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De Waag op de Nieuwmarkt in Amsterdam was in de 
17e en 18e eeuw het epicentrum van het Amster-
damse chirurgijnsgilde. Hier bevonden zich de gil-

dekamer en het Theatrum anatomicum. In de gildekamer 
werden vergaderingen belegd over bestuurlijke, huishou-
delijke en financiële kwesties. Het gildebestuur bestond 
uit zogenoemde ‘overlieden’, met de ‘deken’ van het gilde 
als voorzitter.
De ‘praelector anatomiae’ verzorgde het gildeonderwijs 
en gaf anatomische lessen in het Theatrum anatomicum, 
gebruikmakend van lichamen van ter dood veroordeelde 
misdadigers of overledenen uit de Amsterdamse gasthui-
zen. De ‘collegemeester’ assisteerde de praelector bij zijn 
anatomische demonstraties.1 Hij documenteerde welke 
gildebroeders en knechten bij de les aanwezig waren. De 
proefmeester richtte zich op het voorbereiden en afne-
men van chirurgische examens. Gildebroeders hadden 
bepaalde rechten maar ook plichten. Afwezigheid bij het 
gildeonderwijs, anatomische lessen, begrafenissen of 
andere officiële gildebijeenkomsten werd niet op prijs 
gesteld. Gildepenningen speelden een belangrijke rol bij 
het reguleren van deze rechten en plichten.
Het Amsterdamse chirurgijnsgilde heeft ons een reeks 
unieke gildepenningen nagelaten. Van andere chirur-
gijnsgilden in Nederland zijn nauwelijks penningen 
bewaard gebleven. In totaal zijn er ongeveer 230 pennin-
gen van het Amsterdamse chirurgijnsgilde bewaard 
gebleven, circa 10% van het aantal dat ooit door de 
Amsterdamse chirurgijns is uitgegeven. Een aantal 
exemplaren hiervan bevindt zich in de collectie van het 
NTvG. Een aantal van deze penningen waren ooit eigen-
dom van Amsterdamse chirurgijns die zijn afgebeeld op 
de beroemde groepsportretten van het gilde. ‘De anato-
mische les van dr. Nicolaes Tulp’, in 1632 geschilderd 
door Rembrandt, is wellicht het beroemdste schilderij uit 
deze reeks. Wij onderzochten van welke chirurgijns op 
deze schilderijen een penning bewaard is gebleven en wat 
hun functie is geweest.

Chirurgijnspenningen

presentiepenningen
De Amsterdamse chirurgijns kregen een presentiepen-
ning bij het behalen van het chirurgijnsexamen aan het 
einde van de chirurgijnsopleiding. Een presentiepenning 
diende als lidmaatschapspenning en werd gebruikt ter 

elke chirurgijn die in Amsterdam werkzaam was tussen 
omstreeks 1620 en het einde van de 18de eeuw kreeg bij het 
behalen van zijn chirurgijnsexamen een presentiepenning. 
presentiepenningen waren eigenlijk de lidmaatschapspen-
ningen van het Amsterdamse chirurgijnsgilde en konden 
worden gebruikt voor de controle op aanwezigheid bij gilde-
bijeenkomsten. Vanaf 1684 ontvingen chirurgijns ook een 
hortuspenning, als een toegangsbewijs tot de hortus Medi-
cus. Knechtenpenningen, baardragerspenningen en ver-
eringspenningen komen minder frequent voor. Deze dienden 
respec tievelijk om de aanwezigheidsplicht van knechten bij 
onder wijsmomenten te controleren, de draagplicht bij 
begrafenissen te reguleren en om gildeleden te eren van-
wege hun verdiensten voor het chirurgijnsgilde. er is een 
collec tie 17e- en 18e-eeuwse penningen van het Amster-
damse chirurgijnsgilde bewaard gebleven van in totaal  
230 exemplaren. Deze verzameling is wereldwijd de groot-
ste en meest diverse collec tie chirurgijnspenningen. Van 
enkele chirurgijns die staan afgebeeld op de beroemde 
reeks groepsportretten van het gilde, zijn persoonlijke pen-
ningen bewaard gebleven. Wij onderzochten wie deze chi-
rurgijns waren en wat deze penningen nu werkelijk voor hen 
betekend hebben.
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controle van de aanwezigheidsplicht bij gildebijeenkom-
sten. De oudste presentiepenning dateert van 1620. We 
weten niet wie de eigenaar was, omdat deze penning 
alleen is genummerd (figuur 1a).2 Het skelet op de voor-
zijde van de penning is gebaseerd op een afbeelding uit 
het werk van Vesalius en was onderdeel van het wapen 

