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Klaas Timmermans

Zeewier: de oplossing voor alle problemen?

Zeewier staat volop in de belangstelling. Als
nieuwe bron van voedsel voor mens en dier, als
bron voor chemicaliën, zelfs als alternatieve bron
van energie. Voordat het zover is zal er nog het
nodige moeten gebeuren. Grootschalige duurzame
teelt van zeewier staat nog in de kinderschoenen,
en het is onduidelijk waar zeewier het beste voor
gebruikt kan worden. Gaan we zeewier eten, gaan
we componenten eruit raffineren? In dit artikel
geef ik een overzicht van de stand van zaken rond
zeewier, de mogelijkheden, de problemen, en welke
rol Zeeland hierin kan spelen.
Alle leven komt uit zee, zo simpel is het. De
basis van alle leven, ook in zee, is fotosynthese:
het proces in de natuur waarbij met zonneenergie, voedingsstoffen (bijv. nitraat, fosfaat) en
chlorofyl, koolstofdioxide wordt vastgelegd en
omgezet in biomassa en zuurstof. Foto-autotrofen
(letterlijk: licht-zelf-voorzienenden) zijn de
organismen die licht als energie gebruiken, en

Fotosynthese

daarmee zuurstof en biomassa produceren. Dit
gebeurt op het land en zeker ook in zee: allerlei
plantaardige organismen, zoals zeewieren,
vangen zonlicht in, nemen voedingsstoffen op
en vormen zo plantaardig materiaal, dat als
voedsel en energie voor andere organismen kan
dienen. Zeventig procent van het oppervlak
van de aarde is bedekt met water, 98% daarvan
is ook nog eens zout water, maar dat levert

slechts verwaarloosbare hoeveelheden van ons
voedsel en energie. Waarom is dat zo? Zou dat
zoute water waar we zo veel van hebben, zeker
in Zeeland, niet efficiënter gebruikt kunnen
worden voor de productie van voedsel en
energie? Daar is alle reden voor want traditionele
landbouwgronden raken op of uitgeput. En er
komen steeds meer mensenmonden om te voeden.
Zeewier kan de nodige biomassa vormen
waarmee we (in principe) op een duurzame manier voedsel en energie van de toekomst kunnen
maken. Voor sommige mensen mag dit allemaal
nieuw en revolutionair klinken. Maar laten we
wel wezen: niets nieuws onder de zon. Gedurende
miljoenen jaren wordt al plantaardig materiaal
gevormd. Het merendeel daarvan wordt direct geconsumeerd door de organismen die ervan leven.
Een klein deel, hooguit een paar procent, wordt
niet opgegeten, valt naar de bodem, wordt daar
begraven in het sediment, en in de miljoenen
jaren erna kan het langzaam maar zeker worden
omgezet in iets dat wat we nu fossiele brandstoffen noemen. Het gas, de olie en de kolen die we
nu gebruiken zijn afkomstig van plantaardig materiaal dat ooit is gevormd in zee en op land. Dat
brengen we naar de oppervlakte, transporteren
het naar raffinaderijen en industrieën, gebruiken
het direct als brandstof of maken er vele producten van, van chemicaliën tot plastics. Hiermee
verstoren we de koolstofcyclus volledig: in de
laatste honderden jaren zijn we als mensheid bezig, in steeds hoger tempo, om de fossiele brandstoffen er doorheen te jagen, en brengen daarmee
enorme hoeveelheden CO2 in de atmosfeer. Dit is
dus precies de tegenovergestelde reactie van de
fotosynthese, waar juist koolstofdioxide wordt
vastgelegd, bijvoorbeeld door zeewier. Verhoogde
concentraties koolstofdioxide in de atmosfeer
zorgen voor een snelle opwarming van de aarde,
inclusief de oceanen.
In het zeewieronderzoek bij het NIOZ, het
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee,
vestiging Yerseke, richten wij ons op het functioneren van zeewieren. Dus bijvoorbeeld:
hoeveel voedingsstoffen nemen ze op, welke
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Bruine, rode en groene zeewieren

Stikstof (N) en fosfaat (P) opnamekinetiek in Ulva lactuca
(zeesla). Uit: Lubsch A. and K.R. Timmermans. 2018.

inhoudsstoffen zoals eiwitten en suikers maken
ze, hoe reageren ze op stroming etc. We werken
met bruine, groene en rode zeewieren. Ze zijn
macroscopisch, dus zichtbaar met het blote oog.
Zeewieren zijn bij velen niet echt bekend, behalve
dan bijvoorbeeld de blaasjeswieren die op het
strand gevonden kunnen worden. Veel meer
soorten komen voor langs de Nederlandse kust,
het merendeel echter onder de laagwaterlijn, en
daarmee minder zichtbaar. Zeewier wil zich maar
al te graag ergens aan vasthechten. Ze kunnen
dus als kleine plantjes, gehecht aan draden, naar
zee gebracht worden en enkele maanden later als
volwassen plant worden geoogst.
Zeewier kan zeker ingezet worden voor het
maken van marien plantaardige biomassa. Daarvoor moeten we een nieuw soort van landbouw,
eigenlijk beter gezegd zeebouw, gaan ontwikkelen. Om dat werkelijk mogelijk te maken zullen
er diverse doorbraken moeten komen in diverse
takken van fundamenteel onderzoek, zoals op
gebied van fysiologie, ecologie en genetica.
In de eerste plaats zullen er doorbraken
moeten komen in de fysiologie: hoe functioneert een zeewier in de omringende omgeving.
Welke factoren beïnvloeden groei en verlies van
biomassa, en dus de uiteindelijke opbrengst.
Voor het plantaardige leven in zee is dit schijnbaar eenvoudig. Licht is de energiebron, diverse
voedingsstoffen zoals stikstof en fosfaat worden
opgenomen uit het omringende zeewater, en
koolstof komt uit het CO2. Veel van dit onderzoek
is gericht op groei van het zeewier en/of opname
van voedingsstoffen. De laatste jaren is binnen
mijn onderzoekgroep gewerkt aan opname van
de voedingsstoffen nitraat en fosfaat in zeewieren. Met deze resultaten hebben we veel beter
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Uptake kinetics and storage capacity of dissolved inorganic
phosphorus and corresponding N:P dynamics in Ulva lactuca.
J. Phycol. 54: 215-223.

inzicht gekregen in de omstandigheden waaronder zeewier goed dan wel minder goed groeit.
Verschillende soorten zeewieren bleken er ook
verschillende strategieën op na te houden als het
om opname van voedingsstoffen gaat. Sommige
nemen razendsnel veel van de voedingsstoffen op
en slaan maar weinig op, terwijl andere soorten
langzamer opnemen en veel opslaan, waardoor ze
perioden van voedingsstoflimitatie goed kunnen
doorstaan. Dit soort gegevens zijn belangrijk als
fundamentele kennis, waarmee we beter begrijpen hoe zeewieren functioneren. Met deze kennis
over opname van voedingsstoffen kunnen we ook
beter inschatten of het mogelijk is om grootschalige zeewierteelt op zee te gaan doen. Immers
voor de groei van zeewier zullen de voedingsstoffen uit zee beschikbaar moeten zijn. De Noordzee
is relatief rijk aan opgeloste voedingsstoffen, dus
groei van zeewier en productie van biomassa is
daar zeker mogelijk. Duidelijk is echter ook dat
die zeewierboerderijen niet te groot en aaneengesloten kunnen zijn, want dan zal het zeewier
zeker niet optimaal groeien door gebrek aan
voedingsstoffen. En bovendien zou er, als alle
voedingstoffen door zeewier worden opgenomen,
beperking daarvan voor andere planten in zee,
denk aan algen, kunnen ontstaan.
In het onderzoek komen de verliestermen
(hoeveel zeewierbiomassa blijft er werkelijk
over?) veel minder aan bod. Dat is jammer en niet
terecht. Begrazing door bijvoorbeeld krabbetjes
en kreeftjes kan veel zeewierbiomassa laten verdwijnen, bacteriën hebben een onstilbare honger,
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en virussen doen bijna ongemerkt hun destructieve werk. En ook krachten van golven kunnen
gevolgen hebben voor de uiteindelijke opbrengst.
Dit alles met als resultaat: ‘verk leuring, gaten en
rafels’ in dat overigens zo mooie zeewier. Op dit
gebied zijn er nog veel onderzoeksvragen, zoals
onder welke omstandigheden veroorzaken welke
organismen of welke andere externe factoren
het verloren gaan van de marien plantaardige
biomassa. Het is een illusie te denken dat zeewier,
dat als microscopisch klein plantje naar zee
gebracht wordt, alleen maar zal groeien. En dat
alles en iedereen dit ongemoeid zal laten. Alles
wat in de natuur gevormd wordt, zal op enig moment worden afgebroken. Dit is niet alleen vanuit
fundamenteel onderzoek gezien zeer interessant
om te weten, het kan ook duidelijk negatieve
gevolgen hebben voor de praktijk. Grootschalige
mono-cultures van zeewier zullen vatbaar zijn
voor bezoeken van organismen die dit als een
gedekte tafel zien.
Een tweede veld van onderzoek dat openligt
is de ecologie. Want stel dat we er in slagen om
zeewierteelt op bijvoorbeeld de Noordzee te doen:
wat zijn dan de ecologische effecten? Met de
resultaten van het bovengenoemde fysiologische
onderzoek naar opname van voedingsstoffen
in zeewier kan een goede inschatting worden
gemaakt wat de gevolgen van grootschalige zeewierteelt op volle zee zullen zijn. Daarover wordt
veel gesproken, waarbij bijv. de mogelijkheid
van teelt in windmolenparken wordt genoemd.
Helaas is er tot op heden (2019) in NW-Europa
nog geen kilo zeewier gekweekt in een windmolenpark. De fysiologische kennis die we hebben
over opname van voedingsstoffen kan heel goed
worden gebruikt om een inschatting te maken
hoeveel voedingsstoffen er nodig zijn om al
dat zeewier te laten groeien, en of daarmee niet
teveel voedingsstoffen opgenomen worden (zodat
er niets overblijft voor andere planten in zee,
zoals de micro-algen). Er wordt met toekomstige
zeewiervelden ook een nieuwe omgeving, een
nieuw ecosysteem gevormd, dat allerlei organismen zal aantrekken. Om van het zeewier te eten,
om er te schuilen, om zich er voort te planten.
Maar denk ook aan de effecten op het onderwater-lichtklimaat, stroming, sedimenttransport etc.
Tot nu toe hebben we dit op het NIOZ benaderd
via ecosysteemmodellering. ‘Eenvoudigweg’ alle

Van microscopisch kleine zeewierplantjes (linksboven) tot
–op zee– uitgegroeide volwassen zeewieren (suikerwier)
(rechtsonder).

relevante componenten en processen in de computer stoppen en kijken wat er theoretisch gaat
gebeuren. Inbouw van zeewierteelt in ecosysteemmodellen geeft aan dat die op de Noordzee
mogelijk is. Met name bruinwieren kunnen in
de winter bij hoge concentraties voedingstoffen
en lage lichtintensiteiten en temperaturen prima
groeien. In de zomer zijn de temperaturen in de
Noordzee simpelweg te hoog voor goede groei
van bruinwieren. Zeesla, een groen zeewier, zou
wel kunnen, maar is weer niet te kweken aan
draden. Een eerste start is inmiddels gemaakt
door de Stichting Noordzeeboerderij, die een
testlocatie voor zeewierteelt op de Noordzee
heeft voor de kust van Scheveningen. Binnen de
ecologische onderzoeksonderwerpen mogen de
invasieve soorten, soorten die hier eigenlijk niet
thuis horen, niet onvermeld blijven:de zeewiervelden zouden ‘stepping-stones’ kunnen zijn
voor organismen die anders nooit bijvoorbeeld
de Noordzee zouden kunnen oversteken. Hoe de
balans rond ecologische effecten van zeewierteelt
uiteindelijk zal uitkomen, positief of negatief, is
nu nog onduidelijk.
De derde en laatste tak van onderzoek dat
veel perspectief biedt is de genetica: denk aan
selectie van de meest productieve soorten in
de enorme verscheidenheid van zeewieren. We
kennen maar een klein percentage en een nog
geringer percentage kunnen we daadwerkelijk
kweken. Want als je zeewieren wilt kweken, moet
je wel hun hele levenscyclus begrijpen en kunnen sturen. Dat is nu eigenlijk alleen het geval
voor een beperkt aantal bruinwieren. Daarvan
begrijpen we de levenscyclus nu min of meer,
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en kunnen we zonder al te veel moeite jonge
zeewierplantjes produceren, die op lijnen laten
hechten en naar zee brengen. Voor veel andere
soorten hebben we dat (nog) niet in de vingers,
en dat is een belangrijke factor die zeewierteelt
op dit moment belemmert. Anders gezegd, er valt
nog een wereld te ontdekken, en we hebben geen
flauw idee wat en waar en hoe! Maar ook binnen
de soorten die we nu kunnen kweken, liggen veel
mogelijkheden. Denk hoe we ooit met gewassen
als aardappel of mais zijn begonnen. Middels
het proces van selectie zijn steeds productievere rassen gemaakt, rassen die minder gevoelig
zijn voor plagen en pesten, rassen die efficiënter
geoogst kunnen worden. Daar is bij zeewier totaal
nog geen sprake van. Het wordt veelal in het wild
verzameld en selectie staat in kinderschoenen.
Ik verwacht veel van bijvoorbeeld het middels
selectie verhogen van percentages nuttige stoffen
zoals eiwitten en koolhydraten.
Er wordt veel gesproken over teelt van zeewier. Enkele bedrijven zijn daarmee bezig, ook
in Zeeland, met name in de Oosterschelde. Over
opschaling wordt volop gesproken, duidelijk is
dat de beschikbare ruimte in de Oosterschelde
beperkt is. Op de Noordzee, bijvoorbeeld in de
nieuwe Borssele–windmolenparken, liggen ook
grote mogelijkheden. Opschaling zal positieve
gevolgen kunnen hebben voor de werkgelegenheid. Voldoende uitgangsmateriaal (kleine
zeewierplantjes) van goede kwaliteit en goede
teeltomstandigheden zijn essentieel om dat te
laten lukken. Evenals verdere ontwikkelingen op
het gebied van oogst- en verwerkingsmachines.
Vreemd genoeg is het niet duidelijk wat er met
de geproduceerde zeewierbiomassa gaat gebeuren.
Gaan consumenten die opeten (zeewier is meer
dan sushi!), gaan we er componenten uithalen

Zeewier incubatietanks bij NIOZ-Yerseke.
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middels zgn. bioraffinage? Ook voor die bioraffinage is ook nog wel wat werk te verrichten. Het
blijkt lang niet altijd even makkelijk om zeewierbiomassa open te breken en er de afzonderlijke
bestanddelen als eiwitten, suikers en pigmenten
uit te halen. Onderzoek hiernaar staat in de kinderschoenen. En uiteindelijk zal heel belangrijk
zijn of consumenten op grotere schaal zeewier of
zeewierproducten gaan eten. In een recent gestart
onderzoeksproject doet NIOZ-Yerseke mee om
de acceptatie van zeewier door consumenten te
onderzoeken. Smaak staat hierin centraal. Alleen
als de consumenten de smaak goed vinden (en het
product voedselveilig is) zal zeewier in toenemende mate worden geconsumeerd.
Voor het uitvoeren van zeewieronderzoek is
het van groot belang om de juiste onderzoeks- en
experimentele faciliteiten te hebben. Op het NIOZ
hebben we daarvoor het Zeewiercentrum opgericht. Zowel op de NIOZ-locatie Texel, als de NIOZ-locatie Yerseke zijn er zgn. zeewierincubatie
tanks. Deze incubatietanks zijn uniek in Europa
en maken substantiële voortgang mogelijk, want
we kunnen hier zeewier simpelweg in houden, of
er experimenten mee doen. En dat kan, omdat we
de temperatuur in de bakken kunnen regelen, 365
dagen per jaar. We kijken hier in detail naar de
drie onderzoeksvelden, eerder door mij genoemd.
We bestuderen de omgevingsvariabelen die van
invloed zijn op productie en verlies van zeewier.
We kijken naar zeewier en de organismen die
daarin, -op of -bij leven. De resultaten van het
onderzoek in het zeewiercentrum moeten het mogelijk maken zeewierproductie in Europa uit het
Stenen Tijdperk te halen. In Europa wordt zeewier
voornamelijk in het wild verzameld, typisch
voor het Stenen Tijdperk, we jagen en verzamelen. Hoogste tijd om de overstap te maken naar
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moderne tijden, naar zeebouw. En de 10.000 jaar
achterstand die we op de traditionele landbouw
hebben zo snel mogelijk in te halen. Liefst zonder
de fouten te maken die daar zijn gemaakt, en
gebruikmakend van de goede ervaringen die
daarin zijn opgedaan. Er lonkt in zeebouw een
zeer aantrekkelijk toekomstperspectief, bijna te
mooi om waar te zijn: hoogwaardige plantaardige voedselproductie, een circulaire of bio-based
economie, schone zeeën en oceanen, verhoogde
mariene biodiversiteit en een schier onuitputtelijke bron van CO2-neutrale energie en voedsel. Op
het NIOZ zien we het als een wetenschappelijke
en maatschappelijke uitdaging om eraan bij te
dragen om dit voor elkaar te krijgen.
Een extra dimensie aan de mogelijkheden
van zeewierteelt kan gegeven worden door het te
combineren van waterveiligheid en voedsel- en
energieproductie. Er zijn in Zeeland concrete
plannen om dat te gaan uitproberen. Denk daarbij

aan nieuwe ontwerpen van klimaatbestendige
dijken (dubbele dijken) die het mede mogelijk
maken om bijvoorbeeld zeewier of mosselen te
telen, terwijl het stromende water wordt gebruikt
voor de opwekking van energie. Zo’n combinatie
wordt nu nog nergens gedaan, maar biedt goede
perspectieven.
Samenvattend: de teelt van zeewier ziet er
veelbelovend uit. Er ontbreekt nog veel kennis
over zeewier, en er zal in de praktijk nog veel
werk gedaan moeten worden om grootschalige
zeewierteelt mogelijk te maken. En dat zal tijd
kosten. Voor Zeeland liggen er goede kansen
om zowel in het onderzoek als in de teelt zelf
bijdrages te leveren aan de duurzame productie
van zeewierbiomassa. En om de vraag van de titel
niet onbeantwoord te laten: nee, zeewier zal niet
de oplossing voor alle problemen zijn, maar kan
wel deeloplossingen bieden.
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Huib J. Zuidervaart

De Middelburgse arts, chirurgijn en chemicus Antonius de Heyde/Heide
(1646-1705) meer in context geplaatst.

