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UTREOHT, 12 November, 1864. 

Hoog Edel Gestrenge Hee1', 

Bij kennisneming van de wetsontwerpen betrekkelijk 
het geneeskundig staatstoezigt enz., rezen al aanstonds eenige 
bedenkingen bij mij op, bepaaldelijk tegen ont,verp II, waarbij 
de voorwaarde~l tot verkrUging der bevoegdheid van genees
kundige geregeld worden. 'Wanneer ik deze niet reeds 
vroeger openlijk uitsprak, zoo is dit toe te schrijven, deels 
aan de hoop, dat de ontwerpen niet zouden in beraadslaging 
komen, deels welligt ook aan, de vrees, dat mijn betoog, 
door voorstanders van het ontwerp met het llpro aris et focis" 
gebrandmerkt, weinig ingang vinden zou. Nu echter uit het 
verslag van de, zitting der tweede kamer der Staten Gene
raal van 10 November blijkt, dat mijne hoop ijdel was, mag 
ook die vrees mij i1Ïet langer weêrhouden. Ik gevoel mij, 
trouwens, onafhai1kelijk genoeg ,om overtuigd te zUn,' dat 
ik mij niet door eigenbelang laat besturen, en kan mU daarom 
niet wel voorstellen, dat men in mijn schrijven den n Cicero 
pro dOlllO" zou meenen te herkennen. Het best nu meende 
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ik mijn doel te zullen bereiken, dOOl' mij tot ieder der Leden 
van de tweede kamer der Staten-Generaal in het bijzonder te 
wenden. Ik zou mU dan, zoo kwam het mij voor, met meer 
gemak en meer vrijheid bewegen, dan wanneer ik het waagd~ 
een officieel adres te rigten aan de tweede kamer. Ik geef 
mij alzoo de eer, UHEd.Gestr., als lid der Staten-Generaal, 
een exemplaar van dezen open brief aan te bieden. 

Het zij mij geoorloofd, één feit vooral onder uwe aan
dacht te brengen, waarop mijn betoog grootendeels berust, 
een feit, dat op het oordeel over het genoemde ontwerp, 
mijns inziens, niet zonder invloed zijn kan: ,ik bedoel den 
gebrelckigen toestand van het lwo,qer onderwijs in de geneeskundige 
wetenschappen, Mer te lande. 

De oorzaken liggen voor de hand. 
Vooreerst , het aantal docenten in de geneeskundige 

wetenschappen is op verre na niet toereikénd. Men raadplege 
de Series Lectionum, en men zal verbaasd staan over de 
veelzijdigheid en de arbeidskracht, die bij de Professoren 
der Nederlandsche Hoogescholen worden voorondersteld. Aan 
twee der Hoogescholen telt de Medische faculteit slechts vier 
leden. Te Utrecht is een en dezelfde Hoogleeraar belast met 
het theoretisch en practisch onderwijs zoowel in de heel
kunde als in de verloskunde, welke vakken overal elders als 
onvereenigbaar gelden. Te Groningen vindt men de combi
natie van de inwendige geneeskunde met de verloskunde, 
practisch en theoretisch, voorts die van ontleedkunde met 
de heelkunde, in haren geheelen omvang. Te Utrecht doceert 
dezelfde Hoogleeraar ontleedkunde, ziektekundige ontleed
kunde en algemecne ziektekunde, een ander de physiologie 
of natuurkunde van den menseh, de weefselleer, de gereg
telijke geneeskunde en de oogheelkunde, practisch en theore
tisch. Te Leiden zijn anatomie en physiologie., beide, in 
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haren geheelen omvang, aan één Hoogleeraar toevertrouwd, 
op het gevaar af, dat een dier belde grondslagen van alle 
geneeskundige kennis wordt verwaarloosd. Maar, genoeg! 
De waarheid is, dat aan de kleinste universiteit van een 
der kleinste staten van Duitschland nagenoeg het dubbele 
personeel voor het onderwijs in de geneeskundige weten
schappen gevonden wordt. - Het nadeel van het ontoereikend 
aantal wordt nog vergroot door de onvoldoende bezoldiging. 
Het jaarlijksch inkomen van een gewoon Hoogleeraar der 
Medische faculteit te Utrecht bereikt gemiddeld f 3000 
à f 3200, met inbegrip der examen~ en collegie-gelden. Voor 
de hulpmiddelen tot studie en onderzoek zijn f 500 benoo~ 
digd: blijft ongeveer f 2600. De weduwen en weezen der 
sedert 1848 aangestelde Professoren hebben geene aanspraak 
op pensioen: van die f 2600 is dus nog het noodige voor 
levensverzekering of weduwenfonds af te zonderen. Het 
gevolg nu dezer karige bezoldiging is niet alleeil, dat som
tUds de man, op wien de keuze valt, zich niet beschikbaar 
stelt, en dus een minder gewenschte moet worden voorge
dragen; maar de docenten zien zich ook genoodzaakt, door 
consultatieve praktijk in hun bestaan te voorzien, zoodat 
het reeds zoo kleine getal zich hoogstens voor een deel aan 
de wetenschap en het onderwijs kan toewijden. Geen wonder 
dus, dat de lessen van sommigen niet geroemd worden, en 
dat de wetenschap aan velen minder verpligting heeft dan men 
van 'hunne talenten zou hebben mogen verwachten. 