van het Amsterdamse chirurgijnsgilde.3 Deze afbeelding 
van het skelet bleef bewaard in het wapen van de Neder-
landse Vereniging voor Heelkunde, opgericht in 1902.
Al spoedig veranderde het gilde de administratieve 
gebruiken door niet langer penningen op nummer maar 
op naam uit te geven. Uit de tweede serie presentiepen-
ningen is een exemplaar van de chirurgijn Hendrick 
Smeeckes bewaard gebleven (figuur 1b). Smeeckes is 
afgebeeld op een groepsportret van de overlieden uit 
1706 (figuur 1c).4 Zijn oom droeg dezelfde naam en was 
wellicht de eerste bezitter van de Smeeckes-penning.
Rond 1680 gaf het gilde een derde serie presentiepennin-
gen uit. Van dit type zijn de exemplaren van de chirurgijns 
Isaac Hendricksz Hartman (1632-1684), Pieter Cleeve-
ringh van Vijve (1697-1770) en Pieter Jas bewaard geble-
ven.4,5 Allen zijn afgebeeld op schilderijen van het gilde. 
Hartman ontving de prestigieuze zilveren penning aan 
het einde van zijn bestuursperiode, toen hij de deken van 
het gilde was. Op de penning is de Dood naast een zandlo-
per afgebeeld, een verwijzing naar de vergankelijkheid van 
het bestaan (figuur 2a). Beroepsmatig werden chirurgijns 
regelmatig geconfronteerd met dit ‘memento mori’-thema. 
De keerzijde toont het stadswapen van Amsterdam en een 
inscriptie met de naam van de chirurgijn.
Pieter Cleeveringh van Vijve kreeg zijn presentiepenning 
bij zijn chirurgijnsexamen in 1724 (figuur 2b). Hij staat 
afgebeeld op de anatomische les van Dr. Willem Röell uit 
1728 in de rol van collegemeester (figuur 3a).4,6 Van Pieter 
Jas is een overeenkomstige presentiepenning bewaard 
gebleven (figuur 2c). Jas staat afgebeeld op de anatomische 
les van Petrus Camper uit 1758 (figuur 3b).4 Vanaf 1740 
nam het gilde een laatste serie presentiepenningen met 
een bredere rand in gebruik. De presentiepenningen uit de 
verschillende tijdsperioden verschillen weliswaar van 
uiterlijk, maar hebben wel steeds dezelfde functie gehad.

hortuspenningen
Chirurgijns en knechten waren verplicht lessen in de 
botanie volgen. Deze lessen werden door de praelector 
gegeven in de ‘Hortus Medicus’, een tuin waar allerlei 
exotische planten met geneeskrachtige eigenschappen 
werden gekweekt. Toen in 1684 de nieuwe Hortus in 
Amsterdam in gebruik genomen werd, gaf het chirur-
gijnsgilde penningen uit om de toegang tot de Hortus 
voor chirurgijns te reguleren. Het gilde betaalde jaarlijks 
een vast bedrag aan de beheerders van de tuin.
De hortuspenning van Johannes Andreas Koenerding 
(1678-1735) behoorde waarschijnlijk tot de eerste serie 
hortuspenningen van het chirurgijnsgilde (figuur 2d). 
Koenerding staat afgebeeld op het groepsportret van de 
overlieden van het chirurgijnsgilde uit 1716.4 Het 
omschrift ‘coll m chirurgi’ duidt erop dat de penning is 
uitgegeven door het chirurgijnsgilde (‘Collegium Chirur-

 

Figuur 1  (a) Eerste presentiepenning van het Amsterdamse chirurgijnsgilde 

uit 1620. Brons; diameter: 41,5 mm; gewicht: 31 g (particuliere collectie; Wittop 

Koning 06.01).2

(b) Exemplaar uit de tweede serie presentiepenningen, op naam van de 

chirurgijn Hendrick Smeeckes. Messing; 30 mm, 14 g (collectie Rijksmuseum, 

NG-VG-7-47; Wittop Koning 06.03).2

(c) Schilderij uit 1706, getiteld Drie overlieden van het Chirurgijnsgilde (doek, 

71 x 112 cm, schilder onbekend). Hendrick Smeeckes staat links op het schilderij 

afgebeeld met de schedel in zijn hand (collectie Amsterdam Museum).
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gicum’). Dit omschrift ontbreekt bij de tweede en derde 
serie hortuspenningen, die vόόr 1740 zonder rand en na 
1740 met een brede rand werden uitgegeven.

