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DE GENEESKUNDIGE SCHOOL TE HOORN (1825-1865) 

Het ontstaan van clinische scholen 

Na de opheffing van de chirurgijnsgilden en de collegia medica als gevolg 
van de Staatsregeling anno 1798 (art.53) werd in 1801 de bevoegdheid tot 
beoordeling van genees- en heelkundige vaardigheden in handen gelegd van 
een meer centraal orgaan: de departementale Commissie van Geneeskundig 
Onderzoek en Toevoorzigt, die voor Holland resideerde te Amsterdam. In 
1814 werd de departementale indeling vervangen door een provinciale; voor 
Noord-HoUand werd de zetel van deze commissie in Haarlem gevestigd. De 
eisen tot en het verloop van de examens die voortaan voor deze commissies 
moesten worden afgelegd, vinden we in het "Extract uit het Verbaal van het 
Verhandelde bij den Minister van Binnenlandsche Zaken van zijne Maje-
steit, den Koning van Holland" van 12 September 1806.' Plan en regelmaat 
van de onderscheiden vakken der geneeskunde worden daarin nauwkeurig 
omschreven en betreffen zowel de algemene facetten van de heel- en 
vroedkundige opleiding alsook de specifieke, inhoudelijke kennis voor het 
examen. 
Nadat in 1818 de staatsregeling van 1806 nader was uitgewerkt, volgde in 
1823 een Koninklijk Besluit (6 januari) tot oprichting van zogenaamde 
clinische scholen. De opzet van deze scholen was in navolging van de 
Franse, door Napoleon gereorganiseerde "Ecoles de Sante". Met dit besluit 
beoogde men een tweeledig doel. Enerzijds zou de opleiding van de tweede 
geneeskurtdige stand uniform geregeld worden en anderzijds hoopte men te 
kunnen voorzien in de behoefte aan geneeskundigen op het platteland. De 
Nederlandsche Staatscourant van 11 juni 1823 maakte het besluit "omtrent 
de inrigting van scholen ter aankweeking van heelmeesters en vroedvrou-
wen" bekend. Binnen dit besluit vinden we in de reglementen de volgende 
bepalingen. 
Slechts steden waar reeds geneeskundige opleiding werd gegeven in gast-
huizen (art.l) en daar waar daartoe geschikte gasthuizen waren en de 
opleiding buiten bezwaar van de staatskas mogelijk was, zouden voor de 
toewijzing van een geneeskundige school in aanmerking komen. De finan-

1. Zie R.D. Baart de la Faille, Inventaris der Archieven van het Geneeskundig Staats-
loezkht in Noord Holland. (Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem), Verslagen Rijks 
Oude Archieven, (1920) II, p. 139-156, i.h.b. nrs. 110 en 111. 
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ciele consequenties van het in standhouden van deze scholen moesten mede 
gedragen worden door alle gemeenten die enig belang zouden hebben bij 
deze opleiding (art.2). Meerdere provincien zouden samen kunnen gaan tot 
oprichting van een school (art.3). De scholen kwamen te staan onder 
toezicht van de provinciale commissie aan wie de inschrijving en de 
beoordeling van de kwekeling toekwam (art.4). De vakken van onderwijs 
zouden zijn: anatomic, fysiologie, kruidkunde, chemie, artsenijbereidkunde, 
natuurlijke historic, materies medica,- pathologic, therapie, heel- en verlos-
kunde (art.5). De lessen zouden gegeven worden door geneesheren verbon-
den aan gasthuizen, die in hun vak de graad van doctor verkregen hebben. 
Waren dergelijke medici niet beschikbaar, dan konden andere daartoe 
geschikte geneesheren benoemd worden onder de titel van lector. Zij zouden 
indien dit noodzakelijk werd geacht een jaarlijkse toelage krijgen van 
/200,— tot /500,—. De benoeming geschiedde door de minister van 
binnenlandse zaken uit een drietal personen, voorgedragen door de 
provinciale commissie en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten (art.8). 
De opleidingsduur werd voor de leerling vroed- of heelmeester op vier jaar 
gesteld (art.9); de aspirant-apotheker diende zijn lessen twee jaar te volgen 

2. Voor het vak materies medica zouden we nu het begrip farmacognosie kunnen 
stellen. Door M.J. Macquelin wordt in 1828 uitleg gegeven met de volgende volzin: 
"Materies medica bestaat eigenlijk uit twee voorname hoofdstukken, namelijk: het 
bespiegelend en het praktisch gedeelte: in welke eerste alle de kundigheden, welke de 
algemene natuurkunde in den uitgebreiden zin des woords aan de hand geefl, aangewend 
worden, om al wat van de eigenschappen, hoedanigheden. zamenstelling en wat dies meer 
is, der Natuurlijke zelfstandigheden, welke de rang van Geneesmiddelen bezitten, te weten 
nodig is, duidelijk en zo voUedig mogelijk voor te dragen; om in het tweede. het meer 
praktische gedeelte de toepassing op den zieken staat des menschelijken ligchaams te 
maken; met andere woorden; om de analogic of overeenkomst tusschen die bekende 
eigenschappen en werkingsvermogen der Geneesmiddelen, en de vereischten der leer de 
Geneeskundige Aanwijzingen (Doctrina Indicationum Therapeuticarum) aan te tonen; 
dat is op gronden ener zedelijke overtuiging (Evidentia Moralis) te bewijzen, dat hetgeen 
de leer de aanwijzingen in gegeven ziektekundige gevallen vereischt. dat gedaan moet 
worden, door dit of dat Geneesmiddel, als die vereischte werkkrachten in het gegeven 
ziektekundig geval, bezittende, werkelijk teweeg gebracht worden; waarbij dus de 
volkomendst mogelijke kennis der menschelijke Natuur in den zieken staat, als eerste 
voorwaarde vereischt wordt, aangezien in den eigenlijken zin des woords, de Genees
middelen als zodanig geene bedoelde geneeskrachten bezitten, tenzij de ligchamelijke 
bewerktuiging in den zieken staat de geschiktheid en het vermogen bezitten. om van de 
zelfstandigheid des ingenomen of toegedienden Geneesmiddels zoodaniger wijze aange-
daan te worden, en de bewerktuiging zelve in staat zij daar op zodanige wijze terug te 
werken, dat uit beider werking en wederwerking als slotsom die verandering in het 
ziekelijke bewerktuiging geboren werd, welke de Geneesheer zich bij deszelfs toediening 
voorstelt". (M.J. Macquelin. "Proeve ter beantwoording der vraag: Hoedanig behoort in 
den tegenwoordigen staat der Geneeskunde en derzelver zusterwetenschappen de omvang 
van het onderwijs en de leer de Geneesmiddelen te zijn?" Ti/dschrifi Vis Unitas Forlior 
(V.U.F.), 2 (1828), p. 84. 
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(art. 10) en ook de toekomstige vroedvrouwen hadden een opleiding van 
twee jaar (art. 11). 
De toelatingseisen voor de clinische scholen werden niet hoog gesteld, 
hetgeen binnen de opleiding aan de Hoornsche Geneeskundige School en 
ook elders verscheidene malen tot hevige disputen onder de lectoren leidde. 
De aankomende vroedvrouw behoorde redelijk te kunnen lezen en schrij-
ven, de apotheker diende enige kennis van de Latijnse taal te bezitten, terwijl 
de leerlingen in de heelkunde bovendien hun gedachten in schrift moesten 
kunnen uitdrukken (art. 12). Als bewijs van dit laatste kon het provinciaal 
examen in de heelkunde uit een schriftelijke proeve bestaan. Verder was de 
minimum leeftijd om op de school te worden toegelaten 16 jaar. Men moest 
een gezond en voor de uitoefening van het beroep geschikt gestel bezitten, 
terwijl een getuigschrift van het plaatselijk bestuur de garantie was voor het 
vereiste onbesproken gedrag. De praktiserende heel- en vroedmeesters die 
reeds v66r de regeling van het besluit van 1818 bevoegd waren, konden zich 
met voorrang bij de scholen aanmelden om de hen nog ontbrekende 
theoretische of praktische vaardigheden te verwerven en een definitief 
examen af te leggen (art. 13). Van deze niet verplichte mogelijkheid is 
uiteraard weinig gebruik gemaakt. Te Hoorn zouden zich slechts enkele 
leerlingen (de chirurgijns Boelen, V. Hulleman en J. Avis) melden en wel om 
de bevoegdheid van vroedmeester te verkrijgen. Voor sommige vroedvrou
wen, namelijk die op kosten van de stad hun opleiding genoten (art. 14), gold 
de verplichting, dat ze intern bij de school of elders gezamenlijk werden 
gehuisvest (art. 15). Tenslotte kon aan de hand van een jaarlijks verslag, 
gegeven door de lectoren en de Stedelijke Geneeskundige Commissie, de 
provinciale commissie in overleg met het ministerie zonodig verbeteringen in 
de opleiding aanbrengen (art.22). 
De beoogde scholen werden nadien in Noord-Holland opgericht te Haarlem 
(1825), Hoorn (1825), Alkmaar (1827) en Amsterdam (1828), terwijl elders 
in het land clinische scholen gevestigd werden in Middelburg (1826) en 
Rotterdam (1828). 

De oprichting van de geneeskundige school te Hoorn 

Over het tot stand komen van de geneeskundige school in Hoorn zijn weinig 
oorspronkelijke stukken bekend. In de notulenboeken van de sinds 1806 
functionerende Stedelijke Geneeskundige Commissie zien we de school pas 
voor het eerst genoemd toen men werd uitgenodigd voor de plechtige 
inwijding in September 1825. Meer informatie leveren echter de resolutie-
boeken van burgemeester en wethouders.' 