Een commentaar op Elderings ‘Zeeuws bloed kruipt’
In het tijdschrift Zeeland 27.4 (2018) heeft de
bioloog Peter Eldering (*1947) aandacht gevraagd
voor de onderzoekingen naar de bloedsomloop van
de in Middelburg werkzame Antonius de Heyde /
Heide (Philippine, 1646 – Rijnsburg, 1705).1
Inderdaad heeft deze Zeeuws-Vlaamse arts als
veelzijdig onderzoeker beslist zijn sporen verdiend.
Dat Eldering begin jaren 1980 van plan was om
aan deze Zeeuw een proefschrift te wijden, was
dan ook niet meer dan terecht. Een drukke carrière
in het onderwijs heeft uiteindelijk de uitvoering
van dat voornemen in de weg gestaan. Zo gaat
dat soms, in alle dynamiek van het leven. Het
gepubliceerde artikel draagt daardoor echter nog
wel sporen van die jaren tachtig, waardoor een
incompleet en deels onjuist beeld is geschetst.
Daarom nu een bijstelling.

1. Twee handtekeningen van Antonius de Heide waaruit blijkt
dat hij voor zijn naam zowel de schrijfwijze ‘De Heyde’ als ‘De
Heide’ hanteerde. Uitsnede uit twee brieven uit resp. c. 1682 en
1686. (Antiquariaat Forum, ’t Goy-Houten en Germanisches
National-museum, Nürnberg)

Dat Elderings stellingname gedateerd is blijkt
niet alleen door de deels als ‘1980’ gedateerde
schema’s in zijn artikel, maar ook qua insteek.
Door vragen te stellen zoals ‘Waardoor zijn
zij [Swammerdam en Van Leeuwenhoek] wel
‘beroemd’ en De Heide niet?’ of ‘Wat is de waarde
van De Heides onderzoek en waardoor is dit
onderzoek niet beroemd of nauwelijks bekend?’
sluit Elderings stuk naadloos aan bij boeken
als J.C. Alders, Nederlandsche baanbrekers der
wetenschap (Amsterdam 1940) of G.C. Gerrits,
Grote Nederlanders bij de opbouw der natuur
wetenschappen (Leiden 1948). Daarin stonden
grote ontdekkingen, prioriteitskwesties en
‘beroemdheid’ inderdaad centraal. Gebruikelijk
was destijds ook het kiezen van een benadering
volgens hedendaagse disciplinaire lijnen. Zo
waren natuurkundigen, biologen en chemici
op zoek naar hun ‘disciplinaire’ voorgangers,
doorgaans zonder zich echt rekenschap te geven
van wat in de vroegmoderne tijd wetenschaps
beoefening inhield. Een mooi voorbeeld vormt de
uitgave van de Oeuvres Complètes van Christiaan
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Huygens uit de jaren 1888-1950, waarin de
talr ijke aantekeningen van Huygens keurig
volgens disciplinaire lijnen zijn gerangschikt,
waardoor in het meest extreme geval notities
die Huygens op een en dezelfde dag aan het
papier toevertrouwde, en die hij in samenhang
bezag, uiteindelijk terecht zijn gekomen in vijf
verschillende delen van Huygens’ Oeuvres.2
De laatste decennia is in de wetenschaps- en
kennisgeschiedenis echter het besef door
gedrongen dat in de vroegmoderne tijd ‘weten
schap’ een totaal andere inhoud had dan wat we
er vandaag onder verstaan en dat ook disci
plinaire indelingen niet bestonden. Sterker
nog, zelfs de aanduiding ‘wetenschapper’ is
anac hron istisch. Er was niemand die met het
bedrijven van wetenschap zijn geld verdiende.
Wanneer iemand onderzoek deed naar wat wij nu
natuurwetenschappelijke verschijnselen noemen,
dan gebeurde dat per definitie in de eigen tijd en
met eigen verworven middelen. Dat vergde dus
bovenal een zekere financiële gegoedheid. Een
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sterke religieuze gedrevenheid om God via de
studie van zijn schepping (het ‘Boek der Natuur’)
beter te leren kennen was als regel dé drijfveer
voor wat wij nu natuurwetenschappelijk of
medisch onderzoek zouden noemen.3 Dat geldt
even sterk voor internationale iconen als Robert
Boyle of Isaac Newton, als voor Antonius de
Heide.4
De Heide onderbelicht? Dat valt reuze mee
Dit betekent dat Elderings artikel, waarin uit
sluitend wordt ingegaan De Heides onderzoek
naar de bloedsomloop, toch enige nuancering
en ook tegenspraak verdient. Zeker wanneer we
De Heides onderzoekingen in zijn totaliteit en in
onderling verband bekijken. Zo begint Eldering
zijn stuk met de zin: “Antonius de Heide was
een Middelburgs arts die in de wetenschaps
geschiedenis ten onrechte onderbelicht is ge
bleven”. Welnu, dat valt reuze mee. Wanneer we
enkel de periode na 1980 in ogenschouw nemen,
dan zijn De Heides uiteenlopende bijd ragen tot de
vroegmoderne wetenschap belicht door historici
als Lindeboom (1983), Mallach (1987), De Moulin
(1988), Peltier (1990), Fournier (1996), Ruestow
(1996), Lieberman (2007), Zuidervaart (2009),
Meli (2013) en Klerk (2015).5 In die publicaties
krijgt De Heide ondermeer de credits als krit ische
farmaceut, als de eerste in Europa die zich bezig
heeft gehouden met experimenteel onderzoek
naar het proces van genezing van botf ract ur en,
als pionier inzake luchtinjecties in levende orga
nismen, en als de derde Nederlander (na Swam
merdam en Van Leeuwenhoek) die zeer succesvol
de microscoop als onderzoeksinstrument benutte.
Met die enkelvoud ige microscoop – door De Heide
(net als Van Leeuwenhoek en Swammerdam)
‘vergrootglas’ genoemd – ontdekte De Heide
het trilhaarepiteel bij mosselen, waarvan de
pulserende beweging in 1835 door Purkinje en
Valentin is herkend als een universeel fenomeen,
voorkomend bij plant, dier en mens.6
En inderdaad, Eldering heeft volkomen gelijk
dat De Heide ook mag worden aangemerkt als
degene die de rol van de haarvaten in de bloedsomloop heeft vastgesteld.7 Dit was beslist een
belangrijke constatering, die bevestigde wat
William Harvey in 1628 bij zijn theorie van de
bloedsomloop al min-of-meer had gepostuleerd.

Echter, in het al in 1983 door Lindeboom gepubliceerde artikel ‘Anton de Heide als proefondervindelijk onderzoeker’ wordt diens onderzoek
naar de bloedsomloop eveneens op zijn merites
beoordeeld, maar wel meer in de context die ook
De Heide er aan gaf. Of om Lindeboom te citeren:
‘Intussen was het bij dit onderzoek niet zijn
plan, zoals [De Heide] in de inleiding van zijn
beschrijving reeds aangeeft, [om] de overgang
van het bloed uit de arteriën naar de venen na te
gaan. Zijn uitgangspunt was als het ware een iatrochemische vraagstelling, namelijk te zien, wat
er met een bloedvat gebeurt als het in aanr aking
wordt gebracht met een bijtende vloeistof.’8
Iatrochemie
De Heides ontdekking van de rol van de
haarvaten tijdens dit experiment was dus een
bijproduct van zijn chemisch-farmaceutisch
onderzoek, geheel in overeenstemming met
wat de Heide zelf schrijft in het voorwoord van

2. De Heides promotor Franciscus dele Boë Sylvius (1614-1672)
op 45-jarige leeftijd. Op achtergrond zijn familiewapen in
reliëf op de muur. Op een richel staat Sylvius’ motto Bene agere
ac laetari (‘Doe wat nuttig is en wees blij’). Gravure naar prent
van Cornelis van Dalen II. (Rijksmuseum Amsterdam)
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3. De Heides chirurgisch-medisch proefschrift uit november

4. Anthony Everaers (1627-1679), (her-)oprichter en president

1668, gewijd aan de behandeling van kanker. Het geschrift

van het Collegium Medicum Medioburgense (1668-1680),

is door De Heide opgedragen aan zijn vader, de chirurgijn

waarvan ook De Heide lid was. Door het opschrift ‘HELMONT’

Cornelis de Heyde uit Philippine, en zijn promotor Franciscus

op de boekband betoont Everaers zich een aanhanger van diens

de le Boë Sylvius. (Universiteitsbibliotheek Leiden)

iatrochemische leer. (Foto RKD, Den Haag)

zijn vertaling van een verhandeling van de
Engelse geneesheer Thomas Willis (1621–1675),
namelijk dat de scheikunde de basis is voor
de kennis van het menselijk lichaam.9 Deze
scheikundige inslag van De Heide valt direct
terug te voeren op zijn vorming. Deze had hij
opgedaan, allereerst, in Middelburg tijdens zijn
chirurgijnsopleiding in de vroege jaren 1660. Die
stond toen onder leiding van de arts en lector
anatomie Cornelis van de Voorde en de chirurgijn
Cornelis Hendricx.10 Later, van eind november
1667 tot begin november 1668, studeerde
De Heide net geen vol jaar aan de Leidse
Universiteit. Daar promoveerde hij tot Medisch
Doctor bij de hoogleraar Franciscus dele Boë
Sylvius (zie afb. 2 & 3).11 Zowel in Middelburg
als in Leiden waren de betrokken opleiders
een fervent aanhanger van de iatrochemie,
een geneeskundige stroming gegrondvest door
Philippus von Hohenheim (c. 1494–1541), beter
bekend onder de naam Paracelsus. Diens theorie
was daarna verder ontwikkeld en aangepast

door de Zuid-Nederlandse arts Jan Baptista van
Helmont (1577–1644). Paracelsus en Van Helmont
bestreden de klassieke humeurenleer van Galenus
en trachtten de geneeskunde op (al-)chemische
wijze opnieuw vorm te geven. De Middelburgse
lector Van de Voorde stond zelfs bekend als ‘den
Chymischen Doctor’,12 en zijn collega Anthony
Everaers, de president van het in 1668 gestichte
Collegium Medicum Medioburgense (waarvan De
Heide, na zijn studie, ook lid werd) liet zich fier
portretteren met een boek waarop in grote letters
de naam ‘Helmont’ prijkte (zie afb. 4).13
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De Heides inzet voor een nieuwe farmacie
Voornoemde Thomas Willis, van wie De Heide
in de jaren 1676-1681 drie boeken uit het Latijn
naar het Nederlands zou vertalen (afb. 5),14
was eveneens een van de grote voorvechters
van een op scheikundige middelen gestoelde
artsenpraktijk. Saskia Klerk heeft in haar
recente studie Galen reconsidered. Studying drug
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5. De Heides vertalingen van enkele werken van de Engelse arts
Thomas Willis. Uitgegeven door de ‘boekverkooper’ Willem
Goeree in respectievelijk 1676, 1677 en 1681. Goeree verhuisde
in 1680 van Middelburg naar Amsterdam. In dat zelfde jaar
werd Antonius de Heide ook Goeree’s zwager. (UB Amsterdam –
collectie Ned. Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst)

properties and the foundations of medicine in
the Dutch Republic ca. 1550-1700 uiteengezet
dat De Heides vertalingen in Nederland het
begin hebben ingeluid van een discussie over
de grondslagen van de farmacie.15 In zijn eerste
vertaling schreef De Heide al dat ‘niemant voor
een ervare Heel-meester te houden is, die niet
in de ontleding en stof-scheiding of chymie
is afgericht’.16 Omdat niet veel chirurgijns en
apothekers het Latijn machtig waren, had De
Heide besloten om een deel van Willis’ teksten
‘in ‘t Neer-duits te brengen’. In die vertalingen
voegde hij bovendien uit zijn ‘gedenkkladden of
adversaria’ eigen commentaar toe, waarbij nog
regelmatig naar Van Helmont – en soms ook naar
zijn leermeester Sylvius – werd verwezen.17 Maar
gaandeweg werd De Heide kritischer over de
iatrochemie. Het vertalen van de rest van Willis’
oeuvre liet hij daarom over aan zijn vier jaar
jongere Amsterdamse collega Steven Blankaart
(1650–1704), een arts die hij nog uit diens jeugd
in Middelburg gekend zal hebben.18 De Heide gaf
er de voorkeur aan om zijn eigen farmaceutische
boek te schrijven, gebaseerd op ervaringen
uit zijn eigen artsenpraktijk. Uit dit in 1682
gepubliceerde Nieu Ligt der Apotekers blijkt dat
De Heide zich onderhand afvroeg of de gangbare
geneesmiddelen wel echt werkten zoals werd
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beweerd. ‘De onkennis’ aangaande de werking
van de ‘Genees-middelen’ was immers nog groot
en daardoor werden vaak ‘grove misslagen’
begaan bij het voorschrijven en bereiden van
medicijnen. De Heide wilde daarom onderzoeken
welk empirisch bewijs er was dat de gangbare
medicijnen de aan deze middelen toegeschreven
heilzame werking hadden. Ook vroeg hij zich
af of de bereidingswijze van deze middelen
niet anders moest worden ingericht dan ‘in de
gemeene Artsenie-boeken’ stond beschreven.19
De Heides empirische inslag
Zoals Lindeboom en Klerk al hebben aangegeven
hechtte De Heide dus grote betekenis aan de
empirie. Hij wilde de geneeskundige kennis dan
ook verbeteren door die empirie: door chemische
experimenten, anatomische ontledingen en
microscopische observaties.20 Want voor iedereen
die zich met de bestijding van ziektes bezig hield
– en daar schaarde De Heide ook de apothekers
onder – was het zaak om voldoende kennis te
hebben van het menselijk lichaam. Immers,
zo stelde De Heide, een klokkenmaker die het
stelsel der raderen niet kent is ook niet in staat
om dat uurwerk te herstellen. 21 Het was daarom
belangrijk om te weten dat er in de laatste jaren
in de ontleedkunde veel nieuwe dingen waren
ontdekt‚ die men ‘in de Neerduits’ taal’ nog niet
beschreven vond. Mede daarom had De Heide
in 1680 ook een nieuwe uitgave bewerkt van
het leerboek chirurgie van zijn Middelburgse
leermeester en latere collega Cornelis van de
Voorde (afb. 6 & 7).22
De waarde die De Heide aan empirie toekende
was precies de reden dat hij ook zelf met onderzoek aan de slag ging, waarbij de microscoop
als gereedschap goede diensten kon verrichten.
Want – zo stelde De Heide – ‘in de Heel-konst en
Artzenie-bereiding‚ ja in de Natuur- en Genees
kunde [is er] noch veel na te vorschen’.23 Juist
daarom publiceerde De Heide aan het slot van zijn
Nieu Ligt in totaal 97 van zijn eigen ‘Ontleed-,
genees- en heelkundige observaties’, waarvan
diverse uitgevoerd met een microscoop. Kortom,
dat Eldering slechts één aspect van De Heides
veelzijdige onderzoekingen belicht, doet totaal
geen recht aan De Heides eigen context, waarin
hij alles in samenhang bezag. De vraag welk
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6 Cornelis van de Voorde (1628-1678), arts van het Gasthuis,
lector anatomie en in 1658 medeoprichter van het Collegium
Anatomico Chirurgicum. Gravure door Pieter Philippe.
(Rijksmuseum Amsterdam)

