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SYFILIS, EEN GESCHIEDENIS 
JW Koten  

Gedurende de 19e eeuw waren er drie grote 
volksziekten: syfilis, tuberculose  en alcoholisme .  1

Het waren ziektes waarvoor men zich schaam-
de en waarover men liever zweeg. Syfilis ook 
lues genoemd was een seksueel overdraagbare 
aandoening (SOA) die door zijn immorele con-
notatie nog extra geheim werd gehouden. Van-
daar de heimelijke massale verspreiding van de 
ziekte.  
Daardoor, maar ook door de massale stedelijke 
migratie door de industrialisatie en de eerste 
wereldoorlog, werd syfilis tot na de demobilisa-
tie (1923) een steeds groter maatschappelijk 
probleem. Uiteraard had de lijder de neiging 
zijn ziekte ook voor de huisarts te verbergen. 
Men stelde zich door de schaamtegevoelens pas 
laat onder medische behandeling. Deze eerder 
genoemde geheimzinnigheid staat in schril con-
trast met de pers waar veelvuldig advertenties 
verschenen, vaak wat verhuld geschreven en 
soms in het Frans gesteld, waarin kwakzalvers-
middelen tegen syfilis werden aangeprezen. In 
eerste instantie greep men naar kwakzalvers-
middelen voor zelf-behandeling: 

advertentie 
't Uytmuntend en lang beproeft ARCANUM AN-
TIVENERUM of  GEHEYM tegen de VENUS-
ZIEKTEN, in 't ligt gebragt door een oud ervaren 
MEDICINAE DOCTOR, ten einde de Venus-Ly-
deren niet door onkunde der Quakzalvers etc., be-
dorven werden; door welks GENEESMIDDEL 
men sig selfs in seer korten tijd, gaende en staende, 
sonder eenig versuym van affaires, van de VE-
NUSZIEKTENS, hoe verouderd, en alle desselfs 
veelvuldige Toevallen, uyt de grond kan genesen; 't 
kost nevens 't Berigt 4 Gl.; en word in Commissie 
verkogt te Amsterdam by Willem Kannegieter, in 
de Nieuwe Tuyn of  Slootstraet, het vierde huys van 
de Maagdeliefdestraet, daer 's avonds een bran-
dende Kaers met een Chasinet , (daer de Hoop in 2

is), voor de Glasen staet.  
[OHC 5 & 12 juni 1732] 

Zelfs bij de medische opleiding waren Soa’s verhul-
de ziekten. Tekenend is dat in het standaardwerk 
van Prof  H. Saltet (1913) over de gezondheidsleer 
met geen woord over Soa’s wordt gerept, terwijl 
deze aandoeningen in die tijd toch een massief  
probleem waren. Medisch had men tot ca. 1910 
niet veel te bieden. Pas rond 1900 ontstaat enig 
medisch wetenschappelijk perspectief  wat betreft 
diagnostiek en behandeling. door enkele medische 
doorbraken.  
Toen de gemiddelde leeftijd van de bevolking door 
verbeterde hygiëne tegen het einde van de 19e eeuw 
toenam, raakten de krankzinnigen gestichten  
steeds meer bevolkt door geestelijk gestoorde syfilis-
lijders.  
Ongeveer 15% van de gestichtsbewoners waren 
syfilislijders. De luetische aantasting van het zenuw-
stelsel leidde tot tabes dorsalis en dementia paralytica, zo 
genoemd vanwege de verlammingen door aantas-
ting van het zenuwstelsel. Kortom syfilis was even-
als TBC en chronisch alcoholisme een echte volks-
ziekte, die sluipend verliep, veel leed en misère ver-
oorzaakte en grote maatschappelijke impact had. 
De sociaal maatschappelijke gevolgen van deze 
SOA waren verstrekkend en zij deden zich op alle 
vlakken van gezin en samenleving voor. De actie 
van de overheid was overwegend wegkijken van de 
problemen. Leerstoelen voor geslachtsziekten wer-
den in Leiden en Groningen pas na de eerste we-
reldoorlog ingesteld.  
Dit gebeurde op aandrang van de Nederlandse Vereni-
ging ter bestrijding der geslachtsziekten in 1918. 

Betekenis voor de genealogie 
De reden waarom syfilis belangrijk is voor de gene-
alogie is meervoudig. Syfilis had een grote invloed 
op het maatschappelijke gedrag. Mogelijk is dit een 
verklaring voor de puriteinse levenshouding die 
einde 19e eeuw alom aanwezig was. Syfilis was een 
sluipmoordenaar die het gezin en daardoor de sa-
menleving ondermijnde. Gevolg van geslachtsziek-
ten was nogal eens kinderloosheid of  miskramen. 
Bovendien konden zwangere geïnfecteerde vrou-
wen kinderen met deze ziekte krijgen die misvor-

	 Dat wil zeggen meer dan 8 liter alcohol per inwoner/per jaar1

" 	 Chassinet: een in een lijst gevat of  op een raam gespannen doek of  papier, met een voorstelling of  een opschrift, bestemd om 2
van achteren (van binnen uit) verlicht te worden. 
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mingen o.a. van het gelaat 
konden tonen. Een klas-
siek voorbeeld is het schil-
derij van Gerard de La-
raisse van Rembrandt uit 
1667. 
(hier links afgebeeld) 
Voor de genealoog is het 
interessant dat prostituees 
met geslachtszieken re-
gelmatige gedwongen con-

trole ondergingen. De ge-
registreerde gegevens zijn soms gedocumenteerd en 
in enkele archieven (zoals Leiden en Rotterdam) 
nog beschikbaar. In veel gemeenten zijn deze he-
laas vernietigd.  Echter de bestaande archiefgege-
vens zijn nog onvoldoende genealogisch geëxplo-
reerd. 
Syfilis was verder een welbekende en veel voorko-
mende beroepsziekte van militairen en zeelieden 

die de gevechtskracht in gevaar 
bracht.  
Dat gaf  militair strategische proble-
men waarover men niet te veel open-
baar maakte. Syfilis was tevens een 
beroepsziekte van kramers en han-
delsreizigers, maar ook van glasbla-
zers, en medisch en verloskundig per-
soneel.  Bij stressvolle beroepen zoals 
makelaars en beurshandelaren kwam 
de ziekte veel voor. Bij vrouwen wa-
ren vooral barmeisjes en dienstboden 
het slachtoffer van deze aandoening.  
Schattingen gaan ervan uit uit dat 
vooral in de grote steden rond 10% 
van de bevolking aan deze chronische 
infectie leed.  In sommige garni-
zoenssteden en havensteden was de 
situatie nog slechter. 

Wat is syfilis? 
Syfilis is een infectieziekte overgebracht door een 
bacterie met de mooie naam Treponema Pallida.  
Besmetting is slechts mogelijk door rechtstreeks 
slijmvliescontact tussen de ziektedrager en de ziek-
teontvanger. Door een syfiliszweer of  een andere 
syfilitische huidaandoening kunnen de bacteriën  
het slijmvlies van de niet-besmette kandidaat bin-
nendringen zoals bij de vagina, de penis, de anus of  
de lippen. Op deze plaats (porte entrée) ontstaat 
een grote harde zweer, die in de volksmond harde 
sjanker (vroeger ook Spaanse pokken) heette en die 
spontaan kon genezen.  
Na 6–8 weken konden zich huidverschijnselen (ro-
seolen) voordoen. In de volksmond werd dat 'in de 
bloemetjes staan' genoemd. Meestal was men daarbij 
ook nog algemeen ziek. Op den duur zag men al-
lerlei bijkomende ziekte verschijnselen optreden 
zoals verlammingen, elastische aanvoelende abces-
sen (gummata) in sommige organen en ontsierende 
huidaandoeningen waaronder haaruitval.  
Bij ongeveer 20% van de chronische lijders kon na 
15-20 jaar een  beschadiging van het zenuwstelsel 
optreden waarbij verlammingen (tabes dorsalis), 
psychosen (dementia paralytica, met de klassieke 
grootheidswanen) en intellectueel verval (dementie) 
optraden. Syfilis veroorzaakte niet zo zeer onmid-
dellijke sterfte maar bezorgde de lijder wel een 
langdurige chronische soms afzichtelijke ziekte die 
veel pijn veroorzaakte en veel ongemak en schaam-
te met zich meebracht. 

Geschiedenis van deze 
aandoening	
Alles wijst er op dat syfilis 
vanuit Amerika met de ont-
dekkingen van dit continent 
rond 1492 naar Europa is 
gebracht. De eerste grote 
epidemie deed zich pas voor 
in 1495 toen een leger door 
de Franse koning Karel VIII 
naar Napels werd gedirigeerd 
en daar de ziekte verspreidde. 
Vandaar dat syfilis de naam 
Morbo Gallicis (Franse ziekte) 
kreeg.  
In 1527 werd duidelijk dat de 
ziekte door cohabitatie werd 
overgebracht. Vandaar de 
verzamelnaam Morbis Veneris 
(Venus ziekte).  
De naam syfilis voor deze 
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Ten eersten toch is het een feit, dat onze Europeesche. mili-
tairen alhier voor het grootste gedeelte bestaan uit mannen, 
die in Europa nergens meer voor deugden en in het 'Koloni-
aal' worden voor f. 100 een gelegenheid zagen door dat geld 
nog eens flink aan hunne neigingen te voldoen, om vervol-
gens hier met een vcrloopen lichaam, ondermijnd door alko-
hol en syfilis, soldaat te zijn.  

[Fragment ingezonden stuk van 'een jong soldaat' in het 
Soerabaijasch Handelsblad van 28-4-1880]

Oudst bekende medische afbeelding 
van syfilis (Wenen 1498)



ziekte is weer ontleend aan een gedicht van Fracas-
toro de Vérone (1530) De heldenfiguur in het ge-
dicht, Syphilidis, kreeg deze ziekte als wraak van 
Apollo voor zijn opstandigheid. 
Hoewel de ziekte niet de grote sterfte veroorzaakte 
zoals de pest in de 14e eeuw, was niettemin de im-
pact door het meer chronische karakter toch aan-
zienlijk. Veel mensen bleven met deze chronisch en 
besmettelijke ziekte langer leven wat het besmet-
tingsgevaar vergrootte. Na 1500 ziet men in de lite-
ratuur een explosie van geschriften die syfilis de ge-
sel der mensheid noemen en waarbij de ziekte werd 
gekoppeld aan de liefde.  

Hoe werd syfilis bestreden? 
Er bestond geen therapie voor een 100% genezing, 
zodat wie de ziekte opliep levenslang door deze 
ziekte gekweld werd.  
Men probeerde aanvankelijk pokhout  dat in 1

Amerika tegen deze kwaal wel werd toegepast. 
Hieruit bereidde men dan het Guaiacum sanctum en 
Guaiacum officinale, dat in de alternatieve geneeskun-
de ook nu nog een plaatsje heeft. Pokhout werd ook 
gebruikt voor blokken van de schepen. Het hout 
werd fijn geraspt in de rasphuizen, waarna van de 
pulp een aftreksel werd gekookt. Het aftreksel ook 
wel levenswater genoemd had een slechte smaak en 
het genezende effect was onduidelijk en gering.  
In de loop der jaren ontstonden ook behande-
lingsmethoden die op het gebruik van kwik berus-
ten, een therapie die was overgenomen van de 
Arabieren. Vandaar dat men de veel gebruikte 
kwikzalf  wel Saracenen-zalf noemde. Algemeen werd 
warmte-applicatie in de vorm van droge hitte be-
handeling (stufa sicca) of  zweetkuren voorgeschre-
ven later gecombineerd insmeren van de huid met 
deze zalf. Deze behandeling was gedurende enkele 
eeuwen de enige beschikbare remedie die althans 
enig soelaas bood. Helaas gaf  de kwikbehandeling 
veel nare toxische nevenverschijnselen met soms 
zelfs fatale gevolgen.  
Een nacht in de armen van Venus leidt tot een leven op Mer-
curius (Mercure = kwik, afgeleid van de Romeinse 
god van de handel) gold als staande uitdrukking.  
Alles was nutteloos, de ziekte recidiveerde vrijwel 
steeds. 

Preventie van syfilis  
Preventie van syfilis was in feite de enige vorm van 
ziektebestrijding. Dat betekende de facto regulering 

van de prostitutie die als belangrijkste oorzaak voor 
de verspreiding van de ziekte werd beschouwd. 
Daarbij kwam toezicht op bordelen, herbergen en 
tavernen in beeld. In Amsterdam bijv. had men in 
de 17e eeuw ca. 100 bordelen waar ongeveer 1.000 
vrouwen hun brood verdienden.  
Na het midden van de 17de eeuw treft men steeds 
meer regelingen die per stad of  regio sterk varieer-
den.  
Prostitutie werd en wordt in veel kringen als zondig 
en slecht beschouwd. In deze gebieden neigde men 
naar een absolute repressie van bordelen (bijvoor-
beeld Amsterdam). In sommige steden moesten de 
prostituees zich aan een gezondheidsonderzoek on-
derwerpen. In sommige archieven zijn deze gege-
vens van prostitutieregulering nog te vinden.  
Het verbieden van prostitutie had weinig effect. De 
prostitutie ging immers (ongecontroleerd!) onder-
gronds; de grip op de prostitutie met zijn gezond-
heidsgevaren was op die manier verloren. 

Situatie tijdens de18e eeuw: toenemend 
onderzoek 
In alle sociale klassen kwam in die jaren syfilis  
voor. De druk op de medische wereld om daar iets 
aan te doen, nam daarom toe. Een groot probleem 
was de onbekendheid met de symptomen en het 
verloop van de ziekte waarbij men zelfs gonorroe 
gedurende twee eeuwen als onderdeel van de syfilis 
beschouwde. Het duurde tot 1836 tot de Franse 
arts Philippe Ricord door experimenten aantoonde 
dat gonorroe en syfilis afzonderlijke kwalen waren.  

In Nederland hield Boerhave (1668-1738) zich al 
uitgebreid met de studie en de behandeling van 
syfilis bezig. Een van zijn observaties was dat een 

hoge lichaamstempera-
tuur een gunstig effect op 
de ziekte had.  
In 1751 verscheen er pos-
tuum een boek van  
Boerhave over Soa’s: 
Praelectiones Acade-
micae de Lues venera 
waarin hij gonorroe van 
syfilis klinisch onder-
scheidde. Hij anticipeerde 
daarmee  op de eerder 
genoemde ontdekking van 
Philippe Ricord bijna een 

" 	 naam POKHOUT stamt van het medisch gebruik tegen de Spaanse pokken, een oude naam voor syfilis. Dat heeft ook geleid 1
tot de Latijnse benaming lignum vitae (hout des levens).
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eeuw later.  
De Nederlandse arts 
Gerard van Swieten, 
(1700-1772), een leerling 
van Boerhaave, en later 
lijfarts van Keizerin Ma-
ria Theresia van Oosten-
rijk ontwikkelde een 
nieuwe drank tegen deze 
ziekte. Deze drank heette 
Liquor (likeur) van Swie-
ten (Liquid Swietenii). 
Deze drankbehandeling 
was minder omslachtig 

dan de kwikzalf  massages.  
Het werkzame middel was kwikchloride. Toen rond 
1850 de injectiespuit en injectienaald beschikbaar 
kwamen, werd een kwiksublimaat verbinding on-
derhuids ingebracht. Dit sublimaat was bijtend, 
vandaar dat het werd vervangen door mercuri dulcem 
ook wel kalomel, dat nog steeds in de homeopathie 
wordt gebruikt. Deze behandeling heeft vele jaren 
als standaardbehandeling gegolden. In die tijd 
kwam ook de arsenicumbehandeling op gang in de 
vorm van atoxyl (arseniel trioxyde) door het werk van 
Lefébure (1774). Deze behandeling was al bekend 
in de Chinese geneeskunde. Men gaf  deze medicijn 
later vaak als liquor mineralis, beter bekend als liquor 
Fowleri (natrium-arseniet), naar de naam van Fow-
ler, de ontdekker ervan, dat nog in 1953 in het 
compendium van geneesmidde-
len stond. De arsenicumbehande-
ling gaf  echter te veel bijver-
schijnselen, zodat deze therapie 
minder werd toegepast. Arseni-
cum zou echter later de basis ge-
ven voor de ontwikkeling van sal-
varsan. 

