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De invloed van de overheid op de gezondheidszorg van 1400 tot 
1800 in Amersfoort 

p. BANGMA 

Mr. chirurgijn DatniaenuitGoudawasin 1483 zo onvoorzichtig "bij nachttotmeester 
Sybrants huyse grote onsedicheyt te bedrijve, weshalve hij in datseive jaer door de 
vierschaar veroordeeld werd tot het maken van een bedevaert tot Amersfoort, waar 
sinds 1445 door een Mariabeeldje miraculeuse dingen geschiedden." Mr. Damiaen 
heefl zich - naar wij mogen aannemen - naar Amersfoort begeven en zich - door een 
van de stadspoorten binnengekomen - via de Krankeledenstraat gespoed naar de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk, en aldaar devoot het beeldje vereerd, waama hij als teken 
van zijn bezoek het Pelgrimsteken heeft meegenomen naar Gouda. 

We weten ook dat Mr. Damiaen later tot stadschirurgijn is benoemd, waaruit wij 
mogen afleiden dat hij zich aan de uitvoering van zijn veroordeling heeft weten te 
houden. 

Na 24 jaar huisartsenpraktijk in Amersfoort werd ik aan de GG&GD in die plaats 
adjunct-directeur en hoofd van de Algemene Gezondheidszorg. In deze periode is 
m ijn belangstelling gewekt voor de geschiedenis van de gezondheidszorg in deze stad. 

Het bewaard gebleven arch ief van de stad Amersfoort vangt aan rond 1435. De 
daarin voorkomende stadsresoluties zijn slechts voor een klein dee! toegankelijk 
gemaakt, deels door inventarisatie, deels door modem schrift. Naast het stadsarchief 
zijn van een aantal gasthuizen en een aantal kerkgemeenschappen belangrijke 
verzamelingen archiefstukken bewaard gebleven, en in beheer ondergebracht bij het 
Stadsarchief 

Handicap bij het doorsnuffelen van alle oude archieven is uiteraard dat ze vaak 
niet in schoonschrift geschreven zijn, terwijl bovendien het woordgebruik uit de 
voorbije eeuwen op veel punten een gans andere is dan ons hedendaags Nederlands. 

Er is een bonte mengeling van resoluties over de meest uiteenlopende zaken te 
vinden. Aanstellingen van gezondheidszorgwerkers in dienst van de magistraat voor 
de verzorging van gevangenen en armen, zoals doctores medicinae, chirurgijns, 
vroedvrouwen en apothekers, keren regelmatig terug. Verordeningen met betrekking 
tot vervuiling van stad en grachten geven de indruk dat ook de bevolking van toen 
zich van de milieuaspecten van vervuiling weinig aantrok. Voedsel en water hadden 
regelmatig de aandacht van de magistraat. Daamaast trok de magistraat zich het lot 
aan van de krankzinnigen en onnozelen, die met voeding, kleding en onderdak 
werden geholpen. 

Graag wil ik een paar facetten van de uitkomsten van mijn naspeuringen onder uw 
aandacht brengen. Ik wil mij daarbij beperken tot de resoluties over de chirurgijns en 
de pest. 
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CHIRURGIJNS 

De taken van de chirurgijns moeten wij afzetten tegen die van de barbiers. Waar de 
barbiers uiteraard het kappersvak uitoefenden als knippen en scheren, hadden zij zich 
daamaast bekwaamd in het aderlaten en het behandelen van niet-levensgevaarlijke 
wonden, het appliceren van pleisters, en purgeren. De chirurgijns daarentegen waren 
meer "geleerd", van waaruit men hun functioneren dan ook moet begrijpen: zij 
mochten de chirurgie bedrijven, waaronder onder andere vie! stenen of breuken 
snijden, of werken in de cataracten van de ogen, of borsten afzetten, uitgebreide 
wondbehandeling (afzetten van ledematen) en behandeling van botbreuken. Het 
waren de doctores medicinae of licentiaten die de patienten onderzochten en 
diagnoses stelden, maar die de chirurgische handelingen overlieten aan barbiers c.q. 
chirurgijns. 

