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M.J. van Lieburg*
DE BETEKENIS VAN HET RIJKSATHENEUM TE FRANEKER
(1815-1844) VOOR DE MEDISCHE EN FARMACEUTISCHE
BEROEPSOPLEIDING**
Van de vijf opleidingen die toegang verschaften tot de examens waardoor men
bevoegd kon worden verklaard voor de uitoefening van het medisch beroep,
namelijk de universiteiten, de geneeskundige scholen, de athenea, de privaatopleidingen en de militair-geneeskundige school, hebben de athenea tot op
heden slechts geringe belangstelling van medisch-historische zijde ondervonden. De vroegtijdige opheffing van de beide rijksathenea te Harderwijk en
Franeker, het farmaceutische karakter van de opleiding aan het atheneum te
Deventer' en de ingewikkelde constructie die er te Amsterdam bestond tussen
het atheneum en de geneeskundige school,^ zijn voor deze geringe interesse
ongetwijfeld mede verantwoordelijk.
Ook het feit dat het atheneum in de vorming van academische geneeskundigen niet meer dan een tussenstation was, omdat de promotie en de
daarvoor vereiste examens alleen aan de universiteiten mochten plaatsvinden,
verklaart deze geringe belangstelling. Wat de opleiding van niet-academische
geneeskunstoefenaren aan het atheneum betreft was het gebrek aan gegevens
over de examens die voor de provinciale commissies voor geneeskundig
onderzoek en toevoorzicht zijn afgelegd een onoverkomelijke handicap. Nu
een bewerking van zowel de gegevens over de academische examens en
medische promoties als van de examen- en admissielijsten van de provinciale
commissies heeft plaatsgevonden,' laat de betekenis van de athenea voor de
medische beroepsopleiding zich duidelijker vaststellen. In deze bijdrage is het
desbetreffende materiaal bewerkt voor het rijksatheneum van Franeker.

* Medisch Encyclopedisch Instituut (VU), Van der Boechorststraat 7, 1018 BT
Amsterdam.
** Bewerkte tekst van een lezing, gehouden op 14 december 1985 tijdens de 23' Medisch
Historische Dag te Amsterdam.
1. J.C. van Slee, De Illustre school te Deventer 1630-1878. Hare geschiedenis, hoogleeraren en studenten. met hijvoeging van het Album Studiosorum (Den Haag, 1916).
2. Zie Van Athenaeum tot Universiteit. Geschiedenis van het Athenaeum Illustre in de
negentiende eeuw (Amsterdam, 1927) en Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit
van Amsterdam /(5i2-y9i2 (Amsterdam, 1932).
3. De documentatie bevindt zich in het Medisch Encyclopedisch Instituut (VU) te
Amsterdam en zal in gedeelten worden gepubliceerd.
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Afb. 1. De gebouwen van de Hogeschool te Franeker, sinds 1816 van het Rijksatheneum.
Het Franeker atheneum
In zijn standaarwerk over de geschiedenis van Frieslands voormalige
hogeschool heeft Boeles reeds de belangrijkste fata en data van het atheneum
beschreven."* Op basis van het organiek besluit van 2 augustus 1815
betreffende het hoger onderwijs, waarbij de oprichting en instandhouding
4. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker (Leeuwarden, 1878-1889) i.h.b. I, 167-210 en II, en B.C.J. Hekker, "Het Franeker Athenaeum
1815-1843", Academisch onderwijs in Franeker en Groningen 1585-1843. IJver en wedijver
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O APOTHEKER
Afb. 2 Geografische spreiding binnen de provincie Friesland van de medicinae doctores,
heelmeesters en apothekers, opgeleid aan het atheneum te Franeker, volgens de situatie in
1845.
van een tweetal rijksathenea werd bepaald, kon op 28 december 1815 het
atheneum van Franeker worden geopend. De stuwende kracht achter deze
herleving van de voormalige hogeschool was de vroegere curator Adriaan
Gilles Camper (1759-1820), die op de beginjaren van het atheneum een

(Tentoonstellingscatalogus Groningen, 1985) 70-71. Zie voor het medisch onderwijs J.W.
Napjus, "De geneeskundige faculteit van de Hoogeschool en Rijks-Athenaeum te Franeker
(1585-1843), Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 71 (1927) 1003-1027.
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duidelijk stempel heeft gezet.^ Dankzij de herbenoeming van sommige leden
van het vroegere hooglerarencorps en de heropening van de vroegere
onderwijsvoorzieningen, waaronder het theatrum anatomicum, het chemisch
laboratorium en de hortus botanicus, was het atheneum verzekerd van een
vliegende start.
Wat het medisch onderwijs betreft bepaalde het besluit van 1815 dat dit aan
de athenea in het algemeen alleen dan mocht worden gegeven, wanneer "in
dezelfde stad een geneeskundig provinciaal of stedelijk onderwijs mogt
gevestigd zijn" (art. 43). Een uitzondering vormden Harderwijk en Franeker,
waar "uit hoofde der oude verdiensten van de voormalige akademien aldaar
gevestigd," de benoeming van een tweetal medische hoogleraren was
toegestaan,
"van welke de eerste zich met eigenlijk gezegde medische studien, en wel bepaald met
ontleedkunde en physiologic zal bezig houden, terwijl de andere de gronden der
voorbereidende wetenschappen van kruid- en scheikunde en pharmacie onderwijzen
zal" (art. 44).*'

