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ALKMAARSE STADSDOCTOREN 
IN DE ZESTIENDE EEUW 

JURJEN VIS* 

Stadsdoctoren 
In een artikel over de stadsmedicus in de Noord-Nederlandse steden van de zestiende 
eeuw constateert M.J. van Lieburg dat de reeksen stadsdoctoren tot op heden [1989] voor 
slechts enkele steden uit de 'vaak moeilijk toegankelijke i6e-eeuwse bronnen' zijn gere
construeerd. De lijsten van Arnhem (Nijhoff, Ribbius en Dooren), Kampen (Nanninga 
Uitterdijk), Zwolle (Ten Doesschate) en Gouda (Bik) hadden tussen 1855 en 1955 het licht 
gezien. Pas recentelijk volgden die van Groningen (Huisman, 1992) en Hoorn (Steendijk-
Kuvpers, 1994).' In het hiernavolgende wil ik de Alkmaarse stadsdoctoren uit de zestiende 
eeuw op een rij zetten en waar mogelijk iets vertellen over hun opleiding, aanstelling en 
werkzaamheden. De Alkmaarse stadsdoctoren van vóór 1500 - als ze er al waren! - zullen 
door het vrijwel geheel ontbreken van Alkmaarse geschreven bronnen uit die tijd wel voor 
altijd onbekend blijven; de stadsdoctoren van na 1600 wachten nog op behandeling. 
Hoewel in dit artikel verschillende Alkmaarse doctoren de revue passeren, staat toch - en 
dat is zo goed als onvermijdelijk - de befaamde, in Alkmaar geboren medicus Pieter van 
Foreest (1521-1597) centraal. De eerst bekende Alkmaarse stadsdoctor, meester Melis 
Cornelisz. (genoemd in de jaren 1529-1549), was een van zijn leermeesters en Pieter was in 
1595 de voorlaatste medicus die in de zestiende eeuw tot stadsdoctor van Alkmaar werd 
benoemd. Melis en Pieter omspannen dus samen de beschreven periode. Ook om andere 
redenen is Van Foreest in dit artikel een centrale figuur: hij heeft zelf van 1546 tot 1558 in 
zijn geboortestad gepraktiseerd en enkele Alkmaarse doctoren en stadsdoctoren tussen 
1558 en 1595 stonden met hem in nauw contact. 

In enkele Nederlandse steden was al vroeg een stadsdoctor actief: Brugge en Dordrecht 
hadden reeds een dergelijke functionaris in de dertiende eeuw; later volgden Leiden en 
Den Briel. In de Hanzesteden was vanaf het laatste kwart van de vijftiende eeuw een stads
doctor aan het werk. Pas in de zestiende eeuw waren de stadsdoctoren overal ingeburgerd. 
Van Lieburg heeft de taken van de stadsmedicus globaal als volgt ingedeeld: 1) de geneeskun
dige verzorging van de armen, althans van diegenen die niet in staat waren geneeskundige 
hulp zelf te bekostigen, 2) het adviseren van de overheid en andere medische beroepen en 

* drs. G.N.M. Vis, F. de Boerlaan 41, 1019 KS Amsterdam. Dit artikel kon mede worden geschreven door de 
ondersteuning van J.E.H. Rombach-De Kievid (Rheden) en W.I. van den Berg (Utrecht). 

1. .M.J. van Lieburg, 'Over de stadsmedicus in de Noord-Nederlandse steden van de 16e eeuw', in; H.L. Hout
zager ed., Pieter van Foreest. Een Hollands medicus in de zestiende eeuw (Amsterdam 1989) 41-72, m.n. 45-46, met 
verwijzingen naar de genoemde auteurs; Frank Huisman, Stadsbelatjg en standsbesef. Gezondheidszorg en medisch 
beroep in Groningen i^oo-i^jo (Rotterdam 1992); J. Steendijk-Kuvpers, Volksgezondheidszorg in de 16e en 17e eeuw 
te Hoorn (Rotterdam 1994). 
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3) het toezicht op de medische beroepsuitoefening.- Onder de stadsbewoners die door de 
stadsdoctoren werden behandeld, waren poorters en niet-poorters. Als beloning voor hun 
diensten kregen de stadsdoctoren een basisinkomen en werden zij vaak vrijgesteld van 
belasting en diensten aan de stad, zoals deelname aan de oefeningen van de schutterij. 
Omdat de doctoren voortdurend beschikbaar moesten zijn, was hun bewegingsvrijheid 
buiten de stad beperkt. 

Voor de vervulling van het stadsdoctorschap kwamen geleerde beoefenaars van de 
geneeskunst in aanmerking, bij voorkeur doctoren die aan een 'fameuse universiteit' had
den gestudeerd. Onder de Nederlandse stadsdoctoren vinden we heel wat lieden die aan 
een bekende Italiaanse universiteit (bijvoorbeeld Padua, Ferrara en Bologna) de doctors
bul hadden verworven. Niet altijd echter hadden steden doctores medicinae in dienst; 
soms bleven vacatures in het stadsmedicinaat lang onvervuld. Van een permanente en 
structurele voorziening was dan ook geen sprake. Van Lieburg leidt uit de soms lange 
intervallen tussen de opeenvolgende benoemingen van stadsdoctoren af 'dat - zo er al een 
medicinae doctor voor deze functie beschikbaar was - men toch ook een afweging maakte 
tussen de noodzaak hem uit de stadskas te honoreren en de financiële middelen die het 
stadsbestuur ter beschikking stonden.'-' 

2. Van Lieburg (n. 1), 'Stadsmedicus', 43-44; zie ook Van der Korst, die deze multifunctionaliteit beschouwt als het 
einde van een ontwikkeling die in de Noordelijke Nederlanden in de zestiende en zeventiende eeuw plaatsvond; J.K. 
van der Korst, Om lijf en teven. Gezondheidszorg en geneeskunst in Nederland, circa izoo-i\)6o (Utrecht-Antwerpen 
1988) 69-70; J.K. van der Korst, 'De officiële functies van Pieter van Foreest', in: H.A. Bosman-Jelgersma ed., 
Pieter van Foreest. De Hollandse Hippocrates {Krommenie 1996) 87-92. 

3. Van Lieburg (n. 1), 'Stadsmedicus', 45. 
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Bronnen 
In mijn bijdrage aan het jubileumboek Pieter van Foreest. De Hollandse Hippocrates (1996) 
heb ik aannemelijk proberen te maken dat Pieter van Foreest in de jaren 1546-1558 het 
stadsdoctorschap van Alkmaar heeft bekleed.'' Door enkele bijdragen uit de tweede jubi
leumbundel Petrus Forestus Medicus (1997)' en nieuw eigen onderzoek heb ik verschillende 
onderdelen van mijn betoog kunnen nuanceren en aanscherpen. De uitkomsten zien hier 
het licht, in een breder kader. De volgende bronnen stonden tot mijn beschikking: in de 
eerste plaats de medische observaties {Observationes et curationes medicinales hierna kortweg 
de Observatiotjes) van Pieter van Foreest zelf, die veel gegevens bevatten over medische 
toestanden in Alkmaar vóór 1558.'' Verder de resoluties van de Alkmaarse vroedschap 
(vanaf 1549), de stadsrekeningen met bijlagen, de hypotheekregisters, het register van de 
verponding van 1534, de kohieren van de tiende penning, de archieven van de weeskamer, 
de notariële archieven en het oudste begraafboek.^ Van deze bronnen bevatten alleen de 
vroedschapsresoluties gegevens over de aanstelling, taken en honorering van de stadsdoc
toren. In de andere bronnen waren gegevens te vinden over de huizen die de doctoren 
bewoonden of (ver)kochten, hoe zij werden aangeslagen voor de belasting of juist hiervan 
waren vrijgesteld, op welke voorwaarden zij in het huwelijk traden, wat voor testamenten 
zij opmaakten en tenslotte wanneer en waar zij werden begraven. Van de archieven van 
buiten Alkmaar werden de rekeningen van het benedictijner klooster Egmond over de 
jaren 1498-1556/57 in het onderzoek betrokken." 