Het aderlaten is in later tijd nog vaak onderwerp van discussie geweest. Een aantal 
barbiers deed blijkbaar meer dan dat, en zij werden daarom door de magistraat in hun 
werkzaamheden beperkt tot rasieren en baardschrappen, en mochten geen bekkens of 
andere tekenen van de chirurgijnswaardigheid buiten de deur aanbrengen. Of de reden 
van het geschil over deze taak een economische of een inhoudelijke is geweest, valt 
uit de stukken niet af te leiden. 

Uit 1630 is ons het Poinctboeck bewaard gebleven. In 32 artikelen worden rechten 
en plichten van de gildenleden omschreven. 

Van het Chirurgijnsgild was een der doctores medicinae uit de stad tot praeses 
aangesteld. De overige bestuursleden waren chirurgijns: de deken, de busmeester en 
de proefmeester, die elk jaar opnieuw werden gekozen. 

Het Poinctboeck beschrijft dat bij grote operaties zoals steen- en breuksnijden, 
rupturen hechten, borstoperaties, de praeses van het gild aanwezig moet zijn, nadat 
consent is verkregen van de officier van de stad. Op grond van latere resoluties mogen 
wij aannemen dat dit Poinctboeck als zodanig door de magistraat is aanvaard. In de 
resolutie van 1671, waarbij het Poinctboeck in belangrijke mate werd aangepast aan 
de toen gebruikelijke rechten en plichten van de leden, behoudt de magistraat zich het 
recht voor van interpretatie, veranderingen en vermeerderingen van het Poinctboeck. 
Bij later volgende uitbreidingen of aanscherpingen van de artikelen wordt aan de 
"overigheyt" van het gild opgedragen deze in het Poinctboeck te vermelden. 

In 1655 wordt in een tweetal resoluties gesproken over het chirurgijnexamen, 
waarbij de magistraat voorschrijft dat dit examen voor de bevoegdheid chirurgie te 
mogen bedrijven dient te geschieden in het bijzijn van twee commissarissen van het 
stadsgerecht. 

In de resoluties vinden wij regelmatig benoemingen van chirurgijns tot 
stadschirurgijn. Uit andere steden weten wij, dat stadschirurgijns verbonden werden 
aan een Gasthuis, dat dan ook voor het grootste deel het traktement diende te betalen. 
In Amersfoort was dat niet het geval. Een stadschirurgijn had als taak b.v. gevangenen 
te verzorgen. In die tijd werden nog veel lijfstraffen toegepast. Deze slachtoffers 
dienden ook behandeld te worden. En het zai goedkoper geweest zijn daarvoor een 
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vaste chirurgijn in dienst te hebben, dan voor elke "gewonde" een bedrag af te 
spreken. 

Daamaast werd aan de stadschimrgijn opgedragen schouw, c.q. doodsschouw te 
verrichten, om de emst van de verwonding, c.q. de oorzaak van overlijden vast te 
stellen, dit om reden dat de strafmaat aan de veroorzaker op te leggen mee bepaald 
werd door de aard van de toegebrachte verwonding. Daarover zijn justitiele berichten 
tot ons gekomen. In dat licht moeten wij ook bezien de resoluties van de magistraat 
die de chirurgijns verplichtten de behandeling van verwondingen t.g.v. handgemeen 
te melden aan de magistraat. In deze resoluties wordt eenzelfde verplichting opgelegd 
aan de herbergiers. Immers, veel vechtpartijen ontstonden door het "ongebreideld" tot 
zich nemen van bier in de taveemen of herbergen. 

