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DE HOORNSE GENEESKUNDIGE GENOOTSCHAPPEN EN HUN
OVER TEN AANZIEN VAN DE VACCINATIE IN DE I9de EEUW
In 1805 werd te Hoorn het Geneeskundig Gezelschap onder de zinspreuk
"Ter Bevordering der Genees-, Heel- en Verloskunde" opgericht door een
vijfta! genees- en heeikundigen'. Voor de inrichting en werkwijze koos men
het Genees- en Heelkundig Genootschap te Alkmaar, opgericht in 1804, tot
voorbeeld. Op wekelijkse bijeenkomsten hield men voordrachten over
bijzondere waarnemingen, besprak men heel- en verloskundige problemen
of discussieerde men over aangeschafte boeken; bovendien hield men
zittingen om minvermogenden gratis te behandelen.
In 1812 werd in Hoorn een tweede Geneeskundig Genootschap opgericht
onder de zinspreuk "In Horto Salubria"^. Een duidelijke aanleiding hiertoe
is niet te vinden. Gegevens uit kasboeken doen denken in de richting van een
zeker standsverschil'. Noteerde het Gezelschap uitgaven voor de aanschaf
van roemers, flessen wijn en jenever en had het een pedel in dienst, het
Genootschap "In Horto Salubria" vergaderde onder het genot van thee en
bier, terwijl het voor enkele huishoudelijke werkzaamheden een schoonmaakster huurde. Beide genootschappen legden zich toe op de bespiegelende
en praktische geneeskunde, dienden hetzelfde doel, maar beletten elkaar tot
ontwikkeling te komen. Het ideaal van een bloeiend genootschap werd door
beide niet bereikt.
Op 18 October 1818 vond een gemeenschappelijke vergadering plaats,
waaruit een fusie voortkwam. Met toevoeging van schei- en natuurkundigen
— veelal apothekers uit Hoorn — kreeg het nieuwe Genootschap ter
bevordering van Genees-, Heel-, Verlos- en Scheikunde een bredere basis en
koos men zich tot motto "Vis Unita Fortior" (VUF)". Men stelde zich de
bevordering van de geneeskunde en van de natuurwetenschappen tot doel en
1. Notulen van het Geneeskundig Gezelschap onder de Zinspreuk "Ter Bevordering
der Genees-. Heel- en Verloskunde" (1805-1818). Archiefdienst Westfriese Gemeenten
(A.W.G.) Hoorn.
2. Notulen van het Geneeskundig Genootschap onder de Zinspreuk "In Horto Salubria" (1812-1818), A.W.G. Hoorn.
3. Kasboeken van de geneeskundige genootschappen. A.W.G. Hoorn.
4. Notulen van het Genees-, Heel-, Verlos-, Schei- en Natuurkundig Genootschap
onder de Zinspreuk "Vis Unita Fortior". A.W.G. Hoorn.
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de leden zouden zich inzetten voor de kosteloze vaccinatie van minvermogenden.
Al spoedig werd in samenwerking met de plaatseiijke Commissie van
Geneeskundig Toevoorzigt (1806-1865) aan leerlingen in de heelkunde
anatomische lessen op het cadaver gegeven ter vervanging van privaatonderwijs. In de zomermaanden onderbrak men deze cursus en gaven de leden van
het genootschap die zich voor de fysica en chemie interesseerden natuurkundige demonstraties. Deze lessen, met de daarbij betrokken docenten
zoals de heelmeester G.J. Rijnders en de apotheker J.S. Swaan, vormden een
belangrijke pijler waarop Hoorn met succes bouwde toen de stad in 1824
aanspraak maakte op de vestiging van een geneeskundige school'.