In de tweede plaats laten de inrigtingen en hulpmiddelen 
van onderwijs zeer veel te wenschen over. De-gasthuizen, 
bestemd voor klinisch onderrigt aan het ziekbed, verkeeren . 
voor een deel in zoo erbarmelijken toestand, dat men zich 
verwonderen moet, bij den docent en bij de toehoorders nog 
oenige opgewektheid te vinden: - in het belang der lUdel's 
zoowel als van het onderwijs heuLeu die instellingen dringelLu 
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behoefte aan meerdere zorg en belangstelling van de zijde 
der Gemeentebesturen. En al de overige inrigtingen van ge. 
neeskundig onderwijs - alléén de anatomie te Leiden maakt 
een zeer loffelijke uitzondering - zijn in meerdere of min
dere mate gebrekkig en bekrompen. 

Hiermede is het feit, tegelijk met zijne oorzaken, bloot
gelegd. 

Bij zoodanigen toestand nu van het medisch onderwijs 
aan de Hoogescholen , komt een wets-ontwerp in behandeling, 
dat een' nieuwen stand van geneeskundigen in het leven 
roept, waaraan gelijke bevoegdheid wordt toegekend als aan 
de gegradueerden. Het ontwerp vooronderstelt, blükens de 
memorie van toel-ichting, dat deze hunne opleiding zullen 
erlangen aan de klinische scholen, zeker hoofdzakelijk te 
Amsterdam. De Minister stelt zich zelfs voor, aan deze instel
lingen, zoo noodig, aene subsidie te verleenen. Behoeft het 
dan nog eenig betoog, dat, met de verheffing tot wet van 
het voorgestelde ontwerp, voor Amsterdam de gelegenheid zou 
worden geopend, het Medisch onde;'wijs aan de Hoogescholen 
des RÜks te onttrekken? Z66veel besef van haar eigen belang 
en z66veel onbekrompenheid tevens mag lllen van de hoofdstad 
toch wel verwachten, du.t zij, door deskundigen voorgelicht, 
niet dralen zal, eene inrigting voor Medisch onderwijs in 
het leven te roepen, in alle opzigten deugdelijker dan die 
der Hoogescholen ; en die deugdelijkheid, gevoegd bij de 
mindere eischen van voorbereidende kennis en de minder 
kostbare studiën tot het verkrijgen der verlangde bevoegd
heid, moet den stroom der studenten noodwendig van de 
Hoogescholcll afleiden, terw~jl de meest geroemde Hoog
leeraren de studenten zullen volgen of reeds zullen zijn voor
afgegaan. Toen er v66r een paar jaren sprake was van het 
oprigtcn eener vrije universiteit te Amsterdam, werd in een 
officieel stuk, bij den stedelijken l~aad ingediend, reeds duidelijk 
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genoeg te kennen gegeven, dat men eenige docenten der 
Hoogescholen naar Amsterdam zou wenschen beroepen te zien. 