Tenslotte vond de stadschirurgijn zijn werkterrein onder de armen van de stad. Zij 
die niet in staat waren te betalen, konden zich wenden tot de borgermeesters, die 
duurdere behandelingen regelden met de stadschirurgijn(s). Het was daarom dan ook 
aan de andere chirurgijns verboden amien te cureren. Hun rekeningen - bij de 
magistraat ingediend - zouden niet worden betaald. 
Mochten de armen te klagen hebben over hun behandeling door de chirurgijn, dan 
konden zij zich wenden tot de overigheden van het gilde, aan hun huis of op vaste 
tijden in de chirurgijnkamer. 

Hoewel wij uit de meeste resoluties moeten afleiden, dat er een, hooguit twee 
stadschirurgijns tegelijkertijd waren, werden er in 1655 negen tegelijkertijd benoemd. 
In 1655 werden de zaken wat meer gestructureerd. Voor elk stadsdeel (Bloemendal, 
de Camp en Breul) werd een chimrgijn aangesteld, met een vervanger. In een 
resolutie van 1693 worden er zes chirurgijns herbenoemd. 

De magistraat maakte in 1671 bij resolutie bekend dat Gijsbertje van Aelten (bij 
uitzondering overigens) als chirurgijnse mag werken, mits zij zich beperkt tot 
behandeling van "swerende borsten en andere accidenten van de vrouwspersoon, die 
de eerbaerheijt niet toelaten om van manluyden gevisiteerd te worden". 

Uit de resoluties blijkt dat een aantal chirurgijns zich heefl bekwaamd in de 
verloskunde. Dit vermogen wij af te leiden uit het feit, dat de magistraat in het kader 
van haar armenzorg het stadsvroedmeesterschap instelde en daarvoor een jaarsalaris 
beschikbaar stelde. (Francken is voor Amerfoort het meest bekende voorbeeld van de 
zgn. vrije "reizende" meester-chirurgijn.) 

Wanneer in 1671 de magistraat bij resolutie opnieuw vaststelt de artikelen van het 
Poinctboeck van de chirurgijns, worden aan het eind van de resolutie de deken en de 
busmeester voor de eerste maal oftlcieel benoemd, d.w.z. uit latere (j^arlijl^s 
terugkerend eind September, begin oktober) resoluties blijkt dat het chirurgijngild de 
namen voordraagt van de functionarissen, die alsdan door de magistraat worden 
geapprobeerd. 

De resoluties geven regelmatig aan de traktementen of vergoedingen voor de 
bemoeienissen van de chirurgijns. Henrick van Ruytenbeeck ontvangt in 1633 fl. 42,-
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's jaars voor de bediening van de armen. Mr. Craenen ontving in 1709 tl. 250,- 's 
jaars als stadschimrgijn en stadsvroedmeester. In 1730 werd het traktement voor de 
stadschirurgijns bepaald op fl. 70,- 's jaars. In 1787 werd fl. 100,- uitbetaald aan 
Cornelis van Loenen als stadschirurgijn. 

Behandelingen van personen werden vooraf per geval en voor een vastgestelde 
tijdsduurafgesproken: de chirurgijn werd in zijn behandelduur beperkt. Naafloop van 
deze periode werd niets meer betaald, ook al was de kwaal of afwijking niet hersteld. 
We vinden aantekeningen hierover in de resoluties van het behandelen van hoofdzeer, 
oogontstekingen, wonden, breuken. De financiele tegemoetkomingen konden tot fl. 
100,- oplopen. Meestal werd wel door de magistraat bedongen dat benodigde 
medicijnen in het honorarium waren inbegrepen. 

DE PEST 

De pest of de zwarte dood (vanwege de huidbloedingen), de pestilentie ofte 
Godsgaeff, ontstond in 1344 in China en werd langs de karavaanwegen verspreid naar 
het Midden-Oosten. Een galei bracht de ziekte naar Genua en verspreidde zich van 
daamit over Italic en Europa. De destijds in zwang zijnde preventie van wegvluchten 
uit de besmette gebieden gaf aanleiding tot enorme pogroms. Vele steden werden in 
bewoneraantal gehalveerd. Als reddende heiligen werden aangemerkt Sint-Sebastiaan 
en Sint-Rocchus. In onze streken heeft de eerste epidemic geheerst omstreeks 1350. 