Wetenschappelijk trachtte VUF nationale en internationale bekendheid te
verkrijgen door het corresponderend lidmaatschap aan te bieden aan
hooggeplaatste geneesheren, leden van provinciale geneeskundige commissies en buitenlandse professoren^ De correspondentie werd aanvankelijk in
de Latijnse en later in de Franse taal gevoerd. In de actieve kring werd het
lidmaatschap op introductie en na ballotage aanvaard met het houden van
een verhandeling. Zo beantwoordde in 1821 de medicinae doctor en
vroedmeester J.L.C. Schroeder van der Kolk zijn toetreden met een tweetal
lezingen, "Over de vochten welke van het bloed worden afgescheiden" en
"Over de dierlijke grondstoffen uit chemisch en physiologisch oogpunt
beschouwd". Schroeder van der Kolk heeft zich in de korte tijd dat hij in
Hoorn gevestigd was zeer verdienstelijk gemaakt voor het Leesgezelschap,
dat binnen de kring van VUF een rondzendbibliotheek beheerde. Vanuit dit
Leesgezelschap gingen in 1823 stemmen op om een eigen tijdschrift uit te
geven'. Een geslaagde aanschrijfactie voor nieuwe corresponderende leden
met de verplichting tot afname van het tijdschrift bleek de oplossing te zijn
voor het financiele probleem. Bood nu enerzijds het tijdschrift aan de
corresponderende leden de gelegenheid zich nauwer betrokken te voelen bij
het genootschap, anderzijds wekte deze verplichting bij enkelen wrevel op;
Schroeder van der Kolk bedankte verontwaardigd voor het lidmaatschap
nadat het eerste nummer van het Tijdschrift VUF was verschenen. Met het
Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschap in Noord-Brabant
kwam het tot uitwisseling van tijdschriften en ook met het Bataviaasch
Genootschap in Nederlands Oost-Indie onderhield men contacten. De band
met dit laatstgenoemde genootschap was tot stand gekomen naar aanleiding
5. J. Steendijk-Kuypers. "De Geneeskundige School te Hoorn (1825-1865)", Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde. natuurwetenschappen. wiskunde en techniek 3
(1980), p. 49-73.
6. Lijst van actieve en corresponderende leden van het genootschap "Vis Unita Fortior", A.W.G. Hoorn.
7. Tijdschrift uitgaande van het Genootschap "Vis Unita Fortior" [Tijdschrift VUF\
(1824-1848), A.W.G. Hoorn.
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van het in Hoorn waargenomen geval van elephantiasis*. Jaarverslagen en
tijdschriften werden wederzijds uitgewisseld.
Na 1830 richtte men zich steeds meer op de beoordeling en advisering van de
aanschaf van medische apparatuur die gemeenschappelijk werd gebruikt en
elk jaar aan een inventarisatie werd onderworpen. In samenwerking met de
plaatseiijke Geneeskundige Commissie ging men over tot aankoop van een
microscoop en na overleg met de Rotterdamse lector G.P.F. Groshans werd
een verbeterd aetherisatie-apparaat aangeschaft; proefnemingen met een
electro-galvanisch toestel resulteerden in een afwijzing voor medisch gebruik.
In een chronologisch overzicht van de in de vergadering gehouden lezingen
komt eveneens een accentverschuiving naar voren van de bespiegelende
geneeskunde naar de praktische experimentele geneeskunde'. Ontwikkelingen op medisch-technisch gebied, maar ook maatregelen van de regering
binnen de gezondheidszorg kregen in de vergaderingen steeds meer aandacht. Zo behandelde men ten tijde van de staatsenquete over het oprichten
van provinciale huizen voor krankzinnigen, dit probleem uitvoerig in een
aantal lezingen. Van de lezing die medicinae doctor J. Koker in 1839 over dit
onderwerp hield, staat genotuleerd: "De afzondering der krankzinnigen is
uit een moreel, physisch en therapeutisch oogpunt veeltijds een eerste en
gewichtige schrede tot herstel dier ongelukkigen".
Een zekere sociale belangstelling valt rond 1860 op te merken. De lezing
over "De invloed van de gymnastic op ademhaling, bloedsomloop en
spijsvertering" legde mede de basis voor de heilgymnastiek die van stadswege aan behoeftige kinderen zou worden gegeven.
Dat VUF zich wenste te meten met de grote genootschappen blijkt uit het
uitschrijven van een prijsvraag in 1842. In verband met de heersende ziekte
onder het vee, vroeg men een chemische verhandeling over de besmettelijke
longziekte bij rundvee. De inzending van apotheker-chemist P.J. Haaxman
uit Leiden werd wel vermeld, maar over de uitreiking van de prijs ter waarde
van / 200,— staat niets naders genotuleerd.