Melis Cornelisz. 
Pieter van Foreest noemt in zijn Observationes 'Aemilius medicus' als een van zijn leer
meesters. Over deze Aemilius, Amelis of gewoon Melis hebben we slechts enkele gegevens. 
Voluit was zijn naam Melis Cornelisz. We komen hem voor het eerst tegen als medicus in 
1529, en wel in een jaarrekening van de abdij van Egmond: 'Item medico nostro Alckmarie 
magistro Melis ipso die Dorothee [6 februari] pro salarii per annum XII gl.'' Hieruit valt op 
te maken dat meester Melis in 1529 als vaste medicus van het klooster - de klerk van het 
klooster duidt hem immers aan als 'medicus noster' - de abt en monniken heeft behandeld, 
voor een jaarsalaris van twaalf gulden. In welke jaren hij in dienst is geweest, weten we niet. 
Van Melis' optreden in Alkmaar is de behandeling in 1540-41 van de aanstaande schoon
moeder van Pieter van Foreest, Jooste Jansdr. van Egmond van de Nijenburg, de weduwe 
van Augustijn van Teijlingen, bekend.'" 

Uit het kohier van de 'verpondinge', opgemaakt op 8 januari 1534, blijkt dat 'meester 
Amelius doctoor' in een huis aan de zuidzijde van de Alkmaarse Langestraat woonde." Zijn 
bezit werd op nul geschat, wat toch opvallend is voor een doctor medicinae, bovendien op-

4. G.N.M. Vis, 'De Alkmaarse jaren :528-i558', in: Bosman-Jelgersma (n. 2), Pieter van Foreest, 71-80. 
5. Chris L. Heesakkers, 'Petrus Forestus in gedichten en brieven. Een overzicht van het materiaal en een editie 

van zijn correspondentie met Johannes Heurnius', in: H..A. Bosman-Jelgersma ed.. Petrus Forestus Medicus 
(Duivendrecht 1997) 117-241. 

6. Van elk boek van de Observationes werd in principe de oudste, Leidse uitgave geraadpleegd. Zie hiervoor; R. 
Breugelinans en K. Gnirrep, 'Bibliografie van de werken van Pieter van Foreest', in: Bosman-Jelgersma (n. 5), 
Petrus Forestus Medicus, 17-115. 

7. Drs. VV.J. van den Berg (Utrecht) heeft vrijwel alle Alkmaarse zestiende-eeuwse bronnen ingevoerd in de 
computer. Hij was zo vriendelijk mij van deze databank gebruik te laten maken. 

8. Rijksarchief Noord-Holland [RANH|, Archief Abdij van Egmond, inv. nrs. 799-819. 
9. I^'\NH, Archief .\bdij van Egmond, inv. nr. 812, 48. 

10. R. Kaptein, 'Het geslacht Van Teijlingen', Nederlandsche Leeuw (1942) 17. 
11, Regionaal Archief Alkmaar [RA.A|, SA vóór 1815, inv. nr. 707. 
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vallend voor iemand die in de Langestraat woonde, de hoofdstraat van de stad. Mogelijk 
betreft het hier een vrijstelling van 'excijs' in verband met zijn stadsdoctorschap. Dat de 
stadsdoctoren waren vrijgesteld van stadsbelastingen zullen we hierna nog vaak zien. We 
moeten trouwens Melis Cornelisz. niet verwarren met de chirurgijn en 'zuvelcoper' meester 
Melis Jacobsz. Volgens het genoemde kohier woonde deze Melis in het Fnidsen; zijn bezit 
werd voor tweehonderd pond aangeslagen. Hij overleed in 1553.'-

Eind 1539 of begin 1540, las meester Melis Cornelisz. aan Pieter van Foreest, die zich op 
28 april 1539 aan de universiteit van Leuven had laten inschrijven maar al spoedig weer 
naar huis was teruggekeerd, een paar werkjes ('opuscula') van de beroemde arts-alchemist 
Arnaldus de Villanova (ca. 1240-1311) voor." Deze Arnaldus was een adept van de Arabi
sche arts Avicenna (980-1037). Hij benadrukte het belang van de waarneming en leerde dat 
alle ware kennis van de zintuigen afkomstig was. De kennismaking met zijn werk moet voor 
Van Foreest van grote betekenis zijn geweest: later kwam ook voor hem de waarneming in 
de eerste plaats. Meester Melis heeft dus met zijn lessen een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de vorming van de jonge Van Foreest. Deze noemt Melis later niet voor niets 'praeceptor 
meus' (mijn leermeester).'^ Dat Pieter zich onder leiding stelde van doctor Melis, zegt niet 
alleen iets over diens kwaliteiten, maar wellicht ook over het niveau van het onderwijs aan 
de geneeskundige faculteit van Leuven. Mogelijk heeft Van Foreest in Leuven niet kunnen 
vinden wat in Alkmaar wèl aanwezig was. Misschien was het onderwijs in Leuven te theo
retisch en niet genoeg gericht op de praktijk. Dat Melis ook zelf medische verhandelingen 
heeft geschreven, blijkt uit het overzicht van auteurs wier werken Van Foreest voor zijn 
Observationes heeft geraadpleegd." Werken van Melis zijn voorzover bekend niet bewaard 
gebleven. 

In 1546, het jaar waarin Pieter van Foreest zich opnieuw in Alkmaar vestigde, was Melis 
nog als medicus actief, maar het is niet bekend of hij toen nog steeds de belastingvrijstelling 
genoot en dus mogelijk stadsdoctor was.''' In het oudste Alkmaarse begraafboek vinden 
we kort na Pinksteren 1549 (9 juni) de volgende aantekening: 'Mester Meliis is gestorven 
ende in die kerk begraven'.'" 

Johannes Hobingius van Wesel 
Het is niet onmogelijk dat meester Johannes Hobingius van Wesel, de rector van de Latijnse 
school van Alkmaar in de jaren 1537-1546 die doctor in de 'artium medicaeque rei' (in de vrije 
kunsten en de medicijnen) was, tevens stadsdoctor is geweest. Als dit het geval is geweest, 
dan is het niet waarschijnlijk dat hij dit ambt naast Melis Cornelisz. heeft uitgeoefend. 
Alkmaar kon volstaan met één stadsdoctor, dat was althans omstreeks 1560 het geval en het 
zal ook hebben gegolden voor de jaren daarvoor. Een combinatie van het rectorschap en het 
stadsdoctorschap was niet ongewoon en kwam ook elders voor: zo werd in 1552 de Haar
lemse rector Hadrianus Junius aangesteld tot stadsdoctor en physicus.'* Laurentius van 
Oirschot, stadsdoctor van Alkmaar in de jaren 1562-1566, diende in 1565 gedurende negen 
maanden tevens als rector van de Alkmaarse Latijnse school. Over Johannes Hobingius als 

