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LEVENSSCHETS 
YA?\" 

GUSTA,lF EOUAIlO ~OORHELM SCHNEEVOOGT, 
DOOft 

F. C. DON DER S. 

Vir bonus medeudi peritus. 

GUSTAAF EDlJARD VOORHELM SCHNEEVOOGT, den 27· teH De
cern ber 1 t) 14 te Haarlem geboren, overleed op den huize 
Heienoord bij Arnhem, den 17den Augustm. 1871. 

Het was mijne taak, op de eerste vergadering na zij

nen dood, in de natuurkundige afdeeling onzer Akademie 

eenige woorden te wijden aan z~jne nagedachtenis. Wat m\i 
nu al aanstonds was uit de pen gevloeid, terwijl het beeld 
van den dierbaren vriend mij levendig voor den geest stond, 
was te veel voor de gelegenheid, was althans meer dan de 

uitdrukking der r,erste smart over het geleden verlies, meer 

dan het. korte wooru van hulûe, dat de voorzItter op het offi

ciëele bericht van overlijden pleegt te laten volgen. Het werd 
daarom ter zijde gelegd en ik sprak - wat het oogenblik 

mij ingaf. 
Was het waar, wat bij oppervlakkige inzage sommige vrienden 

te kennen gaven, dat, met eellige aanvulling, het geschrevene 

• als levensschets van SCfINEEVOOGT zon kunnen volstaan voor 

ons Jaarboek? - Ik dacht er anders over, maar liet die on

derstelling mij toch gaarne welgevallen als argument, om mij 
met het schrijven dier schets te belasten. Want de taak lachte 

mij toe. Dertig jaren van SCH:\EEVtJOGl'S leven heb ik met 
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belangstelling gevolgd; ik heb hem gewaardeerd als mensch en 

als vriend hem lief gehad: op het terrein zijner studiën en maat

schappelijke bemoeiingen ben ik geen vreemdeling, - en ik had 
dll~ niet te vree7.en. dat iemand het vermetel vinden zou, wan

neer ik in dezen aan de inspraak van mijn hart gehoor gaf. 

SCHNEEVOOGT was het allerminst de man, om in onze Aka

demie te schitteren. Zij is een Akademie van wetenschappen, 
waarin de geneeskunde. de praktische vooral, eene zeer onder

geschikte plaats inneemt en op geen bijzondere belangstelling 

kan rekenen. Geen wonder dus, dat de praktische arts de 

vruchten zijner studiën en zijner ervaring niet hier bij voor

keur nederlegde. Voor zoover ik mij herinner, heeft SCHNEE

VOOGT slechts eene enkele bijdrage jn onze afdeeling geleverd. 
en wel over paralY8ie progres8ive atropkique van CRU VEILHllm *). 

Maar zoo vaak z~i z~jne voorlichting verlangdr omtrent vragen, 

de algemeene gezondheidsleer of medische politie betreffend, was 

hÜ bereid, zich van de hem opgedragen taak te kwijten, en bij 
ieder zijner rapporten kon, zoo 't noodig ware, zich de over

tuiging b~j ons vestigen, dat de t\kademie een man van den 

stempel van SCHNEEVOOGT niet missen kan. 

Ook buiten de Akademie zoeke men niet naar een schat van 

geschriften, die hem een gewichtige plaats in de geschiedenis der 

geneeskunde kouden verzekeren. SCH:-'l<:EVOOGT'S verdiensten be
staan in dadcn. Op bet groote tOOJleel der maatschappij heeft 

hij uitgeblonken door zijn weldadigen invloed in velerlei rich

ring, het meest door zijne groote hoedanigheden als arts. Een 

aanschouwelijk beeld zijns levens kan ik U slechts geven, door 
U deelgenoot te maken van mijne indrukken, van mijne er

varing Ik reken daarbij op zoo veel welwillendheid uwerzijds, 

als noodig is, om het mU te doen vergeven, wanneer ik zoo

doende, in den aanvang althans, gevaar loop, tevens in zekere 

mate autobiograaf te worden . 

• ) in April 1854. 

4* 
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Ik zag SCH~H;EVOOGT voor het eerst kort v66r zijn optreden 

als eersten geneesheer aan het buitengasthnls te c\msterdam. 

't MoeL in den winter van ;39 op ·tO geweest zijn. ]u epn 

der sombere zalen VillJ het "Groot Rijks- Hospitaal" te Utrecht 

was ik bezig mpt het katalogiseerell van eenige praeparaiell, 

toen. onder luid gesprek, de Directeur der kweekschool, de 

Heer Au,xnnrm, een je1lgdig kunstgelloot op de voorkomendste 

"'ijze binnenleidde. Hli,jkbaar had de jonge man het hart van 

den ietlyat stnggen oude reeds verO\-ertI. Voor de honderdste 

maal hoorde ik ALEXA:\ D ~:R zijne specimina van g-eïnjiciëerde 

variolae en van typheuse en tu berculeuse ulcera demonstreeren, -

voor de honderste maal betoogen, dat. ja, long, verhemelte en 
keel, misschien ook de slokdarm, zitplaats konden zijn van 

pokken, maar dat al wat PETZHOLDT en anderen over variolae in 

het darmkanaal ge7.egd hadden louter verwarring en te eenemale 

on1:!egrond was. M aar veel meer dan al die vertoogen interes

seer(le mi,) de jon~e man, tot wien ze !iericht werden. 

Hij was eer klein dan groot, voor 't overige oJlberispel~ik 

van gestalte. Zijn houding was ongedwongen, zijn bewegingen 

lo~ en bevallig, 7.i.in manieren innemend en -- heschaafd in 

de hoogste mate. Daarbi.i had hij een fijn gelaat, vol leven 

en beweging, waarbij zijne doorgaans ernstige uitdrukking "'el 
eens wat schalksch worden kon, maar nooit ophield vriendel~jk 

en goedhartig te 7.~jn. Zijn persoonlijkheid kenteekende na

tunrlijke distinctie. Liet hij er zich aan gelegen zijn, een gnn

stigen indruk te maken, 't geschiedde zonder zweem van af

fectatie. Met welluidende en buigzame stem spreidde hij de 

heerli.ike gave ten toon, van zich in ongezoehten vorm sierlijk 

en nauwkeurig uit te drukken. Daarbij was hij even vaardig 

in de repliek als vlug in het bevatten. leclere opmerking ge

tuigde van kennis iedere vraag van een juist begrip der zaak. 

Het onderhoud duurde gernimen tijd. Een paar malen kreeg 

ik ep,n wenk, om een kast te openen en te sluiten. Na mij 

van den ont\'angen last gekweten te hebben, trok ik mij weder 

eerbiedig t.erug, 7.Ooals het een kweekeling Vl1n '8 Rijks Hospitaal 
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betaamde. 't Was al veel, d1lt ik later lang::; indireeten weg mocht. 

vernemen, wie de bezoeker geweest was. Vall stonde aan stond 

het besluit bij mij vast, mij te eeniger t~jcl met SCH~EEVOOGT 

in betrekking te stellen en Haar zijne vriendschap te dingen. 

Een jaar lat.er had ik de 8choolbankcll verlaten en è1ienéle 

in de Residentie ah officier van g8wndhcid bij het Regiment 

(';rcnadiers. I k had de leerboeken ter zijde gelegd, met hunne 

Ollwnre en ollbevretligende abstracties, en snakte naar de aan

schouwing der levende wetenschap ;n statu na.'·centi. L\LLEJ\BND'S 

Recherches SUl' l'cllcépltale had ik verslonden, in A"DRAL's 

clinique médicnle de echte klinische methode leer en kennen. 

Tllitns 1 rachtte ik den ,reg- te vinden in de natu nr- en genees

kundige literatuur vall den dag. noven venrachting vond zich 

daartoe de gelegenheid in het leesmuseum, waartoe, tegen een 

kleine maandclijksche bijdrage, de officieren van het garni wen 
toegang hadden. Spoedig IIHS OJlf,e geneeskundige journalistiek 

aan de beurt. Ik kan nict zep:gen, dat ik er bijzonder door 

gesticht wag. Geïsoleerde ;-;iektegevallen met het st.ereotype 

praedicaat van "belangrijk" en cvel! stereotyp van gehalte, 

- goede stof tot onderhond in een gezelligen medisch en krin!!, 

maRl' van geenerlei nut voor de wetenschap - en vage theo

retische bespiegelingen, zonder exacte basis, vormden schering 

en inslag. Een uitzondering maakte alleen de 71 -(,llkCII en 

meeniniJen omtrent pellees/;:undige 8taa/8i'egellilg el! a/geil/cene ge
nee8kunde, door Dr, HEIJE uitgegeven, later door het Arehief 

voor geneeskunde vervang(~Jl. Sti.il en vorm waren alvas: uit

nemend, e11 een edele zin en een echt wetenschappelijke geest 

tradeu U op iedere blac1zijJc t.e gemoet. In 1838 trekt H~:JJE 

hier reeds tegen de teleologie, iJl het b~iimndertegt:n de heel

krRcht der natuur, te velde, met de opmerking, dat geene wer

king d er natuur autoJlomisch mag worden opgev:JJ.. Slechts 

daarin schoten zijne pogingen te kort., dat geen genoegzaam 

werkdadig aandeel werd genomen in de ,,"etenschappel~ike be

wcging, die onder dell invloed V311 gewichtige ontdekkingen 

:.Iich elders op velerlei gebied openbaarde. Hier vond ik mij

lIen SCH~J;;EVOUG1 'I-eder als schrijver dcr iuholllh\jke verslagen 

omt.rent de vcrpleging in hei, Buitellga~thl1is. lk zond eenige 
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opmerkingen omtrent inhoud en richting van het tüdschrift 

aan den Redacteur, met wien ik zoodoende in betrekking 

kwam, en van dezen, ik wist het, was slechts eene schrede 

tot SCHNEEVOOGT. Toch was het niet aan HEIJE'S hand, dat 

ik mij tot hem gevoerd zag. 

Hetzelfde jaar werd ik naar Utrecht gezonden, om aan 

'8 Rijks Kweekschool anatomie en physiologie te doceeren. Het 

W:iS een militaire order, trouwens in overeenstemming met m\iue 

wenschen en neigingen. In Utrecht J1ad MULm;u, kort te 

voren als leeraar der scheikunde opg-etreden, jong en oud om 

zich vereenigd, en met den tooverstaf van zijn genie nieuw 

leven gewekt. Hoe levendig staat ze ons nog voor den geest, 

die fiere indrukwekkende gestalte, III den stralenkrans van 

alom erkende verdiensten! 

Al spoedig had ook ik het voorrecht, mij in MULDER'S kring 

te zien opgenomen. Die kring nu strekte zich verder uit dan 

onze akademie-stad. Te l\msterdam had zich een vereeniging 

gevormd van jeugdige frissche elementen, die zich !:;'aarne het 

jonge Holland noemde, kritisch op ieder gebied, talentvol en 

niet zonder productieve kracht. Een nog nauwere band om

sloot een uitgelezen kring van jeugdige artsen, voor een deel 

tot dat jonge Holland behoorende, zonder uitzondering dellelfde 

richting toegedaan. MULDER bezat al de eigenschappen, om hun 

afgod te worden. Nauwelijks in die nieuwe wereld georiën

teerd, ontving ik een uitlloodiging, om den avond te z\jnen 
huize door te brengen. Daar vond ik twee representanten van 

dat jonge Holland, enkel gedreven door de zucht, om met 

MULDER in betrekking te treden. De een was Dr. HEIJE, als 

volksdichter toen ook reeds bekend, de ander onze SCHNEE

VOOGT, beiden, evenals ik, nieuwelingen in het gastvrije huis, 

maar door onzen VAN GEUN" er Z\Înen Haarlemmermeervriend 

en bondgenoot contra POOL warm genoeg aanbevolen. 

Die avond is mij onvergetelijk gebleven. 

Er ligt, zoolang de illusiën der jeugd nog niet geweken zijn, 

iets oneindig bekoorl\jb in de eerste ontrnoetmg van mannen, 

die, door hetzelfde streven bezield, elkander reeds hadden leeren 

achten en waardeeren. Al sprekende stijgt de behoefte, om 
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elkander te hooren, de drang, om zich te uiten over zoo menig 

punt van gemeenschappelijke belangstelling, en onder een wis
seling van gedachten, die elkander schier verdringen, volgt 
een zalig gevoel van bevrediging en ontkiemt een meuwe 
vriendschap. 
De discussie 

ijverde met 

Een wodanig tooneel had ik onder mijn oogen. 
was schitterend. Heerschappij over de taal wed
rUkdom van gedachten. Ik luisterde in stille 

bewondering. AJgemeene sociale vragen, als volksopvoeding en 
volksbeschaving, het hooger onderwijs, vooral het medisch
physische, geneeskundige standen, hy~iene en ziekenverpleging 
werden achtereenvolgens op het tapijt gebracht. Een strenge 
kritiek werd over vele onzer toestandell en instellingen geveld. 
Overal legde men de leemten en gebreken bloot en doortas
tende hervorming was in den regel de leus. Omtrent de 
meeste punten waren de gevoelens eenstemmig. Maar terwijl 
in MULDlm's energie iets overweldigends lag en Hl<;lJE nooit 

terngdeinsde voor de consequentie zijner beginselen, vertegen

woordigde SCHNEJ,;VOOGT het mildere, het bedaehtzame element. 
Blijkbaar was het hem een behoefte, van iedere zaak, die ter 
sprake kwam, ook het goede te doen. uitkomen. Als de jongste 
der trits sprak hij altUd met bescheidenheid; maar toch was het, 

alsof hij den vinger waarschuwend ophief, telkens wanneer een al 

te koene greep in overmoed werd aanbevolen: Zie toe, dat 

het middel, 't welk dienen zal om de gebreken uit te roeien, 
niet tevens de voorwaarden vernietige van al het goede, dat ge zoudt 
wem,ehen te behouden! "De wijze man" schertste MUl>DER "door 
zooveel bezadigdheid getroffen. Maar die bezadigdheid maakte 

plaats voor een heilige geestdrift, zoodra zijn overtuiging was 
gevestigd. Ik herinner mij, met welk vuur h~i aandrong op ver
betering van het praktisch-medisch onderw~js, hoe welsprekend h~i 
m dezen het recht bepleitte der maatschappij, wanneer z~i waar
borgen verlangt, dat de door den staat geijkte arts z\in eigen

lijk vak, de kunst ran genezen, grondig versta. 
Ging men van de toestanden op de personen over, dan 

kwam het karakter Valt SCHNEEVQOGT eerst recht in al zÜn 
beminnelijkheid aan den dag. Z~jn oordt.,d over menschen 
was altijd zacht en toegevend. H\i was niet blind voor hunne 
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gebreken; integendeel, - een vluchtige glimlach, een geestig woord 

kou het soms verraden - niets ontsnapte lIijner fijne opmerkings

gave; maar hij constateerde lIe alleen om ze te verklaren, niet 

om lIe te veroordeelen. Het opvatten yall iedere persoonli.ik
heid als een ps~"chisehe éénheid, was hem eerst methode, daarna 

door oefening natuur geyron1en Yan een zijner vrienden ge

tuigde hij: /! Ik heb hem lief met lIijn gebreken, ik zou 

"bijna zeggen, om zijn gebreken: want niet te vergeefs heb 

"ik gewcht naar de del~gclen, waarvan ze onafscheidelijk zijn." 

Met dat milde oordeel over menscheJl. hing da1 onverstoor

baar goede humeur samen. dat de heminnelijkheid van zijn 

karakter voltooide. 

Het was middernacht, toen wij van MULlH:h afscheid namen. 

SCH:\EEVOOGT'S eerste behoefte was in verrukking den indrnk 

\veer te geven) dien ~rULDEI{'''; persoonlijkheid op hem gemaakt 

had. Ook IJ EIJE \\"aS diep getroffen door de ft kriiftige Erscheinung." 

Ik bracht de beide heeren naar hUll lo!-(ement en wendde 

nu langzaam mijne schreden huiswaarts Er was zekere onrust. 

en gejaagdheid in mijn gellwec1. En toch was ik in opgetogen 

stemming. lk begreep, dat die avond niet voor mij zon ver

loren gaan. Een ferment was in mijn !!eesti~ bestaan gewor· 

pen en een nieuwe wereld van gedacht.en begon zieh voor mij 

te ontsluiten. Dertig jaren zijn se(lert ûien voor mij getlenkwaar

cligen avond verloopen, en levendig kall ik mi.i nog in den toestand 

verplaatsen, waarin ik verkeerde. IJl mijn verleden lag ûaarvan 
de verklaring: tot. Illijll dertienr1e of veertiende jaar opgevoed 

in een der I! acht zaligheden," - zoo noemt men ironisch de 

armzaligste heidorpen op de zuidelijke grenzen van Noord

TIrabant - om ter kost.sc :lOolc van Meester PA;\ Kl ~ te Duizel 

Hollandsch, }<'ranseh en rekenen te leeren ; \"all mijn 14<le tot 

mijn 17 de op de J"atijnsche f;c!Jool bij ae eerwaarde Pat.ers te 

Boxmeer, waar men gebrPkkig l-Iollandsch iJl gebrekkig Latijn 

vertaalde, maar geen enkelen schrijver naar eisch behandelde; 

daarna een overhaaste physisch-mcdische studie van vier jaren 

aan de k~"eekscllOol ell tevens aan de universiteit, - zoodoende 

mocht ik een zekere mate vnn kennis hebben opgedaan, in 

mijne ontwikkeling waren ongeloofelüke leemten overgrhleven) die 
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zich dien aVOlH! als Jeegteu haddell doen geHlelf'll, met eell on

beschrijfelijken horror HlC1ii. SCHNEEVOOGT nu was in mijn oog 

de type der harmonische ontwikkeling, dien ik als mijn ideaal 

stelde. In hem voml ik alles \yat mij ontbrak en toch niet 

zoo geherl onbereikbaar scheen. Iün het anders als dat ik 

mij kraehtig tot hem a~l1getrokken yoelde? 