Veranderingen van het pros-
titutiebeleid tijdens de 
Franse bezetting 
De Franse bezetting (1795-1813) 
betekende in veel opzichten een 
omslag van het repressieve prosti-
tutiebeleid, wat betekende dat 
hier te lande de meer tolerante 
Franse prostitutie wetgeving werd 
ingevoerd.  
De term prostitutie wordt met deze 
wetgeving ook in Nederland ge-
bruikelijk. De Napoleontische 
visie op  prostitutie was dat het 

een noodzakelijk kwaad was.  
Dat betekende onder meer dat prostituees zich 
moesten laten registreren en zich regelmatig 
moesten laten controleren. Doelstelling van de re-
glementering was de ergste publieke hinder te 
voorkomen, de gezondheid te bevorderen zodat 
vooral militairen niet besmet zouden raken.  
Na het vertrek van de Fransen verviel deze Napole-
ontische regulatie, hoewel in veel gemeenten, zoals 
Amsterdam, deze regeling toch nog enige tijd werd 
doorgezet. Deze regulering was niet zonder profijt 
want er werd door de gemeente aan de ca. 3.000 
prostituees behoorlijk verdiend. 
In 1825 voerde de gemeente Den Haag weer een 
reglementering in.  
In 1827 werd landelijk de gemeenten aanbevolen 
de prostitutie te reglementeren omdat ‘in het min-
dere volk’ venerische aandoeningen massaal voor-
kwamen. Op grond daarvan werden de eerste re-
glementen uitgevaardigd, te beginnen met de gar-
nizoenssteden waar wel één op de acht-negen mili-
tairen geïnfecteerd was. Het was daarmee de op 
één na belangrijkste infectieziekte in de krijgs-
macht.  
Ook in havensteden verbreidde de syfilis zich snel. 
Met de opkomst van de haven waren in Rotterdam 
rond de Schiedamsedijk enkele duizenden voorna-
melijk Duitse sekswerkers actief. Een effectieve 
maatregel om deze controle af  te dwingen was bij 
een bordeel een politiewacht te plaatsen (posteren), 

die eventuele bezoekers waarschuw-
de. Na constatering van een infectie 
werden de dames in een ziekenhuis 
voor behandeling opgenomen. Deze 
afdelingen voor de behandeling van 
venerische afwijkingen leken vaak 
meer op een strafkamp of  gevange-
nis dan op een ziekenhuis. Ondanks 
deze maatregelen waren de resulta-
ten van de preventieve zorg maar 
matig.  
Prof. Dr. J.L. Chanfleury van IJssel-
stein (1819 -1906), later de eerste 
hoogleraar dermatologie-venerologie 
te Amsterdam vermeldde in een pu-
blicatie dat bij zijn onverwachte be-
zoeken van bordelen 2/3 van de 
werkers duidelijk ziek was. 

Veel van deze gemeentelijke prostitu-
tiegegevens zijn verdwenen, maar 
waar ze nog aanwezig zijn, kan dit 
voor genealogen een belangrijke 
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Antoine Joseph (Antonie) Wiertz 
Rozenknop (1864)



bron zijn. Vragen als: wie waren deze prostitués, 
hoe verging het hen en waarom was men in de 
prostitutie gaan werken kunnen dan wellicht be-
antwoord worden.  

De tweede helft van de 19e eeuw 
In de tweede helft van de 19e eeuw neemt in de 
grote steden door de migratie die de  industrialisa-
tie volgt, het aantal syfilis gevallen sterk toe. Hoewel 
geen officiële cijfers bekend zijn, kan men op basis 
van de stijging van het aantal ziektedagen onder 
militairen een schatting maken van de epidemiolo-
gische verspreiding in garnizoenssteden. Bovendien 
nam de straatoverlast door de prostitutie steeds gro-
tere vormen aan zodat veel burgers zich hieraan 
gingen storen. Lawaai, scheldpartijen en gebruik 
van portieken leidden tot veel overlast. Buurtcon-
flicten waren aan de orde van de dag. Mede door 
de beschavingsgolf  uit die periode, en aangewak-
kerd door instellingen als de Vereeniging tot Nut 
van het Algemeen, maar vooral door het ijveren 
van de protestantse kerken ontstaat breed verzet 
tegen de prostitutie. Met name diverse prominen-
ten uit het Reveil (Isaac Da Costa en Groen van 
Prinsterer), trekken daarbij de aandacht.  
In 1879 werd de Nederlandsche Vereeniging 
tegen de Prostitutie opgericht. Daarbij moeten 
twee belangrijke nationale figuren genoemd wor-
den, te weten Ds. Ottho Gerhard Heldring 
(1804-1876) en Ds. Hendrik Pierson (1834-1923).  

De feministische beweging had veel invloed op het 
denken en handelen van 
deze vereniging.. Er waren 
twee tegengestelde opvat-
tingen te onderscheiden, 
namelijk die van de moralis-
ten en de hygiënisten. De eer-
sten streefden naar volledige 
opheffing van de bordelen 
en andere soortgelijke in-
richtingen. De tweede groep 
was voor de keuring van de 
dames, met behoorlijke be-
handeling van de werksters 
en verdere regulering van 
de prostitutie. Zelfs binnen 
de geneeskundigen van die 
tijd zag men beide aan el-
kaar tegengestelde stromin-
gen, zoals blijkt uit de felle 
discussies in het Nederlands 
tijdschrift van Geneeskunde. 

Tot de moralisten behoorden behalve de feministen 
ook de gereformeerden, de hogere bourgeoisie, de 
sociaal democraten en de vakbonden. De meer we-
tenschappelijk aanpak van de regulering en behan-
deling werd voorgestaan door de groep van de libe-
rale intelligentsia waaronder veel medici. Eén van 
sprekers was Ds. Domela Nieuwenhuize die op-
kwam voor de misère van de vrouwen in de onder-
klasse. Dr. Aletta Jacobs schreef  in haar memoires 
naar aanleiding van dit congres:  

‘Zo kunnen de honderden vrouwen die 
dagelijks de Kalverstraat passeeren 
zich nog nauwelijks voorstellen dat 
veertig jaar geleden die drukke win-
kelstraat van 12-4 uur ‘s middags 
voor fatsoenlijke dames verboden ter-
rein was? In die uren gingen de hee-
ren naar de beurs en het waren alleen 
prostituees die zich in de omgeving 
van de Dam vertoonden en in de Kal-
verstraat flaneerden. Geen vrouw van 
onverdacht reputatie had in dat tijd-
stip zich in de Kalverstraat durven 
bewegen’.  

In 1889 vond een tweede (nationaal) congres plaats 
nu in Amsterdam. Hier werden de resultaten van 
de middernachtzending besproken. De tegenstel-
lingen tussen de moralisten en hygiënisten was nog 
tastbaar aanwezig. Op den duur zouden de mora-
listen het pleit winnen. Ds Pierson stelde ‘Wij kun-
nen en mogen niet anders’. 

Om de afschaffing van 
de bordelen kracht bij te 
zetten werden enkele 
dominees: Gerard Vel-
thuysen en Johannes 
van der Steur actief  in 
de Middernachtzending. 
Zij werden daarbij be-
leidsmatig gesteund 
door figuren als Ds. 
Pierson en Ds. Algera.  
De Middernachtzende-
lingen probeerden met 
prostituees en haar klan-
ten in contact te komen. 
Dit leidde soms tot hef-
tige conflicten en ge-
schreeuw op straat. De 
overheid werd uitge-
daagd om hier orde-
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Aletta Jacobs afge-
beeld door Isaac 
Israëls in 1920.

Vereeniging tegen de Prostitutie
Op de samenkomst vanwege de Neder-
landsche Vereeniging tegen de prostitutie 1 
November a.s. te Utrecht zullen o.a. de vol-
gende heeren de nieuwe plannen der ver-
eeniging toelichten. Ds. H. Pierson zal inlei-
den: 'De taak der Nederlandsche vereeni-
ging tegen de prostitutie en de samenwer-
king met andere vereenigingen.' Mr. O. Q. 
Van Swinderen: 'De strijd tegen reglemen-
teering en bordcelen en verbetering der 
wetgeving ten opzichte van koppelarij en 
verleiding.' Dr. Hermanides: 'Bestrijding der 
ziekten die uit de prostitutie voortvloeien.' 
Dr. Snoeck Henkemans: 'Bestrijding van de 
propaganda voor het Nieuw-Malthusianis-
me.' De heer G. C. Hoogerwerff: 'Wering 
van onzedelijke geschriften en voorstellin-
gen.'  
[Nieuwsblad van het Noorden, 16-10-1898]



nend op te treden. In vele plaatsen werd daarom 
een totaal bordeelverbod ingesteld. Zo werden in 
Amsterdam in 1902 alle inrichtingen die gelegen-
heid boden tot ‘ontuchtige handelingen’ verboden. 
Daarna volgden nog vele andere gemeenten. In 
1911 werd het landelijke bordeelverbod van kracht 
waardoor de prostitutie in het illegale circuit dook. 
Dit zou de bestrijding van de geslachtsziekten tij-
dens de mobilisatie periode ernstig hinderen. 

Medische doorbraken 
Geleidelijk groeide de wetenschappelijke belang-
stelling bij onderzoekers voor venerische aandoe-
ningen. Daardoor begon men de symptomatologie 
van de ziekte beter te kennen. In het bijzonder 
kreeg men zicht op de late vormen van de ziekte 
zoals tabes dorsalis  die door het werk van vader en 
zoon Fournier (1895) als late syfilis aandoening van 
het ruggenmerg werd herkend. Deze late vormen 
werden steeds meer manifest omdat de levensver-
wachting in het algemeen toenam, dankzij o.a. de 
aanleg van riolering en waterleiding.  
Een belangrijke vondst was dat in 1905 de verwek-
ker van syfilis: de treponema pallida werd ontdekt. In 
1906 ontwikkelde men een serologische test ge-
noemd naar de ontdekker Wasserman, waarmee 
men in een bloedmonster de diagnose syfilis kon 
aantonen.  
Dit zou een doorbraak in de syfilisopsporing bete-
kenen. Deze test zou later (vanaf  1920) een routine 
procedure worden en bij iedere zwangerschap 
worden uitgevoerd om aangeboren syfilis bij een 
potentieel kind te voorkomen.  
In 1910 slaagden de Nobelprijswinnaar Ehrlich en 
zijn Japanse medewerker Sahachiro Hata erin op 
basis van een arseenverbinding een 
minder toxisch geneesmiddel te 
bereiden namelijk salvarsan, dat 
effectief  tegen syfilis was, in vooral 
in de vroege stadia.  
In 1912 werd nog een modificatie 
van dit medicijn ontwikkeld dat de 
naam Neosalvarsan kreeg. Salvarsan 
behandelingen waren langdurig.  

Syfilis, de noodklok wordt ge-
luid 
Door de halfslachtige overheidsmaatregelen nam 
de ziekte toe. Medici 'trokken aan de bel’.  
In 1908 werd door de KNMG een commissie inge-
steld om de omvang en bestrijding van syfilis te in-
ventariseren en met praktische voorstellen te ko-

men. In grote (garnizoens) steden had meer 
dan10% van de inwoners deze kwaal.  
Deze commissie bracht in 1911 een rapport uit dat 
omstandig ook in de pers werd besproken. Een 
groot aantal aanbevelingen werden gedaan. Een 
daarvan was de noodzaak van de oprichting van de 
Nederlandsche Vereeniging ter bestrijding 
der geslachtsziekten (1914). Deze vereniging 
zou de opstap betekenen van een meer rationeel 
Soa-beleid door het verzamelen van betrouwbare 
gegevens, publieksvoorlichting, deskundigheidsbe-
vordering en het creëren van draagvlak voor een 
effectieve behandeling. Tijdens de mobilisatie van 
1914-1918 kwam echter mede door weerstanden 
binnen de overheid en van de legerleiding weinig 
van deze aanbevelingen terecht. 

De gevolgen van de mobilisatie tijdens de 
eerste wereldoorlog 
De eerste wereldoorlog bracht een explosie van 
Soa’s. Syfilis bleek een belangrijke factor voor de 
achteruitgang van de gevechtskracht, zodat men 
gedwongen werd maatregelen te nemen.  
Er zijn veldslagen verloren doordat de militairen 
waren uitgeschakeld door geslachtsziekten.  
Om een beeld te geven: Soa’s waren na de Spaanse 
griep de belangrijke reden voor gevechtsuitval door 
infecties, 10 x meer dan de loopgravenkoorts.  

Hoewel wij buiten de oorlog bleven was het met de 
besmettingsgraad wat betreft venerische aandoe-
ningen in ons eigen leger niet veel beter gesteld. 
Voor een deel kwam dit doordat in 1911 het bor-
deelverbod was ingesteld en voorbehoedsmiddelen 
taboe waren. Prostitutie trad vaak in samenhang 

met drankmisbruik op, zoals in 
herbergen en cafés waar prosti-
tutie ongecontroleerd door de 
diensters werd bedreven.  
Niet zelden waren het Belgische 
meisjes die als vluchteling 
slachtoffer werden, maar ook 
vele andere vrouwen die uit 
geldnood door de mobilisatie 
van de echtgenoot hier toe over 
gingen.  

Mede oorzaak waren bovendien de slechte om-
standigheden waaronder onze krijgsmacht gelegerd 
was en de verveling die vaak toesloeg. Men schat 
dat meer dan 10% van onze krijgsmacht venerisch 
was geïnfecteerd. Nauwkeurige cijfers werden uit 
militair strategische overwegingen niet gepubli-
ceerd.  
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Situatie na W.O.I in de grote steden 
De ernst van de toestand na de demobilisatie wordt 
verduidelijkt door een artikel in de Telegraaf  (okto-
ber 1919) waarin wordt gesteld: ‘dat te Amsterdam 
syfilis zich buitengewoon heeft verbreid en buiten-
gewoon ernstige afmetingen heeft aangenomen’. 
Vandaar dat de gemeenteraad een zware commis-
sie instelde waarin de meest prominente geleerden 
uit die tijd zitting namen. Ook de nationale over-
heid deed een dringende oproep aan de 'Vereeni-
ging tot bestrijding van geslachtsziekten' 
om maatregelen voor te stellen. De subsidiepot ging 
open waardoor consultatiebureaus en poliklinieken 
kosteloos de SOA-behandeling op zich konden ne-
men. Een belangrijke voorwaarde was dat de con-
sultatiebureaus (later adviesbureaus genoemd) geen 
voorbehoedsmiddelen zouden aanbevelen.  
Doelstelling was dus vroegtijdige behandeling en 
therapietrouw, de bestrijding van verdere versprei-
ding tijdens de behandeling en het voorkomen van 
recidieven bij de patiënt. In tegenstelling tot de ons 
omringende landen was het beleid dat hier geen 
aangifte van de ziekte of  dwangbehandeling plaats-
vond.  
Men stuurde zoveel mogelijk aan op vrijwillige be-
handeling en inschakeling van diverse instanties 
zoals maatschappelijk werk die dit proces moesten 
begeleiden. Met de komst van Neosalvarsan had 
men inderdaad een krachtig middel in handen dat 
in de vroege ziektefase zeer effectief  was.  
Uiteindelijk krijgen de kruisverenigingen ook hier 
een belangrijke taak. Daarmee werd de bestrijding 
van syfilis nog meer geïntensiveerd. Een belangrijk 
punt daarbij was bovendien betere scholing van 
artsen o.a. door het opzetten van leerstoelen voor 
huid- en geslachtsziekten.  
Tenslotte werd de bestrijding van de immer welig 
tierende kwakzalverij krachtdadiger aangepakt. 
De in 1881 opgerichte Vereniging tegen de 
Kwakzalverij speelde (en speelt) hierin een be-
langrijke rol. 

Een groot naoorlogs probleem was het grote aan-
tallen ongeboren kinderen die door de syfilisbe-
smetting tijdens de zwangerschap een aangeboren 
syfilis kreeg. In Duitsland schatte men de sterfte 
door congenitale (aangeboren) syfilis op 5-10% van alle 
geboorten. In Frankrijk waren deze getallen nog 
slechter. Belangrijk nevenverschijnsel van een Soa 
was bovendien een tijdelijke of  blijvende steriliteit.  
Een lang interval tussen geboorten kan op vermin-
derde vruchtbaarheid wijzen. Men zegt wel dat de 
achteruitgang van het kindertal in Frankrijk ten 

dele aan de besmetting van veel militairen en hun 
vrouwen is te wijten. In Nederland vindt men nau-
welijks gegevens over het voorkomen van aangebo-
ren syfilis in gezinnen van ex-militairen. Er bestond 
hier geen aangifteplicht voor geslachtsziekten zoals 
dat wel in andere landen het geval was. 
Na 1925 ziet men een sterke afname van het aantal 
syfilislijders, vooral dankzij de effectievere behande-
ling met Neosalversan en bismut-preparaten.  
Een onderzoek wees uit dat de Nederlandse prak-
tijk van vertrouwelijkheid en vrijwillige kosteloze 
behandeling zeer effectief  was. Uit de weinig be-
schikbare epidemiologische gegevens citeer ik 
Leeuwen en Hermans die in 1935 onderzoek de-
den bij adviesbureaus voor geslachtsziekten.  
In Nederland kwamen er per 100.000 mensen per 
jaar in Holland 15 nieuwe gevallen bij, terwijl het 
aantal in overig Nederland 8 bedroeg. Dat stak 
gunstig af  bij het buitenland. 
Tijdens de mobilisatie van 1939 en de bezetting 
(1940-45) deed zich een stijging van het aantal syfi-
lis gevallen voor.  
Prof. Dr. Prakken, werkzaam in het Binnengasthuis 

in Amsterdam, geeft aan dat 
het aantal syfilis patiënten 
tijdens de bezettingsjaren 
vervijfvoudigde.  