In 1851 vond op voorstel van Dr. G.C. van Balen Blanken een reorganisatie
plaats; de vergaderingen zouden voortaan volgens een agenda gehouden
8. De in druk verschenen uitgave werd in 1820 met een introducerend schrijven meegegeven aan het VUF-lid A. Idenburgh, die naar Bataviavertrok: "..en niet wetendeofeenige
band van aanknoping tussen UEd. en eenig Genootschap in het Moederland bestaat,
biedt het UEd. daartoe de broederhand aan. en zendt ten bewijze zijner belangstelling
UEd. de waarneming eener ziekte. in Uw werelddeel, meer dan in het onze algemeen. Het
zal gaarne de correspondentie blijven levendig houden, verwachtende dat dit van U zijde
met hetgeen belangrijks voor mogt komen, insgelijks plaats zal hebben".
9. Over de genotuleerde periode. 1818-1860. zijn 316 lezingen gehouden; 85 droegen
een chemisch-pharmaceutisch karakter, 65 betroffen de algemene ziekteleer. 153 stonden
op naam van chirurgen, 49 handelden over verloskundige problemen, 20 hadden
betrekking op medisch-geschiedkundige onderwerpen, terwijl de overige moeilijk te
rubriceren zijn.
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worden, introductie van gasten werd toegestaan en het Leesgezelschap zou
zich gaan abonneren op wetenschappelijke tijdschriften als Medisch Tijdschrift voor geregtelijke Geneeskunde en Psychiatric en het Weekblad voor
Apothekers.
Inmiddels had VUF van het Geneeskundig Genootschap uit Zutphen in
1847 de uitnodiging gekregen toe te treden tot de nieuw op te richten
Nederlandsche Maatschappij voor Geneeskundigen. Toen tijdens de eerste
vergadering werd vastgesteld dat apothekers werden uitgesloten, nam VUF
de beslissing om zelfstandig voort te gaan, daar het de broeders apothekers
niet voor het hoofd wilde stolen. Wel had het wegvallen van veel corresponderende leden de opheffing van het Tijdschrift VUF tot gevolg. Een fusie is
nooit tot stand gekomen, hoewel daarvan de kant vande in 1852opgerichte
Westfriese afdeling van de Maatschappij wel behoefte aan was, ondermeer
omdat de financiele positie van VUF als gunstig bekend .stond. De
onderlinge contacten beperkten zich echter tot een enkele gemeenschappelijke vergadering of diesviering. In 1905 werd de laatste verkoping van de
medische boeken van het Leesgezelschap gehouden onder de leden van de
Westfriese afdeling van de Maatschappij, daar het Genootschap VUF
hoofdzakelijk nog slechts uit apothekers bestond. Over het einde van het
genootschap vinden we gegevens in de notulen van de Maatschappij van
februari 1914. Om een doublure in aanschaf van Rontgen-apparatuur in de
drie ziekeninrichtingen in Hoorn te voorkomen, stelde de voorzitter van de
Westfriese afdeling van de Maatschappij voor "dat het potje van circa
/500.— van de overleden vereniging VUF als basis bedrag beschikbaar zou
worden gesteld voor Rontgenapparatuur, te plaatsen in het Stadsziekenhuis". Het voorstel vond instemming en het geld werd voor dit doel
gereserveerd.
De tijdschriftuitgave met recensies. vertalingen en oorspronkelijke stukken
mag zeker van algemeen belang worden geacht. Daarnaast ligt de betekenis
van het genootschap slechts regionaal. We denken dan aan zijn invloed bij
het tot stand brengen van de Hoornse Geneeskundige SchooP. Verder was
VUF in het kader van de geneeskunde en natuurwetenschappen de plaatseiijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzigt daadwerkelijk en adviserend tot steun bij pokken- en cholera-epidemieen en bij onderzoek van
geneesmiddelen of voedingswaren. De positieve opstelling van het genootschap tegenover de vaccinatieproblematiek in de eerste helft van de 19de
eeuw is een aspect van haar doelstelling, dat extra aandacht verdient.