3. In het algemeen worden de nadere vindplaatsen in de diverse archiefstukken in de 
tekst aangegeven door de datum van de besluiten en berichten. 
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Na de genoemde mededeling in de Staatscourant van II juni 1823, besloot 
de raad van Hoorn reeds in zijn vergadering van 12 augustus een adres te 
zenden aan Zijne Majesteit de Koning, hem verzoekende dat binnen deze 
stad een school zou mogen worden opgericht tot aankweking van heelmees
ters en vroedvrouwen: "Daar de stad Hoorn alle gronden heeft om boven 
andere steden van dit gewest hierop aanspraak te mogen maken. Hoorn toch 
heeft door het verlies van vele bevorens gevestigde etablissementen, verliezen 
geleden als geene andere stad van Noord-Holland kan aanbrengen". Ook 
vermeldt het adres de centrale ligging in het noordelijk gewest, de aanwezig-
heid van het Genootschap Vis Unita Fortior^ en het feit, dat men hier ter 
stede bekwame leermeesters zou vinden tot het geven van onderwijs. 
Bovendien had Hoorn een localiteit waar aldrie jaar tijdensde wintermaan-
den lessen in de anatomic en fysiologie op het cadaver, alsook chemische 
demonstraties werden gegeven. Vervolgens meldde men nog de mogelijkheid 
tot het geven van clinisch onderwijs in het Bedelaarsgesticht.^ waar invalide 
en zieke bedelaars de gelegenheid boden tot praktisch onderwijs en men 
langs deze weg ook kosteloos in cadavers kon voorzien. Voor alle zekerheid 
wees het request tenslotte op de voorwaarde, dat de kosten van de 
oprichting en instandhouding mede gedragen moesten worden door de 
omringende gemeenten van het arrondissement en zo dus buiten de staatskas 
zouden vallen. 
De in het adres genoemde gronden hebben betrekking op de algemene 
geschiedenis van de stad Hoorn. Door oorlogen met Engeland waren 
kolonien verloren gegaan en ging de handel van de V.O.C. sterk achteruit. 
Amsterdam werd voor de V.O.C. het centrum, terwijl in kleinere steden als 
Hoorn en Middelburg aan het einde van de 18de eeuw de kamers werden 
opgeheven. Dit had voor de stad een economische malaise tot gevolg. Om 
verder verval van de voorheen zo welvarende handelsstad te voorkomen 
meende men te kunnen rekenen op bijzondere stimuleringsmaatregelen van 
de regering. 
Het vermoeden dat bij de toekenning van de Clinische School aan Hoorn 

4. Het Geneeskundig Genootschap Vis Unita Fortior (V.U.F.), is in 1818 voortgeko-
men uit de fusie van twee gelijkstrevende verenigingen in Hoorn: het Genootschap ter 
Bevordering van Genees-, Heel- en Verloskunde dat sinds 1805 bestond en het in 1812 
opgerichte Geneeskundig Gezelschap onder de zinspreuk "In Horte Salubria". Vanaf 
1823 werd door V.U.F. een tijdschrift uitgegeven: Tijdschrifi voor Genees-. Heel-. Verlos-
Sthei- en Natuurkundii^e H'elenschappen (Hoorn: J. Vermande, 1823-1848). 

5. Al sinds 1754 bestond in Hoorn de verordening waarbij het verboden was op straffe 
van het gevang. het bedelen of het tonen van gebrekcn door mismaakten, — tot schrik van 
zwangere vrouwen (!). In 1818 werd op het Oostereiland het Bedelaarsgesticht ingericht in 
de voordien door l.odewijk Napoleon bestemde militaire kazerne. Na opheffmg van dit 
Gesticht in 1827, kreeg het gebouw een gevangenisfunctie als Huis van Arrest of Huis van 
Correctie. 
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Bedelaarsgesticht, thans 
Penitentiaire Inrichtingen 
Oostereiland en de Sluis. 

Admiraliteitspoort aan het 
Kerkplein, vroeger toe-
gang tot het Stadszieken-
huis. Het ziekenhuis is 
omstreeks 1970 afgebro-
ken. 
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het plaatselijk Geneeskundig Genootschap Vis Unita Fortior van grote 
betekenis is geweest, wordt door verscheidene gegevens bevestigd. Binnen 
dit genootschap werden al geruime tijd heelkundige demonstraties en 
demonstratieve operaties verricht ten behoeve van de medische wetenschap. 
Deze demonstraties werden door het stadsbestuur gesubsidieerd. Het hier-
voor beschikbaar hebben van cadavers was echter vaak een moeilijke zaak; 
bovendien konden de anatomische lessen slechts in de winter plaats vinden. 
In 1818 werd een tweetal bestuursleden van het Genootschap V.U.F. 
(G.J. Rijnders en T.A. Jorritsma) door het stadsbestuur verzocht genees
kundige voorzieningen als een ziekenzaal, een badkamer en een zuiverings-
kamer in gereedheid te brengen in het Bedelaarsgesticht.*' Deze instelling 
voorzag nadien het genootschap van de nodige lijken voor de ontleedkun-
dige lessen. 
Dit Bedelaarsgesticht nu moest bij de voorbereidingen van de Clinische 
School het gebrek aan een vereiste inrichting voor clinisch onderwijs 
ondervangen; het St Jansgasthuis bood immers geen ziekenzorg. maar 
fungeerde als proveniershuis. Bij Koninklijk Besluit van 6 november 1822 
werd het gesticht gemaakt tot huisvesting voor invalide bedelaars, terwijl 
daar ook de selectie plaats vond van de sujetten die tot werken geschikt 
waren. Dezen werden vervolgens doorgezonden naar Ommerschans, de 
werkkolonie van de in 1818 door generaal Van den Bosch opgerichte 
Maatschapij van Weldadigheid.'' Met de aanwezigheid van deze invaliden 
werd zowel het clinisch onderwijs, als de aanvoer van lijken voor de school 
voldoende verzekerd. Immers, volgens de Cronyck van Klaas van Voorst 
waren er over de jaren 1819-1821 in het Gesticht 209 personen overleden.* 
De in het Tijdschrift voor Genees-, Heel-, Verlos-, Schei- en Natuurkundige 
Wetenschappen (het "Tijdschrift"), uitgegeven doorhetGenootschap V.U.F., 
gepubliceerde herdenkingsrede van Jorritsma voor zijn in 1839 overleden 
collega Rijnders, toont duidelijk de invloed aan van het Genootschap bij de 
toewijzing van de school aan Hoorn. Jorritsma memoreert daarin dat 
Rijnders lid was van het Zaans Genees- en Heelkundig Genootschap onder 
de zinspreuk "Tot Heil der Menschheid" en hij vervolgt dan: "Zoowel te 
Hoorn als te Haarlem en Alkmaar zouden bij Z.M. Besluit van den 2den van 

6. T.A. Jorritsma, "Beknopt levensbericht van Gijsbertus Jacobus Rijnders, in leven 
lector in de ontleed-, heel- en verloskunde aan de Geneeskundige School te Hoorn", 
Tijdschrifi V.U.F.. 4 (1840), 2e stuk, p. 117. 

7. Van de leefsituatie in het Bedelaarsgesticht en in de Ommerschans vinden we een 
beschrijving in: M.E. Kluit (ed.), Nederland in de gouden ouden Tijd. het reisverslag van 
Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp: opgetekend in 1823. (Utrecht: W. de Haen, 
1942). 

8. Klaas van Voorst, Cronyck van Hoorn. Arch. Westfriese Gemeenten (A.W.G.), 
Archief van de Stad Hoorn. Inv. C.J. Gonnet. nr. 20. 
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hooimaand 1824 zoodanige inrichting"" worden tot stand gebracht. Rijnders 
die met het plan van den Zaandamsche heel- en vroedmeester Van Ree (dien 
ik als eerste ontwerper van hetzelve meen te moeten houden) bekend was, 
trad met dien ervaren man deswegen in eene briefwisseling, decide wat hij 
door dien weg wist aan den Edelachtbaren Heer Burgemeester der stad 
Hoorn mede, wien het gelukte, het plan voor zijn stad tot rijpheid te 
brengen". 
Ten slotte valt er nog een particulier initiatief te vermelden van medicinae 
doctor A.P. Kuys die al in October 1823 het stadsbestuur verzocht hem bij de 
gouverneur te willen voordragen als instructeur van de op te richten school. 
Eindresultaat van alle bemoeienissen was, dat bij besluit van 31 mei 1824 de 
oprichting van de Clinische School te Hoorn werd vastgesteld. Na deze 
toewijzing nam de provinciale commissie te Haarlem in een schrijven van 10 
September 1824 contact op met het stadsbestuur en toonde zich bereid over 
de oprichting van het instituut in correspondentie te treden en bij de 
uitvoering van het besluit behulpzaam te zijn. Deze commissie regelde het 
recht van aanstelling der lectoren zodanig, dat de keuze zou worden 
gemaakt uit een voordracht van hen en de burgemeester, welke voordracht 
gesanctioneerd moest worden door Gedeputeerde Staten. Bij missive van de 
gouverneur gedateerd op 30 april 1825, werden de volgende vijf lectoren 
benoemd. Voor de fysiologie en materies medica Johannes Gijsbertus 
Repelius, medicinae et artis obstricae doctor; voor de ontleed-, heel- en 
verloskunde Jacobus Rijnders, heel- en vroedmeester; voor de pathologic en 
therapie Arnoldus Philipus Kuys, medicinae doctor; voor de scheikunde en 
overzicht van de natuurlijke historic Joan Samuel Swaan, oud apotheker en 
ten slotte voor de artsenijmengkunde en kruidkunde de apotheker Jan 
Willem Reyne. 

