aangeeft. Zo krijg ik
bijvoorbeeld een slecht beeld van de omvang van
de ossenweiderij in Holland. Dit was vaak een ‘lief-
hebberij’ van regenten op hun buitenverblijven.
Als men in het ossenweidersgilde een weideplicht
had van minimaal vier ossen (of koeien) per jaar –
op minder stond een boete – geeft dat nu niet be-
paald de indruk van een bloeiende bedrijfstak.

Eén kanttekening betreft de titel van het boek
en wel het tweede deel ervan: De internationale han-
del in slachtvee in Noordwest-Europa (1300-1750). Met
de aanduiding ‘Noordwest-Europa’ heb ik wat
moeite. Moet daar Engeland niet bij gerekend
worden of Noorwegen en Noord-Frankrijk? Het is
wel zo dat Denemarken de zuidpunt van Zweden
omvatte en dat Noorwegen daarbij was aangeslo-
ten in een personele unie. Maar hoe het ook zij,

het gaat in deze studie over ‘de productie van
slachtossen in Denemarken en Sleeswijk-Holstein,
het transport naar de markten, de internationale
handel en de vetweiderij van ossen in het gewest
Holland’ (p. 17). Volgens mij valt het hier aange-
duide gebied niet samen met Noordwest-Europa.

Het boek is uitstekend verzorgd. De illustraties
zijn goed gekozen en sluiten steeds precies bij de
tekst aan. Er zijn lijsten van tabellen, figuren, kaar-
ten en afbeeldingen, een lijst van bronnen en lite-
ratuur, een zeer uitgebreid notenapparaat, een sa-
menvatting, plaats- en persoonsnamenregisters en
negentien bijlagen.

Martha Catania-Peters

Annet Mooij, Van pest tot Aids. Vijf eeuwen be-
smettelijke ziekten in Amsterdam (Bussum: Uitge-
verij THOTH en Amsterdam: Gemeentearchief
Amsterdam, 2001, 80 blz., ISBN 90-6868-274-1)

Verschenen bij de gelijknamige expositie in het Ge-
meentearchief Amsterdam, houdt dit boekje het mid-
den tussen een tentoonstellingsgids en een populair-
wetenschappelijke studie. Het brede thema, vijf
eeuwen besmettelijke ziekten in Amsterdam, wordt
behandeld aan de hand van zes infectieziekten.

Niettegenstaande de titel komt de ziekte lepra,
die in Amsterdam heerste van de 14e tot de 16e
eeuw, als eerste aan bod. Echte epidemieën deden
zich bij deze ziekte niet voor. Wel was ze verant-
woordelijk voor een vrij constante sterfte. Dit in te-
genstelling tot de pest, de Zwarte Dood die in de
jaren 1347-1350 in heel Europa grote delen van de
bevolking wegvaagde. Misschien is deze eerste epi-
demie van de builen- en longpest aan Amsterdam
voorbijgegaan? Mogelijk zijn er ook geen sporen
van bewaard gebleven; Mooij schrijft er althans
niets over. Overigens deed de pest Amsterdam
meermaals aan tijdens de Gouden Eeuw.

Omstreeks 1700 verdween de pest uit Europa,
om opgevolgd te worden door de pokken. Deze
ziekte eiste vooral onder kinderen een bijzonder
zware tol. Golden lepra en pest vaak als straffen
van God, de pokken-ziekte werd in de eeuw van de
Verlichting rationeler benaderd. De medische we-
tenschap onderkende het bestaan van levenslange
immuniteit na besmetting en probeerde deze im-
muniteit te bevorderen door variolatie, het bewust
besmetten van mensen met de ziekte zelf, en vanaf
het einde van de 18e eeuw door vaccinatie met het
koepokkenvirus.

Boekbesprekingen

282



De medische wetenschap speelde ook een be-
langrijke rol bij de bestrijding van cholera, die in
de 19e eeuw vanuit Azië in Europa was doorge-
drongen. In het aan deze ziekte gewijde hoofdstuk
staat een aangrijpend doodsprentje uit 1894 van
een Amsterdamse moeder en haar vijf kinderen
die aan de ziekte waren bezweken. Hilarisch is
weer de beschrijving van de behandeling van een
welgestelde patiënt: hem werd een champagne-
kuur voorgeschreven. De kuur mocht dan wel niet
baten – de patiënt overleed alsnog – maar ze was
zeker niet nutteloos geweest, de patiënt had im-
mers zijn laatste dagen in een roes gesleten.

De hygiënisten richtten zich niet zozeer op de
behandeling van cholera-slachtoffers, maar veel-
eer op ziektepreventie. Cholera gold immers als
een ziekte der armen, die werd veroorzaakt door
besmet drinkwater en slechte sanitaire voorzienin-
gen. De aanleg van waterleidingen (in Amsterdam
vanaf 1854) en rioleringen (vanaf 1883) diende
dan ook ter bestrijding van deze ziekte. De Ge-
meentelijke Gezondheidsdienst werd in 1893 op-
gericht. Die dienst coördineerde voortaan alle ac-
tiviteiten op het terrein van de openbare hygiëne.

In de tweede helft van de 19e eeuw werd tuber-
culose of tering volksvijand nummer één. Deze
ziekte werd op twee fronten bestreden: op sociaal
vlak had men vooral aandacht voor de armoede en
slechte leefomstandigheden, die besmetting in de
hand werkten, en op medisch-hygiënisch vlak
poogde men de overdracht van de tbc-bacil te
voorkomen. Sanatoria en consultatiebureau’s ont-
stonden vanaf 1900. Vooral deze laatste instellin-
gen zouden een voorname rol spelen bij de bestrij-
ding van de ziekte.

Van deze besmettelijke ziekten worden door
Mooij in kort bestek, helder en goed leesbaar, de
ziekteverschijnselen, de gevolgen van epidemieën
voor de stedelijke samenleving en voor het individu-
ele slachtoffer besproken. Verder wordt steeds aan-
dacht besteed aan de behandeling en de preventie
ervan. Hoewel het onderwerp zich daar uitstekend
voor leent, zoekt de auteur nergens naar sensatie.

De laatste beschreven ziekte, Aids, vormt een
uitzondering. Hier kan men voor de westerse we-
reld bezwaarlijk spreken van een epidemie die de
hele samenleving ontwricht. Wel gaat het om een
syndroom dat nog steeds voornamelijk mannen
met homoseksuele contacten treft. Bovendien is
het in de westerse wereld inmiddels een chroni-
sche aandoening geworden. De schrijfster houdt
hier duidelijk minder historische distantie, maar
dat betekent niet dat haar aanpak minder over-

tuigt, integendeel. Uitstekend omzeilt zij de klip
van de stigmatisering van homoseksuelen, een ge-
vaar dat bij deze ziekte levensgroot aanwezig is –
getuige de oorspronkelijke naam van de aandoe-
ning: gay related immune deficiency.

In een korte samenvatting onder dezelfde titel
als het eigenlijke boek, schetst Mooij nog eens de
sociale hoofdlijnen van vijf eeuwen infectieziek-
ten: van een gesel Gods (lepra, pest) tot een be-
handelbare ziekte (pokken), van een sociale mis-
stand (cholera, tbc) tot een gevolg van individueel
gedrag (Aids). Wel probeert de schrijfster alle be-
handelde ziekten te plaatsen onder de noemer
volksziekten, wat in Amsterdam niet opgaat voor
Aids. Dat is slechts een kleine smet op een bondig
historisch overzicht van een onderwerp dat blij-
vend actueel is.

Ruud van den Berg

Jan de Jongste, Juliette Roding, Boukje Thijs
(red.), Vermaak van de elite in de vroegmoderne
tijd (Hilversum: Verloren, 1999, 313 blz., ISBN 90-
6550-072-3)

Dit boek is het product van een studiedag van het
Leids Instituut voor de Nieuwe Tijd (LINT). In het
voorwoord lezen we dat die dag diverse amuse-
mentsvormen van de maatschappelijke elite in de
vroegmoderne samenleving werden bestudeerd.
De vijftien ook toen aanwezige auteurs komen uit
verschillende disciplines. Op de studiedag en in
dit boek proberen ze een antwoord te geven op de
vraag, hoe men zich tussen 1450 en 1800 vermaak-
te aan verschillende Europese vorstenhoven en
aan het stadhouderlijk hof in Den Haag en in hoe-
verre dit tijdverdrijf een zeker plichtmatig karakter
had, bijvoorbeeld omdat het als een onderdeel van
de opvoeding werd gezien. Verder bekijken zij of
die genoegens uitsluitend voorbehouden bleven
aan de adel, of dat ze, al dan niet geleidelijk, wer-
den overgenomen door de burgerlijke elites. De
bundel bevat casestudies en studies die een langere
periode beschrijven, of die verschuivingen in de
tijd laten zien. Kunsthistorici en letterkundigen le-
verden verreweg de meeste bijdragen.

Behalve vermaak in gezelschap komt eigenlijk
ook de algemeen gevolgde levensstijl aan de orde.
Het gaat dan niet zozeer om datgene waarmee
men zich vermaakte, maar om wat men belangrijk
vond en daardoor in de mode kwam. In de 17e
eeuw raakte bijvoorbeeld het bezit van een buiten-
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plaats in trek. In zijn artikel ‘Leidenaren en hun
buitenverblijven in de vroegmoderne tijd’ conclu-
deert de sociaal-economische historicus D.J. Noor-
dam, dat maar een enkeling zich dit ideaal van een
stuk grond met een woning erop kon veroorloven.
Meestal bleef het bij het huren of kopen van een
‘speeltuin’, waarop men tuinierde of vogels hield.
Over deze laatste bezigheden komen we verder
niet veel te weten. Het stuk gaat voornamelijk over
het aantal buitens en de prijzen ervan.

In ‘Het decor van huiselijk vermaak ten tijde
van de Republiek’ van de hand van C.W. Fock,
hoogleraar kunstnijverheid aan de Universiteit
Leiden, zien we, dat in die tijd de rijke burgerij
ook steeds meer aandacht begon te besteden aan
de inrichting van de eigen woning. Vooral het re-
presentatieve gedeelte, waar men gasten ontving,
werd kostbaar gedecoreerd en gemeubileerd. Aan
de hand van beschrijvingen van interieurs en meu-
belstukken belicht de schrijfster vooral de woon-
cultuur. Ook hier weer komt amusement in de
strikte zin van het woord nauwelijks aan bod.

Deze voorbeelden zijn kenmerkend voor het
hele boek. De lezer mist een heldere vraagstelling
en een afgeronde slotbeschouwing. Het stuk ‘De
tuin van kasteel Heemstede bij Houten’ van O. Wt-
tewaal bijvoorbeeld geeft beschrijvingen, platte-
gronden en afbeeldingen van deze tuin, maar de
lezer moet daar zelf maar uit opmaken, dat het er
wellicht goed toeven was.

Leren paardrijden was een vermakelijkheid die
ook een opvoedkundig karakter had. Jongelui
moesten deze vaardigheid beheersen om in dienst
te kunnen gaan bij de cavalerie, of deel te kunnen
nemen aan de jacht, aan toernooien of aan hard-
draverijen. Voor de burgerij speelde hierbij tevens
het verwerven van status een belangrijke rol. Af-
beeldingen van ruiter en paard uit de 16e en 17e
eeuw tonen de verschuivende ontwikkelingen in
die periode (M. Stompé, ‘Het hogeschoolrijden in
de zestiende en zeventiende eeuw’).

Het beoefenen van poëzie, toneel en dans, het
verzamelen van objecten of tennissen; leden van
de maatschappelijke elite gaven zich over aan vele
vermakelijke bezigheden. Enkele eeuwen later le-
verde het in ieder geval een gevarieerde bundel op
die volstaat met interessante wetenswaardigheden.
Het geheel maakt hierdoor echter een wat anek-
dotische indruk. Bovendien zijn niet alle bijdragen
even goed leesbaar. 