Algemene maatregelen ter bevordering van de vaccinatie
In 1796 verrichtte Edward Jenner (1749-1823) zijn beslissende experiment,
waarbij hij met stof uit de koepok weerstand bij de mens kon opwekken
tegen de zo gevreesde ziekte. De invoering van de vaccinatie werd in
Nederland bepaald door Franse invloeden waaronder het bewind van de
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Bataafse Republiek gewoon was te handelen. De minister van binnenlandse
zaken verzocht de Departementale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt alle middelen en overtuiging aan te wenden om de
vaccinatie aan te moedigen en ingang te doen vinden. Hij handelde met deze
oproep naar het decreet van koning Lodewijk Napoleon van 25 november
1808. Ook de geestelijkheid en de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
werden ingeschakeld; van de eerste werd verwacht dat ze de vaccinatie als
een weldaad Gods predikte, terwijl de Maatschappij een brochure verspreidde, getiteld: De ondervinding is de beste Leermeesteresse: eene huishoudelijke samenspraak, waarin de inenting der Koepokken beknopt en
bevattelijk wordt behandeld. Door middel van voorlichtende prenten en
gedichten werd de vaccinatie aangeprezen'". Volgens genoemd decreet
moesten "alle degenen welke uit publieke kassen eenigen onderstand
ontvangen" en "alle Officieren en Soldaten van onze Land-Armee" worden
gevaccineerd. Om de daaraan verbonden werkzaamheden voor doctoren en
chirurgen aantrekkelijk te maken, werden per departement drie gouden
medailles uitgeloofd voor degenen die de meeste ijver hadden betoond,
d.w.z. de meeste gratis vaccinaties bij minvermogenden hadden verricht. De
overheid bleef druk uitoefenen op stadsbesturen en diaconieen. Op 7
September 1814 verscheen onder koning Willem I het Koninklijk Besluit
waarin als eerste artikel was opgenomen dat alle gealimenteerden of die
enige onderstand genoten hun kinderen moesten laten vaccineren. Belangrijk was, dat in dit besluit duidelijke richtlijnen werden gegeven voor het ten
uitvoer brengen van de maatregel. De verplichte vaccinatie gold zowel voor
de gealimenteerde kinderen als voor de in liefdadige instellingen verzorgde
kinderen. De Armbesturen behoorden een nauwkeurige registratie daarvan
bij te houden. De geneesheren moesten voortaan minstens 100 gratis
vaccinaties op hun naam hebben staan om voor de medaille in aanmerking
te komen; bovendien behoorden ze elk kwartaal aan de plaatseiijke geneeskundige commissie of aan de provinciale geneeskundige commissie rapport
uit te brengen over hun vaccinatie-activiteiten. De bepalingen die in 1818 ten
aanzien van de vaccinatie werden vastgelegd in het besluit van 18 april
(Staatsblad nr. 20) waren voornamelijk herzieningen en enkele aanvullingen
op het besluit van 1814. De afgifte van een vaccinatiebewijs aan de
gevaccineerde werd verplicht gesteld, men moest in de opgave onderscheid
maken tussen gratis en betaalde vaccinaties en kinderen uit huisgezinnen
waar pokken heerste, moesten van scholen worden geweerd.
Hoewel met de wetgeving van 1818 de verordeningen op het gebied van de
gezondheidszorg krachtdadiger konden worden gehandhaafd en de voorschriften beter werden nageleefd, kwamen de gebreken in de organisatie pas
met het verloop van de tijd in de praktijk naar voren. Dientengevolge werd
10. J.C. Lint. Geneeskundige Volksprenten in Nederland(Gorinchem: Noorduyn, 1918).
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door de provinciale geneeskundige commissies in 1828 te Den Bosch een
belangrijke vergadering uitgeschreven, waar presidenten en afgevaardigden
van genoemde Commissies zich zeer intensief beraadden over een herziening
van de geneeskundige staatsregeling". Uiterard kwam ook de vaccinatie aan
de orde. Men sprak zich uit tegen het aanstellen van rijksvaccinateurs en
tegen het instellen van vaccinatiecomite's zoals die in Frankrijk werkzaam
waren. Wel accepteerde men het voorstel de medaille ook uit te reiken aan
anderen dan geneeskundigen, maar de betrokken persoon of instelling
moest de vaccinatie dan wel op buitengewone wijze van dienst zijn geweest.