7 Titelpagina van De Heides bewerking van het chirurgijnsleerboek van Van de Voorde uit 1680. (ZB – coll. KZGW)

van zijn onderzoekingen ‘wetenschappelijk het
belangrijkst was’ is er dus een die De Heide zelf
nimmer gesteld zal hebben.
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De Heide en Van Leeuwenhoek: verschillen of juist
overeenkomsten?
Ook de nadruk die Eldering legt op het acade
misch gevormd zijn van De Heide vergeleken met
het niet-academisch opgeleid zijn van de micro
scopist Antoni van Leeuwenhoek gaat voorbij
aan het mijns inziens veel belangrijker gegeven
dat zij beiden primair voor een praktisch beroep
waren opgeleid. Het gegeven dat De Heide nog
niet eens een vol jaar aan de Leidse Universiteit
nodig had om in de geneeskunde te kunnen
promoveren toont al aan dat hij het merendeel
van zijn kennis moet hebben opgedaan tijdens
zijn chirurgijnsopleiding in Middelburg. Als
getraind chirurgijn was De Heide dus letterlijk
‘handig’. Zowel in Middelburg als in Leiden had
hij bij het ontleden instrumenten leren gebruiken.
Of om met Lindeboom te spreken: ‘Dat sommige
van [De Heides onderzoekingen] een ongewone
handvaardigheid vereisten, kan niemand die er
kennis van neemt ontgaan’.24 Want omgaan met
de omstreeks 1665 door de Amsterdamse regent
Johannes Hudde uitgevonden enkelvoudige
microscoop vergde een hoge mate van empirische
vaardigheid. De Engelse microscopist Robert
Hooke vond die ‘single lens’ microscoop daarom
maar een vervelend instrument dat hij niet graag
benutte.
Ook Van Leeuwenhoek bezat dus de handigheid om te kunnen omgaan met de enkelvoudige
microscoop, een instrument dat hij bovendien
zelf had verbeterd door zijn lenzen te slijpen, in
plaats van te smelten.27 Daar komt nog bij dat Van
Leeuwenhoek in Delft geregeld de anatomische
ontledingen bijwoonde in het locale Anatomische
Theater, net zoals De Heide dat in Middelburg zal
hebben gedaan. In 1681 is Van Leeuwenhoek zelfs
geportretteerd te midden van de Delftse artsen en
chirurgijns, als ware hij hun gelijke (afb. 8).28
Kortom, tussen de achtergronden en vorming
van De Heide en Van Leeuwenhoek zijn er meer
gelijkenissen dan dat er verschillen bestaan. Het
vaak geschetste – en ook door Eldering aangehangen – beeld van Van Leeuwenhoek als een
amateurmicroscopist die geen vreemde talen
kende, die de microscopie puur beoefende uit liefhebberij, met waarnemingen ’als losstaande curiositeiten’ gedaan zonder enig conceptueel kader,
omdat hij volstrekt onbekend zou zijn met alle

8 Schilderij van een anatomische les door de Delftse lector
anatomie Cornelis ’s-Gravesande, door Cornelis de Man (1681).
Onder de pijl is Antoni van Leeuwenhoek afgebeeld tussen de
Delftse artsen en chirurgijns. Op 12 oktober 1680 berichtte
Van Leeuwenhoek aan The Royal Society in Londen over zijn
onderzoek naar de hartspier van een soldaat. Dat zou over dit
lijk kunnen gaan. Datzelfde jaar 1680 werd hij ook benoemd to
Fellow van de Royal Society. (Prinsenhof, Delft)

belangrijke wetenschappelijke werken van zijn
tijd, is aantoonbaar onjuist.29 Van Seters heeft
aangetoond dat Van Leeuwenhoek in zijn jeugd
de Latijnse School in Warmond heeft bezocht, en
verder heeft hij gevonden dat Van Leeuwenhoek
in Amsterdam acht jaar in dienst is geweest van
de Schotse koopman William Davidson, voor
wie Leeuwenhoek in 1653 als zaakwaarnemer
optrad.30 Niet lang daarna vertrok hij naar Delft
omdat daar in juli 1654 de dochter te trouwen van
een Engelse ‘saeidrapier’ (lakenfabrikant), wiens
handel Van Leeuwenhoek hoogstwaarschijnlijk
van diens weduwe overnam.31 In 1668 maakte
hij bovendien zelfstandig een reis naar Engeland. Van Leeuwenhoek zal dus op zijn minst een
basale kennis van zowel Latijn als Engels hebben
gehad. Allicht niet zoveel als de geleerde stand,
reden waarom Van Leeuwenhoek zichzelf van
de domme hield. Hij maakte trouwens zijn reis
naar Engeland kort na de publicatie van Hooke’s
Micrographia, een boek dat op verzoek van de
president van de Royal Society, Robert Morey,
door Van Leeuwenhoeks oude werkgever William
Davidson naar Christiaan Huygens gebracht zou
worden.32 Wetenschappelijke connecties in Van
Leeuwenhoeks omgeving waren er dus al in een
heel vroeg stadium.
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Verder heeft de historicus Klaas van Berkel al jaren geleden beargumenteerd dat Van
Leeuwenhoeks anti-academische houding vooral
voortkwam uit het gegeven dat hij door geleerde
bezoekers zowel onheus was bejegend, als dat
sommige van die bezoekers ten eigen voordele trachtten te benutten wat ze hem hadden
zien voordoen.33 Door die ergernissen ging Van
Leeuwenhoek uiteindelijk zelfs koketteren met
zijn eigen niet-academische achtergrond. Die
‘self-fashioning’ door Van Leeuwenhoek, vermoedelijk mede ingegeven om zichzelf daardoor meer
bijzonder te laten lijken, heeft een beeld doen
ontstaan dat feitelijk veel genuanceerder ligt. Iets
dergelijks mag gezegd worden over Van Leeuwenhoeks observatiemethoden. Zeker, hij ontbeerde
scholing in ‘scientific reasoning’. Dat heeft hem
vooral in de eerste jaren van zijn werkzaamheid
als microscopist parten gespeeld. Maar zowel
Schierbeek als Van Berkel hebben er op gewezen
dat Van Leeuwenhoek veel minder chaotisch te
werk ging dan op het eerste gezicht lijkt. Hij had
wel degelijk een redeneertrant die vrij coherent
was. Een vast concept bij Van Leeuwenhoek was
het principe van uniformiteit in de natuur. Ook
het cartesiaanse concept dat alle materie opgebouwd is uit kleine bewegende deeltjes, is zeer
consistent bij Van Leeuwenhoek terug te vinden.34
En zeker in zijn latere werk blijkt Leeuwenhoek
precies te weten wat er op zijn terrein aan publicaties is verschenen. Met andere woorden, als we
De Heide en Van Leeuwenhoek met elkaar willen
vergelijken, dan blijken er veel meer overeenkomsten dan verschillen te zijn.
De Heides netwerk
In zijn recente artikel stelt Eldering verder dat De
Heides contacten in Middelburg nauwelijks in een
organisatievorm waren ingebed. Want zo stelt
hij ‘Het gelukte Everaerts en Van de Voorde niet
het Middelburgse Collegium Medicum tot bloei
te brengen met een serie onderzoekspublicaties
zoals die van het Collegium Privatum Amstelo
damense’.35 Dit Amsterdamse artsengenootschap
bestond van 1664 tot 1673, dus min of meer
gelijktijdig met het Collegium Medicum Medio
burgense dat van 1668 tot 1679 werkzaam
was. Eldering gaat daarmee echter volkomen
voorbij aan mijn uitgebreide studie van zowel
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dit Collegium Medicum Medioburgense, als van
het eerdere Collegium Anatomico Chirurgicum,
dat al vanaf 1658 opereerde in een zeldzaam
samenwerkingsverband van artsen en chirur
gijns.36 De conclusie van dat onderzoek was
juist dat uit deze kringen rond de Middelburgse
anatomiekamer wel degelijk wetenschappelijk
werk van substantie is voortgebracht, en dat
vanuit dat perspectief het Middelburgse anato
misch theater zeker mag worden aangemerkt
als lokaal ‘centrum van kennis en wetenschap’.
De Collegia in Middelburg waren echter meer
dan in Amsterdam gericht op een genees- en
heelkundige opleiding en veel minder op eigen
onderzoek. Maar, zoals blijkt uit de publicaties
van Everaers, Gruiwardt, Van de Voorde,
Verbrugge en De Heide, werd in Middelburg
wel degelijk origineel onderzoek verricht.
De kunstschilder Johannes Goedaert, die de
illustraties verzorgde in Everaers Lux è tenebris
affulsa (1662), benutte zelfs al een vergrootglas
bij zijn eigen studie van de metamorfose van
insecten.37 Ook de Middelburgse predikant
Johannes de Mey getuigt in 1661 van eigen
observaties ‘door middel van vergrootglasen’,
waarmee hij in azijn ‘slangsgewijze wormen’
had gezien ‘welke sich met bochten en sulks al
vrij haastig, van de eene naar de nadere plaats
beweegen’.38 Bij zijn interpretatie deelde De
Mey de – nadien correct gebleken – mening
van de Franse geneesheer Pierre Borel dat
de zo gevreesde pest door zulke onzichtbare
deeltjes werd verspreid. Nu omvat de werkzame
periode van beide Middelburgse Collegia zowel
de opleidingsperiode van Antonius de Heide
als chirurgijn, als zijn eerste jaren als arts
in Middelburg. Veel van De Heides ‘Ontleed-,
genees- en heelkundige observaties’ ontleende
hij aan zijn ‘gedenkkladden’ die in deze periode
zijn opgetekend. Bovendien was een van de
bestuursleden van het in 1658 tot stand gekomen
Collegium Anatomico Chirurgicum de gasthuis
dokter Johannes Hayman (c.1620–1666). Die was
nota bene in 1640 de eerste in Noord-Nederland
geweest die aan een universiteit (de Utrechtse)
het denkbeeld van de – toen nog maar zeer
recent bekende – bloedsomloop in een disputatie
publiekelijk had verdedigd.39 Bij de Middelburgse
ontledingen zat Hayman als bestuurslid letterlijk
op de eerste rang, met alle mogelijkheid van
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van Almeloveen (1657–1712), was familie. Diens
enorme geleerdennetwerk is nota bene onderwerp
geweest van een afzonderlijke studie.40

interactie met zijn collega’s en de aanwezige
chirurgijnsleerlingen. Het zou dus heel goed
kunnen dat De Heide zijn belangstelling voor de
bloedsomloop te danken heeft gehad aan bijeen
komsten in het Zeeuwse anatomisch theater.
Met andere woorden, juist De Heide mag gezien
worden als zijnde stevig ingebed in de beide
Zeeuwse medische Collegia; sterker nog, hij mag
hun meest succesvolle product worden genoemd.
Even merkwaardig is Elderings stelling dat De
Heide slechts een klein netwerk bezat, waardoor
zijn bekendheid zou zijn achtergebleven bij die
van andere onderzoekers. Na zijn huwelijk in
maart 1680 met Margaretha van Waesberge,
dochter van de Amsterdamse uitgever Johannes
Jansonius van Waesberghe (1616-1681), was Antonius de Heide geparenteerd aan nota bene drie
Amsterdamse uitgevershuizen. Zijn vier zwagers
Johan en Gillis van Waesberge, Willem Goeree
en Jan Wolters stonden allen tot in de achttiende
eeuw aan het hoofd van succesvolle uitgeverijen
met connecties door geheel Europa. Een groter
netwerk ter verspreid ing van zijn ideeën kon De
Heide zich niet wensen. Zelfs de Nederlandse
vertaler van De Heides Anatome Mytuli (1683), de
arts en latere hoogleraar Theodorus Janssonius

Juist dankzij dit grote en internationale familie
netwerk vonden De Heides studies ook snel de
weg naar het buitenland. Als eerste werd De
Heides anatomisch-microscopisch onderzoek
naar de ‘Teel-deelen in een Kik-vors wijfje’
besproken in het internationale en gezaghebbende
tijdschrift Acta Eruditorum (afb. 9).41 Met dat
onderzoek schaarde De Heide zich in de lange
rij van zeventiende-eeuwse onderzoekers naar
de voortplanting van mens en dier. Sinds René
Descartes het menselijk lichaam als een soort
machine had gepositioneerd, was de vraag naar
voren gekomen hoe deze machines dan baby
machient jes konden creëren. Vanaf het midden
van jaren 1650 had dit gezorgd voor een duide
lijke cartesiaans geïnspireerde onderzoeks
agenda.42 Dergelijk onderzoek naar de voortplan
ting van uiteenlopende diersoorten en de mens is
verricht door onderzoekers als Anthony Everaers,
Reinier de Graaff, Johannes Swammerdam,

9a De Heides observatie van de ‘Teel-deelen in een Kik-vors

9b De Heides observatie van de ‘Teel-deelen in een Kik-vors

wijfje’. Originele af beelding uit De Heides Nieu Ligt (1682).

wijfje’. Af beelding in de Acta Eruditorum (1683).

Invloed en betekenis
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10a De Heides observatie van de haarvaten bij een kikker.

10b De Heides observatie van de haarvaten bij een kikker.

Orig inele af beelding uit De Heides Ontledinge des Mossels

Af beelding uit Pierre Bayles Nouvelles de la République des

(1683).

Lettres (1684).

Antoni van Leeuwenhoek, Christ iaan Huygens,
Nicolaas Hartsoeker en dus ook Antonius de
Heide.43 Maar ook het door Eldering besproken
onderzoek naar de haarvaten werd wel degelijk in
de internationale pers met waardering besproken.
Allereerst in 1684 in het befaamde door Pierre
Bayle uitgegeven geleerdentijdschrift Nouvelles
de la République des Lettres (afb. 10), en verder in
1687 ook in de Bibliotheque Universelle et Historique,
bij de bespreking van De Heides Experimenta,
zijn laatste boek uit 1686 waarin dit onderzoek
naar de bloedvaten verder was uitgewerkt.44 Of,
zoals de medisch historicus De Moulin al in 1988
opmerkte: ‘The experimental research of De Heide
became well-known abroad’. Dat kwam volgens
De Moulin ook doordat De Heides Nieu Ligt twee
maal in een Duitse bewerk ing verscheen, te
weten in 1690 en 1700 (afb. 11).45
Conclusie
Als we na het voorgaande (dat haaks staat op
Elderings conclusies) dan toch ook de vraag
stellen die Eldering stelde, namelijk ‘wat is de
waarde van De Heides onderzoek en waardoor
lijkt dit onderzoek minder bekend dan dat van
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11 Titelblad van de Duitse vertaling van ’t Nieuw-Ligt des
Apothekers, of nieuwe-gronden en fondamenten der Artzeni- en
Chymische-bereiding. […] Met een aanhangsel der misslagen
over de artzenijbereiding, &c. Door A. de Heid[e], Med. Doctor.
(Amsterdam: Jan ten Hoorn en Jan Bouman, 1683)
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Swammerdam of Van Leeuwenhoek?’, dan valt
nuchter vast te stellen dat er in de aard van de
ontdekkingen van de heren wel enig verschil zit.
Zo vertegenwoordigde De Heides op zichzelf heel
knap met een microscoop uitgevoerde ontdekking
van de rol van de haarvaten het empirische
sluitstuk van een toen reeds lang geaccepteerde
theorie aangaande de bloedsomloop. Van
Leeuwenhoek echter heeft met zijn ontdekking
van de micro-organismen een volstrekt onbe
kende wereld opengelegd. Hij staat letterlijk aan
de wieg van de hedendaagse microbiologie. En
Swammerdam, met zijn uitgebreide studie naar
de ontwikkeling van insecten, leverde ook een
prestatie van formaat. Daarmee hielp Swammer
dam de aloude klassieke theorie van de spontane
generatie definitief uit de wereld. En zo valt
er meer te noemen. Dat neemt niet weg dat De
Heide heel verdienstelijk en belangrijk werk heeft
gedaan. Zijn onderzoek naar regeneratie van
botweefsel staat eveneens aan het begin van een
hedendaags vakgebied. En De Heides kritische
visie ten aanzien van de werking en het gebruik
van geneesmiddelen is uiterst modern te noemen.
Maar qua bekendheid is zeker zo belangrijk
dat De Heide zichzelf absoluut niet belangrijk
vond! Dat had alles te maken met de religieuze
kentering die De Heide omstreeks 1688 onder
ging. Hij kreeg toen te maken met een geestelijk
dilemma waar meer cartesiaans geïnspireerde
natuuronderzoekers in de Nederlanden op enig
moment in hun leven mee te maken kregen,
namelijk of je met wetenschappelijk onderzoek
niet het eigen zielenheil in de waagschaal
stelde. We zien zo’n religieuze crisis optreden
bij diverse optici uit de late zeventiende eeuw.
Waar de microscopist Nils Stensen (beter bekend
als Steno) zijn succesvolle onderzoek liet varen
na zijn bekering tot de R.K. kerk, raakten zijn
optische ‘collega’s’ Johannes Swammerdam,
Johan van der Wyck, Steven Blankaart en
Antonius de Heide alle vier in de ban van de
mystica Antoinette Bourignon (1616–1680).46
Zij was de charismatische leider van een groep
vrome christenen die weigerden het primaat van
de ‘zichtbare kerk’ te erkennen. Haar aanhang
liep uiteen van eenvoudige handwerkslieden tot
rijke kooplieden. Onder haar volgelingen was ook
een opvallend groot aantal medici. Bourignon
geloofde dat ze door God was uitverkoren om

het ware christendom op aarde te herstellen. Zij
predikte de letterlijke navolging van Christus,
hetgeen volgens haar inhield dat de ziel van een
mens alleen gered kon worden als hij tijdens zijn
aardse leven met de wereld brak en afstand nam
van alle wereldse genoegens en roem. Kortom,
alles behoorde ondergeschikt te zijn aan de dienst
van God. Alleen dan zou de mens bij het op
handen zijnde ‘einde der tijden’ de hemel kunnen
verdienen.
Dit is precies wat De Heide heeft gedaan.
Hoewel hij Bourignon nooit bij leven heeft
ontmoet, raakte hij na een ontmoeting met haar
meest fervente volgeling, de schrijver-filosoof
Pierre Poiret (1646–1719) volledig in de ban van
haar geschriften.47 In Middelburg had De Heide al
een reputatie opgebouwd, niet alleen als ‘ervaren
arts’, maar ook als ‘kundig godgeleerde’. Nadat
hij in 1685 diaken in de Neder-Duits Hervormde
Kerk was geworden,48 was hij als lekenprediker al
regelmatig in godsdienstoefeningen voorgegaan.
Maar, zo noteerde De Heides vriend, de Middel
burgse ouderling en kassier van de Wisselbank
Johannes van de Claver (1641–1694): ‘voorname
lijk door ’t leesen der boeken van de vermaarde
juffrouwe Du Bourignon begon hij eene sonder
linge selfsverlooghening te omhelzen, om welke
[…] hij zijn beroep verliet en uit Middelburg naar
Rhijnsburg vertrok’.49 Tot aan zijn dood in april
1705 maakte De Heide daar samen met zijn vrouw
en dochter deel uit van de leefgemeenschap die
Poiret in 1688 te Rijnsburg had opgezet.50 Door
zijn onderzoekingen op te geven volgde De Heide
wat Bourignon al in 1673 aan Swammerdam had
laten weten, namelijk dat kennis en roem slechts
‘amusements de Satan’ waren.51
De rest van zijn leven stelde De Heide zich in
dienst van Bourignons gedachtegoed. Daartoe
gestimuleerd door Poiret nam hij het in diverse
geschriften op voor haar geestelijke erfenis. Deze
teksten werden zowel in het Latijn, Engels, als
Nederlands gedrukt (afb. 12).52 De Nederlandse
uitgave van 1701 vermeldt op de titelpagina ‘men
vind se te koop te Amsterdam bij J. en G. Jansonius van Waesberge’, hetgeen doet vermoeden dat
De Heide deze uitgave voor eigen rekening heeft
laten drukken en vervolgens via zijn zwagers
heeft laten verspreiden.
Resumerend mag worden gesteld dat er veel
meer over De Heide en zijn context was te zeggen
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12 Begin van De Heides Engelse ‘dissertation’ waarin hij
een pleidooi hield voor het gedachtegoed van de mystica
Antoinette Bourignon (1699).