Zoo zal dan, wordt het ontwerp tot wet, een der ge wig
tigste vragen, het hooger onderwijs betreffende, zijn beslist. 
Bij de regeling van dat onderwijs zal men staan voor een 
voldongen feit, dat gebiedend zal vorderen, Of het Universitaire 
beginsel prijs te geven, Of te Amsterdam eene Hoogeschool 
te vestigen. Geenszins beweer ik, dat de vestiging eener 
Hoogeschool in de hoofdstad des Rijks niet zou te verdedigen 
zUn. Vele en gewigtige gronden zijn daarvoor bU te bren
gen, die, bij de regeling van het hooger onderwijs, rijpe 
overweging zullen verdienen. Maar dit staat, meen ik, 
vast, dat zoodanige vestiging zou moeten gepaard gaan met 
de opheffing van twee der bestaande Hoogescholen. In de 
kringen toch, waarin ik verkeer, vestigt zich allengs de 
overtuiging, dat alléén door concentratie het hooger onder
wijs uit zijnen kwijnenden toestand kan worden opgebeurd, 
en men kan veilig voorspellen, dat die overtuiging nog alge
meener worden zal. Gesteld, dat de wetgevende magt, door
drongen van de hooge beteekenis van academisch onderwijs 
voor de ontwikkeling der natie, met grondige verbetering 
en uitbreiding van het onderwijs der bestaande Hoogescholen, 
naar de eischen der wetenschap, de vestiging eener vierde 
inrigting van hooger onderwijs, op ruime schaal, in Amsterdam 
wilde verbinden, de mannen, die aan al deze instellingen de 
leerstoelen naar eisch zouden kunnen bezetten, zijn, in Neder~ 
land althans, niet te vinden. Thans zelfs vraagt men zich 
met bezorgdheid soms af, wie, onder de onzen, zoo deze of 
gene leerstoel openviel, in voldoende bewijzen van grondige 
kennis de noodige waarborgen heeft gegeven, dat hij dien 
met eere zou vervullen en - men blijft zichzelven het ant
woord schuldig. Daarom reeds kon het plan tot oprigting 
eener vrije universiteit te Amsterdam bij velen geen bijval 



- 11 -

6 

vinden. Daarmede ook wordt concentratie reeds eene der 
. .voorwaarden '\1:001' grondige hervorming en uitbreiding. Maar 
is het geraden, door eene schijnbaar onschuldige wet, thans 
te praejudicieren, welke plaatsen, bij de regeling van het 
hooger onderwijs, als de middelpunten zullen moeten worden 
aangewezen? Is het billijk, op indirecte wijze voor Amster
dam eene aanspraak te scheppen, en aan de academie-steden 
een' grond voor het behoud der instelling, waarop zij zoo 
hoogen prijs stellen, te ontnemen? 

De Minister ontkent geenszins, dat het wenschelUk zou 
zUn geweest, de voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid 
van geneeskundige te gelijk met het hooger onderwij s te 
regelen. Onderwerping aan een geltik staats-examen voor 
alle geneeskundigen, zonder onderscheid van opleiding, noemt 
Zijne Excellentie eene wenschelijke zaak. Overtuigd, 11 dat 
» de bezwaren tegen de academische examens, in vergelijking 
»van die der ongegradueer~en naar de wet van 1818, zoo gering 
» zijn, dat uitstel van het staats-examen voor gegradueerden aan 
» geene hoofdbedenking bloot staat ," schijnt ZUne Excellentie 
de regeling alléén te hebben noodig geacht, » om het gebrekkig 
n stelsel der examina, afgenomen door de verschillende pro
l> vinciale commissiën, die elke hare eigen inzigten daarom
» trent kunnen hebben ," te hervormen. 

Maar was het daartoe noodig, een' nien wen stand van 
geneeskundigen in het leven te roepen, met al de regten 
en bevoegdheden der gegradueerden? 