In 1848 verzocht men ten behoeve van de statistiek de vaccinatie-opgave
vergezeld te laten gaan van de bevolkings- en geboortecijfers. Met invoering
van de Wet op het Geneeskundig Staatstoezicht van 1865 werden de
gemeentebesturen verplicht de vaccinatiegegevens jaarlijks te melden aan de
volgens de nieuwe wet benoemde geneeskundige inspecteurs. De drie
gouden medailles waren inmiddels vervangen door een vijftal zilveren, in
plaats waarvan ook een premie v a n / 2 0 , — geaccepteerd kon worden. In
1867 werd besloten voortaan geen "eereblijken" of premies meer beschikbaar te stellen.
Terwijl de vergadering te Den Bosch zich in 1828 had uitgesproken tegen
vaccinatiebureaus, ingesteld door het Rijk, was de vaccinatie in de grote
steden veelal in handen van een bureau uitgaande van een genootschap ter
bevordering der koepokinenting. Het oudste van deze genootschappen was
door doctor L. Davids te Rotterdam in 1799 opgericht en werkte onder de
zinspreuk "Ne pestis Intret Vigila"'^. Het Amsterdamsch Genootschap ter
Bevordering der Koepokinenting voor Minvermogenden dateerde van 1803
en was aanvankelijk een instelling van liefdadigheid: "...om daardoor de
vermogenden de gelegenheid te geven voor het welzijn en behoud van hunne
behoeftige Stadgenoten te zorgen"'^.
In Hoorn staat de geschiedenis van de vaccinatie op naam van de geneeskundige genootschappen en is ze wel in het bijzonder verbonden met de
activiteiten van het Genootschap VUF.
De pokkenvaccinatie te Hoorn in de 19de eeuw
In 1806 installeerde het stadsbestuur van Hoorn de Plaatseiijke Commissie
van Geneeskundig Toevoorzigt'''. Deze commissie meldde in het jaarversiag
11. Notulen der Vergadering ter Herziening der Geneeskundige Staatsregeling, 's
Hertogenbosch; zie A.D. Baart de la Faille. Inventaris der Archieven van het Geneeskundig
Staatstoezicht in Noord Holland. Rijksarchief Noord-Holland.
12. J.W. Tesch, "Genootschap ter Bevordering der Koepokinenting, Rotterdam". Nedeiands tijdschrift voor genee.ikunde 100(1956), p. 3454-3458.
13. W.F. Veldhuyzen, "Het Amsterdamsch Genootschap ter Bevordering der koef)okinenting voor minvermogenden". Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 98 (1954). p.
2514-2520.
14. Notulen Plaatseiijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzigt, A.W.G. Hoorn.
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van 1807, dat het Genees-, Heel- en Verloskundig Gezelschap in de laatste
twee jaren 152 vaccinaties had verricht en dat sinds de eerste vaccinatie in
1801, zich in deze stad geen pokkenepidemie had voorgedaan. De Departementale Commissie verzocht daarop voortaan een opgave te krijgen van de
vaccinatie-activiteiten van individuele doctoren en chirurgijns. Men rapporteerde toen over de volgende zes maanden 273 entingen. Het Genees-, Heelen Verloskundig Gezel.schap presenteerde zich al spoedig als een voorstander van de vaccinatie. Elke maandag hidden twee daartoe aangewezen
leden vaccinatiezittingen voor minvermogenden. In 1812 nam de burgemeester contact op met het gezelschap om over de verplichte vaccinatie van
gealimenteerden te overleggen. De geneesheren zegden alle medewerking toe
en onderling besloot men "dat de buiten-leden zullen deelen in de onkosten,
die, in de vergaderingen tot het vaccineren bestemd, gemaakt worden, opdat
zij ook recht zullen hebben op de honorabele of profitabele gevolgen die
daarop te wachten zijn".