Rose Marie Schenkels

Leonore Stapel, Perspectieven van de stad. Over
bronnen, populariteit en functie van het zeventien-
de-eeuwse stadsgezicht (Zeven Provinciënreeks
18) (Hilversum: Verloren, 2000, 85 blz., ISBN 90-
6550-170-3)

Afbeeldingen van Nederlandse stadsinterieurs in
de tweede helft van de 17e eeuw bieden niet alleen
inzicht in veel gebruikte perspectiefconstructies,
maar geven ook informatie over de (daarmee sa-
menhangende) betekenis van de afgebeelde archi-
tectuur. Dit is een van de belangrijkste conclusies
van Perspectieven van de stad door kunsthistorica Le-
onore Stapel. Het boekje, dat teruggaat op de af-
studeerscriptie van de schrijfster, verscheen als
deel in de ‘Zeven Provinciën Reeks’. De reeks legt
zich toe op uitgave van min of meer bijzondere on-
derwerpen in de vorm van korte monografieën
over Nederlandse geschiedenis en cultuur in de
16e, 17e en 18e eeuw. Perspectieven van de stad vormt
het vierde boekje in de serie dat handelt over een
puur kunsthistorisch onderwerp. Eerder al ver-
scheen bijvoorbeeld een uitgave over de schilderij-
en van Gerrit Dou van de hand van kunsthistoricus
Eric Sluijter, de scriptiebegeleider van Stapel.

In Perspectieven van de stad staat het stadsinterieur
van Noord-Nederlandse steden – Amsterdam, Haar-
lem en Den Haag – centraal. In het eerste hoofdstuk
gaat Stapel in op de bronnen van perspectiefcon-
structies (de traktaten van Serlio en Vredeman de
Vries) en de toepassing daarvan in Nederlandse
stadsgezichten. Hoewel het stadsperspectief – dat wil
zeggen alle kunstafbeeldingen waarop het mathe-
matisch perspectief consequent is toegepast – al lan-
ger bestond, werden in de tweede helft van de 17e

eeuw ingewikkelder constructies populair. Stapel
noemt vier verschillende perspectiefconstructies,
bijvoorbeeld de beeldconstructie van een aan drie
zijden omsloten ruimte. Een andere constructie ont-
staat door een tweede perspectief te gebruiken in
een zelfde schilderij. Dit had tot doel het zogenaam-
de ‘overhoekse perspectief’, waarbij de architectuur
steeds schuin op het beeldvlak staat, te vermijden.
Enige kunsthistorische terminologie – de geschool-
de lezer is hier in het voordeel – kan niet vermeden
worden bij dit onderwerp. Gelukkig bieden de aan-
tekeningen op pag. 78 meer uitleg over onder ande-
re het verschil tussen verdwijnpunt en vluchtpunt.
Uit het onderzoek blijkt vervolgens dat de perspec-
tiefconstructies uit de architectuurboeken ook in
Nederlandse schilderijen veel navolging kregen.
Veel van de in het boekje voorkomende afbeeldin-
gen zijn van de hand van Gerrit Berckheyde (1638-
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1698) en van Jan van der Heyden (1637-1712), be-
langrijke schilders van stadsperspectieven. Een mooi
voorbeeld is een schilderij (afgebeeld op p. 34) uit
1667 van Van der Heyden waarbij door het nieuwe
perspectief het gebouw, hoewel het haaks op het
beeldvlak staat, nu toch heel gedetailleerd kon wor-
den weergegeven.

In het tweede hoofdstuk gaat het niet om de
bronnen van de gebruikte perspectieven in de af-
beelding van architectuur, maar om de afgebeelde
architectuur zelf. De opkomst van de classicisti-
sche bouwstijl in Holland, het zogenaamde
Hollands Classicisme, gaf een impuls aan de popu-
lariteit van het geschilderde stadsgezicht. Een be-
langrijk voorbeeld hiervan is  het nieuwe Amster-
damse stadhuis dat in 1665 werd voltooid naar een
ontwerp van Jacob van Campen. Deze was samen
met Pieter Post de belangrijkste vertegenwoordi-
ger van de classicistische bouwstijl. Het Amster-
damse stadhuis werd als eerste bouwwerk in de ge-
schiedenis, vrijwel meteen na de oplevering het
onderwerp van schilderstukken. De nieuwe bouw-
stijl was niet alleen van invloed op andere schil-
dersonderwerpen – daarvóór werd ook dikwijls ge-
fantaseerde architectuur verbeeld – maar ook op
een nieuwe stijl van schilderen: helder koloriet en
strakke contouren in tegenstelling tot voorheen
brede penseelstreken en gedekt kleurgebruik.

Over de betekenis van de verhalende beeld-
elementen, de figuurstoffage, gaat ten slotte
hoofdstuk drie. Hier heeft de auteur een driede-
ling aangebracht: schilderijen van de Dam van
Amsterdam, waarbij wordt verwezen naar de posi-
tie van Amsterdam als centrum van de internatio-
nale koophandel, van de Grote Markt van Haar-
lem, met veelal verwijzingen naar bestuur en
rechtshandhaving en van de Hofvijver en het Bin-
nenhof te Den Haag, met verwijzingen naar rege-
ringsbestuur en het geslacht Oranje-Nassau dat de
eenheid van de Republiek verpersoonlijkte.

Perspectieven van de stad biedt een boeiende kijk
op het Noord-Nederlandse stadsinterieur. Jammer
is dat het boekje slechts beperkte ruimte heeft
voor de beantwoording van de vele onderzoeksvra-
gen, zoals de schrijfster zelf al in de inleiding aan-
geeft. Elk hoofdstuk staat daarmee in feite een
beetje op zichzelf. Wel wordt duidelijk dat bijvoor-
beeld door de nieuwe perspectiefconstructies
meer nadruk op een gebouw kon worden gelegd
en dat zo meer duidelijkheid ontstond over status
en functie ervan. Hiermee legt de auteur een dui-
delijk verband tussen het eerste en het derde
hoofdstuk. Voor de lezer is ook interessant dat een

aantal schilderijen zowel in het eerste, tweede als
laatste hoofdstuk ter sprake komen. Op deze wijze
komen zowel de techniek waarmee deze schilderij-
en werden vervaardigd, als hun bronnen en hun
functie ter sprake. De literatuuropgave ten slotte
biedt een aantal aanknopingspunten voor verdere
studie. Ook bevat het boek een register dat zowel
verwijst naar de besproken schilders en hun wer-
ken als naar de geciteerde kunsthistorici en de lo-
caties en de namen van de gebouwen die bij de af-
beeldingen worden besproken. 

Annemieke van der Velden

Wik Hoekstra-Klein, Geschiedenis van de Delftse
Plateelbakkerijen (Delft: Meinema Drukkerij te
Delft, Projectgroep Delfts Aardewerk en Stedelijk
Museum Het Prinsenhof te Delft, 1999 en 2000,
Deel 1, 90 blz.; Deel 2, 98 blz. en Deel 3, 82 blz.,
ISBN 90-75095-66-X).

Het Delftse aardewerk behoort tot de prachtigste
producten van de Hollandse cultuur uit de 17e en
de 18e eeuw. In geheel West-Europa werd het aar-
dewerk al snel erg populair en op grote schaal geï-
miteerd. Ook nu nog wordt het ‘Delfts’ overal ter
wereld gekoesterd door verzamelaars en musea en
brengt het veel geld op bij veilingen. Die verzamel-
woede houdt aan sinds het laatste kwart van de 19e

eeuw, toen het Delfts aardewerk werd herontdekt.
Die revival leidde onder andere tot belangstelling
voor de historische ontwikkeling van de Delftse
plateelbakkerijen. Toch dateert het eerste belang-
wekkende handboek pas uit 1947 en slechts in
1999 werd er opnieuw een publicatie uitgebracht.
De Geschiedenis van de Delftse Plateelbakkerijen bestaat
vooralsnog uit drie delen. Ze werden geschreven
door Wik Hoekstra-Klein, een lid van de Project-
groep Delfts Aardewerk, die in 1980 onder leiding
van Rein-Arend Leeuw, directeur van Stedelijk Mu-
seum Het Prinsenhof, werd opgericht. Deze eerste
drie delen vormen het begin van een reeks die elke
Delftse plateelbakkerij zal behandelen. De delen
bestaan uit overzichtelijke cahiers, die elk verschei-
dene aspecten van diverse plateelbakkerijen behan-
delen. De publicatie-reeks is zowel voor de geïnte-
resseerde leek als de voor de vakman bedoeld.

Aan het tot stand komen van publicaties ging
een hele geschiedenis vooraf. In tegenstelling tot
wat men zou verwachten bij een zo grote populari-
teit van het Delfts aardewerk, werd er tot op heden
weinig serieus onderzoek verricht naar de diverse
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facetten ervan. Slechts twee personen leverden
eerder een substantiële bijdrage: Freule De Jonge
en de uit Den Haag afkomstige mr. A.H.H. van der
Burgh (1845-1904). Freule de Jonge schreef tussen
1945 en 1970 een aantal studies die nog steeds als
de belangrijkste naslagwerken ter zake gelden.
Van der Burgh geniet vooral bekendheid als verza-
melaar en archiefonderzoeker op het gebied van
Delfts aardewerk. Helaas heeft hij omwille zijn
vroegtijdig overlijden niet de kans gekregen de tal-
rijke de door hem verzamelde gegevens te publice-
ren. Wel heeft hij in zijn nagelaten aantekeningen
reeds een begin gemaakt met een indeling naar af-
zonderlijke Delftse plateelbakkerijen. Verder liet
Van der Burgh een schat aan voornamelijk onge-
ordende archiefverwijzingen na. Zodoende kon
niet worden voorkomen dat sommige van zijn ge-
gevens niet en andere verkeerd werden gebruikt. 

De Jonge schreef in haar boek over Delfts Aar-
dewerk (1947), dat zij de notities van Van der
Burgh, die onontbeerlijk waren geweest bij haar
historisch-archivalisch onderzoek, niet ten volle
had kunnen benutten. Zij vond dat deze notities in
een systematisch kaartsysteem moesten worden
ondergebracht, zodat ze in de toekomst beter zou-
den kunnen worden gebruikt.

Uiteindelijk heeft de Projectgroep Delfts Aarde-
werk deze taak op zich genomen en is zij begonnen
het materiaal van Van der Burgh te sorteren, te in-
ventariseren en te interpreteren. De nu gepubli-
ceerde en in de toekomst nog te publiceren cahiers
zijn opgezet om op hun beurt te dienen als bruikba-
re uitvalsbasissen voor gerichter archiefonderzoek.

De met de hand geschreven notities, die onge-
veer 1650 kantjes met vier à vijf uittreksels per pa-
gina besloegen, werden verwerkt tot ca. 7500 fi-
ches. Elke fiche bevatte een uittreksel uit een
notariële akte. Verder bevatte iedere fiche de vol-
gende informatie: de datum waarop de desbe-
treffende akte werd verleden; de naam van de
notaris die de akte had opgemaakt en het bladzij-
denummer van Van der Burghs notities. Al deze fi-
ches zijn door de projectgroep overgeschreven en
vervolgens gesorteerd. Dit karwei heeft jaren ge-
vergd. Bovendien werden alle geëxcerpeerde ar-
chiefstukken, die de tijdspanne van 1595 tot 1860
omvatten, chronologisch gerangschikt.

Het onderzoek naar de afzonderlijke plateelbak-
kerijen was reeds door Rein-Arend Leeuw opgezet.
Fiches die bij een bepaalde plateelbakkerij behoren,
zijn chronologisch bij elkaar geplaatst. Het is de be-
doeling van elke plateelbakkerij een gegevensbe-
stand uit te brengen in de vorm van een cahier.

In deel 1 zijn alle gegevens van de plateelbakkerij
‘De Vergulde Boot’ bij elkaar gebracht, in deel 2 die
van plateelbakkerij ‘De Porceleyne Clauw’, en deel 3
bestaat uit de verzameling van de gegevens be-
treffende de Firma J.H. Sanderson en Zoon, ‘De
Eendragt’, Aardewerkfabriek Barend Sonnebeek en
Aardewerkfabriek Foppe/Valk/Bouvet. De drie ca-
hiers zijn nagenoeg op dezelfde wijze samengesteld.
Het Voorwoord is geschreven door de Directeur Ge-
meente Musea Delft, Daniëlle H.A.C. Lokin, en het
dankwoord door Wik Hoekstra-KLein. In alle drie
delen komt in de ‘Verantwoording’ ter sprake, welke
methodes men bij het onderzoek heeft toegepast.
Elk deel kan afzonderlijk gelezen worden. De in deel
1 afgedrukte ‘Verantwoording’, ‘Algemene inlei-
ding plateelbakkers’ en ‘Besluiten van de Delftse
plateelbakkers’ werden immers grotendeels in de
delen 2 en 3 herdrukt. Verder zijn alle fiches en ver-
dere gegevens per onderwerp chronologisch bij el-
kaar gezet. Hierop volgt een korte inhoud van de fi-
ches, gevolgd door een samenvatting. De notariële
akten worden in de originele bewoordingen uit de
17e en 18e eeuw weergegeven.