Weinige dagen later "'as ik op weg naar het buitl'ugasthuis 

te Amsterdam. 

Hier zat. SCH\"UYOOGT op zijnen troon, gebie<lende ovp!' de 

hoofden en de harten van lijders eJl :mppoosten, met den scep

ter der \Yijsheid, der kennis en der humaniteit! 

Toen ik binnentrad, was hij op weg naar de ziekenzalen. 

lk wenschte niets liever, chln hem daarheen te vergezellen. 

Gaandeweg had ik gelegenheid op te merkeJ1. hoe hi.i de kunst 

verstond, zijne ouc1erhoorigen aan :;.ieh t.e ,-erbinden en blij

moe(lig te stemn1en bij hun moeielijk werk. Ieder bediende 

g-l'oette hem vertrouwelijk (:'11 toch ec:biedi8·' Allen knikte h~j 

vriendelijk toe, met eel! opwekkelHl, belangstellend of bemoe

digenc] woord op de lippen. Hij was :11s een vader in een 

lief ge:;.in. Een bl~ikbaar ietwat schuchtercll groet nogtans liet 

hij onbeantwoon1. eJl in zijn afgewentlcn blik ,,'&8 ontevreden

heid te lezen. 1/ Dodol', het :;.al niet meer gebeuren," st.amelde 

rflf~t tranen in de oogen de boet.vaardige, ûch van een klein 

plichtverzuim he"'llsL 
1 k had (:'en strnfoefening lil het buitcllg3sthuis bijgewoond! 

SCHNEEVoeGT bezat het geheim, om de menschen bet.er te 

makelJ. II ij wist, dat men het gOf.de slecht.s heeft uit te lok

ken, om het. naar de wetten van gewoonte en oefening tot 

ont.wil~keling te bre1lgen, IOn dat het k\"ade daarbij uit gebrek 

an n voe[lsel wegsterft. 

1u bijna alle gasthuiif,en kondt gij de klacht vernemen, dat 

juist de beste bedienden spoedig een beter heenkomen zochten 

en de üuiehting in den st.eek lieten. Niet ah()() bij SCH?\LE

VOOGT. Bij leerde hen, hUJJne bak niet. slechts als een mid

del van bestaau, maar (Jok als een liefdewerk op t.e vatten, 

en ?:e waren er betrekkelijk gelilkkig en tevreden '/;00 hoei de 
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hij hen aan zijn gasthuis. En aan welk gastbuis jl Daarover 

nader. 

Wij traden tot de zieken. B~i z~jne nadering kwam een glans 

op hun gelaat. Hij kende ze allen, niet slechts als zieken, maar 
als menschen. Tot ieder hunner richtte hij zich met het ge

paste woord, alt~jc1 op den zuchten deelnemenden toon, die den 

weg vindt tot het hart en vertronwen inboezemt. Daarop 

volgde het. onderzoek, subjectief en objectief. zoo volledig mo

gelijk, een voorschrift. een aanbeveling, en een bemoedigend 
woord tot beslnit. Alles geschiedde met de grootste kalmte. 

Geen 7,weem van haast of overijling. Iedere 7.Îeke had het. 

gevoel, dat zijn arts hem, zoolang als noodig was, onverdeeld 

had toebehoord, en dat hÜ !Selegellheid had gehad, te zeggen 

wat hÜ zeggen wilde. 

Bij belangrüke gevallen stond hij langer stil. HÜ begon, 

met mij het 7.Îektebeloop te schetsen, met een orde, een juist

heid en soberheid, tegelijk 7,00 plastisch en zoo afdoende, dat 

ik slechts te luisteren, niets te vragen had. Het onderzoek 

van den lijder voltooide de schets. Daaraan werden nog eenige 

beschouwingen vastgeknoopt omtrent behandeling en prognose. 
Het geheel vormde een klinische les, 7.00als ik nooit te voren 

gehoord had. 

Van de gewone lijders gingen wü naar de krallkziunüren. 

Ten getale van 200 ongeveer werden 7,e in het buitengasthuis 

verpleegd tot aan het jaar 1849, toen de daar aanwezigen naar 
Meerenberg werden overgebracht, waarna het gasthni8 verder 

slechts tot t~jdeli.ike verblijfplaats voor krankzinnigen 7,OU worden 

gebezigd. Onuitwischbaar is m\i de indruk b~igebleven van de 

belangstellende zorg en den zeldzamen tact. die hÜ ook tegen

over deze klasse van lijders hU ieder woord aan deu dag legde. 
Dat het. ,mor/, 7e8/'raint", waarvan hij warm voorstander was, 

zich onder de gegeven omstandigheden niet onvoorwaardel\jk 

liet toepassen, was hem een ergernis. Bijzonder lang onderhield 

hij zich met een dier sombere figuren, als in ieder gesticht ons 

te gemoet treden: ze scheen hem kalm aan te stareIl. "Zoudt 

ge gelooven" zoo sprak hU later, "dat die7,elfde persoon, nog 

"kort geleden, een aanslag op mUn leven in den zin had? 
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"Alleen dorst hij bet niet te oI1der~taan, en poogde nu een 

"ander er in te betrekken, diens bezwaren uit den weg ruimende 

IImet de opmerking, dat ze, als krankzinnigen, immers niet ver

Ilantwoordelijk waren en dus geen straf te duchten hadden." 
Goedheid alleen en overredingsgave hadden den ongegronden 

wrok tot zwijgen gebracht. Gevallen als deze zijn wel in staat, op 

bet punt van toerekenbaarheid ons den angel van het scepticisme 

te doen gevoelen. 't Is een onderwerp, dat, zoolang ik medi

cina forensis doceerde, mij ieder jaar een slapeloozen nacht be
zorgde. Hoezeer heb ik daarb\i onzcn SCH),nVOOGT benijd, 

die - getuigen zijn klassieke rapporten *), modellen van psy

chologische analyse voor alle tijden - ook voor de moeiel~ikste 

gevallen niet terugdeinsde en, wikkende en weg':)nde, van zjjn 

standpunt de oplossing wist te geven, die den rechter bevredigde. 
Einddijk gingen wij naar de ontleedzaal. De interne had 

een lijkopening verricht, waarvan w~j de resultaten zouden 

zIen. Een tweede deed SCH~EEV(OGT zelf. Zij geschiedde 

met zorg en belangstelling; ook het mikroskoop, destijds nog 

weinig in gebruik, werd daarbij te baat genomeTt. Met de 
aanteekcningen in de hand recapituleerde hij in korte woorden 
het ziektegeval, en het rcsultaat der sectie werd nu als toe

lichtend en afsluitend complement daaraan toegevoegd. Alles 

geschiedde met een orde en kalmte, alsof er in de heele wel"eid 

niets anders te docn ware. 

Hier dns, in dit armoedige lokaal, met Z\in gebrekkige 
hulpmiddelen, verzamelde SCH~EEVOOGT voor een goed deel de 

bouwstoffen zijner belangrijke verslagen t. Hier was het, de 

gedachte vervulde mij met eerbied, dat SCHROEDER VAN DIm 

KOLK de stof gevonden had voor zÜn wereldberoemden fa.~ci

cutU8 pr iln Tl.V • 

Mijnen dank voor al wat ik gezien en gehoord had beant

woordde SCHNI!:EVOOGT met een verontschuldiging over Z\in 

*) Nederlandsci:. Lancet, 1843 en 1848. 

t) De eerste (1841-1846) werden opgenomen in onderscheiden deeJen van 
HEt.m's Arohief, latere in het Tijdschrift voor Geneeskunde; die van 1853 en 
1859 werden afzonderlijk uitgegeven. 4". Amsterdam. C. G. VAl< DER POST. 
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gasthuis. die veel had vall een bittere klaeh t. Maar daarover 

later. 

SCH~r:~VUOGT woonde in het gasthuig. De te zijner beschik

king gesielde lage schamele ycrtrekken had zijn kllnstlin in 

gezellig-e en be::ageli.ike kamers herschapen. Hier vond ik hem 

later, met den tweeden genee~heer en de internen de statistiek 

opmakende der afgeloopen maand, bijzonder met het oog op de 

recnrreeremle ziekten, - om yerûer onder Hiendschappelijkcn 

kout den avond met elkander door te brengen. Die samenkom

sten, waarop SCHNEEVOOGT zijne veelzijdige gaven als gastheer 

ontwikkelde. ;~i.in allen. die er <leel aan nalllen, onvergetelijk !!,e

worden Er lag inderdaad iets ideaals in SCH~UêVOOGT'S betrek

king tot de meesten zi.iner a~sistellten. 

En zijne verhouding tot den o('conoom r 
SCH\;EIlVOOGT "'as niet tIc Directeur van het gasthuis. Hij 

was slechts de eerste geneesh(>f:l'. Een OCCOJloom, met aen 

titel van Directellr, ~toJl(l hem tel' zijde, zoogf}l!fi1md onder 

zijn toezicht. 1~ij Z~iJl optreden I'(md hij een (JeGonoom, tuk 

op zijn macht en ojl z;jn rechten. SCH:-;.bE'·OOGT ,laarentegen 

maakte de zijne iJltüd ondergeschikt aan het belang' der lijders. 

Dat had den tegellstand reeds half gebroken, toen een be

langrijke ziekte den oeconoom de hulp van den eersten genees· 

heer deed inroepen, en voortaan, wat wonder ~ - \\'iJS SCH:S J<:!<:

H)O''I''~ wensch hem een bevel. 

Bedrieg ik mij niet, (lan hebt ge het toonbeeld voor oo!{en 

van den hospihalarts (,11 van den klillischrn 1erraar, en ik mag 

er bijvoegen - van den beminnelijke)] man. 

Ik heb een vOlldig naar het leven geteekend. 

IJangs welken weg lS f)c'H:\lmVOOGT geworden Wflt hij was? 

TL 

Van vaders ziJ'de stamde onze SCH~EEVOOGT uit de ~esJach· . ~ 

ten der SCHNEEVOOGTS en der VOOL HELMEN, het laatste yoora 1 
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III de geschiedeni~ van Haarlem'::; bloementeelt met eere ge

noemd. Het was van oudsher de gewoonte, dat de zoon des 

huizes, die bestemd was, om later aan het hoofd der firma te 
staan, heinde en ver in Europa \verel uitgezonden, deels om de 

locale eigenaardigheden van z;jn vnk door aanschouwing te 

lecren kennen, deels om olHle betrekkingen te bevestigen en 

nieuwe aan te klloopen. Dat voorrecht was den vader van 

onzen SeR;; E~;\'OOG r ten deel gevallen. Op die reizen had hÜ 

den last der gewone vooroordeelen afgelegd, een schat van 
wereldkennis opgedaan en zich den weg gebaand tot eene 

algemeene ontwikkeling schier boven zijnen stand. Der opvoeding 

zijner kinderen hmm dezen ten goede. - G[1S'l'A.~}'·S moeder WilS 

eene geborene Hohnfeld, uit D:mzig. Schrander en beschaafd, en 
daarbij zorgvuldig' in alles wat de huishouding betrof, trad zij op 
als de degelijke Duitsche moeder en huisvrouw. !laar ten gevalIe 

werd in den familie-kring doorgaans Duitsch gesproken Poesie 

en kunst, muziek vooral werden er ernstig beoefend, en deze 

dienst der Muzen spreidde over het. ourlerlijk huis een bekoor
lijkheid, in die dagen zeldzamer nog dan in de onze. 

Onder if,oodanige indrukken groeide Ge ST AH' op, met zijnen 

broeder, oucler dan h\i zelf, en met verscheiden zusters, allen 

eensgezind en innig aan elkander verknocht. 

Eenige jaren, ik meen tot 7,\ill veertiende, bracht hij door 

op het instituut der 11 hiiclergemeinde" te Neuwiecl. Vond 

zijn ZIl1 voor Dilit~ehe letterkunde hier degel~jk voedsel, 

wellicht werd er tevens de kiem gelegd tot de zachte gemoeds

stemming, die hem een tweede natuur worden zou: want als 

knaap was hij hartstochtelijk en trad tier en krachtig op, zelfs 

met een zweem van heers eh zucht en aanmatiging. Van jongs 

af aan legde h\i een bij7.0ndere vlijt aan den dag en een 
groote nauwgezetheid in het volbrengen eener hem opgedragen 

taak, een eigenschap, die hem zijn geheel leven door vergezelde. 

Als knaap reeds was hij vroeg uit de veerell, wanneer het gold 

zijn werk af te makel}, Dat hij met N lCOLAAS BEETS cn 

HACKT' VAN MIJNDEN op dezelfde bank zat van het Haarlem

sehe gymnasium, kan voor zijne vorming niet onverschillig z~in 

geweest. Met den laatste vooral bleef h\i in levendig verher) 
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als studenten waren z~j wederzüds logeergasten uit Utrecht eu 

Leiden en :sloten een trouwen vriendschapsbond, wa arm ik 

later het voorrecht had mij te zien opgenomen. 
In September 1.'\:)1. werd SCHNEEVOOGT als student te Lei

den ingeschreven. ZUn keuze was gedaan: hij zou in de me

dicijnen studeerelI. 

Hoe stond het in die dagen te Leiden met de gelege/lheid 

tot medische vorming, en hoe heeft. SCHNEEVOOG'r zich die tell 

nutte gemaakt P 

Op die beide vragen lIlag men hier eenig antwoord ver

wachten. 

Het jaar 1832 verplaatst ons in een tijd, die van groote 

omkeeringen op biologisch en medisch gebied zwanger ging. 

Maar in de verte nog slechts hoorde men het ruischen, en het 

zal niemand bevreemden, dat het klassieke Leiden, dat op 

zoo veel aloudell roem kon bogen en waar men de schimmen 

van eenen BOf;RHAAV~; en GAuBlrs. van eenen .lLBlè\US en SAN

lJUOIlT nog zag rondwaren, daarvoor doof gebleven walS. 

SCHNEEVOOG'f zon later op gevoelige wijze ondervinden, dat 

hij zUn medische studien onder geen gelukkig gestarnte 

begon. 