BAArDrAgerspenningen
Voor begrafenissen waren enkele speciale baardragers-
penningen in omloop om het draagrecht en de draag-
plicht van de lijkbaar te reguleren. Deze penning, geken-
merkt door een gravure van een lijkbaar, werd toegewezen 
aan de chirurgijns die hun overleden collega naar het 
graf droegen. Beide exemplaren zijn vermoedelijk uitge-
geven halverwege de 17e eeuw (figuur 4a).

KneChtenpenningen
Knechten hadden een aanwezigheidsplicht bij anatomi-
sche lessen en bij het onderwijs van de praelector anato-
miae. Het gilde reguleerde de aanwezigheidsplicht van 
knechten bij officiële bijeenkomsten met behulp van een 
kleine penning. De knechtenpenning is een versimpelde 
uitvoering van een presentiepenning (figuur 4b). De pen-
ning is niet voor niets kleiner, knechten hadden hiërar-
chisch gezien een lagere rang dan de meester-chirurgijns. 
De 5 nog bekende exemplaren dragen allemaal de naam 

van een knecht die succesvol examen had gedaan aan het 
einde van de 17e of 18e eeuw. De gildereglementen van 
1685 en de ordonnantie van 1789 bevestigen dat er 
knechtenpenningen geweest zijn.7 Daarin staat geschre-
ven dat ‘de mr. Chirurgijns, mr. Apothekers mitsgaders 
hare knegts van haar respectieve overluyden een pen-
ning, daar hare naam op staan, moeten ontfangen, om 
in’t ingaan te vertoonen’.

Vereringspenningen
Een vereringspenning werd door het gilde aan een lid 
uitgereikt bij een benoeming of verering vanwege zijn 
verdienste voor het chirurgijnsgilde. Er is een vererings-
penning van Abraham Titsingh bewaard gebleven (figuur 
4c). Titsingh bracht tumultueuze verandering in het gil-
debestuur teweeg die zijn weerga in de geschiedenis van 
het chirurgijnsgilde niet kende. Hij bracht aan het licht 
dat de zittende overlieden gefraudeerd hadden met de 
chirurgijnsdiploma’s en de gildekas. Het gevolg was dat 
het hele corrupte gildebestuur in 1732 werd afgezet. Tit-
singh zelf bleef aan na de zuivering van het gildebestuur. 
In hetzelfde jaar werd het nieuwe gildebestuur onder 
leiding van Titsingh afgebeeld in het groepsportret van 

 

Figuur 2  (a-c) Voorbeelden uit de derde serie presentiepenningen van het Amsterdamse chirurgijnsgilde. (a) Presentiepenning op naam van Isaac Hartman. op de 

cartouche staat vermeld: overman geworden september 1672 tot 75 toe. Andermaal 1677, en afgaende deeken den 5 septemb 1680. Zilver; diameter: 41 mm; 

gewicht: 31 g (collectie Geldmuseum, GP 00010; Wittop Koning 06.02).2 (b) Presentiepenning op naam van Pieter Cleeveringh van Vijve. Messing; 40 mm, 16 g 

(particuliere collectie; Wittop Koning 06.02).2 (c) Presentiepenning op naam van Pieter Jas. Messing, diameter: 40 mm (collectie Amsterdam Museum, inv nr PA 18; 

Wittop Koning 06.02).2

(d) Vermoedelijk de eerste hortuspenning van het Amsterdamse chirurgijnsgilde, op naam van Johan Andreas Koenerding. Zilver; 35 mm, 35 g. (uit het Institut für 

Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien, Sammlung Brettauer Nr. 5202; foto: Elmar fröschl; Wittop Koning 06.05).2
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Figuur 3  (a) De anatomische les van Willem Röell, een schilderij van Cornelis Troost uit 1728 (doek, 195 x 306 cm). Pieter Cleeveringh van Vijve staat uiterst links 

op het schilderij (collectie Amsterdam Museum). (b) De anatomische les van Petrus Camper, een schilderij van Tibout Regters uit 1758 (doek, 169 x 329 cm). Pieter 