Na de ‘Verantwoording’ en een reeks korte
hoofdstukken over allerlei aspecten volgen een sa-
menvatting, een woordenlijst met technische ter-
men, een bibliografie, enige Engelse summaries en
een register. De drie cahiers vormen tezamen een
prettig naslagwerk met een duidelijke ordening.
Zij bevatten een beschrijvende inventaris, zonder
betoog. De werken zijn geïllustreerd met zowel
zwart-witte als kleurenfoto’s en een aantal platte-
gronden. Mijns inziens hebben de Projectgroep
Delfts Aardewerk en in het bijzonder auteur Wik
Hoekstra-Klein ruimschoots voldaan aan hun doel-
stelling om een werkbaar uitgangspunt voor ge-
richter archiefonderzoek te leveren.

Gwendolyn van Essen

F.P. Wagenaar, ‘Dat de regeringe niet en bestaet by
het corpus van de magistraet van Den Hage al-
leen’. De Sociëteit van ’s-Gravenhage (1587-1802).
Een onderzoek naar bureaucratisering (Hilver-
sum: Verloren, 1999, 365 blz., ISBN 90-6550-046-4)

In zijn in 1997 aan de Universiteit Leiden verde-
digde proefschrift bestudeerde Wagenaar de be-
stuursstructuur van ’s-Gravenhage in de vroegmo-
derne periode. Het hier besproken boek is een
bewerking van dat proefschrift.

Den Haag was het bestuurscentrum van het ge-
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west Holland en van de Nederlandse Republiek.
Naast de plaatselijke magistraat eisten ook Hol-
lands gewestelijke instellingen zeggenschap op in
lokale aangelegenheden. Het Hof van Holland en
de Grafelijkheids Rekenkamer waren voortgeko-
men uit de aloude grafelijke raad; de derde gewes-
telijke instelling, de Hoge Raad, werd pas tijdens
de Opstand, in 1581, opgericht. Van deze drie in-
stellingen oefende het Hof in lokale aangelegen-
heden verreweg de meeste invloed uit. Magistraat
en Hof betwistten dan ook veelvuldig elkaars be-
voegdheden. De magistraat bestuurde de ambt- en
neringdoende burgers die op het grondgebied
van het dorp Den Haag woonden. Hij hief tevens
belastingen van deze burgers. De edelen en ‘sup-
poosten van den hove’ die resideerden op de ter-
reinen van het oude grafelijke hof of zijn aanhang-
selen ressorteerden onder het Hof van Holland.
Het Hof inde ook de belastingen van deze ambte-
naren en diplomaten.

Toen in de beginperiode van de Nederlandse Op-
stand de Staten van Holland extra geld nodig had-
den voor de oorlogvoering, steeg de belastingdruk.
Het Haagse aandeel kon slechts worden opgebracht
indien alle ingezetenen hun bijdrage leverden. Dit
impliceerde medewerking van de vier bestuurscolle-
ges. Daartoe vormden deze colleges in 1587 een sa-
menwerkingsorgaan voor fiscale doeleinden: de So-
ciëteit van Den Haag. Tijdens de daaropvolgende
decennia werd de Sociëteit enkele malen opgehe-
ven en vervolgens opnieuw opgericht om vervolgens
van 1622 tot aan het eind van het Ancien Régime
permanent te functioneren. De vertegenwoordigers
van de in 1728 verdwenen Rekenkamer werden in
de Sociëteit vervangen door de Gecommitteerde Ra-
den van de Hollandse Staten. Wagenaar zet deze
ontwikkelingen helder uiteen.

De Sociëteit die was opgezet als een orgaan voor
belastinginning, ontplooide gaandeweg steeds
meer activiteiten. Wagenaar deelt deze activiteiten
in naar sectoren. Zo onderscheidt hij bijvoorbeeld
een sector openbare werken die straatlantarens fi-
nancierde, een sector gezondheids- en maatschap-
pelijke zorg die de vroedvrouwen aanstelde, een
sector kerk die bouw van de Nieuwe Kerk subsi-
dieerde en een sector onderwijs die de hooglera-
ren, verbonden aan de Haagse vakschool voor de
chirurgijns en apothekers, aanstelde. Dit alles is
door Wagenaar uiterst gedetailleerd onderzocht.
Hoewel deze bemoeienissen vooral subsidiëring
betroffen, duidt de auteur ze aan als een sterke
taakuitbreiding van de Sociëteit. Deze taakuitbrei-
ding vormt het eigenlijke thema van het boek.

Bij de analyse van die taakuitbreiding steunt Wa-
genaar in ruime mate op het werk van historisch
geïnteresseerde sociologen zoals Charles Tilly,
John Markoff en Max Weber. Een befaamde stel-
ling van de twee eerstgenoemde heren luidt dat
oorlogvoering leidt tot een betere fiscale organisa-
tie. Hiermee genereert de overheid meer inkom-
sten, die vervolgens worden ingezet voor de
versterking van de bureaucratie. Die voortschrij-
dende bureaucratisering analyseert Wagenaar met
behulp van Max Webers ideaaltype. Bureaucratise-
ring staat in dit geval niet alleen voor groei en
taakuitbreiding van het ambtelijk apparaat, maar
ook voor een bepaalde vorm van organisatie. Een
dergelijke organisatie is onder meer continu, ze is
volgens formele regels en procedures gereguleerd
en ze kent vaste, gespecialiseerde en hiërarchisch
geordende ambten die onderworpen zijn aan ra-
tionele discipline en controle. De functionarissen
zijn deskundig en ze worden aangesteld op basis
van een contract dat voorziet in een vast salaris en
een pensioen. ‘Hoe meer van deze kenmerken
een overheidsapparaat heeft en hoe bureaucrati-
scher die kenmerken zijn, hoe bureaucratischer
het hele apparaat is’ (p. 192), zo formuleert Wage-
naar tautologisch. De auteur vraagt zich af of de
nieuwe taken die de Haagse Sociëteit op zich nam
samengingen met sterkere bureaucratisering. Op
deze wijze haspelt hij weerom twee definities van
bureaucratisering door elkaar.

In de hoofdstukken 6 en 7 onderzoekt Wagenaar
met behulp van bovengenoemde ideaaltypische
kenmerken de bureaucratiseringsgraad van de
ambtelijke organisatie en de positie van de functio-
narissen. Hierbij onderscheidt hij telkens fiscale ta-
ken (de sector algemeen bestuur) en niet-fiscale ta-
ken. De auteur maakt hier tevens een vergelijking
met het in 1990 verschenen boek van Jos Raad-
schelders, Plaatselijke bestuurlijke ontwikkelingen
1600-1980. Een historisch-bestuurskundig onderzoek in
vier Hollandse gemeenten, in casu Alkmaar, Beverwijk,
Purmerend en Zaandam. Deze vergelijking blijft even-
wel beperkt tot de constatering dat Raadschelders’
conclusies in het algemeen ook voor Den Haag op-
gaan: de bureaucratiseringsgraad van het ambtena-
renapparaat nam toe, maar de positie van de func-
tionarissen bleef achter bij deze ontwikkeling.

Pas in hoofdstuk 8 komen de politieke bestuur-
ders, de gecommitteerden ter Sociëteit, en hun
onderlinge machtsverhoudingen aan bod. Met
name de heldere analyse van de commissies en de
besognes van de Sociëteit geven een beeld van de
blijvende rivaliteit tussen de vier bestuurscolleges.
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Dit hoofdstuk hoort tot de interessantste. Het on-
derzoeksthema is intussen dan ook verschoven
naar de professionalisering en specialisering van
de politieke bestuurders. Zij ontwikkelden zich
steeds meer tot beroepsbestuurders. Maar dit im-
pliceerde tevens een sterkere oligarchisering, wat
weer in tegenspraak is met de eerder geconstateer-
de bureaucratisering. Volgens een theorie van Ro-
bert Michels leidt groei van iedere instelling tot
een zekere oligarchisering. De relatie tussen pro-
fessionalisering, oligarchisering en bureaucratise-
ring blijft zo ietwat onduidelijk.

Misschien koos Wagenaar voor bureaucratise-
ring als centraal thema in een poging deze studie
zo laten uitstijgen boven het niveau van de lokale
geschiedenis? De beschrijvingen van de Haagse
bestuursorganisatie zijn echter het meest lezens-
waardig. Waarom heeft de auteur ook zijn bevin-
dingen niet werkelijk vergeleken met de Raad-
schelders’ conclusies, in plaats van ze te toetsen
aan allerlei sociologische theorieën? Nu kan Wage-
naar slechts stellen dat er sprake was van enige bu-
reaucratisering en dat de gegroeide taken van de
Sociëteit – een fenomeen dat de auteur ziet als een
onderdeel van de bureaucratisering – slechts inci-
denteel verband hielden met oorlogvoering en
met fiscale innovatie. Pas in de slotbeschouwing
stelt hij dan ook de cruciale vraag of ’s-Gravenhage
wel representatief is voor een onderzoek naar bu-
reaucratisering op lokaal niveau. Met de uitspraak:
‘Niet uit te sluiten is echter, dat het vanwege het
bestaan van de Sociëteit alleen in Den Haag ge-
makkelijk zichtbaar is; dat stijging van de geweste-
lijke belastingdruk dus ook in andere Hollandse
plaatsen de lokale overheidsinkomsten heeft ver-
hoogd en daarmee nieuw overheidsingrijpen mo-
gelijk heeft gemaakt’ (p. 289) blijft hij om de hete
brij heendraaien. Dit onderzoek is schitterend in
de details en nietszeggend in de conclusies.

Ruud van den Berg

P.G. Brusse, Overleven door ondernemen: de agra-
rische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650-1850
(AAG Bijdragen 38; Wageningen: Afdeling Agrari-
sche Geschiedenis van de Landbouwuniversiteit,
1999, xiv + 563 blz., ISSN 0511-0726. Ook versche-
nen in Werken, uitgegeven door Gelre, Vereeni-
ging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis,
Oudheidkunde en Recht 51, ISSN 0929-9858)

De redactie heeft er voor gekozen een bespreking
van dit in meer dan één opzicht ‘Wageningse’
proefschrift in Holland te publiceren. Omwille van
zijn hoge kwaliteit verdient dit boek een ruime
aandacht. Bovendien was Holland in de beschre-
ven periode de voornaamste afzetmarkt voor de
producten van de Over-Betuwe. Tenslotte verge-
lijkt de auteur de landbouwgeschiedenis van de
Over-Betuwe met die van andere streken in Neder-
land en België.

Na een uitvoerige bespreking van de probleem-
stelling en de methodologische vragen, omvat de
kern van het boek een overzicht van de bestuurlij-
ke organisatie en ontwikkelingen, de demografie,
de beroepsstructuur, de eigendomsverhoudingen,
de ontwikkelingen in het boerenbedrijf, de veran-
deringen in de afzetmarkten en de reacties van de
boeren daarop en tenslotte de materiële cultuur.
In de appendices bespreekt Paul Brusse niet alleen
de moeilijkheden die de verwerking van het bron-
nenmateriaal opleverde maar ook de mogelijkhe-
den die het bood.