Het Geneeskundig Genootschap "In Horto Salubria" hield eveneens vaccinatievergaderingen en we bemerken een zekere naijver tussen de twee
genootschappen bij het verwerven van vaccinatiegegadigden. Met verwijzing
naar het Koninklijk Besluit van 1814 vestigde het gezelschap de aandacht
van de Heren Kerk- en Armenvoogden van de Noorderkerk (de Armenkerk)
op de vaccinatiezittingen die in de Latijnse School werden gehouden;
gelijktijdig vroeg "In Horto Salubria" het stadsbestuur de inwoners van de
stad te willen attenderen op de koepokentingen die door hen wekelijks
werden gedaan in de Kamer van de voormalige Levantse handel in de
Hoofdtoren.
Deze eerste periode van vaccinatie kenmerkte zich door de bijzondere
belangstelling van de vaccinateurs voor het resultaat. Met spanning werd de
opgekomen pok in de volgende vergadering geobserveerd en werd een
atypisch verlopende vaccinatie of het niet vatten ervan besproken. De
heelmeester J. Bleys deed in 1815 zijn opgave aan de Plaatseiijke Commissie
vergezeld gaan van een verslag met bedenkingen. Bij een aantal gevallen
beschreef hij na de derde dag een gegeneraliseerde huiduitslag, lijkend op
pokjes ter grootte van een bakersspeldekop. De heelmeester G.J. Rijnders,
verbonden aan het Bedelaarsgesticht, schreef het mislukken van de vaccinatie bij 60 bedelaars toe aan het feit dat dezen onder de schurft zaten.
Omstreeks 1814 nam het aantal gevallen van pokziekte in Hoorn toe. De
plaatseiijke geneeskundige commissie kwam met een voorstel om minvermogenden die de vaccinatie weigerden, te gelasten hun kinderen in geval van
een epidemic buiten de stad te doen wonen; het stadsbestuur ging echter niet
accoord met deze vorm van indirecte vaccinatiedwang.
Na fusie van de genootschappen in 1818, richtte het nieuwe genootschap
"Vis Unita Fortior" zich vol ijver op het nog zo omstreden terrein van de
vaccinatie. VUF zou de taak vervullen die in zo veel andere steden
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genootschappen tot bevordering der koepokinenting op zich hadden genomen. Men bestelde 2000 certificaten van gelukte vaccinatie en legde een
registerboek aan met gegevens over de gevaccineerden en het entingsresultaat.
In 1821 werd in West-Friesland weer een toenemend aantal gevallen van
pokken geconstateerd. In het Provinciaal Blad voor Noord Holland wees de
dispositie van 18 September 1822 (nr. 60) met bewoordingen van "edele
ijver" en "heilrijke bedoelingen" de stedelijke autoriteiten nadrukkelijk op
hun verplichting de vaccinatie te bevorderen. Zelfs werd de suggestie gedaan
om gevaccineerde armlastigen in de bedeling wat te bevoordelen in het
belang van de maatschappij. Onderwijzers werd voorgeschreven geen
kinderen toe te laten zonder bewijs van inenting. Met medewerking van
bestuurderen van armenscholen en administrateuren van de bedeling nam
het aantal vaccinaties wel toe, maar de bevolking bleef argwanend en
terughoudend. Sporadische gevallen van pokziekte bij gevaccineerden —
door de geneesheren "gewijzigde pokken" genoemd — deden het vertrouwen in de preventie wankelen, VUF stelde zich toen overtuigend op door de
plaatseiijke geneeskundige commissie voorschriften voor te leggen, die bij
het uitbreken van pokken opgevolgd moesten worden, zoals het beroken
van het huis, isoleren van huisgenoten en het zichtbaar bekendmaken van de
ziekte aan de buitenzijde van de woning. Het stadsbestuur bracht deze
maatregelen ter kennis van de bevolking, waardoor het aantal vaccinaties
weer toenam. Een tastbaar bewijs van deze ontwikkeling was de toekenning
van de vaccinatie-medaille aan de medicinae doctor T.A. Jorritsma in 1823.
