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Levensbericht van 

HENRICUS CORNELIS RÜMKE 
(16 januari 1893 - 22 mei 1967) 

DOOR 

J. J. G. P R I C K 

Op 22 mei 1967 overleed onverwacht ons rustend lid Henricus Cornelis 
Rümke, oud-hoogleraar in de psychiatrie aan de Rijks-Universiteit te 
Utrecht. 

Ofschoon het bezigen van beeldspraken bij het schrijven van zijn levens
bericht minder geschikt lijkt dan het leveren van een objectieve bijdrage 
tot de kennis van zijn leven, lijkt het mij toch verantwoord te stellen, 
dat rondom de burcht van de Nederlandse psychiatrie op dit moment de 
droeve stemming hangt van een avondschemering, nu het heldere licht 
van deze internationaal bekende psychiater voorgoed gedoofd is. In de 
Nederlandse psychiatrische wereld is daardoor een leegte, die moeilijk 
opvulbaar zal zijn, ontstaan en er heerst een onwennige stilte, omdat de 
dialoog met deze grootmeester, die binnen zijn persoonlijkheid een har
monie tussen wetenschap en kunst had geschapen, in de toekomst niet 
meer mogelijk zal zijn. Want alvorens op détaiIs van de persoon Rümke 
in te gaan, wil ik voorop stellen, dat zijn werk - hoe gevarieerd ook -
telkenmale op enigerlei wijze de karakteristiek vertoont van een fijnzinnig 
kunstwerk. 

Rümke werd in 1893 te Leiden geboren, waar zijn vader als medicus 
een voortreffelijke reputatie voerde. Uit diens mededelingen kan ik af
leiden, dat zijn vader een scherpzinnig en in velerlei opzichten begaafd 
man geweest moet zijn, zodat men zich niet aan de indruk kan onttrek
ken, dat bij de zoon genetische disposities aanwezig waren, welke in 
interactie met zijn begaafde leefwereld - want ook zijn moeder was 
een cultureel ingestelde vrouw - zich tot geestelijk en cultureel artistieke 
eigenschappen hebben verwerkelijkt. 

Na de beëindiging van zijn gymnasiale opleiding ging hij te Amster
dam geneeskunde studeren, hetgeen in de ware zin des woords tot de 
traditie van de familie Rümke behoorde. Zijn ideaal was een goed 
medicus te worden, terwijl hij zich al vroeg tot de psychiatrie voelde 
aangetrokken. 

Reeds tijdens zijn studie werd hij student-assistent in het laboratorium 
van Prof. v. Rijnberk en zijn eerste wetenschappelijke produkten op het 
gebied van de fysiologie zien in 1916 en 1917 reeds het licht. Als men 
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zijn publikaties uit die tijd bekijkt, die betrekking hebben op elektro
grammen van kikkerhartspierfragmenten en op andere aspecten van 
fysiologisch onderzoek, verricht op het kikkerhart, dan zou men vermoe
den, dat de fysiologie zijn levenswerk zou worden; doch in 1918 en 
de daarop volgende jaren blijkt duidelijk, dat hij zich tot de neuro
psychiatrie gaat richten. Echter, zijn differentiëring in de richting van 
de psychiatrie werd in de fase van 1918 tot 1928 in de hand gewerkt 
door het feit, dat hij assistent werd aan de Valeriuskliniek te Amsterdam, 
waar destijds Prof. Dr. L. Bouman hoogleraar was. Het assistent-schap 
te Amsterdam werd onderbroken door zijn vertrek naar Zürich, waar hij 
bij Bezzola en daarna bij Prof. Eugen BIeuier ging werken. In deze 
contactname met de buitenlandse psychiatrie manifesteert zich een in 
het latere leven van Rümke zo duidelijk naar voren tredende karakteris
tieke streving om op een breed internationaal veld communicatie aan te 
gaan met bekende psychiaters van zijn tijd. Deze. drang naar weten
schappelijke samenhang en zijn behoefte zich te verinnerlijken met be
langrijke personen van de wetenschap en met de wetenschappelijke stro
mingen, die hem occupeerden, is kenmerkend voor Rümke's bestaansvorm. 
Vanaf het moment, dat internationaal contact na de tweede wereldoor
log weer mogelijk werd, is hij deze gewoonte tot het einde van zijn 
leven getrouw gebleven. 