Hoe voortvarend men bij het realiseren van de school te werk is gegaan mag 
blijken uit de aanvangsdatum der lessen: 18 September 1825. Het doortas-
tend optreden van burgemeester J.C. van de Blocquerij speelde bij dit alles 
een grote rol. Op dezelfde wijze waarop het land met de besluiten van de 
koning werd geconfronteerd, zo regelde de burgervader zonder inspraak of 
discussie het plaatselijk gebeuren. 
De genoemde factoren hebben Hoorn in staat gesteld om na het benoemen 
van de lectoren in drie maanden tijds als een der eerste steden aan de nieuwe 
opleiding vofm te geven. Dit geschiedde tot ergernis van de stad Alkmaar, 
die w61 beschikte over verscheidene voorzieningen zoals een gasthuis waar 
clinische lessen werden gegeven, een theatrum anatomicum en een hortus, 
maar waar de toekenning van de opleiding op zich liet wachten en de 
opening van de school pas plaats vond in 1827.1" 

9. Bedoeld wordt de clinische school. 
10. C.W. Bruinvis, De Genee.ikundige School le Alkmaar. 1827-1865, (Alkmaar, 

I9I5). 
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Inrichting van de .school. 

Vanaf de oprichting van het instituut valt zowel de ontwikkeling als de 
bloeitijd omstreeks 1835, en het verval na 1840 op te maken uit het bewaard 
gebleven notulenboek van de lectorenvergaderingen. AanvuUende gegevens 
bieden de jaarverslagen welke men aantreft in het provinciaal archief voor 
Noord-Holland, terwijl ook de deliberatien van burgemeester en wethouders 
nog enige informatie leveren. Uit deze bronnen" is het beeld samengesteld 
van de wijze waarop aan de Clinische School vorm is gegeven en hoe zij 
heeft gefunctioneerd. 
De eerste vergadering van de lectoren vond plaats op 9 mei 1825. Besloten 
werd in een schema van vijf dagen de lessen te gaan doceren. Om te kunnen 
beantwoorden aan de voorwaarde clinisch onderwijs te geven, werd aan het 
hoofdbestuur van het Bedelaarsgesticht het verzoek gericht vrije toegang tot 
het gesticht te verlenen aan leerlingen in de vakken genees-, heel- en 
verloskunde alsook om in de nodige kadavers te voorzien, welk verzoek 
werd ingewilligd. Als pedel werd een zekere J. de Wolff aangetrokken. Bij 
zijn aanstelling kreeg hij een instruktie waarin onder meer was bepaald, dat 
hij op maandagmorgen bij de lectoren langs diende te gaan ten einde hun 
wensen te vernemen, dat hij tijdens de lessen in het gebouw aanwezig moest 
zijn om de orde te bewaren, bij de anatomic moest assisteren en de lijken 
moest verzorgen, het lokaal moest schoonhouden en schoon linnen had te 
verstrekken. Tevens fungeerde hij als laboratoriumhulp bij de chemie, 
terwijl hij bij vergaderingen aanwezig hoorde te zijn om als bode zijn 
diensten te verlenen. Zijn tractement bedroeg/50,— per jaar, waarbij als 
extra werd gerekend op/1,50 per lector voor de kermis,/1,50 per lector 
voor het nieuwjaar en van elke leerling/0,50, zowel bij de kermis als bij het 
nieuwjaar.i- Aanmaning tot het betalen van deze douceurtjes zowel bij 
lectoren als bij leerlingen was niet ongebruikelijk! Reeds v66r de aanvang 
van de lessen bedankte De Wolff en werd zijn plaats volgaarne ingenomen 
door een zekere Van Doom. 
Daar de kosten voor de stedelijke kas van Hoorn minimaal moesten worden 
gehouden, werd getracht voor de leslocalen reeds bestaande gebouwen te 
benutten. Deze waren in hun vergane glorie ruimschoots aanwezig. De 
notulen vermelden dat voor de anatomic gebruikt zou worden gemaakt van 
de vergaderruimte van het voormalig chirurgijnsgilde St Cosmas en Damia-
nus. De van dit gilde nog aanwezige chirurgische preparaten werden in 
beheer genomen door de lector in de anatomic. Het chirurgijnsgilde was 
vroeger gevestigd in de Ooster- of Gevangenpoort, waarin feen van de 

11, Zie Literatuur en archivalia. 
12. Lectoren en leerlingen werden tot betalen aan de pedel verplicht bij het "Reglement 

voor de Geneeskundige School" van 7 oktober 1825 en bij de "Instructie voor de Pedel", 
welke we in het notulenboek op schrift gesteld zien (december 1830). 
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kamers tot snijzaal diende. Na opheffing van het gilde werd de chirurgijns-
kamer vanaf 1806 in gebruik genomen als vergaderzaal van de Stedelijke 
Geneeskundige Commissie. De bouwvallige poort werd in 1818 verkocht en 
nadien afgebroken. De commissie kreeg toen de kamer van de voormalige 
V.O.C. toegewezen, waarheen ook de eigendommen en het archief van het 
gilde werden overgebracht. Klaas van Voorst schrijft in zijn Cronyck over de 
afbraak van de poort: "De snijkamer werd nu geplaatst in 't oude Princen-
hof oft Zeecantoor"." We mogen veronderstellen dat hier de anatomische 
lessen van de Clinische School werden gegeven. Naar aanwijzingen uit de 
notulen van het Genootschap V.U.F. kan worden aangenomen dat het 
clinisch chirurgisch onderwijs in navolging van de heelkundige demonstra
ties van het genootschap in het Bedelaarsgesticht werden voortgezet. 
Als chemisch laboratorium werd de bakkerij van het reeds genoemde 
voormalig zeekantoor van de admiraliteit aangeboden, omdat daar al een 
oven, een schoorsteen en een pomp aanwezig waren. Het geheel behoefde 
dus weinig verbouwing, hoewel voor de inrichting ervan een bedrag van 
/561,— nodig was, bestemd voor benodigdheden als fornuizen, destilleer-
ketel, koelvat, bekkens. het Woulfse toestel, retorten, een lamp van d'Ar-
gent, mortieren, pillenmachine, een pneumatisch toestel, en een simplicia-
kast met inhoud. 
De smitsgildekamer, niet meer in gebruik zijnde, kon met toevoegen van een 
catheder tot auditorium worden ingericht, daar banken nog aanwezig 
waren. Waar deze kamer zich bevond kan slechts worden vermoed. Volgens 
de Chronyck van C. A. Abbing''* vergaderde het smitsgilde "Op den Nieuwen 
Paardenstal". Het is aannemelijk dat deze kamer gevestigd was boven de in 
de Cronyck van Klaas van Voorst beschreven Nieuwe Paardenstal, gebouwd 
in 1656 aan de noordzijde van de tegenwoordige Veemarkt. Voor spreek- en 
vergaderruimte der lectoren werd aanspraak gemaakt op de vergaderzaal 
der stedelijke commissie, in het hoofdgebouw van de V.O.C, thans bureau 
van politic. 
De inrichtingskosten werden als volgt naar behoefte berekend. de anatomic 
vergde /165,—; voor linnen, lakens en handdoeken /25,—; voor een 
injectiespuit/80,— en voor een preparatenkast/60,—. Voor de heelkunde 
diende de lector zijn eigen instrumenten te gebruiken; wel werd hem de 
aanschaf van apperatuur voor steensnijden toegestaan waarvoor men/50,— 
noteerde. Ook bij het vak verloskunde ging men er van uit dat de lector zijn 
eigen instrumenten behoorde te gebruiken; voor het praktisch onderwijs 
kreeg men /200,— op de begroting toegewezen voor de aanschaf van een 
fantoom. 
De totale inrichtingskosten kwamen op een bedrag van/976,—, hoewel men 

13. Zie Klaas van Voorst (noot 8), p. 3. 
14. C.A. Abbing, Ge.uhiedenis der Stad Hoorn, (Hoorn: Gebr. Vermande. 1841). 
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gezien een schrijven van 28 april 1825 maar/600,— ontvangen had van ...? 
"wegens subsidie tot daarstellen van leerscholen voor heelmeesters en 
vroedvrouwen". Een verzoek om extra toelage vond evenwel gehoor: "Wil 
de School van deze stad bij andere inrichtingen van deze aard niet achteraan 
staan, dan zal geld beschikbaar moeten komen". Als belangrijk argument 
werd verder aangevoerd, dat de toelage gebaseerd was op de situatie in 
steden als Middelburg en Haarlem, waar provinciale commissies resideerden 
en waar ten behoeve van de examens een simpliciakast, een laboratorium en 
een fantoom reeds aanwezig waren. Door zich te beperken zou het onderwijs 
in Hoorn te kort worden gedaan, zo schreven de lectoren. Gedeputeerde 
Staten stelden daarop in juni Hoorn uit disponibele fondsen nog een bedrag 
van/780,— ter beschikking wegens de meerdere kosten, welk bedrag op de 
begroting over 1826 moest worden opgenomen. 
Het aanbod van de bloemist Bolerus te Haarlem een hortus met de meest 
gebruikelijke medische kruiden aan te leggen, werd ondanks het extra 
krediet nog afgehouden wegens te hoge kosten zowel in aanleg (/'1200,—) als 
in onderhoud (/'600,— per jaar). Wel is de aanleg van een Hortus regelmatig 
in verzoeken bij de provinciale commissie naar voren gebracht, maar 
daarover werd nimmer gunstig beslist. Bolerus heeft zijn offerte in de zomer 
van 1827 tevergeefs herhaald. Apotheker G.J. van H oolwerff, die in 1850 lector 
werd in de farmacie en botanic, beschikte zelf over een kruidentuin, die hij 
beschikbaar stelde voor het onderwijs. 
Het salaris voor het personeel gaf met betrekking tot het reeds genoemde 
tractement van de pedel en een bedrag van /80,— per jaar voor de 
stadsvroedmeesteres die de leerlingen in de verloskunde zou begeleiden, 
geen problemen. Het toegezegde gezamenlijke tractement van/750,— voor 
de lectoren leverde echter wel moeilijkheden op. Aangezien gebleken was 
dat te Rotterdam een hoger bedrag beschikbaar zou worden gesteld en men 
te Middelburg zelfs /400,— per lector had toegezegd, beklaagden de 
lectoren zich bij de burgemeester. Hun verzoek elk /300,— te mogen 
ontvangen werd door hem echter resoluut afgewezen. De lectoren legden 
zich bij deze beslissing neer. Korte tijd nadien kon met het geven van 
onderwijs worden aangevangen. 