Dat het aantal van 2000 certificaten zeker overeenkwam met de vaccinatieactiviteiten van VUF blijkt uit het "25 jarig Verslag van het Genootschap
Vis Unita Fortior" waarin Jorritsma schreef:
"Het Genootschap mogt danook het genoegen smaken deszelfs verdiensten ten dezen,
over den jaren 1840 beloond tc zien. daar het zijne Majesteit onze geeerbiedigde Koning
alstoen behaagd heeft. hetzelve de gouden medaille toe te wijzen, met de daarbij
gevoegde vereerende verklaring, dat het Genootschap zich bij uitnemendheid verdienstelijk heeft gemaakt. Hoe eervol en aanmoedigend deze bewijzen van goedkeuring ook mogen zijn, meer strelend en aangenaam is het echter voor het Genootschap
het aandenken, dat een getal van 1722 ingeente voorwerpen, niemand aan wie een
bewijs van goeden afloop is afgegeven, bij de verschillend geheerscht hebbende
epidemieen later door de kinderpokken is aangetast geworden; daaruit toch heeft het
bewustzijn, van met vrucht gearbeid en het bij de inrigting beoogde doel bereikt te
hebben."

De toekenning van de medaille aan het genootschap was mogelijk geworden
door het uit de vergadering te Den Bosch voortvloeiende Koninklijk Besluit
van 1832, volgens welke het ereblijk niet uitsluitend aan individuele
geneesheren zou kunnen worden toegekend.
In 1831 werden de stedelijke besturen er opnieuw op gewezen de nodige
voorzorgen te treffen. Dit was naast de toen dreigende cholera een
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alarmerend bericht. De frequente meldingen van pokken gaven deze ziekte
in de regio het karakter van een epidemic. De heelmeester H. Notterman, lid
van het genootschap en praktiserend in Oosthuizen, gaf later in het Tijdschrift VUF een overzichtelijk verslag van het verloop van enkele ziektegevallen". In bedekte termen bekritiseerde hij het betreffende Besluit. Het
beloven van goud aan een ieder die zich verdienstelijk maakte, zou
ongunstig op de voortgang van de vaccinatie kunnen werken; zelfs voor zijn
kunstgenoten stelde hij kritisch, dat het beter ware minder te vaccineren en
getrouwer waar te nemen, om zo meer kennis van het verloop van de
vatbaarheid en weerstand te verkrijgen. Zelf noteerde hij nauwlettend de
reactie van de gevaccineerde, het opkomen van de pok en het optreden van
febris vaccinia. Ook beschreef hij de gewijzigde pokken bij reeds eerder
gevaccineerden. Het niet reageren weet hij aan ongeschikte entstof en hoe
verstrekkend zijn observaties waren lezen we uit het volgende: "Wanneerer
met droogstof gevaccineerd wordt en de geneeskundige, die de kunstbewerking verrigt, bevogtigt dezelve met zijne adem, dan zal ze indien hij gewoon
is sterke drank te gebruiken, zeer zeker niet vatten, maar wordt geheel
onwerkzaam".
Uiteraard werd in het Tijdschrift Ft//" aandacht geschonken aan de vaccinatie. Al in het eerste nummer treffen we een recensie aan van de vertaling van
het hoofdstuk over de pokken uit System der practischen Heilkunde van
C.W. Hufeland". In de vergaderingen onderstreepte Jorritsma de actualiteit
van de vaccinatie met lezingen als "De bestrijding der vooroordelen tegen
Vaccinatie", "Proeven met de werking van koepokstof op verschillende
huisdieren" en later "Over de pokkenepidemie op het eiland Vlieland, in het
jaar 1839, aldaar geheerscht hebbende".
Voor het nemen van maatregelen tot voorzorg was er altijd overleg tussen
het genootschap en de plaatseiijke geneeskundige commissie. Hoewel de
kosteloze beroking al in 1818 was voorgeschreven, werd er pas bij het
uitbreken van de pokken in 1844 een 'zuiveringslocaaP ingericht waar
geneesheren en leerlingen van de geneeskundige school na contact met een
lijder aan een besmettelijke ziekte zich moesten blootstellen aan de Guytonse beroking, volgens welke men zich in een ruimte met chloorgas ontsmette.