De auteur maakt een onderscheid tussen ge-
schiedenis van de landbouw, agrarische geschiede-
nis en geschiedenis van het platteland. Hierbij
staan respectievelijk het boerenbedrijf in enge zin,
de landbouweconomie en de volledige politieke,
culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in
het landelijk gebied centraal. Paul Brusse stelde
zichzelf tot doel een plattelandsgeschiedenis te
schrijven. Het resultaat behoort mijns inziens veel-
eer tot de agrarische geschiedenis. De bovenstaan-
de samenvatting van de inhoudsopgave is hier
reeds een eerste aanduiding van. Bovendien ruim-
de de auteur geen plaats in voor edellieden en an-
dere leden van de elite, voor zover deze geen boe-
ren waren. Toch speelden die groepen tot 1795,
op het platteland, ook in de Betuwe, een belangrij-
ke rol. Bovendien leunt het hoofdstuk over het be-
stuur, ondanks het vele nieuwe archiefonderzoek,
vooral op het werk van Mentink en Van Os.

De beschouwingen over demografie en beroeps-
structuur tonen aan, hoe uit schijnbaar conflicte-
rende archiefgegevens door zorgvuldige bewer-
king overtuigende en niet voor de hand liggende
conclusies kunnen worden getrokken. Zo blijkt de
Over-Betuwe, anders dan in navolging van Staring
vaak wordt gedacht, niet armer te zijn geweest dan
de Groningse kleigronden. Met name de grote va-
riabiliteit in hoeveelheid grond die werd gebruikt
voor tabaksteelt valt op. Deze teelt bleek als buffer
tegen te lage lonen te fungeren. Een andere con-
clusie is dat de overgang naar een door de markt
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gestuurde economie in dezelfde periode plaats-
vond als in de kustgewesten. 

Uitvoerig bespreekt Brusse de vraag in hoeverre
gegevens uit verschillende jaren en uit verschillen-
de dorpen kunnen elkaar aanvullen. De appendi-
ces met de verslagen van dit archiefonderzoek zijn
goed te gebruiken als illustratiemateriaal bij een
werkcollege methoden en technieken. Dat elke ge-
dachtenstap expliciet wordt gemaakt, werkt af en
toe lachwekkend: als 25% van een register zoek is,
begrijpt de lezer zelf dat 75% nog aanwezig is. Maar
dat nauwkeurig, vaak per dorp, wordt aangegeven
dat de bevolkingsgroei er zich tijdens de behandel-
de periode vrijwel alleen in de armere bevolkings-
klassen voordeed, getuigt van creatief en succesvol
speurwerk. Dit geldt ook voor de wijze waarop de
wisselende aantallen en beroepen van de vier on-
derscheiden klassen, hele en halve boeren, keuters
en landarbeiders, worden weergegeven. 

Het hoofdstuk over pacht en eigendom steunt
vooral op archivalia van institutionele verpachters,
zoals ziekenhuizen en de Staten van Gelre, die op-
traden als de rechtsopvolgers van onteigende
kloosters. Waren deze instellingen inderdaad re-
presentatief voor alle verpachters? Vaak verpacht-
ten rijkere boeren een deel van hun gronden,
maar tegelijkertijd pachtten ze ook weer andere
gronden. Zij eisten de hen toekomende pachtsom-
men dikwijls in natura op. Institutionele verpach-
ters zagen liever geld. Wellicht zijn er meer ver-
schillen aan te wijzen tussen beide groepen
verpachters.

In het hoofdstuk over de gang van zaken in het
boerenbedrijf wordt de relatie tussen landbouw en
waterbouw uit de doeken gedaan. De bodemstruc-
tuur en de verwaarlozing van de dijken in de Over-
Betuwe bleken de keuzemogelijkheden van ge-
wassen diepgaand te beperken. Conservatisme
speelde hierbij een veel kleinere rol dan vaak
wordt aangenomen. Paul Brusse schetst uitvoerig
het belang en de ontwikkeling van de aanwezige
gewassen en bedrijfsvormen.

In het hoofdstuk over materiële cultuur overtuigt
de auteur het sterkst waar hij verbanden legt met
eerder besproken onderwerpen. Dat bijvoorbeeld
in vrijwel elke boedelinventaris een spinnewiel voor-
komt, maar nergens een weefgetouw, vertelt veel
over de mate waarin huishoudens zelfvoorzienend
waren. Brusse laat hier echter de stratificatie in hele
en halve boeren, keuters en landarbeiders/tabakte-
lers die hij in de agrarische hoofdstukken conse-
quent en met succes hanteerde, los. Deze stratifica-
tie lijkt dus buiten de landbouweconomische

aspecten nauwelijks verklarende waarde te hebben.
Zo komen de Overbetuwenaren veel beter uit de
verf als boeren en als landarbeiders dan als mensen. 

Dit boek is van grote waarde voor de agrarische ge-
schiedenis en in het bijzonder voor die van de Betu-
we. In dit genre zal het niet snel worden overtroffen.

W. Pelt

J. van Venetien, A.Schweitzer, J.van der Linden,
‘Dagverhaal der doormarcheerende troepen’. Be-
verwijk in de ban van de Fransen (1787-1802) (His-
torische Reeks Midden-Kennemerland 1; Bever-
wijk, 1999, 100 blz., ISBN 90-804540-3-6)

In 1999 was het 200 jaar geleden dat Engelse en
Russische troepen de Bataafse Republiek binnen-
vielen om het oude bestel te herstellen. Twee in-
woners van Beverwijk hebben die periode beschre-
ven in hun dagboeken. Deze handschriften zijn
sinds de jaren tachtig in het bezit van Museum
Kennemerland. Het Dagverhaal stamt uit de perio-
de 1787-1802 en is geschreven door de gemeente-
bestuurder Frederik Vermooten. Door zijn positie
beschikte hij over veel achtergrondinformatie. Het
verhaal van Vermooten wordt in dit boek aange-
vuld met de persoonlijke ervaringen van de plaat-
selijke onderwijzer, Broer Schermer. De ervarin-
gen van deze laatste hebben echter weinig
toegevoegde waarde. De uitgave van hun relazen
wordt voorafgegaan door twee inleidende delen. 

In het eerste deel bespreken de auteurs respec-
tievelijk de infanterie, de cavalerie en de artillerie
van zowel het Staatse als het Bataafse leger. Op
summiere wijze verduidelijken ze de verschillen
tussen beide legers. Soms is hun woordkeuze on-
gelukkig: ‘De ontmoeting met een vijand op het
slagveld bood een fantastisch kleurrijk schouw-
spel, ook als er nog helemaal geen bloed vloeide’.
Valt op een slagveld een ‘fantastisch schouwspel’
te bewonderen? Tevens blijven af en toe de argu-
menten achterwege die duidelijkheid hadden
kunnen scheppen in een bewering: ‘De samenstel-
ling van de cavalerie in het leger van de Republiek
der Verenigde Nederlanden [...] was eigenlijk ver-
bazingwekkend ruim van opzet’. Waarom de opzet
‘verbazingwekkend’ ruim was, komt de lezer niet
te weten. Op andere plaatsten ontbreekt nadere
uitleg. Waarom, bijvoorbeeld, zaten stuksrijders
van de artillerie alleen op de linker paarden van
een bespanning?

De chronologie in het tweede deel van het boek
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biedt de lezer een vluchtig overzicht van de ‘be-
langrijkste’ ontwikkelingen uit de Franse tijd. Daar
waar mogelijk vermelden de auteurs ook plaatselij-
ke gebeurtenissen. Ook hier sommen ze af en toe
irrelevante wetenswaardigheden op. Dat Lodewijk
XVI en zijn vrouw Marie Antoinette in 1793 werden
onthoofd, is niet van belang voor het thema van dit
boek. De auteurs vermelden wel de slag bij Leipzig,
maar ze reppen met geen woord over die bij Water-
loo. Wel vindt de lezer in de chronologie voldoen-
de informatie om de gebeurtenissen uit de dagboe-
ken in een breder perspectief te kunnen plaatsen.

In het derde en langste deel komen de dagboe-
ken aan de orde. Het relaas van de gemeentebe-
stuurder neemt hier verreweg de meeste plaats in.
Voor het dagboek van de onderwijzer worden
slechts twee pagina’s ingeruimd. De bewerkers van
de dagboeken annoteren de tekst niet in voet- of
eindnoten maar tussen de notities in. In deze ‘tus-
senoten’ verwijzen ze regelmatig naar de twee in-
leidende delen. Tijdens het lezen van de dagboe-
ken komen de tekortkomingen van de eerste twee
delen soms naar voren. Zo spreken de bewerkers
in de noot die hoort bij de notitie van 17 januari
1795 ‘de alliantie met Engeland’. Deze alliantie
wordt nergens in de inleiding vermeld. Ook hier
beargumenteren de bewerkers de gemaakte keu-
zes niet altijd goed. De bewering als zouden ‘De
keizerlijke soldaaten [...] wel eens deel hebben uit-
gemaakt van het Oostenrijkse leger, maar intussen
waren ze dus in het leger van de Bataafse Repu-
bliek terechtgekomen’, wordt nergens gestaafd.

Het Dagverhaal biedt goed inzicht in de beslom-
meringen van Beverwijk tijdens de Franse periode.
Een groot deel van het dagboek bestaat alleen uit
het melden dat een ‘x-tal soldaten van die-en-die
eenheid voor zoveel nachten zijn ingekwartierd’.
Maar de gemeentebestuurder stipt ook aan dat
constante inkwartiering steeds zwaarder drukte op
de inwoners van Beverwijk. Soms werd de last zo
hoog, dat afgevaardigden van het gemeentebe-
stuur bij hogere overheden om subsidie moesten
vragen. Toen op 3 oktober 1799 het hoofdkwartier
van het Bataafse leger werd verplaatst van Alkmaar
naar Beverwijk, verbleven in deze laatste plaats
20.000 militairen. Dat was een zware aanslag voor
een bevolking die 1.639 zielen telde, verspreid
over minder dan 400 woningen.

Drie dagen later, op 6 oktober 1799, werd een
grote veldslag uitgevochten bij Castricum. Engelse
troepen wilden toen een betere uitgangspositie
verkrijgen voor het komende offensief. Aan het
einde van de middag moesten de Britten zich ech-

ter terugtrekken. De Brits-Russische plannen lie-
pen op niets uit. Weer drie dagen later, op 9 okto-
ber, gingen de Fransen aanvallen. De Engelsen en
Russen waren zich toen reeds aan het inschepen.

De bewerkers hebben gepoogd, beide dagboe-
ken toegankelijk te maken voor een breed pu-
bliek. Dit is uiteraard een loffelijk streven. Helaas
vergaten zij hierbij af en toe dat niet alle beoogde
lezers over evenveel kennis beschikken als zij zelf.
De beschrijving van de verschillende legeronder-
delen is soms moeilijk te volgen. Dat is jammer.

Het wordt niet duidelijk of het afgedrukte ver-
slag van Broer Schermer alles is wat de onderwij-
zer ons heeft nagelaten of dat dit slechts een deel
is van zijn dagboek. De bewerkers hebben zijn ver-
slag aan het Dagverhaal toegevoegd omdat het
Schermers persoonlijke ervaringen zou bevatten.
Vermootens tekst zou, volgens de bewerkers,
slechts een ambtelijke weergave bieden. Dat laat-
ste is mijns inziens nogal overdreven.

Ondanks de kritische bemerkingen, verdient dit
boek het te worden gelezen. Het verschaft inzicht in
de gebeurtenissen in een beperkt geografisch ge-
bied. Het boek toont ons hoe een dorp werd over-
vallen door de gebeurtenissen en hoe de bewoners
het hoofd boven water probeerden te houden.

M.A. de Winter

Pim Kooij en Vincent Sleebe (red.), Geschiedenis
van Dordrecht van 1813 tot 2000 (Hilversum:Ver-
loren, 2000, 456 blz., ISBN 90-6550-602-0)

In november 2000 verscheen het derde deel van de
geschiedenis van Dordrecht, waarmee het project
stadsgeschiedenis van deze stad werd afgesloten. In
relatief korte tijd – het eerste deel verscheen in
1996 – heeft deze oudste stad van Holland een ge-
schiedenis van hoog niveau gekregen. Het zijn
eigenlijk drie afzonderlijke boeken die met elkaar
gemeen hebben dat er dankzij de inzet van vrijwil-
ligers veel nieuw materiaal boven tafel is gekomen.
De nieuwe bevindingen en beschrijvingen worden
bovendien zeer toegankelijk en in rijk geïllustreer-
de vorm gepresenteerd. Dat geldt evenzeer voor dit
derde deel onder redactie van Pim Kooij – tevens
een van de hoofdredacteuren van het project ge-
schiedschrijving – en Vincent Sleebe. 