Van de oude letteren kan ik zwijgen. De laatsten der me

dici, die in dat strijdperk hunne sporen verdienden, 1<'ltAM 

ERMERINS en GOZEIVIJN J,ONCQ,. zouden straks Je Hoogeschool 

verlaten, en onder SCH~EEvouG'r's tijdgenootell was er geen, 

die in hunne vOt'tstappen trad. Voldoen aan den eisch der wet, -

hooger reikte hUIl ambitie niet. De natnurkllndige faeulteit was 

uitnemend bezet. U YLl!;NBIWEK, die den katheder van~hssCHE:-;

BROEK met eere bekleedde, !,l'Rf, naar aller getuigenis, voortreffelijk 

onderwijs, eenvoudig, klaar, door proeven opgehelderd, in allen 

deele berekend voor de behoefte van den medicus. Met een dub

bele taak za~ zich REINWAllD-r belast, met het onderwijs in schei

kunde en in plantenkunde. Dat h~j een groote voorliefde had 

voor de scientia amabilis, - daarvan weten zijn nagelaten 

werken te verhalen. Maar op zijn onderwijs in scheikunde 

drukte hij toch ook den stempel van een buitengewoon man. 
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Nie zijne elementa chemiae belangstellend had gevolgd, had 

grondsla~en gelegd, waarop hi.i kon voortbouwen. Zijn on
derw~is moet in den trant geweest Z\in van dat van NICOLAAS 

DE :FltEMERY, dat b\i al m\ine Utrechtsche tijdgenooten hoog 
stond aangeschreven. Aan praktisch werken werd destijds door 

de medici nog niet gedaan: dat zou eerst eenige jaren later 

door Ni ü],DER worden ingevoerd. Omtrent de lessen van JAN 

VAN Dt:lt HOEVEN was tot aan het einde zijner loopbaan maar 
aene stem Zij waren voortreffelijk. Van den man van smaak, 
van algemeene ont~-jkkeling en van een wereldberoemde erudi
tie kon men niet anders verwachten. Was VAN DER HOEVEN 

wellicht niet genoeg de praktische zoöloog, om een eigenlijke 
school te stichten, den student in te wijden in zijn vak en er hem 
liefde voor in te boezemen, dat verstond hij meesterlijk. Ook 
voor dorre anthropologie, in den geest van BLUMENBACH, vóór 
llOg de adem der descendentie-leer over haar was heengegaan en de 
flantiquity of man" tot een wetenschap geworden was, wist hij, 

jaar in jaar uit, eene groote schaar van toehoorders te bezielen, -
zeker een welsprekend bewijs zijner groote gaven als docent. In 
dIe dagen werd door vele studenten de wiskunde beschouwd als 

een noodzakelijk kwaad: of het den verdienstelijken DE GE,L

DER gelukken mocht, hen van die noodlottige dwaling terug te 

brengen, kan ik niet beslissen. Maar, summa summarum, was 
het onder\\"\is in de vierde faculteit deugdelijk en goed. Mag 
ik lllij eene aanmerking veroorlOO\'ell, het zou deze zijn, dat na
tuur- en scheikunde, de essentiëele propaideusis der medische stu

diën, door de natnur-historische vakken overvleugeld werden, die 

ik voor den medicus toch meer tot de orneerende zou willen tellen. 
Stond nu de medische faculteit der natuurkundige waardig 

ter zijde? 
Niet, zoo onvoorwaardelijk kan m\jn antwoord bevestigend 

luiden. De faculteit telde onder hare leden mannen van groote 

verdienstr,n, uitblinkende door geleerdheid en met ijver bezield 
voor het onderwijs. Maar - of zij de eischen begrepen van 
het nieuwe tijdperk, dat zich aankondigde, of zij zaden uit
strooiden, die zich in hunne discipelen pari passu met de we

tenschap konden ontwikkelen, dat mag men betwijfelen. 
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In den laatsten (lel' SA~D!}'O!(TS villdell wij een waardigen 

vertegenwoordiger der school van 1hmXliS. Dat bew\j7:en 7:~ille 

geschriften, dat staafde hij door 7.ijn onderwijs. Het de,criptief 

en topograpisch anatomische zijn b()\~en mijn lof verheVl:n. 1\,

schikkende o\~er tal van lijken, detitijds bereidwillig dool' Am

sterdam afgestaan, leidde hij, onverdroten, tot 7:ijn emeritaat, 

de praktische oefeningen van eeu v~jftigtal studenten, die er 

zich een lust uit maakten, praeparaten te leveren, hunnen meester 

waardig. En hoe zijne demonstraties werllen op prijs gesteld, 

moge de trouw getuigen, waarmede candidaten en candidandi ze 

om strijd bijwoonden. :Maar de algemeene ontleedkunde kwijnde 

aan de ZijtlA harer oudere zuster, en over de wetenschap van het 

leven lag de schaduw des doods: het langzaam voorle7:eu van 

latijnsche dictaten, te reeht of te onrecht als een vertaling Vim 

RICHLIL\'- D'S }/oureaux élémen' uitgekreten, gold voor onderwi.is 

in de physiologie, en ue beste studenten bewchten alleen het 

responsorium, waarop eens in de week vergelükend anatomische 

praeparaten ter bezichtiging werden rondgegeven 

Zoo was het, en wie het anuers wu hebben gewensellt ware 

door velen als ketter uitge\vorpen. Zelfs verscheiden jaren la
ter - iu 1')46 - kende de genee~kUIl(1ige faculteit nog geen 

1100ger ideaal dan de school van ALBrè'Ul'1. 

Toen naderde de tijd, waarop GRhRJT SA:<DIFORT lIi.in ambt 

lIOU neerleggen. Hij had reeds een opvolger op het 00L;. Maar 
diens poging, om door de Hollandsche maatschappij bekroond te 

worden, verwierf hem slechts de schande, als plagiator te 

worden gebrandmerkt. Er waren intusschen !!kapers op de 

kust" verschenen. MOLESCHJTT had door ûjne bij 'l'gYLEK 

bekroonde verhandeling *) ûch een goede introductie ver

schaft in zijn vaderland; VA:-I DJ<:FN'S onderzoekingen over het 

zenuwstelsel waren door de geheele wetenschappelijke wereld 

met belangstelling ontvangen, en wellicht duchtte men, dat 

schrijver ue7.e" mocht woruen aanbevolen, die aan '" H~jks 

* Kritisrlw HPirtlel1lung ,,,m Lnmro's Theorie der Pjlanullernanru,'g. Hal" 
lcm j~45. 
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kweekschool mor militnire g'f'llf'eskundig-en anatomie en ph~'sio
lop'ie doceel'ue, 

Ma:1r zoutlen UChe moderne gel eerden ue physiologie niet i:l 
aanzien brengen ten koste der mlatomie? 

]~en veelbelovcllil student der Leirlsehe Hoogeschool werd 
ijlings uitgezonden, om, ondersteund door de Regeering, die er 

zich zoocloende al aanstonds in betrokken zag, in het buiten

land :.\ieh tot profes:;or te bekwamen, en- de teerling \ras 

~e\rtlrpen, De Jlh,Ysiolo~ie had ecn slag in het. aangezicht ge
kregen, Nog ,winti!!, nchterf't'nvoh' ende jnren - tot de komst 

van fLlJ:\sJ b - zou het veld van deotudie des levens hr:1ak 

li!!,~'en, Maar laat ik niet verz\vij!.tt'n, (bt de f'erl~ike H\ LB!'RTS~lA 

het in lnteren tijd niet. nan pogingen lietontbreken, om van het 
ollderw~js iu physiologie onblagell te wor(len. 

Het gebrekkig onderwijs in ph.vsioJo'iie moest. zich op tweo

erlei \rijze \Heken. IJl de eerste phnt~ kwamen de studenten 

Oll\'oorhl'reid op de pathologisehe lPS"ll, HHmr in de hreede 
\\':.lfell dezen nid naar eisch dO()f(lrOlwen van gezonde physioJo-' 

gische be!2"rippen. Welk paihnloog: i" in staat, de pllvsiologie op 
moeielijke tochteJl bi.i hare ~nelle vaart te volg'el1, zoo h~j niet 
lill en dan op ae wid.ell van zijn ambtgenoot kan drUven? 

PLU, JJS y A" m:" } lOf. \i:; \ras een merkwaardig mau. Ik 

zal de laatste zijn, om zijn g-roote gHven ie mi~kennen. De roem 
van grondige g'eleerdh ei cl , die yan hem uitging, was verdiend. 

H et aanzien, \\'aarlll h~j stond hij ~Ull leerlingen, is 111 ij waarl\ik 
geen raadsel. 1/ Hi,i boezemde ons lieftle in" zoo getuigt een 

zi.iner vereerders, "voor het ware en goede: hU gaf ons zin 

lIvoor wetenselmp en wees ons den weg, om tot \n,tenschap te 
I/geraken. \\T f' leerden de wetenschap in hare wording en Ol1t

"wikkeling kennen. We \\erdfn bekend ~ema3kt met de \mre 
/len met de valsche beginselen, waarvan hare beoefenaars in 

IIvroegeren ell lateren t~id waren nit!!egaan. \r e werden !Sewe

"zen op de groot.e mannen. clie ons tot toonbeelden moesten 

"strekken. Brollnenstmlie iJl den rllllllsten zin des woords, met 
'marne de studie van alle observatores mediei, werd ons aanhe
"volen als eene conditio sine qua non, om zelfstandige medici 

lijf' worden, om ons voor eenûidigheid te bewaren. om ons op 

JAARBOEK 1872. 5. 
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"geneeskundIg gebied tot waarheid te brengen," Maar in weer

wil van dit gctlligeni~, Illoet ik staande houden, dat 7,ijn onder

wijs op menig punt veroudert] wn~, Bepaaltle1ijk geldt dit van 

dat der algemeene ziektekunde, Trouw Imd hi,j een reek~ van 

jaren GA1'BIl'S ge(xpliceer<l HU pr~jst helll als zi.in Sacerdos en 

Mystagogus, Schoorvoetend komt llU inl .'..;!)±, toen een nieuwe 

editie van GAl) BlUS werd verlangd, tnt de uitgaaf 7,ijuer iJ/dia: 
IICaeternm" zegt hij, als had hij zich over 7,00 stout besÜlan 

te verontschuldigen, I/rnihi inter scribendulll semper praeclarae 

"lTHTBII institutioneR oh oculos versahantnr, (luas utiuam potnis

"sem imitando vobis redtlcrp." Inderdaad op vele plaatsen 

dezelfde dogmatische betoogtrant, dezelfde abstractii;n en alge

meenheden, die de een beter, de ander minder goed te zeggen 

weet, maar die een ieder zelfstandig afieidt en kent, die ingewijd 
is in de bijzonderheden, waarop het aankomt. En inmitldels geen 

woord over de ontdekkin~ van CHAIILES BUL, op biologiseh 

gebied de grootste na die van den onsterfelijken IIARVEY, -

geen woord over diens physiologisrhe en pathologische onderzoe

kingen, de grondslagen der pathologie van het zenuwstelsel, 

verzameld sedert lang en door ROMBERG in lS3:! in het Hoog

duitsch oyergebracht, - geen woord over de Fransche patholo

gisch anatomische school, die in haren vollen bloei was: zelfs de 

naam van l""::'iNEC, reeds in 1819 schepper der physisehe dia

gnostiek, komt niet voor. \Yel hml de schrijver der d1l8cltltation 

mérliate grond te klagen over lInostra (enim) actas incuriosa quo

que suorum." En in die uitsluiiing lag noch onkunde, noch 

onwil: 't was de methode, de dogmatische methode - trouwens 

voor de algemeene ziektekunde dest\jds nog overal in zwang,

die d'.Utrvan de schuld droeg. 

Gunstig dak zijn onderwijs iJl de bijzondere ziektekunde 

daarbij af. In 7,ijn werk de arte medica, slechts weinig jaren 

later uitgegeven, spreidt dezelfde VAN DER HOEVE~ een eruditie 

ten toon, waarover zelfs een ANDIlA L zijn bewondering uitsprak, 

gepaard met het ernstigste btreven, om ook aan de jongste re

sultaten van onderzoek volkomen recht te doen wedervaren. 

Maar dat was niet genoeg. Het was alles geënt op den ouden 

stam, Het had geen eigen wortels, geen eigen sappen. Het miste 
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wat in diezelfde dagen, bij het aanvaarden van het hoogleeraars

ambt, door Ar EXAND; II S1'Jm~A" zoo 1reffend werd utgedrukt: 

"disciplinae physicae medicinae non ad!litae sed in ipsam intro
rlnct3e." En vraa7,t men lIaar de toepassing in de praktijk: in 

Sr:H~EEVOOG'1"S studiejaren was het stethoscoop nog schier een 

curiosnm! Ziedn~r een maatstaf ter' bcoonleeling, 

Vulde 11~cQrELTJ" aan wai PHrYS VA~ DEI: HOEVEN te 

kort schoot? - Die'" lllans onderwijs gekend hebben glim· 
lachen hi.i de vraag. M .\CQI' EL!.!" was een origineel man en 

een s\'lt r::m lIer lwof'tl; maar h~j lwd te ,ycinig ernst om veel 

invloed te hebben, en st.ond op medisch· praktisch gebied te veel 

aan (le zijde van hen, die op tact en doorzicht snoeven, als 

lagen lliagnosis en curatie binnen het bereik van intuitie. 

VanB1l0ERS was veel te lt~eren. Over >ii.Jn degelükheid 
{>n als chirurg ~11 als obstetric~tor was slechts ééne stem. Zijn 

onderwijs trok Sr:H:-'E~~\'or;GT b~jzollder aan. Trouw was h~j te 

vinden op de chirurgische kliniek, trOl!\\" in het tococomium. 

Hier zag hij de mellschclijke natuur zuehten onder smarten, 

maar t.evens de macht der kunst, um die smarten te bez\,eren. 

Dat bevredigde zi.in echt llllmaan gemoeû. Ik geloof niet, dat 

men naar een anderen grond zijner voorliefde heeft te zoeken. 

Nu is de studie der heel- en verloskunde op zich zelve belang

rijk genoeg, de prakt~jk zelfs bij uitstek leerzaam. Maar de 

daartoe betrekkelUke feiten staan meer op zich zelf, worden 
althans ab meel' op zich zelf staande behandeld, en ze missen 

daardoor de vormende kracht, die in de medieina intel'lla ge

legen is IJmJYs VA.N DElt HOEVEN werd dan ook als het 

middelpunt der faculteit beschouwd. Van hem moesten geest 

en richting uitgaan, en hij was het, die b\i meer dan eene 

gelegenheid zich geroepen achtte, z~jne ~tem over de eischen 

der medische vorming te doen hooren. Dat waren beschou

wingen, in abstracto. Wat, in concreto, de vorming in die 

dagen was, wat - >ie te wenschen overliet, daarvan trachtte 

ik U een denkbeeld te geven. Gunstiger wordt ons oordeel niet, 

wanneer wij weten, dat het kleine aantal zieken en de bekrom

pen zalen in geen evenredigheid stonden met het groote aantal 

praktikaJ\len. 
5* 
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Wij komen thans tot de vraag, hot, onze student zich de 

uestaallde gelegenheid ten nnrte maakte. 

Nam hÜ gretig ieder middel te baat, om zijne physiseh 
ruedisehe kennis uit te breiden? Trachtte hU door eigt")l 

studie datgene aan te vullen, waarin het onderwi.is te kor 

schoot? 

't Is er verre van af. Ik heb maar één getuigenis verno 

lllen: "tkHNk:k:VOOGT heeft niet goed gestudeerd." 
Bij die verklaring ziet menigeelI vreemd op. Het is wel 

der moeite waard er bij stil te staan 

Wat beteekende voor SCH:"i~.EVOOGT het Academie-leven? 

Wat beoogde hij? - Z,eker het allerminst, in 't gareel te 

loopen van bekrompen vakstudie en in proefhoudende examina 

daarvan de schitterende blijken te geven. .1.rts te zijn, dat 
gevoelde hij, was zijn roeping. Die roeping had haren grond 

in ûjn warm mellschlievend gemoed, dat geen lijden zien kon, 

zonder zucht om te helpen. In den werkkring van den ge

neesheer, zoo sprak een inwendige stem, W11 zijn hart bevredi

ging vinden, - en zij heeft hem niet bedrogen. Maar de studie 
der natuur- en geneeskunde, die daartoe den weg banen moest, 

trok hem niet zoo bijzonder aan: z~j was hem veeleer slechts 

middel tot het doel. Aan de andere zijde was zijn kunstzin 

vroegtijuig geweh. Vall daar een krachtige drang tot alge

meene ontwikkeling en beseliaving En in deze zocht h~j den 
vorm met het wezen te verbinden. \-,,-ant harmonie was hem het 

hoog'ste. U ~i eisehte ze iu de wereld buiten ûch en trachtte 

,;e te verwezenlijken in zijn persoon. De kellze zijner vrienden 

was hiermede bepaald: hij vond ze onder de vrienden der Mu

zen. "Vie slIlaak had voor goede mnziek, gevoel voor beeldende 
kumt, liefde voor de meesterstnkkeJl der nieuwere letterkunde, 

der Duitsche bovenal, was hem sympathisch. Tot laat in den 

nacht klonken de tounen van zÜn klavier, en een avond, aan 

het zingen van kwartetten gewijd, was voor hem het nee plu8 

ultra van genot. En er lag in dit alles een hooger streven, 

geene bloot zinnelUke verstrooiing. SCHNEEVOOGT'S eerste pen

nevrueht uit die dàgen, in het door H"n: en lJuosT uitgege· 

ven tijdschrift, de Muzen, te vinden, was een degel~ik stuk ove 
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het. Haagsche muziekfeest, destijds een llIeuw verschijnsel in 

onze toon wereld . 
Men meene Întusschen niet, dat SCHNEEVOOGT bekrompen 

aan vormen hechtte. Ruwheid zelfs kon hem bekoren, wan

neer 7.e zich door kracht en natuurlijkheid aanbeval. Onder 

de mcesterlij kt schetsen, waarvan 7.e overvloeit, brengt ons de 

biographie van B~KHUlZE~ VA:\" DEN BRI:\"K een tafereel, niet 

minder karakteristiek vuor den I/jongen student in de medicij
nen", - el] wie kan dat anders als onze SCHNEEVOOGT ge

weest zijn? - dan voor BAKHl'lZEN zelf. Men ziet, gegre

pen uit het leven, hoe deze h21l1 in een 7.alig oogenblik recht 

onbehouwen met GOJ<:THE op het lijf valt, hoe, bij het zien der 

groteske figuur, SCHNF:EVOOGT, om aan zijn ergerni$lucht te ge
ven. met wonderlijke gevatheid aan GOhTHE een citaat ontleent, 

brutaler dan ooit de jonge student den ouderen toeduwde, maar -

even snel be7.wi.ikt voor den gulhartigen onverstoorbaren hu

mor van den éénigen 11 BAKKES:" eu de vriendschap bleek ge

IIsloten," verhaalt ons POTGH.TER, fIvoor drie dagen zamen 
I/studeerens van den ft'au8t, voor lange jaren van vertrouwelijk 

IIverkeer gedurende beider verblijf in Amsterdam." 