De eerstgenoemde hoedanigheid werd verleend aan Sicco Ens (1779-1842),
die vroeger (1809-1811) bij de hogeschool had gediend en nu voor de genees-,
heel- en verloskunde werd benoemd.' Voor het medisch onderwijs te
Franeker is Ens de belangrijkste docent geweest, al was hij minder een man
van wetenschap dan van de medische praktijk, waarin zijn klinische blik en
"buitengewone chirurgische handigheid"* even beroemd waren als zijn
"bizar humeur, waardoor hij degenen die hem kwamen consulteeren als het
ware ten deure uitjoeg."' De drie thema's van de rectorale redes die hij heeft
gehouden waren dan ook geen van alle aan de wetenschap gewijd, maar
handelden over de liefderijke en bewonderenswaardige wijsheid van de
schepper ("de benigna et miranda creatoris sapientia"), hetgeen in 1818 werd
gei'llustreerd aan de instandhouding (conservatio) van het menselijk lichaam,
in 1823 aan de instandhouding van het menselijk geslacht ("in conservando
genere humano") en in 1839 aan de orde en regelmaat die men kan
5. Vgl. B. Theunissen, "A.G. Camper. Cuvier en het mosasaurusvraagstuk; een casestudy van Cuviers paleontologie". Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde,
natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 1 (1984) 65-78. Over zijn dominerend optreden,
zie bijv. de Acta Senatus Athenaei Franequerensis dd. 30-6-1818, Hss. verz. Prov. Bibl.
Friesland, inv. nr. 437/1, fol. 60-61.
6. Vergelijk Verzameling van Wetten. Besluiten en Reglementen, betrekkelijk de Burgerlijke Geneeskundige Dienst in het Koningrijk der Nederlanden ('s-Gravenhage, 1836).
7. Zie over Ens en over de andere medische hoogleraren de uitgebreide biografieen bij
Boeles, Frieslands Hoogeschool, dl. II en de daarop gebaseerde bundel van J.W. Napjus en
G. A. Lindeboom, De hoogleraren in de geneeskunde aan de Hogeschool en het Athenaeum te
Franeker (Amsterdam, 1985).
8. Algemeene Konst- en Letterbode (1842) I, 320-321.
9. Boeles, Frieslands Hoogeschool, dl. II, 729.
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waarnemen in het sterven van de mens ("in hominum moriendi ordine et
ratione observando")."'Toen Ens in 1842 overleed plaatste men uiteindelijk
de Zierikzeese medicus Johan Pieter Ermerins (1813-1848), zelf leerling van
de Friese hogeschool, op de nominatie voor zijn opvolging, maar tot een
benoeming is het niet meer gekomen.
Voor de tweede hoogleraarspost koos men in 1815 eveneens een oud-docent,
namelijk Christiaan Allardi (1747-1822). Deze werd al in 1816 om gezondheidsredenen opgevolgd door Jacob Gijsbertus Samuel van Breda (17881867), de latere secretaris van de Hollandsche Maatschappij en directeur van
Teylers Stichting, beide te Haarlem." In 1822 werd hij opgevolgd door
Nicolaas (Claas) Mulder (1796-1867), die deze functie tot 1841 uitoefende, in
welke periode hij de coUegae-apothekers verblijdde met het vervolg op Jacob
Vosmaers Apothekerswoordenboek (1822) en de farmaceutische studenten een
Handleiding tot de scheikunde (1824) leverde.'^ Na Mulders vertrek naar
Groningen (1841) werd de rij van docenten in de kruid-, schei- en artsenijmengkunde gesloten door Pieter Harting (1812-1885), de bekende pionier van
de medische microscopic in Nederland.'^ Over het geheel genomen kan
worden gezegd dat het onderwijs in de scheikunde, botanic en farmacie op een
hoger peil lag dan het medisch onderwijs, juist door het optreden van jonge
wetenschappers die telkens nieuwe ideeen en nieuw elan inbrachten, maar dat
van een continuiteit in het farmaceutisch onderwijs nauwelijks sprake was.
De bezetting van de leerstoel genees-, heel- en verloskunde door een
hoogleraar leverde in dat opzicht duidelijke voordelen.
Officieel konden de lectoren bij hun onderwijs gebruik maken van diverse
hulpmiddelen, maar in de praktijk stelde dit weinig voor.'" Ens schreef in 1823
aan curatoren dat
10. Zie S. Ens, "Oratio de benigna et miranda creatoris sapientia in conservando
corpore humano conspicua". Annates Academiae Groninganae (1818-1819)1 -28 en "Oratio
de beniga et miranda creatoris sapientia in conservando genere humano per generationem
conspicua", ibid. (1823-1824) 1-23. De "Oratio de creatoris sapientia in hominum moriendi
ordine et ratione observando" is niet in de Annates Academiae Groninganae opgenomen.
11. Zie noot 7 en de summiere biografie in A.S.H. Breure en J.G. de Bruijn (eds), Leven
en werken van J. G.S. van Breda (1788-1867) (Haarlem, 1979) 13-30.
12. C. Mulder, Handleiding tot de scheikunde. ten gebruike bijmijne lessen, en voor eigene
oefening van apothekers-leerlingen en liefhebbers dier wetenschap, 1 din (Amsterdam, 1824)
en J. Vosmaer, Apothekers woordenboek ... Vervolgd door Claas Mulder, 4 din. (Zutphen,
1822-1837).
13. Zie Medische microscopic in de negentiende eeuw. Introductie en gebruik van de
microscoop in geneeskundig onderwijs en onderzoek in Nederland, Themanummer Tijdschrift
voor de geschiedenis der geneeskunde. natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 6, nr. 2
(1983) en Hartings autobiografie, .Xfijne herinneringen. Autobiografie (Amsterdam, 1961).
14. Ziei.h.a. Boeles, Frieslands Hoogeschool,d\. 1,400-428. Over de hortus J.W. Napjus,
" D e hortus botanicus van de Franeker hoogeschool", Nederlands tijdschrift voor genees-
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"het eigenlijk [chemisch] laboratorium in meer dan een opzigt vervallen is, dat de
werktuigen bij de chemie weinige, en die voor de anatomische, physiologische, heel- en
vroedkundige lessen geene zijn, dan alleen eene anatomische Ettii en eene Fantome, en
[dat] dus bij deze lessen gebruik moet gemaakt worden van werktuigen, welke het
bijzonder eigendom zijn van den professor."'-