Na de oorlog kwam ook hier 
het in 1928 door Alexan-
der Fleming (1881-1955) 
ontdekte penicilline ter 
beschikking.  
Dit middel maakte een zee r 
effectieve behandeling tegen 
de bekende venerische aan-
doeningen (syfilis en gonor-

roe) mogelijk.  
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Dankzij penicilline en het werk van 
de adviesbureaus was rond 1954 het 
aantal syfilis patiënten zodanig ge-
daald dat in Nederland de vooroor-
logse situatie weer was terug geko-
men.  
Bovendien werd de opsporing, de 
diagnostiek, en de behandeling van 
de ziekte verder geoptimaliseerd, zo-
dat syfilis ophield een gevreesde 
volksziekte te zijn.



 
Thema 

In het Utrechts Archief  was ik op zoek naar 
bepaalde gegevens over chirurgijns en kwakzal-
vers. Tijdens dat onderzoek vond ik tussen de 
stukken het papieren proces dat het Collegium 
Medicum aanspande tegen een balsemverkoop-
ster, Antje Groenewoud.  
Interessant was te zien hoe het CHIRURGIJNS 
GILDE en het COLLEGIUM MEDICUM met de 
door hen zelf  opgestelde regels omgingen 

De kern en aanleiding van dit artikel vormt de 
aanklacht tegen- en het verweer van Antje Groe-
newoud uit de Donkerstraat in Utrecht, die alleen 
maar haar zelf  gemaakte balsems wilde verkopen, 
maar waarvoor men een stokje probeerde te 
steken.   1

Maar er is meer: In het door haar (procureur) op-
gestelde verweerschrift worden argumenten aange-
voerd die ‘verlicht’ aandoen. 

In dit artikel worden globaal de jaren tussen en 1740 en 
1770 besproken. naar het zich laat aanzien ook de periode 
met de meeste inbreuken op het monopolie van de chirurgijns-
gildes van Utrecht (en andere steden).  

Ik neem me voor de beschikbare gegevens op de 
volgende wijze vorm te geven: 
• De geldende voorschriften voor het chirurgijns-

gilde, 
• Wie was Antje Groenewoud? 
• Het proces tegen Antje. 
• Antjes verweer . 
• Pogingen om de gildevoorschriften te ontduiken . 
• Attestaties betreffende de werking van de balsem. 

Hoe waren de spelregels? 
De Resolutie van 16 augustus 1728 waarnaar re-
gelmatig wordt verwezen is duidelijk genoeg en 
luidt als volgt: 

Gehoord het rapport van de gecommitteerden van het 
Chirurgijnsgilde op het rekest van de Dekens en Overlie 

den van dit gilde, klagend over de inbraak van menige 
beunhaas buiten het Gilde, die op allerlei clandestiene 
manieren probeert het gilde te benadelen, heeft de Vroed-
schap na uitgebreid overleg besloten ieder die geen lid is 
van het Chirurgijnsgilde en die op enigerlei manier het 
gilde benadeelt, te bestraffen met een boete van 25 gul-
den en een arbritale correctie voor de minvermogende. 
Eveneens wordt de Dekens en Overlieden van dit gilde 

ernstig verboden aan onvrije meesters of  beunhazen vrij-
briefjes te geven of  met hen overeenkomsten aan te gaan, 
mede op straffe van een boete van 25 gulden. 

Deze resolutie staat niet op zich zelf: het was blijk-
baar nodig na verloop van tijd opnieuw duidelijk te 
maken hoe het gilde dacht over misbruik. Ook aan 
deze ordonnantie was een dringend verzoek van 
Dekens, Overlieden, en de gewone gildebroeders 
voorafgegaan.  
De aanleiding was het brutale optreden van Willem 
van Wesel: hij ging maar door met scheren…… 
Vrijwel dagelijks kwamen de leden van het gilde 
hem tegen. Hij trok zich echter niets aan van de 
eerdere ordonnantie uit 1662, die aangeeft dat: 
‘personen buyten desen gilde, die onder de handt exerceren ’t 
baert of  hairscheren, gehouden zullen zijn de overluyden van 

desen gilde int visiteren te ope-
nen goedwilliglijk haere huysin-
ge en deure der plaetse daer het 
selve zoude mogen geschieden, 
op poene van 6 gulden’. 
Van Wesel blijft onbe-
kommerd zijn scheerklan-
ten bedienen.  
Het moet nu maar eens 
afgelopen zijn, het geduld 
van het Gilde is op. Men 

" 	 Stadsbestuur Utrecht, toegang 702-1, inventaris nummer 3721
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De balsems van Antje Groenewoud 

Dick Kranen

Een vrije meester, was een door het gilde opgeleid 
en na aflegging van de meesterproef, erkend vak-
man. Het stond hem vrij zich te vestigen, dit in 
tegenstelling tot een onvrije meester die dat recht 
niet bezat en beschouwd werd als beunhaas en in 
medische kringen als kwakzalver 



wil respect voor de regels afdwingen door hardnek-
kige beunhazen dan maar te bekeuren met een 
boete van 25 gulden in plaats van het oude bedrag 
van 6 gulden. 

Wat weten we over Antje? 
Op 27 augustus 1699 werd Anna Jacoba Groene-
wout gedoopt in de Jacobikerk in Utrecht. Haar 
ouders waren Michiel Groenewout en Soetje van 
Vaack. Getuigen bij de doop waren Arnoldus en 
Elisabeth Groenewout, broer en zus van de vader. 
27 Augustus viel volgens de Juliaanse kalender op 
een zondag, deze kalender werd in protestantse ge-
bieden nog tot 1701 gebruikt. Daarna werd ook 
daar de Gregoriaanse kalender ingevoerd, meestal 
onder de naam ‘verbeterde Juliaanse Kalender’ 
Antje, zoals haar roepnaam was, is nooit getrouwd 
geweest. Dat is op te maken uit de bijschrijving in 
het overlijdensregister ‘mondige vrijster’.   1

Antje overleed circa 4 november 1775 (begrafenis 
op de 7e ) op de leeftijd van 76 jaar. Ze werd begra-
ven met acht dragers. 
In het Notarieel Archief  van Utrecht is het één en 
ander over het financiële wel en wee van Antje te 
reconstrueren. 

Testamenten 
Op 30 november 1753 maakte Antje bij notaris P. 
van Lent voor de eerste keer haar testament op. De 
legatarissen waren: 
• neef  Arnoldus Groenewoud te Amsterdam: 

400 gulden, 
• de Diaconie van de Nederduits Gereformeerde 

armen: 100 gulden, 
• Arend van de Cop, haar executeur-testamentair, 

te Utrecht: 100 gulden voor de ‘aan te wenden 
moeiten nopende het executeurschap’ 

Tot haar enige en universele erfgenaam benoemde 
ze de al genoemde Arnoldus Groenewoud voor de 
helft en Soetje Groenewoud, gehuwd met N.N.-
de Kruijf, eveneens te Amsterdam, voor de andere 
helft. 
Op 4 januari 1771 herriep ze het 17 jaar geleden 
opgestelde eerste testament. In haar nieuwe testa-
ment, nu ook weer bij notaris Van Lent gepasseerd, 
worden nu de volgende legaten vastgesteld: 

• neef  Arnoldus Groenewoud wordt nu een bedrag 
van 300 gulden in het vooruitzicht gesteld, 

• nicht Johanna Elisabeth Groenewoud, min-
derjarige dochter van Michiel Groenewoud, 
haar neef  en zoon van Arnoldus, broer van haar 
vader, in de Zuilenstraat: 100 gulden, (Arnoldus 
was notaris in Utrecht) 

• de Diaconie van de Nederduits Gerefor-
meerde armen: 100 gulden. 

Ook thans benoemde ze tot haar enige en universe-
le erfgenamen Arnoldus en Soetje Groenewoud, 
ieder voor de helft. Zij beiden zullen ook tot taak 
hebben de nalatenschap af  te wikkelen. 
In beide testamenten uit Antje de wens ‘dat haar af-
gestorven lichaam een ordentelijke burger begrafenis zal moe-
ten krijgen, die met vrij mantels en handschoenen zal 
moeten geschieden .’ 2

Nog andere actes betreffende Antje 
• 1 februari 1751 leent Antje aan Arend van de 

Cop, op dat moment schout van het Geijn, een 
bedrag van 1.350 gulden tegen 3½ % rente. De 
lening is wederzijds opeis- en losbaar met een op-
zeggingstermijn van drie maanden.   

• 10 februari 1751 verkoopt Antje aan Cornelia 
Maria de la Fontaine een recepis  ter waarde van 3

1.000 gulden gesproten uit de Generaliteits Lote-
rij, gestart op 10 juli 1749, welke ze op 30 oktober 
1750 had gekocht. 

• Op 31 juli 1758 machtigt Antje J. van Oosten te 
IJsselstein om een huis in de Borgstraat te verko-
pen aan N.N. de Groot voor een bedrag van 150 
gulden. Arend van de Cop was als getuige aan-
wezig. 

• Op 28 april 1773 machtigt Antje Mr Christiaan 
Frederik Huten, advokaat aan het Hof  van 
Utrecht, om te procederen tegen Arend van de 
Cop, die dan in Tiel woont. 

• Op 6 november 1775 werd in het sterfhuis van 
Antje op verzoek van Johanna Elisabeth Groene-

" 	 Ongehuwde staat van een vrouw. Mondigheid : de toestand van mondig zijn, van niet meer onder voogdij staan.1
" 	 Volgens Terebinth: Een begrafenis die zonder uiterlijke kenmerken dient te geschieden. Destijds kon men aan de dracht van de 2

doodgravers, koetsiers en dragers en de uitdossing van de koets zien om wat voor persoon het ging. Met vrije mantels en hand-
schoenen kan het duiden op iemand die geen geloofsovertuiging had.

" 	 Overdraagbare kwitantie, bewijs van storting3
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woud door notaris Van Lent een eiken poortkastje 
en een vierkant eiken kabinet verzegeld. Het ver-
zegelen vond plaats met behulp van het cachet 
van de notaris in rode lak.  1

• Daarna, op 27 november 1775, vond na controle 
of  de op 6 november geplaatste zegels nog intact 
waren, de ontzegeling plaats.   

Uit het bovenstaande en wat hierna nog volgt, 
blijkt Antje een kloeke, ondernemende vrouw te 
zijn geweest, die goed was opgewassen tegen de 
Utrechtse autoriteiten. En ook ondernemend ge-
noeg om een eigen inkomen te verwerven. 
 

Utrechtse, zogenaamde 
poortkast, eiken en ebben-
hout, onder de rechte kap 
twee stelpaneel deuren met 
half ronde togen en met 
leeuwen mascarons van 
houtsnijwerk, achter de deu-
ren legplanken. De stijlen zijn 
gecanneleerd, in de voet een 
rechte onderregel twee la-
den. Afmeting, hoogte 188 
cm, breedte 160 cm, diepte 
70 cm. (17e eeuw) 

Het Proces 
Op 16 november 1761 wendden de Dekens en 
Overlieden van het Chirurgijns gilde in Utrecht 
zich tot de Vroedschap. Volgens de heren hield An-
tje Groenewoudt, uit de Donkerstraat, zich bezig 
bezig met het vervaardigen en verkopen van een 
balsem  en het genezen van wonden, zonder 2

daartoe toestemming te hebben. Vooral het laatste 
is een doorn in het oog van de Chirurgijns, want 
dat is immers in strijd met een resolutie van de 
Vroedschap van 16 augustus 1728. De balsem als 
zijnde een geneesmiddel, was in feite een probleem 
voor het Apothekers gilde, maar dat heeft aan deze 
en dergelijke kwesties nauwelijks of  geen aandacht 
gegeven.  Ze moet dus om herhaling te voorkomen 3

de destijds vastgestelde boete van 25 gulden opge-
legd krijgen.  
Het Gilde beklaagt zich er over dat ze na een ver-
hoor door het Gerecht op 8 augustus 1761 slechts 
een boete van 6 gulden heeft gekregen. 

Hoewel het Gilde had verwacht dat Antje de boete 
van 6 gulden wel zou betalen en zich daarna van 

haar ongeoorloofde handel en wandel zou distanti-
ëren, heeft zij integendeel op 10 augustus 1761 een 
rekest bij de Vroedschap ingediend. In dat rekest 
legt ze de nadruk op haar goede werk en de goede 
resultaten bij het toepassen van haar balsems. Dat 
probeert ze aan te tonen met een flink aantal getui-
genverklaringen waaruit de wonderbaarlijke wer-
king van haar balsem blijkt. 
Daar blijft het niet bij, het gilde in het algemeen, 
maar de ondergetekenden in ’t bijzonder, worden 
door haar belasterd. 
Na onderzoek is ons gebleken dat van de bijge-
voegde attestaties er een groot aantal vals en onwaar 
zijn en alleen maar opgesteld om Antje Groen-
woudt in haar ongeoorloofde handel en wandel te 
stijven. 

Hier kunnen we ons wel iets bij voorstellen: alle attestaties 
zijn met hetzelfde handschrift geschreven, alleen de onderteke-
ning wijst op authenticiteit. 

De mannen van het gilde denken dat het raadzaam 
is het rekest en de verklaringen in handen te geven 
van de stads doctoren om hen uit te laten zoeken of  
de door Antje geproduceerde verklaringen wel zo 
eerlijk zijn en of  ze integendeel tot de conclusie 
komen dat de verhalen van Antje en anderen over 
haar balsem, ‘beuzelpraatjes’ zijn. 
En mocht er al eens enige waarheid schuilen in één 
of  meer van haar verklaringen, dan is het toch al-
tijd nog zo dat de handelwijze van Antje strijdig is 
met de ordonnantie van 16 augustus 1728. 
De volgende deskundigen plaatsten hun handteke-
ning onder hun verklaring:  

G. BOSCH, L. VAN DIDEN, J. BUIJN. L. VAN LOENEN, J. 
SJORIE, J. VAN LANCKOM, NOTARIS 

Hertaling van het verzoekschrift van de 
Procureur van Antje 
Weledele Groot Achtbare Heren, 

U hebt op 10 augustus j.l. een kopie van het  rekest 
dat door Antje Groenewoudt bij het Chirurgijns 
gilde is ingediend ontvangen. Zij verzoekt daarin, 
omdat ze door ouderdomskwalen niet meer in staat 
is een kinderschool te houden, toestemming haar bal-
sems ter genezing van allerlei wonden, ongemak-
ken, ja zelfs van verouderde kwalen, te mogen verkopen. 

" 	 De afdruk in was, lak, leder, metaal enz. van een wapen, naamcijfer of  ander teken tot waarmerk van oorsprong; zegel.1
" 	 Een balsem is een welriekende zalf  welke wonden kan genezen.2
" 	 Zo leerde althans het doornemen van de inv.nrs 108, 119 en 121 van het Apothekers Gilde, archiefnr. 708-13
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Op 6 juni 1746 vraagt het bestuur van de R.K. Aalmoeze-
nierskamer (van paterszijde staat er toegevoegd), toestemming 
een door hen van de gezusters Maria, Cornelia en Catharina 
Braconier gekocht pand aan de Donkerstraat in te richten en 
te gebruiken als een ‘armkinderhuis’. Op dezelfde dag beslist 
de vroedschap positief  op dit verzoek op voorwaarde dat de 
kinderen ‘sonder processie gewijse zigh in alle stilte en modes-
tie naar de kerk begeven’. Dit pand betreft het zogenaamde 
Zoudenbalch huis. Ik vermoed dat Antje geassisteerd heeft in 
deze 'kinderschool’.  1

Als haar Procureur heb ik ter aanvulling van haar 
verzoek, een Memorie, opgesteld. Ik wil daarmee 
de gegrondheid van haar verzoek ondersteunen 
Tevens heb ik ter staving van haar beweringen een 
aantal attestaties van genezen patiënten bijgevoegd. 

Deze verklaringen 
kunnen ten allen tij-
de, indien nodig, met 
een eed bekrachtigd 
worden. 
De balsems van An-
tje Groenewoud blij-
ken een zegenrijke 
uitwerking te hebben 
en volkomen gene-
zing te bewerken, 
terwijl de li jders 
voord ien zonder 
merkbaar resultaat 
onder behandeling  
van diverse Chirur-
gijns geweest. 
Dekens en Overlie-

den van het Chirurgijns Gilde hebben u op 5 okto-
ber j.l. een Rekest aangeboden, waar aan is toege-
voegd een advies van de Gecommitteerden van het Chi-
rurgijns Gilde.  