Gij begrijpt nu, waarom het heet: I/SCHYEE\·OO()l' heeft niet 

goed gestudeerd". En wat leeren wü daaruit? -- Laat vrij den 

kunstzin zich ontwikkelen, hij be,'ordert de beschaving en ver
betert de 7.eden. Maar zal de vakstudie er niet onder lijden? 

Wat nood! Het praktisch doel moge tijdelijk worden uit het 

oo?: verloren, het zaL was de keuze gewettigd, te zijner tijd 

op den voorgrond treden. Bekommer u niet, zoolang een 

hooger streven zichtbaar blijft. Alleen van vadsigen en onver

schilligeu is niets te wachten. Daarom, wie zijn eigen weg 
zoekt, men wijze hem den gewonen niet. Honderd tegen één, 

dat hU het verder brengen zal, dan wie, uit angst van te ver

dwalen, altijd op den handwijzer let. 'frouwens, in zijn zelf

standig streven lag reeds het criterium zijner superioriteit. Vrees 

zelfs niet, dat hij later zal aankomen. Onverwachts krijgt hij 
het doel in het oog, en men staat verbaasd, mits men de vrije 

oefening zijner krachten 11iet belemmerd had, hoe hij thans met 

reuzenschreden vooruitsnelt. SCHNEt:VOOGl' is hiervan het 1e-
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vende voorbeeld. Wie waagde te voorspellen, dat hij na viel' 

of vi.if jaren de man zou Zijll, dien ik u voorstelde als het 

toonbeeld vall uen ]lrakti~ch(;ll arts en den kllJlist.:!WIl lee
ra,u':' En toch de kiem daartoe werd in die dagen reeds gelettd, 

\Yil IUell meer H)()rbeeldclI ~ Een treJt'ender nog Ie ,erions 

SCH~U;I'OOGT'S boczelllHiclHl, lIl' gegiale MOU;W\TEI:. Dát 
praedicaat. werd unalllllll cou,cnsu hem door zijn cOllumlitones 

toegekenu. ~Iaar \Ya~ er sprake "'lIl zijn medi,;ehc kenlli~, dan 
haalden ze de schouders op. \ r nar ieb schoons te zien, iets 

voorr,reffelijb te genieten, ieb ede],; te verrichten viel, stond 

MOLl.lrNl'LR in de eerste rijen j lllaar op de llltdi;c!te collegies 

zag men hcm zclden, en met cen medisch Loek iJl handen 

bi.ina nooit: /I 't kon i'em toch niet zijn aangewaaid", zoo 

redeneerden zij, Eli ,rie later hem g-adesloeg iJl llf~ lllflatschappij, 

hetzij aI" Directeur van het B.ottel'drllliSChe ,.;iekenhuis, in alle 

onc1cl'dee1en ::iillf' :,cheppillg, hetzij als klini~ch arts en docent, 

Joor 7ijn discipelen geach t en vereerd, het;t,ij ab wakkeren strij

der voor de Duitsclw methode bij het door hem zoo krachtig 

bevorderde doof~tolllmell' ollderwi.h ,,-ic gCillen had, hoe hi.i, 
allen wederstand teil trot~, door persoonlijk overwicht onkunde 

en bekrompenheid wist tot zwijgen te brengen, ,venschtc Neder

land geluk met zulk een maIl. 

Overigens rUst de \Taag, of studenten als SCH~};I,\'()(jG1' en 

MOLLI'-,TER voor een llleer bezielend medisch onderwijs niet al 
aanstonds zoutlell zijn gc\\'onnen geworden. .J nist de begaafd

sten stellen ile hoogste eischcn. Het dogmatische dulden ze 
~lechts in de exacte ,retenscJlappl'll: eik ander vak, zal het hen 

boeien, moet i!tnetisc1t ell kritisch worden behalldeld Zij 

hcbben fijne voelhoorns. Het, ont?,aat 11l1l1 niet, dat het. gebouw 
del' i!eneeskunde Jlid overal evtn hecht en sterk is. Zij willen 

daarom he~ materiaal wel eens zien v(,ór het gebruikt wordt, 

"n zijn er gaame b~j, als de stukken worden in elkander gezet. 

En aan die eisehen kan de actualiteit oneindig beter voldoen 

dan de historie. Zij verlangen du~ toegang tot de werkplaats. 

Een onderzoek, dat tot nieU\\'e resultaten leidt, een kritiek, 

die met het experiment te rade ?,aat, bl,)) op hnnne belang

stelling Jekenen, Voldoet het onderwijs aan deze \'oorwaarden niet, 
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dan kan de feiten-kennis der begaafdsten beneden die der gewone 

blijven. Gelukkig, dat zij hun leemten gevoelen, en gemakkelijk 

de middelen vinden om ze aan te vullen. H et jaar na zijn pro
motie, vallende in ] ~3,S, zou de bibiiotheek van den jongen 

medicus, die zich te Amsterdam geveEtigd haa, de juistheid dier 

bewering reeds kUllnen sta l'en. Zijne taak was hem hooge 

ernst. Zelfstandig tegcJlorel' ziekcn geplaatst, gevoelde hij al 

het gewicht der vcrantwoordelijkheid, die op hem rustte. Toen 

kwam het cr op aan, dat gevoelde hij, de zieken te kunnen 

gcnezen. Maar diagnose, dat zag hij iu, moest de grondslag 

zijn van alle therapie Zonder juiste appreciatie nm den toestand 

moest alle therapeutische ervaring ijdel en 011 bruik baar blij ven. 

""Yij zien SCHlü.EI'OOGl' llll omringd van de beste schrijvers, waar

uit die kcnnis te putten was. l~Af:N'NEC was zijn vraagbaak. 

Reeds was hij ingelYijd in de geheimen der percilssie en auscul

tatie. Maar de geheele l'ransche school - \ras zij niet de produc· 

tieve in die dagen, en in de jaren die d,:araau voorafgingen? -

vinden wij vertegenwoordigd: ANDRAL, BOUILLAUD, LOUIS, 

ROl'lIiHl x, 1{,o8TA ~, met het verlokkende r.xûfiien des doctrine.l· 

médicales van BIWUSSAIS, dat, in onovertroffen stijl de werken 

van de oudere 8chrij vers dier periode voor hem ontsloot, -

daarnaast ESQUIIWL, lt, Hl!, RICOltD, allen klassiek in hunne 

specialiteit; van de Engelschen HOPE, 13ltlGH'l' en anderen. Van 

de Jiuitsche ~chool bctrekkelijk weinig: HUFEL,um's Enchil'i

dion misschien? Zi,i bad nog' _ niet, \ed deg-elijks te bieden. 

Uit een lange sluimering pas ont,,'aakt, moest zij 7.Ïch nog VOO1'

bcreiden tot haren leenwensprong. Alleen "au de Weenel' 

school begon (ie roem allengs tot ons door te dringen. Straks 

zien we SKODA'S .Lehre der Auscultation ?tud Percu8sioll opengt'

sneden op SCHNF:EVOOG'!"s tafel liggen. 

De diagnose moest onzen jongen doctor als van zelf voeren 

tot de ziektekundige ontleedkunde. Maar was de gelegenheid 

tot het onderzoek van ûcken beperkt, schaarseher nog was die 

tot het doen van lijkopeningen. l~n konden boeken de natuur 

vervangen? 

Daar bereikt hij op eenmaal het toppunt zijner wenschen~ 

Dr. Hi\.GJ<:MAN verlangt zijn ontdag als eerste geneesheer van 
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het buiten~asthuis te Amsterdam, en, pas twee jaren als prak

tisth arts werkzaam, ziet SCi1 :\EEVO"GT zich geroepen, hem op 
te \-ol~'cn. \r at rijke oefenschool q)()r zdfstandió onderzoek! 
Wat heerlijke gelf'gcnheid, om zijn hart te bevredigen! 

SeH" LEV; ·OGT Hoeg en vl'rkrtéeE!; een uij stel van eelllge 

waanden, om zich to1; zijn belangri,jke taak voor te bereiden, 

Een t"t'eJedig doel stelüe hij zith daarbij voor. dij wenschte 
de ,:id.;:cnb uizen ell de kr'lllkzinlligen-gestich teil te bezoeken, 
hier zoowel al" in het jJlliten1and, en iJl .Fmnkrijk's hoofdstad, 

destljds den cl'utralell zetel der gt:llee~kullst, zich te oefenen in 

phy~iscLe diagnostiek, de llJaJlnen werkzaam te zien, wier 

gesl'hriften hem zoo groote belang"telling hadden ingeboezemd. 
I 'ie korte reis \Ya~ niet onvruchtbaar. Zijn geoefende blik, 
gl's<:herl:t door mellschcnkenllis en aigellleeue ontwikkeling, had 
nict alleen mecr ell beter gezien dan tle normaal-s+,uden t, die 

IUd den hoo~sten lof gepromoveerd was, Jllaar zijn ".vmpathisclte 
natuur, zijn fijne besclmving- en gUllstig ui terlijk hadden hem 

ook tOL'g~Ulg ver"chaft tot vele maIlIlen van den eersten rang, 
met \\-ie h ij in regelmcllig verkeer bleet 

Zijn taak aanvaardt hij thans met moed en Lelfvertrollwen, 
Hoe hij ze volbracht, poogde ik L- te schebeu, Een paar 

jaren later vondell \\ e hem in zijn gasthuis, meester op het 

gebied der diag-l1ostiek, rijk aan pathologisch anatomisehe kennis, 
zóó als ze door aanschouwing en onderzoek geboren wordt, en 
reeds in het bezit van eeu sehat van tl1erulleutische ervaring. 

\\" elke toekomst hij te geuwet ging, scheen niet twiifelachtig, 

Was hij niet ah aangewezen voor dcn leerstoel der inwendige 

kliniek aan een ouzer imichûngen voor hooger onderwijs P En 
toch, de prognose heeft gefaald. \Vlj hebben :l.ijn leven slechts 
te volgeu, om daarvan den ~leutel te vinden. 

111. 

Xatnnrondel"ï.oeker, in den strengen ZUl des woonis, wa. 

SClfNl<:UOOG!' niet. Hij heeft n()tl! tle lu~ten noch het lijden ge 

kent!, UOOI' CAUL LtDWIG zoo treiielHl gebehetst als diep gevoeld 
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Misschien stond hij ook nimmer nadenkend stil bij SCHILT El~'S 

diepzinnig woord: 

Wel' um dil' Göttin freit, suehe in ihr nicht das W"ih. 

Of wist hij veeleer, llat Je~ dichter" ,,'oord we] eens bedriegt? 

\Y ie toch \raarborgt, !lat hij, die op den akker der zuivere 

wetenschap Jlaait, ook maaien zal? ls dit niet v;lak eerst voor 

volgellde ge:;lachten weggelegd:' En SCH:\EEVUOGT \rilde zelf 

de vruchten uogsten \all zijncll arbeiü. Geneesheer \Ya~ hij, en 

zieken genezen beschollwde hij als zijn taak en ab zijn recht. 

S~H:\: E\'OOG r begon, L;ooals wij zJgen, met de diagnostiek 

als de conditiO sine qua llU! v2tn alle therapeutische enaring, 

en kwam zooJul:lllle tot Je pathologische anatomie, het mate, 

riëel substraat der diagnose 

~laar zou hij yerder gaan:' 

.l\IoLE,cHon, de geliefde vriend van ons beiden, maakt, meen 

ik, ergens (le 0llluerkillg, dat yolkeren, voor wie de wctenschap 

meer middel is dun duel, vaak eer~t door de vruchten oplet

tend \\'oruell op den Loom en nu o'lk wel langs de takken en 

uen stam naar de wort eb afdalen. Oversl zien we enkele in

diviuui:ll dien Olngekeenlen gang volgel!. In HELlIIIlOL'JZ wordt 

de lllcJicliS phrsioloog, de physioloog physicllS, (1e ph}'tiÏcLls 

mathematicus. Ot Z:OLl niet ll10eielijk Jlijn te be\rijzen - indiel1 

er meer nooui~ ware dan het hier aallgehaa.lLle doorluchtige 

voorbeeld! - dat die galig Zijll eigenaardige yourdeelen heeft. 

Maar SCH;"\Er~\00G1. had bij de nwisie zijner studiën een langen 

.weg te doorloopen. Van (Ie pathologische anatomie moest hij 
tot Je studie der patllOlo~isGhe processen komen, deze eischten 

een uc-gelijke kennis der grond vormen eu weef~els, eu beide 

vorderden oefening lIlet het mikroskoop indachtig, dat de 

Utrechtsche student, in 1'-)42 g-eroepell, om anatomie eu physio· 

logie te doceeren, nog nooit een mikroskoop gezien baLl, buiten 

een zon-mikroskoop op een kermis, mag ik wel vragen, of heL 
met den Leidschen bE'ter was gesteld? - Aan de kennis der 

normale weefsels moest zich nu die hunner ontwikkeling aan:slui

ten~ te meer \lOodzakelijk, omdat, zooaJs spoedig aan het licht 

bram, dezelfde ontwikkelillgswettell ook de pathologische pro. 



- 26 -

( H ) 

cessen bpheerschen. En zon hij verder doordringen ook ijl den 

aard en de voorwaarden van het groote proces des levens, dan 

moest hij ;:ijn kennis uitbrei(leJl over het chemisme der stofI1"i3-

seling en de zoo inge,rikkeJJe ph.r~i5t:hl' yersclujnselen \all het 

lerend organisme, tot welker juist bl'!,;Tip een groJldige studie 
dt'!' natuur- en st:heikuncle alwcder deJl \\t:g banen !1l0e3t. 

SCR:>nvOOG'J' peilde de leemten zijner kelllli" en - gmg 

den weg moedig op, die voor hem lag. 

Zou hij den eilllipaal bereikéll:' 

Men vertegenwoordige ûch de eerste jaren ua 1 ö4 O. Yall 
het tijdperk, llat in dl' \'(:rte rllisehte, tocn SCI!~EEVOOGT te 

Leiden was, klinken lm" nu dl' mokerslagen in de OOrel1. Zij 

deden het oude gebuuw op zijne grondzuilen waggelen. Maar 

el' werd ook gearbeid aau upbouw. KenUlcrkt zich de eerste pha:,e 

\all iedere periOlil' JOOl' eene llleer uan gewuue bedrijvigheid, 
van zulk ru~tdoos stren:n en woden, ab \\lj than~ aaJl~chou weIl, 

heeft de geschiedelli~ der biologi"che wetenschap g,"Cll tweede 

voorbeeld aan te wijzell. Het tooneel is naar lJuitschland ver

plaatst De nevelen Zij!l upgetrokken. JICll lieeft ingezien, 

dat. alle be~piegelillg ~jdel i~, die niet lIIet ,rauruellling' en Oll

derzoek t.e rade gaaL. Deze treden in hllnne rechten; maar, 

wel zor2'enue "das Kind nieht mit <lem BalIe auszusehütten ') o , 

houden zij zich vast aan eell grootc gedachte, iu de llatunr-philo

sophie tot rijpheid gekomen: dat IJt de Jcemá8 der lOurdwg het 

begf",jj vali !tet wezen ligt opgesloten. Aan die gCtlacltte hebben 

wij Je eellent heorie te Janken, door SCH LEW r: N en Sc Ii W ,\"" 

geg-roudvest (1 ~08-1o;HJI) en (leze verrijkt om; niet slechts 

met een gelouterde voorstelling omtrent voeding en untwikke· 

ling, maar wekt alum een ijver en lJelangstelling, die binnen 

korte jaren een nicmre ,\'etenschap iJl het leven roepen, waarvan 

we iu H"l'<LE'S Allgemeine Anatoli,ie het eerste organou begroeten. 

Dezelfde richting leen de harmonie der organische wezcns terug

brengen tot oe wet.ten van gewoonte, oefening en erfelijkheid, 

en de leer dcr deseClldcntie kan niet uitblUvcn. Inmiddels gaf 

JOR.a.NXE:; MÜI Llm op physiologisch gebied den aanstoot tot 

de physische richting, die weldra de beste krachten tot zich 

nok cn, mcrk\\-aardiger wijze, zich nog altijd door de f{roote 
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mannen van 18 'l,O - LUDWIG en het edel driemanschap, waar

aan hij zijn physiologie opdroeg - "den Preundell gewidmet" -

het luisterrijbt vcrtegell\roordigd ûet. Bn te gelijker tijd \yordt 

JOOl' een tal gewichtige onderzoekingen, waaronder die van 

M\LDr;1è over de eiwitachtige stoffen eell eer:3te plaats innemen, 

een belangstelling uitgelokt voor physiulogische scheikunde, die 

ecu tijd lang elke andere scheen te overvleugelen Op patho

logisch gebied trachtte men hiermeê gelijken tred te houden. 