12. RAA, SA vóór 1815, inv. nr. 707; RAA, DTB Alkmaar, inv. nr. 38. 
13. Forestus, Observationum liber XXIV, obs. 6. 
14. Ihid. 
15. Bosman-Jelgersma (n. 2), Pieter van Foreest, 91. 
16. Forestus, Obscrvationuni liher Vil, obs. 13. 
17. RAA, DTB Alkmaar 38, 23V. 
18. B.W. Hoffmann, Beknopte geschiedenis van het gymnasium te Haarlem (Haarlem 1889). 
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Pieter van Foreest (1521-1597) uit Opuscula VIII 
.!_ (Amsterdam 1930) 

mogelijk stadsdoctor is bij gebrek aan bronnen niets te vertellen. Hij overleed in 1546 en 
werd op de rectorszetel opgevolgd door de meester Laurens Jacobsz. Zas.''̂  

Pieter van Foreest 
Pieter van Foreest werd geboren in Alkmaar, in het najaar van 1521. Op de Latijnse school 
hebben de lessen van de hiervoorgenoemde meester Zas veel indruk op hem gemaakt; 
later zal hij zich Zas met eerbied herinneren. Na een kort verblijf in Leuven (in 1539),-" 
enkele jaren studie in Itaiïë (Ferrara, Venetië, Padua en Bologna in 1540-1543) en een ver
blijf in Rome, Parijs en Pithiviers bij Orleans, keerde Van Foreest in mei 1546 terug naar 
zijn geboortestad.^' Hij zou er blijven tot begin 1558. Wat hij in Alkmaar deed in de jaren 
1546-1558 beschrijft hij zelf in de dedicatie van de tweede bundel Observationes (1585), 
opgedragen aan de burgemeesters, vroedschap en de bevolking van Alkmaar: 

U herinnert zich nog wel, zeer eerbiedwaardige heren, dat toen ik uit Italië en Frankrijk als medicus 

naar huis ben teruggekeerd, ik niet alleen mijn edele vader, die erenswaardige man, mijn broers en 

mijn familieleden [heb verzorgd], maar ook voor jullie overige poorters en niet-poorters zonder 

onderscheid mij trouw en vaardig heb ingespannen. Hoewel ik van jullie toenmalige vroedschap geen 

enkel salaris kreeg, heb ik met niet minder ijver in de goede verzorging van jullie inin- en overmogende 

poorters mijn diensten gratis aangeboden." 

19. Over Zas zie: G.N.M. Vis, Cornclis Cooltuyn (1526-1567). De vader van de Hollandse reformatie (Hilversum 
1995) 17-
20. Zie hierover: G.N.M. Vis, 'Pieter van Foreest te Leuven' te verschijnen in Oud Alkmaar, periodiek van de 

historische vereniging Oud Alkmaar (1998). 
21. Forestus, Observationum liber XXV, obs. i^. 
22. Forestus, Observatioinun libri III-V, 3; Heesakkers (n. 5), 'Petrus Forestus in gedichten en brieven', 129. 
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Elf jaar later herhaalde Pieter dit laatste in de dedicatie, wederom aan Alkmaar, van de 
elfde verzameling Observationes (1596): 

nadat ik gedurende twaalf jaar jullie stadgenoten zonder onderscheid met goede diensten ter zijde had 

gestaan, overigens zonder dat ik daarvoor met een honorarium werd geëerd [...].̂ ^ 

De strekking van deze regels is gelijk aan die van de eigenhandige opdrachten voorin de 
drie kleine banden Observationes en drie andere boeken, die Van Foreest op 15 november 
1591 schonk aan de Alkmaarse stadsbibliotheek. De tekst van deze opdrachten luidt in 
vertaling: 

Uit de schenking van Pieter van Foreest van Alkmaar, die te Alkmaar bij zijn medepoorters en andere 

inwoners en later ook bij de Delftenaren - door de stad Delft ontboden om er als doctor te werken en 

geëerd met een honorair salaris - de geneeskunst heeft beoefend.-•• 

Ook in zijn brief over de scheurbuik vermeldt Van Foreest dat hij in Alkmaar en Delft de 
medicijnen heeft beoefend. Alleen in Delft werd hij voor zijn werkzaamheden met een 
'honorario publico condecoratus'.-^ Kortom, Van Foreest heeft zowel in Alkmaar als in 
Delft poorters en niet-poorters verzorgd; in beide groepen kwamen rijken en min- en 
onvermogenden voor. In Delft kreeg hij van de stad voor zijn werk een honorarium, in 
Alkmaar niet. Hieruit zou kunnen blijken dat hij alleen in Delft officieel stadsdoctor is 
geweest. Streetlcerk heeft dit onlangs wel terecht opgemerkt. Maar om vervolgens te con
cluderen, zoals hij doet, dat Van Foreest in Alkmaar 'niet als stadsgeneesheer werkzaam 
was', is erg formalistisch en gaat te ver.-̂  

Dat in bepaalde jaren geen officiële stadsarts was benoemd, betekende natuurlijk niet 
dat de werkzaamheden die bij die functie hoorden niet werden verricht. Van Foreest mag 
dan niet als stadsdoctor zijn benoemd en derhalve niet als zodanig zijn bezoldigd, hij was 
wel als zodanig werkzaam. Zelf laat hij daarover geen enkele onduidelijkheid bestaan. In 
zijn eigen formuleringen over zijn jaren in Alkmaar klinkt juist op dit punt door dat hij 
zich zeer tekort gedaan voelde. Hij vond het keer op keer de moeite waard te benadrukken 
dat hij in Alkmaar voor zijn diensten aan de armen en niet-poorters nooit betaald had 
gekregen. Het is duidelijk dat hij het niet minder dan billijk zou hebben gevonden als dat 
wel was gebeurd. Pieter van Foreest mag dan in de jaren 1546-1558 de jure geen stadsdoctor 
zijn geweest, de facto was hij het wel. 

In mijn bijdrage aan de bundel Pieter van Foreest. De Hollandse Hippocrates heb ik 
enkele factoren genoemd, waaruit blijkt dat de jonge Van Foreest in de periode 1546-1558 
geheel beantwoordde aan het profiel van de stadsdoctor.-' Stadsbesturen trokken voor dit 
ambt bij voorkeur lieden aan die aan beroemde buitenlandse universiteiten hadden gestu
deerd. Bij Pieter van Foreest en zijn opvolgers Allard Cooltuyn, Laurens van Oirschot en 
Jacob van Foreest was dit het geval. Vaak was een stadsdoctor belast met het opstellen van 

23. Forestus, Observationum libri XXVI-XXVII, 3; Heesakkers (n. 5), 'Petrus Forestus in gedichten en brieven', 
133-
24. Aanwezig in de Stadsbibliotheek van het l^A. 
25. Forestus, Observationum liber XIX, obs. 11. 
26. Chris Streeflcerk, 'De boekenschenking van Pieter van Foreest aan Alkmaars Librije', in: Bosman-Jelgersma 

(n. 5), Petrus Forestus Medicus, 365-366. 
27. Bosman-Jelgersma (n. 2), Pieter van Foreest, 72-73. 

70 



Alkmaarse Stadsdoctoren 

H E ^ 1 
m 

• -. Jöcj.tDflcftc.oe.i3is-bertctiöètó/;té£-.s«ïöerf öiiR 

3w'f Sat i j l l ÖeftÖJttsen Ö00|®'Pewus Forcftiis, 

DO GR. 

,. ]0'C..Nqlkns,iM!)snfirifiiS^JÏ(k(3ttS3a8 
, • .. 'sGravcii-Hag'iis. 