dan Eldering in zijn artikel – na ‘veertig jaar
nadenken’, zoals hij zelf stelt – heeft gedaan. Gebruik van internet had al veel ten goede aan zijn
betoog kunnen bijdragen.
Tot slot wil ik eindigen met een oproep
Van De Heide is nauwelijks correspondentie
bewaard gebleven. Ik ken slechts vier brieven,
waarvan één enkel in afschrift. Van deze
vier zijn er op dit moment bij een Nederlands
antiquariaat twee autografisch geschreven
brieven van De Heide te koop, gericht aan zijn
vertaler Theodorus Janssonius van Almeloveen.53
Zou het niet geweldig zijn wanneer het Koninklijk
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in
dit jubileumjaar een poging zou doen om deze
getuigenissen van een bijzonder verdienstelijke
Zeeuwse onderzoeker en vroege microscopist
naar Zeeland te halen en zo voor de toekomst te
behouden?
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Peter Eldering, ‘Zeeuws bloed kruipt ... Onderzoek naar de
bloedsomloop door de Middelburgse arts Antonius de Heide in de zeventiende eeuw’, Zeeland 27:4 (2018), 134-147.
Zie nader Joella Yoder, A Catalogue of the Manuscripts
of Christiaan Huygens including a concordance with his
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Oeuvres Complètes (Leiden/Boston: Brill, 2013).
Eric Jorink, Het ‘Boeck der Natuere’. Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods schepping 1575-1715
(Leiden: Primavera Pers, 2006).
Zo schrijft De Heide in zijn ‘Opdragt’ in de Nieuw lichtende fakkel der chirurgie (1680): ‘Het onderzoek der Natuur
is ongetwijffeld een van de nutste bezigheden daar
mede den mensch zijn tijd in deze weereld doorbrengt,
[want] Gods onzienlijke dingen worden van de Schepping
uit de Schepzelen verstaan en doorzien’.
Geen van de volgende publicaties wordt door Eldering
genoemd: G.A. Lindeboom, ‘De ontdekking van het trilhaarepitheel door Antonius de Heide (1683)’, Nederlands
Tijdschrift voor Geneeskunde 124, nr. 2 (1980), 839-841;
idem, ‘Anton de Heide als proefondervindelijk onderzoeker’, Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Geneeeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 6
(1983) 121-134; Hans Joachim Mallach, Der Stellenwert
der Luftembolie in der modernen Medizin (Springer,
1987), 4; Daniel de Moulin, A History of Surgery With
Emphasis on the Netherlands (Dordrecht: Nijhoff,1988),
104; Leonard F. Peltier, Fractures: A History and Iconography of Their Treatment (San Francisco: Norman,
1990), 211; Anette Henriette Munt, The Impact of Dutch
Cartesian Medical Reformers in Early Enlightenment
German Culture (1680-1720) (Ph.D. dissertation University College London, 2004); Jay R. Lieberman & Gary E.
Friedlaender, Bone Regeneration and Repair: Biology and
Clinical Applications (Springer 2007), 93; Huib J. Zuidervaart, ‘Het in 1658 opgerichte Theatrum Anatomicum te
Middelburg. Een medisch-wetenschappelijk & cultureel
convergentiepunt in een vroege stedelijke context’,
Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen (2009 [gepubliceerd
2010]), 73-140; Domenico Bertoloni Meli, ‘Early Modern
Experimentation on Live Animals’, Journal of the History
of Biology 46 (2013) 199–226, esp. 218-219; Saskia
Klerk, Galen reconsidered. Studying drug properties and
the foundations of medicine in the Dutch Republic ca.
1550-1700 (Ph.D. dissertation Utrecht University, 2015).
Wel noemt Eldering Marian Fournier, The Fabric of Life:
Microscopy in the Seventeenth Century (Baltimore: Johns
Hopkins University Press, 1996), 131,143 en Edward
G. Ruestow, The Microscope in the Dutch Republic. The
Shaping of Discovery (Cambridge 1996), maar op wat zij
over De Heide schrijven gaat Eldering niet in.
J.C. de Man, Antonius de Heide ontdekker der later zoo
beroemd geworden trilhaarbeweging (Middelburg, 1905),
54. Lodewijk Palm heeft erop gewezen dat Van Leeuwenhoek de trilhaarbeweging in mosselen al eerder (in 1680)
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had waargenomen, maar dat diens observatie is pas in
1686 gepubliceerd, waarmee de prioriteit van de publicatie toch bij De Heide blijft. Zie L.C. Palm, ‘Antoni van
Leeuwenhoek’s malacological researches as an example
of his biological studies’, in: L.C. Palm & H.A.M. Snelders
(ed.), Antoni van Leeuwenhoek 1632-1723 (Amsterdam,
1982) 153-167, i.h.b. 163-164.
Zie bijvoorbeeld A.H. Israels & C.E. Daniels, De verdiensten der Hollandsche geleerden ten opzichte van Harvey’s
leer van den bloedsomloop (Utrecht: J.W. Leeflang,
1883), 113.
Lindeboom, ‘De Heide’ (n. 5), 128.
T. Willis, Nieuwe en geneeskundige verhandeling vande
fermentatie ofte rising (Middelburg 1677). Eldering,
‘Zeeuws bloed kruipt’ (n. 1), 136. Zie voor de identificatie
van De Heide als vertaler, Klerk, Galen reconsidered
(n. 5), 178.
A.A. Fokker, ‘Losse bladen uit de geschiedenis van het
chirurgijnsgilde te Middelburg’, Nederlands Tijdschrift
voor Geneeskunde 21 (1877) 333-372; D. Schoute,
Schets van het Middelburgsche Chirurgijnsgilde, z.pl., z.d.
[circa 1911].
Harm Beukers, ‘Mechanistische principes bij Franciscus
dele Boë, Sylvius’, Tsch. Gesch. Gnk. Natuurw. Wisk.
Techn., 5 (1982), 6-15.
Cornelis van de Voorde, Chirurgijns zee-compas, verdeeld
in XVI. Streken: Of nauwkeurige verhandeling der zesthien
voornaamste scheep- en leger- ziekten (Middelburg: W.
Goeree, 1679), 713.
Portret van Anthony Everaers (1627-1679). Copie uit
1705 naar verloren gegaan origineel toegeschreven aan
Anthony Rethaan. Zie: Old master paintings. An illustrated summary catalogue (Zwolle/Den Haag: Rijksdienst
Beeldende Kunst, 1992), 251.
De Heide publiceerde de volgende vertalingen van
geschriften van Thomas Willis:
(1) Nieuwe en Geneeskundige verhandeling van de fermentatie ofte rysing, Hoedanig ons die inde beschouwing
aller mineralen, planten, dieren, als in der selver Chymische behandeling voorkomt. Leerende uit d’Algemene
Grond-vest der Stofscheyding, op een ligt verstandelijke
manier de ware kenisse der Natuurkunde beginselen tot
alle Geneeskunde waarnemingen, en Artzeny Bereidingen
overbrengen. Beneffens een tractaat van des scheurbuiks
oorsprong, soorten toevallen en konstige Genesing,
volgens de Nieuwe Chymische Gronden van den selven
Autheur. Beide nu eerst tot dienst der Heelmeesters en
Apothekers uyt Latijn vertaalt en doorgaans met Aanteykeningen en Blatwijser verrijkt (Middelburg: W. Goeree,
1676).
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(2) Algemeende en bysondere werking der genees-middelen in s’Menschen lichaam, Door een wis-konstige
redeneringh volgens de nieuwe gronden der Geneeskunde,
nader als oyt voor desen verklaart en met Print-verbeeldingen vertoont, Door Thomas Willis, Hoogleeraar in de
Genees-oeffening tot Oxfort: Uyt het Latijn vertaalt, en
met noodighe aanteyckeningen verrijkt (Middelburg: W.
Goeree; 1677).
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van de kragt en werking der geneesmiddelen, ontrent de
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Klerk, Galen reconsidered (n. 5), 183.
[De Heide], ‘Den oversetter tot den leser’ in: Nieuwe en
Geneeskundige verhandeling van de fermentatie (n. 14).
De Heide, ‘Den oversetter tot den leser’ in: Algemeende
en bysondere werking der geneesmiddelen (n. 14). Zie
ook pag. 131 en 155 en De Heide, Vervolg (n. 14), 54,
211-212, 274, 284, 302-303, 316, 326, 332, 345, 397,
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Als zoon van Nicolaas Blankaart, hoogleraar geschiedenis
aan de Middelburgse Illustre School, had Steven Blankaart
tot 1666 in Middelburg gewoond. Elders heb ik beargumenteerd dat het Middelburgse Theatrum Anatomicum
een belangrijke invloed op de jonge Blankaart moet
hebben gehad. Zie: Zuidervaart, , ‘Het in 1658 opgerichte
Theatrum Anatomicum te Middelburg’ (n. 5), 109.
De Heide, ‘Opdracht, aan al degene die de vordering
der genees-konst ter herten gaat’, in: Nieu ligt der
apotekers, aanwijsende de onkennis ontrent de kragt
der Genees-middelen, en verbeterende grove mis-slagen
in ’t voorschrijven en bereiden der Genees-middelen
gemeenlijk begaan (Amsterdam: Erfgenamen van
Joannes Janssonius van Waasberge 1682). De Heide
ontleende zijn titel aan het de titelgravure van een al in
1657 verschenen boek (Pharmacia Galenica & Chymica.
Dat is apotheker ende alchymiste ofte distilleer-konste.
Begrijpende de beginselen ende fondamenten derselver
(Amsteldam: van Ravesteyn), dat echter een geheel
andere inhoud heeft. In 1683 werd dit laatstgenoemde
boek deels met dat van De Heide gecombineerd en door
de Amsterdamse uitgevers Jan ten Hoorn en Jan Bouman
als roofdruk uitgebracht onder de titel ’t Nieuw-Ligt
des Apothekers, of nieuwe-gronden en fondamenten der
Artzeni- en Chymische-bereiding. Nuttig voor alle Apothekers en Chirurgijns. Vermeerdert met eenige nooten
en geleerde voorschriften van de Heeren Silvius, Willis,
Blankaart, &c. Met een aanhangsel der misslagen over de
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artzenijbereiding, &c. Door A. de Heid[e], Med. Doctor.
(Amsterdam: Jan ten Hoorn en Jan Bouman, 1683). Zie
hierover ook nader Klerk, Galen reconsidered (n. 5), 192,
197-198.
Klerk, Galen reconsidered (n. 5), 18.
De Heide, ‘Den oversetter tot den leser’ in: Algemeende
en bysondere werking der genees-middelen (n. 14).
Cornelis van de Voorde en Antonius de Heyde, Nieuw
lichtende fakkel der chirurgie of hedendaagze heel-konst.
Verrijkt met een chirurgijns of heel-meesters zee-compas
(Middelburg: W. Goeree, 1680).
De Heide, ‘Den oversetter tot den leser’ in: Algemeende
en bysondere werking der genees-middelen (n. 14).
Lindeboom, ‘De Heide’ (n. 5), 125.
Tiemen Cocquyt, Marvin Bolt & Michael Korey, ‘Hudde
en zijn gesmolten microscooplensjes’, Studium 11:1
(2018), 78-95.
R. Hooke, ‘Microscopium, or some new discoveries made
with.and concerning microscopes’ in: Lectures and
Collections (London: J. Martyn, 1678), het jaar erna herdrukt in R. Hooke, Lectiones Cutlerianae (London 1679)
81–104, m.n. 96.
Vgl. Huib J. Zuidervaart & Douglas Anderson, ‘Antony
van Leeuwenhoek’s microscopes and other scientific
instruments: new information from the Delft archives’,
Annals of Science, 73:3 (2016), 257-288.
H.L. Houtzager & Michiel Jonker, De snijkunst verbeeld:
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Enige kanttekeningen bij de reputatie van een wetenschappelijk onderzoeker’, en Douglas Anderson, ‘Some
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W.H. van Seters, ‘Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam’, Notes and Records of the Royal Society of London,
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Van Leeuwenhoek (n. 6), 3-11.
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autograaf, eveneens gericht aan Van Almeloveen, 25
jan. 1686 berust bij het Germanisches Nationalmuseum
te Nürnberg, signatuur: HS017038433. Een nu vermiste
autograaf van De Heide aan Van Almeloveen, d.d. 15
September 1684, is op 18 Mei 1859 geveild bij Silvestre
te Parijs, onder nr. 554. Voor een afschrift van De Heides
brief aan Johannes van de Claver, zie noot. 49.
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Jan Baptista van Aerde (ca. 1738-1812), een vrij onbekende
kunstenaar die in de 18e eeuw ook enkele werken in Zeeland
heeft gemaakt.

Op de cover van het eerste nummer van Zeeland
van 2019 (28.1) prijkte een uitsnede van het
fraaie portret van de vermaarde arts en lector van
het Theatrum Anatomicum Paulus de Wind (17141771), dat deel uitmaakt van de collectie van het
Zeeuws Genootschap en wordt bewaard in het
Zeeuws Museum.1 In de colofon stond foutief dat
het is geschilderd door J.P. van Aerde. Dat moet
J.B. van Aerde zijn, wat overigens ook goed te
lezen is op de signatuur. Omdat ik de kunstenaar
al kende van het paar portretten dat hij van mijn
verre Zeeuwse voorouders Jan Tieleman Spijker en
Geertruida van der Nisse heeft gemaakt, vond ik
dat het nu tijd werd om onderzoek te doen naar
deze kunstenaar en de maker van dit schilderij van
het Genootschap nader te belichten.
Van de kunstenaar Jan Baptista van Aerde is,
afgaande op de bekende kunstenaarslexica,
bijzonder weinig bekend. Het lexicon ThiemeBecker (1907) 2 noemt in het aan hem gewijde
lemma echter wel een belangrijke vroege bron
waarin J.B. van Aerde wordt genoemd, te weten
de zogenaamde Liggeren. Hieruit blijkt dat Van
Aerde op 26 november 1764 als ‘constschilder’ is
ingeschreven in het Antwerpse St. Lucasgilde.3
Ook noemt Thieme-Becker het bovengenoemde
portret van Paulus de Wind. Andere lexica als
de Bénezit en de in 1969 en 1980 verschenen
delen van Pieter Scheen nemen Van Aerde op,
maar geen van deze bronnen geeft biografische
informatie. De Saur uit 1992 haalt tenslotte J.B.
en J.P. door elkaar door het lemma te wijden
aan Johannes P. van Aerde en te stellen dat deze
waarschijnlijk niet identiek is met de in 1764
in het Lucasgilde ingeschreven J.B. van Aerde.4
Christopher Wright’s Paintings in Dutch Museum
noemt onder twee verschillende kunstenaars, te
weten Johannes van Aerde en J.B. van Airden een
aantal kunstwerken, die mij vervolgens verder
hebben geholpen in het reconstrueren van het
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1. J.B. van Aerde, Portret van Paulus de Wind.
Collectie Zeeuws Genootschap, Middelburg, in langdurig
bruikleen aan het Zeeuws Museum.

leven van deze vrijwel onbekende kunstenaar.5 Zo
werd mij duidelijk dat er vier portretten bekend
zijn die door Van Aerde geschilderd zijn, te weten
dat van De Wind, de twee portretten van Jan
Tieleman Spijker en Geertruida van der Nisse in
de collectie van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed
en een priesterportret in het Amsterdamse
Museum Ons’Lieve Heer op Solder. Vervolgens
blijkt er in de St. Martinuskerk in Weert een
altaarstuk uit 1761 te zijn, dat de Aanbidding der
herders voorstelt. Voorts was er op een veiling
in Amsterdam in 1987 een portret dat mogelijk
mr. Wilhelmus Christianus de Crane voorstelt.
In de documentatie van het RKD-Nederlands
Instituut voor Kunstgeschiedenis trof ik verder
een schoorsteenstuk van zijn hand uit 1766 in
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J. B. van Aerde, Portret van Jan Tieleman Spijker.