Jas is de middelste van de zittende overlieden aan de vergadertafel (collectie Amsterdam Museum). 
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de schilder Jan Maurits Quinkhard (figuur 5).4,5 Op de 
vereringspenning van Titsingh staat het jaartal ‘1731’ 
gegraveerd. Het jaartal kan in verband gebracht worden 
met zijn benoeming tot overman en de onthulling van de 
frauduleuze praktijken van het voormalige gildebestuur. 
Het is goed mogelijk dat deze vereringspenning van 
Abraham Titsingh terugblikt op deze gebeurtenissen.

ConClusie

De originele gildepenningen van het Amsterdamse chi-
rurgijnsgilde waren ooit persoonlijk eigendom van de 
chirurgijns die aangesloten waren bij het gilde. De oudste 
bewaard gebleven penning van het gilde is al bijna  
400 jaar oud. Door de reeks groepsportretten van het 
gilde kennen wij sommigen van deze chirurgijns van 
naam en van gezicht. Er zijn 9 groepsportretten in de 
vorm van een anatomische les bewaard gebleven. ‘De 
anatomische les van dr. Sebastiaen Egbertsz’ uit 1603 is 

het oudste groepsportret van het gilde. Dit schilderij 
werd eerder in het NTvG besproken.8 Daarnaast werden 
vanaf 1680 tot 1744 in totaal 9 groepsportretten van de 
zittende overlieden vervaardigd. In totaal staan op 18 
schilderijen 117 chirurgijns afgebeeld. Van 6 chirurgijns 
op de schilderijen traceerden wij een gildepenning. Dit 
waren de penningen van Smeeckes, Hartman, Cleeve-
ringh van Vijve, Jas, Koenerding en Titsingh. De ver-
schillende soorten penningen hadden zoals gezegd ieder 
een eigen functie.
Opvallend is dat na opheffing van de chirurgijnsgilden in 
1798 ook min of meer een einde kwam aan het uitgeven 
van chirurgijnspenningen in Nederland. De oude traditie 
van ‘chirurgische’ penningen werd pas weer in ere her-
steld toen de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 
(NVvH), ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan in 
1952, de legpenning van de NVvH introduceerde. Het 
ontwerp van de huidige legpenning is gebaseerd op een 
oude gildepenning met op de voorzijde een afbeelding 

 

Figuur 4  (a) Baardragerspenning van het Amsterdamse Chirurgijnsgilde met een lijkbaar op de keerzijde. Messing; diameter: 29 mm; gewicht: 11 gram 

(particuliere collectie; Wittop Koning 06.04).2 (b) Leerknechtenpenning van het Amsterdamse chirurgijnsgilde op naam van P. Monkel. Messing; 34 mm, 15 gram 

(collectie fries Museum, N13476; Wittop Koning 06.07).2 (c) Vereringspenning van het Amsterdamse chirurgijnsgilde op naam van Abraham Titsingh 1731. Zilver; 

67 mm, 85 gram (collectie Amsterdam Museum, inv nr PA 22; Wittop Koning 06.08).2
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van een skelet.9 De huidige legpenning wordt uitgereikt 
aan personen die een bijzondere bijdrage hebben gele-
verd aan de heelkunde in Nederland. In feite heeft de 
verenigingspenning van de NVvH dezelfde functie als de 
oorspronkelijke ‘vereringspenning’ in de gildetijd. 
Dat neemt niet weg dat een groot deel van de oorspron-
kelijke functies van de chirurgijnspenningen vergeten 
zijn. Om de oude traditie in ere te herstellen zou herin-
voering van een moderne ‘lidmaatschapspenning’ aan 
het einde van de heelkundige opleiding wellicht te over-
wegen zijn. 

Mr. R.J. Schimmelpenninck gaf constructief commentaar op het manuscript.

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
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Figuur 5  De overlieden van het chirurgijnsgilde, een schilderij van Jan Maurits Quinkhard uit 1732. op dit schilderij staan de nieuwe leden van het gildebestuur, 

aangetreden nadat corrupte bestuursleden in 1732 door toedoen van Titsingh waren afgezet. Uiterst rechts aan de vergadertafel is Abraham Titsingh afgebeeld 

(collectie Amsterdam Museum). 
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