Opening van de school, het reglement en het examen. 

In augustus 1825 verscheen in de Haarlemmer Courant de inschrijvings-
annonce. De lectoren waren door de Haarlemse provinciale commissie bij 
een missive van 29 juni crop gewezen, dat inschrijving bij de stedelijke 
commissie in strijd was met de wet en dat de aanmelding te Haarlem diende 
te gebeuren. Om de procedure voor de kwekeling te vergemakkelijken zou 
M.D.P. de Sonnaville, die de provinciale commissie vertegenwoordigde, 
voor de inschrijving enkele dagen zitting houden te zijnen huize in 
Alkmaar. In deze advertentie werd ook het programma van de gehele 
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opleiding bekend gemaakt. De eerste cursus zou bestaan uit de vakken 
anatomic, chemie, artsenijmengkunde, natuurlijke historic; de tweede cursus 
uit anatomic, theoretische heelkunde, toegepaste scheikunde, praktische 
artsenijmengkunde, natuurlijke historic en botanic; de derde cursus uit 
anatomic, praktische chemie, theoretische heelkunde, natuurlijke historic, 
botanic, fysiologie en praktische artsenijmengkunde; de vierde cursus 
bestond uit anatomic, praktische chemie, theoretische heelkunde, natuur
lijke historic, botanic en fysiologie; de vijfde cursus uit theoretische en 
praktische heelkunde, anatomic, theoretische vroedkunde en pathologic 
terwijl de zesde cursus uit anatomic, theoretische en praktische chemie, 
fysiologie, materies medica, pathologic en praktische ziekteleer, theoretische 
en praktische vroedkunde bestond. De zevende cursus duurde, in tegenstel-
ling tot de voorgaande die halfjaarlijks waren, een heel jaar en was vrijwel 
geheel op de praktijk gericht; chemie en fysiologie uit de zesde cursus vielen 
dan weg. 
Het lesgeld bedroeg/25,— per jaar en moest een maand voor de aanvang bij 
de lector-penningmeester zijn voldaan. Enkele vrouwelijke leerlingen konden 
op kosten van het stadsbestuur worden ingeschreven voor de verloskunde, 
maar daarvoor had men wel de goedkeuring nodig van Gedeputeerde 
Staten. 15 
Bij de opening van de school telde de nieuwe opleiding tien kwekelingen 
voor alle lessen en twee voor alleen de artsenijmengkunde. Drie kandidaten 
verzochten te voren geexamineerd te worden om de duur van hun opleiding 
te mogen bekorten. Efen zag er bij nader inzien vanaf, de ander had een te 
geringe kennis van de chemie. Alleen de derde leerling werd kundig 
bevonden, terwijl ook nog aan een vierde een verkorte studieduur werd 
toegestaan op grond van een afgelegde proeve. Chirurgijn Boelen, die zich 
op de theorie van de verloskunde had toegelegd, verwees bij zijn inschrijving 
naar artikel 13 van het algemeen reglement"' en verzocht alleen de praktijk 
van de verloskunde te mogen doen onder toezicht van de school. De 
burgemeester besloot hem na betaling van het inschrijvingsgeld toe te laten. 
Zich in dergelijke zaken het laatste woord toeeigenend, vroeg de commissie 
te Haarlem van Boelen nog een bewijs van goed gedrag. 
Nadat de lessen al begonnen waren, vond de plechtige inwijding plaats op 16 
September 1825 in de Oosterkerk." Onder geleide van een commissie 
bestaande uit lectoren, gingen de vele genodigden, — vertegenwoordigers 
van stedelijke, rechterlijke, militaire en kerkelijke besturen —, in een 

15. Artikel 14 van het "reglement omtrent de inrigting van Scholen ter aankweeking 
van Heelmeesters en Vroedvrouwen" uit de Staatscourant. dd. 14 juni 1823. 

16. Artikel 13 van genoemd reglement, zie noot 15. 
17. Om een indruk te krijgen van de plechtige sfeer die bij de inwijding van de school in 

de Oosterkerk aanwezig moet zijn geweest. zie J.PH. van der Knaap, Oosierkerk, teken 
van tegenspraak, (Hoorn: Edecea, 1976). 
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plechtige stoet van het stadhuis naar de Oosterkerk, waar de notabelen 
vervolgens door een ontvangstcommissie naar hun plaatsen werden ge
bracht. Volgens de notulen was de openingsrede van lector Swaan getiteld: 
"Wat zich Wetenschappelijk en Zedelijk in den Plattelandsgeneesheer 
vereenigen moet, zal hij dien naam verdienen".'** Hij legde bij de nieuwe 
praktische opleiding speciaal de nadruk op de vakken anatomic, chemie en 
farmacie, die de basis voor de geneeskundige wetenschap dienden te 
vormen. Aangaande het zedelijke in de plattelandsgeneesheer sprak Swaan: 

"Cm waarlijk geneesmeester te zijn, behoort er van de zedelijke zijde en die van het 
hart, nog verbazend veel. en gevoelt gij. na eene naauwe zelfbeproeving. dat U dit 
ontbreekt en gij geen moed of zielskracht genoeg bezit. om dit U eigen te maken, wat 
ik U bidden mag, ziet dan nog van Uw voornemen af: andere vakken waarbij het 
minder op het welgeplaatste hart aankomt, zoudt gij misschien tot eer verstrekken 
kunnen, maar de naam en stand van geneesmeester schande aan doen". 

Toen alle voorbereidingen voorbij waren, maakten de lectoren Rijnders en 
Jorritsma een begin met het opstellen van de reglementen: 1. voor de 
lectoren, 2. omtrent de examens en uitdeling der prijzen, 3. over het verlaten 
der school en 4. aangaande de leerlingen. Samenvattend werd in dit stuk, dat 
in de vergadering van 7 oktober 1825 werd opgesteld, het volgende 
vastgelegd. Wat betreft het eerste behoorde een lector ten minste drie maal 
per week les te geven; bij verzuim in doceren of in het bijwonen van 
vergaderingen werd boete berekend. In de wijze van lesgeven werden ze 
geheel vrijgelaten, maar wel werd de duur van de les door de pedel met het 
plaatsen van een uurglas precies aangegeven. In januari en juni, kort voor 
het halfjaarlijks examen, moest elke lector een rapport inleveren over de 
vorderingen van iedere leerling voor zover het zijn vak betrof. Ten aanzien 
van de examens werd vastgelegd, dat een lector eerst zonder interruptie van 
collega's kon ondervragen. Zonodig was het nadien anderen toegestaan het 
onderzoek te vervolgen. Eenmaal per jaar zou na het examen een openbare 
prijsuitreiking volgen in aanwezigheid van autoriteiten en publiek. Volgens 
artikel 16 van het algemeen reglement voor clinische scholen behoorden bij 
het examen een lid van Gedeputeerde Staten, een lid van het stedelijk 
bestuur en een vertegenwoordiger van het gasthuis aanwezig te zijn. Bij deze 
officiele gebeurtenis werd door de dirigerend lector een lezing gehouden en 
kende men een vijftal prijzen toe aan bekwame leerlingen in de diverse 
vakken. Nadrukkelijk vermeldde het reglement dat bij de prijsuitreiking de 
kwekeling niet het woord mocht voeren. Aangaande het verlaten der school 
stelde men dat elke lector de leerling een testimonium moest meegeven over 
het volgen der lessen; mede aan de hand daarvan zou de school een 
bevestiging geven voor toelating tot het provinciaal af te nemen examen. 
Ten aanzien van de leerlingen golden reglementaire bepalingen met betrek-

18. In druk verschenen te Hoorn: J. Vermande, 1825. 
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king tot hun gedrag. Elke lector moest onder de leerlingen een praetor 
aanwijzen wiens taak het was de kwekelingen te noteren die te laat kwamen 
of afwezig waren. Bij wangedrag kon de leerling drie weken worden 
geschorst en werd dit aan de ouders ter kennis gebracht. Met deze 
reglementen als uitgangspunt werd op 10 februari 1826 het eerste halijaar-
lijks examen afgenomen. Van de autoriteiten was alleen de vertegenwoor
diger van de stedelijke commissie aanwezig. Bij latere examens is de 
belangstelling van officiele zijde niet toegenomen. De examenprocedure 
verliep zoals deze voorheen bij de Stedelijke Geneeskundige Commissie 
gebruikelijk was.'' De prijzen bestonden uit boekwerken die door de 
betreffende lectoren waren gekozen; bovendien werden er nog twee vere-
rende getuigschriften uitgereikt. De plechtige zitting van het eerste examen 
werd besloten met het uitspreken van een rede getiteld: "Dat het vooral de 
Wetenschappen zijn, in deze School beoefend, die den Mensch kunnen 
leeren hoe zich de wijsheid Gods in al Zijne Wetten openbaart". 
De examenresultaten werden geannonceerd in de Haarlemsche Courant en 
in de Algemene Konst- en Letterbode. 

Het theoretisch onderwijs en de algemene gang van zaken. 

Over de feitelijke inhoud van het onderwijs is weinig bekend. De colleges 
zullen gericht zijn geweest op de gepubliceerde exameneisen van 1818. Hoe 
de leerlingen daarnaast hun kennis vermeerderden en 6f zij dit deden is 
moeilijk te beoordelen. Wellicht maakten ze gebruik van de bibliotheek van 
het leesgezelschap binnen het Genootschap V.U.F., maar dit is evenmin 
duidelijk. Bij boekrecensies in het reeds genoemde tijdschrift van V.U.F. 
komen we wel regelmatig boeken of verhandelingen tegen die men voor de 
studie van de kwekeling nuttig achtte.^o Ook werden ze regelmatig door het 
genootschap uitgenodigd de vergadering bij te wonen wanneer er een 
leerzame lezing zou worden gehouden. 