Deze gecommitteerden hebben de eer u te rappor-
teren dat na verschillende gesprekken met de Over-
lieden van het Chirurgijns Gilde en ondergeteken-
de (Hoevenaar, die Antje Groenewoud vertegenwoordigt 
omdat ze sedert twaalf  jaar niet in staat was uit te gaan) 
verzocht is om er binnen drie weken op te reage-
ren.  
Hun reactie beperkt zich tot het verwijzen naar de 
Resolutie van 16 augustus 1728, waarin het aan alle 
beunhazen, onvrije meesters en iedereen buiten het Chirurgijns 

Gilde, verboden wordt op wat voor manier ook het Gilde te-
kort te doen. 

Die Resolutie is de Gecommitteerden in dit ver-
band niet relevant voor gekomen, want of  Antje 
wel onder de termen van deze Resolutie valt is 
maar zeer de vraag, omdat zij eigenlijk tegen beun-
hazen c.s. is gericht, terwijl het prepareren van bal-
sems een zaak is van het Apothekers Gilde. 
Antje Groenewoud heeft de strikte letter van deze 
Resolutie overtreden en is onbevoegd om balsems 
te bereiden, te verkopen of  toe te passen, maar 
wanneer de billijkheid eist dat een al te strikte uitleg 
van een Resolutie tot nadeel van het algemeen belang 
leidt, dan zou de Vroedschap volgens de haar ver-
leende macht, soepel kunnen  optreden. 
Te meer daar er verschillende voorbeelden voor-
handen zijn als van onder meer het Klopje van 
Schaik, Visser, de Kleefse Kloppen of  Bagij-
nen, Gerrit van Oostrum en nog anderen, die 
wel toestemming verkregen hun zalven te mogen 
verkopen. 

Klopjes, ook wel kwezels genoemd, 
waren géén kloosterlingen die de ge-
loften van gehoorzaamheid, zuiver-
heid en armoede moesten afleggen, 
maar ook géén leken. Hoewel klopjes 
wel vaak een particuliere belofte, een 
zogenaamde vota privata, aflegden 
voor een biechtvader of  prior. Maar 
ook zonder die belofte leefden de 
klopjes onder de gehoorzaamheid van 
de prior of  als ze in grote groepen 

leefden, een moeder-overste. Ze zorgden voor hun eigen levens-
onderhoud, maar behielden zeggenschap over hun eventuele 
vermogen, maar soberheid stond voorop. Meestal leefden ze in 
groepjes van twee à drie bij elkaar. Sommigen dienden in de 
kerk als kosteres, anderen deden de een of  andere nering, weer 
anderen hielden scholen voor jonge kinderen. Veel priesters 
schakelden de hulp van deze vrouwen in bij de opbouw van 
hun staties of  parochies. Klopjes waren dikwijls betrokken bij 
het geloofsonderricht aan katholieke kinderen en ook verleen-
den zij hulp en begeleiding aan zieken en stervenden. Klopjes 
brachten daarnaast veel geld in voor de kerk. Zij schonken 
vaak kostbare voorwerpen of  maakten kerkelijke gewaden 
voor de statie of  parochie.  2

Nog gezwegen van kwakzalvers en ander vreemde 
meesters die geen vergunning hadden, zoals Hil-
mer, Taylor, Wincel, Ali, die van tijd tot tijd hun 

" 	 HUA, toegang 702-1, inv.nr. 718 + Vroedschapsresolutie van 6-6-17461
" 	 Dr. E.E.A.J.M.Theissing, Over Klopjes en Kwezels, Utrecht 1935, 12
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medicamenten en balsems kwamen verkopen ter-
wijl ze ook nog operaties uitvoerden.  
Zoveel te meer is dan het verzoek van Antje Groe-
newoud te billijken om-
dat zij op een loffelijke 
manier haar medebur-
gers van nut is, de stad 
Utrecht niet tot last is 
omdat  ze op een eerlij-
ke manier probeert in 
haar levensonderhoud 
te voorzien. 

Daarom, en om de 
aangehaalde voorbeel-
den, zijn de Gecommit-
teerden eenparig van 
men ing, dat Ant j e 
Groenewoud toestem-
ming zou moeten krij-
gen haar balsems te 
prepareren, verkopen 
en toe te passen, op 
voorwaarde dat ze: 

• er niet op uitgaat om 
zieken te bezoeken en 
verbanden aan te 
brengen, 

• de armen en bedeel-
den om niet helpt, 

• jaarlijks aan het Chi-
rurgijns Gilde 1 zilveren ducaton afdraagt. 

Andere balsemverkopers in Utrecht voor 
de tijd van Antje 

Willemina van Koebergen (1740) 
In september 1740 dient Willemina, die zegt te 
wonen aan de Oostzijde van de Lange Nieuwstraat, 
een verzoek in voor toestemming tot het maken en 
verkopen van een brandzalf. Deze brandzalf  is vol-
gens haar zeggen geschikt voor de genezing van 
‘velerlei kwalen, kwetsuren en ongemakken’. Wil-
lemina woonde in het zelfde huis als Cornelia van 
Schaijck van wie ze de kunst heeft afgekeken. 

Cornelia en haar voorgangsters hadden sinds im-
memoriale tijden deze zalf  zonder belet gemaakt en 
verkocht.  

Op 18 april 1735 vermaakt 
genoemde Cornelia, hoogbe-
jaerde geestelijke dogter, in een 
Codicil bij het al op 28 fe-
bruari 1712 gemaakte tes-
tament, de inventaris van 
haar winkel en suikerbak-
kerij  bestaande uit win1 -
kelwaren, planken, tonnen, 
tobben, glazen, flessen, 
schalen, gewichten, trom-
mels etc., aan Willemina.  2

Nu Cornelia is overleden  3

en is gebleken dat het Apo-
thekers Gilde geen pro-
blemen heeft gemaakt, 
wendt ze zich voor legalise-
ring tot de Vroedschap. 
De Vroedschap reageert op 
10 oktober 1740 aanvanke-
lijk afwijzend. Maar na 
rapportage door het Chi-
rurgijnsgilde twee maan-
den later, kreeg ze toch nog 
permissie ‘ten nutte van ’t 
gemeen te haaren huyze te 
maken en verkopen de 
vanouds bekende brand-

salve, voorheen door het 
klopje Cornelia van Schaik uytgevonden en geap-
pliceerd’   4

Opmerking: In het verweer van Antje wordt een ‘Klopje van 
Schaik’ genoemd, hiermee is de hierbovengenoemde Cornelia 
van Schaijck bedoeld. 
Willemina en Cornelia waren nichten. 

Gerrit Henrikse van Oostrum (1741) 
Gerrit kreeg in oktober 1741, samen met zijn 
vrouw, Johanna van Wel, waar hij op 21 juni 1738 
mee gehuwd was, met dispensatie van het Apothe-
kersgilde, toestemming om ‘te haren huyze en op 
geen andere plaatsen, ten dienste van ’t gemeen te ma-
ken en verkopen de vanouds gereputeerde brand-

" 	 Fabricage van suikerwerk1
" 	 HUA, not.archief  U 160-a12-762
" 	 28 april 1735. Als haar adres wordt vermeld: Lange Nieuwstraat Oostzijde, omtrent de Romenburgerstraat, ook wel genoemd 3

Rodenburgerstraat, thans Hamburgerstraat. Cornelia wordt begraven met 12 dragers en 16 el gescheurd laken. De Rodenbur-
gerstraat is vernoemd naar het Huis Rodenburg (ca 1200) ter hoogte van Oudegracht 218

" 	 Vroedschapdresolutie van 12-12-17404
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De term ‘balsem’ werd vroeger gebruikt 
voor dun-vloeibare en dik-vloeibare 
smeerseltjes die bestanddelen bevatten 
van de ‘balsemboom’, een boom waaruit 
ook wierook wordt vervaardigd. De mees-
te balsems hebben dan ook een sterke, 
karakteristieke geur. Tegenwoordig wor-
den allerlei sterk-geurende smeersels 
met ‘balsem’ aangeduid; met name har-
dere zalven.
Balsems bevatten doorgaans natuurlijke 
ingrediënten en extracten, waaronder bij-
enwas, wolvet, lanoline, kruiden, macera-
ten, harsen en plantaardige (etherische) 
oliën. Dankzij een verwarmingsproces 
versmelten de vaste bestanddelen van de 
balsem met de vloeibare bestanddelen. 
Wanneer de balsem afkoelt, hardt deze 
uit, waardoor er vaak deukjes of scheur-
tjes in balsems ontstaan.
Een van de bekendste moderne balsems 
is Tijgerbalsem.[www.salusi.nl]



zalf, door ’t klopje Cornelia van Schaijk uytgevon-
den en geappliceerd, mits dat door haar geene ver-
banden, strijdig tegen de voornoemde gilde ordon-
nantie worden gedaan’    1

Henrik, de vader van Gerrit was gehuwd met Stijn-
tje van Schaijck, terwijl Johanna van Wel een nicht 
was van Willemina van Koebergen. 

Gijsbert van Claveren (1742) 
Gijsbert was al wat ouder, hij was op 23 februari 
1712 gehuwd met Johanna Margrieta de Ridder, 
toen hij in november 1742 toestemming vroeg zijn 
zalf  te mogen bereiden en verkopen. Ze woonden 
op het Buurkerkhof, Antje moet het echtpaar ge-
kend hebben. Die toestemming krijgt hij op 18 no-
vember 1742, op voorwaarde dat hij zijn zalf  buiten 
de stad verkoopt en de onvermogenden om niet helpt.   2

Enkele bekende en onbekende kwakzalvers 
Jacobus van Cleef  (1746, 1748 & 1749) 
Jacobus beoefende voortijdig - nog ongekwalifi-
ceerd - de chirurgie. Terecht werd hij daarvoor in 
december 1746 beboet. Hij was op dat moment al 
wel als leerling of  knecht bij Meester Chirurgijn 
Theodorus de Rooy werkzaam. Jacobus had in te-
genstelling tot Johannes Bonenbacker, die ongeveer 
50 jaar eerder bij Meester Chirurgijn Van Rijdt, 
zoals gebruikelijk werkzaam en in de kost was, en 
daar zeer slecht terecht kwam, het in huize De 
Rooy beter getroffen en er zelfs de liefde van zijn 
leven gevonden in de persoon van Suzanne de 
Rooy. 
Op 13 november 1747 komen er weer klachten 
over hem binnen. Hem wordt aangeraden z.s.m. 
afspraken te maken voor het afleggen van de mees-
terproef.  
In de maand juni 1748 ging Jacobus weer in de 
fout, hij toonde ook nu weer zijn eigenwijze karak-
ter door, ondanks het tweemaal dagen voor het ge-
recht, niet te verschijnen. Misschien wel aange-
spoord door zijn a.s. schoonvader, in ieder geval 
niet afgeremd. Kort daarna, op 1 juli, verschijnt hij 
echter met zijn schoonmoeder Maria de Rooy namens 
haar echtgenoot voor het Collegium Chirurgicum. 
Zij beloven schriftelijk dat hij voor 1 oktober a.s. 
examen in de chirurgie zal afleggen.  

Op 14 januari 1749 heeft Jacobus dan eindelijk ‘tot 
groot genoegen’ zijn examen gedaan en is hij ‘met 
veel roem tot Meester in de Chirurgie’ bevorderd. 
Volgens een notariële acte blijkt Jacobus in 1785 
nog steeds gehuwd te zijn met Suzanne de Rooy. 

Joseph Hilmer (1748) 
De Pruisische Hofraad, Professor en Doctor Hilmer (zo 
noemde hij zich), arriveert in oktober 1748 in Rot-
terdam. Dat wordt althans gemeld door het Colle-
gium Chirurgicum aldaar. Deze heer maakt recla-
me met strooibiljetten, waarin hij beweert dat hij 
wonderbaarlijke kuren aan ogen, oren etc. in de 
meeste steden van Holland verricht heeft. En nu is 
hij van plan in Rotterdam aan het werk te gaan. 
Ook in dit geval beloven de woorden op de biljet-
ten meer dan de praktijk uitwijst. In Rotterdam zit 
men met de vraag of  men met een gerust hart de 
lijdende mens wel aan deze man kan toevertrou-
wen. De Vroedschap denkt er daarom goed aan te 
doen advies te vragen aan de Colleges van Chirur-
gijnen in de steden waar hij actief  is geweest. Hoe 
heeft Hilmer zich bijvoorbeeld in Utrecht gedra-
gen? 

In de Utrechtsche Courant van 20 september 1748 
staat het volgende  verslag over Hilmer: 

Utrecht den 15 September. ’t Is reeds zedert enigen tijd, dat 
men in de Duitsche nieuwspapieren met veel roem gewag heeft 
horen maken van de wonderbare Curen van den Heer Profes-
sor en Doctor Hilmer, Hofraed van zijne Koninglijke Majes-
teit van Pruissen, dog nog meer verwondert men zig thans bij 
zijne aanwezenheid alhier, dat hij beneffens andere zware 
gebreken, zo vele dove en blinde menschen cureert; ook zien 
dagelijks de Heren Doctoren en Chirurgijns, beneffens vele 
andere voorname personen met verwondering, dat hij in wei-
nig minuten verscheiden blinden het gezicht wedergeeft. Die 
Heer staet eerstdaegs van hier over Leyden naer den Haag en 
vervolgens naer Londen te vertekken. 

Het Utrechtse Collegium Chirurgicum antwoordt 
per omgaande:  

‘Mijne Heren en Kunstgenoten, 
Dient tot antwoord op uw missive aangaande Hofraad Hil-
mer, dat hij hier ter stede velen heeft geopereerd en dat wij wel 

" 	 Vroedschapdresolutie van 2-10-17411
" 	 Vroedschapsresolutie van 18-11-1742, folio 27 verso2
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durven zeggen dat hij in het draineren  een vaste en stoute  1 2

handt heeft en de operaties zeer goed doet, maar toont wel als 
alle kwakzalvers een grote geldzucht.  
Zonder onderscheid behandelt hij de cataracten, zonder te 
onderzoeken of  deze wel rijp is of  niet, noch of  de lijder de 
operatie wel aankan.  
Na het opereren moet de patient met gefatigeerde ogen alle 
objecten bekijken, ja zelfs lezen, hetgeen niets dan beschadi-
gingen moet veroorzaken. Tot heden zien we weinig genezin-
gen of  mensen die van hun blindheid zijn genezen. 
Wat zijn behandeling van doofheid be-
treft, hij geeft de patiënt zonder nader 
onderzoek een pakje fijn gestampte kruiden 
om te roken, maar we weten niet of  dat 
wel geholpen heeft. 
Vallende ziekten worden door hem behan-
deld met een middel waarvan we weten 
dat het tot nu toe niet heeft geholpen. 

Hij heeft het Gilde de gebruikelijke bij-
drage betaald.  

Wij hopen hiermee aan uw wens te heb-
ben voldaan terwijl we er niet aan twijfe-
len of  u zult ons indien nodig op de hoog-
te brengen.’ 

Het publiek wordt gewaar-
schuwd voor John Taylor  
Vermoedelijk de bekendste oculist/
kwakzalver was Taylor. Advertenties zijn hem al 
voorgegaan: Taylor komt naar Utrecht om ook 
daar zijn operaties uit te voeren. Het College in 
Utrecht heeft een kopie van een brief  van 25 sep-
tember 1749, die het zustercollege van Den Haag 
naar Amsterdam zond over deze aangelegenheid 
met ongeveer de volgende inhoud: 
‘Zijn manier van opereren is ons reeds in het begin 
zeer twijfelachtig voorgekomen. Ondertussen heb-
ben wij informatie verzameld over zijn handelwijze. 
Het resultaat daarvan is dat wij ons verbazen over 
de onbeschaamdheid van Taylor. De onderzochte 
gevallen, te lang om hier te melden, zijn op ver-
schillende wijzen, elk in hun soort, ellendig, en in 
tegenspraak met de inhoud van de advertenties.’    

Het College in Utrecht zint op maatregelen. Men 
besluit Taylor bij zijn komst om zijn bul te vragen, 
laat hij maar aantonen dat hij tot Doctor in de 
Medicijnen is gepromoveerd! 
Taylor komt op 15 oktober naar Utrecht.  
In de Utrechtsche Courant van 15 oktober de aan-
kondiging van zijn eerste ‘publieke les’: 

Dezen avond geeft dr.Taylor een publieke les over de 
anatomie van ’t oog ter presentie van een groot ge-

tal personen van distinctie, 
die zig aldaer bevinden zul-
len, zelfs de voornaemsten 
van de Stad. Die Dr. blijft 
voornemens, zig zaturdag 
morgen van hier naer Utrecht 
te begeven, alwaer alle de 
arme lieden, welke zig dien 
avond in ’t oude Kasteel van 
Antwerpen  vervoegen zul3 -
len, voor niet genezen zullen 
worden. De gemelde Dr. no-
digt ook alle lieden van dis-
tinctie, aldaer zijn heerlijke 
Apparatus  etc. te komen 4

zien. De lijst der personen, 
die door denzelven Dr. weder 
bij haer gezicht gebragt zijn, 
ziet reeds het licht, en is te 
Utrecht bij den drukker dezer 

Courant te bekomen. 