De eerste ons bekende resolutie in Amersfoort over de pest, is die van 1467, 
waarin de magistraat verbiedt in een huis met pestzieken etenswaren te verkopen, en 
bovendien mag men er geen aalmoezen geven noch ontvangen. 

De pestepidemieen komen in de volgende twee eeuwen steeds weer terug. In 1667 
is er in Amersfoort voor het laatst sprake van een emstige epidemic, daama is de 
ziekte plotsklaps verdwenen. Na 1629 wordt door de magistraat gewezen op de 
noodzakelijkheid het straatvuil te ruimen en de geuten en heulen schoon te houden, 
zodat het afvalwater zijn weg kan vinden naar de stadsgracht. We treffen voor het jaar 
1629 zeven resoluties aan verband houdend met de pest. In 1635-1637 heerst er weer 
een emstige epidemic, evenals in de jaren 1655 tot 1659, waarin een twaalftal 
resoluties het licht zien. De laatste epidemic treedt op van 1664 tot 1667. Ook tijdens 
deze epidemic vinden we een groot aantal resoluties (II) met verschillende inhoud. 

Naast de "preventieve maatregelen" treffen we een aantal andere aan die 
betrekking hebben op verzorging van ouderloos geworden kinderen, verzorging door 
vroedvrouwen en apothekers tijdens pestepidemieen, de aanstelling van pestmeesters 
(meestal een stadschimrgijn) en sieckentroosters. 

De geschiedenis van het Pesthuis is nauw verweven met deze van het provenhuis 
de Armen de Poth. Dit provenhuis werd omstreeks 1527 in gebruik genomen door de 
Breeders van de Heilige Geest, later de Pothbroeders genoemd. In 1547 komen er ook 
de Cellezusters wonen. Zij nemen de verpleging van de pestlijders op zich. 
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Het Pesthuis wordt reeds in 1500 als zodanig genoemd. In 1525 wordt er bij het 
Pesthuis een provenhuisje gebouwd. In 1523 bepalen de magistraten dat de 
bezittingen van overledenen in het Pesthuis aan de Poth vervallen, tenzij door derden 
deeigendom rechtens wordt geclaimd. In 1615 wordt het gebouw van een verdieping 
voorzien. Het blijft als zodanig in gebruik tot de laatste pestepidemie in 1667. In 1738 
werd het gebouw definitief ontruimd. Het heeft daarna voor alles en nog wat gediend 
zoals muziekschool, gemeentegebouw, kazeme, opslagplaats. In 1892 werd het 
afgebroken. 

Het huis werd bestuurd door een binnenvader en -moeder, die werden aangesteld 
door de magistraat. Hun traktement werd ook door de magistraat bepaald en betaald. 

Er zijn over de periode 1664-1667 uitgebreide rekeningen bewaard gebleven, 
waarvan ik u een compilatie niet wil onthouden. 

Tijdens de epidemic van 1635 tot 1637 stierven er415 personen, en herstelden er 
van de opgenomen lijders 158. De toeloop van lijders was zo groot dat de magistraat 
ordonneerde, dat er ook lijders in het Sint-EIisabeth Gast- of Ziekenhuis moesten 
worden opgenomen, ondanks protest van het bestuur. Van 1664 tot 1667 werden er 
op het kerkhof van de Poth 310 personen begraven. Gelukkig was het kerkhof in 1640 
wegens overvol geruimd. 

Uit de verzamelde resoluties blijkt de zorg van de magistraat zoveel mogelijk de 
uitbreiding van de besmetting te voorkomen. Te nemen maatregelen beginnen bij de 
isolatie van huis en gezin, desnoods door opname in het Pesthuis. Contacten van de 
naaststaanden van de pestlijders met hun omgeving worden beperkt. Zij dienen zich 
als zodanig kenbaar te maken op straat. Dit geldt niet alleen voor de gezinsleden, maar 
ook voor de verzorgenden. Hun aller kerkgang wordt beperkt tot slechts een kerk. De 
nering in een Pesthuis dient te worden stopgezet. Is de pestlijder overleden en het huis 
schoongemaakt (uitgerookt), dan mogen huis en bezittingen pas na tien weken worden 
verkocht. 