J. B. van Aerde, Portret van Geertruida van der Nisse.

Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Foto Margareta Svensson

Foto Margareta Svensson

een huis in Goes aan. Op een veiling bij Christie’s
in Londen tenslotte was in 1991 een schilderij dat
als titel The seamstress (de naaister) had. Alle
werken zullen later in dit artikel nog nader aan
de orde komen.
De gedateerde werken en de plaatsen waar hij
gewerkt heeft hebben ertoe geleid dat er nu een
eerste korte levensbeschrijving opgesteld kan
worden, waarbij vooral het Stadsarchief Amsterdam belangrijke bronnen heeft geleverd. Aanleiding daar als eerste te kijken was het priesterportret dat in het Amsterdamse museum wordt
bewaard. Van Aerde blijkt zich op 14 mei
1771 te hebben ingeschreven als Poorter van
Amsterdam 6 en heeft op diezelfde dag zijn
‘schildersgeld…van ’t gild’ betaald.7 Uit de in
schrijving als Poorter wordt bevestigd dat het om
dezelfde Van Aerde gaat, want er wordt vermeld
dat hij ‘fijnschilder’ en afkomstig uit Antwerpen
was. Waar en wanneer hij is getrouwd heb ik
niet kunnen terugvinden, maar op 10 november
1772 is Petronella Brigitta RK gedoopt als kind
van Jan Baptista van Aerde en Cornelia Bosdijk.8
Twee jaar later werden op 15 augustus 1774 Maria
Angela en Catharina in kerk ’t Boompje en kerk
de Pool eveneens RK gedoopt 9. Blijkens het begraafregister zijn zowel de moeder als de tweede

dochter Catharina, als gevolg van de bevalling
overleden en op 29 augustus van dat jaar begraven. Het gezin woonde toen aan de Kalverstraat
‘over ’t clooster’.10 Van Aerde is vervolgens op 26
september 1781 hertrouwd met Engelina Catherina Lageman, weduwe van Jan Kuijper.11 Deze
is overleden in 1801 en op 16 juni van dat jaar
begraven in de Oude Kerk.12 Het echtpaar woonde
toen in de Kalverstraat bij de Luciensteeg. Uit de
diverse doopaantekeningen blijkt dat er verschillende familieleden Van Aerde en Bosdijk getuige
waren. Zo ook was Jan Baptista van Aerde zelf op
3 februari 1773 in Middelburg getuige bij de doop
van Maria Johanna Briels, dochter van Thomas
Briels en Catharina Bosdijk.13 In de Burgerlijke
Stand van Amsterdam tenslotte wordt vermeld
dat Jan Baptista van Aerde ‘oud vier en zeventig
jaren wonende Kalverstraat bij St Luciensteeg
n 42 van beroep koopman gehuwd geweest met
Engelina Catharina Lageman’ op 21 december
1812 is overleden.14 Dit brengt zijn geboortejaar
op ca. 1738.
Wanneer en waar Van Aerde is geboren heb
ik nog niet kunnen achterhalen. Toen hij zich
in Amsterdam vestigde kwam hij uit Antwerpen, waar hij aanwijsbaar immers in 1764 in het
gilde was ingeschreven. In het Antwerpse Felix
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J.B. van Aerde, Schoorsteenstuk.
Foto RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis.

Archief (het stadsarchief) heb ik echter geen vermelding van zijn doop kunnen vinden. Wel trof
ik er meerdere personen met dezelfde achternaam
aan in de doopregisters. Het is natuurlijk ook
goed mogelijk dat hij helemaal niet in Antwerpen is geboren, maar daar alleen zijn geluk heeft
gezocht als kunstenaar. Kennelijk is hij daar niet
succesvol geworden en is hij uiteindelijk naar
Amsterdam getrokken.
Antwerpen was vanaf het begin van de 18e
eeuw overigens in kunstopzicht geen belangrijke
stad meer. De roem was voorbij en er waren dan
ook weinig kunstenaars meer actief.15 Meerdere
kunstenaars, zoals Harmanus Serin (1677-1756)
en Ignatius de Roore (1686-1747), zijn Van Aerde
dan ook voorgegaan door uit Antwerpen te vertrekken in hun zoektocht naar opdrachten in het
noorden.16
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Nu meer bekend is van het leven van Jan
Baptist van Aerde kan ook zijn werk een plaats
krijgen. Het tot nu toe vroegst bekende schilderij
is de Aanbidding der herders dat hij in 1761 heeft
geschilderd voor de St. Martinuskerk in Weert.
Het is een groot altaarstuk, dat maar liefst 400
x 249 cm. meet. Het schilderij is mij uitsluitend bekend van een foto in een publicatie, die
John van Cauteren in 1991 heeft gewijd aan de
kunstwerken in deze kerk.17 Centraal staat de krib
met het kind Jezus met ter linkerzijde Josef en
Maria en rechts enkele knielende herders. Boven
zweven engelen in de lucht waarvan enkelen een
kruis dragen. De hele uitstraling van dit werk is
uiterst barok. Het schilderij is twee keer gerestaureerd, in 1867 en 1927. Bij de tweede restauratie
kwamen de signatuur en datering aan het licht.
Hoe Van Aerde de opdracht tot dit grote stuk
heeft gekregen is niet bekend en ook niet waar
hij vandaan kwam. Na deze opdracht heeft hij
zich dus in 1764 in het Antwerpse Lucasgilde
ingeschreven om vervolgens al weer in 1766 in
Goes aan de slag te gaan. Daar heeft hij voor een
vertrek in een huis aan de Kleine Kade 47 een
schoorsteenstuk geschilderd. Het is een idyllische
voorstelling, waarop op de voorgrond een moeder
met een vissend kindje onder een boom op de
oever van een riviertje zit terwijl iets verderop
een moeder met kind en een geitje over een brug
lopen. In de verte is een glooiend, buitenlands
landschap zichtbaar. De voorstelling gaat in grote
lijnen terug op een prent van Francesco Zucarelli;
bijzonder is te vermelden dat deze prent tot 1909
in het huis is gebleven. 18 Dit huis was vanaf 1760
eigendom van mr. Johan Isebree (1715-1778), die
het van 1760-1765 uitvoerig heeft verbouwd tot
de huidige 18e eeuwse staat. Hij was gehuwd met
Catharina Elisabeth van Roseveldt (1725-1754),
maar met haar heeft hij er door haar vroegtijdig
overlijden nooit gewoond. In het huis hingen
meerdere schoorsteenstukken en schilderwerken
in deurpartijen van o.a. L.F. Aems en P. Bobbaert, maar van deze zei Van Dissel: ‘Hoewel de
bomen en figuren niet altijd even overtuigen zijn
geschilderd, mag dit werk toch gelden als één van
de beste die zich bevinden in het Kadehuis.’
Het is aannemelijk te veronderstellen dat
Van Aerde dankzij deze opdracht in Goes later
ook de twee portretten voor de echtelieden Jan
Tieleman Spijker (?-1794) en Geertruid van der

Zeeland

28.3

Nisse, vrouwe van Nisse (1732-1796) heeft mogen
schilderen. 19 Dit echtpaar bewoonde het Huis ter
Nisse in de nabij Goes gelegen ambachtsheerlijkheid Nisse. Spijker was eerst schout en secretaris
van Waarde en later baljuw en secretaris van
Nisse. Hij is op 11 april 1771 gehuwd met Geertruid van der Nisse, buitenechtelijke dochter van
mr. Gillis Corneliszn. Van der Nisse en Barbara
Polvliet. De portretten zijn niet gedateerd, maar
wellicht zijn deze ter gelegenheid van het huwelijk gemaakt. Spijker is als heupstuk staand voor
een muur weergegeven, voornaam kijkend met
zijn rechterhand in zijn jas en een degen op zijn
zij. Op de achtergrond is een hooimijt zichtbaar.
Geertruid van der Nisse is daarentegen zittend
in een vertrek, gekleed in een fraaie gele jurk
afgebeeld, met in haar linkerhand een waaier en
in haar rechterhand een horloge aan een ketting.
Om haar nek draagt ze een fraai sieraad met een
grote parel. Beide portretten hebben een mooie,
rijke stofuitdrukking en getuigen zeker van
kwaliteit. Het Huis Ter Nisse is in 1844 gesloopt,
maar had in de tijd van het echtpaar Spijker-van
der Nisse een grootse allure met grote tuin en
op het huis was vijf man personeel. In het kerkje
van Nisse herinneren de wapens Spijker en Van
der Nisse op de ombouw van het orgel ons nu nog

aan de laatste telg uit het geslacht Van der Nisse
en haar echtgenoot.
Dan volgt het hierboven als eerste genoemde
portret van dr. Paulus de Wind. De kunstenaar
heeft De Wind zittend aan een bureau weergegeven, terwijl hij aan het schrijven is en een
stukje papier met wat aantekeningen in de hand
heeft. Het portret zal vermoedelijk geschilderd
zijn tussen 1766, het jaar dat Van Aerde in Goes
aan het werk was, en 1771, het jaar waarin De
Wind is overleden. De Wind was van 1769-1771
lid van het Zeeuws Genootschap. Wellicht is het
lidmaatschap van het Genootschap de aanleiding
voor dit portret geweest, waarop hij voornaam is
afgebeeld. De korte pruik dateert het portret in
ieder geval in het derde kwart van de 18e eeuw.
Voor een uitgebreide biografie van De Wind
verwijs ik verder graag naar de eerste editie van
Zeeland van dit jaar.20 Naar dit portret is door een
niet bekende kunstenaar een tekening gemaakt,
die ooit is getoond op de Medisch-Historische
Tentoonstelling in 1949.21
In Museum Ons’Lieve Heer op Solder in Amsterdam wordt in het depot een portret van een
priester bewaard, dat volgens de Bezoekersgids
van 1947 de Franciscaner pater Gasparus Boon
zou voorstellen.22 Deze pater was van 1738 tot

Orgel met de wapens Spijker en Van der Nisse. Foto: Jim van der Meer Mohr.
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zijn overlijden in 1762 assistent in de Mozes en
Aaron Kerk in Amsterdam. De manier waarop de
voorgestelde hier is weergegeven, zittend in een
bibliotheek met een bijbeltje in de hand en een
crucifix op de tafel, is die van het sedert 1650
en ook in de 18e eeuw gangbare pastoorsportret.
De identificatie als Gasparus Boon kan dus geen
stand houden.23 Wie de hier voorgestelde priester
wel is, zal vermoedelijk nooit duidelijk worden.
In 1987 was op een veiling in Amsterdam een
portret dat waarschijnlijk mr. Wilhelmus Christianus de Crane voorstelde. Het is gesigneerd J.B.
van Aerde, maar helaas is mij geen afbeelding
bekend. 24 Als de identificatie juist is, dan betreft
het hier wederom een portret van een Zeeuw. De
Crane is op 4 november 1745 in Biezelinge bij Kapelle geboren als zoon van ds. Mattheus de Crane
en Maria Step. Op 29 juli 1771 is hij in Goes
gehuwd met Catharina Henrietta van Tilborgh,
gedoopt te Dordrecht 28 februari 1756, overleden
te Goes op 9 april 1789, dochter van Melchior en
Dina Maria Muller, weduwe van Jacobus Loke. De
Crane is op 23 juni 1816 in Den Haag overleden,
waar hij lid was van het Wetgevend Lichaam.
Blijkens de notitie op het fiche van het RKD/
Iconografisch bureau is De Crane zittend weer-

gegeven met een blad papier in de hand en de
Corpus Iuris achter hem. Zo te lezen een pose die
vrij traditioneel is.
Tot slot is mij uitsluitend van een veilingnotitie nog een genrestuk van de hand van Van Aerde
bekend dat de titel The Seamstress (de naaister)
had.25 Hoe dit er heeft uitgezien zal ik wellicht
nooit weten.
Al met al heeft Jan Baptista van Aerde ons
dus een klein oeuvre nagelaten. Als eerste kreeg
hij de opdracht voor een groot altaarstuk in
Weert. Daarnaast heeft hij ook een genrestuk geschilderd. In Zeeland heeft hij vervolgens in het
derde kwart van de 18e eeuw een drietal mooie
portretten en één alleen uit een vermelding bekend portret en een schoorsteenstuk gemaakt. In
die tijd waren er ook enkele andere portrettisten
werkzaam, die een groot deel van de markt in
handen hadden, zoals Jan Appelius (ca,. 17581790) en de Dordtenaar Aert Schouman (17101992).26 Kennelijk was Van Aerde niet succesvol
en bleven de opdrachten uit. Dat zal dan ook de
reden zijn geweest dat zijn beroep bij zijn overlijden niet meer kunstenaar, maar koopman was.
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J.B. van Aerde, Portret van Paulus de Wind, gesigneerd
linksboven J.B. van Aerde. Fecit; olieverf op doek, 86,6 x
66 cm., Zeeuws Museum, collectie Zeeuws Genootschap,
inv.nr. G1654. Legaat Jan Tak, Middelburg, 1915.
U. Thieme en F. Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Leipzig
1907-1950; Deel I, 1907, p. 99.
Ph. Rombouts en Th. Van Lerius, De Liggeren en andere
historische archieven der Antwerpsche St.-Lucasgilde.
Antwerpen 1872, II, p. 820.
Saur - Allgemeines Künstlerlexikon : die bildenden
Künstler aller Zeiten und Völker [Saur]. München, 1992, I,
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Chr. Wright, Paintings in Dutch Museums, Amsterdam
1980, resp. p. 3 en 4.
Stadsarchief Amsterdam, Poorterboek, toegangsnummer 5033, inv.nr. 28.
Stadarchief Amsterdam, archiefnummer 366, nr. 1405.
Stadsarchief Amsterdam, DTB 357, p. 54 (folio 27v) nr.5.
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Zie hiertoe ook: K. Van der Stighelen, Hoofd en Bijzaak.
Portretkunst in Vlaanderen van 1420 tot nu. Zwolle/Leuven 2008, p. 195-218.
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gedateerd: Joannes van Aerde 1761; olieverf op doek,
400x249 cm. Zie: J. van Cauteren, ‘Schilderijen in de St.
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de Weerter schilders van voor 1900.’, in Weert in Woord
en Beeld: Jaarboek voor Weert (1986), 1991, p.57, 58
catalogusnummer 8, met afb. 17.
18 J.B. van Aerde, Schoorsteenstuk, gesigneerd en
gedateerd linksonder: J.B. van Aerde 1766; olieverf op
doek, 160x78 cm. Zie voor dit stuk: Voorlopige lijst der
Nederlandsche monumenten, Utrecht 1922 VI, p. 53
(foutief als door J.B. van Reede) en A.J. van Dissel, Kleine
Kade 47, een 18de-eeuws herenhuis te Goes (ongepubliceerde licentiaatsscriptie), Gent 1976, p.248-251. Zie
voor alleen het huis ook: A.J. van Dissel, ‘Het huis Kleine
Kade 47 te Goes.’ Historisch Jaarboek voor Zuid- en
Noord Beveland 3 (1977), p. 103-118. Zie voor de prent:
A.W.A. Boschloo, The prints of Remondinis. Amsterdam
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meegewerkt. Met dank aan F. de Klerk, archivist, die zo
vriendelijk was mij per email d.d. 13-6-2019 te voorzien
van een scan van het betreffende stuk in bovengenoemde dissertatie van Van Dissel.
19 J.B. van Aerde, Portretten van Jan Tieleman Spijker(?-1794) en Geertruida van der Nisse (1733-1796),
beiden linksonder gesigneerd: J.B. van Aerde f. Beiden
olieverf op doek, resp. 85,5x69 cm. en 85x68,5 cm.
Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, inv.
nrs. C1523 en C1522. Deze twee portretten stellen verre
Zeeuwse voorouders in vrouwelijke lijn voor. Zie hiertoe
de kwartierstaat van mijn overgrootvader J.C. van der
Meer Mohr in: Kwartierstatenboek 2000. Verzameling
kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van het
jaar 2000. Rotterdam/Den Haag 2000, p. 268, 269. Zie
voor Van der Nisse bijvoorbeeld: J. de Ruiter, Nisse dorp
aan de Zwake. Goes z.j. (1996), p. 27-30. Deze portretten
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gehuwd was met Jan Hendrik Verschoor, heer van Nisse.
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Waag te Amsterdam 7 juli-31 augustus 1949, cat.nr.
409.
J.B. van Aerde, Portret van een priester, rechtsonder
gesigneerd J.B. van Aerde; olieverf op doek, 94x78 cm.
Museum Ons’Lieve Heer op Solder, Amsterdam, inv.
nr. A188. Vermelding in de Bezoekersgids 1947 op p.
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Robert Schillemans wees mij op de volgende publicatie
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en P.B Knipping, Van Schuilkerk tot Zuilkerk. Geschiedenis van de Mozes en Aaronkerk te Amsterdam. Amsterdam 1941, p. 313 vermeldt Boon als assistent en noemt
hem verder niet.
J.B. van Aerde, Portret van wsch. mr. Wilhelmus Christianus de Crane, gesigneerd J.B. van Aerde; olieverf op
doek, 68x64,5 cm. Veiling Amsterdam (Sotheby Mak van
Waay), 19-5-1987, nr. 125 als Hollandse School (XIXde
eeuw). Huidige verblijfplaats onbekend. RKD/IB fiche nr.
89733; zie voor de genealogische informatie: Nederland’s Patriciaat 4 (1913), p. 93.
J.B. van Aerde, The seamstress, gesigneerd Van Aerde fc;
olieverf op doek, 67x51 cm. Veiling Londen (Christie’s),
7-2-1991 lot 126a. Huidige verblijfplaats onbekend. De
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lieden uit Zeeland.’ Origine 3.2016, p. 42-47.
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‘t Is vol van schatten hier
Uit de verzamelingen van het Genootschap
Karel-Jan Kerckhaert