‘Ridder’ John Taylor (1703–1772) was de eerste 
van een reeks Engelse oculisten. Hoewel hij in het 
begin van zijn carriere toelating als oculist heeft 
verkregen is het duidelijk dat hij een groot talent 
bezat op het gebied van zelfverheerlijking. 
Door zich Chevalier en Koninklijke Ophthalmiater te 
noemen werd Taylor de door zichzelf  benoemde  
prive oogarts van Koning George II, de Paus en tal 
van Europese koninklijke families. Ook was hij een 
befaamde rokkenjager. Voorafgaande aan zijn chi-
rurgische handelingen was hij gewoon een redevoe-
ring af  te steken waarin hij zijn kwaliteiten uitvoe-
rig voor het voetlicht bracht. 

" 	 Drainage, draineren, afvoeren van vloeistoffen uit wonden of  holten door hierin glazen, metalen of  gummi drains of  draineer1 -
buisjes te leggen, zodat de zich vormende afscheidingsproducten (vnl. etter of  bloed) uit het lichaam kunnen worden verwijderd, 
COËLHO, Zakwdb. d. Geneesk. [1953].

" 	 Meesterlijk2
" 	 Ligging westzijde Oude Gracht tussen Bakkersbrug en Jansbrug  (thans nr.129  HUA nr. 31702. Afbeelding gemaakt door A.E. 3

Grolmans in 1896
" 	 Apparatus: uitrusting, manier van optreden4
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Hij stierf  vergeten in 1772, de laatste jaren van zijn 
leven volledig blind. 

Er is zelfs in 2010 
een 3-delige facsimi-
le uitgave van zijn 
autobiografie ver-
schenen! 

Memorie tot bewijs van de rechtmatigheid 
van het Rekest ingediend op 10 augustus 
1761 bij de Vroedschap van Utrecht door 
Antje Groenewoud. 

Als aanvulling van de hiervoor genoemde punten 
vraag ik uw aandacht voor de hierna gevoegde ver-
klaringen van behandelde patiënten. 
U zult daaruit gewaar worden, dat het in het Re-
kest genoemde effecten die de balsems bewerken 
niet te vergelijken zijn met de poeha van kwakzalvers en hun 
soortgenoten, maar integendeel een duidelijke uitwer-
king hebben.  
Uit de meeste verklaringen blijkt dat eerst tever-
geefs de hulp van chirurgijns en doctoren is inge-
roepen. 
Ook wordt duidelijk uit de verklaringen dat Antje 
niet uit winstbejag handelde, maar uit pure liefda-
digheid. 
Antje wordt uit jaloezie met een Resolutie uit 1728 
om de oren geslagen terwijl men in het geheel niet 
denkt aan de zieke medemens! 
Is het niet onze opdracht met behulp van onze ta-
lenten het welzijn van onze naasten te bevorderen? 

Verzoekster vertrouwt erop dat men haar op goede 
gronden er niet van zal kunnen beschuldigen dat zij 
in enig opzicht is afgeweken van dit principe. 

De regels van het Gilde zijn toch gericht tegen on-
vrije meesters en beunhazen, die op allerlei obscure 
manieren het Gilde benadelen. 
Zoals daar zijn: baardscheren, bloed aftappen en 
het behandelen van open wonden, breuken en an-
dere uit-en inwendige kwetsuren. 

Verzoekster is van mening dat haar behandelingen 
niet  als chirurgisch kunnen worden beschouwd. 
Want zij tapt geen bloed, behandelt geen open 
wonden, laat staan dat zij armen of  benen zet of  
been- en andere breuken geneest, 
Zij maakt alleen enkele composities die men balsems noemt, 
die kunnen dienen tot bestrijding van veel ongemakken en 
kwalen. 

Pleisters  van enig belang worden immers niet door 1

de Chirurgijn, maar door de Apotheker bereid. 

" 	 Pleister een uitwendig genees-of  heelmiddel, dat dik, vet en kleverig is, en op een stuk lijnwaad of  op zeemleer gestreken wordt, 1
voor het op de huid of  de wonde te leggen.
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Zowel Bach als Händel ondergingen een oogoperatie door 
Cavalier John Taylor. Ten gevolge van een mislukte cata-
ract behandeling kampte Händel de laatste jaren van zijn 
leven met een afnemend gezichtsvermogen. 
Bach overleed enkele maanden na de operatie aan een bij-
zonder pijnlijke oogontsteking. 
Wat wist men in die tijd van bacteriën en anesthesie? . 
Taylor was een 'flamboyante' charlatan. 
Als hij in een stad aankwam ging dat vergezeld van aan-
kondigen in de vorm van advertenties, aanplak- en strooi-
biljetten. 
Zijn koets (en jas) waren versierd met ogen en de slogan 
'qui dat videre dat vivere' (Hij die licht geeft, geeft leven). 
Tijdens zijn vaak openbare operaties trok hij veel bekijks. 
Maar zodra hij klaar was vertrok hij snel naar de volgende 
stad voor zijn patiënten het verband van hun ogen mochten 
afdoen….. 
[http://www.cmuse.org/six-interesting-facts-about-johann-
sebastian-bach/]

http://www.cmuse.org/six-interesting-facts-about-johann-sebastian-bach/
http://www.cmuse.org/six-interesting-facts-about-johann-sebastian-bach/
http://www.cmuse.org/six-interesting-facts-about-johann-sebastian-bach/
http://www.cmuse.org/six-interesting-facts-about-johann-sebastian-bach/
http://www.cmuse.org/six-interesting-facts-about-johann-sebastian-bach/
http://www.cmuse.org/six-interesting-facts-about-johann-sebastian-bach/


De benodigde ingrediënten van haar balsems schaft 
ze in de locale winkels aan, zodat haar medebur-
gers daar ook nog profijt van hebben. 

Wanneer men zich puur tot de regels wil houden, 
moet dit grote absurditeiten tot gevolg hebben, die 
het Gilde zelf  niet graag zal willen bevorderen, en 
daarom geeft de verzoekster u het volgende in 
overweging: 
Heeft men voordat het geheim van Roonhuysen  1

ontdekt was, die grote meester geweerd, om een 
zwangere in barensnood verkerende vrouw, van 
hulp verstoken, te helpen, op voorwaarde dat de 
wet in kwestie er tegen inging? 
Niemand zal kunnen ontkennen, dat men volgens 
de letter van de Wet haar zou hebben kunnen we-
ren, 
Maar ook zal niemand met gezond verstand anders 
kunnen handelen omdat een dergelijk weren fout 
en tegen de goede bedoelingen van de Wetgever 
ingaat. 
En is het ook niet zo gegaan met die twee Kleefse 
Klopjes? Alweer volgens de letter van de Wet, 
hadden ze geweerd moeten worden en hadden ze 
geen vrouwen met borstkanker mogen helpen, 
maar hen aan de onkunde van de Chirurgijns over 
moeten laten!? 

Durft iemand te beweren, dat een dergelijk weren 
het echte oogmerk van de Wet weergeeft? 
Verzoekster gelooft dat niemand het daarmee eens 
zal zijn. De ervaring leert dat de Kloppen in deze 
stad en door ons hele land worden toegelaten, om 
vrouwen in nood te hulp te komen, zonder dat ze 
vervolging te duchten hebben. 

En moeten hier ook niet toe gerekend worden, de 
operaties van de vermaarde Oculist De Wincel, 
die men hier niet heeft belet zijn operaties uit te 
voeren, wat volgens de letter van de Wet wel had 
gemoeten, net zoals het verkopen van zijn oogbal-
sems, zalfjes, watertjes en andere hulpmiddelen. 

Is er ook niet toen er geen vrijmarkten werden toe-
gestaan, een uitzondering gemaakt voor een zekere 

Turkse Ali, die hier geruime tijd haar activiteiten 
heeft mogen ontplooien. 

Zoals er ook aan de zogenaamde Brand Klop, of  
Klopje Visser toestemming is verleend, om haar 
brandzalf  te mogen verkopen,  
En zo’n permissie kan geen andere grond gehad 
hebben, dan de goede uitwerking die ervan ver-
wacht werd. 

Publiek nut is dan ook een van de voornaamste re-
denen waarom ervaren rechtsgeleerden genegen 
zijn een soepele uitleg van wetten te geven. 
Heeft Cicero al niet gezegd: salus populi, suprema 
lexetto  2

Verzoekster geniet van de verkoop van haar bal-
sems geen overdadige winst. Zij rekent zoveel dat 
het haar mogelijk is een sober bestaan te leiden. 
De vermogende laat ze zo veel als redelijk is beta-
len, terwijl zij de onvermogende voor niets helpt, 
Dit alles kan zij indien gewenst, bewijzen. 

Verzoekster verwacht dat zij met het bovenstaande 
haar verzoek voldoende met redenen omkleed heeft 
en hoopt dat de Vroedschap er goedgunstig over zal 
oordelen. 
A.HOEVENAAR, PROCUREUR 

Een selectie uit de vele positieve attesta-
ties van de klanten van Antje 

Anthoni de Graaff   
Mijn zoontje heeft door verrekking pijn aan zijn been-
tje gekregen. In het begin leek het van weinig be-
lang, maar diverse Chirurgijns in Utrecht zijn er in 
drie jaar niet in geslaagd het probleem te verhel-
pen, integendeel, uiteindelijk moest mijn kind op 
krukken lopen. 
Het was zo erg dat er geen hoop op genezing leek 
te zijn. Bij toeval kwam ik in contact met Antje 
Groenewoud. Uiteindelijk heeft zij met de zegen 
van de Heer hem dankzij haar kundigheid en balsems 
in een paar maanden genezen. (21 juli 1761) 

" 	 Rogier van Roonhuisen (ca 1650-1709) zoon de bekende Hendrik van Roonhuisen (1622-1672) die zich ook met Chirurgie en 1
Verloskunde bezig hield, is betrokken bij het zogenaamde geheim: het betreft een verloskundig gereedschap ontwikkeld door de 
Engelse artsenfamilie Chamberlen, welk aan het eind van de jaren tachtig van de 17e eeuw in Nederlandse handen kwam. Tot 
ca 1750 werd dit instrument geheim gehouden. Hierdoor was het mogelijk het apparaat voor veel geld door te verkopen. (zie 
art. in Tijdschrift voor Geneeskunde d.d.24 nov.1956 van Dr. Th.H.Schlichting) En het artikel in GEM over Jan Pieter Rathlauw in 
afl. 2016/1

" 	 Het bevorderen van het welzijn van het volk is de hoogste wet2
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Dina Muijs echtgenote van Christiaan Hen-
drik Everwijn, wonende op de hoek van de Lolle-
straat  en herberg De Graaf  van Athelone , verklaart 1 2

dat zij ongeveer anderhalf  jaar geleden pijn in haar 
rechter borst heeft gekregen, waarvan werd gezegd 
dat het veroorzaakt was door een wond aan haar been, 
die nadat deze was gesloten terug kwam in haar 
borst, zo erg dat er verschillende gaten in haar 
borst ontstonden, waarvan zij veel pijn en ongemak 
heeft gehad. 
Antje Groenewoud in de Donkerstraat heeft haar 
met haar balsems binnen één maand van de ge-
noemde borstwonden heeft genezen.  
(8 september 1761) 

Grietje Ruffelsen bevestigt dat zij tijdens de be-
valling van haar laatste kind pijn aan haar achterbeen 
van boven tot onderen heeft gekregen. Na verloop van tijd 
werd het zeer dik en erg pijnlijk, zodat zij hulp van een 
chirurgijn heeft ingeroepen.  
Vier weken heeft deze vergeefs getracht genezing 
of  tenminste verlichting te bewerken. 
Omdat zij in de Zalestraat  woont en haar kinderen 3

bij Antje Groenewoud op school gingen, en zo 
hoorde over haar kunde, heeft zij haar hulp inge-
roepen.  
Binnen zes weken hebben Antjes balsems haar ge-
heel van ongemak en pijn verlost.  
Aan twee vingers van haar rechterhand had zij last 
van   fijt, waardoor zij niet kon werken; in vijf  we-
ken tijd is zij ook daar volkomen van hersteld, ter-
wijl zij sedert die tijd, nu ongeveer drie jaar gele-
den, geen last meer heeft gehad van deze onge-
makken.  
Ook haar dochter heeft Antje ook van fijt aan haar 
vinger genezen. 
(8 september 1761) 

Arnoldus Haaft, oud 23 jaar, schilders- en glas-
makers knecht in Schoonhoven, pakte tijdens een 
wandeling  per ongeluk grote pad beet. Daags 
daarop begon zijn rechterhand, waarmee hij de pad had 
opgepakt, heel erg te jeuken en vervolgens alsmaar dikker te 
worden.  
Vooral zijn middelvinger zwol in een paar dagen zo op dat 
'ie even dik was als drie normale vingers. Hij kon daardoor 
niet meer werken; Zijn moeder die in de Donkerstraat 
naast Antje Groenewoud woont, bracht hem bij 

haar. Zij heeft hem binnen elf  dagen genezen.(8 
september 1761) 

Otto de Haart, oud 73 jaar en Johanna Ver-
hoeff, oud 38 jaar, wonen op de Springweg tegen-
over het weeshuis,  
Ons dochtertje heeft ongeveer vier jaar geleden pokken gehad 
waaraan ze twee dikke benen overhield.  
Een doctor en een chirurgijn hebben zes weken geprobeerd 
haar benen te genezen, gedurende welke tijd de pokken in bei-
de benen wel zijn doorgebroken en door de heelmeesters weer 
zijn genezen, maar ze konden de verdikking in die beentjes 
niet weg krijgen.  
Ook heeft ons kind geen gevoel in haar benen, ze kon er niet 
mee gaan of  staan, ze hebben ons kind achter gelaten in een 
ellendige staat, want we moesten met haar wegens lamheid in 
een wagentje rijden of  op de arm dragen.  
Antje Groenewoud heeft door het gebruik van haar 
balsem onze dochter van de lammigheid en onge-
voeligheid binnen vier maanden volkomen gene-
zen. (8 september 1761) 

Johannes Appelman, oud 27 jaar en zijn vrouw 
Johanna Cronenburgh, oud 29 jaar, wonen in 
het buurtje bij de Wal aan het Vreeburg: Johanna is 
ongeveer drie jaar geleden ten tijde van de Utrechtse kermis in 
de kraam gekomen van een zoontje dat geboren werd met een 
vlek op de linkerbil en dat toen hij ongeveer zestien weken oud 
was, twee vurige gaatjes in die plek bleek te hebben, waaruit 
vuil kwam, en omdat wij onbemiddeld zijn de kosten van een 
Chirurgijn of  Doctor niet konden dragen;, daarnaast had 
Johanna een zweer in haar borst en enkele negenogen onder 
haar arm die ze in de genoemde kraam had gekregen.  

" 	 Thans Nobeldwarsstraat1
" 	 Nobelstraat2
" 	 Zadelstraat3

!18



De balsems van Antje Groenewoud hebben ons 
kind en Johanna binnen zeven weken volkomen 
genezen (9 september 1761) 

De beslissing van de Vroedschap van 30 
november 1761: 

DE VROEDSCHAP NADER GEHOORD HEBBEND 
HET RAPPORT VAN DE GECOMMITTEERDEN VAN 
HET CHIRURGIJNS GILDE OP HET REKEST VAN 
ANTJE GROENEWOUD DAT OP 10 AUGUSTUS J.L. IS 
INGEDIEND,  
BESLUIT:  
AAN ANTJE GROENEWOUD, VOORLOPIG VOOR DE TIJD 
VAN ÉÉN JAAR, TOESTEMMING TE VERLENEN HAAR 
BALSEMS GENOEMD IN HAAR REKEST, TE MOGEN VER-
KOPEN EN APPLICEREN, MITS ZIJ GEEN ANDERE MEDI-
CAMENTEN VERKOOPT OF VERBANDEN AANLEGT. 

literatuur: 
1. E.van Nederveen Meerkerk: Openbare gezond-

heidszorg in de republiek 1600-1800, doctoraal 
scriptie Utrecht 1998 

2. W. de Blécourt, W. Frijhoff  en M. Gijswijt-
Hofstra (red.): Grenzen van genezing, Hilver-
sum (1993) 

3. W. Rutten: De vreselijkste aller harpijen, Wage-
ningen (1997) 
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Er wordt de laatste jaren steeds meer ge-
klaagd over de schade en de irritatie, ver-
oorzaakt door allerlei soorten vuurwerk 
rondom de jaarwisseling. Manmoedig pro-
beren de autoriteiten de overlast te beper-
ken tot 30 en 31 december en/of  bepaalde 
gebieden, de zogenaamde 'vuurwerkvrije 
zones', maar de politie kan niet 'handhaven' 
of  kan niet overal aanwezig zijn, dus het re-
sultaat van die pogingen is (helaas) beperkt. 