Eerst moesten hier ue tra\\'anten uer levenskracht, die, door 

DU BOls-l\JiBlOè\D eu ~ltl.DER iJl het, hart getroffen, zelve ter 

nederligt, uit hare sclmi1hoeken worden verdreven, waarin hel 

onzen wijsgeerig genJl'l11dcll SCH ~ nT"OGT niet llloeielijk vallen 

kon, den genialen HE \ L E Te volgell. Maar tlall moest hier ook 

verue1' worden opgebouwd met dewlfde middelen en in den

zelfdell ziJl, als vour het gezomle le\'ell geschiedde; en in de 
bouwstoffen kon hij alleen zic:h terec:ht yinden, die iJl de nor

male weefselleer de ontwikkeling der vorUlen door eigen aan

schouwing had leere11 kennen, in de physiologie, aan de hand 

der natullr- en scheikunde, de ~toffelijke voorwaarden der levens

verschijnselen had leeren verstaan. 

Geen wonder, dat de biologische wetlmschap velen harer oudere 

beoefenaren aehter zich liet. Dat ook van de jongeren, zelfs 

wanneer ze het pathologisch gebied geheel konden ter zijde 

laten, bijaldien aan de fundamenten iets was blijven haperen, 

de grootste inspanning werd gevorderd, zullen velen met ll1~j 

hebben ondervonden. 

Onder ééne voorwaarde slechts had SC!üEEVOOGT de rusteloos 

ijlende kunnen inhalen: \rare h~j in die dagen geroepen gew'or

den als klllliseh leeraar, en hadde hij zidl onverdeeld, rusteloozer 

nog, kUllnen \rijden aan alles wat hem daartoe moest stempe

len. Jlaar ALEXA1\DEI( volgde SUltl.\G\" op en SUIU1'óGAH. 

ALEX-'I.\DEU, en SCIJ1\ELVOOGT bleef in zijn gasthni~, torschende 

al de zorgen en hez\\'al'en daaraan verbonden, en meer en 

meer in allerlei maarschappelijke bemoeiiu!.ien gesleept. Reeds 

in 1 H 4, 7 is hij tot het bewustzijn gekomen, dat hij zich verder 

en verder verwijderde v:\n het ideaal, dat hij gehoopt had te 

bereiken. 
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Intusschell begon zich om SCH:\ EJ<:VOOGT reeds een kleine 

school te vormen. Aanvankelijk bestond ze uit zijne medege

ueesheeren en internen. Als 0111 strijd wedij verden vnze beste 

studenten. om aan het buitengas.;llUis verbonden te worden. 

En wie niet tot de uitverkorenen behoorde - of om den 

beruchten gezondheidstoestand aan een re/o zijns vaders had te 

gehoorzamen, zooals mijn vriend S.'iELLE:\" sloten zich toch 

een tijd lang bij SCH:\ 1. HUOG1'" visite aan. 'Yat het onder

wijs aan de Hoog:esdlOlen te wenschen overliet, trachtten velen 

door een bezoek in lwt buitenland - de scholen van Praag 

en \r eenen hadden destijds de praedilectie - aan te vullen. 

Vandaar terugQ"ekeenl, achtten zij zich geschikt, hunne taak 

iu clf). maatschappij te aanvaarden, op déze kleinigheid 

na: zij kenden geen therapie; zij konden geen zieken geneZeIl. 

Om dat te leeren, zoo luidde de vox populi, moest SCHNE~.

\UOGT hun leidsman zijn. Daartoegetroo~tten zij ûeh elken 

dag de wandeling Haar het afgelegen buiteugasthuis. 

SCtDEEVODGT was inderdaad op zuiver medisch en therapeu

tisch gebied volkomen te huis. Van de Weenel' School had 

hij al het goede in zich opgenomen. Van ROh.lT.\" SKY' s 

specieële pathologische anatomie, onder zijn krachtdadige mede

werking door zi.in tweedell geneesheer Dr. SCH1~Al'i'r vertaald 

en met verWl.JZIll~ op de voornaamste plaatwerken voorzien, gaf 

hij een merk waardige a:mkondiging in de (Jid8, waarin hij aan 

het alg-emeene deel een zeer problematische waarde toekende, 

den lezer waar,;chuwende, he" toch vooral niet op eene lijn te 

stellen met de onvergankelijke waarheden, in de specieële rieelen 

weggelegd. En w~i herinncren ons, hoe ROKI'r:\NSh. Y, met den 

moed .der volkomenste zeliverloocheiling, die VIHCHU\\'~ eerbied 

in zoo hooge mate afperste, den geheelen inhoud van dat eerste 

deel later ten offer bracht. SKODA was ûjn meester: het ken

merkende 7.ijner diagnostiek van physische toe8tanden had hU 
terstond gevat en gewalrdeerd. 11a3r de kritiek, die alle the

rapeutische ervaring over boord wierp, om met de waarneming 

der zllivere oIl15es1oorJe processen te be~innen, het therapeu

~i;:;ch l,ihilisme, dat daarin ,zijnen, grond meer dan z~jnf' verout

sch 111di,!i Ilg vond, had hem niet besmet. Integendeel vaster 
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en vaster werd zijne overtuiging van de macht der therapie. 

"Ik ben" schreef hij een zijner vrienden, die van een klein 

gebrek gesproken, maar niet eens om raad gevraagd had "ik ben 

"zoo'n geacharnecrd practicus, zoo'n eigendunkelijk therapeut." 

(het woord is eigendunkelUk geko;~enÎ "dat ik mUn handen 

"weer niet t'huis kan houden.' Met het hart moet men leeren 

zieken gcnezen, en daarom was SCH~~:E\'OOGT er de groote 

meester in. Gelooft gij, dat ALBRECHT VON GRAEFE het glau

coma zegevierend zou hebben bestreden, als b~i het vonnis van 

onafwendbare blindheid z~jn hart niet gebloed had? Die :mcht 

om te helpen drong ook SCHNEEVOOGT, zich ieder therapeutisch 

resultaat in te prenten, kennis te nemen van iedere bijdrage, 

het geprezene te toetsen, - te beproeven, waar andere middelen 

hem hadden in den steek gelaten. Hij was de vir b01l1t8 

mede?ldi peritu8. Stellig lag er waarheid, al "'as ze wat sterk 

geformuleerd, in de opvatting onzer jonge medici, dat ze van 

SCHNEIWOOGT te leeren hadden, wat het gebouw hunner kennis 

moest bekroonen, de kunst, om zieken te genezen. 

In de kleine büzondere school van het buirengasthuis vormden 

zich velen, U. A. HEY:'\S!t'S en DORN SEIFF~,;<, VERKOUTERE~ en 

SCHBA~T, ZEEMAN en }-hJE'f, v A~ TlaCHT en ];'.1 BIl1S, GU-"NI~G 

en S~EJ.tEN, MOLt en VOtLENHOI'EN, - om slechts eenigen 

te noemen: onbekend zijn ook de namen deller discipelen niet 

gebleven. J~angs dezen weg' niet minder dan door de ontelba1'e 

consultatiën, in belangrijke ziektegevallen door zoo vele kunstge

nooten gevraagd en Ol') pr\is gesteld, heeft SeH:\" MéYOOGT een 

blijvenden invloed op de therapie in Nederland uitgeoefend. Maar 

hoeveel grooter had die niet kunnen zijn, ware hij te rechter 

tijd geroepen geworden, om op een ofUciëel terrein als voor

ganger op te treden! 

Tn één opûcht onderscheidde ûch SCHIlANT boven Z\in overige 

discipelen. In hem openbaarde zich levendig de lust, om een 

werbaam deel te nemen aan het onder7.0ek der ziekteprocessen, 

destijds aan de orde van den dag. De bewerking van ROKT

TANSKY, onder SCH:\"EIWOOGT'S leiding. had daaraan wel de 

impulsie gegeven. SCHRANT was er niet ongelukk.ig in. V II:

crrow heeft mij zelf verklaard. met menigr fijne opmerk~ng van 
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SCHlt.\:\T zi.in voordeel tI' hebben !ledaan. Hoe SCHN}~EV()OGT 

in dat streven helJa!ren schepte! ... 'i Kon niet anders, SCHl\ANT 

moest hem op het terrein der patholo~ische histologie voor

uitstre\Oen: SeH" I EVOOGT zag- dit zeer wel iJl. En toch ging 

11lj in zijn edelmoedigheid zoo ver, den tweeden gcnee,heer 

stilzwijgellcl van ecn deel zijner praktische taak te onthetfen . 

.M~i is het altijd voorgekomen, dat SCHIP.~·T in de laatsje jaren 

van zijn verblijf aan het buitengasthnis vau die edelmoedigheid 

wel eens misbruik maakte :Maar ik wil er hem niet hard 
om vallp,ll \\ aar liefde in het spel is, het geldt ook van nen 

hartstocht voor onderzoek, tracht lIleTl onwillekeurig, tot op

soms over de grenzen van het plichtmatige, tijd daarvoor af 

te zonderen. Dat stmcnrle vragen en dat vragende staren, 

gebogen over het mikroskoop. men mopt het gekend hebben. 

om recht te gevoelen. hoe het ons geheele wezen in beslag neemt. 

en voor alles paralyseert wat daar bniten li~t. - Het gevolg 

intusschell was dat SCHRA -"'I' \\'eldra de lIlan heette der medi

sche wetenschap, SCII-"~;EVOOGT die der praktijk. 

In J 848 werd het gesticht Meerenberg geopend Sr H."EE

VOOGT had zijne krankzinnigen daarmm af te staan. Dat de 

Inspecteur SClIHO':DER VA~ DER KOLK hem, in de eerst.e 

plaats, als Directeur verlangde vau dat modelgesticht, zal nie

mand verwonderen. 11 iJ achtte SCH:\ f; .;VOO(;1' hoog als menseh 

en als psychiater en was er de mali niet naar, zich te herillneren, 

dat rleze vroeger. in een afZOflrlerlijke brochure *), de wet op de 

krankzinnigen, door hem en z~jn mede-impecteur FEITll ontworpen, 

had bestreden. Trouwens SeH:; EEVOO;;T had de indirecte ge· 

volgen dier wet. welke, in sch~jn, de bewaarplaatsen in stand 

hield, maar ze indirect ten gronde richtte, niet 7.00 inc-ezien 

als de schrandere ~h;nl A ", die daarom juist de wet als 

arglistig had veroordeeld; en daargelaten, ",tt in de bedoeling 

had gelegen, de Heeren Inspectcms konden met de aan-

*) Bedenkin.gen te?en de sclleidin.? 7!an .'Ieneeskundige gestie/den en bewaar· 
plaatsen ?J007 krankzinn/qen, aangeno/Jten biJ /tet 1I;tI8ordwe,'p r,a1l 1840, Ro 

Amsterdam .• nu helderheid van beschouwing," zoo Inidt hierover het oordeel 
van die dagen "getuigt zij n geheele opstel van levendige deelneming in eello 
"dele zaak " . 
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vankelijke uit komsten t"vreden zij n. SCHN BEVOOGT gaf aan 

het aan mek infusschen geen ~ehoor Hij wilde zi.in gasthuis 

trotrw blijven, waar hij zware piichten te vervullen had. Ove

rigens was h~i ook te veel reeds in maatschappeli.ike bemoeiin
gen ge,yîkkeld, waarvan hij zich kon noch wil(le losmaken, 

om zich, z\iner gezellige natuur ten spijL in een afgelegen 

gesticht, woals men zegt, te begraven. };n SCHROE DER V A N 

DEB KOLK was gelukkig, als Directeur een man te kunnen 

aanw\izen, wiens onbaatzuchtig karakter en liefderijke toew~jding 
aan het lot der krankzinnigen, elders gebleken, ik hoorde 

het getuigenis uit zijnen mond, - hem met de grootste ach

ting voor diens persoon hadden vervuld. 

Of SCHNEEVOOGT in die dagen nog ambitioneerde, buiten 

Amsterdam Professor der kliniek te worden. durf ik niet ver
zekeren. [n Amsterdam waren !lde plaatsen" bezet en het 

binnengasthuis ill elk geval voor hem iSesloten. :i.an het toe

kennen van den titel van buitengewoon hoogleeraar , bniten 

bezwaar del' stedelij ke kas, en dan voor een specialiteit, neuro

pathologie, in verbinding met de leer del' krankzinnigheid, 

waartoe het buiteu!!asthuis ook het klinisch materiaal zou leve

ren, kondcn, zoo schijnt hct, wel geen bezwnren in den weg 

staan. I~n toeh ook daartegen kantten t,icb duist.ere machten. 

f/GÜ gevoelt. symp:1thie gen oe!! voor mij". zoo schrijft SCH:è'lU

IIVOOGT in IS·iS, I/om ongeduldig te worden naar de be

I/slissing van de Professorale zaak. Ik clank er u voor_ maar 

"ik ben dat ongeduld reeds te boven. H et heen en weer 

"geslingerd worden heeft mij afgemat en ik ben onverschillig 

!lgeworden. In den strÜd zelf heb ik het. doel van den str\jd 

"beter in het oog gevat, en dat doel komt m~i soms voor ter 

!lnaauwernood al die agitatie van mijn gemoed ,raard te r,~in. 

11 Ik hen op het punt om apathisch te worden. Tnderdaad, die 

IIlangzaamheid, waarmede alles hier gaat,_ demoraliseert en para

"lyseert. Men gedoogt niet. dat het ~izer gesmeed wordt, dan 

IIn:ulat het eerst lang bekoeld is; anders - zou men zich kunnen 

Hbrandell; men spant hier de paarden niet voor den wagen, dan 

IInadat ze hunne jengd en kracht verloren hebben; anders -

11 konden ze een!' gaan hollen. JU en beschouwt bier de men-
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"scheil evenals de \\·i.inPIL Iloe ouder, hoe beter - wat up 

"bet vat i~ verzuurL niet, en meu \ypet van de gisting geen 

"partij te hebben, bah! dat springt en sist wo en maakt zoo'n 

"leven en zoo"n geblaas. - Hoe het zi.i, men zegt, dat het 
"voorstel reeds twee maan -len klaar Egt, om in den raad ge

I! bracht te worden, maar het komt er maar niet." 

Deze "'oorden venturmen ons een blik iu hetgeen er III en 

- ook buiten SCH:\U;,YOOf:T orngiu!!. Gelloeg, SCH.\EEVOUGl' werd 

eindelük benoemd. Den 1 ti dl"ll .T uni 1" 51 aanvaardde hij zijn 

ambt, met een inwi.idingsrede over il" )JIÎ;Ij'\'ioiogÎscl'f tenllliid 

mn ficIÎU",il /'11 ZI' I. Zi.i levert een llitstekend betoog, dat iedere 

psychische uiting haar m~teried substraat heeft, zoodat beide 

op physisch gebied onafscheidelijk van rikallder zijn, en dat aan 

de beoefening (ler ps.ychologie, zal zij vruchtbaar worden, dit 

beginsel muet ten gronde ligQ"en. Zou hij hier livoor ele hongere· 
denb'ormen der lo!:;ica" wel een bijzondere plaats hebben in

geruimd, \ranneer hij niet harl Wl]]CI\ voorkomen, dat de tast

bare waarheden, die hij hall verkondigd, als materialisme konden 

worden uitgekreten r Deze óf overbodige óf Huchtelooze zorg 
zouden wij betreuren, Iranneer Wl.J daaraan nipt de laatste 
:schoone bladzijden 7.i,iller rede te danken hadden. 

11 et den aan vang der lessen in 1 S5:2 opende hU zijn cur

sus over neuro- pathologie. '! Zijue theoretische lessen", zoo 

schrijft U1~i een zijner discipelen, f/\raarbij hij hoofdzakelijk van 

"RO~I RE 1{Q gebrnik maakte, werden door kliniek aan het ziek-
11 bed opgehelderd, en vooral in de prn ktis0he toepassing van de 

11 wetenschap hloll k het talent van den wclbe~Jlraakten en scherp

"zinnigell leermeester uit. Zijn slag, om met alle menscllen 

IIom te gaan en de sukjectievc verschijnselen bij stoornissen 

I,in het zenuwleven te doen "'aardeeren en uitkomen, zelfs 

"bij een soort van :r,ieken, die weinig gewoon zi,in, zich reken

"schap van hnnne gewaarwordingen te geven, kwam bij die 

/f lessen duideJ~jk te voorschi.in" 

Dat was zijn speciëele ()nderw~js. Maar hooger nog werd 

op den duur het voorre0ht geschat, zijne morgellvi:iite te mOllen 

volgen, IIZOO ri.ik aan praktische wenken, opmerkingen en vooral 

"ther~peutische raadgevingen", waarvan velen :r,i.jner leerlingen 
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en oud-internen nog een dankbaar gebruik maakten, - toen 

het speciëele college. om het afgelegene van het gasthuis en 
het kleine aantal studenten, weiuig meer bezocht werd. Rij 
zijn ontslag als eersten geneesheer in Maart 1 S 7 2 hielden 
beide geheel op. 

IV. 

Con rmwre schetste ik SCH'lEEVOOGT als hospitaal arts. Zulk 
een man in zulk een gasthuis! Hoe dikwijls heb ik ook in het 
buitenland die tegenstelling gehoord! ,-Vant men kende er de 

schande van Amsterdam even goed als de voortreffelijkheid van 

SCH:-';E~;VOOGT De schalllle van Amsterdam! Zij kwam onder 
SCH~EEVOOGT'S beheer van het buitengasthuis eerst in het volle 
licht. 