Vijf jaar later moest deze klacht worden herhaald, opnieuw met weinig
succes." De enige belangrijke aanwinst voor het medisch en farmaceutisch
onderwijs betrof het osteopathologische kabinet van Johannes Wijbrandus
Quaestius." Voor de chirurgische lessen was een amanuensis beschikbaar
(Sijtze Rintjes), evenals voor het anatomisch onderwijs (1816-1819 J.
Harkema; 1819-1829 de atheneumleerling J.A. Kesler; 1829-1839 J.K. van
der Veer en 1839-1843 E. Bleeker).'*
Het medisch curriculum van het atheneum bestond uit een achttal vakken:
anatomie (2 uur per week), in de winter aangevuld met zo mogelijk dagelijks
anatomische demonstraties (methodus secandi), fysiologie (4 uur), chirurgie
(2 uur, eind jaren dertig verdubbeld tot 4 uur), verloskunde (2 uur, begin jaren
dertig uitgebreid tot 3 uur) en geneeskunde ("inwendige haastige ziektens") (2
uur, sinds 1829 drie uur), alle vier gedoceerd door Ens, en chemie en farmacie
(4 uur), botanic (2 uur, 's zomers aangevuld met 4 uur examen plantarum),
materies medica (2 uur), natuurlijke historic (2 uur) en pathologic (3 uur),
gedoceerd door de hoogleraar farmacie. Onregelmatig werden er (facultatieve) colleges gegeven in de gerechtelijke geneeskunde en vergelijkende
anatomie." Het onderwijs in de materies medica en in de farmacie, dat
bestond uit een "verklaring der pharmaceutische en medische eigenschappen
der geneesmiddelen, vooral die in de Pharm[acopoea] Belg[ica] voorkomen,"'" waren behalve voor de leerling-apothekers ook bedoeld voor de
toekomstige plattelandsheelmeesters, die immers ook inwendig mochten
medicineren. De verloskundige lessen werden alleen door aspirant-vroedmeesters bijgewoond.
Na een lange periode van dreigende sluiting, waarin tevergeefs allerlei acties
werden ondernomen om het voortbestaan van het atheneum te verzekeren,
kunde 67 (1923) 1658-1660 en A. den Oudsten, "De hortus van de Franeker academic
(1589-1843)", in: Het Botanisch kabinet. Herharius, Houtverzamelingen. Aquarellen en
Boeken uit vier eeuwen (Franeker, 1980) en over het chemisch laboratorium J.J. Meinsma,
"Het scheikundig onderwijs aan Frieslands Hogeschool en Rijksatheneum te Franeker
(1585-1843)", De Vrije Fries 48 (1968) 30-52.
15. Boeles,, Frieslands Hoogeschool, dl. I, 185.
16. Hss. verz. Prov. Bibl. Friesland, inv. nr. 473-1, fol. 210, dd. 17-1-1828.
17. Zie Boeles, Frieslands Hoogeschool, dl. I, 185 en 427-428.
18. Boeles, Frieslands Hoogeschool, dl. I, 428.
19. Deze opsomming is gebaseerd op de jaarverslagen van de docenten; in: Hss. verz.
Prov. Bibl. Friesland, inv. nr. 443.
20. Ibid., inv. nr. 444.
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viel op 7 februari 1843 de definitieve beslissing tot opheffing van de Franeker
school. Merkwaardig is dat op 13 februari 1844 alsnog een juridisch student in
het album studiosorum werd ingeschreven; de voorlaatste inschrijving
dateerde van 20 September 1842! Om die reden wordt als sluitingsjaar van het
atheneum in plaats van 1843 ook wel 1844 genoemd.
Op 4 en 5 September 1867, bijna een kwart eeuw nadat het atheneum zijn
deuren had moeten sluiten, kwamen op initiatief van de chirurgijn Rienk Jans
van der Ley 68 oud-studenten en oud-docenten in een groots opgezette reiinie
te Franeker bijeen, onder wie 19 medici die aan het atheneum waren
opgeleid.'' Bij die gelegenheid hield de oud-student, toen inmiddels hoogleraar aan de Groningse universiteit, Evert Jan Diest Lorgion (1812-1876) een
herdenkingsrede, waarin hij een beschrijving gaf van de vroegere onderwijsvoorzieningen in het inmiddels tot krankzinnigengesticht omgevormde
academiegebouw en herinnerde hij uitvoerig aan de reputatie van het
studentencorps zowel onder de aspirant-leden als onder de inwoners van
Franeker.-^ Aan het diner sprak tenslotte de oudste reiinist, de toen 82-jarige
Jelle Banga, over zijn studentenjaren aan de voormalige hogeschool.
Het onstuimige studentenleven te Franeker waarover in allerlei bronnen
telkens sprake is, heeft duidelijk een ongunstige invloed op het voortbestaan
van het atheneum gehad. Een uitzondering op die reputatie vormde de
deelname van 18 Franeker studenten aan de veldtocht tegen Belgie (1831).
Met veel geestdrift werden de vaderlandslievende studenten, onder wie een
vijftal medische studenten (F. Vening, A. Noordenbos Snethlage, W.A. te
Wechel, C. MeijerenB.B. Posthumusde Jong), uitgeleidegedaan,enmetnog
groter enthousiasme werden zij enkele maanden later door de Franeker
bevolking en de notabelen van het atheneum onthaald als helden "die hun
leven voor het vaderland hadden veil gehad."-' Voor het overige waren de
berichten minder positief. Al in 1833 liet de burgemeester van Franeker de
senaat van het atheneum weten, "dat bij Z. Ed. op gewigtige gronden (die
echter niet vermeld kunnen worden) sterke vrees bestaat voor de suppressie
van het Athenaeum tengevolge van eenige ongeregeldheden in het verlopen
jaar door studenten van het Athenaeum gepleegd."^" In de zomer van 1835
zorgde de meergenoemde Banga voor opschudding door bij de lijkschouwing
van de plotseling overleden student J. de Grient Dreux, zoon van de
21. Gedenkboek van de Reiinie van Oud-Studenten van Franeker, aldaar gehouden den 4 en
5 September /Si57 (Franeker. 1867).
22. E.J. Diest Lorgion, "Gedachten, herinneringen, gewaarwordingen bij de Reiinie van
Oud-Franeker Studenten", Gedenkboek, 14-42.
23. Zie Boeles, Frieslands Hoogeschool, dl. 1, 193-198 en W.R.H. Koops, "Groninger en
Franeker studenten in de Tiendaagse Veldtocht", Academisch onderwijs in Franeker en
Groningen 1585-1843. Yver en wedijver {Gionmgen, 1985)82-90.
24. Hss. verz. Prov. Bibl. Friesland, inv.nr. 437-1.
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plaatselijke predikant, te verklaren "dat mishandelingen hunnen zoon door
andere studenten aangedaan zijn overlijden veroorzaakt hadden."^' Ook al
bracht grondig nader onderzoek aan het licht dat een combinatie van een
reeds bestaande ziekte en dronkenschap de vermoedelijke doodsoorzaak was,
de toch al ongunstige reputatie van Franeker werd door het incident
allerminst verbeterd.^'
Het meest beruchte onderdeel van het Franeker studentenleven vormden de
groenpartijen, waarbij de "barbaren" door de "Frjentsjerter Loskoppen" tot
"cives" werden omgevormd.'' "De tranen sprongen wel eens uit de oogen,"
verklaarde Diest Lorgion in 1867.
"Gelukkig kwam weldra de geheimvolle avond, waarop de groene schellen van de
oogen werden geligt; wij stonden de verschrikkingen, de soms pijnlijke operatic door, en
onze beulen werden nu eenklaps onze breeders ... Den volgende dag was alle leed
vergeten. Wij mogten nu met dikke stokken en lange pijpen op straat verschijnen."^'