Hun deel behandelt de ontwikkeling vanaf 1813
tot 2000. Het chronologische gedeelte, dat onge-
veer een derde van het totaal aantal pagina’s uit-
maakt, wordt gevolgd door meer thematische
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opgezette hoofdstukken. Door deze opzet beant-
woordt het boek – zo lezen we in het woord vooraf-
het dichtst aan de oorspronkelijke uitgangspunten
van het project geschiedschrijving. De keuze voor
deze indeling is zeer geslaagd. De uiterst leesbare
en boeiend geschreven chronologische hoofdstuk-
ken, waarvan Kooij het leeuwendeel voor zijn reke-
ning nam, geven het boek vanaf het begin de nodi-
ge vaart mee. De lezer raakt direct op de hoogte
van de belangrijkste ontwikkelingen van de stad.
Kooij koos ervoor om de bijna tweehonderdjarige
geschiedenis van de stad in vijf parten te verdelen.
Op basis van sociaal-economische en demografi-
sche aspecten beschrijft hij Dordrecht van 1813 tot
1850 als een stad in isolement, die echter tussen
1850 en 1900 goed op stoom kwam. Tussen 1900 en
1940 verkeerde Dordrecht evenwel in een wankel
evenwicht en na de oorlog ontwikkelde de stad zich
tot een ‘metropool in een hoekje’. Het oorlogs-
hoofdstuk geschreven door Kees Weltevreden on-
derbreekt het betoog van Kooij, maar accentueert
daarmee het bijzondere karakter van deze episode. 

Het was niet de bedoeling de lezers lastig te val-
len met brokken stadshistorische theorie. Stadshis-
torici schrijven nu eenmaal voor een breed pu-
bliek en dat betekent dat de stof zo toegankelijk
mogelijk moet worden gepresenteerd. Kooij be-
perkt zich tot de mededeling dat zijn inleidende
hoofdstukken twee tradities in de literatuur met el-
kaar verenigen: de biografische traditie, die zich
vooral richt op de interne stadsontwikkeling, en
de benadering waarin de ontwikkeling van de stad
in relatie tot haar platteland wordt bekeken. Voor
wie vertrouwd is met het werk van Kooij en zijn op-
vattingen over de moderne stadsgeschiedenis wekt
het geen verwondering dat zijn voorkeur uitgaat
naar de tweede invalshoek. Het is bovendien een
zinvolle benadering om de ontwikkeling van Dor-
drecht te bezien in relatie tot zijn directe omge-
ving, maar ook om de interstedelijke relaties in de
regio te beschrijven. Zo is de sociaal-economische
ontwikkeling van Dordrecht ook beïnvloed door
de ontwikkeling van Rotterdam. Dat blijkt onder
meer uit de ontwikkeling van handel, scheepvaart
en Rijnvaart, maar vooral ook uit het migratie-
patroon tussen beide steden. 

Hoewel de druk van Rotterdam op de Dordtse
economie groot was, ontwikkelde Dordrecht een
eigen industrieel gezicht. De Dordtse elite, die de
meest vooraanstaande posities in de Kamer van
Koophandel bekleedde, zag aanvankelijk weinig
heil in een industriële toekomst van Dordrecht.
Doordat de oude bevoorrechte klasse de greep op

het economisch leven deels kwijtraakte, namen de
mogelijkheden voor vernieuwing door een nieuwe
ondernemende klasse toe. Dat openbaarde zich
vooral door de sterke groei van de metaalnijver-
heid: in 1899 gaf Dordrecht in deze sector zelfs de
toon in Nederland aan. 

Na het chronologische deel volgen negen thema-
tische hoofdstukken, waarin de werkgelegenheid,
migratie, sociale zorg, onderwijs, religie, cultuur en
andere belangrijke aspecten van het Dordtse stads-
verleden aan bod komen. Co-editor Sleebe heeft zes
van de negen thematische hoofdstukken geschreven
en dat doet hij op kundige wijze. Hij had het minder
makkelijk dan zijn collega Kooij om de diverse the-
ma’s met elkaar te verbinden. Hoewel er in de
hoofdstukken over de sociale en gezondheidszorg
en het onderwijs wel een rode draad te ontdekken
valt, ontbreekt de verhaallijn die het eerste deel zo
boeiend maakt. Soms hebben de thematische bij-
dragen hoofdstukken een wat opsommerig karakter,
maar ik moet toegeven dat daaraan bijna niet valt te
ontkomen wil men in relatief korte hoofdstukken
zoveel mogelijk vertellen. 

Het slothoofdstuk van Rudger Smook over de
ruimtelijke ontwikkeling van de stad is een fraaie
afsluiting van het boek. In dit hoofdstuk krijgt de
lezer een boeiend en verhelderend overzicht van
de ruimtelijke ontwikkeling van de stad en hoe
deze is beïnvloed door sociaal-economische, de-
mografische en infrastructurele aspecten. Wat dat
betreft sluit dit hoofdstuk goed aan op het chrono-
logisch eerste gedeelte, zodat het ook mogelijk was
geweest het na de hoofdstukken van Kooij te plaat-
sen. Ik kan me echter voorstellen dat de redactie
dat niet heeft gedaan om het effect van Smooks
epiloog niet verloren te laten gaan. Daarin geeft
hij de beleidsmakers van Dordrecht een dringen-
de advies: wie in deze stad wil bouwen, moet wel
het rijke verleden van de stad respecteren. Het
lijkt me een passend slot van deze zeer geslaagde
stadsgeschiedenis.

Paul van de Laar

André de Bruin en Cok de Bruin, ‘Zoekend naar
zekerheid in het Groene Hart.’ Zorgverzekeraar
Zorg en Zekerheid 1825 – 2000 (Hilversum: Verlo-
ren, 2000, 195 blz., ISBN 90-6550-184-3)

Het is jammer voor dit goed gedocumenteerde en
vlot geschreven boek dat de schrijvers consequent
volharden in de misvatting dat de eerstkomende

Boekbesprekingen

291



Tweede Kamerverkiezingen normaliter in het jaar
2003 zullen worden gehouden. Dit zou niet zo erg
geweest zijn, ware het niet, dat uit de inleiding en
uit de opbouw van dit gedenkboek blijkt dat het
voor een politieke lobby bedoeld is. 

De oprichting van een ziekenfonds was in het al-
gemeen een daad van medemenselijkheid maar
had vanzelfsprekend ook een zakelijk oogmerk.
Het gebied dat bediend wordt door Zorg en Zeker-
heid, grofweg de Randstad, minus de kop van
Noord-Holland en het oosten van de provincie
Utrecht, kende in de 19e eeuw buitengewoon on-
gezonde levensomstandigheden. Deze streek is
van oudsher het hier het dichtst bevolkte gebied
van Nederland. Hier bevonden zich de meeste ste-
den, hier ontwikkelde zich een stedelijk proletari-
aat en hier deed zich ook de grootse kans op het
ontstaan van epidemieën voor.

De auteurs hebben er voor gekozen de sociaal-me-
dische geschiedenis van het gebied te schrijven en
hierbij toe te werken naar het ontstaan van zorgver-
zekeraar Zorg en Zekerheid. Deze zorgverzekeraar is
voort gekomen uit een reeks van zeer gecompliceer-
de fusies die zich afspeelden in vier regio’s van Mid-
den-Nederland. Omstreeks 175 jaar geleden deden
er zich in het Koninkrijk der Nederlanden grote ver-
anderingen voor in de samenleving. Koning Willem
I wilde vorm geven aan een moderne eenheidsstaat.
Hij had hier uitgesproken ideeën over en stimuleer-
de veranderingen op velerlei gebied. Zo werden de
gilden onder zijn bewind afgeschaft. Hiermee werd
niet alleen een belemmering weggenomen voor de
integratie van de diverse bevolkingsgroepen, maar
werd tevens het systeem van de bussen afgeschaft; een
sociaal fonds uit de gildentijd.

Wanneer het aan de liberalen had gelegen, dan
zou ziektenkostenverzekering reeds in het eerste
kwart van de 19e eeuw aan marktwerking zijn over-
gelaten. In plaats daarvan ontstonden er echter
honderden ziekenfondsen. Rond 1900 waren het
er zo’n 700. Omdat ze vonden dat vele van deze
fondsjes tekort schoten, richtten artsenverenigin-
gen daarnaast ook nog eigen ziekenfondsen op.
Dit leidde tot felle onderlinge concurrentie en vele
fusies. Op dit proces drukte ook de verzuiling van
de Nederlandse samenleving een zware stempel.

De erfopvolgers van de 19e-eeuwse liberalen heb-
ben de discussie over de marktwerking in de ziek-
tekostenverzekering heropend tijdens de regeer-
periode van het tweede paarse kabinet. Een deel
van het vierde hoofdstuk van dit boek beschrijft de
opvattingen van diverse naoorlogse kabinetten en
verscheidene partijen over deze kwestie. Het vijfde,

en tevens laatste, hoofdstuk beschrijft Zorg en Zeker-
heid als werkgemeenschap waarbij de apotheose
wordt gevormd door een fotocollage van de activi-
teiten van de personeelsvereniging. Concluderend
zou ik willen stellen dat Zoekend naar zekerheid in het
Groene Hart een prettig geschreven, goed gedocu-
menteerd, overzichtswerk is geworden, dat vol-
doende kwaliteiten bezit om een veelsoortig lezers-
publiek te bedienen. Personeelsleden kunnen er
veel plezier aan beleven. Het is ook een fraai vorm-
gegeven relatiegeschenk. Verder vinden professio-
nele historici vinden hier een schat aan interessant
en overzichtelijk bijeengebracht materiaal. Politici
die de tijd nemen om het boek te lezen, ontdek-
ken, tot slot, een hartstochtelijk pleidooi voor Zorg
en Zekerheid en tegen marktwerking in de sector van
de ziektekostenverzekering.

Paul Hendriks

J. Steendijk-Kuipers, Vrouwen-beweging. Medische
en culturele aspecten van vrouwen in de sport, ge-
zien in het kader van de sporthistorie (1880-1928)
(Rotterdam: Erasmus Publishers, 1999, 232 blz.,
ISBN 90-52335-133-3)

Nog steeds tellen vrouwen in de sportwereld min-
der mee dan de mannen en hebben zij een achter-
stand in te halen. Ruim een eeuw geleden stonden
de zaken er op dit terrein voor vrouwen vanzelf-
sprekend veel slechter voor. In de periode die
Steendijk-Kuipers in haar boek beschrijft, was aan-
vankelijk in het geheel geen sprake van deelname
van vrouwen aan sport. Ook in 1928, het jaar waar-
in de Olympische Spelen in Amsterdam werden
gehouden, was hun rol in de sport nog steeds ge-
ring. Wèl hadden vrouwen toen hun plaats vero-
verd in een aantal sporten. De auteur beschrijft
deze ontwikkeling in drie hoofdstukken. Allereerst
wordt in een algemeen hoofdstuk over lichamelij-
ke oefening in spel en sport een beschrijving gege-
ven van de ontwikkelingen in de sport in het alge-
meen in Nederland en in een aantal andere
Europese landen. Veel namen van pioniers passe-
ren de revue en er wordt in detail ingegaan op
hun denkbeelden. De auteur geeft er blijk van –
ook de lijst achter in het boek getuigt daarvan –
veel bronnen en literatuur te hebben geraad-
pleegd. Sommige anekdotes zijn aardig voor de le-
zer. Toch worden er naar mijn smaak te veel feiten
vermeld die weinig toegevoegde waarde hebben.
Dit geldt ook voor de twee andere hoofdstukken.
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Op dit punt had de auteur wat meer terughou-
dendheid kunnen betrachten.

In het hoofdstuk ‘Vrouwen van start’ gaat Steen-
dijk-Kuipers in op medische en maatschappelijke
denkbeelden die de opkomst van vrouwen verge-
makkelijkten en op de verschillende sporttakken
waarin vrouwen actief waren. Het laatste hoofdstuk
‘Bewegingsvrijheid op het rijwiel’ handelt over het
fietsen. Dit was een activiteit die vrouwen met en-
thousiasme beoefenden. Deze populariteit had wel-
licht twee oorzaken: fietsen kan makkelijk recreatief
worden beoefend en kon worden voorgesteld als
een bij uitstek nuttige bezigheid. In die zin week fiet-
sen af van de meeste andere sporten en was het dus
zeer geschikt en acceptabel voor vrouwen.