Toen in 1853 de provinciale geneeskundige commissie de stedelijke instanties verzocht ten behoeve van de statistiek een overzicht te geven van
gedurende 50 jaar verrichte vaccinaties en de resultaten, antwoordde VUF
dat dit overbodig werd geacht, daar men over die jaren nauwlettend had
gerapporteerd en de gegevens in Haarlem voorhanden dienden te zijn.
In 1865 maakten de stedelijke en provinciale commissies plaats voor de
15. H. Nottelman, "De Pokken-Epidemie van de jaren 1832 en 1833 te Oosthuizen en
omliggende gemeenten", Tijdschrift VUF. dl. 4, Iste stuk, (1837), p. 118-161.
16. Isaak de Koning, "Bijdragen tot de kennis en behandeling der Kinderpokken",
Tijdschrift VUF. dl. I, 3de stuk (1824), p. 39-49.
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Geneeskundige Inspectie. De plaatseiijke geneeskundige commissie werd
opgeheven en VUF meldde de gegevens over de gezondheidstoestand en
epidemische ziekten voortaan rechtstreeks bij de inspectie. Ook bleef VUF
nog voorzien in vaccinateurs voor de pokkenpreventie.
Overzien wij nu in getallen het verloop van de koepokinenting in Hoorn
over de periode van 90 jaar waarin registratie is na te gaan (1820-1910), dan
ligt het vaccinatiegetal op gemiddeld 288 per jaar, bij een inwonertal van
omstreeks 8000. Bij de jaren waarin opmerkelijk weinig vaccinaties zijn
verricht, kunnen we bepaalde oorzaken aangeven die daaraan ten grondslag
lagen, zoals het heersen van de cholera (1856 met 96 vaccinaties) of een
ziekte onder de kinderen (1850 met 50 vaccinaties). Dat de cholera-epidemie
van 1832 het aantal vaccinaties minder sterk heeft doen dalen, lag aan de
omstandigheid dat gelijktijdig in West-Friesland de pokken waren uitgebroken. Extreem hoge vaccinatiecijfers wijzen daarentegen op bepaalde maatregelen van de overheid of op het heersen vande ziekte in de regio. Omstreeks
400 entingen volgden op de jaren 1821, 1832 en 1844 waarin de ziekte in de
stad had geheerst; de 365 vaccinaties in 1838 moeten gezien worden als
gevolg van de verhoogde activiteiten van VUF om de medaille te verkrijgen.
In 1880 werden deze werkzaamheden van VUF gesteund door de tijdelijke
vestiging te Hoorn van het door het Roode Kruis gefinancierd Pare
Vaccinogene, waar vooral revaccinaties werden verricht.
In 1896 vierde de in 1852 in West-Friesland opgerichte afdeling van de
Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunst op feestelijke wijze de
honderjarige herdenking van het Jenner-experiment; geen woord werd er
gerept over het zo eervolle verleden van het mede-genootschap Vis Unita
Fortior.
SUMMARY
The medical societies al Hoorn and their zeal for vaccination in the 19th century
The first announcements concerning smallpox-vaccination at Hoorn date back from
1801. After King Louis-Napoleon had made vaccination compulsory for children from
the pauper-class (1808), the execution of the decree was strongly promoted by the
Municipality in co-operation with the relieving-officers of the poor-fund. On part of the
government one tried to promote vaccination by presenting gold medals to physicians
who performed this practice free of charge. In several towns committees were founded,
who dedicated themselves to the public acceptance and the promotion of smallpoxvaccination. At Hoorn however it was the scientific and medical society "Vis Unita
Fortior" (VUF) that zealously advocated the practice. From the period that V U F kept
registration of the number of vaccinations performed (1820-1910) it appears, that this
number increased strongly, when smallpox had occurred in the preceding years.
Government measurements against smallpox also had a positive impact on the number of
vaccinations. On the other hand there was a decrease in vaccination during years in which
some other children's disease was about.