Op de aanmerking, gemaakt in het voorloopig verslag, 
"dat, wanneer dit ontwerp achterwege bleef, de examens voor 
» de n.iet-gegradueerden, transitoir op eene geheel voldoende 
» wijze zouden te regelen zijn", verklaart de Minister »dit 
niet te kunnen toegeven," maar erkent toch, »dat daarmede 
n verbetering zou zUn aan te brengen." ~ Kon" zoo als de 
Minister zegt, » die regeling onder de valsche beginselen der we.t 
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»van 1818 op verre na niet worden gelijkgesteld met de 
»voordeelen, welke dit ontwerp geeft ," er zou al vast ver
kregen zijn, dat niet wel anders dan na voldoende opleiding 
aan de beste onzer clinische scholen bevoegdheid voor de 
uitoefening van een of meerdere vakken zou worden toegekend, 
en - de onmiskenbare nadeelen en belemmerende gevolgen der 
ontijdige regeling bij dit wetsontwerp zouden vermeden zUn. 

En welke andere voordeelen levert dan toch het aan
geboden ontwerp op? 

Het éénige, wat door het belang van het hooger onderwijs 
gévorderd ,~erd, is dit: dat, alvorens het behoorlijk geregeld 
en verbeterd zij, aan niet-gegradueerden niet dezelfde be
voegdheic1 warde gegeven als aan de gegradueerden. Tegen 
de toepassing van het staats-examen ook op de kweekelingen 
der Hoogescholen bestaat geen bezwaar. Veeleer meen ik het 
wenschelijk te moeten achten. De Hoogescholen kunnen niet 
verlangen, dat aan den doctoralen graad, wanneer haar het 
regt verblijven zal, dien te verleenen, tevens de bevoegdheid tot 
uitoefening der geneeskunde verbonden hlijve. Zijn zij, bij de 
regeling van het booger onderwijs, naar de eischen des tijds 
hervormd en uitgebreid, dan heeft men regt te verwachten, dat 
hare kweekelingen ook in het staats-examen uitblinken. Zij be
hooren dan niet slechts tegenover iedere andere instelling zich 
te kunnen handhaven, maar moeten feitelijk te weeg brengen 
wat, bij de erkende vrijheid van onderwijs, de wet niet eischen 
kan: dat niet alleen z\i, die naar den doctoralen titel streven, 
maar ook de meesten van hen, die, zonder dien titel, slechts 
de bevoegdheid verlangen tot uitoefening van eenigen tak der 
geneeskunde, bij voorkeur van de aan 's Rijks-Hoogescholen 
gegevene gelegenheid gebruik maken, om de vereischte 
kennis tot het afleggen van het staats-examen op te docn. 
Door het tegenwoordig wetsontwerp echter worden de 
Hoogescholen veroordeeld tot een ongelijken stl'ijd, dicn 
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zij, ook bij inspanning van alle krachten, niet zullen kunnen 
bestaan. 

Eenigen indruk ten gunste van dit wetsontwerp maakte 
welligt de adhaesie, door de maatschappU van geneeskunst 
daaraan geschonken. Die adhaesie eischt echter eenige op
heldering. Ik had de eer, in het jaar 1850, mede te behooren 
tot het eerste hoofdbestuur dier Maatschappij. Ons streven was 
aanvankelijk geen ander, dan verheffing van den geneeskundigen 
stand en verzekering van zijn nuttigen invloed in de maat
schappij, door uitbreiding van kennis, in de eerste plaats te 
verkrijgen door grondige verbetering van het Medisch onder
wijs. In deze verbetering erkenden wij de conditio sine qua 
non voor het invoeren van strengere examina, en met de 
hervorming van het onderwijs moest, onzes inziens, dus 
worden aangevangen. Daarbij had de Maatschappij steeds 
de éénheid van den geneeskundigen stand op het oog: gelijke 
eischen en gelijke bevoegdheid voor allen. Promotie in de 
elrie vakken werd zelfs voor een ieder, die eenigerlei ge
neeskundige praktijk zou uitoefenen, noodig geacht. Maar 
allengs is de Maatschappij van haar programma afgeweken. 
Na weinige jaren reeels werd een tweede stand van genees
kundigen, niet aan de Hoogescholen gevormd, uit enkele 
oogpunten niet oll\venschelijk geacht. Hierin liet het in 
Amsterdam gevestigd hoofdbestuur zich door de belangen 
van het te Amsterdam gevestigd onderwijs beheerschen. 
Onwillekeurig geschiedde dit nu meer en meer. Bij de jaar
lijks te vergeefs herhaalde pogingen, om verbetering in de 
zoogenaamde geneeskundige staatsregeling te verkrijgen, 
verflaauwde intusschen de belangstelling der Leden in elit 
onderwerp, en eindelijk waren de meesten in zoo diepen 
slaap gewiegd, dat, na voorlichting van het hoofdbestuur, 
aan de eerste redactie van het ontwerp, behoudens enkele 
restricties, al de afdeelingen hare adüacsie schonken. Tot 
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het uitgebragte votum, en scheuring in den boezem der Maat· 
sc~appij was daarvan het gevolg. Dit is in 't kort de ge· 
schiedenis. En is het overigens wel vreemd, dat de meerderheid 
eener maatschappij, voor een groot deel zamengesteld uit 
geneeskundigen ten platten lande, die met dat ontwerp de 
grenzen hunner bevoegdheid boven verwachting zagen uit· 
gebreid, aan het wetsontwerp haren bijval bleef schenken? 