19. In 1821 had het Genootschap V.U.F. de stedelijke commissie die de plaatselijke 
examens afnam. voorgesteld prijzen uit te reiken aan zeer bekwame leerlingen. Men wilde 
wel een deel van de kosten dragen. mits men zitting zou hebben in de examencommissie. 
Op grond van het besluit van 1818 werd dit geweigerd; wfel mochten twee leden van 
V.U.F. als toehoorder aanwezig zijn. Voor de prijsuitreiking nadien, werd het hele 
genootschap uitgenodigd. 

20. Voorbeelden hiervan zijn de Verhandeling over het aderlaten en deszelfs toevallen 
ten nutte der heelkundige leerlingen, samengesteld door W. Leurs. met eene voorrede van 
A. Nortier (Rotterdam. 1827) en het Woordenhoek der Droogerijen, hevattende eene 
uitvoerige beschrijving der onderscheidene in den handel der Droogerijen begrepene 
voorwerpen van M.N. Beets (Amsterdam, 1825). Dit laatste beetle "bijzonder geschikt, ja 
onontbeerlijk voor veelen die. de middelen, ja, in de Latijnsche taal geleerd hebbende. die, 
ja, in dezelve kennen, maar in hunne eigene moedertaal gebrekkig, ja dikwijls in het geheel 
niet weten te noemen". 
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Hoewel volgens de welluidcnde zinnen uit de jaarverslagen de kennis en 
kunde der leerlingen niets te wensen overliet en het doel der school 
overmatig werd benadrukt, toonde het aantal leerlingen niet de gewenste en 
verwachte stijgende lijn. De aantrekkingskracht bleek gering te zijn. Dien-
tengevolge ging men zich bij de inschrijving steeds minder houden aan de 
letter der wet. In bepaalde gevallen komt dit duidelijk naar voren. Zo werd 
het verzoek van apotheker Bakker om zijn 15 jarige zoon te laten inschrijven 
zonder kennisgeving aan de commissie te Haarlem ingewilligd. Bij een 
zekere juffrouw Van Voorst, afkomstig uit Edam, wachtte men de goedkeu
ring van Gedeputeerde Staten-' niet af en werd zij gratis toegelaten tot de 
lessen in de verloskunde. Ook besloot men een leerling die nog niet in staat 
was collegegeld te betalen provisioned tot de lessen toe te laten. Het 
handhaven van de eigenzinnige leerling J. Nottelman past ook in dit 
beleidskader, Deze zoon van een gezien heelmeester te Oosthuizen, maakte 
het de lector Reyne tijdens de les zeer moeilijk. Aanvankelijk werd hij voor 
dit wangedrag geschorst en om herhaling van ongeregeldheden te voorko
men, stelden de lectoren regels op, die bij het auditorium werden gehangen. 
Daar Nottelman voordien niet met de regels bekend kon zijn geweest, werd 
de schorsing opgeheven. Voortaan zouden dergelijke leerlingen wel worden 
verwijderd en zou hun naam aan andere scholen worden doorgegeven. Na 
dit incident (1827) werd in het lectoren rapport naast de vordering in kennis 
ook vlijt en gedrag vermeld. 
Het leerlingental bleef gering. Het voornaamste probleem scheen gelegen te 
zijn in het feit dat men buiten de provincies Holland en Zeeland niet zo 
overtuigd was van de noodzaak clinische scholen op te richten. Slechts in het 
westen waren deze scholen tot stand gekomen. In de overige provincies 
gingen de provinciale commissies daarentegen op de oude voct voort met het 
afnemen van examens, zonder dat de leerling bij een daartoe ingesteld 
instituut de kennis had opgedaan en volgens het besluit van 1823 was 
geschoold. In de lectorenvergadering van augustus 1826 viel toen het kloeke 
besluit een scherp gestelde missive dienaangaande te zenden naar de 
Haarlemse provinciale commissie: 

"Daar slechts in twee Provincien ingevolge het Decreet van 6 januari 1823 Clinische 
Scholen zijn opgericht. krijgt het publiek de waan, dat het bezoeken ervan en het 
afleggen der examens geen vereiste is. Zelfs Provinciale CommissiSn waar geen 
scholen zijn, kunnen dit als voorwendsel gebruiken. Jongelieden uit onze streek 
zouden zich naar zulke Provincien begeven tot het afleggen van het examen z6nderde 
lessen te volgen. Hierop willen wij vertrouwelijk wijzen. De goede bedoelingen van het 
Decreet worden gepasseerd. Verzoeke deze tendens te willen doorgeven aan den 
Minister van Binnenlandsche Zaken, hem verzoekende Provinciale Besturen te 
dwingen om zeker in hun Provincie een School te stichten". 

21. Zie Klaas van Voorst (noot 8), p. 7. 
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Een beslissing dienaangaande werd echter pas in 1830 genomen in de vorm 
van een besluit met tegengestelde strekking. Het werd namelijk mogelijk 
gemaakt om het provinciale examen af te leggen nadat men ontheffing had 
verkregen van de verplichting om de kennis op genoemde scholen op te 
doen. 
T6ch wenste de lector in de pathologic, Kuys, de kwaliteit van het onderwijs 
niet op te offeren ten gunste van het aantal leerlingen. Toen in mei 1830 de 
voorzitter Repelius overleed, kwam dit standpunt in de openbaarheid. Kuys 
wilde het presidium niet aanvaarden en liet zich daarin vervangen door 
Rijnders. Aan deze beslissing lag zijn weigering ten grondslag leerlingen tot 
het schoolexamen toe te laten die onvoldoende kennis hadden van de 
Latijnse taal. Ook bleef hij gekant tegen het afgeven van certificaten, welke 
aangaven dat men de school gedurende en bepaalde tijd had bezocht en 
waarmee men dan gemakkelijker bij een andere provinciale commissie 
examen kon doen. Hij achtte dit zeer schadelijk voor de regio, daar men zich 
behoorde te vestigen in de provincie waar men geexamineerd was, terwijl 
men — grotendeels op kosten van de stad — in Hoorn de opleiding had 
genoten. Om Kuys tegemoet te komen werd voorgesteld de rector van de 
Latijnsche school in te schakelen voor het geven van extra lessen Latijn aan 
leerlingen voor wie dit nodig werd geacht. Aanvankelijk werden deze 
bijlessen gegeven door Van Otterlo en later door de bekende Hoornse 
geschiedschrijver Abbing. 
Toen de opvolger van Repelius, Jorritsma, na het overlijden van Kuys in 
1832 ook diens vakken opgedragen kreeg, zou deze, — zij het op nog andere 
gronden —, eveneens een voldoende kennis van het Latijn eisen. In 1838, 
toen de school meer dan 30 leerlingen telde, achtte Jorritsma het tijd om de 
kwaliteit van zowel de kwekelingen als van het lesprogramma te verbeteren. 
Hij wilde daartoe de leerlingen recruteren uit de meer fatsoenlijke stand der 
maatschappij en stelde voor hun kennis van het Latijn te voren te toetsen. 
Bovendien wilde hij zijn doel bereiken door de collegegelden te verhogen. 
Ook de lectoren zouden hogere boetes moeten gaan betalen; dit naar 
aanleiding van het gedrag van collega Reyne die zich regelmatig onttrok aan 
zijn verplichtingen en zo de goede naam van de lectoren schaadde. Al deze 
voorstellen om het aanzien van de school te verheffen werden echter door de 
burgemeester voor kennisgeving aangenomen. 
De lessen van de apotheker Reyne bleven problematisch. Hij beklaagde zich 
bij herhaling over ongeregeldheden en ongepast gedrag van de leerlingen 
tijdens zijn lessen. Na overleg met de burgemeester werd voorgesteld niet de 
leerlingen te straffen maar de pedel, — zelf een leerling —, daar diens 
reglement het artikel bevatte, dat hij de orde in het leslocaal diende te 
handhaven. Leerling-pedel Bijl werd toen ontslagen en verliet de school met 
een certificaat. Daarop nam de pedel van het Genootschap V.U.F., J. 
Freney zijn plaats in. De verstoring van het cursusjaar kwam tot uitdruk-
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king in de slechte examenresultaten; in het jaarverslag werd de affaire echter 
verzwegen. Nadien verzocht Reyne de burgemeester een reglement van orde 
te maken. Op grond daarvan werden later enkele leerlingen geschorst. Toen 
bleek dat Reyne aan deze leerlingen privaatlessen gaf en hij zich bovendien 
tegen hen ongunstig over de schorsing uitliet, waren de andere lectoren zeer 
beledigd en volgde een "zeer onaangename discussie". De burgemeester 
bemiddelde aanvankelijk ten gunste van Reyne; desondanks koos Reyne 
weer de kant van de lectoren. Toen men op voorstel van Jorritsma tot een 
afkoelingsperiode had besloten, gooide de beledigde burgemeester weer olie 
op het vuur. Hij hield de lectoren voor, dat hij terzijde geinformeerd was 
over het feit dat leerlingen de lectoren hoonden met het zingen van liedjes, 
terwijl men vergaderde. Voortaan wenste hij van dergelijke voorvallen op de 
hoogte te worden gebracht. De volgende maand weigerde Reyne zijn lessen 
te hervatten en moest de burgemeester de lector in de chemie, J. Korver, met 
nadruk verzoeken deze taak provisorisch over te nemen. Deze stemde met 
tegenzin toe. Reyne verscheen nadien niet meer op de lessen noch op 
vergaderingen en kreeg op het einde van het jaar (1838) zijn tractement 
uitbetaald dat berekend over enkele maanden en met aftrek van de boetes 
tot een luttel bedrag was gereduceerd. Reyne gaf daarop te kennen dat hij 
afzag van de functie. Na zijn vertrek keerde de regelmaat in het leslokaal 
terug. 