Dit probleem is niet nieuw, het doet zich al enkele 
eeuwen voor. Uit diverse Publicaties uit de 17e 
maar vooral de 18e eeuw blijkt dat 
er vroeger ook veel vuurwerk werd 
afgestoken. 
Wel was er een verschil met het tijd-
stip waarop dat gebeurde. 
Beperkt het zich tegenwoordig tot 
de oud-en nieuwjaarsviering, vroe-
ger waren de verjaardagen van de 
Vorst en Sint Nicolaas de belang-
rijkste data om met knalwerk te ui-
ten hoe blij men wel niet was met 
deze feestdagen. 
Tijdens de regering van koning Willem II (1840 
-1849), op 6 december jarig, vielen deze data zelfs 
samen. 
Net als bij andere orde vraagstukken was ook nu 
weer de manier voor de stedelijke vroedschap om 
door middel van een Publicatie duidelijk te maken 
wat er precies werd verboden en waarom.  
Voor alles zag de vroedschap als haar taak de rust 
te bewaren. Kennelijk was men bang voor ongere-
geldheden. 
Die konden dan ook gemakkelijk ontstaan wanneer 
jongelui (?) voetzoekers tussen de benen van de vele 
paarden op straat wierpen.  
Of  brand, niet ondenkbaar bij de vele houten hui-
zen destijds.  
De herinneringen aan stadsbranden waren opge-
nomen in het collectief  geheugen. Wel moet wor-
den opgemerkt dat maatregelen als het verbod van  

rieten daken en het steeds algemener bouwen in 
steen, veel effect hebben gesorteerd. 
Hierna wordt de Utrechtse 'Publicatie tegen het 
lopen en slingeren met hoepels, flambauwtjes, etc., 
mitsgaders het werpen en maken van slangetjes, 
voetzoekers, klakkebussen, en andere vuurwerken'. 
besproken. 
Deze Publicatie werd door de Utrechtse Vroed-

schap vastgesteld op de 30e - en op het Stadhuis 
gepubliceerd op de 31e december 1737.  

De hertaalde tekst van de publicatie: 
Burgemeesters en Vroedschap van Utrecht hebben 
vernomen dat ondanks eerdere publicaties baldadi-
ge jongens al een poosje met hoepels, slangetjes en 
brandende flambouwtjes langs de straten lopen en 
deze onder paarden werpen, maar ook met pistool-
tjes en andere brandende stoffen schieten, en daar-
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VUURWERK 
Naar aanleiding van een Utrechtse Ordonnantie 

Dick Kranen

Hoepels: of  vuurkransen De vuurkransen wor-
den gelijk de caprices op een spil gestoken maar 
men geeft aan dezelve meerdere uitgebreidheid 
en varieert hen op allerlei wijzen Men kan hier-
toe een twee, ja drie draaiende hoepels nemen 
welke men met pijlen voorziet waarvan de één 
horizontaal en de andere schuins moeten ge-
plaatst zijn gelijk dit met de caprices het geval is. 
Boven op stelt men dikker caliber hetzij een of  
meer Men kan hiertoe ook wel romeinse kaarsen 
of  een pijl welke met een vuurpot eindigt bezigen 
maar vooraf  moet men den duur der bovenste 
schuinse pijlen eens beproeven en berekenen op-
dat zij te gelijk met de andere uitgaan Even als 
met de draaiende zonnen zoo kan men ook hier 
de vuren elkander doen afwisselen alleen merke 
men nog op dat om genoegzame draaikracht bij 
te zetten men niet minder dan twee pijlen te ge-
lijk kan doen afgaan en niet twee op elkander 
volgende maar die welke op den hoepel tegen-
over elkander staan. 
Slangetjes: kronkelend vuurwerk  
Flambauwtjes: fakkels 
Klakkebussen: vuurwerk dat bij ontbranding 
een harde knal afgeeft



door een groot gevaar vormen voor het ontstaan 
van brand en het op hol slaan van de paarden. 
Dat laatste is onlangs al gebeurd met enkele paar-
den die voor een rijtuig waren gespannen. 
Daarom is besloten te verbieden om voortaan met 
hoepels, flambouwtjes, toortsen of  andere bran-
dende stoffen langs de straten te lopen, ermee te 
slingeren, te werpen of  wat voor ongeregeldheid 
ook, te bedrijven. 
Ook is het verboden slangetjes voetzoekers, klakke-
bussen of  dergelijke vuurwerken, aan te steken, er 
mee te werpen, met pistooltjes of  wat voor schiet-
geweer ook te schieten of  met zweepjes te klappen, 
op straffe van een boete van 6 gulden voor iedere 
overtreding. De ene helft van dit bedrag is voor de 
officier en de andere helft voor de aanbrenger of  de 
gene die de boete heeft opgelegd. Onvermogenden 
zullen worden opgesloten op Huize Hasenberg en 
een lijfstraf  ondergaan. 
Ouders en voogden zijn verantwoordelijk voor hun 
pupillen en moeten de opgelegde boete betalen. 

Voor een betere werking van het bovenstaande ver-
bod, is het ook verboden de genoemde flambouw-
tjes, toortsen, of  enig ander vuurwerk te maken of  
te verkopen, op straffe van een boete van  25 gul-
den bij iedere overtreding. 
Opdat overtreders beter ontdekt en gestraft mogen 
worden, wordt gelast dat deurwaarders, letterdiena-
ren  en boden van de stad, en de boden van de 1

buurten, kleppers, noodwakers, zakkendragers, 
houtschilden , straat opzichters, dienaren van justi2 -
tie, en in het algemeen allen die in  dienst van de 
stad zijn, goed acht geven op de bovengenoemde 
overtredingen. 
Van de Schouten van de diverse buurten wordt 
verwacht dat ze na ontvangst van deze publicatie 
de inhoud ervan bekend maken in hun buurt. Er 
zullen daartoe gedrukte exemplaren ter beschikking 
worden gesteld. 

Behalve in Utrecht zijn er in ieder geval dergelijke 
publicaties uitgegeven in Den Haag (1702), Gouda 
(1732) en Middelburg (1748).  

Het was niet moeilijk zelf  vuurwerk te fabriceren.  
Er bestonden diverse 'handleidingen' zoals:  

• A. Eisma (vert.uit het Frans), De kunst om op eene 
gemakkelijke wijze allerlei soorten vuurwerken te maken, 
(1832) 

• Pyrotechnia of  Konst in't vuurwercken. Geschre-
ven op 't Schip t Huijse Ter Loo door mijn Da-
niel Galschut van Koppenhaggen (1695) 

• John Babington, vert. door Daniel Manlyn, Pyro-
technia of  meer dan hondertderleye konstvermakelijcke 
vuurwerken, (1678) 

• George Starkey, Pyrotechnia ofte vuur-Stook-kunde, 
vastgesteld en opgehelderd, (1687) 

Het boek kan bekeken worden op de website van 
het Nederlands Nationaal Militair Museum te 
Soesterberg (www.nmm.nl)  
Zoek in de Collectie op 'Galschut'. Het boek is on-
getwijfeld ook ter plekke in te zien. 

Lupercalia  
Al eeuwenlang heeft het ontsteken van vuurwerk op 
zijn minst irritatie opgewekt. Zo vond ik in de Am-
sterdamsche Courant van 30 augustus 1838 een 
interessante beschouwing waarin de schrijver refe-
reerde aan het optreden van de Luperci in het oude 
Rome. 
De Luperci, waren priesters van Pan, en patricische 
jongelingen. In de maand februari moesten zij een 
feest organiseren dat men Lupercalia noemde, en 
als een zuivering van Rome moest dienen. Bijna 
naakt en met de huid van een dier omgord, liepen 
de Luperci door de stad en sloegen degenen, die zij 

" 	 Benaming voor stedelijke beambten te Utrecht, van wie het ambt nog in 1805 wordt vermeld. Hun werkzaamheden waren, 1
afgezien van enkele die hun uitsluitend toekwamen, ongeveer dezelfde als die van de stadsboden; als dienstkleding droegen zij 
gewoonlijk een mantel 'metter statsletteren', vanwaar vermoedelijk hun naam.

	 Voorheen (sedert de middeleeuwen) te Utrecht. Benaming voor de een vaste corporatie vormende sjouwerlieden, onderschei2 -
den van de zakkendragers, maar vaak te samen met deze genoemd. De benaming kan b.v. ontleend zijn aan een draagteken 
van de leden dezer corporatie, of  aan een kenmerk van de plaats waar zij zich verzamelde.
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Vooral de inhoud van het boek van Galschut is bijzon-
der fraai. Prachtige afbeeldingen in kleur met een be-
schrijving hoe het afgebeelde 'vuurwerk' gefabriceerd 
en gebruikt kan worden.  

http://www.nmm.nl


tegenkwamen met zwepen gemaakt van geitenleer 
op de rug. Of  die zuivering van de stad als een ze-
delijke of  slechts als een materiële zuivering, - een 
algemene uitklopping van de burgers -, beschouwd 
werd, dit durven wij niet beslissen; in alle geval pleit 
het voor de reinheid, zedelijk of  lichamelijk, van de 
inwoners van Rome , dat zij slechts eenmaal in het 
jaar behoefden te worden gezuiverd. 
In Nederland schijnt die zuivering tweemaal ’s jaars 
nodig te zijn: de 24e augustus, verjaardag van de 
koning (Willem I), en de 5e december, ’s avonds, 
voorafgaande de plechtige 6e december , verjaar-
dag van St.Nicolaas en van de prins van Oranje (de 
latere Willem II). 
Ook moet men helaas denken dat de onzuiverheid 
in Nederland als veel ingekankerder wordt be-
schouwd; want terwijl een zweepje van geitenleer te 
Rome voldoende was, bezigt men in Nederland 
vuur. 
Niet zo zeer de patricische, als wel de zeer plebeï-
sche jeugd, loopt dan langs de straten met rollen 
van dik papier, opgevuld met kruid en andere 
brandstoffen, technisch slangetjes, zwermers, 
voetzoekers genaamd, welke zij de voorbijgan-
gers in het gezicht houden, in de hals afsteken of  
van verre op het lijf  werpen; terwijl anderen ook op  
straat, of  wel uit hun deuren en vensters, pistolen 
en geweren afschieten. 
De Romeinsche Lupercalia waren waarschijnlijk 
minder gevaarlijk. Want omdat de zwepen slechts 
van dunne geitenriemen gemaakt waren, en de sla-
gen tot de rug beperkt moesten worden, hoorde 
men nooit van uitgebrande ogen, van wonden, 
door het springen van de oude pistolen en geweren 
aan voorbijgangers of  omstanders toegebracht, van 
kwetsuren door harde proppen, en van treurige, 
soms zelfs dodelijke gevolgen.  
Bovendien waren de Lupercalia te Rome wettig 
ingesteld; iedereen moest zich dus aan de zweep-

slagen onderwerpen; met de Nederlandse Luperca-
lia is dit niet het geval , zij zijn nooit door een wet 
erkend; niemand is bijgevolg verplicht zich het uit-
branden van zijn ogen, het schrik aanjagen van zijn 
vrouw, noch zelfs het verbranden van zijn kleding 
te laten welgevallen. (etc) 

Protesten 
Pro en contra, vermoedelijk houden de stemmen 
tegen en voor het afsteken van vuurwerk, elkaar in 
evenwicht.  Hoewel het vooral na de berichten over 
oogbeschadigingen en erger de antistemming lijkt 
te gaan overheersen. 
In Vlaardingen had de burgemeester als hoofd van 
de politie tegen het tijdstip van de verjaardag van 
Koning Willem III het in zijn hoofd gehaald een 
algemeen vuurwerkverbod uitgevaardigd. 
Waarom? De verjaardag viel in 1885 op een don-
derdag, het verbod kan dus niet in verband staan 
met een eventuele schending van de Zondagswet 
(1815). 
In de Leeuwarder Courant van 24 februari 1885 is een 
uitgebreid verslag te vinden van het protest van de 
jeugd (en ouderen). Wat opvalt is dat de Vlaarding-
se politie geen weerwoord heeft. Er was dan wel 
een inspecteur, maar waar bleven de manschap-
pen? 
De gebeurtenissen komen ons bekend voor….. 

'Donderdag avond j.l. [19/2] had te Vlaardingen een groot 
opstootje plaats. De Burgemeester had namelijk verboden aan 
de jeugd, om vuurwerk (zoogenaamde klakkebussen) af  te 
steken wat bij Koningsverjaardag [Willem III, 19 februa-
ri] vroeger steeds geoorloofd was.  
Des avonds staken nu de jongens, niettegenstaande het verbod, 
toch vuurwerk af, wat de laatst benoemde inspecteur van poli-
cie wilde beletten. In een oogwenk werd genoemde inspecteur 
omsingeld, waarbij zich ook grooteren aansloten, en in optogt 
bragt men hem zingende en schreeuwende naar het stadhuis. 
De volksoploop werd hoe langer hoe groter en vuurwerk werd 
naar hartelust afgestoken.  
De policie vermogt niets tegen de overmagt uit te rigten welke 
steeds aangroeide en luidruchtiger werd. Al zingende en 
schimpdichten schreeuwende, trok men de straten door. Deze 
schreeuwende hoop bragt vervolgens een serenade aan den 
Burgememeester onder het afsteken van allerlei vuurwerk, dat 
tegen de ramen van zijn huis aangegooid werd. Toen toog men 
naar het stadhuis, tevens policiewacht, alwaar men hetzelfde 
herhaalde.  
Intusschen hadden sommigen een pekton gehaald, welke al-
daar tegen 11 uur werd aangestoken en onder het geschreeuw 
der menigte afbrandde.  
Eerst tegen 1 uur 's nachts ging de menigte langzaam uiteen! 
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Politie machteloos 
Zoals hierboven bij de gebeurtenissen in Vlaardin-
gen, zo ging het ook elders. In Den Haag, waar 
toch een omvangrijker politiekorps aanwezig was, 
had men ook grote moeite paal en perk te stellen 
aan de uitwassen van de Nieuwjaars- en andere 
vieringen. Net als tegenwoordig was de politie niet 
bij machte 'overal en tegelijkertijd tegen te gaan'. 
Daarom een beroep op het publiek 'zich aldaar fat-
soenlijk en ingetogen te gedragen'. 

Domweg verbieden zoals in Vlaardingen en 
Utrecht, was dus een mogelijkheid, maar wijzer is 
natuurlijk om e.e.a. in goede banen te leiden. 

Oorlogsjaren 
Tijdens de bezettingsjaren (1940-1945) gold er een 
verbod op alle uitingen in het openbaar met be-
trekking tot o.m. de Nieuwjaarsviering. 
Dit blijkt uit o.a deze mededeling in het Rotter-
damsch Nieuwsblad van 30 december 1940. 
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Burgemeesteren der Stad Utrecht, de heuglijke 
tijding ontvangen hebbende, dat Hunne Konink-
lijke Hoogheden de Prins en Prinses van Oranje , 
deze Stad op Vrijdag den 30sten dezer maand 
Augustus, met Hoogstderzelver tegenwoordigheid 
zullen vereeren, haasten zich dit zoo belangrijk 
berigt aan een ieder kennelijk te maken, in de ze-
kere verwachting, dat de algemeene vreugde, wel-
ke bij die gelegenheid zal worden aan den dag 
gelegd, door geen schieten met Snaphanen, Pisto-
len of  ander Geweer worde verstoord, als ook, 
dat geene Voetzoekers , Slangetjes, Klakkebussen, 
of  dergelijke, onder welke benamingen bekend, 
worden afgestoken, of  geworpen, als zullende 
hierop, door den Heer Directeur van de Politie, 
ten ernstigsten worden gelet, en de overtreders 
dadelijk vervallen in de boete… 
Nog een verbod in Utrecht.[UC 30-8-1816]

Uyt de hand te koop een grote party Kardoezen 
tot Vuurwerken, met deszelfs lnstrumentcn en 
Pok-houte Vormen, namentlyk 3,2,1 en een half, 
1 en een vierde, en 1 duyms Kardoezen tot 
Vuurpylen; dito tot Waterkaersen, Katjes, Voet-
zoekers, Zwcrmers, Lichten met Slangen, Leydi-
gen Sondels, een party gewoelde Moordslagen, 
Pompen om Luchtkogels te schieten, Stinkpotten, 
Schragcn met Mortieren, 4 Kokers, een Piramide 
20 voeten hoog met zyn Pedestal, en gestoffeerd 
met Bakken en Mortieren, een Pars met een me-
tale Bos, een . Stropbank, een Rak om een Vlot-
schuyt te stofferen, alles met Schroeven , &.  
Te bevragen t'Amsterdam by Hendr. Renckeling-
huyzen, in de Pieter-Jacobs-Dwarsstraet in de 
Hertog van Kleef. 
Aldus de ’s Gravenhaegse Courant van 5-8-1711 
(Stadhouder Willem IV was op 1 sept. jarig)



LANSER 
Wapen: in blauw een zilve-
ren schuinbalk, beladen 
met drie zwarte ankers, 
geplaatst in de richting 
van de schuinbalk. 
Helmteken: een uitkomend 
rode leeuw, blauw gena-
geld en getongd, een 
schuin geplaatste gouden 
lans met zilveren lanspunt 
in zijn kauwen houdend. 
Dekkleden: blauw, gevoerd 
van zilver. 