Scm';EJ<;vOOGT'S medische administratie was uiterst nauw

keurig en volledig, en 7:00 doelmatig tevens, dat z~in opvolger 
tot op den huidigen dag niets beter wist te doen dan ze op 
denzelfden voet voort te zetten. De volharding en de trouw, 
waarmede SCH~i>EVOOGT ook in de ll10eielijkste tijden aantee· 
kening hield van de intercurreerende ziekten, - dat is van 

die ziekten, welke zich bij het dienstpersoneel en bij zieken, 

wegens andere ongesteldheden opgenomen, ontwikkelden, -
kunnen anderen tot voorbeeld strekken. SCHNEHOl;GT had ter
stond ingezit'n, dat daarin de maatstaf der deugdelijkheid van het 
gasthuis te zoeken was. Het gasthuis stond bekend als zeer 

ongezond. Zijne aanteekeningen brachten dat ongunstig oordeel 

in cijfers. In de eerste jaren scheen hij den toestand nog niet 
wanhopig te achten. Wel vindt hij onoverkoll1el~ke bezwaren 
in de ongezonde ligging van het gesticht, "door geen tonnen 
gouds te verbeteren," en de oorspronkelijk slechte localiteit, die 

de nadeelen dier ligging nog verergert; maar dankbaar erkent 

hij toch den goeden zin tot verbetering. Dien wist hij wakker 
te houden, en tal van wijzigingen in het huiselijk beheer en in 
de verpleging kunnen getuigen, dat hij, steeds strijdende onder 
de leus van het jortiter in re 8uariter in moao, verkreeg wat 

te verkr~igen WilS. M aar bedroevend bleven de uitkomsten. 

JAAIiIlOt;K 1872, 6 



- 34 -

Geld ei! moeite bleken verspild te zljn. Z\jn rapport V<lll 

lS5:) heft den sInier op. Hij toont aan, dat, tCf\Yijl in de 

Jaren I s,~n tot ] 1'5l G 00 lijders met tllssehenpo()j~ende koorts 

,yaren opgeTwmen, lil Jatzclf(le t~jdsge'Hicht de ~iekte zie:l in 
niet rnincler dan 2+::)0 !:!:t'Y,l11ell in het g:astllllÎs zelf had OHt-

'" L 

1rikkeltl. S og meer vcrpletterend is een t "'('ede rapport, in 

1 S 5 9 nitgebrach t. In Jl' jaren 1 Sj:) -1 Sj!) werden weder 

1 ()" Î ziekelI opgenomen met tll~,el]('n poozcnde koorts en ont

,rikkelde zie;, de ziekte 5:)~~ maal bij lijders aan llihrendige 

gebreken, 1:'),);) lllaal bij de beamhten. Van het geheele dieust

persOileel, 70 in getal, bIed' "iema1ld vel'schoond; de meesten 

kregen recidieven, sommigcn tot Î malen, naJat de koorts een 

t~id lang door chilline was onderdrukt geworden. En men 

meene niet. dat het organisme tegen die herhaalde recidieven 
/ "-" ,-

bestand is. ,,:'lIet bleek vaal gelaat," zoo sehildert ons SCHNEE-

\'OOGT de geyolgen, "met slappe "pieren, met tragen bloeds

I/omioop, met gestoorde ~pijsverteeriJlg, met een dof hoofd cn 

"een koel hart, slepen zij, die lang aan tnsseltenpo07:emle koorts 

"geleden hebben, eeIl leven voort, dat door kwijning en suk-

11 keling gekenmerkt is, totdat doorgaans waterzucht ze den 

"dood in de armen voert." 

Het najaar vooral was verderfelijk. Alléf~n in October lR41 

stierven Î personen aan kwaadaardige tusschellpoozende koortsen, 

in het gasthuis opgedaan. Onder de illgehraehte lijders kwam 

95 maal roos voor; maar bij 23;3 lijders ontstond diezelfde 

gevaarl~ike ziekte, nadat ze waren opgenomen. Hospitaalversterf 

was niet te weren en dreigde met dood en verderf. Met c~j· 

fers staaft hij de uitspraak: dat bijna dilelft der lijders (6Z00 

op 12902), die in het ~astbuis hulp en genezing zochten, 

daarin óf versJimmering van hun lijden, óf nieuwe ziekten, óf 
soms \vel den dood door het lSasthuis moesten vinden: 26 g 

menschen z:~g hij als slachtoffers sterven. Slooping van het 

i!asthuis is het eenige redrnidl!el. "Caeterum censeo !!ZOO klonk 

z~jn anathema" Carthaginem esse delendam. " En de plaatselijke 

geneeskundige ,,:omrnissie (gemeenteverslag over 1854), aan welke 

een onderzoek werd opgedragen, hechtte in de krachtigste be

woordingell aan dat vOJlni~ haar :.IegeJ. 



- 35 -

( ss ) 

Het IS hier l1e plaats niet, die geschiedenis \'oort te zetten. 

Ik constateer alléén, dat Amsterdam nog steeds arbeidende is aan 

de opl()ssiJl~ zijner gasthuis quaestie, na straks :)0 jaren geleden 

do,)r FIBIlJS a~Ulhallgig gemaakt. Zoo moorddadige jaren, als 
SCHNEEVOOGT beleeftle, zijn intus::ichen niet meer voorgekomen. 

Ontelbare malen leed ook Sc H:"E E VOUGT zelf aan tusschell

poozeIllle koorts. Zijn milt werd mede aangeuaall. Chinine ,\aS 

zijn vaue-meenll1. Bij herhaling kreeg hij zelfs een geraarl~ike 

lymphangoitis van het been. Maar zijn sterk gestel hlam alles 
te boven. In den regel was zijn geestkracht tegen lichaams· 

lijuen bestalHl : ik heb hem zijn visite rustig zien ten einde 

brengen onder ren aanval van Lusschenpoozelllie koorts. Hij 

heeft echter ook z~jn moedtloOl:e da?,en gekend /I Van daag 

/Ivoor een week" zoo schrijft hij den!l October lH55 1/ben ik 
!Ivan mijn reis t.erm('gekoll1ell. Ik kon mij bi.i den aam-ang 

"in die pijnl~jke eenzaamheid, bi.i dat gemis van elke bevredi

"gmg des harten, niet recht schikken. Die zware lucht, die 

"doffe men8(;hen, dat akelige gasthuis, uie treurige zieken, -

"alles drukte mij loodzwaar op het hart.. Mijn rede had veel 

"tegen m~jn gemoed te kampen, en - ten slotte, de drukte van 
tlden rosmolen, waarin ik weder voortgesleept \yerd, laat geen 

"al te droeve herinneringen en -- geen al te ~jdele wenschen 

11 bij mij opkomen." En veertien dagen later: "Ik ben geluk

IIkig weer wat gewend, alhoewel de malaria mij al weder niet 

!!verschoond heeft. Ik werd mismoedig en zou er wel hebben 
"willen uitloopen. \Vare mij in die oogenblikken een beroep 

Imaar elders heen voor de hand gekomen, ik geloof, ik wu het 

!!zonder veel nadenken aangenomen hebben. .Kuis de koorts

ffachtigheid, dank zij der chinine! weer gewekAn, en begrijp 

"ik, dat ik maar stil op m~jn plaats moet bl~iven, tot dat het 
IImoerasgif het laatste vonkje leven in mij uitgedoofd zal heb

"ben." In December van hetzelfde jaar: ,,Jlet IS hier weer 

schrikkelijk erg .... " 

Maar genoeg. - men kent nu ééne zijde van het leven 
van den veel benijden man: benijd, want ._- SCHr>E,;VOOGT had 

inmiddels een grootr consultatieve prakt~jk gekregen. ErI! stoet 

van r~ituigen stond geschaard op het voorplein van het 
6* 
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gasthuis, wanneer de yislte \rns at'!.reloopen. Zou de hem toe

gekende titel van Professor dat \VOIH!n hebben ycrricht? 't 

Schijnt \rel, tbt hierbij ecn soort VHll !!~1l'l iiied s(·le(;tlOll" in het 

spel is, die reel!,; in den illdi vi,lu, zonde!' tll~,,('h(,llkolllst van 

verdere gl:,;];IC'!ncn, dl' qunliteit doet !!cdijen, \raarin (je bevoor

rechting harcll ~rond had. D;tnrbij bramen de consulr:ltii!n in 

en som" buiten de stad. En bovendien. wat al lF,ulOciillgen van 

anderen aard in verschillende richting! LJ verig had SCH~ BEVOOGT 

deel genomen aan de pogingen tot henol'millg der gClleeskundige 
aangelegenheden, die H)oral V;lll c\.mstel'dam ,raren uitgegaan. En 

toen in den boezem der eerste Siaat,;coltllllissie, die daaromtrent 

rle Regeering had voor te lichten, zich een !'cheuring npenham'

de, streed hij krachtig mede aan cic zijde der minderheid, ver

tegenwoordigd door HEIJE, }!E"DHIKSZ den valier) cn VA~ ()EEN. 

In onze gehee:e geneeskundige "'ereld vond dat streven weer

klank. Werd RHLHR de schepper der maat~chappij voor ge

neeskunst, SCll NEEVUOGT was er de ziel en het leven van. Op 

de algemeene vergaderingen was hij het middelpunt. Praesidee

ren was zijn specialiteit. Snel te begrijpen, nauwkeurig te 

formuleeren, tegenstrijdige meeniJlgen te verzoenen, alle harts

tochtelijkheid te weren, over kleine altercatii~ll heen te glijden, 

om in eens cic hoofdzaak weer op het tapijt te brengen, nu eens 

schertsend, dan weer ernstig, maar altijd welwillend en met vol

maakten tact, - het was zoo het eenv'JUdig uitvloeisel zijner 

natuur. Maar ook wanneer hij niet praesicleerde, schaarde zich 

de menigte van kunstbroeders om hem heen. Hij kende ze al

len, hij begreep ze allen, niet slechts het vurige jonge volkje, 

maar ook de oudere bezadigde representanten, - die trouwe 

eenvoudige, maar toch pittige figuren, - der noordelijke krin

gen, die met een glans van vergenoegen op het gelaat den 

vriendelijken eleganten Amsterdamsehen Professor stonden aan 

te staren. Dat begrijpen had een diepen grond: het was niet 

slechts menschenkennis, het was menschenliefde, waarmede hij 

ook de harten won. Het behagelijke dier samenkomsten, de ge

zellige collegiale toon, de echte verbroedering der geneeskllndigen, 

zonder welke al het streven der maatschappU ijdel bl~jven moest, 

zij z~jn bovenal aan SCHNEEVOOGT te danken. 
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In den Amsterdamschen kring der Maatschapp~j, waarvan 

h~i medeoprichter was, behartigde hij niet slechts de maatschap

pelijke, maal ook de wetenschappelijke belangen. In niet 

mindere mate moeht het gellootsehap ter bevordering der ge

nees- en heelkunde zijne medewerking ondervinden. "Doorziet 

"de verslagen van dien tijd, .'!7,00 spr01k rl'ILAxns. Je zoon, "en 

"gij ziet SCIülèL\'UÜVr onder de voornamllste sprekers en een 

"deel uitmakell van alle Commissitn, die de beoefening der pr01k

"tische geneeskunde ten doel hadden. Aan de eerste Commissie 

"over de epidemisehe cOllstitutie van Amsterdam nam hi.i deel 

"en was na V A)" COü'l'H rapporteur dier Commissie: de verslagen 

/lover 1 S4.~, 1 H·l.iJ en 1 S.:J.li zijn van zijne hand. B~j was 

I,President der therapeutische sectie en in 1 'l5G algemeen Voor

/lzitter. :Met gelijke belangstelling was hij werkzaam in de Ver

/Ieeniging ter beoefenin~ van :t,iektekundige ontleedkunc1e, in de 

/I nedactie van het geneeskundig tijdschrift, in het bestuur van 

11 het ziekenfonds: overal was h ij de ommisbare". De groote ver

beteringen in de geneeskundige armenverzorging te Amsterdam, 

dool' HEl.1F.. als ]~id van den Haad, op tom\" ger,et en krachtig 

aangedroll~en, waren op de meeste punten het resultaat van over

leg tllsschell liElJE en SCHNEF.V()OGT. Daaronder behoorde, 

dat er specialir.eiten voor de stads armen werden gecret:erd en 

de po1iklilliek voor tinea capitis, huidziekten en syphilis onder 

zijn toezicht aan het. buitengasthnis verbonden werd. Van 

hooge beteekenis zJjn zijne bemoeiingen in c1e vereeniging voor 

ziekenverpleging'. Deze weldadige instelling, \yaarvan BETJE de 

grondlegger was, vond in SnINEr:vOOG'l' een \"armen bevorderaar. 

De inrichting lag hem aan !ret hart: hij sprak er dilnr\i1s van. 

Men weet, dat zij zich ten doel stelt, zieken te verplegen en 

Prot.estantsche pleegwsters op te leiden en tot het genoemde edele 

doel in bij 7,OJl dere w01lillgen kosteloos beschikbaar te stellen. 

SClT:\ E FVOUGT llLl was niet slechts medeoprichter, bestnurder en 

tijdfl~ik Voorzitter, Hlaar belastte zich vrij\rillig met het on

derwijs in het verplegen, dat een reeks van jaren iederen 

Dinsdag avoml trouw door bern gegevell werd. Tot den 

bloei en de uitbreidi1Jg dezer in~telllllg, bij de 8"edachtellis\ie

ring van haar ~5-jarig bestaan, den 6 April I S(:i9, door den 
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tijdelijken YomtzItJer, den Heer STUART, V. D. M. welsprekend 

verkolllligd, heeft SCHl'iEEVOOGT zoodoende op eigenaardige wijze 

bijgedragen: thans is. dank zij 7,ijner lan~durige bemoeiing, een 

goede Yerple!,'ill,~' daar traditioneel geworden. 

r('derf' hyzielli,che \Taag, iedere vorm, waaronder de geneeskunde 

,,'eltlac1ig in de maatschappij \'ermocht in te grijpen, kon op zijn 

bebngstellillg rekenen. Als lid der Vrüdagsche vereeniging ver

dedigde hU den (jdc]] October 184S de volgeJl(le stellingen: 

] ('. De bijzondere zorgen, die men tegem\'oordig aan misdadigers 

en krankzinlligen \Iijdt en welke zich vooral in de verbeterde in

richting van genlllgellissen en krankzinnigengestichten openbaren, 

7,ijn HJol'llalllelijk de nuchten eener verstandige philanthropie. 

;Z 0. Door het zoogellaamde Pellsylvanische stelsel worden de be

doelingen dief philanthropie voor de misdadigers het best bereikt. 

:\". Het. bez\\'aar\ daartegen aange\'oerd, ahof dit stelsel het 

ontstann van krankzinJligheid zou bevorderen, berust op geen 

genoegzame gronden. 

4°. De scheiding der kranhillnigengestiehJen in geneeskun

dige gestichte1l en be\yaarplaatsen is verwerpelijk en de relatieve 

yereenigillg "all beide in elk opzieht noodzakelijk. 

Altijd gaf zijn hart het thema aan, waarmee zijn geest zich 

bezig hield. 

Omstreeks denzelfden tijd bracht de Gids een uitvoerig ar

tikel, \\"aarill SCID EEVOOG1' als kampvechter optrad van het Pen. 

sylvanische stelsel, dat, in tegenstelling met het Auburnsche 

en andere, toen ter tijde hier als elders veel opgang maakte. 

Daarlateude, of SCHNEEVOOGT wellicht de grenzen overschreed, 

waarbinnen de toepassing van dat stelsel te verdedigen is, mogen 

wij aannemen, "dat een stem als de zijne gunstig moet hebben 

IIgewerkt op de verbetering van ons in die dagen vooral in 

"menig opzieht ellendig gevangeniswezen:' 

Tot de Gids was SCH:-IE~;VOOGT al vroeg in betrekking ge

treden, eerst als medewerker, later als lid der Redactie. Lag 

de aanleiding daartoe mede in zijn oude vriendschapsbetrekking 

tot R\KHUIZEN VA~ DE~ BRINK, zijn algemeene kennis en zijn 

speciöple verhoutlillg' tot de meuicina publica - in den ruim

sten zin - qualificeerden hem daartoe hij uitnemendheid. Al 
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de b~jdrageIl op te sommen, door SCHNEEVOOG'f iJl die lange 

reeks van Jaren, waarin hij tot Je J{cllactie behoorde, in dr' 

Gids neergelegd, mag ,rel overbodig heeten: uit den aard der 

~aak verheft'cn zij zich zelden bO\'eJl ae literatllur \'an den dag, 

voor de ontl'ïikkeling del' wetenschap meestal \'an onderge

schikte beteekellis. :Maar dat Q'e1lligenis mogen \lij hem niet 

onthouden, dat de groote Hnagstukkcn (lel' openbare gezond

hcid, van hygicllc, gcneeskulHlige staat-regeling, kraukzinnigen

vcrpleging en dergelijke. gedul'emle al die jaren grondig door 

hem werdeJl behanddd, en Jat, in 't algemeen, op het geheele 

gebied, dat meer bijzonüel' kun geacht wurdell hem te zijn toe

vertromni, de kritiek, \\'aar hi.i ze niet zelf ojl zich nam. door 

zijne tllssclwnkomst aan waardige handen \'ïerd joevertrouwd. 