T O T -RÖTtERDAM.' : . ; • 

»p?firtttÖSB.119acfbn-35tf:ö0tfltVfw0flP». 

Titelblad van Forestus' Het onzeker ende 
bedrieghlick oordeel der Wateren. 
Rotterdam 1626, uit Opuscula VIII 
(Amsterdam 1930) 

prognosticaties, almanakken en aderlaatkalenders, een uitvloeisel van zijn adviserende 
taak. Van Foreest heeft reeds in zijn Alkmaarse jaren almanakken vervaardigd. Van de jaren 
1551 en 1556 zijn octrooiaanvragen bekend; van de almanak van 1557 is een fragment bewaard 
gebleven.̂ * Ook zijn opvolger in Alkmaar en latere collega in Delft, Laurens van Oirschot, 
maakte almanakken. Van andere Alkmaarse doctoren is dit niet bekend. 

We moeten ernaar gissen waarom de Alkmaarse vroedschap omstreeks het midden van de 
zestiende eeuw geen stadsdoctor heeft aangesteld. Blijkbaar waren er genoeg geleerde medici 
in de stad aanwezig: Mehs Cornelisz. (gestorven in 1549), Gerrit Pietersz. (gestorven in 1569), 
Pieter van Foreest en Allard Cooltuyn (de laatste vanaf de zomer van 1557). Misschien 
heeft de magistraat er op gespeculeerd dat een jonge ambitieuze arts als Van Foreest het 
werk toch wel zou doen. Dat men er na zijn vertrek toe is overgegaan een stadsdoctor te 
benoemen (Allard Cooltuyn), is niet onbegrijpelijk. De belangrijkste reden zal zijn geweest 
bij dreigende ontstentenis van geschikte kandidaten een nog beschikbare, veelbelovende 
geneesheer aan de gemeenschap te binden, omdat anders het werk zou blijven liggen. Het 
honorarium zal voor Van Foreest een belangrijk argument zijn geweest Alkmaar op te 
geven voor Delft. In ieder geval belangrijker dan het vererende verzoek van de Delftse 
vroedschap om bij de pestepidemie te assisteren. 

28. Bosman-Jelgersma (n. 5), Petrus Forestus Medicus, 22-25. 
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Na zijn vertrek zou Pieter van Foreest in Alkmaar toch min of meer aanwezig blijven. De 
meeste stadsdoctoren van Alkmaar uit de zestiende eeuw zijn figuren uit zijn naaste kring: 
Allard Cooltuyn was de broer van zijn zwager (Pieters zuster Geertruid trouwde in 1559 
met Cornehs Cooltuyn), Laurentius van Oirschot was zijn naaste collega en vriend, Jacob 
van Foreest was zijn jongere broer. Jan van Teijlingen was een neefje van zijn vrouw en 
Petrus Hoogerbeets was zijn leerling en vriend. 

Allard Cooltuyn 
Allard Cornelisz. Cooltuyn is de eerste van de stadsdoctoren die opduikt in de resoluties 
van de Alkmaarse vroedschap. Hij werd eind december 1559 tot stadsdoctor benoemd. 
Cooltuyn was geboren aan het grachtje de Kooltuin in Alkmaar, waar zijn vader de 
scheepsmaker Cornells Allardsz. zijn werkplaats had.-'* Evenals Pieter van Foreest doorliep 
Cooltuyn de Latijnse school en ook zijn leermeester was Laurens Jacobsz. Zas. Bij zijn 
inschrijving aan de universiteit van Leuven, op 12 mei 1549, wordt 'Alardus Cornelii ab 
Alcmaria' aangeduid als 'maiorennis', wat wil zeggen dat hij toen 25 jaar of ouder was.̂ ° 
Hij werd dus in of voor 1524 geboren, maar in ieder geval na 1521, want Van Foreest noemt 
hem zijn 'jongere collega'.-" 

De Emdense stadssecretaris Henricus Paulinus beschrijft in zijn Lijkrede van Cornells 
Cooltuyn (1568) dat Allard Cooltuyn in Leuven filosofie of medicijnen wilde studeren. Als 
Allard enige colleges filosofie heeft gelopen, dan was dat ongetwijfeld bij Petrus Nannius, 
de oud-rector van de Alkmaarse Latijnse school die in 1539 hoogleraar filosofie in Leuven 
was geworden. Allard besloot zich echter geheel aan de medicijnen te wijden en getooid 
met 'de versierselen van de hoogste eer' heeft hij de doctorsgraad behaald.-" Uit de Obser
vationes van Pieter van Foreest weten we dat Allard in Italië heeft gestudeerd - waar is niet 
bekend - en in de zomer van 1557 naar Alkmaar is teruggekeerd. Misschien heeft hij, even
als Van Foreest, eerst enkele jaren in het buitenland gepraktiseerd. Nog in 1557 werd 
Cooltuyn lid van het Alkmaarse Papengilde, een broederschap waarvan priesters en 
invloedrijke leken lid waren. Op de ledenlijst prijkt zijn naam: 'Mlagisterj Allardus 
Cornelii doct[or] med[icinae]'.3^ Pieter van Foreest was reeds in 1546 lid geworden van 
hetzelfde gilde.''' Ook in de familie- en vriendenkring moeten Cooltuyn en Van Foreest 
met elkaar hebben verkeerd: Pieters zuster, Geertruid, was immers de vriendin van Allards 
broer, Cornelis. Overigens noemt Pieter in de dedicaties van de boeken 3-5 en de boeken 
26-27 van zijn Observationes (beide opgedragen aan Alkmaar) wèl Cornelis onder de illus
tere leerlingen van de Alkmaarse school, maar niet Allard. Elders in de Observationes blijkt 
dat hij niet zoveel met hem op had. Zo vertelt Pieter dat zijn broer Nanning in augustus 
1557 Allard Cooltuyn, 'qui tunc ex Italia venerat', aan zijn ziekbed ontbood. Deze was bang 
voor besmetting en wilde niet langer dan strikt noodzakelijk bij de zieke blijven, waarop 
Nanning hem wegstuurde.'' 

29. Over Allard en Cornelis Cooltuyn zie: Vis (n. 19), Cornelis Cooltuyn, 15, 35-36. 
30. A.J.A. Bijsterveld, Laverend tussen Kerk en wereld. De pastoors van Noord-Brahant 1400-IS70 (Ainsterdam 

1993) 171-
31. Forestus, Observationum liber III, obs. 26. 
32. Henricus Paulinus, Oratio de vita, doctrina et ohitu reverendi, et ornatissimi viri D. Cornelii Colthunii etc. 