Behalve het algemene studentencorps heeft het Franeker atheneum een
speciale studentenvereniging voor medische studenten gekend.-' Evenals
elders bij medische studentenorganisaties wel het geval is geweest,'" waren
hiervan ook gevestigde geneeskunstoefenaren lid, zodat het gezelschap tevens
fungeerde als een plaatselijke beroepsvereniging van genees- en heelkundigen.
In het kader van de algemene geschiedenis van de medische studentenorganisaties zal op het gezelschap te Franeker uitvoeriger worden ingegaan.

Het album studiosorum
De betekenis van het Franeker atheneum voor de medische en farmaceutische
beroepsopleiding valt op twee manieren te bepalen: ten eerste door te letten
op de instroom van studenten, zodat de plaats van het atheneum binnen het
hoger onderwijs kan worden vastgesteld en ten tweede door een inventarisatie
en kwantificering van de bevoegdheden waartoe het atheneum opleidde,
zodat de bijdrage kan worden bepaald die de afgestudeerde Franeker
studenten tot de geneeskundige en farmaceutische verzorging leverden.
Voor het eerste onderzoek is het album studiosorum de belangrijkste
25. Ibid., fol. 309-311, dd. 7-6-1835.
26. /*/£/., fol. 311-316.
27. S. van Tuinen, "It studintelibben oan it Frjentsjerter Athenaeum", // Beaken 5
(1943) 7-16 en 19-40.
28. Diest Lorgion, "Gedachten", 39-40.
29. Van Tuinen, "Studintelibben", 30, noot 3.
30. Zie M.J. van Lieburg, "Geneeskunde en medische professie in het genootschapswezen van Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw", De Negentiende Eeuw, 7
(1983) 123-145.
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informatiebron, zij het dat deze bron in een drietal etappes moest worden
gecorrigeerd en aangevuld alvorens de desbetreffende gegevens bruikbaar
waren. Een eerste bewerking van het in druk uitgegeven album studiosorum
leverde een totaal van 354 inschrijvingen: 188 (53,1%) zonder vermelding van
studierichting, 40 (11,3%) voor theologie, 43 (12,1%) voor rechten, 6 (1,7%)
voor letteren, 1 (0,3%) voor filosofie, 48 (13,6%) voor chirurgie, 25 (7,1%)
voor geneeskunde, 2 (0,6%) voor farmacie en 1 (0,3%) voor obstetric." Een
vergelijking van de gedrukte uitgave van het album met het handschrift"
resulteerde, behalve in een aantal verbeterde transcripties van namen," in een
vijftal aanvullingen of correcties.'" Drie studenten (nrs. 14626, 14703 en
14804) schreven zich tweemaal in (nrs. 14675,14734 en 14890) en een student
(nr. 14762)komtintotaaldriemaalinhetmatrikel voor (nrs. 14892 en 14903).
De dubbele inschrijving van de chirurgijnsleerling Barteld Pothumus de Jong
(nrs. 14748 en 14752) berustte op een vergissing die reeds in het handschrift is
gecorrigeerd.
De tweede belangrijke aanvulling op het album studiosorum bieden de (niet
compleet bewaarde) recensielijsten, die deels in de notulenboeken en deels in
de bijlagen tot de jaarverslagen zijn terug te vinden." Daarbij is er vanuit
gegaan dat de studierichting van de eerste recensie ook de studierichting bij
inschrijving was. Op grond van deze eerste twee correcties konden de
inschrijvingen aan het Franeker atheneum als volgt worden gekwantificeerd:
het totaal aantal studenten (niet: inschrijvingen) bedroeg 348 personen,
waarvan 84 werden ingeschreven voor theologie, 70 voor rechten, 43 voor
letteren, 76 voor chirurgie, 45 voor geneeskunde, negen voor farmacie, twee
gecombineerde inschrijvingen voor letteren en rechten en een voor resp.
filosofie en obstetric. Van 17 inschrijvingen blijft de studierichting dan nog
onbekend.
31. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer (eds.), Album Studiosorum Academiae
Franekerensis (1585-1811, 1816 (sic!, 1815)-1844). I. Naamlijst der studenten (Franeker,
1968)407-419. Vergelijk ook deaantallen volgens Boeles,fnWa«rf.j//oogMcAoo/,dl. 1,188.
32. "Album van het Franeker Athenaeum" (1815-1842), Hss. verz. Prov. Bibl.
Friesland, inv. nr. 439. Een tweede registratie ("Album studiosae juventutis Franequerensis" vindt men in dezelfde Hss. verz. inv. nr. 5699 (2 din.). Het album dat in Franeker wordt
bewaard (Museum Het Coopmanshijs) is voor dit onderzoek niet gebruikt. Volgens
Fockema Andreae en Meijer levert dit exemplaar "geen noemenswaardige afwijkingen"
met de andere alba.
33. Fockema Andreae en Meijer, .Album, nrs. 14813 B.A. van Boelens van der Haer,
14838 E.H. Genckinck, 14873 W. Nelis Feikema.
34. Fockema Andreae en Meijer, Album, nrs. 14782: jur.; 14826: theol.; 14842: med.;
14916: theol. en 14930: jur. i.p.v. med.
35. Hss. verz. in Prov. Bibl. Friesland, inv. nr. 437-1: "Acta Senatus Athenaei
Franequerani", 1815-1836, fol. 34(lijstdd. 7-12-1816), fol. 50-51 (lijstdd.6-12-1817),s.fol.
(lijst dd. 1819) en Hss. verz. nr. 440, Recensielijsten 1820-1826, 1830, 1832-1835, 1837,
1839-1841.
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Deze cijfers zijn in laatste instantie nog aangevuld met behulp van biografische gegevens, met name betreffende het verdere studieverloop en de
latere carriere.'* Wanneer men aanneemt dat het latere beroep gelijk is aan de
studierichting bij inschrijving dan kan voor acht van de 17 nog resterende
inschrijvingen de studierichting alsnog worden ingevuld. Bovendien kunnen
op die wijze de inschrijvingen voor de "litterae humaniores" worden
gecorrigeerd, aangezien deze studierichting in het merendeel van de gevallen
slechts een aanvulling betekende op de vooropleiding, alvorens de student
koos voor de juridische of theologische opleiding. Het eindresultaat van deze
reconstructies luidt dan: in totaal 348 studenten, waarvan 91 (26,1%)
studenten behoorden tot de theologische faculteit, 86 (24,7%) tot de
juridische faculteit, 30 (8,6%) tot de faculteit der letteren en 132 (37,9%) tot de
medische faculteit, namelijk 76 (21,8%) chirurgische, 47 (13,5%) geneeskundige en 9 (2,6%) farmaceutische studenten; van 9 (2,6%) studenten blijft
de studierichting onbekend.
Op grond van laatstgenoemde cijfers mag men concluderen dat het Franeker
atheneum op de eerste plaats een medische en farmaceutische beroepsopleiding is geweest, of beter, een opleiding voor tweede-standsgeneeskundigen. Feitelijk heeft het atheneum te Franeker gefungeerd als Frieslands
geneeskundige of klinische school. Nadat in 1828 de presidenten van de
provinciale commissies in een gezamenlijke vergadering te 's Hertogenbosch
besloten hadden om te streven naar de oprichting van een dergelijke school in
alle provincies," maakten de hoogleraren Ens en Mulder samen met hun
plaatselijke collega-medicus Jelle Banga een plan om ook in Friesland het
onderwijs voor de tweede geneeskundige stand in een zelfstandige inrichting
onder te brengen. De levenskansen voor een dergelijke school leken
belangrijk gunstiger dan die van het atheneum, terwijl afsplitsing bovendien
nog het voordeel bood dat het medisch onderwijs aan het atheneum meer op
academisch niveau kon worden afgestemd. Het gemis van een goede
ziekeninrichting, waar het vereiste praktische onderwijs in de genees- en
heelkunde kon worden gegeven, is er ongetwijfeld de reden van geweest dat
dit plan uiteindelijk geen doorgang vond.'^