Tabel 1: Lectoren 

J.J. Aghina. 
A.H.J, de Bordes. 

K.F. Broman. 
G.H. de Feyfer. 
G.J.vanHoolwerff 

H.J. Hooghwinkel 
T.A. Jorritsma. 

J. Korver. 

A.P. Kuys. 
J.G. Repelius. 
J.W. Reyne. 
G.J. Rijnders. 
J.S. Swaan. 
P. Verkade. 

aan de gen 

1862-1865 
1840-1865 
1858-1865 
I848-I862 
1862-1865 
1850-1865 

1840-1848 
1830-1857 
1832-1857 
1827-1850 
1838-1850 
1825-1832 
1825-1830 
1825-1838 
1825-1839 
1825-1826 
1860-1862 

geneeskundige school te Hoorn (Alfabetisch). 

Anatomic en heelkunde. 
Verloskunde en fysiologie. 
Materies medica. pathologic en therapie. 
Anatomic en chirurgie. 
Materies medica, pathologic en therapie. 
Scheikunde, natuurlijke historic, artsenij
mengkunde en kruidkunde. 
Anatomic en chirurgie. 
Fysiologie en materies medica. 
Pathologic en therapie. 
Scheikunde en natuurlijke historic. 
Artsenijmeng- en kruidkunde. 
Pathologic en therapie. 
Fysiologie en materies medica. 
Artsenijmeng- en kruidkunde. 
Anatomic, heel- en verloskunde. 
Scheikunde en natuurijke historic. 
Materies medica, pathologic en therapie. 
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Het clinisch onderwijs. 

Zoals reeds vermeld. was de school voor haar praktisch en clinisch 
onderwijs geheel ingesteld op het Bedelaarsgesticht. Ook de lector Swaan 
accentueerde dit duidelijk in zijn openingsrede toen hij de bestuurderen van 
het gesticht toesprak: "De gelegenheid die dit Gesticht ons oplevert om in de 
meeste vakken onze kweckelingen nuttig te zijn, zijn zoveele oorzaken die 
ons in Uw tegenwoordigheid een gunstig voorteeken doen opmerken, dat gij 
tot bevordering van den bloei der scholen gaarne het Uwe zult bijdragen". 
Over de ziekten en aandoeningen die onder de bedelaars hebben geheerst en 
over de wijze waarop de leerlingen bij de behandeling ervan werden 
betrokken, is niets bekend. 
In het gesticht kon men ook bevallingen bijwonen; de opgave die zich 
beperkt tot de levendgeborenen geeft een gemiddeld aantal van slechts 6 per 
jaar. Overigens volgde de leerling in de verloskunde om ervaring op te doen 
gewoonlijk de stadsvroedmeesteres op haar weg naar stadsbewoonsters. die 
door haar op rekening van de armendienst der stad gratis bij bevallingen 
werden bijgestaan. Leerlingen die op stadskosten voor het verloskundig 
onderwijs waren ingeschreven, moesten in de stad gehuisvest zijn. Toen aan 
twee leerlingen niet de gelegenheid was geboden binnen de gestelde tijd de 
nodige verlossingen bij te wonen, verzochten de lectoren aan de burgemees
ter hen elk /15 ,— terug te betalen "wegens vergeefsch verblijf alhier 
teneinde cenige verlossingen te doen, doch daarin teleurgesteldi zijnde door 
misleiding van de vroedvrouwen". We mogen veronderstellen dat het hier 
meer een uiting betrof van onvrede met het stedelijk bestuur en twist met de 
stadsvroedmeesteres, dat van enig medeleven met de kwekelingen. Deze 
veronderstelling wordt gesteund door de gang van zaken bij de chirurgijn J. 
Avis te Hooghcarspel, die verloskundig onderwijs had genoten bij lector 
Rijnders en na diens dood in 1839 geen schriftelijk bewijs van het bijwonen 
van onder toezicht verrichte tegennatuurlijke verlossingen kon overleggen 
bij de examencommissie te Haarlem. Toen deze commissie de lectoren in 
maart 1840 verzocht Avis het bewijs tot het examen te doen toekomen, 
gaven de heren tot antwoord, dat men er geen weet van had! 
In 1829 werd het Bedelaarsgesticht opgeheven en veranderd in Huis van 
Correctie. Hoewel daarmee geen overeenkomst is aangegaan. hadden de 
leerlingen van de school er wel vrij entree, zoals blijkt uit de publicatie in 
1833 van de hand van Rijnders in het Tijdschrift V.U.F. over "Eene met 
bijzondere verschijnselen gepaard gaande verlossing". Daarin wordt de 
activiteit van de leerlingen duidelijk aangegeven. De eerder genoemde 
Nottelman woonde als leerling in het Huis van Correctie een bevalling bij 
van een vrouw die wegens haar losbandig leven syphilitisch opgenomen was. 
Bij de uitgeputte vrouw paste leerling Nottelman uitwendige middelen toe 
om de vitaliteit op te wekken, zoals het wassen der ledematen met Poolse 
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wassing en het onder de neus houden van acidum aceticum, alsook het 
aanleggen van een lavement van een aftreksel van roomse kamillebladen. 
Tijdens de bevalling nam hij de kunstbewerkingen van de lector waar en 
verrichtte hij de nazorg. Deze bestond uit het op bed leggen van de vrouw (!) 
en haar voorzien van warme kannen aan de voeten tot bevordering van de 
afscheiding van zog. 
Het ontbreken van een stadsziekenhuis deed zich ten aanzien van de 
clinische opleiding duidelijk gevoelen als een gemis. De ontwikkelingen 
dienaangaande lagen echter ter competentie van de Stedelijke Geneeskun
dige Commissie. In 1838 trachtte men te komen tot een officiele regeling van 
het clinisch onderwijs in de heel- en geneeskunde. Resuhaat van onderhan-
delingen was dat de inspecteur van de geneeskundige dienst der land- en 
zeemacht, generaal Bernard, toestemming gaf aan leerlingen om visites op 
de ziekenzaal van de Infirmerie'^ bij te wonen en praktische lessen te volgen 
in dit militair hospitaal. Dit werd echter alleen toegestaan aan leerlingen die 
een certificaat konden tonen waaruit bleek dat ze door getrouwe aanwezig
heid op colleges met vrucht de instrukties voor de praktijk konden volgen. 
Ten behoeve van het praktisch onderwijs in de verloskunde, werd in 1839 
aan de burgemeester gevraagd of hij dwingende maatregelen kon treffen om 
de stadsvroedmeester ertoe te dwingen twee leerlingen mee te nemen 
wanneer hij een tegennatuurlijke bevalling had te verrichten. Na het 
overlijden van Rijnders in 1839, ging de nieuwe lector A.H.J, de Bordes 
voort met het orde op zaken stellen van het praktisch onderwijs in de 
verloskunde. Hij wenste een betere regeling van het bijwonen van verlossin
gen door de kwekelingen en trad in overleg met de vroedmeesteressen. 
Deze verklaarden dat er weinig verlossingen waren bij de stadsarmen, 
mogelijk door knoeierijen met het tarief van enkele vroedvrouwen. De vrees 
van behoeftige vrouwen bij de bevalling door leerlingen begeleid te worden, 
was zeker niet ongegrond. Als het even kon betaalde men lieyer het laagste 
tarief van een vroedvrouw. Daarop richtten de lectoren zich tot de 
burgemeester en verzochten hem de 'Dames Regentessen' te vragen de 
bedeling in het vervolg zo te regelen, dat die kraamvrouwen welke door 
stadsvroedvrouwen geassisteerd en gratis verlost werden, een vermeerderde 
toelage in geld of goederen zouden krijgen, terwijl aan de bedeelden die de 
verloskundige hulp zelf wisten te betalen een verminderde bedeling in 
etenswaar of kleding zou worden verstrekt. Men besloot het schrijven met: 
"De Heren Lectoren twijfelen niet of de Dames Regentessen zullen vol
gaarne tot dat doel willen meewerken, terwijl de Lectoren in de veranderde 
wijze van bedeling tevens een geschikt middel hopen gevonden te hebben om 

22. Ten behoeve van de zieke militairen van het in Hoorn gelegerde garnizoen was aan 
de Modderbakken een militair hospitaal, de Infirmerie gevestigd (thans voor een deel de 
aan de Vollerswaal staande wasserij). 
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het gebrekkige onderwijs te herstellen". Ze werden hierin echter teleurge-
steld, want via de burgemeester bereikte hen het volgende bericht van de 
'Vrouwen Directricen' van het Genootschap van Moederlijke Weldadigheid: 
"Het is niet de geest van het Genootschap om behoeftige zwangere vrouwen 
met het verminderen van de toch al niet te groote gift te dwingen zich door 
de jongelieden die aan de Clinische School verloskunde beoefenen te laten 
helpen". De problemen liepen hoog op toen eveneens in 1840, het stedelijk 
bestuur opnieuw een voorstel van de lectoren afwees. Deze wilden de 
stadsvroedvrouw mejuffrouw Molenaar, een oud-leerlinge van de school, 
tot adjunct benoemd zien van mejuffrouw Bach, de vroedvrouw van de 
school, die wegens haar slechte gezondheid vaak niet in staat was haar werk 
te verrichten. Na deze afwijzing volgden er klachten en verwijten over en 
weer. De lectoren verweten de stadsvroedvrouw dat ze afwezig was bij 
bevallingen door leerlingen gedaan. Zij beantwoordde dit verwijt met 
klachten over misdragingen van leerlingen, die zich in staat van dronken-
schap bij behoeftige kraamvrouwen hadden begeven. In het jaarverslag 
komen deze strubbelingen uiteraard niet aan de orde; lector De Bordes 
vermeldt slechts het opmerkelijke feit, dat de vrouwelijke leerlingen wel blijk 
gaven van goede wil, doch dat hun toename in kennis langzaam ging. 