‘UitMUNTend!’
Op 23 mei j.l. opende in het Historisch Museum
de Bevelanden de tentoonstelling ‘uitMUNTend!’.
Deze tentoonstelling maakt deel uit van een
reeks die in 2019 wordt georganiseerd door het
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Weten
schappen in het kader van zijn 250-jarig bestaan.
Het spreekt voor zich dat in dit jubileumjaar een
tentoonstelling over één van de oudste collecties
van het genootschap niet kan ontbreken.
In een charmant ingerichte kamer toont de
tentoonstelling een keur aan munten en penningen. Aangezien de tentoonstelling is opgebouwd
rondom enkele thema’s zijn zowel hele oude als
hele nieuwe, waardevolle en ‘waardeloze’ munten
te zien. Ook zijn er exemplaren te zien waarvan er miljoenen gemaakt zijn, naast munten
waarvan er slechts enkele bekend zijn. Een munt
uit die laatste categorie verdient meer aandacht,
namelijk een munt uit de collectie Hubregtse van
het KZGW waarvan er slechts vijf bekend zijn.
Van deze vijf exemplaren bevinden zich er drie in
de collectie van het Genootschap.1
Waar Hubregtse deze zilveren munten precies
gevonden heeft, is niet duidelijk. Afgaand op de
andere vondsten gedaan door hem lijkt het niet
anders te kunnen zijn dat dat deze munt afkomstig is uit het Zeeuwse kustgebied (omgeving
Domburg of waarschijnlijker nog de kop van
Schouwen). Het formaat en de iconografie maken
het daarnaast aannemelijk dat hij dateert in de
Middeleeuwen en wel in de periode 1100-1300.
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De voorzijde van de munt vertoont centraal
een ster omgeven door een dubbele parelrand.
Tussen deze twee parelranden staat vaak het
omschrift ‘+INIERIG’2 te lezen zijn. De vierde
letter is bij het exemplaar op de foto niet te lezen,
maar op een soortgelijk exemplaar staat wel
duidelijk de letter ‘E’. De keerzijde vertoont een
gevoet kruis omgeven door een parelrand. In het
tweede tot het vierde kwart van het kruis staan
sterren terwijl in het eerste kwart de letter ‘E’ is
weergegeven. Centraal in de voetjes van het kruis
staat een enkele punt of heeft een punt gestaan.
De diameter van de munten in de collectie van
het KZGW is 1 cm en het gewicht varieert van
0,3-0,4 gram.
Deze munt maakte onderdeel uit van een
economisch systeem waarbij in onze contreien
enerzijds de petite deniers uit Vlaanderen circuleerden en anderzijds de Hollandse penningen. De
Hollandse penningen werden geslagen volgens de
Hollandse voet ( een gewicht van 0,6 gram), de
Vlaamse munten volgens de Vlaamse voet (een
gewicht van 0,41 gram). De munten in Holland
werden centraal geslagen door de graaf terwijl
het aanmunten van penningen in Vlaanderen
decentraal plaatsvond door lokale machthebbers
en steden. Het muntrecht lag zowel in Vlaanderen
als in Holland bij de graaf.
De 12de-14de eeuw was een roerige periode
in Zeeland. Zeeland bewesten Schelde was door
de Duits keizer in leen gegeven aan de graaf
van Vlaanderen die het vervolgens in onderleen
gaf aan de graaf van Holland. Naarmate de tijd
vorderde ging de graaf van Holland zich steeds
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Voorzijde en keerzijde KZGW GM3042

autonomer opstellen in Zeeland bewesten Schelde, welke houding leidde tot spanningen tussen
beide graven. Hierbij trok uiteindelijk de graaf
van Holland aan het langste eind na de slag bij
Zierikzee op 10 en 11 augustus 1304.
De drie munten in de collectie van het KZGW
lijken een typisch product van die roerige tijd.
Wanneer we afgaan op het gewicht en het voorkomen van het omschrift dat niet verwijst naar
de Hollandse graaf, ligt een determinatie als een
petite denier voor de hand. Wanneer we rekening
houden met de iconografie van de sterren en het
voorkomen van het gevoet kruis, lijkt de munt
thuis te horen in de Hollandse traditie. Afgaand
op het feit dat tot nu toe alleen maar exemplaren
van deze munt zijn gevonden in Zeeland bestaat
zelfs de mogelijkheid dat het hier een Zeeuws
muntslag betreft. Dit zou dan mogelijk de eerste
muntslag zijn in Zeeland. Meer dan genoeg reden
om meer onderzoek naar deze munt te doen en
zeker om hem te gaan bekijken in het Historisch
Museum de Bevelanden in Goes.3

Noten
1
2

3

GM3042,GM3043 en GM3059
Over de tekst op de voorzijde van de munt bestaat nog
enige discussie. De drie exemplaren uit de collectie
van het KZGW maken de hier genoemde interpretatie
de meest waarschijnlijke.
De tentoonstelling ‘uitMUNTend!’ is nog tot 26 oktober te bezoeken.
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Herman Nijhuis

‘Jaws’ in de catacomben van het Zeeuws Museum

Diep in het depot van het Zeeuws Museum
liggen, om precies te zijn in Depot 01, kast 68,
plank 5 en 6, visresten en wel in het bijzonder
vijf haaienbekken. Deze zouden zo op de affiche
van de kaskrakerfilm ‘Jaws’ uit 1975 van Steven
Spielberg hebben kunnen staan. De grootste
zeker, de kaken van de tijgerhaai maken indruk:
honderden tanden op een rij. Deze haaien kunnen
vijf meter lang worden en staan erom bekend dat
ze vaak zwemmende mensen aanvallen. Er staan
nog vier wat kleinere kaken op de plank. Ook van
haaien die weleens mensen aanvallen. Macabere
humor lijkt biologen niet ontzegd te kunnen
worden: alle vijf de haaiensoorten behoren tot
de familie van de Requiemhaaien. Maar wellicht
komt dat van ‘requin’ (Frans), hetgeen ‘haai’
betekent.
De wijd opengesperde kaken bevatten honderden grote, zeer scherpe, puntige tanden. Het
ziet er zeer indrukwekkend uit! Wat ook tot de
verbeelding spreekt is de ouderdom van deze
vijf kaken. Ze zijn in de periode 1818-1879 in
de collectie opgenomen en behoren nu tot het
beschermd erfgoed. Aan de hand van de kaken
kan uitgelegd worden hoe de tanden bij het eten
gebruikt worden.
De vijf kaken zijn waarschijnlijk van de volgende haaiensoorten:
– Carcharhinus leucas (Müller en Henle,
1839), de stierhaai, dan wel Carcharhinus
longimanus (Poey, 1861), de wittiphaai, dat
is niet met zekerheid te bepalen. Er zijn er
twee, de collectienummers zijn NHG23534 en
NHG23535.
– Carcharhinus galapagensis (Snodgrass
& Heller, 1905), de Galapagoshaai,
collectienummer NHG23536.
– Carcharhinus longimanus (Poey, 1861), de
wittiphaai. Deze kaken konden wel met
zekerheid op naam gebracht worden. Het
collectienummer is NHG23537.

108

‘t Is vol van schatten hier

Galeocerdo cuvier (Péron & Lesueur, 1822), de
tijgerhaai, collectienummer NHG23538.
Alle vijf de kaken komen van gevangen haaien en worden vermeld in de catalogus van het
KZGW van De Man (1879). Ze komen niet voor in
de lijst Lafont (1818) en zijn dus mogelijk tussen
deze twee data verworven.
Wat is, naast het indrukwekkende uiterlijk
van zo’n kaak, er nu zo bijzonder aan? Allereerst,
kaak‘beenderen’ van haaien en roggen bestaan
niet uit been maar uit kraakbeen. Bij gewone vissen (beenvissen) bestaan de kaken uit beenmateriaal. Omdat ze van beenmateriaal zijn, kunnen
ze ook fossiliseren. Kraakbeen daarentegen fossiliseert niet. De tanden, die zowel bij beenvissen
als bij kraakbeenvissen (haaien en roggen) uit
buitengewoon hard materiaal bestaan, fossiliseren wel. Daarom vinden we van de fossiele haaien
en roggen alleen de tanden en kauwplaten en/
of stekelvoetjes (alleen bij roggen, ook van been)
op onze stranden. Het strand van Cadzand en dat
van De Kaloot zijn bekend vanwege de vele haaientanden die er gevonden worden. In tegenstelling tot de tanden in de kaken in ons depot, die
wit zijn, zijn de fossiele tanden meestal zwart. De
zwarte (en soms bruine) kleur komt van het sediment waar ze uiteindelijk in terecht zijn gekomen
en waar ze fossiliseerden. Als ze zwart zijn was
dat zuurstofloze klei.
Waarom vinden we zoveel losse fossiele
tanden op onze stranden? Dat kan met behulp
van de kaken in de collectie prima verklaard
worden. Zoals gezegd: “honderden tanden kijken
ons aan” In boven- en onderkaak zitten meerdere
rijen tanden achter elkaar. In elke kaak kan een
rij wel honderd tanden bevatten. Als er dan tien
rijen achter elkaar zitten , heb je per kaak al zo’n
1000 tanden per vis. Haaien en kraakbeenvissen
wisselen voortdurend. Oude tanden worden vervangen door nieuwe tanden die al klaar liggen.
Breken er bij de jacht één of meerdere tanden af

–

Zeeland

28.3

Binnenzijde kaak stierhaai of wittiphaai met tandrijen
NHG23535
Kaken van stierhaai of wittiphaai NHG23534

Kaken van wittiphaai NHG23537
Kaken van Galapagoshaai NHG23536

Haaientanden van De Kaloot

dan springen de er achter liggende tanden er voor
in de plaats en is het gebit weer op orde. Als je
weet dat de uitgestorven reuzenhaai Carcharocles
megalodon, (Agassiz,1843) bijna 18 meter lang
kon worden en dan zoveel tanden had,driehoekig
met zijden van zo’n 10 cm of soms nog wat groter,
dan kan je nagaan dat walvissen een belangrijke

Kaken van tijgerhaai NHG23538
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Zeeduivel

Kaken van zeeduivel NHG22844

prooi voor deze reuzenhaaien vormden. Deze hele
grote haaientanden liggen ook in onze collectie
en zijn o.a. opgevist tijdens de jaarlijkse, door het
Genootschap georganiseerde, bottenvistochten op
de Westerschelde.
Naast de vijf haaienkaken ligt er nog een
kleinere, maar er niet minder vervaarlijk uitziende kaak op de plank in het museumdepot. Het
is de kaak van de zeeduivel, ook wel hozemond
genoemd: Lophius piscatorius Linnaeus, 1758,
collectienummer NHG22844. Vooral de onderkaak is ruim voorzien van zeer scherpe puntige
tanden. Het is een vis die op de bodem, goed
gecamoufleerd, op de loer ligt om een nietsvermoedend visje te verschalken. Daarbij heeft hij
een hele fraaie ‘hengel’; de eerste vinstraal van
zijn rugvin, die hij omhoog kan klappen, met aan
het eind een vlezig ‘vlaggetje’. Het prooivisje (zelf
ook op zoek naar eten) zwemt voor de zeeduivel
langs en zwemt nieuwsgierig naar dat wapperende vlaggetje. Is het er dicht genoeg bij, dan opent
de zeeduivel alias hozemond snel zijn grote bek
en wordt het als het ware naar binnen gezogen in

die grote muil met tanden en is er geen ontsnappen meer mogelijk. Zeeduivels kunnen wel twee
meter lang worden; het is een dure vissoort en
het duurste stukje ervan zijn de ’hammetjes’, de
spierbundels aan beide zijden van de ruggengraat.
De haaien waarvan wij in de collectie de
fossiele tanden bewaren zullen we gelukkig
niet meer tegenkomen, hoewel sommige soorten nazaten er ook mogen zijn. Maar die leven
gelukkig niet bij ons in zee. Kennismaking met
een zeeduivel behoort wel tot de mogelijkheden,
in de viswinkel of in het restaurant. Zijn tanden
zal hij dan in het algemeen niet meer laten zien,
daarvoor moet je dan naar onze kakencollectie.

Model van de bek van de uitgestorven reuzenhaai
Tand van uitgestorven reuzenhaai NHG20330
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(Diergaarde Blijdorp, Rotterdam)
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Aanwinsten ruilverkeer publicaties: september

Kroniek, Magazine van Historisch Genootschap
Roterodamum ( juni 2019) begint met het artikel
‘Rotterdam en zijn pleasurescapes 1870-1975’ van
P. van de Laar. In het tijdschrift zal de komende
tijd aandacht zijn voor het uitgaansleven in de
havenstad over langere tijd gezien en vergeleken
met andere havensteden zoals Barcelona,
Hamburg en Gotenburg. Pleasurescapes zijn
publieke stedelijke ruimtes in havensteden die
historisch gezien vooral bekend zijn vanwege
hun vermaaksfunctie. Hier wordt ingegaan op
de belangrijkste Rotterdamse Pleasurescapes:
vóór 1914 de Zandstraatbuurt, tussen 1914
en 1940 de Coolsingel/Schiedamsedijk en na
1945 Katendrecht. De Zandstraatbuurt was
als vermaaksgebied al bij iedere zeegast sinds
de zeventiende eeuw bekend. In 1912 werd de
buurt gesloopt, maar blijft in ons collectieve
geheugen een rol spelen door bijvoorbeeld
schilder Kees van Dongen en cabaretier Koos
Speenhoff. De buurt verdween, maar de zonde
bleef. De Schiedamsedijk werd na zonsondergang
de vrolijkste straat in Rotterdam. Gasten en
Rotterdamse burgers, studenten zoals Drs. P.,
vonden hier hun stadsplezier. Drs. P. - zijn
echte naam was Heinz Hermann Polzer - had
de Schiedamsed ijk leren kennen in vol bedrijf,
met muziek, drankgelagen en prostituees.
Hij zou later meerdere liedjes schrijven over
het verloren gegane ‘oude’ Rotterdam. Na het
bombardement in 1940 werd de prostitutie uit
het centrum verdreven en na 1945 begint de
geschiedenis van het rosse Katendrecht. Bij
het uitgaansleven in Rotterdam hoort zeker
ook de jazz- en dansmuziek en dit jaar wordt
herdacht dat honderd jaar geleden voor het eerst
jazz zijn intrede deed. In het Grand Théâtre
aan de Pompenburgsingel debuteerden in 1926
de Ramblers en in die jaren gaven de talrijke
danspaleizen het Rotterdamse uitgaansleven
een ongekende grandeur. Na het verwoestende
bombardement in 1940 herstelde het Rotterdamse
uitgaansleven zich snel en bezocht het publiek
steeds massaler de concertzalen. Door de antiJoodse maatregelen verdwenen veel muzikanten,

Drs. P. - Heinz Hermann Polzer - (1919-2015) heeft zeker
veertien liedjes en rijmende teksten over Rotterdam
geschreven, dikwijls met muziek van hemzelf.