Dit wapen is in 2016 ontworpen door H.K. Nagtegaal. 

Geregistreerd op verzoek van de heer M. Lanser, wo-
nend te Aalsmeer, zoon van Cornelis Lanser en Elisa-
beth Teeuw, voor Pieter Jansz. Lanssert, (ca. 1700-1769) 
en zijn naamdragende nakomelingen. 
De aanvrager stamt af  van Jan Bastiaansz. Decker, 
overl. na 5 september 1709, die huwde met Heijltje 
Jansdr. Muyster. 
Twee van hun kinderen gingen de naam Lanssert voe-
ren. Delft, 13 juli  2016. 

VAN PELT 
Wapen: in goud drie rode 
palen, elk beladen met 
een korenaar (2-1), de 
middelste overtopt met 
een ster, alles van goud. 
Helmteken: een zilveren 
vlucht. 
Dekkleden: rood, gevoerd 
van goud. 
Schildhouders: twee vossen 
van natuurlijke kleur. 

Plaatsing: het geheel geplaatst op een zilveren arabesk. 
Dit wapen is in 2016 ontworpen door H.K. Nagtegaal. 

Geregistreerd op verzoek van mevrouw N.A. van Pelt, 
wonend te Breda, dochter van mr. Antonius Fransiscus 
Jacobus Maria van Pelt en Maria Johanna Dymphina 
van Poppel, voor Mark Jacobus van Pelt, broer van de 
aanvraagster, en zijn naamdragende nakomelingen. 
De aanvraagster stamt af  van Petrus (Gosuinus) Claes, 
ged. Overpelt (B) 7 juni 1708, overl. Bavel 2 december 
1787. Hij huwde Ginneken - Bavel 5 juli 1733 met 

Cornelia Janssen, ged. Bavel 6 oktober 1733, overl. vóór 
1740. 
Hun nakomelingen hebben de naam Van Pelt aange-
nomen. Delft, 29 juli 2016. 

SNIPPERT 
Wapen: in groen twee gou-
den snippen, goud geman-
teld en beladen met drie 
groene hopbellen hangend 
aan één steel. 
Helmteken: twee schuin ge-
kruiste midwinterhoorns, 
omhoog gemond, van na-
tuurlijke kleur. 
Dekkleden: groen, gevoerd 
van goud. 
Dit wapen is in 2016 ont-
worpen door de aanvrager 

in samenwerking met H.K. Nagtegaal. 

Geregistreerd op verzoek van de heer ing. G.J. Snippert, 
wonend te Holten, zoon van Gerardus Johannes Snip-
pert en Gezina Johanna Breuker, voor Gerardus Johan-
nes Snippert (1913-1993), zijn vader, en diens naamdra-
gende nakomelingen. 
De aanvrager stamt af  van Hermen Snippert, geb. de 
Lutte ca. 1765, landbouwer, overl. Losser 4 mei 1833, 
zoon van Gerrit Snippert en Geertrui Olde Hartman. 
Hij huwde met Ale Eekte. Delft, 5 augustus 2016. 

POORTHOVEN 
Wapen:	 in groen een zilve-
ren griffioen, een zilveren 
zwaard, goud gevest, in 
zijn opgeheven rechter 
klauw, en een zilveren Da-
vidsster in zijn linker klauw 
houdend, en boven verge-
zeld van twee gouden ko-
renschoven. 
Helm:	 aanziend. 
Wrong:	 groen en zilver. 
Helmteken:	 e e n g r o e n e 

distel met twee bladeren, 
zilver gebloemd. 
Dekkleden:	 groen, gevoerd van zilver. 
Wapenvoerder(s): 
Dit wapen is in 2016 ontworpen door H.K. Nagtegaal. 
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WAPENREGISTER 
Hier volgen de wapens die de afgelopen drie maanden bij het Heraldisch Bureau Nagtegaal  zijn 
geregistreerd. Het registratie gebied omvat de Benelux.  
Zie voor uitgebreide informatie over ontwerpen en registratie http://nagtegaal.org/ 



Geregistreerd op verzoek van de heer Dr. J. Poorthoven, 
wonend te Hendrik-Ido-Ambacht, zoon van Jahanghir 
Motia en Sedige Sint Mary, voor de aanvrager en diens 
naamdragende nakomelingen. 
De aanvrager heeft in 1990 bij Koninklijk Besluit de 
naam Poorthoven verkregen. Delft, 5 augustus 2016. 
 

WILLEMEN 
Wapen: in rood een schuin-
rechts geplaatst zilveren 
zwaard, goud gevest, waar 
overheen een schuinlinks 
geplaatste ganzenveer van 
natuurlijke kleur, en boven 
vergezeld van een gouden 
Romeinse helm. 
Helmteken: een omgekeerd 
zilveren zwaard met gou-
den gevest tussen een gou-
den vlucht. 
Dekkleden: rood, gevoerd van 

goud. 
Dit wapen is in 2006 ontworpen door  de aanvrager. 

Geregistreerd op verzoek van de heer C.L. Willemen, 
wonend te Waddinxveen, zoon van Carolus Ludovicus 
Willemen en Johanna Maria Kamerling, voor  de aan-
vrager  en zijn naamdragende nakomelingen. 
De aanvrager stamt af  van Joannes (Jean) Aerden, geb. 
ca. 1566, begr. Wuustwezel 22 december 1641. Hij 
huwde met Elisabeth Peeter van Pulle, geb.ca. 1576, 
begr. Wuustwezel 12 juni 1631. 
Zijn achterkleinkind heeft de naam Willemen aange-
nomen. Dat was Jacobus Jansse Willemen, ged. Wuust-
wezel (B) 30 januari 1684, begr. Kalmthout (B) 14 okto-
ber 1746. Delft, 13 augustus 2016. 

SEGIER 
Wapen: in zilver een zwarte 
merel, goud gesnaveld en 
in een blauw schildhoofd 
drie gouden sterren. 
Helmteken:	 een klaproos 
van natuurlijke kleur. 
Dekkleden: blauw, gevoerd 
van zilver. 
Schildhouders:	 twee blauwe 
beren. 
Plaatsing: het geheel ge-
plaatst op een zilveren ara-

besk gestoken door een 
gouden ring. 
Dit wapen is in 2016 ontworpen door de aanvrager. 

Geregistreerd op verzoek van de heer B.R.G. Segier, 
wonend te Den Haag, zoon van Ronny Maurits Segier 

en Linda Adrienne Pharailde Beernaert, voor de aan-
vrager en zijn naam dragende nakomelingen. 
De aanvrager stamt af  van Petrus Franciscus Segier, 
geb. Zonnebeke (B) ca. 1763, overl. Langemark (B) 14 
januari 1847. Hij huwde met Joanna Theresia Devacht, 
geb. Langemark ca. 1772, overl. Boezinge (B) 28 januari 
1812. Delft, 18 augustus 2016. 

DE VRIES  
Wapen: in blauw een gaande 
gouden leeuw, rood ge-
tongd, vergezeld beneden 
van drie gouden sterren. 
Helmteken: een gouden Mer-
curiusstaf. 
Dekkleden: blauw, gevoerd 
van goud. 
Dit wapen is in 2016 ont-
worpen door H.K. Nagte-
gaal. 

Geregistreerd op verzoek van de heer S. de Vries, wo-
nend te Haarlem, zoon van Simon de Vries en Anneke 
Hoogstins, voor de aanvrager en zijn naamdragende 
nakomelingen. Delft, 8 september 2016. 
 

EXOO 
Wapen: in blauw een lig-
gende weversspoel, verge-
zeld beneden van twee rui-
ten, alles van zilver, zilver 
gemanteld en beladen met 
een rode mispelbloem, 
goud geknopt, groen ge-
punt. 
Helmteken: een uitkomende 
zilveren ros met zwarte 
hoeven. 
Dekkleden: blauw, gevoerd 
van zilver. 

Dit wapen is in 2016 ontworpen door H.K. Nagtegaal. 

Geregistreerd op verzoek van de heer E.A.D. Exoo, wo-
nend te Nijmegen, zoon van Arnold Abraham Exoo en 
Geessien Hermien Hut, voor Jannes Exoo, (ged. als 
Jannes Hemmink Almelo 12 januari 1749, nam vanaf  
1785 de naam van de boerderij Exoo waarop hij woon-
de aan, overl. ald. 16 november 1808) en zijn naamdra-
gende nakomelingen. 
De aanvrager stamt af  van Gerrit Hendriks (Hemmink), 
geb. ca. 1675, afkomstig van de Heerlijkheid Almelo. 
Hij huwde 1e Almelo 28 april 1700 met Annetjen 
Arends Hemmink, waaruit de aanvrager. Hij huwde 2e 
Almelo 16 juni 1710 met Hendrikjen Gerrijts ten Pesije. 
Hij huwde te Almelo 17 september 1732 met Jenneken 
Gerritsen Tijhoff. Delft, 30 september 2016. 
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De namen zijn ingevoerd tijdens het werk aan 
het boek 'De kinderkolonie' van Wil Schack-
mann, dat in september is verschenen.  
De gegevens zijn bedoeld voor de meer dan 1 mil-
joen (!) Nederlanders met een voor-ouder in één 
van de armen-koloniën van de Maatschappij van 
Weldadigheid.  

Veenhuizen 
Veenhuizen is nu bekend als deten-
tiecentrum voor bedelaars en land-
lopers, maar dat was oorspronke-
lijk niet de bedoeling geweest.  
De kolonie Veenhuizen is in 1824 
gebouwd om vierduizend (wees)  
kinderen te huisvesten met daarbij 
echtparen om op hen te passen. 
Het moest één groot kinderdorp 
worden.  
Door tegenwerking van stedelijke 
weeshuizen kwam slechts de helft 
van dat aantal kinderen. De overi-
ge ruimte in Veenhuizen werd 
noodgedwongen opgevuld met be-
delaars en vondelingen 
Lang niet altijd werd genoteerd wie 

van de kinderen vondelingen waren, maar vaak is 
het aan de namen te zien.  
Susanna Onbekend zal zeker op straat gevonden zijn, 
net als Louise Naamloos, en bij Hendrik Egelantier en 
Schake Amstel is de vindplaats in de naam verwerkt.  
Zo ook bij een Veenhuizense wees die was gevon-
den op de hoek van de Oostvest en de Dijkstraat in 
Haarlem en daarom de achternaam Vestdijk had 
gekregen.  
Hoe ze aan de voornaam 
Simon kwamen is niet be-
kend, maar zijn gelijkna-
m i g e k l e i n z o o n 
(1898-1971) werd schrij-
ver. 

Unesco Werelderfgoed 
De Nederlandse koloniën van de Maatschappij van 
Weldadigheid hopen samen met de Belgische kolo-
niën in 2018 de status van Unesco Werelderfgoed 
te verkrijgen. 

Voor meer informatie over de database kunt u 
contact opnemen met: Joke Wolff, 
Drents Archief:  
0592 313523; 06 43111 570; of  via 
e-mail: 
joke.wolff@drentsarchief.nl. 

Voor inhoudelijke informatie 
over de vondelingen en weeskinde-
ren kunt u contact opnemen met: 
Wil Schackmann: 050 5423185;  
e-mail: wil@schackmann.nl 

Van Wil Schackmann (1951) ver-
scheen in 2006 'De proefkolonie', over 
Frederiksoord (negen herdrukken) 
terwijl in 2013 'De bedelaarskolonie' 
over Ommerschans verscheen. 

Paperback | 393 blz. | €21,99 | 
verschijnt ook als e-book 
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De	kinderkolonie  
'Tot	een	werkzaam	leven	opgeleid':  

De	wezenopvang	in	Veenhuizen	(1824-1859)	

Vondelingen en weeskinderen online 

Database met namen van 19e-eeuwse 
vondelingen, verlaten kinderen en 
weeskinderen 

De namen van ca. 9.000 vondelingen en 
weeskinderen uit heel Nederland 
kwamen op 23 oktober online op de 
website  www.alledrenten.nl 
De kinderen werden vanaf  1824 naar 
Veenhuizen gestuurd, één van de kolo-
niën van de Maatschappij van Welda-
digheid.  



Amsterdamse 
doodsoorzaken tus-
sen 1854 & 1940 in 
een database.
Dit project betreft de constructie van een zeer uit-
zonderlijke dataset, namelijk een databank welke 
de individuele oor-
zaken van de dood 
voor de gehele be-
volking van Am-
sterdam voor de 
periode 1854-1940 
weergeef t . Deze 
databank za l de 
doodsoorzaken bevatten van alle personen die bin-
nen de gemeente Amsterdam overleden zijn in een 
periode van bijna honderd jaar.  

Stel je maar eens voor dat we het gezondheids- en 
ziektepatroon kunnen reconstrueren van alle 
700.000 mensen die leefden en stierven in die peri-
ode!  
Het zal mogelijk worden om de hele spatio-temporele 
geschiedenis van dood, ziekte, maar ook de genees-
kundige praktijk in de Nederlandse hoofdstad te 
reconstrueren en te zien hoe dit zich ontwikkelde in 
die kleine honderd jaren. 
Dit project wordt uitgevoerd als een crowdsourcing 
project via de Velehanden.nl website.  

Wil je bijdragen aan deze spannende onderne-
ming? Doe met ons mee op Velehanden.nl! 

Achtergrond 
Sinds het einde van de negentiende eeuw kregen 
alle moderne samenlevingen te maken met een 
enorme stijging van de levensverwachting, ook in 
Nederland was dit het geval. Deze enorme ver-
schuiving in de levensverwachting begon met een 
geleidelijke daling van het niveau van de zuigelin-
gen- en kindersterfte. Daarnaast vertelt de theorie 
van de epidemiologische transitie ons dat de domi-

nante doodsoor-
zaken wezenlijk 
z i jn veranderd 
sinds het midden 
van de negentien-
de eeuw. Deze 
theorie, bedacht 

door de bekende epidemioloog Abdel Omran, stelt 
dat vóór de twintigste eeuw mensen bijna uitslui-
tend stierven aan besmettelijke ziekten, voorname-
lijk overgedragen via de lucht, voedsel of  water. Te-
genwoordig zijn de predominante doodsoorzaken 
de zogenoemde kunstmatige, aan levensstijl gerela-
teerde of  degeneratieve ziekten, zoals kanker, hart- 
en vaatziekten en COPD. 
Deze database maakt het mogelijk deze theorie van 
lange termijn ontwikkelingen in de volksgezond-
heid te onderzoeken. In hoeverre waren degenera-
tieve ziekten volledig afwezig of  stierven sommige 
groepen op latere leeftijd ook aan deze groep van 
ziekten? Bovendien, welke sociale groepen leden 
aan specifieke besmettelijke ziekten? En wat vertelt 
dit ons over hun levensstandaard en het dagelijks 
leven? De database zorgt ervoor dat een lange lijst 
van vragen, waarin historische demografen en me-
dische historici zeer geïnteresseerd zijn, beant-
woord kunnen worden. 

Natuurlijk is Amsterdam een unieke casus. De stad 
Amsterdam lag in de voorhoede van de medische 
en epidemiologische veranderingen die vanaf  de 
tweede helft van de negentiende eeuw plaatsvon-
den, terwijl de stad ook een zeer diverse en dyna-
mische bevolking herbergde. 
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De zuigelingensterfte bijvoorbeeld. Daarin zien 
we grote verschillen tussen religieuze groepen. In 
Joodse gezinnen stierven veel minder baby’s dan 
in katholieke gezinnen. Waar zit dat in?  
Of neem de veel slechtere overlevingskansen 
van volwassen mannen in vergelijking met vrou-
wen. Hoe komt dat?’

Iedereen kan archieven 
online toegankelijk maken!

Het open riool getekend door B. Feit in 1853, enkele 
jaren voor de demping in 1857. Tegenwoordig is dit de 



BEROEPEN VAN VROEGER 
H.M. Lups (h.m.lups@ziggo.nl) 

(vinkenvanger- voddenbaas) 

Vinkenvanger, vinker 
Persoon die met behulp 
van netten en/of  lijm-
stokken vinken en ande-
re kleine vogels ving. 