De leerlingen. 

Het lag voor de hand dat onder de leerlingen die zich bij de aanvang van de 
school zouden melden, er enkelen zouden zijn uit de groep, die reeds in 
opleiding waren bij een chirurgijn of apotheker. Als zodanig waren zij 
verplicht te worden ingeschreven bij de stedelijke commissie. In de boeken 
van deze commissie treffen wij ondcrmeer de inschrijving aan van kwekeling 
Ennema, die in 1819 op 11-jarige leeftijd in dienst was gekomen van 
apotheker Bakker en zich in 1825 voor de School aanmeldde. De overige 
leerlingen waren voor het merendeels afkomstig van de Latijnse school te 
Hoorn. Zo zijn eerstejaars leerlingen J. Nottelman, C. Bijl en C. de Boer 
terug te vinden in het Ordo Discipulorum-^ van deze school. De Latijnse 
school werd het voorportaal tot de opleiding aan de geneeskundige school, 
zoals blijkt uit het verslag van 1830 aan de provinciale commissie. Daarin 
schrijven de lectoren over de toestand van het instituut, dat het aantal 
leerlingen zes bedraagt, maar dat daarbij het vooruitzicht bestaat, dat dit 
getal wel zal toenemen, daar reeds vele leeringen zich op de Latijnse school 
voor de geneeskundige school bekwamen. Hoewel de halfjaarlijkse rappor-
ten over de vorderingen in kennis onverdeeld gunstig zijn, merken we uit het 
instellen van een presentielijst (1831) en uit de klacht van docent Abbing 

23. H.A. van Vessem, "De Latijnse School te Hoorn", In: Oud en Nieuw, Bun del van 
het Historisch Genootschap Oud Wesl-Friesland, (Hoorn: West-Friesland B.V., 1976), p. 
51 en Ordo discipulorum, A.W.G., Hoorn. Inv. nr. 2471. 



68 

over absenteren bij de Latijnse lessen, dat de colleges nog al eens werden 
verzuimd. Misdragingen bij de lessen van Reyne zijn reeds genoemd. Vanaf 
1826 was een der leerlingen tevens pedel. Ignatius Stokman die plattelands-
chirurg wilde worden, had zich als zodanig aangemeld. Besloten werd hem 
als werkstudent de lessen te laten volgen, mits hij zich voor 4 jaar aan de 
functie van pedel verbond. Na zijn overlijden twee jaar later, volgde de 
leerling G. Immink hem op. Ook deze was maar korte tijd in functie. daar hij 
zich met nog twee kwekelingen in 1830 meldde voor de strijd tegen de 
Zuidelijke Nederianden. Eerder zagen we hoe zijn opvolger C. Bijl de orde 
onder de medestudenten maar moeilijk wist te handhaven en derhalve werd 
ontslagen. Hierna werd van de combinatie leerling-pedel afgezien. 
De prijsuitreikingen bij de examens verliepen evenmin zonder moeilijk
heden. In 1842 werd dit aan de orde gesteld in een schrijven aan de 
provinciale commissie. De lectoren meenden dat de prijsuitreiking wel eens 
nadelig had gewerkt op sommige leerlingen, die geen prijs konden krijgen. 
Lectoren wilden nu de prijsuitreiking afschaffen; naar hun mening dienen de 
leerlingen meer tot betrachting van hun plicht te worden aangespoord, dan 
tot het behalen van eer. Indien de gouverneur echter van mening mocht 
verschillen zagen zij graag het beschikbare bedrag verhoogd van/21,— naar 
/50,—. In afwachting van de toestemming daartoe, stelden de lectoren voor 
het eerstkomend examen de volgende boekwerken beschikbaar: de Genees
kundige Waarnemingen van E.J. Thomassen k Thuessink (Groningen 1810-
1813); de Beknopte handleiding voor de operatieve Heelkunde door C. 
Averill (Amsterdam 1829); C. Wildenouw's werk Over de Kruidkunde 
(Amsterdam 1809) en de Gifkundige Tafelen van W. Stobe (Franeker 1825). 
Voor de laatste prijs moest door drie leerlingen geloot worden; aan de twee 
uitgelote leerlingen werd alsnog een vererend getuigschrift uitgereikt. Enige 
tijd later ontving men een door de meeste leerlingen ondertekend schrijven 
met het verzoek de prijzen af te schaffen. Ook de burgemeester ging ermee 
accoord en nadien bestond het openbare deel van het examen nog slechts uit 
een gepaste aanspraak. Het jaarverslag aan Haarlem vermeldt als reden van 
dit besluit, dat op andere clinische scholen de prijsuitreiking evenmin 
gebruikelijk was. 
Klachten over leerlingen buiten het leslokaal, kwamen in eerste instantie 
binnen bij de stedelijke commissie. Zo werden de lectoren gewezen op het 
feit dat kwekelingen zonder "oppertoevoorzigt" de in- en uitwendige 
praktijk beoefenden en dat zij zonder aanwezigheid van de vroedmeesteres 
de kraamvrouw bijstonden. Tijdens een dreigende cholera-epidemie werden 
de lectoren eveneens beticht van onnauwiettendheid. De jongelieden van de 
school bezochten namelijk de Infirmerie, waar besmettelijke ziekten heers-
ten en begaven zich daarna zonder zich te zuiveren naar andere zieken. 
Lectoren werd daarom verzocht crop toe te zien, dat de leerlingen de 
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voorschriften van het plaatselijk bestuur in acht zouden nemen en zich 
zouden zuiveren met chloorkalk. 
Over het geven van privaatlessen aan de leerlingen is weinig bekend. Reyne 
schijnt zich daarmee wel te hebben bezig gehouden, zoals ook uit de 
behandeling van bovenvermelde affaire bleek. Bij de aanmelding in 1839 van 
de leerling S. Zaalberg uit Leiden, vindt men vermeld dat hem privaatles zal 
worden gegeven "om voor de lectoren bijzondere redenen". Nadat de school 
in 1842 onderwerp werd van een bezuinigingsbeleid, besloot de burgemees
ter in 1843 leerlingen die privaatlessen namen, daarvoor aan de schoolkas te 
laten betalen. 
Niet onvermeld mag blijven, dat in de bloeitijd (1837) de leerlingen A. van 
Nierop en A.F. van Slochteren de lectoren vroegen twee maal per week van 
het auditorium gebruik te mogen maken om een wetenschappelijk collegium 
op te richten. Daarop antwoordden de lectoren dat dit niet te hunner 
competentie was. Voor een studentenvereniging was de tijd ke'nnelijk nog 
niet rijp. 

Conlrole en invloed van de overheid. 