(Emdcn 1568) A4V-B. 
33. H.E. van Gelder, 'Nog iets over het Papengilde te Alkmaar', Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haar

lem 29 (1905) 262-271, m.n. 270, 
34. Ibid., 267. 
35. Forestus, Observationum liber III, obs. 26. 
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Kort na zijn terugkeer is Allard getrouwd met Aefjen Dircksdochter. De huwelijkse voor
waarden werden op ii januari 1558 ten overstaan van notaris Dirk van Foreest vastgelegd. 
Getuigen waren onder anderen de moeder en broer van Allard (Diewer Jansdochter en 
Cornelis), de broer van Aafje (Jacob Dircksz.) en Nanning van Foreest. Twee broers van 
Pieter waren dus aanwezig bij dit belangrijke moment. Blijkbaar had Nanning de arts zijn 
gedrag van een paar maanden eerder vergeven! Gelet op het kapitaal dat de bruid inbracht 
(2600 karolusguldens), stamde zij uit een aanzienlijke familie. Haar broer, de genoemde 
Jacob Dircksz., was niemand minder dan de bekende kroniekschrijver Jacob Dircksz. 
Wijnkoper, die van 1570 tot 1598 burgemeester van Alkmaar was. Allard was trouwens bij zijn 
huwelijk ook niet onbemiddeld: hij bracht 1400 karolusguldens in.'* Reeds eind oktober 1559 
vertrouwde 'meester Allert doctor' zijn eerstgeborene aan het graf toe.'^ 

Eind 1559 - Van Foreest verbleef sinds februari 1558 in Delft - werd Allard Cooltuyn voor 
de duur van zes jaar benoemd tot stadsdoctor. De resoluties van de vroedschap vermelden 
op 23 december 1559: 

Noch is mede bij de meeste stemmen geaccordeert soeverre burgemeesteren meester Allert Coeltu)^ 

doctor connen verwerven tot der stede doctoor om xxxvi gulden 's jaers. Dat zij hem ses jaeren accepteren 

sullen up aisulcken conditie als burgemeesteren mitten selven doctor sullen connen overeen comen.'* 

De voorwaarden van het contract zijn niet bekend. Opvallend is dat niet wordt verwezen 
naar afspraken die met eventuele voorgangers zijn gemaakt. Allard heeft zijn ambt slechts 
één jaar vervuld: hij en zijn vrouw overleden kort na elkaar in februari 1561.̂ ' 

Het is relevant het honorarium van de stadsdoctor in 1559, namelijk ƒ 36 (in 1561 was 
het nog even hoog), te vergelijken met dat van een andere stadsdienaar. De rector van de 
Latijnse school, heer Laurens Jacobsz. Zas, verdiende in 1553 en 1554 ƒ 24 per jaar. Het ging 
hier - evenals bij de stadsdoctor - om een basissalaris. De rector verdiende bij met het 
schoolgeld van de leerlingen en een eigen praktijk van privé-lessen en preken in de kerk. 
Omstreeks 1570 kreeg de rector circa ƒ 130 per jaar.''" Tegen het einde van de eeuw was ook 
het honorarium van de stadsdoctor aanzienlijk verhoogd: hij kreeg toen honderd gulden. 
Voor Pieter van Foreest maakte men in 1595 zelfs een uitzondering: hij kreeg het dubbele 
aangeboden. 

Laurens van Oirschot 
Na een vacature van een klein jaar onderhandelde de vroedschap eind 1561 met doctor 
Laurens van Oirschot over zijn aanstelling. Het lijkt voor de hand te liggen dat deze arts 
uit het Brabantse Oirschot afkomstig was. Alkmaarse Van Oirschotten zijn van pas veel 
later bekend: in 1612 volgde meester Dirk Oorschot zijn overleden vader op als stads 
Franse Schoolmeester.•*' Ook Laurens van Oirschot moet een van de figuren uit de kring 
van Van Foreest zijn geweest: hij was stadsdoctor in dezelfde plaats als waar Van Foreest 
kort tevoren twaalf jaar had gepraktiseerd, hij liet zijn prognosticaties en almanakken uit
brengen bij dezelfde drukker als waar Van Foreest dit liet doen, in 1570 was hij naast hem 
stadsdoctor van Delft, en wel in het Oude Gasthuis. Tenslotte, op 8 februari 1575 liep hij 

36. Vis (n. 19), Cornelis Cooltuyn, 36; RA.\, Not. Arch. Alkmaar, inv. nr. 3,14. 
37. RAA, DTB Alkmaar 38, 59V. 
38. RAA, SA vóór 1815 inv. nr. 38, 37V. 
39. Vis (n. 19), Cornelis Cooltuyn, 36. 
40. H.E. van Gelder, Geschiedenis der Latijnsche school te Alkmaar (Alkmaar 1905) 22-23. 
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naast Van Foreest in de stoet hoogleraren bij de opening van de Leidse universiteit. Van 
Oirschot was de eerste hoogleraar Grieks, Van Foreest de eerste hoogleraar medicijnen. 

Over zijn aanstelling tot stadsdoctor vermelden de resoluties van de Alkmaarse vroed
schap op 22 december 1561: 

Ten daege voirseid is mede bij de gemeenen vroetscap geslempt als dat burgerineesteren annemen sullen 

moegen doctor Laurentius Orschotus tot een doctoor den tijt van drye off \7er jaeren, 's jaers om vijff 

pont groot off ses ende daerenboven vrij excijs, zoe doctor Allert s[aliger] g[edachtenis] gehadt heeft. 

Welverstaende dat burgermeesteren met een jaer off sullen mogen. 

Het goede resultaat van de onderhandelingen schreef de stadssecretaris in de marge. Het is 
hier dat voor het eerst de taak van een Alkmaarse stadsdoctor wordt omschreven: 

Dese doctor Laurentius is angenomen den tijt van vyer jaeren ingaende lichtmisse Ixii [2 februari 1562] 

stilo communi, 's jaers om xxxvi gulden van iiiiel Jvierendeel] jaers tot iiiiel jaers, mits dat hij gehouden 

werdt dye gasthuysen ende scamele luyden dye 't begeren om gotswillen te dienen. Giek dat hij buyten 

der stede nyet vernachten en zal sonder consent van burgermeesteren. Des sullen burgermeesteren 

hem zijn pencie mogen om 't jaer opseggen.''^ 

Van Oirschot moest dus als stadsdoctor de gasthuizen bedienen en de armen die om zijn 
hulp vroegen. Zonder toestemming van de burgemeesters mocht hij niet buiten de stad 
overnachten. Hij ontving jaarlijks voor zijn diensten ƒ 36 en kreeg dit honorarium per 
kwartaal uitgekeerd. 

Op 28 maart 1565 volgde Laurens van Oirschot mr. Nicolaas Vorstius, die van Alkmaar 
naar Leiden was vertrokken, op als rector van de Latijnse school.'" Voorlopig zou hij voor 
één jaar de dienst waarnemen. We hebben reeds gezien dat de combinatie van het stads
doctor- en het rectorschap ook elders voorkwam. Reeds op 21 december 1565, dus nog 
voor de waarnemingsperiode was verstreken, zegde men 'meester Lourens Orschot rector 
zijn officie van rectoorschap' op.'*'* Van Gelder veronderstelt dat dit gebeurde omdat hij de 
betrekkingen niet goed tegelijk had kunnen waarnemen.•'̂  Kort daarna, op 2 februari 1566, 
verliep ook zijn aanstelling als stadsdoctor. Uit de vroedschapsresoluties blijkt niets van 
een verlenging en ook van een opvolger was voorlopig geen sprake. Waarschijnlijk is Van 
Oirschot kort daarop naar Delft vertrokken. Uit de formulering van zijn aanstelling in 
1570 tot doctor in het Oude Gasthuis blijkt dat hij al langere tijd in Delft woonde.••* 

De veelzijdig begaafde Van Oirschot werd in januari 1575 benoemd tot hoogleraar 
Grieks aan de pas opgerichte universiteit van Leiden. Op 12 februari 1575 ondertekende hij 
niettemin als 'Laurentius Oorschotus medicus', naast onder anderen 'Petrus Forestus 
medicus' en 'Gerardus Bontius medicus', de conceptstatuten van de Leidse universiteit.''^ 
Gerard Bontius (1536-1599) zou overigens de eerste daadwerkelijke medische hoogleraar 
van de Leidse universiteit zijn, omdat Pieter van Foreest de medische praktijk verkoos 
boven de wetenschap. 