36. Veel theologen konden worden geidentificeerd m.b.v. T.A. Romein, Naamlijst der
predikanten. sedert de Hervorming tot nu toe, in de Hervormde Gemeenten van Friesland, 2
din. (Leeuwarden, 1886-1888) en S.D. van Veen, Aanvullingen en verbeteringen van
Romein's naamlijst der predikanten in de hervormde gemeenten van Friesland (Leeuwaiden,
1892).
37. Zie Verslag Provinciale Commissies 's Hertogenbosch, 1828.
38. Zie over dit plan Boeles, Frieslands Hoogeschool, dl. I, 189, noot 1.
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De medische studenten aan het atheneum
Uit de chronologic van de inschrijvingen per faculteit blijkt dat de bloeitijd
van het atheneum te Franeker rond 1830 lag. De medische faculteit telde over
de gehele periode gemiddeld zo'n dertig studenten per jaar; het topjaar was
ook hier 1830 toen er volgens de recensielijst 60 studenten stonden ingeschreven, het merendeel voor de heelkunde.
In tabel 1 is het totale aantal inschrijvingen voor de medische faculteit
weergegeven, verdeeld over een zestal periodes van vijf jaar. Van de 136
studenten die (tenslotte) voor de medische opleiding kozen, bleven er 120
(88,2%) bij de studierichtingen die zij bij hun eerste inschrijving hadden
opgegeven. Voor een viertal theologische studenten bood dc medische studie
een goed alternatief; de overigen wisselden tussen de geneeskunde, chirurgie
en farmacie of kozen na een litteraire of filosofische propedeuse voor de
medische faculteit. Een student, Jan Willem Ferwerda (1805-1864), liet zich in
1830, een week na zijn examen voor plattelandsheelmeester, inschrijven voor
alleen de verloskundige lessen, kennelijk met het doel het vroedmeestersdiploma te bemachtigen. In maart 1831 passeerde hij met succes het
desbetreffende examen voor de provinciale commissie te Leeuwarden.
Tabel 1. Het aantal inschrijvingen van medische studenten aan het Franeker atheneum, per
vijfjaars periode, verdeeld over de diverse studierichtingen (1815-1844). G=geneeskunde.
C—chirurgie, F~farmacie, Th=theotogie.
G