Rümke zelf heeft mij meerdere malen verteld, dat de figuur van 
Eugen Bleuier een grote invloed op zijn psychiatrische ontwikkeling heeft 
gehad. Deze stoere, recht door zee gaande, origineel denkende en het 
creatieve ontwerp der schizophrenie tot stand gebracht hebbende psychia
ter boeide hem niet alleen als een groot mensen- en natuurkenner, maar 
bovendien als een persoon met een intuïtieve kijk op menselijke proble
men. Het lijdt geen twijfel meer, dat vanaf dit moment de geest van 
Rümke zich geheel ontvankelijk gesteld heeft voor een vastomschreven 
psychiatrische en psychologische denkvorm, die hem in de latere fase 
van zijn ontwikkeling toegang zou verlenen tot de hoogste toppen van -
de psychiatrische wetenschap. 

In zijn gehele leven - maar ook reeds in zijn jonge jaren - moet 
Rümke een fijn en scherpzinnig aanvoelend vermogen gehad hebben 
voor al datgene, wat voor de toekomstige psychiatrische wetenschap van 
belang zou zijn. Zo was hij in Nederland de eerste, die de fenomenolo
gische methode geïntroduceerd heeft in de klinische psychiatrie en de 
daarmee verkregen uitkomsten reeds in 1923 beschreven heeft in zijn 
nog steeds originele proefschrift, getiteld: "Fenomenologische en klinisch
psychiatrische studie over het geluksgevoel". Men vindt dit boek nog 
regelmatig in de psychiatrische literatuur vermeld. 

Rümke had voorts al spoedig ingezien het belang van de verschillende 
vormen van psychotherapie en van de psycho-analyse en dit bracht hem 
ertoe om in 1927 contact op te nemen met de bekende psychotherapeut 
Maeder, die hij niet alleen als een belangrijk leermeester beschouwde, 
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doch tevens als een vriend, met wie hij in zijn verdere leven goede 
relaties heeft onderhouden. 

Dat een man als Rümke door zijn kunstzinnigheid en zijn aparte wijze 
om problemen van het menselijk leven te benaderen zich aangetrokken 
moet hebben gevoeld tot de persoon van Prof. Dr. K. H. Bouman te 
Amsterdam, is voor ieder verstaanbaar, die deze kunstzinnige hoogleraar 
in de psychiatrie te Amsterdam van nabij heeft meegemaakt. Gevormd 
in de klinische en wetenschappelijke problematiek binnen de leef
wereld van zijn leermeesters L. Bouman, C. Winkier, Bleuier, Maeder 
en K. H. Bouman was hij in 1930 al zo rijp, dat hem de Ramaer
medaille werd toegekend. 

Een top in de levens curve van Rümke werd bereikt, toen hij in 1933 
benoemd werd tot bijzonder hoogleraar in de ontwikkelingspsychologie 
aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. Persoonlijk ben ik de mening toe
gedaan, dat de inaugurale rede, die hij in die tijd uitsprak bij de 
aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar, bestempeld moet worden als 
één van zijn beste wetenschappelijke creaties uit zijn omvangrijk oeuvre. 

Drie aspecten zijn in dit verband te belichten: Allereerst het grote 
belang voor de wetenschappelijke ontwikkeling van een mens, met name 
dat hij de durf en de moed heeft zich te begeven in een gebied van 
wetenschap - in het geval van Rümke de ontwikkelingspsychologie -
dat niet rechtstreeks tot zijn eigen vakgebied behoort. Vervolgens brengt 
deze inaugurale rede op duidelijke wijze naar voren zijn positieve instel
ling ten aanzien van de psychotherapie en de dieptepsychologie van 
Freud. En tenslotte is deze wetenschappelijke ouverture tot het hoog
leraarschap reeds representatief voor de bijzondere geaardheid van de 
persoon Rümke, die zich op dat moment reeds naar buiten toont, niet 
alleen als een knap en kunstzinnig psychiater, maar tevens als een man 
met een scherpe blik, die een eigen stempel zal gaan drukken op het 
geesteswetenschappelijke denken. 