41. W.A. Fasel ed„ Alkmaar en zijne geschiedenissen. Kroniek van 1600-1813 (Alkmaar 1973) 32. 
42. RAA, SA vóór 1815, inv. nr. 38, 44. 
43. RAA, SA vóór 1815, inv. nr. 39, 2. 
44. RA.A, SA vóór 1815, inv. nr. 39, 6v. 
45. Van Gelder (n. 40), Latijnsche School, 119-120. 
46. H.L. Houtzager, 'Pieter van Foreest en Laurens van Oirschot, twee Delftse medici uit de 16e eeuw', Arts en 

wereld 10 nr. 12 (1977) 10-19. 
47. Bosman-Jelgersma (n. 5), Petrus Forestus Medicus, 337. 
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Alkmaar omstreeks 1566 op de plattegrond van Jacob van Deventer (.Archief Alkmaar, topografische atlas) 

Alkmaarse stadsdoctoren ten tijde van de beeldenstorm (1566) en het beleg (1573) 
De vroedschapsresoluties van 1566 en de daaropvolgende jaren maken geen melding van 
de aanstelling van een nieuwe stadsdoctor. We weten dus niet wie Van Oirschot is opge
volgd, als hij al een opvolger had. Elders was het niet ongebruikelijk dat vacatures in het 
stadsmedicinaat jarenlang onvervuld bleven. In Alkmaar woonden in die periode mogelijk 
voldoende doctoren die de poorters en niet-poorters konden bijstaan en de gasthuizen 
bedienen. In ieder geval verbleven halverwege de jaren zestig de doctores medicinae 
Willem Fransz. en Gerrit Pietersz. in de stad. Van Foreest noemt de laatste 'me senior' en 
bovendien - en dat is weinig vleiend - 'plus empiricus quam dogmaticus'.''*' Dat wil zeggen 
dat deze Gerrit meer op praktijkervaring steunde dan op door wetenschappelijke studie en 
arbeid verkregen kennis. Hij stierfin 1569. 

Over de praktijk en mogelijke aanstelling van doctor Willem Fransz. is niets bekend. 
Wel weten we dat hij een aanhanger was van de leer van Johannes Calvijn. Waarschijnlijk 
hoorde hij bij de 'ondergrondse' gereformeerde gemeente van Alkmaar die sinds augustus 
1559 - nota bene op verzoek van Cornelis Cooltuyn uit Emden - door de mandenmaker 
Jan Arentsz. werd geleid. In de zomer van 1566 zal Willem met vele anderen op de velden 
buiten Alkmaar hebben geluisterd naar de hagepredikers die daar optraden: de Alkmaarse 
mandenmakers Jan Arentsz., Pieter Cornelisz. en hun leermeester Allard Gerritsz. en de 
Amsterdammer Pieter Gabriel. Samen met twaalf anderen, onder wie de gebroeders 
Nanning, Dirk en Jan van Foreest, de apotheker Adriaan Doedesz. en de barbier Sybrant, 

48. Forestus, Observationum liber V, obs. 3. 
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verzocht Willem Fransz. op 2 september 1566 Hendrik van Brederode de kerk van de min
derbroeders toe te wijzen aan de gereformeerde gemeente. Brederode antwoordde dat het 
niet aan hem was om daarover een besluit te nemen. Diezelfde middag viel de paterskapel 
ten prooi aan de beeldenstorm.'" In mei 1568 werd Willem Fransz. met ruim dertig andere 
Alkmaarders door Alva's Bloedraad gedaagd, maar hij had toen de stad al lang verlaten. 
Waarschijnlijk is hij met vele anderen eind april 1567 halsoverkop naar Duitsland gevlucht. In 
de Emdense archieven ben ik zijn naam niet tegengekomen, maar het is niet uitgesloten dat 
hij zich toch in Emden of een dorpje daar in de buurt heeft opgehouden. Zijn achtergelaten 
inboedel werd op 8 maart 1568 door ambtenaren van de Raad van Beroerten geïnventari
seerd. Zij vonden in zijn huis behalve een koperen bekken (voor het aderlaten!) alleen boe
ken: de Colloquia (Samenspraken) van Erasmus, de Aeneis van Virgilius, het Nieuwe Testa
ment in de vertaling van Hieronymus en een Evangelie in het Grieks en Latijn. Daarnaast 
'acht ende tnegentich boecken meest medicinales ende philosophi [sic] ende aritmedici 
[sic] met noch negen van wat groter formaet mede in medicinis'.^" Helaas wordt geen van 
deze boeken gespecificeerd. Met enig voorbehoud nemen we aan dat Willem Fransz. een 
geleerd man was, maar waar hij heeft gestudeerd en hoe hij heeft gepraktiseerd is niet 
bekend. Na maart 1568 verdwijnt hij zo goed als geheel uit de bronnen. Vijftien jaar later 
komen we hem nog een keer tegen: op 20 januari 1583 kocht hij een huis in de Koorstraat.'' 

Onder de dertien Alkmaarders die zich op 2 september 1566 tot Brederode richtten, 
waren zoals we hebben gezien ook de gebroeders Nanning, Dirk en Jan van Foreest. Dat 
Pieter en Jacob van Foreest niet van de partij waren, hoeft ons niet te verbazen: Pieter ver
bleef al enkele jaren in Delft, en het is bij hem bovendien zeer de vraag of hij, als hij nog in 
Alkmaar had gewoond, zich met deze actie zou hebben ingelaten. Hij was in religiosis geen 
uitgesproken figuur. Jacob van Foreest (ca. 1533-1586) verbleef in september 1566 mogelijk 
nog in Italië. Na een studie in Leuven was hij in 1565 aan de universiteit van Ferrara gepro
moveerd tot doctor in de medicijnen. Volgens zijn broer Pieter is hij daarna teruggekeerd 
naar zijn 'patria', waar hij nog lang als doctor heeft gewerkt.'- Wanneer hij is teruggekeerd, is 
niet bekend. In ieder geval was hij tijdens het Spaanse beleg (21 augustus - 8 oktober 1573) in 
Alkmaar. Op 28 november 1573 namelijk besloot de vroedschap hem 'voor zijn curen an de 
soldaten in 't beleg ende daerna gedaen' twaalf gulden te betalen." Hieruit blijkt echter 
niet dat hij toen ook stadsdoctor was. Mogelijk was dat een paar jaar later wèl het geval. 
Op 30 december 1576 besloot de vroedschap het volgende: 'Is voorts meester Jacob van 
Foreest doctor in de medecijnen tot wederseggen van de vroedschap gegont vrijheyt van 
alle des stadsexcijsen.'''' Hiervoor hebben we gezien dat de stadsdoctoren Cooltuyn en Van 
Oirschot waren vrijgesteld van 'excijs'. Ook hierna zullen we nog verschillende keren zien 
dat stadsdoctoren belastingvrijstelling genoten. Pieter van Foreest vertelt van zijn jongere 
broer dat hij 'longo tempore medicinam fecit' (lange tijd als doctor heeft gepraktiseerd)." 
Misschien wel tot zijn dood in 1586, maar daarvoor bestaan geen bewijzen. 