C

F

C/G

G/C

Th/G

C/F

Diversen

Totaal

1815-1819
1820-1824
1825-1829

7
6
5

3
12
24

4
1
3

0
0
0

2
1
0

1
0
0

0
0
1

1 F/G

-

18
20

1830-1834
1835-1839
1840-1844

6
12
5

18
12
1

0
0
0

1
1
0

1
0
0

3
0
0

0
2
0

-

35
30
27
6

Totaal

41

70

8

2

4

4

3

4

136

1 (Lett./G)
1 (Fil./G)
1: Obstetric

De leeftijd van dc medische studenten bij inschrijving varieerdc van 15 tot 32
jaar. De jongste studenten die zich bij het atheneum te Franeker heten
inschrijven waren de medische studenten Hector Jacob Lycklama a Nijeholt
(1809-1872) en de chirurgieleerling Bouwe Boomsma (1810-1859), die beiden
op 15-jarige leeftijd immatriculeerden; op dezelfde leeftijd koos ook Thomas
Joha (1814-?) voor de medische studie, na echter al gedurende een jaar aan het
atheneum de lessen in de filosofie te hebben gevolgd. De oudste studenten die
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zich te Franeker lieten inschrijven waren de medische student Folkert
Johannes Witteveen (1793-1886) en de beide chirurgiestudenten, Pieter
Klases lest (1796-1864?) en Herman Otto Zelle (1809-?). De inschrijving van
lest kon overigens, net als die van zijn medestudent Ferwerda, alleen bedoeld
zijn voor de verloskunde omdat hij de bevoegdheid voor plattelandsheelmeester al zeven jaar cerder te Leeuwarden had behaald.
Tussen de studenten geneeskunde en de chirurgische studenten bestond een
duidelijk leeftijdsverschil. 81,8% van de geneeskunde studenten was 19 jaar of
jonger; van de chirurgische studenten was dat 18,2%. Uit alles blijkt dat het
chirurgijnsonderwijs aan het atheneum een tweede fase was in de opleiding
van toekomstige plattclandschirurgijns: na een leerperiode als gezel in een
particulicre chirurgijnspraktijk trok men naar Franeker om er de praktische
en theoretische vorming te voltooien en zich voor te bereiden op de vereiste
examina. Daarentegen was het atheneum voor de medische studenten de
eerste fase van hun studie, die gevolgd moest worden door een inschrijving
aan de universiteit.
Inventariseert men voor een drietal perioden (1815-1824, 1825-1834 en 18351844) de herkomst van de medische studenten dan blijken dit in het eerste
tijdvak overwegend (92,3%) Friezen te zijn geweest, waarvan een derde deel
afkomstig was uit Franeker zelf. In de jaren 1825-1834 waren deze cijfers resp.
89,1 % en 9,6%, terwijl in de laatste periode 81,8% van de medische studenten
Friezen waren, waarvan 12,5% afkomstig was uit Franeker. Op grond van
deze cijfers mag men concluderen dat het Franeker atheneum wat de
geneeskundige faculteit betreft in hoofdzaak een provinciale opleiding was.
Gedurende het eerste decennium was deze faculteit vooral ook van lokale
betekenis; in latere jaren nam deze betekenis af, terwijl het aantal studenten
van buiten Friesland toenam van 7,7% in de jaren 1815-1824 tot 18,2% inde
periode 1835-1844.
Twee studenten, Johannes Fokke (1806-1857) en Willem Willems (1796-?),
beiden niet uit Franeker zelf afkomstig, hadden voor hun komst naar het
atheneum korte tijd gestudeerd aan het atheneum te Amsterdam. Met de
geneeskundige scholen te Middelburg, Haarlem, Hoorn, Alkmaar en Rotterdam hebben de leerlingen aan het Friese atheneum geen bemoeienis gehad.
Kennelijk was de afstand tussen beide opleidingstypen te groot, althans in
geografisch opzicht, want tussen de geneeskundige scholen encrzijds en het
Amsterdamse en (zij het in mindere mate) het Deventer atheneum anderzijds,
heeft een dergelijke uitwisseling van studenten wel bestaan.
In tabel 2 zijn tenslotte van alle studenten die aan het atheneum te Franeker
hebben gestudeerd de medische en farmaceutische bevoegdheden weergegeven, die uiteindelijk werden behaald. De totalen bevestigen hetgeen in het
voorafgaande op grond van de inschrijvingen al werd geconcludeerd,
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namelijk dat het Franeker atheneum in hoofdzaak een tweede-standsopleiding is geweest. Opvallend is het relatief kleine aantal stedelijke heelmeesters, hetgeen waarschijnhjk verband houdt met het beleid van de Friese
provinciale commissie, die zich in tegenstelling tot vele andere commissies
aan de letter van de wet hield door de stedelijke en plattelandsheelmeesters
waar het de chirurgie betrof dezelfde eisen te stellen en alleen te differentieren
op grond van de examengelden.'"*
Tabel 2. Bevoegdheden, behaald door de studenten van de medische faculteit van het atheneum
te Franeker. MD=medicinae doctor, CD=chirurgiae doctor, OD=obstetriae doctor, SH=
stedelijk heelmeester, PH=plattelandsheelmeester,
VM=vroedmeester. A—apotheker en
D—drogist.
Examenjaar

MD

CD

OD

SH

PH

VM

A

D

1815-1819
1820-1824
1825-1829
1830-1834
1835-1839
1840-1844
1845-1849
1850-1854
1855-1859

0
4
2
2
8
10
3
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
3
1
0
3
8
3
0
0