alleen in Katendrecht - een verboden plek
voor de Duitsers - maakte het muziekleven een
ongeëvenaarde bloei door, tot de Duitsers na
Dolle Dinsdag een terreurbewind voerden en
razzia’s, beschietingen en de hongerwinter de
jazz uit Rotterdam deden verdwijnen.
In De Maasgouw, tijdschrift voor Limburgse
Geschiedenis en Archeologie (2019, 2) schrijft
M. Krutzen het verhaal over politieke delinquen
ten in het verblijfs- en bewaringskamp Sint-Igna
tiuscollege te Valkenburg, die daar tot eind 1948
verbleven. Meteen na de bevrijd ing - in Limburg
vanaf september 1944 - ontstond een klopjacht
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op iedereen die met de vijand had geheuld of
daarvan werd verdacht. ‘Foute Nederlanders’
(NSB’ers, SS’ers en andere collaborateurs)
werden in hechtenis genomen en aan justitie
overgedragen. Na de bevrijding was het aantal
mijnwerkers te klein om de noodzakelijke
productie van kolen op peil te houden. Er werden
wervingsacties gehouden onder politieke delin
quenten, die op deze manier hun steentje konden
bijdragen aan de wederopbouw van Nederland.
Het interneringskamp Valkenburg telde zo’n
1500 gevangenen, die ervoor hadden gekozen
liever als ondergronds arbeider in de kolenmijnen
te werken dan in een gevangenis hun straftijd
uit te zitten. In september 1947 staakte een flink
aantal gevangenen omdat ze het niet eens waren
met bepaalde besluiten: ze eisten meer extra
betaalde verlofdagen, meer bezoektijd, bijzondere
verstrekking van textiel en betere geestelijke
verzorging. De overheid trad hard op. Een aantal
delinquenten werd over verschillende kampen
in Nederland verspreid en de stakers kregen te
horen dat onder personen die rechtens van hun
vrijheid zijn beroofd een staking onder geen
enkele omstandigheid geaccepteerd zou worden.
Het krachtige optreden van de overheid deed de
opstandige stemming binnen kamp Valkenburg
snel veranderen. Honderden geïnterneerde
mijnwerkers werden teruggeplaatst en er kon
weer met man en macht gewerkt worden aan het
verhogen van de kolenproductie, die voor het
naoorlogse Nederland zo belangrijk was.
In het jaarboek van het Historisch Genootschap
van het Meetjesland (2108), Appeltjes van het
Meetjesland, beschrijft P. van de Woestijne ‘Het
eerste landboek van Maldegem uit 1645’. Dit
vroegst bekende landboek wordt bewaard in het
Rijksarchief in Gent. Een landboek of bunderboek
is een kadasterboek. Het werd opgemaakt om
te bepalen hoeveel en door wie belasting moest
worden betaald aan de lokale overheid, de
zogenaamde ‘ommestellingen’. Hoe meer grond
men bewerkte, hoe groter het veronderstelde
inkomen was van de gebruiker, of dat nu de
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Op zolder hangend over een scheepstouw, rechtstaand slapende
aspirant-zeemannen bij een Hollandse volkhouder en diens
vrouw.

eigenaar of een pachter was. Personeel of burgers
zonder land kwamen niet in het boek voor. Na
veel onlusten aan het eind van de 16e eeuw was
de maatschappij in Vlaanderen gedestabiliseerd.
Pas tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621)
werd de toestand min of meer normaal. Maar
de Tachtigjarige Oorlog was nog aan de gang
en de koning van Spanje had geld nodig, dus
moesten er belastingen worden geïnd. In 1644
of 1645 kreeg een landmeter van de baljuw en
de Maldegemse schepenbank de opdracht een
nieuw land- of bunderboek op te stellen. Aan
de hand van een ouder boek ging de landmeter
aan het werk. Alle percelen werden doorlopen,
verandering van eigenaar of gebruiker genoteerd.
Niet elk perceel bracht evenveel op: er was volle
grond, magere grond, veldland, meers, bos, veld,
ruwaege en nog veel meer. De landmeter was
vaak geen rekenwonder, ook in dit Maldegemse
boek moesten de maten vaak bijgesteld worden.
Na de opmetingen ging de scribent aan het
werk. De auteur beschrijft het ontstaan van
het landboek, de werkwijze van landmeter en
scribent en tenslotte de inhoud.
Van W. Joos is het artikel ‘Jan Francies Galens en de Verenigde Oost-Indische Compagnie’.
De doelstelling van de Compagnie was maximale
winsten te behalen. Het reilen en zeilen van de
VOC is in publicaties vaak tot in detail geanalyseerd. Het individu, de gewone VOC-werknemer
, krijgt in die publicaties maar een zeer beperkt
plaatsje toegewezen. In dit artikel wordt het leven
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van scheepstimmerman Jan Francies Galens uit
Lovendegem centraal gesteld. In de jaren vijftig
van de 18e eeuw kreeg scheepswerf Galens een
economische terugval, wat Jan Francies, mede
door het sterven van zijn echtgenote en andere
familiale moeilijkheden deed besluiten zijn vier
minderjarige kinderen en het familiebedrijf achter zich te laten om een beter bestaan te zoeken.
Auteur Joos vertelt over alle moeilijkheden die
toekomstige werknemers van de VOC te wachten
stonden. In de VOC-kamer Zeeland te Middelburg
was een officieel rekruteringsbureau met daarnaast een officieus opererend circuit van arbeidsbemiddelaars, waar berooide werkzoekenden zonder aanbevelingsbrieven meestal terechtkwamen
en waar ze flink werden uitgebuit. Wachtend op
hun aanmonstering konden ze dan bij zogenaamde volkhouders terecht voor kost en inwoning.
Voor timmerlieden, die dikwijls onder extreme
omstandigheden - tropische stormen of aanvallen
van piraten - hun werk moesten doen was de reis
zwaar. Het sterftecijfer bij de VOC-timmerlieden
lag daardoor onwaarschijnlijk hoog. De uitrusting, het leven aan boord, slechte slaapplaatsen
en ongezonde voeding krijgen de aandacht van
de auteur. Maar alle ellende tijdens de reis was
niets vergeleken met wat hen te wachten stond op
hun werkplek, het eiland Onrust. Alleen zij die
over een uitzonderlijke goede lichaamsgesteldheid beschikten hadden een kans tot overleven
op Onrust. Jan Francies Galens stierf er in 1760
en werd begraven op het zeemanskerkhof, op een
terrein met duidelijke scheiding tussen protestantse en katholieke VOC-dienaren. Moslims en
heidense slaven werden op een voor hen gereserveerde plek begraven.
Uit Hulst ontving het Zeeuws Genootschap van
de Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’
het Jaarboek 2018-2019. W. Verschraegen schrijft
hierin ‘Het cisterciënzer nonnenklooster ter
Haghen’, een van de weinige autonome kloosters
binnen de grenzen van de Vier Ambachten.
Vanaf ongeveer 1200 raakten verschillende
cisterciënzerabdijen betrokken bij het ontvenen

Wapenschild van het klooster Ter Haghen
(Bron: Hoste, ‘De glans van Citeaux’)

en in cultuur brengen van de veengebieden. In
1230 werd het klooster Ter Haeghen gesticht,
in de buurt van het riviertje De Blijde of
de Zoute vaart. Die rivier mondde bij het
huidige Terneuzen uit in de Honte, zo konden
streekproducten naar Gent en Zeeland worden
vervoerd. Gedurende hun hele verblijf in het
klooster hebben de nonnen te maken gehad met
tegenslag. Door de stormvloeden van 1248, 1262
en 1268 werden de landerijen voor een groot
deel onvruchtbaar, het vee verdronk en schuren
werden weggevaagd. Door de vele onlusten in
Vlaanderen is het klooster omstreeks 1325 totaal
verwoest. Na herstel kwamen de beruchte jaren
van de Zwarte Dood (1348-1351), en ook Ter
Haghen werd getroffen door de pest: de abdis
en een aantal kloosterlingen verloren het leven.
Tegenslagen en conflicten volgden elkaar op. In
1426 ontstond een soort burenruzie toen Guy
van Gistelle zijn bastaarddochter tot het klooster
wilde laten toetreden. Dat werd niet toegestaan
omdat alleen kinderen uit een wettig huwelijk
werden toegelaten. Uit wraak liet Van Gistelle
zijn mannen het klooster binnendringen om de
nonnen overlast te bezorgen en bovendien liet
hij de korenmolen onbruikbaar maken zodat
de broodvoorzienig stokte. De Tachtigjarige
Oorlog betekende het einde van Ter Haghen.
In 1566 brak vanuit Frans-Vlaanderen de
beeldenstorm uit,waardoor in het klooster grote
vernielingen werden aangericht. Daarna voerden
de Watergeuzen vanuit Vlissingen regelmatig
rooftochten uit in het deel van Vlaanderen dat
nog katholiek was. In 1574 werd het gebouw
platgebrand en vluchtten de zusters naar SintOmaars.
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Boekbesprekingen

Arjan van Dixhoorn, Gerjanne Hoek, Koen van der
Blij, David van Gelder (eds.), History of Zeeland
in the World. Exploring the World from Zeeland,
Middelburg, de Drvkkery, 2019,
ISBN 978-94-92183-78-1, 311 blz. € 29,50.
Het University College Roosevelt viert dit
jaar zijn derde lustrum. Gestart in het oude
Middelburgse stadhuis in 2004 als Roosevelt
Academy, heeft deze dochter van de Universiteit
van Utrecht zichzelf inmiddels ruimschoots
bewezen. Aan dit liberal arts and science college
kun je tot bachelor-niveau ook geschiedenis
studeren. Afgelopen jaar had de afdeling Arts
& Humanities van het UCR, waar geschiedenis
onder ressorteert, eveneens een feestje. Het
was toen vijf jaar geleden dat er dankzij een
genereuze gift van het Familiefonds Hurgronje
een speciale leerstoel History of Zeeland in
the World kon worden ingesteld. Bijzonder
hoogleraar op deze special chair werd Arjan
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van Dixhoorn (Terneuzen 1973), in 2004 aan de
Vrije Universiteit Amsterdam gepromoveerd. De
handelseditie van zijn dissertatie verscheen in
2009 onder de titel Lustige geesten: Rederijkers
in de Noordelijke Nederlanden (1480-1650). Het
familiefonds Hurgronje besloot in 2018 de chair
opnieuw voor vijf jaar financieel te ondersteunen.
Om dit te vieren bracht Van Dixhoorn de bundel
History of Zeeland in the World. Exploring the
World from Zeeland uit. Het boek bevat papers
van studenten waarvan de meesten het World
History Research Seminar: History of Zeeland in the
World in het voorjaar van 2017 volgden. De titel
van de bundel vind ik wat problematisch. Het
lijkt op het eerste gezicht namelijk een hoofdtitel
met een ondertitel, maar het betreft twee
verschillende delen. Van Dixhoorn stelt in zijn
inleiding dat de eerste 10 scripties (hoofdstukken)
handelen over de geschiedenis van Zeeland in
de wereld en dat er drie hoofdstukken (onder
de titel Exploring the world from Zeeland) aan
toegevoegd zijn van studenten die colleges Global
Humanities volgden. Afgezien van het feit dat de
bundel naast de inleiding 14 hoofdstukken telt, te
weten 11 over Zeeuwse onderwerpen en drie over
kunsttheoretische onderwerpen en Zionistische
literatuur, lijkt me dit geen gelukkige keuze. De
laatste hoofdstukken bungelen er nu een beetje
bij. De samenstellers hadden zich dus beter tot
de eerste 11 stukken en de eerste helft van de
boektitel kunnen beperken.
Na een inleiding van Arjan van Dixhoorn,
waarin hij ingaat op de ontwikkeling van de
kennismaatschappij (knowledge community) in
Zeeland, volgen de 14 bijdragen van de studenten. Van Dixhoorn schrijft in zijn inleiding
onder meer over zulke uiteenlopende zaken als
de verschillende kronieken over Zeeland, de
Middelburgse Commercie Compagnie (‘may well
have been the result of an “economic philosophy”
in the making’), het Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen, de VVV Walcheren en de rol van
twee belangrijke en invloedrijke Middelburgers
in de 19de eeuw, G.N. de Stoppelaar en zijn broer
J.D.M. (moet zijn: J.H.) de Stoppelaar.
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Leidraad in de colleges van Van Dixhoorn was
blijkbaar het boek Sciences in action van Bruno
Latour (1987), dat in vrijwel alle papers wordt
aangehaald. Kernbegrippen zijn de verandering
van de (kennis)maatschappij, communicatie en
besturen op afstand (acting at a distance, een
concept van Latour). Zeven studenten deden
onderzoek in het rijke archief van de Middelburgse Commercie Compagnie, werelderfgoed dat
wordt bewaard in het Zeeuws Archief. Dat leverde
interessante bijdragen op. Zoals die door Jurriaan
Santvoort over Stepanus-Laurentius Neale, agent
van de MCC, die zijn zaken aanvankelijk vanuit
Suriname en later vanuit Den Haag behartigde,
en diens gebruik van informatienetwerken. Kennis, informatie en netwerken zijn in alle papers
terugkerende thema’s. Marijn Thijs onderzocht de
correspondentie van de handelaar Louis le Grand
uit Cadiz, die van 1722-1725 met de MCC correspondeerde. David van Gelder hield zich bezig
met een voorgenomen actie van de MCC tegen de
Barbarijse zeerovers in 1722 die uiteindelijk niet
doorging (op financiële gronden), maar de importantie van institutionalised information networks
voor moderne bedrijven als de MCC aantoonde. In
The MCC and WIC at Odds: the Free Trade Dispute
and the History of Knowledge gaat Lisa Bosma in
op de animositeit tussen de WIC en de MCC na
het vrijvallen van het octrooi (en daarmee het
monopolie) van de WIC op de slavenhandel in
1730. Ook hier weer kennis als kernpunt: ‘(…) the
demonstration of knowledge for the MCC in early
modern society reinforces Darnton’s claim [in zijn
artikel uit 2000: An Early Information Society:
News and the Media in Eighteenth-Century Paris]
that every society is a knowledge society.’ Cecilia
Uitermark gaat in haar bijdrage nader in op de
conflicterende belangen van suikerraffinadeurs
in de Republiek en op St. Eustatius. De zaak van
het fregat de Watergeus komt aan bod in de paper
van Koen van der Blij. Hij vertelt hoe in 1776 dit
schip van de MCC op zijn retourreis naar Middelburg door een Engels schip werd aangehouden en
opgebracht naar Antigua. Uiteindelijk kreeg de
MCC ook in hoger beroep geen vergoeding voor

de geleden verliezen. Een leuke bijdrage vond ik
die van Meta Huijsmans over Adriaan Anthony
Brown, die zij een information master noemt. Hij
handelde vanuit Essequibo in zeldzame dieren,
zoals vogels die keesjekeesjes werden genoemd en
papagaaien. Daarvoor moest hij over veel kennis
beschikken. Brown liet een omvangrijke collectie
brieven tussen hem en personen in Middelburg
en Veere na. Daarmee hebben we de bijdragen
gebaseerd op het MCC archief gehad. In Smith and
Yair: Knowledge and the Wealth of Nations schrijft
Matija Kajic over de opvattingen van James Yair
en Adam Smith inzake de economische factoren
en de verdeling van welvaart met een uitstapje
naar Veere. Gerjanne Hoek blijft dicht bij huis,
maar gaat toch ook wereldwijd door haar bestudering van het netwerk van de Middelburgse
wijnhandelaar Andries van der Poest (1716-1783).
Van zijn communicatienetwerken in 1770 en
1774 en zijn wereldwijde correspondentie zijn
kaartjes opgenomen in het illustratiekatern in
het midden van het boek. Hierna volgen twee
artikelen met toerisme in de 19de en vroege 20ste
eeuw als onderwerp. Alexandra Navarro Garcia
schrijft over het boek Victor Hugo en Zélande,
geschreven door diens zoon Charles Hugo (1867)
en Daphne Blanker verdiepte zich in de vroegste
periode van de VVV te Middelburg (vanaf 1892),
die zij terecht als kennisinstituut ziet, maar
ook als aanjager van bijvoorbeeld een nieuwe
infrastructuur (wegen en andere verbindingen).
Voor de volledigheid noem ik tenslotte nog de
drie niet-Zeeuwse bijdragen: Alec Cornelissen
met Testing Israel’s Hypothesis: Recession and Style
in Early 17th Century Dutch Painting, Alexandra
Navarro Garcia met Vincent van Gogh and Charles
Blanc: Re-Assessing van Gogh’s “Theory of Colour”
en Jeanine M.D. Verkade met “Do You Think You
Will Frighten US?”: Fear in Zionist Terrorist Litera
ture 1946-1948.
Ik ben mij ervan bewust met deze korte recensie geen recht te doen aan de veelheid en volheid van deze interessante historiebundel. Tijdens
het lezen werd ik getroffen door de diversiteit en
kwaliteit van de bijdragen. De UCR geschiede-
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nisstudenten hebben hiermee wat mij betreft een
prima proeve van bekwaamheid afgegeven.
Peter Sijnke
Oud-archivaris van Middelburg