49. G.N.M. Vis, Jan Arentsz. Mandenmaker van Alkmaar - voorman van de Hollandse reformatie (Hilversum 
1992) 69-73. 

50. ARA Den Haag, Grafelijkheids Rekenkamer inv. nr. 683* (nr. 9, 8 maart 1568). 
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Het laatste kwart van de zestiende eeuw 
Pas van 25 maart 1578 dateert het volgende mogelijke gegeven over een stadsdoctor van 
Alkmaar. Die dag besloot de vroedschap 

vanwegen den doctor in de medicijnen van Mechelen offte Bruessel die hier binnen deser stede soude 

comen resideren [...] dat men denselven doctor tot wederseggen van de vroetschap vrijheyt van excijs 

ende wacht sal geven.^'' 

Hij hoefde dus geen belasting te betalen en niet bij de schutterij te dienen. Wie deze zuider
ling was en of hij ook inderdaad stadsdoctor is geworden, is niet bekend. Als echter de 
burgemeesters de man hebben benoemd, dan is zijn aanstelling van korte duur geweest. 
Reeds op 27 juH 1581 besloten ze te onderhandelen met doctor Frans 'medicijnmeester' te 
Dordrecht, 

en hem te offereren vrij stadsexcijs, mitsgaders exemptie van personele lasten, als van schutterie, 

nachtwaek en diergelijke, en op te plaetze van de huyshuer hem prezenteren 's jaers 50 gulden off 

sooveel min off meer als zij met hem konne accorderen, mits dat hij hem aen de stadt voor vier ofte 

vijfFjaren zal verbinden.'' 

Misschien zijn de onderhandelingen op niets uitgelopen, want al een halfjaar later, op 12 
januari 1582, besprak de vroedschap het akkoord dat de burgemeesters hadden gesloten 
met een zekere meester Willem van Brakel. Hij zou het weeshuis en de gasthuizen gratis 
bedienen en als honorarium een jaarlijkse toelage van de stad van tachtig gulden ontvangen. 
Bovendien was hij vrijgesteld van 'stadtsaccijsen' en personele lasten.'* In de ruim negen 
jaar nadien vinden we in de resoluties niets meer over een stadsdoctor. Uit het gegeven 
echter dat men omstreeks 1580 ijverig heeft gezocht naar een functionaris en in 1582 een 
akkoord werd gesloten met Willem van Brakel, mogen we opmaken dat deze medicus de 
post heeft vervuld. 

Op 17 juni 1591 besloot de vroedschap doctor Jan van Teijlingen (1543-1618) aan te 
nemen als stadsdoctor. Waarschijnlijk was er een vacature wegens het vertrek of overlijden 
van Van Brakel. Van Teijlingen was een telg uit een aanzienlijk Alkmaars geslacht. Zijn 
vader, de medicus (!) Jacob van TeijUngen (1516-1593) - een broer van Eva van Teijlingen, 
de vrouw van Pieter van Foreest - was gedurende verschillende jaren weesmeester, sche
pen en thesaurier van Alkmaar geweest.'*^ Jan van Teijlingen zou jaarlijks een honorarium 
van honderd gulden ontvangen, waarvoor hij de godshuizen en de armen om niet moest 
dienen. Ook kreeg hij vrijstelling van stadsbelastingen.^" Eén doctor vond men echter niet 
voldoende, wat waarschijnlijk verband hield met de enorm toegenomen stadsbevolking. 
Op 31 juH 1591, dus ruim een maand na de aanstelling van Van Teijlingen, machtigde de 
vroedschap de burgemeesters tevens de geleerde Petrus Hoogerbeets (1542-1599) aan te 
nemen als stadsdoctor.*' Waarschijnlijk zijn de onderhandelingen afgeketst, want op 17 
december 1592 stelden de burgemeesters doctor Henricus Salius voor drie jaren aan als 

56. RAA, SA vóór 1815, inv. nr. 93,19. 
57. RAA, SA vóór 1815, inv. nr. 93,166. 
58. RAA, SA vóór 1815, inv. nr. 93,178. 
59. Van Gelder (n. 33), 'Papengilde', 266. 
60. RAA, S.'\ vóór 1815, inv. nr. 94,172V. 
61. RAA, SA vóór 1815, inv. nr. 94,175, 
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'medicus ordinarius'. Zijn honorarium bedroeg honderd gulden en hiervoor moest ook hij 
de godshuizen en armen om niet dienen.*^ Van Salius weten we niets. Op 8 april 1595 werden 
de burgemeesters opnieuw gemachtigd met Hoogerbeets te onderhandelen, wat wellicht 
samenhangt met Salius' vertrek of overlijden.''̂  Wederom zijn de uitkomsten van de on
derhandelingen niet bekend. 

Hoogerbeets was een telg uit hetzelfde Hoornse geslacht als waaruit ook de bekende jurist 
en diplomaat Rombout Hoogerbeets (1561-1625) stamde. Na zijn studie in Leuven promo
veerde Petrus Hoogerbeets aan de universiteit van Padua tot doctor in de medicijnen. 
Daarna vestigde hij zich in zijn geboortestad. In het voorwerk van de Frankftirtse editie 
van de Opera Omnia van Pieter van Foreest (vanaf 1619) en de Rouaanse editie van hetzelfde 
werk (vanaf 1653), zijn twee epigrammen van Hoogerbeets op Van Foreest opgenomen. Deze 
zijn niet in eerdere, losse uitgaven van de Observationes verschenen.*'' In het eerste epi
gram roemt hij Van Foreest als zijn 'praeceptor et amicus'. Blijkbaar is er vanaf de jaren 
zestig veelvuldig contact geweest tussen Hoorn en Delft. In het tweede epigram - een epi
taaf- is sprake van de 'ossa Petri Forestia' (sic). De dichter maant de voorbijganger stil te 
staan bij het gebeente van de geneesheer, die door de hemel met Hippocrates' geest was 
gezegend. Hoogerbeets heeft mogelijk ook het grafschrift op de zerk van Van Foreest ver
vaardigd, waarin de overledene met Hippocrates wordt vergeleken. Als Hoogerbeets vanaf 
1595 in Alkmaar werkzaam is geweest, zou hij niet alleen met Jan van Teijlingen maar ook 
met zijn oude leermeester en vriend hebben samengewerkt. In dat geval zouden er in Alk
maar drie stadsdoctoren tegelijkertijd werkzaam zijn geweest, wat niet erg waarschijnlijk is. 
Om deze reden geloof ik niet dat de vroedschap in 1595 met Hoogerbeets overeenstem
ming heeft kunnen bereiken. In 1599 was hij in ieder geval in Hoorn, waar hij zich heeft inge
spannen voor de pestzieken. Op 12 september 1599 werd hij zelf door de pest gegrepen.*' 

Door het mislukken van de onderhandelingen met Hoogerbeets in april 1595 was de 
vacature voor de tweede stadsdoctor open gebleven. Op 31 augustus 1595 machtigde de 
vroedschap de burgemeesters om doctor Pieter van Foreest aan te nemen als stadsdoctor, 
voor het riante jaarsalaris van tweehonderd gulden, het dubbele van wat de andere stadsdoc-
tbr verdiende. Bovendien kreeg Van Foreest vrijstelling van stadsbelasting en als vergoeding 
voor de verhuiskosten twee- tot driehonderd gulden. Alleen al dit laatste was meer dan een 
jaarsalaris! Waarom bood de stad Van Foreest deze 'schone conditiën'? Men had waarschijn
lijk iets goed te maken voor de jaren waarin Van Foreest wel het werk van de stadsdoctor had 
verricht, maar er niet voor betaald had gekregen. 