Misschien kan men betreuren, dat hij reeds in 1936 geroepen werd 
tot het gewoon hoogleraarschap in de psychiatrie aan de Rijks-Universi
teit te Utrecht, een gebeurtenis, die hem noopte de drempel te over
schrijden in de richting van een klinisch hoogleraarschap aan de medi
sche faculteit, dat zoveel beslommering, zorg en verantwoordelijkheid 
met zich meebracht, dat daardoor in feite de mogelijkheid tot rustig 
bezinnen op wetenschappelijke arbeid gereduceerd werd. 

Doch het menselijk bloed kruipt, waar het niet gaan kan en hiermee 
bedoel ik, dat ondanks de zojuist vastgestelde bezwaren Rümke voor 
een opdracht gesteld werd, die als permanente roep zou werken op zijn 
reeds vroeg gestelde ideaal, met name een dokter te willen zijn in de 
beste zin van het woord. En hier belicht ik ongetwijfeld de allersterkste 
zijde van mijn heengegane collega. 

Nooit was het hem teveel om zich voortdurend in te spannen voor 
zijn patiënten. Op ieder moment, dat hij gevraagd werd, was hij present. 
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Hij was bereid dienstbaar te zijn voor ieder, die in nood verkeerde en 
een onbepaalde tijd te besteden aan mensen, die verwikkeld waren in een 
existentiële crisis of de schade ondervonden van een misvormd en ont
wricht bestaan. 

Vrees voor psychisch gestoorde patiënten had hij niet. Hij was zich 
bewust van het feit, dat hij een uitgesproken positieve overdrachtsituatie 
wist tot stand te brengen, zelfs bij sociaal onaangepaste patiënten. 
Daarbij kwam, dat hij als psychiater een onnavolgbare intuïtie bezat 
voor de moeilijkheden en problemen van zijn in psychische nood ver
kerende medemensen. Zonder na te denken op een volstrekt eigen - en 
ik zou willen zeggen artistieke - wijze wist hij een greep te krijgen op 
de verborgen moeilijkheden van zijn patiënten. De kunst van een pluri
dimensioneel georiënteerde diagnostiek was in zo rijke mate binnen 
zijn wezen gerealiseerd, dat hij al zijn medewerkers fascineerde en onder 
de indruk bracht van de wijze, waarop hij met zijn patiënten omging 
in dienst van het stellen van de juiste diagnose. 

Routine-onderzoek was hem vreemd. Ieder onderzoek was uniek en 
telkenmale stond men verbaasd van zijn enorme medische ervaring, 
welke voortdurend gevoed werd door zijn vermogen om zich op voor
treffelijke wijze in te leven in het bestaan van zijn patiënten. Hij was 
bovenal een fijn-aanvoelend arts en een bij uitstek op dialoog ingesteld 
medicus. 

Het zou mij te ver voeren om binnen de context van de toegestane 
schrijfruimte te diep op vele andere bijzonderheden in te gaan. 

Slechts enkele aspecten uit het latere leven van Rümke wil ik hier 
vermelden. Allereerst zijn bezorgdheid voor de psychiatrie, die hij des
niettemin als een bloeiende psychiatrie beschouwde. Het hier aangeduide 
onderwerp fungeert als het thema van zijn rectorale rede en vormt de 
kern van het boek, dat kort voor zijn overlijden onder de titel: "Eine 
blühende Psychiatrie in Gefahr (Ausgewählte Vorträge und Aufsätze 
H. C. Rümke, herausgegeben und übersetzt von Walter von Baeyer, unter 
Mitwirkung von Ottilie C. Selbach)" bij de uitgeverij Springer in 
Duitsland het licht zag. 

De bezorgdheid, die Rümke bezig hield, concentreerde zich op ver
schillende aspecten van de door hem als bloeiende psychiatrie aange
duide wetenschap. Voorop stelde hij, dat de klinische psychiatrie naar 
zijn mening het meest essentiële onderdeel van de psychiatrie is. 