P. de Schipper, Verslaggever van ’t Nieuwe
Zeeuwtje. Uitgeverij: Paard van Troje, 2019.
160 pp. ISBN 9789071937729. € 17,50.
Boeken zoals deze biografie van Niek Karhof,
van 1926 tot 1959 hoofdredacteur van de Nieuwe
Zeeuwsche Courant die gelezen werd door roomskatholieken op de Zeeuwse eilanden, zouden er
meer geschreven moeten worden. De jaren veertig
en vijftig, maar nog veel meer de jaren twintig
en dertig van de vorige eeuw, zijn voor Zeeland
allesbehalve goed geboekstaafd door historici
en gelijkaardige auteurs. Dat geldt zeker voor
het verzuilde leven dat in het onderhavige boek
rijkelijk aan de orde komt.
De Schipper beschrijft in twintig ultrakorte
hoofdstukken echter eerst de rooms-katholieke
emancipatie en met name de rooms-katholieke
pers in Zeeland tussen circa 1850 en 1925. Bij dit
op zich heldere overzicht heb ik enkele kanttekeningen. Zo gebruikt De Schipper de term ‘bevindelijk gereformeerd’ voortdurend in de plaats van
orthodox gereformeerd, terwijl de term eigenlijk staat voor de uiterste ‘rechterzijde’ van het
gereformeerde protestantisme, zeg maar de groep
achter de SGP. Dat De Schipper het protestantisme
slecht begrijpt, blijkt ook wanneer hij een citaat
uit ‘De Zeeuw’ van 1905 aanziet voor een ‘springvloed van Bijbelteksten en kritisch gereformeerde
zelfkastijding’ en het een niet-wereldse tekst
noemt. In feite gaat het om een interessante tekst
waarin de betreffende redactie de vinger legt op
de gebrekkige inzet voor de minder bedeelden in
eigen kring – volop ‘werelds’ dus. Verder noemt
De Schipper in Breskens, Schoondijke of Yerseke
uitgegeven kranten ‘dorpse’ lilliputters, terwijl dit
gewoon regionale kranten waren die heetten naar
de plaats in de regio waar zij werden gedrukt.
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Vanaf bladzijde 53 draait het boek om de
sympathieke hoofdpersoon Nicolaas Johannes
Karhof (1894-1975), eerst hoofdredacteur van de
Nieuwe Zeeuwsche Courant en vanaf september
1934 regioredacteur Zeeland voor het eveneens
rooms-katholieke Dagblad van Noord-Brabant en
Zeeland en na de oorlog voor De Stem. Karhof,
een Noord-Hollandse katholiek, had journalistieke ervaring opgedaan bij de Nieuwe Schiedamsche Courant en de Katholieke Illustratie, voor
hij zich in 1926 in Goes vestigde. Hij werd er de
enige journalist én hoofdredacteur, geassisteerd
door een dame die zorgde voor de administratie
en de receptie. Verder waren er de plaatselijke
correspondenten met wie Karhof contact moest
onderhouden.
Tijdens zijn lange fietstochten over de Zeeuwse eilanden moet hij alle tijd gehad hebben om
het nieuws te herkauwen en de artikelen in zijn
hoofd voor te bereiden. Niek Karhof legde vaak
een eigen soort onderkoelde humor in zijn teksten
en droeg niet zomaar klakkeloos de standaard
rooms-katholieke standpunten van het moment
uit. Privé relativeerde hij het katholieke gezag,
in de krant durfde hij soms het platte materialisme dat in eigen zuil voorkwam een ‘verderfelijk
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kwaad’ noemen. Terwijl de Nieuwe Zeeuwsche
Courant toch met geld van de r.k. parochies
overeind werd gehouden. Dat De Schipper het
betreffende artikel classificeert als een uiting van
Karhofs ‘gietijzeren moraal’ en niet als een welkome maatschappijkritische noot, lijkt een misser
in de trant van de eerdergenoemde ten aanzien
van ‘De Zeeuw’.
Het belang van de biografie ligt, behalve in
de relativering van de zuilentrouw die er dus uit
blijkt, ook in het gegeven tijdsbeeld. We horen
Karhof mopperen op Statenleden die het aan
de vaardigheid ontbreekt om hun gedachten te
formuleren, terwijl anderen veel te lang praten
uit ijdelheidoverwegingen. Ook de achtergrondinformatie over de moeite die het kostte om een
eigen katholieke krant voor de Zeeuwse eilanden
overeind te houden is interessant. De Nieuwe
Zeeuwsche Courant kwam tijdens het grootste
deel van het Interbellum driemaal per week uit,
maar kreeg zoals meer kranten vanaf 1929 te
maken met de gevolgen van de economische
crisis. Er werd een fusiepartner gezocht, die wel
goed rooms-katholiek moest zijn. In 1934 volgde
overname door het in Breda zetelende Dagblad
voor Noord-Brabant en Zeeland en werd Karhof
rayonredacteur van een zesmaal in de week verschijnende Zeeuwse versie daarvan. Niek Karhof
behield echter een tamelijk grote zelfstandigheid.
Dat bleek ook tijdens de bezetting, toen hij probeerde zo weinig mogelijk bijeenkomsten en ceremonies van de NSB bij te wonen en te verslaan.
Hij weigerde ook ondanks herhaalde verzoeken
om lid te worden van Duitsgezinde organisaties.
Dit in weerwil van zijn chef in Breda, die wel
aan de Duitse druk toegaf, wat ertoe leidde dat
het Dagblad van Noord-Brabant en Zeeland na de
bevrijding in het najaar van 1944 een verschijningsverbod kreeg opgelegd.
Per 1 november 1944 herrees het Dagblad
echter met de naam van een illegaal blad: De
Stem. De Schipper heeft achterhaald hoe deze
goocheme truc van de bij het foute Dagblad betrokken Bredase heren precies vormgegeven werd.
Een staaltje van snelle verandering van kleur

waarvan er meer voorkwamen in pas bevrijd
Nederland, vaak onder het motto ‘de brutalen
hebben de halve wereld’. Wel werd bijna de hele
redactie op wachtgeld gezet, waarbij voor Karhof
en nog een regioredacteur een uitzondering werd
gemaakt. Zij functioneerden gewoon verder.
Zo haalde Niek Karhof in 1959, onverdroten
hard werkend en nog altijd relatief onafhankelijk
denkend, zijn pensioen. Hij moet het Zeeland dat
hij 33 jaar lang doorkruiste als weinig anderen
hebben gekend. Als halve buitenstaander en hele
intellectueel was hij prima toegerust om zijn taak
als journalist, redacteur en duider van ontwikkelingen te vervullen. Ook naar genoegen van de
elite van de rooms-katholieke zuil trouwens. Bij
zijn afscheid werd hij geprezen vanwege zijn ‘belangrijk aandeel in de emancipatie van geloofsgenoten op de Zeeuwse eilanden. Dat deze op de dag
van vandaag een woordje meespreken in tal van
bestuursorganen is mede aan zijn veelversneden
pen te danken.’
Is de biografie wat mij betreft geslaagd, De
Schipper heeft in mijn ogen toch betere boeken
geschreven, zoals ‘De Slag om de Oosterschelde’
en ‘De Sterke van Saaftinge’. Het gebied van de
godsdienst, waarop hij zich nu heeft gewaagd,
is niet zijn sterkste kant. Bovendien kan De
Schipper het blijkbaar niet laten om zijn eigen
oordeel aan de lezer mee te geven. Het leidt tot
een soort ‘uitleiding’ op de bladzijden 152 en 153
die bol staat van de clichés (over Zeeuwse klei in
verband met orthodoxie, blijkbaar onontkoombare kerkverlating, e.d.). De Schipper projecteert
vermoedelijk zijn ervaringen in het inderdaad
razendsnel onkerkelijk wordende noordwestelijk
Brabant op Zeeland en maakt ook gewoon fouten.
Zo is de PZC nooit protestants geweest, zoals hij
beweert (blz. 152). Met zijn formulering ‘een pure
terreurdaad, het verwoestend bombardement van
Middelburg op 17 mei’ (blz. 93) geeft De Schipper
aan dat hij veel van wat er in de laatste decennia
over de oorlogsdagen van 1940 geschreven is,
heeft gemist.
Kortom, in dit soort bijzaken lijkt het of de
journalist De Schipper de verdienstelijke histo-
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ricus De Schipper wat naar beneden haalt. Dat
geldt zeker ook voor blz. 67, waar een aantal
bekende, maar tot op de draad versleten clichés
over Zeeland ten beste worden gegeven. Eén
gegeven dat wordt genoemd, moet ontleend zijn
aan een stuk beeldvorming dat De Schipper ooit
ergens op Zuid-Beveland zal hebben opgepikt en
dat daar ook wel ontstaan zal zijn. Het gaat over
Middelburg ‘waar ze in de zeventiend eeuw Zeeland met Holland wilden laten fuseren. Dat ging
niet door dankzij fel verzet uit Goes en andere
niet-Walcherse steden.’ Dit gegeven is mij en ook
anderen die het Zeeland van de Gouden Eeuw
beter kennen dan ik, geheel onbekend. Het is ook
niet terug te vinden in Deel Twee van Geschie
denis van Zeeland. In zijn algemeenheid kende
Zeeland in die periode en ook in de eeuw nadien
sterke anti-Hollandse sentimenten, waarop Middelburg geen uitzondering was. Geen wonder dat
De Schipper voor zijn uitspraak geen bron noemt;
mocht die er toch zijn, dan houd ik me graag aanbevolen voor meer informatie, ook ten behoeve
van mijn collega’s historici.
Jan Zwemer
Zeeuws historicus

Rolf Roos (red.), 2019. Bloeiende duinen.
Uitgeverij Natuurmedia, Goedereede,
ISBN 9789082433647. € 29,50
In het voorwoord van het boek ‘Bloeiende duinen’
vermeldt eindredacteur Rolf Roos dat het boek
niet geschreven is voor een bepaalde doelgroep,
maar voor ‘mezelf en andere boeken- en
natuurliefhebbers’. Het verleende de auteur ‘hét
excuus om heel Nederland af te reizen, nieuwe
gebieden te bezoeken….’ etc. Dat lijkt geen heel
sterk argument om een boek te maken dat een
overzicht wil bieden van de rijkdom van het
Nederlandse duinlandschap. De ambitie van het
boek is om in 30 gebiedsbeschrijvingen en 100
soortportretten de levensgemeenschappen van de
Nederlandse duinen te karakteriseren. Het boek
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verwijst naar 50 online-wandelingen die de link
met natuurbeleving in het veld vormen.
Aan het boek hebben meer dan 30 auteurs met
kennis van zaken tekstbijdragen geleverd. Enkele
tientallen fotografen zorgden voor beeldmateriaal. Daarnaast bevat het boek heel veel kaartjes,
mooie aquarellen van besproken planten en de
nodige reproducties van kunstwerken. Al met al
een duizelingwekkende hoeveelheid informatie
en beeldmateriaal en dat is zowel de kracht als
de zwakte van het boek. Er wordt enorm veel
gepresenteerd en dat maakt bloeiende duinen
bij uitstek geschikt als informatiebron wanneer
je een gebied wilt bezoeken. De deskundigheid
van alle medewerkers staat borg voor heel veel
waardevolle en gevarieerde informatie, die beslist
een verrijking betekent als je het boek voor de
voorbereiding van een gebiedsbezoek gebruikt.
Ook de soortbesprekingen waarmee het boek
gelardeerd is zijn informatief en deskundig
geschreven. Bovendien wordt er ingegaan op
sprinkhanen, bijen, vlinders en slakken van de
duinen. Van die groepen wordt steeds een dubbele pagina gewijd aan de (karakteristieke) soorten,
de regionale bijzonderheden, gelardeerd met
– afgezien van de slakken – een redelijk complete

Zeeland

28.3

en representatieve fotoselectie van de besproken
soorten.
Het boek gaat over de plantengroei in de
duinen, maar wil dus tegelijk veel meer bieden.
Naast de bovengenoemde groepen die systematisch worden besproken vind je hier en daar ook
informatie over bijvoorbeeld lieveheersbeestjes,
paddenstoelen, nachtvlinders etc. Die informatie
is nogal fragmentarisch en verbrokkeld en soms
niet makkelijk te vinden. De aardsterren, waarmee Oranjezon en de Manteling zo rijk gezegend
zijn, zoek je bij de beschrijving van deze gebieden
tevergeefs. Pas op pagina 132, bij de bespreking
van Meijendel, worden ze besproken en afgebeeld.
Ook zocht ik lang tevergeefs naar de karakteristieke en (ook internationaal gezien) heel
belangrijke paddenstoelenflora van de buitenste
duinen. Die is in de Zeeuwse duinen ook rijkelijk
vertegenwoordigd. Maar pas in een foto-onderschrift op pagina 147 worden enkele soorten
genoemd, waarbij overigens de voor de Nederlandse duinen karakteristieke helminktzwam niet
genoemd wordt. Het bezwaar van zo’n verbrokkelde presentatie zou je voor een deel kunnen
ondervangen met een uitvoerige index. Maar die
ontbreekt in het boek en dat is -mede gezien de
opzet- echt jammer en een gemiste kans.
Er is een summiere inhoudsopgave op pagina
8 en daar worden ook de behandelde elementen
van de fauna genoemd. Poëtische paragraafnamen als ‘Vliegende duinbloemen’ (over de
dagvlinders) en ‘Zoemende duinen’ (over de
bijen) wijzen de weg naar deze overzichten. Bij
‘Het duin zingt en tsjilpt’ verwacht je iets over de
vogels van de duinen. Waarschijnlijk was dat ook
oorspronkelijk de bedoeling, maar binnenin heet
deze paragraaf ineens ‘Springende en zingende
duinbewoners’ en die gaat over de sprinkha-

nen. Een mooie bijdrage overigens, maar ik had
toch wel graag geweten waarom sprinkhanen,
dagvlinders en een paar andere groepen wel en
bijvoorbeeld vogels, paddenstoelen, kevers en
vleermuizen niet systematisch behandeld worden.
De belangrijkste Zeeuwse duingebieden van
Renesse tot Cadzand komen allemaal aan bod
en de geboden informatie is voor zover ik dat
kan overzien correct. Verrassend, maar gezien
de invalshoek vanuit de plantengroei volkomen
terecht, wordt ook de Grevelingen besproken.
Natuurlijk mis je altijd een hoop informatie over
gebieden die je door en door kent, maar die mag
je van een overzichtsboek als het onderhavige
ook niet verwachten.
De illustraties zijn voor het grootste deel foto’s en die zijn van heel veel fotografen. Er zitten
tal van juweeltjes bij, maar als fotograaf zie ik
met lede ogen dat prachtige foto’s gepresenteerd
worden op postzegelformaat. Dat is in het boek
eerder regel dan uitzondering. Een steekproef
leerde dat er gemiddeld op een dubbele pagina
A4-formaat zeven illustraties te vinden zijn. Het
is eigenlijk net als met de informatie: er wordt teveel geboden; meer dan in een boek van beperkt
formaat (238 pp) mogelijk is.
Dat mag allemaal waar zijn; ‘Bloeiende
duinen’ is toch een fantastisch boek. Geen boek
wat je op een winteravond bij de open haard
gaat zitten lezen, maar wel een boek dat je keer
op keer uit de kast haalt om nog eens iets op te
zoeken. Dat kost dan wel veel moeite, maar het is
die moeite ook waard. En als ik een duingebied
buiten Zeeland ga bezoeken, zal ik gegarandeerd
als voorbereiding ‘Bloeiende duinen’ raadplegen.
Chiel Jacobusse
Hoofd ecologie stichting Het Zeeuwse Landschap
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De auteurs in dit nummer
Drs. G.J. van der Meer Mohr (1956) studeerde
kunstgeschiedenis aan de Universiteit van
Utrecht. Na jarenlang werkzaam te zijn geweest
in de kunstwereld, heeft hij zich in 2005
gevestigd als Fine Art Consultant en RegisterTaxateur VRT. Hij is voorzitter van het Indisch
Herinneringscentrum,n bestuurslid van de
Stichting Verenigd Register van Taxateurs en
redactielid van De Beeldenaar en het Jaarboek
Oranje-Nassau. Tevens is hij regelmatig als
expert schilderijen van oude meesters te zien in
het populaire televisieprogramma Tussen Kunst
& Kitsch. Hij heeft tal van publicaties op zijn
naam staan, o.a. over portretkunst. Zie verder:
www.vandermeermohr.nl
Prof. Dr. K. R. Timmermans (1959) studeerde
biologie aan de Universiteit van Amsterdam
en promoveerde daar op een ecotoxicologische
studie aan dansmuglarven. In 1991 begon hij
als onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands
Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op
Texel. Sinds 2015 is hij hoofd van de NIOZ
afdeling Estuariene en Delta Systemen (EDS) in
Yerseke. Daarnaast is hij honorair hoogleraar
aan de Rijksuniversiteit Groningen (leerstoel
Marien Plantaardige Biomassa) en lector
Aquacultuur aan de Hogeschool Zeeland.
Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek aan
zeewier staat centraal in zijn werk.
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Dr. Huib J. Zuidervaart (1951) is gepensioneerd
senior onderzoeker wetenschapsgeschiedenis
bij het Huygens Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.
In 2017 en 2018 was hij Fellow van het Konink
lijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
bij het University College Roosevelt te Middel
burg. Samen met een collega werkt hij nu aan
de voltooiing van de uitgave van de brief
wisseling van Antoni van Leeuwenhoek,
waarvan inmiddels 17 delen zijn verschenen
(1939-2018).
H.W. Nijhuis (1946) studeerde aan de
Rijkskweekschool te Middelburg en was
werkzaam in het speciaal onderwijs. Hij is
al jaren sterk geïnteresseerd in naturalia en
speciaal in de malacologie. Hij is conservator
malacologie van het Zeeuws Genootschap.
Drs. K-J.R. Kerckhaert (1979) studeerde
archeologie en prehistorie aan de Vrije Univer
siteit in Amsterdam. Hij studeerde daar in
2004 af op de analyse van een muntcomplex
uit Thorn en Ittervoort (Limburg). Hij werkt
als archeologisch adviseur bij de Sticht ing
Cultureel Erfgoed Zeeland voor de gemeenten
op de Bevelanden en Tholen vanuit het
Oosterschelder egio Archeologisch Samen
werkingsverband. Hij is conservator munten en
penningen van het Zeeuws Genootschap.
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