Zijn verscheiden heeft in de Rcdactie een leemte achtergelaten, 

die mistlchien nog lang op h:11"e ,Hlllvullillg wachteJl zal. 

Voor SCH.'\EEVOOGT was dat lidmaatschap tot in zijn laatste 

dagen een bron Vlm genot De betrekking. ,rnarin het hem 

bracht met velen onzer uitnemel1l1ste critici, stelde hij op hoo

gen prijs; maar vooral waren het de \"el bekende regelmatige 

samenkomsten met de keur onzer letterkulllligen en geleerden,

leden eener Redactie, die hare taak ernstig opneemt, - waann 

SCH:\EEVOOGT benecliging YtlIld van dien drang naar algemeene 

kennis en beschaving, die hem nooit verliet. Wat h~i weder

keerig in en voor dien kring gelreest is, ZnIMEllMA:'\ heeft het 

met een warm hart in liefel ijken vorm voor ons blootgelegd 

Genoeg, om eenig denkbeeld ie geven van den omvang en de 

verscheidenheid van SCHNEEVOOGT'E' bemoeiingen. 

V. 

Inmiddels bleef hij trouw verbonnen aan zijn gasthuis, gestaag 

levende in de hoop, zijn anathema vervuld te zien en elders 

een gasthuis te zien verrijzen, N eerland's hoofdstad waardig. 

Daar brengt Augustus 186] m\j de heucheliike tijding: 

"Schreeuw het maar uit op markten en straten, op bergen en 

"dalen, dat SCHNEEVOOGf gelukkig is .... " ])har een zwaar 

offer zou dat gelak van hem vergeIl. De instructie van den 
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eersten geneesheer van het buitengasthuis bracht mede, dat hij 

in het gasthuis moest woneu. Zijn huwel~jk zou dit onmo

gelijk makell. Maar zou de Amsterdamsche raad die bepaling 

van kracht verklaren op den man, die, met opoffering zijner 
gezondheid, de twee-en-twintig beste jaren zijns levens aan dat 

gasthuis had gew~jd, en met wiens doorknede kennis en rijke 

ervaring geen ander, al ware hij met lijf en ziel aan het gast

huis vastgeklonkeu, zou kunnen wedijyeren? 

SCIlNEEVOOGT'S verlangen werd in beraad genomen en - ge
houden tot hij, reeds gehuwd, in het buitenland vertoefde, 

verplicht zijn verblijf aluaar tegen zijn wensch te rekken, wilde 

hij door vestiging in de stad niet op het Raadsbesluit vooruit

loopen. I! Voor lang reeds," schreef hij mij. llzon ik zelf de 

I1 beslissing [!enomen hebben, als de liefde tot het gasthuis, de 

11 hartel~jke belangstelling der Regenten, en de moeielijkheid, 

"waar mijn ruateriaal voor het ondenrijs van daan te halen, 

/I mij niet tot dus verre hadden weerhouden. Ook vrees ik, 

/Inaar de inspraak van mijn gekwetste eigenliefde te werk 

"te gaan." 's Morgens staakten de stemmen - quandoque 
dormitans, had ep11 van SCH J', EEVOOGT" S nienden tegen eigen 

bedoeling gestemd, - en op ae avondvergadering werd de ge

vraagde dispensatie !Jfwrigad. "Ondankbaar Amsterdam!" mocht 

bij het hooren der beslissing wel uit SCHNIlEVOOG1"S borst op

wellen, Het was voor hem een harde slag. 

Waarin. ligt toch de grond, zoo vraagt men, van de geringe 
sympathie, die SCIL\E t,;VOOliT vond bij een deel der machtheb

benden in de hoofdstad ? Waarom geweifeld bij de benoeming 

tot Hoogleeraar, waarbij voor stad en Athenaeum slechts te 

winnen, niets te verliezen was? "Waarom een dispensatie ge

weigerd, die in het belang van het gasthuis kennelijk werd 

gevorderd? En in die handelingen der machthebbenden open

baarde zieh wel de algemeene geest. Waarom dan waren be

trekkelijk velen den beminndi.i keu man, door anderen als op 

de handen gedragen, niet recht genegen? Ik geloof, juist 

om die beminnelijkheid. Men begreep hem niet, men ver

trouwt!e hem niet. SCH.\EEVOOGl' was geen gewone Hollandsche 

figuur. Aan zoo veel lieftalligheid en toegevendheid, zoo veel wel· 
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willendheid en hulpvaardigheid, aan zoo warme betuiging van har

tE'lijke helangstelling is men bij ons niet gewoon: men dacht 

aan geveinsdheid, minstens aan behaagzucht. - men zocht 

naar een doel, dat achter dat alles moest verborgen liggen. 
De zaak is eenvoudig deze, dat vele mCllsehen gewoon zijn, de 

eigenschappen, die ze beoordeelen, ern plaats te gunnen onder 

hunne eigen attributen, en hij vclcn past wat recht bemin

nelijk is daaronder zoo weinig als de zwaan onder dc eenden 

in het sprookje van ArcDE1'SE". Zoo geeft wie een ander be
oonleelt zich zeI ven prijs: hij verraadt wie hij is. Voegen wij 

daarbij een weinig afgunst - en nog iets van het zwarte 

monster, dat in iedere maatschappij met venijn rondsluipt, -

en het houdt op vreemd te zijn, dat SCHNEEVOOGT harele be

oordeelaars vond. Overigens ontging hij, zoo min als eenig 
sterveling, de gebreken zijner qualiteiten Een handeling, die 

een ander leed zou doen, kon men nauwelijks van hem ver

wachten, ook waar de vriendschap, de billijkheid ze scheen te 

gebieden. l~aat m~j hier met leedgevoel bekennen, dat ik hem 

eenmaal m~jne teleurstelling al te sterk deed gevoelen, verge
tende, dat diezelfde goedheid, die mij zoo vaak had verkwikt, 
van zijne zonden de schuld droeg. 

Twee jaren na zijn ontslag schrijft mij SCHNREVOOGT: "Sedert 

IImen mi.i m~jll gasthuis ontnomen heeft. gevoel ik mij, hoe 

"huiselijk gelukkig ook, maatscbappelijk grdesoellvreerd. Ik was 

lier te veel mee salLengegroeid; ik had mij al te lang en te 
lIuitsluitend in die rigting bewogen; ik word langzamerhand te 

Koud, om nog eeHe andere betrekking te uegeeren of eene 

"andere rigting in te slaan en moet dus in zooverre op het 

IIverledene teer en , als ik daaruit het bewustz~jn kan putten van 

lIeen 7.00 goed mogelijk besteeden tijd, terwijl het besef van 
finiet willekeurig dien werkkring verlaten te hebben, maar 

"daaruit door een kracht van bu:ten gestootell te zijn. mij al

IIthr.ns den vrede met mij zelven laat behouden." 

Van ~ekrenkte eigenliefde - nooit eenig blijk. Trou

wens, hoogstens een paar maanden na de ondergane misken

ning, kon zijn eig-enliefde zich gestreeld gevoelen, indien ze 

daaraan behoefte had. PRUYS VA" DER HOEVEN, een der clinici 
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van Leiden (Leiden heeft het onschatbare voorrecht, er twee 

te bezitten voor inwendige geneeskunde) kreeg zijn eervol eme

ritaat. Wie zijn opvolger worden zou, hield reeds lang de ge

moederen bezig. ;~llerlei raderen \\'erden in beweging gebracht. 
l\I aar men Yergat, dat lle ~taatSll1an aan het roer wa~, die 

- op het gevaar af, de grenzen te over~ehri.iden, waar een 

qualiteit tot een gebrek wordt -- gewoon was, uit eigen oogen 

te zien en naar eIgen illZieht, te haJHlelen. De;r,e ~taatsmall 

ging bij SCHNEEVOOGT te rade, in de eerste plaats hem vra
gende. of hij zich voor de bedoelde betrekking' lw~chikbaar 

st.elde. SCHSEEVOOG'r aarzelde niet, hij bedankte. In hoeverre 

buitendien beweegredenen in het spel waren. kau ik niet beoor

deelen, maar zeker is heL dat zijn bescheiden zelfkennis wel 

in staat was hem te weerhoudell. En toch werd in den cli

nicus. bii de arheidsvcnleeling', die zich ook te Lt'iden ingang 

had verschaft, niet meer die breede ba,is \all theoretische 

kennis gevorderd, die SCH1';F:~VOOGl' zieh eellmaal ah eiseh ge

steld had. Hij \rees SCHRfiNl' aan, die ook door PIWYS VAN 

DER HOEVEN als /lijn opvolger l':e\rell:;dn werd. SCHRANT werd 

benoemd. De geheeIe wereld \feet, dat hij geen persona grata 

was. En toch \ras hij ontegellZeggelijk de man, dien men 

Boodig had. ::\Iaast deu geleer(;en en praktisch ervaren SURINGAR, 

rlie tot eeu oudere school behoorde, paste eell clinicus, die de 

nieuwere wEtenschap met praktijk verbond en in staat was, om 

deze op de grondslagen van ~tene te vestigen Wie hij de 

keuze van Professoren op andere hocdanifóeden let, al:,; op be

kwaamheid in de vakken, die t:ij te doceeren hebben, vindt 

zich doorgaans bedrogen. 

Hetzelfde jaar nog /lag SCHNKEVOOGT zich tot een betrekking 

geroepen, die hij met het volle bewustzijn, wèl te handelen, 

kon aanvaarden. Nooit was iemand beier op zijn plaats. dan 

SCHNEEVOOGT al.s i nspecteur der krankzinnigengestichten. ,/roeu 

"de hervormer van ons krallkziIlnigenwezen, later gedurende 

"ruim 20 jaren Inspecteur der gestichten. ons ontviel," zoo 

schrijft mij eell onzer vrienden, I/was er 7,oowel bij de ver

"pleegde krankzinnigen, als bij hunne artsen, slechts één troost: 

"dat h~j in zijn betrekking wu opgevolgd worden door SCHNEE· 
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IfVO()(,T, een man, die den overledene in ~jver niets toegaf, in 

If kennis evenaarde, III jeugelig-er opvatting van de wetenschap 

Ifen hare eischcn misschien overtrof" 
Dit getuigeni~ bevat de waarheid SCH:\'EEVOOGT vereenigde 

met grondige kennis van het krallk:liIlnigellwezen en de warmste 

belangstelling in het lot der krankzinnigen, eell mellschenkellnis 

en een urbaniteit, die hCIll bij arben en Regenten een grooten 

illVloed verzckerden. 

In ele opvatting van SCHROEDER v A!" mR KOLK en SCHNEl':

VOOGT lag zekere tegenstrijdigheid, die velen raatlselachtig 

schijnen moest. Leiden postuleerden organische stoornissen als 

materiëel substraat del' psychische afwijking, waarmede de eerste, 

- alsof dit lloodig ware, om het materIalisme te ontgaan. 

een zeker dualisme wist te verbilldcn, terwijl de laatste een streng 
monisme huldigde. En intusschen was VAN DER KOLK én in 

de oorzakellleer én iJl de therapie veel meer matc~rialist dan 

SCHNEl<:VOOGT, die onder de oorzaken 's menschen indrukken 

en hartstochten, bij de behandeling de psychische leiding 

geheel op den voorgrond bracht, - zeker op den deugdelijken 
pysiologisehen grond, dat het Ill'egimen melltis, quod medicornm 

est" de voeding der hersenen beheerscht en op het moleculaire 

normaliseeren - als ik mij wo mag uitdrukken - der stoffe

lijke afwijkingen zoodoende op den dunr veel vermag. De sleu· 

tel nu is dáárin te vinden, dat v Al' DER KOLK de aan de stof 

gebonden automatisch- psychische werkingen door een hoogeren 

geest liet besturen, die, aan geen stüümissen onderworpen. bui

ten aetiologie en pathologie staat, zoodat deze beide in de toe

passing beperkt bleven tot zoodanige stoornissen en werkingen, als 
VAN DER KOLK in geheel materiëelen zin opvatte en vooral met 

medicamenten meende te moeten bestrijden. Werkelijk schijnt mij de 
psychologische theorie hier de behandeling beheerscht te hebben. 

Bij zijne inspectiën drong SCHNEJrVOOGT door tot in de 

minste b~jzonderheden van het gestichtsleven, van de verpleging 

en de administratie, Nooit verluochende zich daarbij "zijne 

"groote humaniteit jegens alle collegiól van Regenten, Direc

"teuren en geneesheeren der gestichten, met welke hij daarb~j 

lIin aanraking kwam. Kon niet altoos dadel~jk aan z\jn ten 
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I/nutte der zaak geuite verlangen worden voldaan, dan wist 

flh~i plaats te geven aan werkelijk gegronde uit bijzondere of 

I/plaatsel\jke omstandigheden afgeleide redenen, die uitstel deden 

I/verlangen. Droeg echter het aangevoerde in cnkele gevallen 
I/het kenmerk van gezochtheid of VtUl gebrek aan goeden wil, 

"dan wist hij, zonder ook dan nog van zijne humane vormen 

/laf te wijken, op krachtige \vijze te doen gevoelen, dat hij 

"geen dupe was van schoon ~chijnende, maar niet ernstig ge 

"meende toezeggingen of beweringen." hOo luidt het getuI
genis van zijn geachten mede-Inspecteur. 

'I Streng was hij ," zoo schrijft lllij een d.er i IÎrectellren, I/wan

!!neer hij met den arts van een gesticht alleen was, streng en 

lIonvermoeid in het onderzoek der \-erpligte en vrijwillige aan

IIteekeningen, maar dan ook streng l'egtvaardig in zijn getui
"genis van het gevondene. j Je lof, dien hij aan den arts kon 

I/toebrengen, sprak hij in zijn verslagen cu gesprekken met 

"de Regenten luide nit, de altijd bescheiden aanmerkingen 

IIgmgen niet verder dan het oor nUl hem, die het betrof." 

Ook met de hJders cte1de h~j ZIch in verband, en zij vergolden 
het hem met een warmen handüruk, dat. hij hUil steeds zoo 

vriendelijk te gemoet kwam. Te Meerenbcrg worden nog 

steeds een aantal krankzinnigen verpleegd, aldaar overgenomen 

uit het buitengasthuis te A.msterdam, waar zij in vroegere 

jaren door SCH~EEVO(;GT zelf waren behandeld. I! Het was aan

"doenlijk," zoo schrijft mij de Heer l"EITH, lier telkenmale 
"getui~e van te wezen, hoe die allen zich zijner niet slechts 

I/ herinnerden, maar hem nog als met kinderliefde bleven aan

"hangen. Dit schouwspel gaf aan het zoo menschlievend hart 

/Ivan SCHlü; .. VOUGT meer genot Le smaken, dan al hetgeen door 

"anderen op verschillende wijze tot erkenning van zijne veel
IIzijdige verdiensten immer gezegd was of veder mogt worden." 

De verslagen, aan de regeering uitgebracht, het werk der beide 

Inspecteuren, worden geroemd als lIeen bliJvend getuigt~nis van 

"hun talent, om geen enkele wetenswaardige bijzonderheid over 
11 het hoofd te zien, maar de fata der krankzinnigen -verpleging 

IItOt een afgerond geheel te maken, zoo volkomen, dat er elders 

Itllallwelijks een voorbeeld van wordt gevonden." 



- 45 -

( 93 ) 

Reeus bij het leven van VA" m~R KOLK schijnt door de In
specteurs eelle herziening del' wet van? 9 Mei 1 ~41 te z~jn 

op t01l\Y gezet. Diep doordrongen van de noodzakelijkheid dier 

herzicnin!r' gordde S.H:'\ ,·tVO{iGT zich kl'flchtig aan, om de 
lllociclijkheden te overwinnen, Llie zich daarbij in den weg 

stelden. Yan het einde van den strijd mocht hij geen getuige 

zijn. ,rie z~in uitVOErig artikel leest in de Gid8, naar aan

leiding eenEr brochure van Dr. Do:.; KEHSLOOT, zal zich over

tuigen, hoezeer ûe gewichtige maatschappelijke belangen, die 
hierbij in het spel zijn. hem ter harte gmgen. H et was mis

sehien het laatste ideaal zijns leyens, het ontwerp, dat zijnen 

wel! tot dl' wetgnende H'r0'3derin!:,!' maar niet scheen te kunnen '-_- ,_, b" 

vinden, eenlllaal tot wet verheven te zien. 