Vioolbouwer, vioolma-
ker 
Vervaardiger van violen. 
Violen werden aanvan-
kelijk met de hand ge-
maakt en hadden al snel 
een hoge geluidskwali-

teit. Rond 1700 werd ook de vorm geperfectio-
neerd en vanaf  die tijd zijn vorm, materiaal en 
bouwwijze nauwelijks veranderd. Tegenwoordig 
worden, vooral voor studiedoeleinden, ook fa-
brieksmatig violen gebouwd. 

Visafslager 
Persoon die de verkoop van de gevangen vis leidt. 

Visdrager 
De visdrager bracht de gekochte vis van de afslag 
naar de kopers.  

Viseerder 
IJker, ijkmeester, vatmeter, onderzoeker of  contro-
leur van passen e.d. Bron: W.N.T. 

Visgrommer, visgromster 
Man c.q. vrouw, die de vis van grom, d.w.z. inge-
wanden, ontdeed. 

Visiadoor 
Ambtenaar voor de in- en uitvoerrechten in de 
vroegere koloniale gebiedsdelen. Bron: WNT 

Visitateur, visitator, visitatoor, visiteerder 
Iemand die visitaties verricht, inspecteur, contro-
leur  
a. met betrekking tot zaken van orde en tucht bij  
kerken en kloosters,  
b. opziener van scholen, weeshuizen e.d. 
c. censor van boeken  
d. opziener in zaken van accijns 
e. controleur van koopmansboeken en administra-
ties 

f. met betrekking tot geneeskundig onderzoek: o.a. 
van melaatsen en van zieken aan boord van sche-
pen. Bron: WNT 

Visroker 
Een van de mogelijkheden om vis als haring, paling 
en makrelen te conserveren was het roken van de 
schoongemaakte vis, o.a. in een rookhok. Langs de 
vroegere Zuiderzee waren en zijn er veel visrokerij-
en, o.a. in Urk, Volendam en Harderwijk. Maar 
ook elders langs de kust zoals in Katwijk, Scheve-
ningen en Zoutkamp. 

Visschrijver 
Persoon die bij de visafslag ten behoeve van de ac-
cijnsheffing de verkopen noteert. 

Vis(ch)verkoopster, vis(ch)wijf 
Verkoopster van vis. 
Veelal droegen zij een grote hoed. Deze diende om 
ze te beschermen tegen het vocht dat eventueel uit 
de vismand sijpelde. Op de hoed werd een wrong 
geplaatst, een grote ring van met stof  omwoeld 
stro. Daarop werd de vismand geplaatst. Zo liepen 
deze vrouwen vaak grote afstanden. 

Visvinder 
Keurmeester van vis. 

Vitragewever 
Wever gespecialiseerd in het weven van vitrage, 
dunne, wijdmazige stoffen, o.a. voor glasgordijnen.  

Vlag(ge)gast 
Matroos die aan boord belast is met het bewaren 
van de vlaggen. 

Vlag(ge)kapitein 
Kapitein op het schip van de admiraal. Vlagkapi-
tein heet de officier van hogere rang, die tevens ad-
judant van de admiraal was en derhalve het recht 
heeft om zijn vlag aan de top van de mast te voe-
ren. Bron: WNT 

Vla(a)ker 
Persoon belast met het vlaken van wol door deze op 
een vlaak of  horde te slaan, zodat de wol gezuiverd, 
los en luchtig wordt. “De wolle wert eerstelijck … 
gevlaeckt op een vlaeck op horde, door welck vlae-
cken uutte wolle comt te vallen veel stoff, sant enz. 
…, ende dit vlaecken maeckt de wolle los, open, 
gedwee ofte zacht (1655) Bron: WNT 
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Vlashandelaar, vlaskoper 
Handelaar in vlas 

Vlashekelaar, vlashekelaarster 
Mannen of  vrouwen, die de vlasstengels tussen de 
tanden van een vlashekel haalde om de overgeble-
ven houtige delen en de korte vezels te verwijderen 
en de lange vezels recht te leggen. 

Vlashekelmaker 
Vervaardiger van vlashekels 

Vlasplukker, 
vlasplukster 
De vlaspluk-
kers/pluksters 
h a a l d e n d e 
vlasoogst bin-
nen.  
Dit gebeurde 
anders dan bij 
de graanoogst 

door het vlas uit de grond te trekken. De wortels 
bevatten ook bruikbare vezels. Later is dit seizoen-
werk gemechaniseerd. 

Vlasre(e)per 
Personen, mannen, maar ook vrouwen die in paren 
van twee, ieder aan een kant van de vlasrepel geze-
ten, ieder op zijn/haar beurt het gerote en ge-
droogde vlas op de vlasrepel sloegen om de zaad-
bolletjes en stukjes stengel te verwijderen. De zaad-
bolletjes waren weer grondstof  voor de winning 
van lijnolie. Bronnen: E. Dijkmeijer, Textiel, Deel 
1, Grondstoffen, 1947; D. Grothe, Mechanische 
Technologie, 1898.	 	 	 	 	 	
	 	 	 	  
Vlasser/-ster 
1.  Vlasboer, die het vlas in eigen beheer zelf  liet 
bewerken. 2. Vlashandelaar die het vlas liet ver-
werken. 3. Arbeider resp. arbeidster die het vlas 
bewerkte. 

Vlaszwingelaar, vlaszwingelaarster 
Man of  vrouw die op een zwingelbord het vlas met 
een houten zwingelmes ontdeed van de aanhan-
gende houtachtige deeltjes. Later bebeurde is met 
behulp van een zwingelmolen. 

Vlechtenmaker 
Vervaardiger van haarvlechten ten behoeve van 
vrouwen die hun kapsel wilden verfraaien. 

Vlechter 
Vervaardiger van manden, korven en ook wel mat-
ten uit o.a. riet. 

Vlees(ch)houwer 
Slager, die zelf  runderen en/of  varkens slachtte. Bij 
bijzondere gelegenheden werd er een bijzondere 
koe aangekocht, die voor de slagerij te pronk werd 
gezet en die men ook wel eens zogenaamd per on-
geluk liet ontsnappen en weer ving. Dat was be-
doeld als reclamestunt. De slager op het platteland 
verrichte ook noodslachtingen als bijv. een koe een 
poot had gebroken. Dat vlees werd dan ter plekke 
voordelig verkocht. 

Vletter, vletschipper 
Schipper die met een vlet voer. Een vlet was een 
platboomd schip. 

Vloergast, vloerknecht, vloerwerker 
Werkzaam in een pottenbakkerij. Moest o.a. barre-
voets de te gebruiken klei barrevoets treden, zodat 
het de ongerechtigheden als steentjes in de klei kon 
voelen en verwijderen. 

Vlotbaas, vlotter 
Schipper op een houtvlot, bestaande uit boom-
stammen, vlotschipper. 

Vlouwvisser 
Visser die met behulp van een vlouw, d.w.z. een 
drijfnet vist op riviervis als zalm.De term wordt bij-
na uitsluitend ten westen van Gorkum gebruikt. 
(Synoniem voor drijfnet) 

Voddenbaas, voddenkoopman, voddenkoop-
vrouw 
Handelaar, resp. handelaarster in lompen, vodden. 
Vroeger o.a. belangrijk voor de papierindustrie. 
Ook werden de vodden van kleding wel opgeknapt 
en weer verkocht aan minder draagkrachtigen. 
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OVERZICHT PUBLICATIES 
[113] 

H. Klunder 

Verklaring afkortingen tijdschriften 

GN	  = Gens Nostra 
Gr	  = Gruoninga (jaarboek) 
LTG	  = Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 
OTGB	 = Oostgelders Tijdschr. Geneal. 
Boerderijonderzoek 
OV	  = Ons Voorgeslacht 
VG	  = Veluwse Geslachten 
VS	  = Vlaamse Stam 
WF	  = Westfriese Families	  

Afdelingsbladen van de Ned. Gen. Vereniging: 
1130	  = 11 en 30 (Friesland) 
Bull	  = Bulletin (Achterhoek/Liemers) 
TK	  = De Twee Kwartieren (Kempen/Peelland) 
WvZ	  = Wij van Zeeland 

J. Bijl(†): Genealogie van Gerrit Jacobsz. Bankert. 
[1742-2009] WF sept. '16. 

H. Nagtegaal, H. Morien: De kwartieren van mr. 
Maerten Francosz van Bleyswijck. [Geb. 1679, van 
der Burch, van Hoogenhouck, van Beresteyn] 
GN okt. '16. 

H. Stuut: De halve leeuwen (3) – Verslag van een 
onderzoek van een 16e-eeuws portret. [Met 
'Afstammingsreeks' (Bouman, 1648-2001) en schema's 
(vanaf  14e eeuw)] Gr 2011. 

J. Dolleman: Dodelijke primeur voor vrouw Jan 
Brummelkamp. [Met parenteel, 1723-1876] VG 
sept. '16. 

H. Snel: Kettingmigratie uit Italië naar Amsterdam in 
de achttiende eeuw – De Cavalini-maagschap uit 
Coimo. [Met schema's en 'Fragment parenteel', 
1619-1846] GN sept. '16. 

Kwartierstaat van: Renatus Ludovicus Clerckx. [Van 
Gaeten, Cuypers, Brems] VS juli-sept. '16. 

T. van der Vorm: Het nageslacht van Coen Dircksz. te 
Leiden, een van de stichters van de Nieuwe Kerk te 
Delft. [Patroniemen, later div. 'achternamen', vóór 
1500-1668] OV nov. '16. 

A. van der Laan: De vijf  echtgenoten van Daije 
Dieters. [Alleen patroniemen, 1650-1725] Gr 2011. 

J. De Souter, mw. M. van 
Brabant: Jef  Geeraerts: (rechts 
op de foto) ’Nu rest mij alleen nog de 
dood. Je kan niet blijven leven, hé, de 
datum nadert.'. [Kwartierstaat, 
Lamot, Van der Heiden, 
Cornelis] VS juli-sept. '16. 

D.H. Keuper: Genealogie van 
D e r k G i e b i n k . D e e l 1 . 
[1580-1875] OTGB 3e kwart. 

'16. 
H. Kreuper: Kwartierstaat van Alberta Aleida Heesen, 
deel 1. [Ter Harmsel, Lubbers, Vleeming] OTGB 
3e kwart. '16. 

Stamreeks van Jodocus Heringa naar Nathalie Marie-
Claire Chün. [Tweede naam moet zijn Arvid de 
Groot! , via Piersma, 1704-2014] 1130 okt. '16. 

J. Heemskerk: Toevalstreffer – Familie van Hoole uit 
Vlissingen. [1640-1768] WvZ okt. '16. 

Mw. J. Hoolt: De Duitse wortels van de familie Hoolt. 
[Uit Gildehaus, 1665-1955] GN okt. '16. 

Mw. P.C. Elema: Huwelijksproblemen rond 1900 – De 
advertentie van Eppe Jager. [Stamreeks, 1700-1987] 
GN okt. '16. 

W.F. Jansen: Kwartierstaat van Wim Jansen (vervolg). 
OTGB 3e kwart. '16. 

H. Berg: De familie Kneubel: doopsgezinde 
landverhuizers uit Zwitserland naar Nederland en later 
naar Amerika. [1671-2000] GN sept. '16. 

Mw. M. Naber: De familie Kremer, honderd jaar 
wevers in Meppel 1770-1870 (deel 2). [1807-1946] GN 
okt. '16. 

Parenteel van Julius Lieber. [1770-2004] Bull juli '16. 

J.F. Wendte:: Kapitein op de binnenwateren Pieter 
Liefkint (ca. 1565-1628) te Rotterdam, mogelijk 
oorspronkelijk uit Scheveningen. [Genealogie tot 1667] 
OV sept. '16. 

L. Mathot: De immigratie van de familie Mathot uit 
België. [1732-1915] GN sept. '16. 

Mw. P.J.C. Elema: Stamreeks Meijer (Groningen). 
[1710-2006] Gr 2011. 
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T. van den Berg: Omzwerving in eigen stad. [Met 
'geneagram' Mostart, 1840-2013] LTG okt. '16. 

Mw. P.J.C. Elema: Nederhoed (Groningen). [Vóór 
1600-1867] Gr 2011. 

J.P.A. Worelboer: Nieting/Nieten. [1710-1998] Gr 
2011. 

Stamreeks van Atzo Claasses Nicolai naar Arvid 
Laurens de Groot. {Tweede naam moet zijn: Nathalie 
Marie-Claire Chün!, div. namen, 1639-2014] 1130 okt. 
'16. 

R. van Lotringen: Ik ben het spoor Bijster … van de 
voorouders van Johannes van der Linden en Albert van 
Puijfelik. [Reactie, ca.1600-1772] TK juni '16. 

G. Klopman: Het nageslacht van Jan Redeker uit het 
graafschap Lippe. [1650-1981] VG sept. '16 

'Van wie ben jij er ientje'. [Kwartierstaat, Roos, Bakker, 
Koeman, Koomen] WF sept. '16. 

Mw. P.J.C. Elema: De Roos (Groningen). [1640-1856] 
Gr 2011. 

A. van Ooik: Kinderen en kleinkinderen van Rutger 
Jansz. 'dach huerder' van Barneveld. [Patroniemen, 
1630-1791] VG sept. '16. 

R. Paping, G. Schansker: Verval van een eigenerfd 
Zuurdijks geslacht (Scheltens). [Patroniemen, begin 
16e eeuw-1739] Gr 2011. 

Mw. T. Slof: Josua Anthony Speed, uit Nayland 
(Suffolk). [Met 'Fragment-parenteel', 1540-1713] GN 
sept. '16. 

R. Tausk: Speurtocht naar de voorouders van Marius 
Tausk en Nora Gladys von Hellmer. [Met kwar-
tierstaat, Frisch, Woodford] GN sept. '16. 

Kwartierstaat van: Julius Uten. [Loosen, Uytten- 
hoeven, Nihoul] VS juli-sept. '16. 

W. Devoldere: Broeder René Camiel Vander- 
meersch, Kathedraal-
bouwer, vergeten bouw-
meester. [Met kwar-
t i e r s t aa t , Vanalst , 
Demey, De Cadt] VS 
juli-sept. '16. 

J.F. Van der Wal: [D]e familie van Jolle Hendriks 
v.d.Wal, veehouders en fouragehandelaren. [1845- 
2001] 1130 okt. '16.
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WAT STAAT DAER??? 
Wat staat daer? is een online oefentool 
voor het lezen van oude handschriften. Dit 
wordt ook wel paleografie genoemd, naar de 
Griekse woorden palaios (oud) en graphein 
(schrijven). Het kunnen lezen van oude hand-
schriften is niet alleen belangrijk voor onder-
zoekers in archieven, maar is gewoon leuk 
voor iedereen die van geschiedenis houdt-
Naast de oefeningen is er ook een forum 
waarop bezoekers vragen kunnen stellen aan 
elkaar. Er is een paleo-puzzel en regelmatig 
verschijnt er een nieuwe tekst als ‘aanrader’. 
(www.watstaatdaer.nl)

http://www.watstaatdaer.nl/
http://www.watstaatdaer.nl/
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GEM 
GEM is de roepnaam van het ’Genealogisch Erfgoed Magazine’ dat is voortgekomen uit 'Ons Erfgoed’ dat van 1993 tot en 
met 2009 werd uitgegeven door H.M. Lups te Delft. 
Overname van artikelen is toegestaan na overleg met uitgever en auteur. Een juiste bronvermelding is vereist. 
GEM verschijnt in de maanden februari, mei, augustus  en november. 
In verband daarmee is de sluitingsdatum voor de kopij de 5e van de maanden januari, april, juli en november. 

Prometheus 
Sinds 2000 is er samenwerking met de Genealogische Vereniging Prometheus te Delft.  
Contactpersoon is de heer H. Klunder 

Heraldisch Bureau Nagtegaal 
Vanaf  1 januari 2015 worden de door de heer H. Nagtegaal ontworpen familiewapens gepubliceerd in GEM. 

Abonnementen 
Deze lopen per kalenderjaar. Een abonnement kost € 19.- per jaar te voldoen op bankrekening NL10 INGB 0000 
0780 22 ten name van D. Kranen. 
Opzegging van het abonnement dient schriftelijk (bij voorkeur via e-mail) plaats te vinden en wel vóór 1 de-
cember 

Eindredacteur en uitgever 
D. Kranen, Molenstraat 73, 6712 CT Ede 

Tel. 0318-693803 -e-mail: adk@solcon.nl - internet: www.erfgoed.info 
ISSN 2214-2010 

© 2010 ADK 

Afbeelding op omslag 
Tegeltableau van aardewerk met decor in tin-glazuur, voorstellende een Hollandsche diligence (ca. 1850), ge-

maakt door N.V. Faïence- en tegelfabriek Westraven te Utrecht ca. 1925-1960 
Het tableau is geschilderd naar een houtgravure uit het boek De Nederlanden dat geïllustreerd werd door Henry 

Brown. (1841, pag. 33)
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