Van veel beteekenis moge het voorts schUnen, dat ver
scheidene Presidenten van Provinciale geneeskundige Com
missiën, bij adres aan de tweede kamer der Staten-Generaal, 
hunne ingenomenheid met het wets-ontwerp betuigden. Wie 
echter weet, hoeveel in vloed en welwillendheid de President 
der Provinciale Commissie van Noord-Holland (ressort Amster
dam), én om zijne verdiensten voor kunst en wetenschap, 
én om zijne uitstekende hoedanigheden, zich b~i velen heeft 
verWOl'ven, zal daarvan eene voldoende verklaring gevonden 
hebben. Ongetwijfeld kent de door hem gebezigde aandrang 
geene andere drijfveêr dan overtuiging der wenschelijkheid, 
dat het medisch onderwijs aan de groote gasthuizen van Am
sterdam zich COllcentrere. Maar zou die overtuiging niet zÜn 
voortgevloeid uit liefde voor eene instelling, waaraan hij meer 
dan 35 jaren van strenge pligtsvervulling toewijdde? Immers, 
dat ook in de hoofdstad de ziekenhuizen veel te wenschen over
laten, - "praeterea censeo Carthaginem esse delendam" , was 
het motto van den eersten Geneesheer en Directeur, sprekende 
over het' buiten-gasthuis van Amsterdam - is van algemeene 
bekendheid. Maar toch zou de overtuiging van den geachten 
President op goede gronden steunen, zoo de inrigtingen aan 
onze Hoogescholen in den toestand moesten verblijven, waarin 
zU verkeeren. Dat zij echter verre. Dat in plaatsen met eene 
bevolking als die onzer academie-steden eene voldoende gele
genheid tot algemeen klinisch onderrigt is in het loven te 
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roepen, bewijzen de inrigtingen van "\Viirzburg en Bonn, 
die van Göttingen en Heidelberg , welke steden alle eene 
mindere bevolking hebben dan de kleinste onzer academie
steden. De bewering, dat eene stad als Utrecht, met hare 
55000 inwoners, en centrum daarenboven voor de geheele 
Provincie, niet aan alle eischen van algemeen klinisch onder
rigt zou kunnen voldoen, is eene ongerijmdheid. In een wel 
ingerigt hospitaal zouden gemiddeld 250 bedden kunnen bezet 
zijn, en het bezoek der poliklinieken, thans reeds tot 2000 
personen 's jaars gestegen, ware, bij uitbreiding der gelëgen
heid, te verdubbelen. En meent men eene volkrijke stad 
althans te behoeven voor het klinisch onderrigt in de ver
schillende specialiteiten, dan wijs ik op het te Utrecht ge
vestigde N ederlandsch gasthuis voor ooglijders, dat niet ::.lechts 
een toev lugtsoord is voor behoeftige en minvermogende 
kranken, maar ook als leerschool geacht wordt, aan zijne 
bestemming te beantwoorden. Indien morgen een man ge
roepen wordt, met liefde bezield voor eene andere specialiteit, 
van welken aard ook, hij zal, wanneer hij de vereischte 
ondersteuning vinden mag, in het vestigen eener daaraan 
gewijde instelling te Utrecht niet minder slagen, dan in het 
groote en magtige Amsterdam. En wat van Utrecht geldt, 
is van toepassing op de andere academiesteden, die, in de 
zorgen voor algemeene academische clinica, zelfs niet zoo 
achterlijk zijn gebleven als Utrecht. 