0
0
0
6
0
2
0
0
0

3
12
6
25
19
8
1
0
0

3
7
7
21
18
8
1
0
0

2
0
5
4
0
2
1
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0

Totaal

29

1

18

8

74

65

14

1

Het atheneum en de academische medische stand
De bijzondere relatie die er bestond tussen de universiteit te Groningen en het
Franeker atheneum komt mede tot uitdrukking in de doorstroom van
medische studenten naar het academische niveau. Gemakkelijk was de
overgang naar de academic niet: de student moest, bij andere examinatoren
dan zijn leermeesters, alsnog het propedeutisch examen ("gradus ut transeat") afleggen. Pogingen om het recht tot het verlenen van deze graad ook
aan de hoogleraren van het atheneum te verlenen, liepen op niets uit.''°
In totaal 40 (29,4%) medische studenten bezochten in aansluiting op hun
studie te Franeker een universiteit: driekwart daarvan (n=30) ging naar
39. Zie over deze kwestie M.J. van Lieburg, " D e tweede geneeskundige stand (18181865). Een bijdrage tot de geschiedenis van het medisch beroep in Nederland", Tijdschrift
voor geschiedenis 96 (1983) 433-453.
40. Vgl. Boeles, Frieslands Hoogeschool, Al. I, 189-193.
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Groningen en een kwart (n=10) naar Leiden. Van deze doorstromers
passeerden overigens lang niet alien de eindstreep: van de dertig studenten die
naar Groningen gingen behaalden er 11 (36,7%) geen academische graad en
van de tien studenten die naar Leiden overstapten kwam niemand op de
promotielijst te staan.
Het overgrote deel van de doorstromers bezocht de universiteit een of twee
jaar na hun inschrijving te Franeker. Uitzonderingen waren Petrus Hendrik
Bloemen die zich na vijf jaar farmaciestudie te Franeker in het Groningse
matrikel liet inschrijven en Jouke Seerps Anema (1811-?), Hector Jacob
Lycklama a Nijeholt (1809-1872) en Tjcpke Oosterloo (1797-1857), die alle
drie pas acht jaar na hun inschrijving te Franeker in het album studiosorum
van Groningen werden geregistreerd. De studiedata van laatstgenoemde
medicus laten echter zien hoe grillig het curriculum van sommige studenten is
verlopen: in 1815 werd Oosterloo ingeschreven te Franeker, een jaar later
recenseerde hij als theologiestudent, in 1817 als "literarum studiosus", in
1820 als "medicinae studiosus et scientiarum candidatus" en in 1821 werd bij
ingeschreven te Groningen; in 1822 volgde zijn promotie te Groningen tot
doctor medicinae. Een enkele medische student wist zijn reputatie de Friese
grenzen te laten overschrijden. Cornelis Adriaan Bergsma (1798-1859) werd
in 1826 hoogleraar (in de wiskunde) te Gent en in 1831 te Utrecht (botanic en
landhuishoudkunde),'" en Sipko Jan Galama (1800-1858) kreeg landelijke
bekendheid als auteur van vele medische verhandelingen en als mederedacteur van het veelgelezen Practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde in
haren gehelen omvang.'^^

Het atheneum en de tweede geneeskundige stand
De belangstelling voor het Franeker atheneum bij aspirant heel- en vroedmeesters ten plattelande was voor een belangrijk deel het resultaat van het
optreden van Ens die meer in zijn element was bij deze praktische opleiding
dan bij de propedeutische vorming van academische medici. Bovendien was
de koppeling tussen schoolonderwijs en examen een groot voordeel voor de
eerstgenoemde groep. Toekomstige heel- en vroedmeesters legden hun
examens af voor een provinciale commissie voor geneeskundig onderzoek en
toevoorzicht. Voor de Franeker studenten was dat in de regel de provinciale
41. Zie over Cornelis Adriaan Bergsma: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek,
dl. 4 (Leiden, 1918) c. 121-122.
42. Zie over Sipke Jan Galama: G.A. Lindeboom, Dutch Medical Biography. A
biographical Dictionary of Dutch Physicians and Surgeons 1475-1975 (Amsterdam, 1984) c.
644-645.
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commissie van Friesland. Van de 90 medische studenten, die een nietacademische bevoegdheid behaalden, legden er slechts negen elders een
examen af, hoofdzakelijk bij de commissies te Assen en Zwolle.
De commissie te Leeuwarden telde in de jaren 1816-1844 een achttal leden: zes
medicinae doctores en twee apothekers. De eerste heel- en vroedmeester kreeg
pas in 1839 zitting in de commissie. In de jaren dat het atheneum
functioneerde waren de beide medische hoogleraren lid van de commissie en
bestond er dus, evenals bij de andere opleidingen voor tweede-standsmedici,
een vaste verbinding tussen school en examen.
Hoe het op een dergelijk examen toeging valt op te maken uit een publikatie
van de Leeuwarder medicus Julius Vitringa Coulon (1767-1843), die jarenlang voorzitter van de Friese commissie was en die samen met de beide
hoogleraren uit Franeker als de belangrijkste examinator optrad in de periode
dat het atheneum studenten aflcverde. Volgens Coulon moest de examinator
zich voor alles hoeden voor intimidatie van de kandidaat.
"Bij de examina van de heelmeesters ten platten lande was het mijne taak, hen te vragen
aangaande de inwendige practijk. Ik begon hun te zeggen, dat zij zich mij moesten
voorstellen als den lijder, die hunne hulp inriep, en die hen zoude antwoorden op de
vragen, die zij vermeenden te moeten doen, om de ziekte en derzelver oorzaken te
kunnen onderkennen; vooral bepaalde ik mij bij die, welke eene spoedige hulp
vereischen. bij voorbeeld vergiftiging, bloedspuwen, beroerte, etc.; tusschen beiden
vroeg ik de reden, waarom zij de vraag aldus gedaan hadden, en zij moesten zeggen,
welke onderzoekingen, door vragen of anders, zij, in het verdere beloop der ziekte,
zouden doen, en waarop zij altijd acht zouden moeten geven, om dezelve goed te
behandelen. Wanneer zij vergeten hadden iets te vragen of te onderzoeken, hetwelk
nuttig konde zijn. bragt ik hun dit minzaam onder het oog, zoo lang zij geene trotschheid
vertoonden, doch, dit bemerkende, nam ik eenen anderen toon aan. Ik vroeg hen verder
over de therapia generalis en de materies medica, of pharmaco-dynamica... en liet hen het
recept schrijven, wanneer zij moesten opgeven de redenen, waarom zij bij voorkeur in
dit geval van het voorgeschrevene en niet van een ander middel wilden gebruik maken.
Alzoo bij dencandidaat bevonden \\ehhende een goed oordeel,%.epsiaTd met genoegzame
kunde, voor zoo verre volstrekt noodig tot het uitoefenen der practijk, maakte ik geene
zwarigheid, te adviseren, hem tot heelmeester ten platten lande te bevorderen; hoewel
hij niet volkomen voldaan had in het voorafgegaan ontleedkundig examen, bij
voorbeeld, door niet te hebben kunnen opnoemen, met naauwkeurigheid, de gaten van
het bekkeneel, wat door dezelve heenloopt, enz."'"