Contacten met besmette steden buiten Amersfoort worden nauwlettend 
gadegeslagen. Noch zieken of inwoners uit andere plaatsen worden binnengelaten, 
schippers en voerlui mogen geen zieken binnen de stadswal brengen. Ook de invoer 
van gebruikte kleding, huisraad, wild en ander gevogelte uit besmette plaatsen wordt 
verboden, evenals de verkoop ervan op poene van boete en verbeurdverklaring. 

Het begrafenisritueel wordt aan banden gelegd. Uitvoerig rouwbeklag is uit den 
boze, en moet zelfs gebeuren buiten het sterfhuis. De weg naar het graf (in de 
Joriskerk b.v.) moet zo kort mogelijk zijn. Ook de bemoeienis van een gild bij het 
begraven van een gildenbroeder is onderhevig aan beperkingen. 

Waar in andere steden vaak sprake is van de aanstelling van een pestmeester, heb 
ik tot nu toe slechts een resolutie kunnen vinden waarbij het nog niet duidelijk is of 
deze persoon een meester chirurgijn is. Bij de pestepidemieen na 1572 wordt 
regelmatig gesproken van de "sieckentrooster". Zijn kundigheden in het geestelijk 
bijstaan van de zieken werd gewogen door de predikanten van de Joriskerk. Voor 
deze functie werd b.v. aangenomen de voorzanger in de Joriskerk. Ook de 
"bovenmeester" van een van de scholen kwam er voor in aanmerking. 
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AFSLUITING 

De stad Amersfoort is in de periode van 1450 tot 1800 in grootte nauwelijks van 
betekenis te noemen. In die 3,5 eeuw groeit ze uit van 3.000 tot 10.000 inwoners. De 
bestudering van de Amersfoortse archieven op het onderwerp gezondheidszorg is 
evenwel boeiend. Er komt daarbij veel en gevarieerd materiaal te voorschijn. 
Uiteraard werpt de bestudering een aantal vragen op. 

Uit de resoluties zelf is lang niet altijd op te maken of de afkondiging post of 
propter is. De doelstellingen van de verschillende resoluties zijn meestal wel duidelijk, 
een vaststaande visie achter het uitgeven van de resoluties vaak niet. Het heeft er vaak 
de schijn van dat ook in die tijd de magistraat achter de feiten aanliep. 

Van de gezondheidszorgwerkers waren alleen de chimrgijns in een gilde verenigd. 
Niettegenstaande dat het gilde bedoeld was voor de handhaving van eigen belangen, 
wordt in de geschiedenis duidelijk dat de handhaving van rechten en plichten steeds 
verder verschuift naar de overheid, die dan ook regulerend gaat optreden. 

Aan de ondersteuning van de vele armen zijn onlosmakelijk veel gezondheids-
zorgproblemen verbonden. 

Wanneer we de resultaten van onderzoeken uit andere "Hollandse steden" nalezen 
komt de vraag naar boven of en in hoeverre de resoluties op het gebied van de 
gezondheidszorg door de verschillende steden van elkaar zijn overgenomen of dat ze 
mogelijk in verband gebracht kunnen worden met gebeurtenissen in andere landen 
binnen West-Europa. 

Niettegenstaande het feit, dat men in die tijd van de eigenlijke ziekteoorzaken nog 
weinig wist, doen een aantal maatregelen toch zeer modem-preventief aan. 
De beantwoording van de vraag of het verkregen materiaal op descriptieve wijze of 
met analytisch-wetenschappelijke methoden verder onderzocht dient te worden is van 
cruciaal belang. 
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