Met dit betoog, Hoog Edel Gestrenge Heer! zij geenszins 
beweerd, dat men Amsterdam, met zijne grootere bevolking, 
zonder eenig nadeel voor het geneeskundig onderrigt in 
Nederland zou kunnen ontberen, noch ook, dat de hoofdstad 
hare tall'ijke hulpmiddelen tot ontwikkeling en beschaving 
niet als aanspraken zou kunnen doen gelden op het bezit 
eenel' universiteit. Ik wil niet verder gaan, dan er uit af 
te leiden, dat, zonder opzettelijk onderzoek der behoeften 
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van het hooger onderwUs, hetgeen eerst bij de wettelijke 
regeling te wachten is, men zich onthouden moet, het vraag
stuk te praejudicieren, zooals door het aanhangig wets-ontwerp 
geschiedt. Wanneer Amsterdam, steunende op eene wet, als 
waarmede ontwerp II ons bedreigt, door het stichten eener 
degelijke en uitgebreide inrigting voor Medische opvoeding, 
dezen gewigtigen tak van het hooger onderwijs zal hebben tot 
zich getrokken, en onze kundigste mannen zich daaraan zullen 
hebben verbonden, dan zal de wetgever, al wenschte hij, tot 
handhaving van het universitaire beginsel, het Medisch onderw~js 
aan de Hoogescholen weder op te beuren, daartoe niet meer 
bij magte zUn. En vraagt men zich af, welk gewigtig doel 
dan toch nu reeds zal worden bereikt, wanneer men zich laat 
welgevallen, op die wijze de toekomst aan banden te leggen, 
dan staat men verlegen met het antwoord, dat daardoor 
aanvankelijk niet veel meer zal woruen verkregen dan - de 
afwijzing van enkelen, die de bevoegdheid van plattelands
geneeskundige zouden verlangen. Alsof niet nagenoeg het
zelfde te bereiken ware, door voorloopig de examina uit de han
den der verschillende provinciale Commissiën in die eener enkele 
Staats-Oommissie over te brengen, zoo als bij het onder
zoek van het wetsontwerp in de afdeelingen met treffende 
juistheid was aangemerkt! Men wijst ons weIligt op de 
spoedig te verwachten regeling van het hooger onderwijs. 
Maar men bedenke, dat eenige weinige jaren zouden vol
doende zijn, om de gevolgen te doen ontstaan, waarop ik 
wees. En wanneer 'wij nu bij Zijne Excellentie den Minister 
van Binnenlandsche Zaken ook den ernstigen wil vooronder
stellen, een wetsontwerp tot regeling van het hooger onder
wiJS aan te bieden, niemand zal kunnen ontkennen, ebt 
het tijdstip, waarop eene zoodanige wet in werking zal treden, 
aan zeer wisselvallige kansen blootstaat. 
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Wat ik hoop en verwachten durf is alzoo dit· dat de 
tweede kamer der Staten·Generaal aan de wetsontwerpen, 
regelende het geneeskundig staatstoezigt enz., in het b~jzonder 
aan ontwerp II, hare goedkeuring niet verleene, en door die 
verwerping met aandrang te kennen geve, hoe hoogen prijs 
zij stelt op de regeling van het hooger onderwijs, die door 
den kwijnenc1en toestand, waarin het verkeert, evenzeer ge
vorderd wordt, als zij door de grondwet wordt geëischt. 

Van UHEd.Gestr. waag ik te verzoeken, mijn betoog in 
ernstige overweging te willen nemen. 

Met verschuldigde hoogachting heb ik de eer te zijn, 

Hoog Edel Gestrenge Heer, 

van UHEc1.Gestr. de gehoorzame dienaar, 

F. C DONDERS. 
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Gedrukt bij P. W: 'VUll de Weüer, Utrecht. 
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