Id.lvorens de betrekking van lnspecteur te aanvaarden", zoo 

wordt mij bericht, I!\eTzekerde zidl SCH5EEVOOGT, dat zijn 

/lmede-Inspec1elll' bereid was, met hem kraehtig samen te werken 

I/tot het bereiken, ;moveel lllogelijk, van twee hoofdoogmerken, 

"als: ] o. het bevorderen, dat nieuwe gestichten, zoo die wierden 

I/vereischt, op het land en niet in de stetlen tot stand kwamen, 

/i2ü. het, zoo mogelijk, daarhenen te leiden, dat de psychiatrie 

I/OP de hoogescl!olell werd onderwezen, en het büwonen van bet 

lIonderw~js verpligtend ,,"en1 gemaakt, zoowel om bij de stu

"den ten den grondslag te leggen, om zich tot bekwame genees-

1,IlCeren voor de krankziunlgengestiehten te kunnen vormen, als 

/lom te bew'erken, dat alle toekomstige geneesheeren zich het 

/Ionderwerp genoegzaam eigen konden maken, om over het al 

/lof niet bestaan en over den aard der krankzinnigheid met 

I/zooveel kenms van zaken te oordeelen, dat aan hunne verkla

I/ringen daaromtrent zoo dool' den burgerlijken als door den 

"strafrechter het vereischte vertrouwen kan worden geschonken". 
Die medewerking werd hem volgaarne toegezegd, 

Van zijne pogingen nu tot bevordering van het psychiatrisch 

onderwijs mocht. hij reeds eenige vrllchten zien in de benoe

ming van Dr. VA". DEl( LITH te Utrecht tot buitengewoon 

Hoogleeraar, terwijl hij ook zeif gelegenheid had gevonden, 
zijne lessen aan het Athenaeum Jllustre te Amsterdam weder 

op te vatten en uit te breiden. Met zijn verwijdering uit het 
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buitengasthuis had hij zich gClloudzftakt gezlCn, zijn uuJerwijs 

te stftkell. Zoo ~root was SCH~EF.VOOGl"S ]lresti~e, Jat z~jn 

upvob-er, hoe vricndsrllftppcl\jk en dankbaar hem g-czind, bij de 
bcstaanJ,~ dienstregeling', tot vc,;tiging zijner p05itie zieh ver

plicht achtte. diens verlangen, 0Ul Je patii:nten van het gast

huis voor zijn onderwijs te bezigen, te weerstreven. cn het bin

nengasthuis - was en bleef voor SCH:-IEEVOOGT gcsloten. Maar 

de belangstelling voor het cl thellaeum kon in zij nc borst niet 

worden uitgedoofd. Toen HEIJ:'iSIl.'S Haar Leiden ging (1866), 

~chreef SCB~EEVOOGT: "voor het Athenaeum alweer een groot 

"verlies, dat m\i weer pijnlijk de lauw1lCid en flauwheid van 

"Amsterdam omtrent deze instelling van hooger onderwijs doet 

"gevoelen. Had Amsterdam toch zijn belang ingezien, dan 

11 halÎ het er reerh lang voor moeten zorgen, dat de positie der 
"Professoren zoodallig geworden was, dat men ze niet. zoo ge

"makkel~jk kon weghalen. W at hebben we al niet in de 

f/ laatste tijden verloren: :\IIQ,UEL, V El'H, B(jys, BAUMHA UER, 

"HEY~SIUS! Doch waartoe mij bedroeven of ergeren? Het helpt 

"toch alles niet! Kon ik mij lllaar gemakkelijker losscheuren 

"van hetgeen ik eens heb liefgehad; kon ik een doel, waarnaar 

"ik eens begonnen ben te streven, omuat ik het voor goed 

"hield, maar gemakkelijker laten varen, als ik toch zie, dat het 

"onbereikbaar is, en dat de menschen, die hct moeten helpen 

"bereiken, er geen sympathie voor hebbeu." 

Toen later Amsteruam de krachtige hand aan ue verbetering 

van het A.thenaeum legde, alvast wat hei natuur- en genees

kundig onderwüs betreft, juichte h(i. Voor zich zeI ven ver

langde hij niets dan het recht. en -- de gelegenheid, om Oll

derwijs te geven. Na een gedwongen rust van ze,. jaren, zag 

hÜ zich in staat gesteld, den 20 Januari 186'-) zijne lessen 

op nieuw te openen. In een inhouurijke rede sprak hij over 

den ontwikkelingsgang en den omvang der hedendaag8che psy

chiatrie. Kennis dier specialiteit, wier verband tot andere 

wetenschappen hij ontwikkelt en wier wortels hij in alle maat

schappelijke toestanden tot in de schuilhoeken van 's menschen 

hoofd en hart vervolgt, eischt hij tot in zekere mate van iede

ren geneeskundige. Maar hij tempert voorbarigen ~jver. "Tn al 
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!IUwe studii;n", wo spreekt hij zUnen leerlingen toe, IImoet, even

lIals in de geheele wetenschap zelve, eeu geleidel~jke opvolging, 

lIeen vaste gang en een omlTikbare o!'de heel'~t;len. Het eene 

IlnlOet op eu uit het anuere volgen. Anders ontstaan verwar

"rlllg III uwe begrippen, leemten in uwe kennis, onvastheid in 

Iluwe kunst." Had hij ,"elf tlaarmeê te stri.iuell gehad, en was 

h~j ver2"eten, hoe die str~jcl de krflchten sterkt ~ Zeker, neen, 

maar hij richtte zich tot de .'/ Durchschnittsköpfe" zooals vo~ 

GIlAEFE ze noemt, en wie 7.a1 ontkennen, dat voor deze zijn 
voorschrift gelden moet? 

De opvolgc!' vnn SCHNEEVOOGT, die inmiddels vergunning 

had verkregen, buiten het gflstlmis te wonen, had zich, bij de ge

wijûgde organisatie, in staat gezien aan den \\"ellsch van SCH~EE

VOOGT gehoor te geven en de in het bllitengasthuis verpleegden 
voor diens kliniek beschik haar te stellen. Gretig maakte SCHNEE

VUOGT hiervaJl gebruik, om ann Ilijn onderwijs meer uitbreiding 

tc geven. liJk geef teg'enwoordig veel college"', 7,00 schr\jft hij 

1869, /t'~ :Maandags en Vrijdags practi~ehe psychiatrie". in het 

"buitengasthuis van :1-' / 2 5. Donderdags theoretische psych ia-

1I trie vooral psychologie \ en Woensdags g-erechi elijke psychologie 

/Ivoor medici en juristen. Ik heb er pleillier in, en de jongelui 

!I komen vrij trouw op". De waarheid is, dat die lessen hoog ge

waardeerd werden. 

Ook in betrekking tot het tweede punt, waaromtrent hU bij 

zijn optreden r,ekerheid verlangde, !I mocht h\i in Il\in laatste 

"levensjaar"' zoo schr\jft m~j zijn ambtgenoot IIhet genot sma

l/ken, dat het eerste nieuwe gesticht, dat na zijn optreden tot 

I/stand kwam, op het land werd opgericht op eene in alle op

l/7.Îgtell daarvoor zeer geschikte plek te Rosmalen, een klein 

"uur van 's Hertogenbosch. Bij de eerste \ helaas voor hem 

Irtevens de laatste) officieële inspectie van dit gestieht, drukte 

"hij de voldoening, die Ilijn hart daarbij smaakte, op de meest 

"krachtdadige "'ijlle uit met den \rensch, dat vele vermogenden 

"Ul den lande die nieuwe inrigting mogten zien, en, evenals 

"hij, overtuigd worden van het heil, dat Z\i voor ongelukkigen 

f/sticht, opdat Ilij ûch gedrongen gevoelden, haar hij hunne 

"uiterste wilsbesehikkingen t.e bevoordeelen. Hoe diep uit het 



- 48 -

96 ) 

"hart die wensch ontsproot, bleek daaruit, dat hij er, in het 

"bijzijn der geneesheeren van het gesticht, onmiddellijk op liet 

!/volgen: /11/ Ik zal Coudewater ,dat is de naarn van het gesticht) 
1/ "in mijn testament bedenken"') 11 niet voorziende, dat hij 

... slechts weinig tlagen daarna door een plotselingen dood zou 

"verhinderd worden aan die edele inspraak van zijn gemoed 

"gevolg te geven." 

VI. 

poodelijk vermoeid kwam hij van die Inspectie-reis, bij eene 

schier ondragelijke hitte iu het begin van Augnstus ondernomen, 

op zijn geliefd Heienourd terug Hij had er zoo gelukkige dagen 
gekend. Hij vond er zoo de vulle bevrediging zijner wenschen. 
In vroegere jaren had hij veel gereisd. Hoe gaarne zou ik 

over onze ontmoetingen met LUD\\IG en llltFECKE, met SPIE ss 

en BauM, met OPPOLZER en R(iKl'l'~\);SKY, met vo:> GRHFE en 

BOInlA);, en met zoo vele anderen, wier sympathie hij in een 

oogwenk veroverde, hier uitweiden! SCH:>EEVüOG'f verstond het 

reIzen. Maar sedert hij zijn Heienoord had, kon allééll het 

uitzicht op een heerlijk muzijkfeest hem nog voor eenige dagen 

wegtroonen. Het was zoo ten volle aan zijne ontvankelijke 

natuur besteed. "lIet muziekfeest was prachtig", zoo schreef hij 

mij slechts weinige weken vóór zijn duod. "O! die goddelijke 
11 negende symphonie. De J o ACHIlIIS hebben zich zelven over

I/troffen. Nog nooit hoorde ik zoo volmaakt spelen en zingen." 

Zag hij zijn vrienden gaarne in zjjn gezellig huis te Amster

dam, op Heienoord kende zijne gastvrijheid geen grenzen. ZÜn 
vrienden moesten deelen in zijn geluk. En het was hun in

derdaad een verkwikkend gevoel, getuige te zijn van zijn groote 

ingenomenheid met dat geliefkoosd verblijf, waar de blik zweefde 

over de schoonste landsdouwen van ons bekoorlijk Gelderland. 

Maar SCHNEEVOUGT was buitendien een meester in het plegen 

van gastvrijheid. 't Was alsof hij zich het schoone voorschrift 

van BRILLAT-SAVAItIN had ingeprent: "Con vier quelqu'un, c'est se 
I/charger de son bonheur pendant tout Ie temps qu' il est sous notre 

"toit." En hij had meer geleerd van den geestigen schrijver der 
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Physiologie du goût, wat hij intusr.chen waarlijk voor zich

zelven nict najoeg, maar voor zijn vrienden zoo gaarne ten 

beste had. Hun ten gevalIe harl h~j het goede leeren waardeeren 
en wenschte nu ook de voldoening, het door hen gewaardeerd te 
zien. Daarin lag iets kinderlijks, waaraan men gaarne toegaf. 

MeJl zou zich bedriegen, indien men meellde, dat SCHNEE

VOOGT hier jouter voor uitspanning leefde. Integendeel werken 

wa~ hem een behoefte, en hij werkte veel. Hij behoorde tot 
die bevoorrechte naturen, wier hersenen nooit vermoeid z~jn. 

Meer dau vier uren slaap behoefde hij niet. In het holle van 

den nacht en bij het krieken van den morgen zat hij in zijn 

kabinet. BÜ I\~jn veelvuldige werkzaamheden van allerlei aMd, 

kwam de uitgebreidste consultatieve praktijk . .Men wijst wel eens 
op het IIdat Galenus opes"; maar men weet, dat SlHNEEVOOGT 

die hulp van GALENUS ontberen kon. Hij was gelukkig in het 
vertrouwen, dat h~j genoot, gelukkig vooral in het lJeil. dat hij 

kon aanbrengen. Dat was zijn ééllige drijfveer. Zelfs ging hij 

voort, twee dagen pel' week voor zijn huis-praktijk te Amsterdam 
af te zOllderen, hoezeer de drom van patiëntflll, die ons daarbij 
als in een tooverlantaarll voorbijgaat, ollophoudel~jk de volle in

spanning van den geest., actief en receptief, vorderende, in de 

hoogste mate afmattend is ook voor de sterkste hersenen. Nooit 

ook bleef een brief, hetzij van geneesheer, hetzij van patiënt, 
onbeantwoord, en hÜ ontving ze bij dozijnen. Verklaren laat 
zich zijne kolossale arbeidskracht slechts daardoor, dat hij zich al 
vroeg doordrongen had van de gulden zinspreuk, waarin ook onze 

grootste staatsman zijne kracht zocht: ago quod ago. Hij kende 

geen agitatie. Hij had voor alles tijd. B~j de kleinste zaken was 
hij lotus in illis. Daarbij bezal h\i het groote voorrecht, licha
melijke stoornissen weinig te gevoelen Zij hielden hem niet bezig. 
Dat gold voor kleine plaatselijke gebreken, verwondingen en an

derszins. zoc.wf'l als voor koorts, asthma of vermoeidheid. Onder 

een koortsaanval, ik meen het reeds gezegd te hebben. zag ik 

hem zijne visite maken. Ik heb niemand gekend, bij wien het 
orgaan van den lust zoo praevaleerde boven dat van den 0nlust. 

In den zomer van I 871 was ik herhaalde malen op Heien-

J AA RBOfK 1872· 7 



- 50 -

9R ) 

oord. Ik vond SCHNEEVOOGT zeer veranderd. Zijn corpulentie, 

waaraan erfe] ijke aanleg niet vreemd was, scheen nog toegeno

men. Tn zijn trekken lag- iets vermoeids, iets slaperigs, bijna 

iets doodeJijks: de kleur der lippen en van het gelaat speelden in 

het paarse: er waren vele teekenen van gebrekkige eirculatie: bij 

eenige beweging steeg zijn asthma op schrikbarende wijze. Hi.i 

hoestte en heette t/\·erkouden." Zijn Hom\' was hij wijlell zeer 

bezorgd. Tk stelde haar gerust, maal' sprak ernstig met hem. Ik 

hield hem voor, dat. hij de QToote hitte vooral, zjjn gangen naar 

Amsterdam en zijn Tnspectie-I"l'Îzell te vermoeiend \ruren, dat hij 

zich ~JHH'en moest, wil<1e hi.i zijn leven lIlet in gevnar brellf,"eJL 

Hij f;'af mi.i alles toe. Wel kostte het hem moeite, /lijnen vriend 

FEIHI, met wien h\j wo gaflme ~amen werkte, in den 8teek te 

laten. ~faar hi.i was dan toch besloten. Zelfs wees hij zijn op 

volger aan. Zi.in huispraktijk te ,\.mstel'llam, die hij reeds tot 

(;én dag per week beperkt hall, zou hij er geheel aan geven. 

SCH 'iEEvnOGT had reeds vroeg leeren sterVeTl. Zoovele vrien

den, zooreJe dierbare betrekkingen had hij /lien heellgn~m: de 

dood was hem ~emeenzaam geworden, hij was er mee verzoend, 

in die mate dat hij soms vergeten kOIl, dat hij voor anderen 

nog iets afsehrikkends had behouden. Hij berustte trouwens 

volkomen zoowel in de eeuwige groote wetten der natuur ab 

in hetgeen hem daaruit wedervoer in het bijzonder. Hij wist: 

zóó als het was, moest het lIijn en moest het goed zijn. Dat 

was zijn Amen! Daarnaast was plaats voor hopen en vertrouwen, 
waar het weten ons ontzegd is. Zijne vrouw der wanhoop ter 

prooi aehter te laten, dat was zijn éénige bekommernis. Hij 

had maar al te zeer ondervonden, hoezeer zij - in schijn de 

normale praktische vrouw - steun en leiding noodig had. 

Hoe droevig heeft zich zijn angstig voorgevoel bewaarheid! 

"Wanneer ge aan SCHNEEVOOGT denkt" zoo las men in een 

harer brieven "denk dan ook aan zijn arm vertroeteld en be

"dorven kind, dat er zich maar niet aan wennen kan, hem 

"te missen". Inderdaad had hij zijn plichten, zijn moeielijke 

plichten tegenover haar hoog opgenomen, - in den waren ZlJl 

des woords yoor haar geleefd. 

Nog ééne inspectie en dan zou hij rust nemen. Het was, 
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wo als wi.i 7.agen. de laatste. Zijn astlllna nam toe: de ClrCll

latie-bezwaren waren stijgende. Hij hield zich echter staande 

en klaagde niet. In den nacht schreef h~i nog een paar brie
ven en legde zich daarop ter ruste Daar ontwikkelde zich de 
circulus vitiosus in de reeds gestoorde hoofdverrichtigen des 

levens, waarvan de dood het gevolg is. De rust ging in de 

eeuwige rust over. Een paar dagen later stonden wij aan zijn 

graf. Zi.in vriend, de predikant VAN MARKEN, toevallig uit 
het buitenland tot ons getreden, ~prak een hartelijk welgemeend 
woord: een oude trouwe dienstknecht wilde spreken, maar bracht 

het. in tranen uitbarstende, niet. verder, dan ft Edele Meester, 

Weldoener van arm en r~jk!'" 

Een' goed mensch dekte de aarde, - vir bonus medendi 

peritus. De rloor SCHNEEVOOGT nagelaten sporen zijn minder 
gemakkelijk te volgen dan de invloed van den man, die zijn 

krachten meer uitsluitend op één punt concentreerde. Maar ze 

zÜn even onvergankelijk. Hij heeft duizenden menschen geluk

kiger, duizenden door woord en voorbeeld beter gemaakt. Dat 
leeft onuitwischbaar voort in hunne geslachten. Dat gaat in de 
eeuwigheid niet onder. Het is de onsterfelijkheid, die wij 
kennen, Haast die waarop wij hopen. 