De auteur geeft op verschillende plaatsen aan
welke medische motieven een rol speelden bij de
promotie van het sporten door vrouwen. Zo zou
sport vrouwen geschikter maken voor het moeder-
schap. Tevens stipt zij aan waar en hoe de partici-
patie van vrouwen sociaal aanvaardbaar werd ge-
acht. Vrouwen werden bijvoorbeeld geacht
gepaste kledij te dragen en niet deel te nemen aan
wedstrijden. Een grondige analyse blijft echter
achterwege. Het had voor de hand gelegen de aan
de drie beschrijvende hoofdstukken, waarin de
auteur af en toe wel een naar een conclusie neigt,
een besluit toe te voegen. Dit ontbreekt helaas.
Hoewel de auteur een boeiende beschrijving geeft
van de opkomst van de sport en van de sportende
vrouw, had zij het boek mijns inziens meer diep-
gang kunnen geven. Zo had zij bijvoorbeeld kun-
nen nagaan of de participatie van vrouwen in de
sport vergelijkbaar was met de aanwezigheid van
vrouwen op andere terreinen van de samenleving.
De auteur geeft aan dat de vrouwenbeweging niet
veel ophad met de sport en dat sportende vrouwen
van die kant weinig dan wel in het geheel geen
steun kregen. Ook aan dit onderwerp had wat
meer aandacht kunnen worden besteed. Tenslotte
vroeg ik mij af waarom zij niet heeft gekozen voor
de titel ‘Vrouwen in beweging’? Vrouwen-beweging
wekt de indruk dat het hier een boek over de vrou-
wenbeweging betreft. Dat is beslist niet het geval.

Simone Wijna

A. Rijke, Cornelis Verolme en zijn bedrijven. Uit-
gave ter gelegenheid van de honderdste geboorte-
dag van Cornelis Verolme 4 september 1900- 2 sep-
tember 2000 (Den Haag: Stichting Verolme Trust,
2000, 132 blz., geen ISBN)

Dit boek, geschreven door een oud-directielid, is
niet zozeer een gedenkboek als wel een luxueus
uitgevoerd programma van een gedenkbijeen-
komst. Het boek bestaat voor ongeveer twee derde
uit illustraties, die werden ter beschikking gesteld
door het Rotterdamse Maritiem Museum. Ze to-
nen erg veel tewaterlatingen en doopplechtighe-
den van schepen en bezoeken van hoogwaardig-
heidsbekleders aan en luchtfoto’s van werven. 
Twintig pagina’s zijn gewijd aan een biografische
schets van Cornelis Verolme. Zoals in een boek als
dit kan worden verwacht, is dit portret getekend in
vriendelijke kleuren. Wel wordt melding gemaakt
van Verolme’s eerzucht. Deze leidde ertoe dat hij
in zijn memoires andermans werk vaak als het zij-
ne omschreef. 

De rest van het boek bestaat naast de tekst van
twee op de herdenkingsdag gehouden lezingen,
uit korte stukjes die karakteristiek bedoelde feiten
over de talrijke vestigingen van het Verolme con-
cern verhalen. Hierbij valt vooral op dat de auteur
in de steeds weerkerende paragraaf ‘Personalia’
zoveel als mogelijk namen vermeldt. Deze aanpak
zal veel oud-medewerkers van de bedrijven een ge-
voel van herkenning bezorgen. Voor de overige le-
zers biedt het boek te weinig samenhang om een
overzicht te geven, en te weinig diepgang en volle-
digheid om als basis voor verder onderzoek te die-
nen.

W. Pelt

Van afhouwer tot schipper. Memoires van schipper
Fer van Schoor 1922-1998 (Themanummer van
Netwerk. Jaarboek van het Visserijmuseum 10,
1999, 107 blz., ISSN 0925-7475)

Schipper Fer van Schoor werd een zondagsschip-
per genoemd. Hij geeft in zijn memoires toe dat
hij vaak geluk gehad heeft, maar hij schrijft ook
dat ‘Ik [...] alles met mijn handen verdiend had
met grote lichamelijke ongemakken’. Dit was een
wat boze reactie op zijn reder, die het hem kwalijk
nam dat hij een andere werkgever had gezocht.

Het besproken boek is een bijzonder nummer
van Netwerk, de periodiek van het Vlaardingse Vis-
serijmuseum en het is geheel gewijd aan ‘Een van
de laatste en ook bekendste Vlaardingse schippers
van na de Tweede Wereldoorlog’. Van Schoor heeft
zijn herinneringen pas in 1997 op papier gezet
maar gelukkig liet zijn geheugen hem hierbij niet
in de steek. Van Schoor beschreef vele gebeurtenis-
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sen, ook uit het begin van zijn loopbaan, in detail.
Slechts hier en daar betrapte de redactie de auteur
op een feitelijke fout. Dit toont de gedrevenheid
waarmee Van Schoor zijn leven lang gewerkt heeft.
Voor zijn laatste jaren ruimde Van Schoor echter
minder plaats in en hij overleed zonder zijn me-
moires te hebben kunnen afronden.

Het jaarboek omvat 18 rijk geïllustreerde hoofd-
stukken en een aantal bijlagen waarin verscheide-
ne archiefstukken worden weergegeven. Het eer-
ste hoofdstuk kreeg de titel ‘Het begin’ en gaat
over Van Schoors jeugdjaren en zijn belevenissen
en omzwervingen tijdens de oorlog. De volgende
hoofdstukken behandelen ieder een jaar en lopen
van 1945 tot 1967. Daarna begint een geheel nieu-
we periode, die wordt beschreven in het hoofdstuk
‘Tridens’. Een korte paragraaf ‘Visserslatijn uit de
kombuis’, waarin de typische namen van de kost
op zee worden verklaard, sluit de tekst af. De
hoofdstukken zijn door Peter Zuydgeest, kenner
van de Vlaardingse visserijgeschiedenis, geanno-
teerd en van commentaar voorzien.

Fer van Schoor begon zijn vissersloopbaan op
13-jarige leeftijd als afhouwer. In die tijd voer men
nog op stoom. Na de oorlogsjaren maakte hij snel
carrière, in 1949 werd hij stuurman en in 1955
schipper. Van Schoor ontwikkelde zich tot een ge-
respecteerd schipper en hij won meerdere malen
de prijs van het Productschap voor de best ver-
zorgde vis.

Deze autobiografie bevat gegevens over allerlei
‘alledaagse’ feiten, zoals de inkomsten van de vis-
sers, de gebruiken aan boord, het aanmonsteren
van bemanningsleden en de omgang van de schip-
per met thuis. Van Schoor gebruikt hiervoor vrij
objectieve termen. Naarmate het boek vordert,
treedt de auteur meer naar voren. Zo heeft hij aan-
vankelijk een zeker ontzag voor de reder. Later ver-
andert zijn houding in afkeuring. De reder zou te
weinig rekening houden met de belangen van de
vissers. Deze conflicten leidden tot een breuk tus-
sen de reder en Van Schoor. Deze laatste ging ver-
volgens aan de slag bij de overheid en hij werd ge-
zagvoerder van de Tridens, het onderzoeksschip
voor de visserij. Van Schoor kreeg nu voor het eerst
in zijn werkzame leven drie weken zomervakantie.

De ontwikkelingen die de visserij in de beschre-
ven periode heeft doorgemaakt, vormen de hoofd-
moot van het boek. De auteur gaat uitgebreid in
op de vismethoden, de boten en de technieken die
hierbij beschikbaar waren. Omgaan met nieuwe
technieken leerden de vissers in de praktijk. Ook
ontdekt de lezer waar de Vlaardingse vissers hun

vangsten vandaan haalden. Hierbij schuwden ze
het vissen in vreemde territoriale wateren niet al-
tijd. In de marge worden vele termen en gebeurte-
nissen verklaard. 

Na overleg met Van Schoors zonen besloot de re-
dactie diens tekst integraal en ongeredigeerd over
te nemen. Hieruit vloeit de noodzaak tot annotatie
voort. Van Schoor veronderstelt immers veel als be-
kend, zijn autobiografie bevat af en toe vreemd
taalgebruik en de tekst neigt naar de spreektaal. Dit
bevordert de leesbaarheid van het boek niet altijd.
Toch maakte de redactie de juiste keuze. Er spreekt
respect voor de schipper uit en de lezer blijft zich
ten allen tijde bewust van de herkomst van de tekst.
De gebeurtenissen houden zo een zeer menselijk
karakter. Dit alles maakt het boek, ook voor iemand
die niets weet van visserijgeschiedenis, een goed
leesbaar en soms ontroerend verhaal.

Joke Batink 

Ton Vermeulen, Dorp in oorlog. Zoetermeer 1940-
1945 (Zoetermeer: Gemeentearchief Zoetermeer
en Historisch Genootschap Oud Soetermeer,
2000, 192 blz., geen ISBN – het boek is verkrijg-
baar bij Oud Soetermeer)

Wie anno 2002 aan Zoetermeer denkt, heeft hier-
bij vooral een gemeente voor ogen met meer dan
100.000 inwoners waar veel nieuwbouwwijken
staan en waar het ministerie van onderwijs is geves-
tigd. Weinig mensen weten dat deze gemeente al
meer dan 700 jaar oud is en dat ze tot in de jaren
’60 van de 20e eeuw uit een tweelingdorp bestond
dat ongeveer 10.000 inwoners telde. Overigens we-
ten ook maar weinig Zoetermeerders dit.

De plaatselijke historicus Ton Vermeulen heeft
samen met de mensen van het gemeentearchief
en van het Historisch Genootschap Oud Soeter-
meer de geschiedenis van het dorp in oorlogstijd
beschreven. Natuurlijk zijn de gebeurtenissen die
zich tussen mei 1940 en mei 1945 in Nederland als
geheel hebben voorgedaan reeds zeer uitgebreid
beschreven. Vele dingen waar Lou de Jong in zijn
standaardwerk reeds aandacht heeft besteed, vindt
de lezer ook in dit boek terug. Het bijzondere aan
Vermeulens werk is echter dat hij gewone Zoeter-
meerders aan het woord laat over hun belevenis-
sen tijdens de bezetting. Deze benadering heeft
een werk opgeleverd dat vooral interessant is voor
ingewijde oude Zoetermeerders en voor een enke-
le belangstellende nieuwkomer. Maar een boek als
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dit draagt ook een puzzlestukje bij aan het totaal-
beeld van Nederland tijdens de bezetting.

Het is jammer dat mensen die ‘fout’ waren tij-
dens de oorlog niet aan bod komen in dit boek. Er
gaat daarentegen wel relatief veel aandacht uit
naar de heldendaden van het plaatselijke verzet en
naar het drama dat zich tijdens de laatste maand
van de bezetting in Zoetermeer heeft afgespeeld.
Toen lieten tijdens een vuurgevecht tussen Duitse
soldaten en leden van een plaatselijke verzets-
groep een Zoetermeerder en de ondergedoken pi-
loot John Mc. Cormick het leven. De plaatselijke
scoutinggroep is trouwens vernoemd naar deze pi-
loot. Die scoutinggroep verzorgt trouwens het
Zoetermeerse oorlogsmonument. Jaarlijks komen
daar ter gelegenheid van de dodenherdenking en-
kele honderden inwoners samen. 

Dit boek is goed verzorgd en telt vele illustraties.
Er werden ook verschillende interviews met plaats-
genoten opgenomen. Die interviews zijn trouwens
goeddeels uitwerkingen van vraaggesprekken met
leden van Sprekend Verleden. Al met al is dit een vlot
geschreven boek dat zeker niet misstaat in de boe-
kenkasten van Zoetermeerders, maar waar weten-
schappers niet zo heel veel nieuwe informatie aan
kunnen ontlenen. 