In de veranderingen die de Koninklijke Besluiten in de eerste helft van de 
19e eeuw op het gebied van de geneeskunde en gezondheidszorg aanbrach-
ten, kan men een poging zien een gecentraliseerde registratie op te bouwen 
ten aanzien van besmettelijke ziekten alsook ten aanzien van de organisatie 
van de beroepsuitoefening. 
In 1829 werd een extra lectorenvergadering belegd naar aanleiding van een 
schrijven van de staatsraad-gouverneur, waarin deze informeerde naar de 
toestand der .school, met verzoek eventuele wensen tot nuttige verbetering 
kenbaar te maken. Men wilde door een vergelijkend onderzoek tot een 
uniform reglement komen met scholen in andere provincies. Eventuele 
wijzigingen werden in drie punten aan de orde gesteld, namelijk de reeds 
genoemde prijsuitreiking, het gemis van een hortus medicus, — inplaats 
waarvan de lector in de botanic zich moest behelpen met een herbarium 
vivum —, en ten slotte was er weer de klacht dat men in andere gewesten van 
het land er niet toe was gekomen clinische scholen op te richten en men daar 
op de oude voet voortging met examineren door de provinciale commissies. 
De lectoren benadrukten daarmee nog eens het Besluit van 1823. Zelf echter 
gingen ze voorbij aan de besluiten die genomen waren in 1828 te 's-
Hertogenbosch op de vergadering ter herziening van de geneeskundige 
staatsregeling. Daar was immers het voorstel aangenomen dat ieder die 
publiek onderwijs had genoten met dispensatie van de minister tot provin
ciale examens kon worden toegelaten. Bij het voorstel om tot een landelijke 
herziening van het doel en tot regionalisatie van clinische scholen te komen, 
werd in Den Bosch opgemerkt dat noch te Alkmaar noch te Hoorn de 
school gewenst was. Met een kleine meerderheid werd dit voorstel verwor-
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pen, zodat het voortbestaan van de instelling te Hoorn was veiliggesteld. 
Toch zullen de discussies van deze bijeenkomst mede aanleiding zijn geweest 
tot het hierboven genoemde onderzoek van de gouverneur. Hoewel doorde 
dispensatieregeling het leerlingental op de andere scholen duidelijk afnam, 
bleek in Hoorn langzaam maar zeker meer belangstelling te ontstaan voor 
de opleiding. In 1835 meldden zich 22 leerlingen aan, hoewel deze minder 
frequent de lessen bijwoonden dan voor hun belang werd nodig geacht. 
Terugblikkend op het tienjarig bestaan constateerden de lectoren, dat 
nagenoeg 90 leerlingen waren ingeschreven geweest, waarvan ongeveer 50 
hun bekwaamheden getoond hebbende, een geneeskundig beroep uitoefen-
den. Trots berichtte men aan de commissie te Haarlem dat de school zeer 
aan haar oogmerk beantwoordde. Men waagde zelfs het leerlingenaantal 
met dat van andere scholen te vergelijken. Niet erg onder de indruk hiervan, 
antwoordde de provinciale commissie dat er bij de inschrijving beter naar de 
reglementen moest worden gekeken en dat het aan de jongeren beneden 16 
jaar verboden was de lessen te volgen. Zo mocht de heer Marrebruch, 
geneeskundig assistent bij het Huis van Correctie evenmin lessen volgen 
zonder inschrijving, hoe groot de belangen der school ten aanzien van het 
clinisch onderwijs ook waren. 
Het overlijden van Rijnders, lector in de anatomic, heel- en verloskunde, 
was voor de school een zware slag. De officier van gezondheid van het in 
Hoorn gelegerde garnizoen, G. van Hoven vroeg de burgemeester proviso
risch de heelkunde te mogen doceren. Ook hier werd — het benutten van de 
Infirmerie voor clinisch onderwijs ten spijt — anders besloten. Men 
benoemde de Hoornse geneesheer A.H.J, de Bordes tot lector in de 
verloskunde en fysiologie; de heer H.J. Hooghwinkel, heel- en vroedmeester 
te Beesd kreeg het lectoraat in de anatomic aangeboden. 
In januari 1842 verzocht de gouverneur na zijn werkbezoek aan de school 
via de commissie te Haarlem gegevens voor inventarisatie. Men wilde het 
aantal leerlingen weten dat de school vanaf de oprichting had bezocht, in 
welke vakken zij hadden gestudeerd, alsook het aantal dat tot een examen 
was gekomen en bij welke commissie. Door het ontbreken van enig 
registratie systeem viel het niet mee om aan dit verzoek te voldoen. Toch 
werd nog een vrij overzichtelijke tabel samengesteld. Daaruit valt te lezen 
dat tot 1842 toe 126 leerlingen ingeschreven zijn geweest, waarvan 38 hun 
studie hadden afgesloten met een examen bij een provinciale commissie. 
Van de resterende 88 leerlingen werd bericht: "meest alien zijn insgelijks tot 
de een of andere rang bevorderd, doch daar bestaat geen officiele opgave 
van. Enkelen zijn naar elders vertrokken of in 'sLands dienst overgegaan of 
overleden". 
Nadien was het beleid van de Hoornse school gericht op de reorganisatie-
plannen van het ministerie en met name van de commissie-Thorbecke. De 
burgemeester verzocht bezuiniging aangezien de financiele bijdragen van de 
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10-15 leerlingen minimaal waren. De gelden van privaatonderwijs moesten 
in de schoolkas worden gestort. Een drastische bezuiniging bereikte het 
stadsbestuur in 1843 met de beslissing de lectoren nog slechts 2/3 van het 
honorarium te betalen; van het resterende 1/3 ging 2/3 in de algemene kas 
van de school, terwijl 1 /3 beschikbaar bleef ter verdeling onder de lectoren, 
teneinde de gemeenschappelijke naijver tot bloei der school op te wekken! 
In het jaarverslag van 1843, waarmee het enig overgeble\en notulenboek 
wordt afgesloten, voerde men als verklaring van het geringe leerlingental 
aan: "Dat zij wegens de onzekere toestand waarin de geneeskunde in haar 
gansche omvang in ons Vaderland zich bevindt nog niet tot voile bloei is 
opgeklommen, zal niemand verwonderen, welke van nabij bekend is met de 
gewichtige invloed welke die toestand allerwege uitoeffent". In 1847 voegt de 
stedelijke commissie er nog een ander aspect aan toe door over de school te 
schrijven: "Zij schijnt evenwel in het lot van alle dergelijke inrichtingen te 
delen en het minder getal der leerlingen deels te worden veroorzaakt door de 
onzekerheid omtrent de voor te dragen geneeskundige wetten door het 
Hoger Bestuur, anderdeels door het overgrote aantal gepromoveerden bij 
gezegde scholen". 
De laatste twintig jaar van de school worden gekenmerkt door een wisseling 
van lectoren, bij wie de benoeming voor de meesten slechts de betekenis had 
van een "eervoUe vermelding". De betrokkenheid bij het instituut komt bij 
hen minder naar voren. In 1857 verlangt Jorritsma zijn lectoraat te mogen 
neerleggen. Zijn leeropdracht werd door de provinciale commissie onder de 
andere lectoren verdeeld. Deze opdracht achtten zij echter te zwaar. Met 
goedkeuring van het stadsbestuur, doch onder bedenkingen vanuit Haarlem 
werd toen P. Verkade als assistent-lector toegevoegd. Vaste aanstellingen 
lieten echter op zich wachten; men ontving daarentegen bericht van 
Gedeputeerde Staten waarin men meedeelde eventuele benoemingen op te 
schorten zolang de deliberatien over het wijzigen van de geneeskundige 
staatsregeling nog gaande waren. Bovendien liet men weten dat de jaarver
slagen ten aanzien van het financiele gedeelte vollediger moesten worden 
opgesteld. Eindelijk werden, nadat de lectoren omstandig de wenselijkheid 
en het nut der school hadden uiteengezet, in I860 de waarnemende lectoren 
K.F. Broman, G.J. van Hoolwerff en P. Verkade officiSel benoemd. Tweejaar 
later verlieten Broman en Verkade de school wegens vertrek naar elders. 
Jorritsma, die nog nauw betrokken was bij het medisch gebeuren in Hoorn, 
voelde de dreiging van een sluiting in de nabije toekomst hangen en spoorde 
de burgemeester aan tot een spoedige behandeling van de vacatures. Aan het 
verzoek van de stadsheelmeester J.J. Aghina, die de plaats van Broman 
wilde innemen, werd direkt voldaan, terwijl aan G.H. de Feyfer, eveneens 
uit Hoorn, werd toegestaan de vakken therapie, pathologic en materies 
medica te geven. 
Onder invloed van de verwachting dat spoedig een herziening van de 
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geneeskundige wetgeving zou komen die het opleidingsstelsel grondig zou 
wijzigen en de clinische scholen zou doen verdwijnen, nam het totale 
leerlingental op de scholen in Noord-Holland met het jaar af. Hoorn telde in 
de jaren 1863 en 1864 nog maar 9 leerlingen. Wat de vroedvrouwen betreft 
was na 1861 uiteraard een daling van het aantal te verwachten, toen bekend 
werd gemaakt, dat te Amsterdam tot verbetering van de stand der vroed
vrouwen een rijkskweekschool was geopend. Daar de inschrijving voor de 
nieuwe opleiding kosteloos was en in vele gevallen ook de huisvesting, zal 
men vooral een kwantitatieve verbetering voor ogen hebben gehad. Uiter
aard had men eveneens door het gespecialiseerde karakter alle mogelijk-
heden een kwalitatieve verbetering van de stand der vroedvrouwen te 
bereiken. 
In Haarlem en Alkmaar daalde het aantal ingeschrevenen aanmerkelijk 
door het ontbreken van vrouwelijke leerlingen. In Hoorn bleef men echter 
aan vroedvrouwen lesgeven. In de verslagen van de provinciale commissie 
aan het ministerie werden met ergernis bij het leerlingenaantal vande Hoornse 
school de vrouwelijke kwekelingen apart en met nadruk vermeld. 
In 1864 deden B. en W. in de gemeenteraad van Haarlem het voorstel tot 
opheffing van de Haarlemse clinische school, hetgeen niet werd aangeno
men. Te Alkmaar, waar nog een tiental leerlingen waren, werd dat jaar 
C.J. de Lange benoemd tot opvolger van lector De Sonnaville. Het jaarver
slag van de stedelijke commissie te Hoorn toonde zich over 1863 nog 
optimistisch; men kan er lezen dat de school aan haar doel bleef beantwoor
den. 
Brengen we nu de oprichtingsvoorwaarden in herinnering waaraan steden 
moesten voldoen om volgens het Koninklijk Besluit de geneeskundige 
school toegewezen te krijgen, dan was een voor de clinische opleiding 
doelmatig ingericht gasthuis een eerste vereiste. In het laatste jaarverslag van 
de stedelijke commissie in 1865, wordt daarover geschreven: 

"Voor de praktische ontleed- en heelkunde stonden den lector Aghina wederom een 
genoegzaam aantal cadavers ten dienste. terwijl de stadsarmenpraktijk den leerlingen 
genoegzame gelegenheid aanbood de theorie te toetsen aan de praktijk en zich voor 
hunne bestemming aan het ziekbed te oefenen. Staat echter ambulatorische kliniek, 
hoe goed op zichzelve ook, verre achter bij kliniek in daartoe ingerigte Gasthuizen, 
met vreugde kunnen wij mededelen dat het Gasthuis hier ter stede sederd eenige tijd in 
aanbouw. bijna geheel voltooid is en door zijne fraaye aanleg een waar sieraad voor 
onze stad en eene grote aanwinst voor onze School zal zijn". 

Het heeft de levensduur van de school niet kunnen verlengen. In de 
gemeenteraad werden op 17 oktober 1865 nog de rekeningen en verantwoor-
ding van de geneeskundige school behandeld, echter tegen de achtergrond 
van een missive van 19 juli van Gedeputeerde Staten waarin was gevraagd 
om inlichtingen omtrent het al dan niet in standhouden van de school. Eind 
november vinden we bij de financiele commissie het gebruikelijke bedrag 
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van/1200,— voor de geneeskundige school niet terug en besloot de raad op 
voorstel van Gedeputeerde Staten tot opheffing der school. Datzelfde jaar 
vermelden de deliberatien van burgemeester en wethouders een schrijven 
van ingenieur Linse, architect van het stadsziekenhuis, gedateerd 26 decem
ber. Bij dit schrijven was een certificaat van betaling ingesloten voor de 
afbouw van het stadsziekenhuis, waarvan in 1866 het eerste deel voor 
patienten werd opengesteld. 
Het stadsziekenhuis heeft als voorziening voor het geven van clinisch 
onderwijs zijn leerlingen van de geneeskundige school niet kunnen ontvan
gen. Zij paste evenwel in de doelstelling van de school, namelijk het 
ontwikkelen van geneeskundige voorzieningen ten behoeve van het platte
land. 
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