De vrees, dat deze klinische psychiatrie veld zou verliezen ten koste 
van een exclusieve psychotherapie en psycho-analyse, maakte deel van 
zijn bezorgdheid uit. Hoezeer hij ook overtuigd was van het eminente 
belang van· de psycho-analyse en de psychotherapie als geïntegreerde 
aspecten van een klinische psychiatrie, toch vreesde hij, dat mogelijker
wijze in de toekomst de psycho-analyse en psychotherapie een te een
zijdig overheersende plaats zou opeisen binnen de klinische psychiatrie. 
Voorts stond hij afwerend tegen het feit, dat de psychiatrie geheel los 
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zou komen te staan van de biologische wetenschappen. Lichamelijk 
onderzoek, waartoe hij uiteraard ook neurologisch onderzoek rekent, is 
volgens hem onmisbaar voor wetenschappelijk verantwoorde psychiatrie. 
Voorts meende hij, dat het ziekte-eenheid-begrip, zoals dit door Kraepelin 
in zijn nosologische systematiek der psychiatrie was geïntroduceerd, on
misbaar zou zijn zowel voor de diagnostiek als voor de wetenschappe
lijke benadering van de psychiatrie. 

Vrees koesterde Rümke tenslotte voor elke overdreven en eenzijdige 
methodologische en therapeutische benadrukking binnen de psychiatrie. 
In een grote hoeveelheid publikaties, die op een zeer groot aantal onder
delen van de klinische psychiatrie betrekking hebben, benadrukte 
Rümke telkenmale opnieuw zijn hier aan de orde gestelde opvatting. 
Het zou ondoenlijk zijn in deze levensschets bij zijn zeer omvangrijke 
lijst van publikaties en bij de van zijn hand verschenen psychiatrie
boeken te blijven stilstaan. 

Rümke was niet alleen een uitstekend klinicus en een wetenschapsman, 
maar ook een kunstenaar. Onder het pseudoniem Cornelius liet hij een 
dichtbundel, getiteld: "De afgelegde weg" het licht zien. Ook in zijn 
grote liefde voor de muziek - Rümke bezat een uitgesproken muzikali
teit - komt zijn kunstenaarsziel naar voren. 

Het zou een tekortkoming zijn van de schrijver, indien hij in dit 
levensbericht niet een grote verdienste vermeldde van Rümke voor de 
World Federation of Mental Health, waarvan hij niet alleen lid was, 
maar tevens ook voorzitter is geweest. 

Na de tweede wereldoorlog was hij één der eersten, die ingezien 
heeft, dat de relatie van het individu tot de gemeenschap een kern
probleem van de na-oorlogse wereld zou worden. In zijn - in 1948 -
te Londen gehouden voordracht "The individual and society" - Paper 
delivered at the International Conference on Mental Hygiene", London 
- zette hij zijn visie hierover uiteen. 

Na het verkrijgen van zijn emeritaat werd Rümke formeel een rustend 
geleerde, maar in feite leidde deze ontlasting van vele uit zijn ambt 
voortvloeiende dagelijkse beslommeringen tot een hoogst belangrijke, zijn 
persoonlijkheid door-differentiërende re-animatie. Vandaar, dat hij tot 
vlak voor zijn 75e verjaardag, die wij niet met hem hebben mogen 
vieren, een opbloei heeft getoond, die typisch was voor de cyclische be
staanswijze van deze excellerende geleerde. 

Rümke's levensgeschiedenis tot 1950 fungeert als de meest adequate 
motivatie tot zijn uitverkiezing in hetzelfde jaar tot werkend lid van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, waarin hij tot 
16 januari 1963 actief lid was. Van 16 januari 1963 tot 22 mei 1967, de 
dag, waarop hij van ons heenging, werd hij gewaardeerd als een nog 
steeds uitermate wetenschappelijk belangrijk rustend lid, aan wie wij 
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in vanzelfsprekendheid de plicht verschuldigd zijn hem met gevoelens 
van grote vriendschap en achting te blijven gedenken. Ook nu wij zijn 
fysieke presentie in ons midden zullen moeten ontberen, zal zijn geest 
onverminderd in ons midden voortleven. 