Paul Hendriks

F.R. Loomeijer, P.J. Moree en J.P. van de Voort
(red.), NETwerk, Jaarboek Visserijmuseum 2000
(Jaargang 11) (Vlaardingen: Vereniging Vrienden
van het Visserijmuseum en Schiedam: B.V. Druk-
kerij D.V.U., 74 blz., ISSN 0925-7475) 

NETwerk heet het jaarboek van het ‘Visserijmuseum.
Instituut voor de Nederlandse Zeevisserij’ in Vlaar-
dingen en dat lijkt mij gezien het belangrijkste ge-
reedschap van de visserij een zeer toepasselijke titel.
Er staan vier artikelen in deze elfde jaargang. Het ar-
tikel van Perry Moree, ‘Reders en vroedschapsleden
in Vlaardingen in het jaar 1750. Een hiaat in de ge-
schiedschrijving van de vissersstad van de Republiek’
(21-30), is een flinke aanzet tot verdere studie van de
economische en sociale netwerken van de 18e-eeuw-
se maatschappelijke bovenlaag in Vlaardingen en de
toenmalige bloei van die stad. De drie overige arti-
kelen hebben een gemeenschappelijke thematiek:
zeevisserij in oorlogstijd of oorlogsomstandigheden.
Wel kiezen de auteurs voor verschillende periodes
en benaderingswijzen.

Het artikel van Louis Sicking ‘Protectiekosten

en winstgevendheid van de haringvisserij in de Ne-
derlanden: de teelt van 1547’ (9-20) steunt in
hoofdzaak op twee documenten uit 1547. Regen-
tes Maria van Hongarije, de zuster van Karel V,
wenste eind mei 1547 dat elke tiende haringbuis in
Holland, Zeeland en Vlaanderen zou worden uit-
gerust als oorlogsschip. Deze maatregel zou tot
doel hebben de visserij te beschermen. De Habs-
burgse vorsten voerden in die jaren verschillende
oorlogen met Frankrijk. De Schotten, die bondge-
noten waren van de Fransen, bedreigden toen de
Nederlandse vissers. Na het uitbreken van de En-
gels-Schotse oorlog in 1547 verslechterde de situa-
tie op de Noordzee nog. Afgevaardigden van de
vissersplaatsen reageerden op Maria’s voorstel
door de centrale regering in Brussel (al te) ongun-
stige cijfers voor te leggen die moesten aantonen
dat het plan van de regentes tot grote verliezen
zou leiden. De vertegenwoordigers van de visser-
plaatsen vervatten hun reactie in een zogenaamde
‘opgave A’ en een ‘opgave B’. ‘Opgave B’, die uit-
ging uit van de Vlaamse en Zeeuwse vissers, maak-
te nooit eerder het voorwerp uit van wetenschap-
pelijk onderzoek. Sicking laat op deze bronnen
het concept ‘protectiekosten’ los. De Amerikaan
F.C. Lane ontwikkelde dit begrip in de jaren ‘70 in
een studie over de Republiek Venetië. De voor-
naamste conclusie van Sicking luidt dat: “De ha-
ringvissers zich... zeer bewust waren van de invloed
van oorlog op hun bedrijfstak en van het effect van
protectiekosten op hun winst.” (15) Ook beseften
de vissers dat hun Franse collega’s een concurren-
tie-voordeel behaalden, de zogenaamde ‘protec-
tierente’. Zij hoefden immers geen protectiekos-
ten te maken.

Ingena Vellekoop pakt het anders aan in haar
bijdrage ‘Martinus den Breems en de visserij in
oorlogstijd (1802-1806)’ (31-50). Ook zij is uitge-
gaan van een aantal archiefstukken, maar deze be-
treffen één personage, de Vlaardingse stuurman
Martinus den Breems. Vellekoop heeft een ‘ver-
haal’ over Martinus gemaakt, dat afwisselend Mar-
tinus’ welvaren in de zeevisserij en de historische
feiten uit de Franse tijd en de visserijgeschiedenis
beschrijft. Dit verweven van algemene en persoon-
lijke geschiedenis is knap gedaan.

Vanwege oorlogsdreiging tussen Engeland en
Frankrijk werd de haringvangst in 1803 verboden.
We zien dat Martinus dit verbod ‘omzeilde’ en dat
hij niet de enige was die dat deed. Men voer bij-
voorbeeld ter kerfvaart, waarbij men haring nog
wel als mogelijk aas voor kabeljauw mocht vangen.
In 1804 stond het Comité voor de Groote Visscherij toe
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dat de haringvangst, zij het onder strikte voorwaar-
den en onder het mom van de kerfvaart, doorgang
vond. Bovendien was het schip de Jonge Abram,
waar Den Breems op voer, op papier eigendom
van een rederij uit Emden. De bemanning be-
schikte dus over Pruisische zeepassen. Het varen
onder een vreemde, neutrale vlag was een veel ge-
bruikte techniek waarmee de vissers poogden ka-
ping door de Engelsen te voorkomen. Ook in dit
artikel ontmoeten we de protectiekosten. Zo ver-
wezen reders in een verzoek om uitbetaling van
een premie naar de zeer hoge kosten die ze maak-
ten om hun schepen te beveiligen tegen roof door
de vijand. De studie van Vellekoop steunt bijna he-
lemaal op archiefonderzoek.

‘Oorlog, overheid en structurele veranderingen
in de Nederlandse zeevisserij 1914-1918’ van Frits
Loomeijer is daarentegen een echte literatuurstu-
die. Over de zeevisserij tijdens de Eerste Wereld-
oorlog werd immers reeds veel gepubliceerd. Wel
bevat Loomeijers literatuurlijst weinig recente ti-
tels van recente datum. Anders dan zijn voorgan-
gers inventariseert Loomeijer vooral de korte en
lange termijn-effecten van de oorlog op de Neder-
landse visserij-industrie. Bovendien krijgen de af-
zetmarkten bij hem meer aandacht dan voorheen.
De Nederlandse vis, zo betoogt Loomeijer, is im-
mers vooral een exportartikel. 

Tijdens de eerste jaren van de Eerste Wereldoor-
log, tot en met 1916, behaalde de Nederlandse zee-
visserij grote winsten. Onder meer omwille van de
grote risico’s die de vissers liepen werd de vis duur
betaald. In 1917 werd het echter vrijwel onmogelijk
om nog langer in internationale wateren te vissen.
De reders leden toen spectaculaire verliezen.

Loomeijer artikel bevat een heldere conclusie.
Vooral de vrijwel totale afwezigheid van overheids-
bemoeienis met de visserij-industrie springt in het
oog. Ook tijdens de eerste jaren na Wereldoorlog
hield de overheid zich afzijdig. Die afzijdigheid in
de oorlogsjaren hoeft niet te verbazen. Uiteraard
wenste het liberaal-conservatieve kabinet Cort van
der Linden toen de neutraliteit te handhaven. Ha-
ringreders en trawler-eigenaren moesten zelf on-
derhandelen met de Britse regering. Deze verzette
zich tegen de grote uitvoer van Nederlandse vis
naar Duitsland. Gedwongen door de moeilijke
omstandigheden sloten de individualistische visse-
rij-ondernemers toen voor het eerst samenwer-
kingsverbanden. En wat met de protectiekosten?
In 1915 werd ‘De Vereeniging Zee-Risico’ opge-
richt, die een verplichte sociale verzekering van
zeelui ging uitvoeren. Zo werden de gevolgen van

de door de oorlog gestegen risico’s op zee, aan wal
gecompenseerd. Kortom de bijhorende verzeke-
ringspremie vormde een soort protectiekost.

De recensent rest slechts een verzoek: kan de re-
dactie van NETwerk in een volgend nummer wat
minder overbodige af-breek-streep-jes in de tekst
aanbrengen?

Martha Catania-Peters

Arend Huussen, Janny de Jong en Gé Prince
(red.), Cultuurcontacten. Ontmoetingen tussen
culturen in historisch perspectief (Historische Stu-
dies IV) (Groningen: Instituut voor Geschiedenis,
2001, 210 blz., ISBN 90-367-1357-9)

Zeventien bijdragen maar liefst, telt dit vierde deel
van de Groningse reeks Historische Studies. Se-
dert het verschijnen van het eerste deel in 1991 is
het aantal artikelen meer dan verdubbeld, het aan-
tal pagina’s verdrievoudigd en de vormgeving da-
nig geprofessionaliseerd. Het verbindende thema
is dit keer: het contact tussen diverse culturen in
historisch perspectief. Onder deze noemer vinden
we onderwerpen die uiteenlopen van: ‘De relatie
tussen Basken en Hollanders aan boord van 17e-
eeuwse walvisvaarders’ door Louwrens Hac-
quebord (37-48), tot ‘Het Nederlands-Indische
voetbalteam op de WK van 1938’ door Theo Ste-
vens (157-165).

Culturen hebben door de tijd heen met elkaar
in contact gestaan. Deze contacten konden vreed-
zaam zijn of juist gewelddadig, open of geëtiket-
teerd. Vaak werd de relatie bepaald door krachts-
verhoudingen. Het historisch perspectief is in de
loop der tijd verschoven, accenten kwamen anders
te liggen en onderzoek werd vanuit diverse disci-
plines aangesneden. Het is een uiterst veelzijdig
en stimulerend thema, dat interessant is voor alle
tijdsperioden en (deel)disciplines.

Ondanks de diversiteit, zowel naar regio als naar
periode, wordt in deze bundel een eenheid be-
reikt doordat het centrale thema door alle contri-
buanten in het oog is gehouden. Het geheel vormt
de neerslag van een symposium dat op 28 april
2000 aan de Rijksuniversiteit Groningen werd ge-
houden bij het afscheid van dr. Hugo s’Jacob als
universitair hoofddocent Buiten-Europese ge-
schiedenis aan diezelfde universiteit. De bijdragen
van de diverse referenten zijn bewerkt tot een bon-
te verzameling boeiende artikelen, die onderzoe-
kers op het gebied van discriminatie, integratie, in-
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termenselijke relaties en vooroordelen van dienst
kunnen zijn bij het ontwikkelen van hun voort-
schrijdende inzichten. 

Ik ben ervan overtuigd dat ook beleidsmakers
en journalisten hun voordeel zouden kunnen
doen met dit soort publicaties. Het zou de kwali-
teit van beleid ten aanzien van en de berichtgeving
over de multiculturele samenleving zeer ten goede
komen. 

Juist vanwege mijn eigen enthousiasme over dit
soort bundels vind ik het jammer dat je eigenlijk
geen bijdrage eruit kunt halen zonder de zestien
anderen tekort te doen. Ik wil er echter toch een-
tje uitlichten en wel het artikel van Louwrens Hac-
quebord over Basken en Hollanders. Toen de
Noordse Compagnie aan het begin van de 17e

eeuw ter walvisvaart ging, hadden de Hollanders
daar hoegenaamd geen ervaring mee. Dit gebrek
aan kennis werd gecompenseerd door het contrac-
teren van Basken. Dit volk jaagde namelijk al sinds
de 12e eeuw op baleinwalvissen die de Golf van Bis-
kaje als werpgebied hadden. In de eerste jaren
ontstonden er enige conflicten tussen de contrac-
tanten en de Hollandse bemanningsleden. Deze
conflicten waren, bij nadere beschouwing, ge-
grond op wederzijds onbegrip. De compagnie wil-
de bijvoorbeeld ook op walrussen jagen bij Spits-
bergen en de Basken weigerden hieraan mee te
werken omdat zij waren ingehuurd voor de walvis-
vaart. In latere jaren nam het aantal conflicten
aanzienlijk af doordat de compagnie door regelge-
ving en duidelijke afspraken de aanleiding voor
veel van de conflicten wegnam. Dit artikel is het
enige met illustraties, waaronder tekeningen van
de walvisvangst bij Spitsbergen door de Engelse
walviskapitein Baffin; de man naar wie Baffin bay
in Noord-Amerika is vernoemd.