De geneeskundige en farmaceutische verzorging in Friesland
Niet alleen voor de herkomst van de medische studenten maar ook ten

43. J. Vitringa Coulon, "Onpartijdige beschouwing van en zwarigheden tegen het
uitgebragt Rapport der Commissie over de Geneeskundige Staatsregeling", Algemeene
Konst- en Letterbode (IMi) 1, 170-174, 199-205 en 212-219; citaat op p. 200-201.
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opzichte van het "afzetgebied" was het Franeker atheneum op de eerste
plaats van provinciale betekenis. Van de 115 studenten die een medische of
farmaceutische bevoegdheid verkregen, hetzij door een promotie, hetzij door
een provinciaal examen, vestigden 104 (90,4%) geneeskundigen, heelmeesters
en apothekers hun eerste praktijk in Friesland. Het kleine aantal studenten
dat na hun studie buiten Friesland een vestigingsplaats vond, bestond in
hoofdzaak uit niet-Friezen die om onduidelijke reden voor het Franeker
atheneum hadden gekozen, zoals Jacobus Alexander Enschede (1818-1857),
zoon van de bekende Haarlemse boekdrukker, de eerdergenoemde Ermerins,
later geneesheer te Zierikzee, en de Hagenaar Willem Cornelis de Leth
(1816?-1856) die zijn geboorteplaats tot eerste verstigingsplaats koos.
Hoe de verhouding ten opzichte van de niet-atheneumstudenten was, kan
worden berekend met behulp van de "Lijsten van erkende geneeskunstoefenaren in de provincie Friesland", welke lijsten tussen 1820 en 1865
jaarlijks werden gepubliceerd.'"' In 1825 waren er in Friesland 54 medicinae
doctores werkzaam, van wie er vier (7,4%) te Franeker hadden gestudeerd.
Tien jaar later waren dit er 5 (8,9%) van de 56 en in 1845 het dubbele: 13
(18,1%) van de 72. Voor de tweede geneeskundige stand lag de bijdrage van
het Franeker atheneum tot de geneeskundige verzorging vanaf het begin veel
hoger: in 1825 waren 10 (11,8%) van de 85 Friese heelmeesters afkomstig van
het atheneum, in 1835 32 (36,8%) van de 95 en in 1845 al 47 (41,2%) van de
114. De bijdrage van het atheneum tot de farmaceutische verzorging in
Friesland was daarentegen veel geringer: 3 (6,3%) van de 53 apothekers waren
in 1825 voormalige atheneumleerlingen; in 1835 waren dat er 5 (9,1 %) van de
55 en in 1845 6 (8,2%) van de 73.
Uit de geografische spreiding van de medicinae doctores, heelmeesters en
apothekers binnen de provincie Friesland (afb. 2) blijkt dat de atheneumstudenten in 1845 door geheel Friesland waren terug te vinden, met een zekere
concentratie te Franeker.

Epiloog
De vraag of het atheneum voldaan heeft aan zijn feitelijke bestemming, die
volgens de wet van 1815 gelegen was in de verspreiding van "smaak,
beschaving en geleerdheid," moet althans voor de medische en farmaceutische opleiding ontkennend worden beantwoord. Van smaak en beschaving
kon, zeker naar de maatstaven van toen, moeilijk sprake zijn bij in het

44. Lijsten van erkende geneeskunstoefenaars voor de provincie Friesland 1822-1865
(Fotokopieserie in Medisch Encyclopedisch Instituut VU).
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Nederlands gegeven onderwijs in praktische vakken als de heel-, vroed- en
artsenijbereidkunde aan studenten die Boeles karakteriseerde als "[van]
achter de ploeg weggenomen aspiranten."""
Landelijk gezien heeft de Franeker school in het geheel van de medische
opleidingen slechts een geringe bijdrage geleverd: het album studiosorum van
het Amsterdamse atheneum telde tussen 1815 en 1843 in totaal 397 medische
studenten. Het aantal studenten aan het Deventer atheneum is moeilijk te
geven omdat in het album van Van Slee geen studierichtingen worden
vermeld. Een eerste reconstructie leverde tussen 1815 en 1843 26 medische
studenten op, de studenten farmacie niet meegerekend. Ook in vergelijking
met de geneeskundige scholen was de omvang van het onderwijs te Franeker
niet groot. In het tijdvak 1830-1839 passeerden er te Middelburg 103, te
Haarlem 126, te Hoorn 57, te Alkmaar 62, te Amsterdam 364 en te Rotterdam
153 studenten voor de heel-, verlos- en artsenijbereidkunde (vroedvrouwen
uitgezonderd), tegen 57 studenten te Franeker. Wel is het atheneum te
Franeker van regionale betekenis geweest, zoals blijkt uit de cijfers die in dit
artikel berekend zijn voor zowel de herkomst van de studenten als voor de
geneeskundige verzorging in Friesland rond het midden van de 19e eeuw.

SUMMARY
The significance of the Rijksatheneum at Franeker (1815-1844) for
medical and pharmaceutical vocational education
A semi-academic school for medical propedeutics and for the teaching of country-doctors,
surgeons and pharmacists functioned in the Frisian town of Franeker from 1815 till 1843.
This article gives a short description of the medical faculty of the atheneum, a
quantification of the students, the main characteristics of the medical students in terms of
their geographical background, their age, and the medical degree(s) they ultimately
obtained. Finally the significance of the Franeker atheneum for the medical and
pharmaceutical care in Friesland is sketched.

45. Boeles, Frieslands Hoogeschool, dl. 11, 729.
46. Zie M.J, van Lieburg, De studenten aan de Geneeskundige Scholen van Middelburg,
Hoorn, Alkmaar, Haarlem, Amsterdam en Rotterdam (Amsterdam, 1987) (in druk).