Wanneer Van Foreest precies is teruggekeerd naar Alkmaar, is onduidelijk. Uit een brief 
aan Johannes Heurnius (1543-1601) van 9 oktober 1595 blijkt zijn vertrek uit Delft ophan
den. Het Poorterboek van Alkmaar over de jaren 1538-1598 vermeldt op 21 oktober 1595 de 
'gratis' (sic!) inschrijving van Pieter van Foreest.** Maar nog in een brief aan Heurnius 
verstuurd uit Delft op 4 oktober 1596 vertelt Van Foreest dat hij 'kort geleden' de burge
meesters van Delft heeft ingelicht over zijn vertrek naar Alkmaar.*' Dat was dus een jaar 
later en minder dan een halfjaar voor zijn dood! Misschien heeft Van Foreest nog geregeld 

62. RAA, SA vóór 1815, inv. nr. 94, 214. 
63. RAA, S.'K vóór 1815, inv. nr. 94, 271. 
64. Heesakkers (n. 5), 'Petrus Forestus in gedichten en brieven', 170-173. 
65. F. VVijdenes Spaans, 'Petrus Hoogerbeets', Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek IX (Leiden 1933) 

384. 
66. RAA, S.^ vóór 1815, inv. nr. 327, 234. 
67. Heesaldcers (n. 5), 'Petrus Forestus in gedichten en brieven', 172-175. 

78 



Alkmaarse Stadsdoctoren 

op en neer gereisd tussen Alkmaar en Delft, hoewel dat voor een bejaarde man met een 
zwak gestel nauwelijks waarschijnlijk mag heten. Lang heeft Pieters laatste Alkmaarse 
dienst overigens niet geduurd: hij overleed op lo maart 1597. 

Nog hetzelfde jaar heeft het stadsbestuur omgezien naar een nieuwe tweede stadsdoctor. 
Op 12 augustus 1597 besloot de vroedschap inlichtingen in te winnen over de ervarenheid van 
een jonge doctor in de medicijnen die al in de stad werkzaam was. Op 18 augustus besloot 
men deze doctor, Stephan Backer, voorlopig voor één jaar aan te stellen als medicus ordi
narius, tegen hetzelfde salaris en op dezelfde voorwaarden als meester Jan van Teijlingen, 
zijn naaste collega.*" 

Stadsdoctoren van Alkmaar in de zestiende eeuw" 

? Melis Cornelisz. (al in 1529 praktiserend; in 1549 overleden) 

? Johannes Hobingius van Wesel (rector Latijnse school 1537-1546) 

Pieter van Foreest (praktiserend 1546-1558; niet de jure, wel de facto stadsdoctor) 

Allard Cornelisz. Cooltuyn (praktiserend vanaf 1557; stadsdoctor in de jaren 1560-1561) 

Laurentius van Oirschot (stadsdoctor in de jaren 1562-1566) 

? Willem Fransz. (genoemd in 1566 en 1583) 

Jacob van Foreest (genoemd in 1573 en 1576; in 1576 mogelijk stadsdoctor) 

•* Een doctor uit Mechelen of Brussel (1578) 

* Frans, medicijnmeester te Dordrecht (1581) 

Willem van Brakel (stadsdoctor van 1582 tot 1591 (?)) 

Jan van Teijlingen (stadsdoctor vanaf 1591, in 1597 nog in functie) 

* Petrus Hoogerbeets (i59i?-i592?; 1595?) 

Henricus Sahus (stadsdoctor in de jaren 1593-1595) 

Pieter van Foreest (stadsdoctor in de jaren 1595-1597) 

Stephan Hacker (stadsdoctor vanaf 1597) 

"' Tussen de stadsdoctoren staan ook die doctoren met wie de Alkmaarse vroedschap over de bediening heeft onderhandeld 
Ĉ ), maar van wie niet bekend is dat ze tot de bediening zijn toegetreden. Bij de doctoren met een vraagteken moeten we een 
slag om de arm houden. 

Conclusies 

Volgens het oudst bekende contract van een stadsdoctor van Alkmaar (1561) moest de 
stadsdoctor de gasthuizen en 'scamele luyden' om 'gotswillen' dienen. Later hoorden alle 
godshuizen van de stad tot zijn werkterrein. Als vergoeding kreeg hij een honorarium, in 
1559 en 1561 bedroeg dit ƒ 36, en was hij vrijgesteld van stadsbelastingen en wachtlopen 
voor de schutterij. In 1582 was het honorarium verhoogd tot tachtig gulden en in 1591 tot 
honderd. 

Naar alle waarschijnlijkheid is meester Melis Cornelisz., wiens optreden we hebben 
kunnen traceren tot in 1529, stadsdoctor van Alkmaar geweest. Eerdere stadsdoctoren van 
Alkmaar zijn niet bekend. Melis' bekendste leerling, Pieter van Foreest, heeft van 1546 tot 
1558 in Alkmaar gepraktiseerd. Hij was niet de jure stadsdoctor, maar wel de facto. Tot op 
hoge leeftijd bleef hij het stadsbestuur voorhouden dat hij in Alkmaar wèl het werk van de 

68. RAA, SA vóór 1815, inv, nr. 95, 52-52V. 
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stadsdoctor had gedaan, maar er niet voor betaald had gekregen. De burgemeesters heb
ben in 1595 Van Foreest alsnog de honneurs gegeven die hem toekwamen. Veel Alkmaarse 
stadsdoctoren tot het einde van de zestiende eeuw waren figuren uit de naaste omgeving 
van Pieter van Foreest. Hoewel hij gedurende 37 jaar niet in Alkmaar heeft gewoond, was 
zijn invloed er duidelijk merkbaar. Van de doctoren die tot ca. 1575 in Alkmaar hebben 
gepraktiseerd, is gebleken dat zij universitair geschoold waren, en in enkele gevallen zelf 
medische verhandelingen hebben geschreven en aderlaatkalenders samengesteld. Van één 
doctor zijn gegevens betreffende zijn bibliotheek bekend. 

Voor dit artikel zijn vrijwel alle beschikbare zestiende-eeuwse Alkmaarse bronnen 
gebruikt. De vroedschapsresoluties hebben de meeste informatie losgelaten. Vaak blijkt 
echter uit deze bron niet of een kandidaat-stadsdoctor ook daadwerkelijk is aangesteld. 
Soms werden de burgemeesters gemachtigd te onderhandelen, maar niet altijd vernemen we 
het resultaat van de besprekingen. In sommige gevallen moeten we aannemen dat die op 
niets zijn uitgelopen, in andere gevallen blijkt echter dat een kandidaat wel is benoemd. 

SUMMARY 

Town physicians in Alkmaar during the sixteenth century 
According to the oldest known contract of a town physician in Alkmaar, dated 1561, he 
should serve the poor and the homes for the aged and the infirm. Around 1560 the town 
payed him for his duties the sum of 36 Dutch guilders and he was exempt from duties 
concerning the citizen soldiery. His fee was raised (during the second part of the century) 
to 80 guilders in 1582 and 100 in 1591. 

Master Melisz Cornelisz. was probably the first town physician as the author traced his 
activities back to 1529. The well-known physician Pieter van Foreest, who practised medicine 
in Alkmaar from 1546-1558, was one of Melis' pupils. Van Foreest also did the work of a town 
physician, though without earning any fees. 

A list of the Alkmaar town physicians in the sixteenth century could be constructed 
using a variety of sixteenth century documents. Most information was obtained from the 
vroedschapsresoluties (city council documents) as these show all negotiations between the 
town magistrate and the possible candidates. In several cases it seems obvious that no 
agreement was reached. Seven different town physicians with a contract between 1560 and 
1600 could be traced. 
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