Paul Hendriks

Nora Schadee (red.), Kanonnen, klokken, kande-
laars. Koper en brons uit Rotterdam (Zwolle:
Waanders en Rotterdam: Historisch Museum,
1999, 120 blz., ISBN 90-400-9343-1)

Bij de tentoonstelling in het Schielandshuis te Rot-
terdam over het werk van Rotterdamse brons- en
messinggieters verscheen een fraai verzorgde cata-
logus. Tentoonstelling en catalogus zijn gebaseerd
op een doctoraalscriptie van de Leidse kunsthisto-
rica Ester Lels. Het boek behandelt de Rotterdam-
se gieterij en haar producten in de 17e en 18e

eeuw. Van brons – een legering van koper en tin –
goot men vooral klokken en kanonnen, maar bij-
voorbeeld ook vijzels. Van messing – een legering
van koper en zink – vervaardigden de ‘geelgieters’
kandelaars, kranen, kroonluchters, lezenaars,
wandarmen voor kaarsen, bovenlichten, koorhek-
ken en dergelijke. Wat direct opvalt aan de voor-
werpen, is hoezeer de makers erin geslaagd zijn om
deugdelijkheid en fraaie vormgeving samen te la-
ten gaan. Zelfs bij het geschut stelde men het op
prijs dat ‘het lofwerck op het allersuijverste uijtge-
arbeijt’ was, zodat de kanonnen werden uitgevoerd
met druif- en acanthusbladversieringen en hand-
vatten kregen in de vorm van springende dolfijnen.

Het boek opent met een, ook voor leken, helde-
re uiteenzetting van de hand van Meindert Stok-
roos over de technische aspecten van het geelgie-
tersbedrijf, zoals het vervaardigen van de modellen
van hout, het gieten in zand, het veel tijd vergende
‘bruineren’ (polijsten) en het draaien op de draai-
bank. Ook de techniek van het gieten van klokken
en kanonnen wordt in dit hoofdstuk beschreven.
In het tweede hoofdstuk behandelt Tim Graas de
Rotterdamse gieters en hun plaats in de fabricage
van bronzen en messing gietwerk in de Republiek.
Ester Lels gaat vervolgens in op leven en werken
van de geelgieters van Rotterdam. Zij probeert
daarbij de sociale positie van enige geelgieters te
traceren.

De eigenlijke tentoonstellingscatalogus omvat
40 bladzijden en is zeer volledig en van vele illus-
traties voorzien. Een naamlijst van Rotterdamse
gieters met zowel uitvoerige biografische gegevens
van elke gieter als een lijst van diens werken (met
vindplaatsen) maken het boek waardevol als na-
slagwerk. Een bibliografie en een foto-verantwoor-
ding completeren het werk.

Han C. Vrielink

Kees van der Wiel, Op zoek naar huis, straat of
buurt: handleiding voor historisch huizenonder-
zoek (Hilversum: Verloren, 2000, 108 blz., ISBN
90-6550-629-2)

Niet alleen voor oudere mensen met extra tijd,
maar ook voor jongere mensen op zoek naar een
nieuw huis kan het zeer interessant zijn: kijken wie
er in een bepaalde buurt of huis hebben gewoond
of nog steeds wonen, nagaan hoe een huis er nu
uitziet of vroeger uitzag etc. Deze publicatie pro-
beert een leidraad te zijn bij het beantwoorden
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van dergelijke vragen. Dit is een herziene uitgave
van een populaire publicatie met dezelfde titel uit
1997. Dat boek kwam er op initiatief van de consu-
lenten regionale geschiedenis van de provincies
Utrecht, Noord -en Zuid-Holland. In dit boek ligt
de nadruk op de praktijk zoals die in Holland,
Utrecht en Gelderland wordt aangetroffen. Hoe-
wel de uitgave niet alle plaatselijke varianten be-
handelt, bestaan soortgelijke bronnen ook in de
andere provincies. De lezer vindt hier een goed
overzicht van de mogelijkheden en onmogelijkhe-
den van historisch huizenonderzoek.

De publicatie opent met een zeer nuttige alge-
mene oriëntatie, waarin vooral wordt gewezen op
de noodzaak om eigendom, bewoning en het ge-
bouw zelf als drie onderzoeksproblemen uit elkaar
te houden. Zo dient men om de eigenaars en de be-
woners van huizen te achterhalen vaak verschillen-
de bronnen te raadplegen. Vervolgens adviseert de
auteur om vooral verder te kijken dan de voordeur
van de onderzochte huizen. Zo kan men vaak meer
dan alleen maar de namen van de bewoners ach-
terhalen: beroepsactiviteiten, inkomens en sociale
posities zijn zeer informatieve gegevens. Het ver-
dient aanbeveling dergelijke gegevens voor de hele
straat na te trekken of liever nog voor het hele
woonblok, van hoek tot hoek. Zo krijgt de huizen-
onderzoeker een goed overzicht van de omgeving.
Ten slotte spoort de auteur de speurders aan om
vooral meerdere archieven te bezoeken.

De auteur onderscheidt bij de bronnen over ei-
genaren en bewoners eerst de periode na 1800 en
vervolgens de periode voor 1800. Deze volgorde
doet enigszins bevreemdend aan: waarom niet ge-
woon de chronologische volgorde aangehouden?
Uiteraard fungeert de oprichting van het kadaster
in 1832 als een waterscheiding. Van dan af vond er
een uniforme registratie van eigendom van onroe-
rend goed plaats. Dankzij de oprichting van het
kadaster lagen niet alleen de eigendomsrechten
op onroerend goed vast, het werd nu ook mogelijk
om op betrouwbare grondslag belastingen op on-
roerend goed te heffen. Daarom ook begint elk
huizenonderzoek met een bezoek aan het kadas-
ter.

In de archieven is niet alleen veel informatie te
vinden over de bewoners en de eigenaars van wo-
ningen maar ook over de bouwwerken zelf. In
deze publicatie worden enkele facetten daarvan in
verschillende korte hoofdstukken belicht. Zo zijn
bouwtekeningen en vergunningen vaak bewaard.
Wetgeving, patenten en het faillissementenregister
verschaffen meer informatie over bedrijfspanden.

Ook boedelinventarissen leveren vaak boeiende
gegevens omtrent de inrichting van huizen op.
Zulk een inventaris werd opgemaakt wanneer een
of meerdere erfgenamen van de roerende en on-
roerende goederen nog minderjarig waren. Ten
slotte verraadt de structuur van een huis veel over
de bouwgeschiedenis. In dit laatste hoofdstuk ont-
breken jammer genoeg illustraties bij de korte ali-
nea’s over balkenplafonds en kapconstructies. Wel
zijn er duidelijke tekeningen opgenomen over de
historische ontwikkelingen van vensters, winkel-
puien, voorgevels en het metselwerk.

In deze publicatie passeren dus tal van bronnen
de revue. De behandelde materie is weerbarstig
vooral door het gebruik van vele voor leken vaak
vreemde termen. De auteur lijkt zich zo vooral te
richten op echte liefhebbers en op historici met
interesse voor lokale geschiedenis. Wel worden de
lezers goed vertrouwd gemaakt met verschillende
soorten van bronnen zoals kaarten, registers, ak-
ten, belastingen, bouwtekeningen -en vergunnin-
gen. Vooral het handige stappenplan, het over-
zicht van naslagwerken en aanbevolen literatuur
na ieder hoofdstuk en de kaders met voorbeelden
en illustraties maken dit boek tot een handzame
gids bij het verrichten van huizenonderzoek.

M.H. van Kuik
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O. Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapel-
markt (1578-1630) (Hans Cools)

W. Gijsbers, Kapitale ossen. De internationale handel in slachtvee in Noordwest-Europa
(1300-1750) (Martha Catania-Peters)

Wik Hoekstra-Klein, Geschiedenis van de Delftse Plateelbakkerijen (Gwendolyn van Es-
sen)

Arend Huussen, Janny de Jong en Gé Prince (red.), Cultuurcontacten. Ontmoetin-
gen tussen culturen in historisch perspectief (Paul Hendriks)
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Jan en Caspar Luijken te boek gesteld. Catalogus van de boekencollectie Van Eeghen in het Am-
sterdams Historisch Museum (Ineke van Tol)

Jan de Jongste, Juliette Roding, Boukje Thijs (red.), Vermaak van de elite in de vroeg-
moderne tijd (Rose Marie Schenkels)

K.J.B. Keuning, Geschiedenis van de wegen tussen Rijn en IJ (Joke Batink)

Pim Kooij en Vincent Sleebe (red.), Geschiedenis van Dordrecht van 1813 tot 2000 (Paul
van de Laar)

B.N. Leverland, St. Pancras op het Hogeland. Kerk en kapittel in Leiden tot aan de Refor-
matie (Marianne Roobol)

F.R. Loomeijer, P.J. Moree en J.P. van de Voort (red.), NETwerk, Jaarboek Visserijmuse-
um 2000 (Martha Catania-Peters)

G. Mak en M. Mathijsen (red.), Lopen met Van Lennep. De zomer van 1823. Dagboek van
zijn voetreis door Nederland (Mark van Deursen)

Annet Mooij, Van pest tot Aids. Vijf eeuwen besmettelijke ziekten in Amsterdam (Ruud van
den Berg)

Jaap van Moolenbroek, Mirakels historisch. De exempels van Caesarius van Heisterbach
over Nederland en de Nederlanden (A. Janse)

J. Pijzel-Dommisse, Het Hollandse pronkpoppenhuis. Interieur en huishouden in de 17e en
18e eeuw (Rita Hooijschuur)

C.S.M. Rademaker ss.cc., Leven en werk van Gerard Joannes Vossius (1577-1649) (Maria
Catania-Peters)

A. Rijke, Cornelis Verolme en zijn bedrijven. Uitgave ter gelegenheid van de honderdste geboor-
tedag van Cornelis Verolme 4 september 1900- 2 september 2000 (W. Pelt)

Nora Schadee (red.), Kanonnen, klokken, kandelaars. Koper en brons uit Rotterdam (Han
C. Vrielink)

J.H.M. Sloof (ed.), De oudste bestuursregisters van het hoogheemraadschap van Rijnland
(1444-1520). Regesten van de handelingen van dijkgraaf en hoogheemraden (M.C. Le Bail-
ly)

Leonore Stapel, Perspectieven van de stad. Over bronnen, populariteit en functie van het ze-
ventiende-eeuwse stadsgezicht (Annemieke van der Velden)
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J. Steendijk-Kuipers, Vrouwen-beweging. Medische en culturele aspecten van vrouwen in de
sport, gezien in het kader van de sporthistorie (1880-1928) (Simone Wijna) 

D. van Tol, Het Huis Tol te Koudekerk en zijn bewoners (ca. 1277-1977) (Rose Marie
Schenkels)

Van afhouwer tot schipper. Memoires van schipper Fer van Schoor 1922-1998. Themanum-
mer van Netwerk. Jaarboek van het Visserijmuseum 10 (1999) (Joke Batink)

L. Veendrick, Tussen school en leven. Langdurige internaatsvorming voor meisjes tussen 14
en 16 jaar in de jaren vijftig en zestig in vormingsinternaat De Vonk te Noordwijkerhout
(Gwendolyn van Essen)

J. van Venetien, A.Schweitzer, J.van der Linden, ‘Dagverhaal der doormarcheerende troe-
pen’. Beverwijk in de ban van de Fransen (1787-1802) (M.A. de Winter)

Jeanne Verbij-Schillings (ed.), Het Haagse handschrift van heraut Beyeren. Hs. Den
Haag, Koninklijke Bibliotheek, 131 G 37 (A. Janse)

Ton Vermeulen, Dorp in oorlog. Zoetermeer 1940-1945 (Paul Hendriks)

F.P. Wagenaar, ‘Dat de regeringe niet en bestaet by het corpus van de magistraet van Den Hage
alleen’. De Sociëteit van ’s-Gravenhage (1587-1802). Een onderzoek naar bureaucratisering
(Ruud van den Berg)

E. van der Wall, Socrates in de hemel? Een achttiende-eeuwse polemiek over deugd, verdraag-
zaamheid en de vaderlandse kerk (Ruud van den Berg) 

A.K. Wheelock jr. (red.), Gerrit Dou 1613-1675. Volledig geïllustreerde catalogus bij de ten-
toonstelling Gerrit Dou 1613-1675, Den Haag, 9 december 2000 – 25 februari 2001 (Ma-
rianne Roobol)

Kees van der Wiel, Op zoek naar huis, straat of buurt: handleiding voor historisch huizen-
onderzoek (M.H. van Kuik)
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