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Vv J:I]RR, Uttecht.

13ij de tweede Kamer der Staten Generaal is een welsontwerp ingekomen, van niet minder gewicht voor de studie der
geneeskunde dan voor de geneeskundige praktijk: ik bedoel het
ontwerp, dat de voorwaarden regelt tot verkrijging der bevoegdheid van arts, tandmeester, apotheker enz.

Het werd ook

reeds in de afdeelingen onderzocht, en wel met zulk een spoed,
dat deskundigen buiten de Kamer de gelegenheid ontbrak op
de aldaar gehoudene beraadslagingen, en Zloodoende op het
voorloopig verslag, eenigen invloed uit te oefenen.

Nadat dit

verslag is uitgebracht, kunnen zij zich nauwelijks vleien, bij
den Minister een open oor te vinden voor bedenkingen, die
daarin niet zijn opgenomen.

Ik heb gemeend, mij hierdoor

evenwel niet van het openbaren van mijn gevoelen te moeten
laten weêrhouden: dat mijn schrijven nog zooveel later onder
de oogen wordt gebracht van de leden der Tweede Kamer,
is aan een bijzondere omstandigheid toe te schrijven.
Het ontwerp onderscheidt twee klassen van geneeskunstoefen aren , artsen en artsen-doctoren, van gelijke medische
vorming, met gelijke waarborgen van medische kennis en
gelijke bevoegdheid tot uitoefening del' geneesknnde in haren
geheelen omvang, ongelijk alléén , wat hunne voorbereiding
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betreft, -

de laatste, namelijk, met, de eerste zonder of

zonder volledige klassieke vorming.
Tegen het hiermede geformuleerde stelsel van het ontwerp
kan ik g'een bezwaar hebben.

In een rede over de regeling

van het medisch onderwijs, in verband met die van het hooger
onderw~js

in het algemeen, als voorzitter van de Maatschappij

tot bevordering der geneeskunde in 1875 te Utrecht gehouden,
heb ik (zie blz. 12 en vlg.) de urgentie aangetoond eener
herziening der wet van 1 Juni 1865 (Staatsblad n°. 59), die
thans aan de orde is, en daarbij de toepassing aanbevolen
van het stelsel, dat in het ontwerp is aangenomen.

Destijds

heeft mijn' betoog tegenspraak gevonden; maar na éénmaal
het mijne gezegd te hebben, meende ik het antwoord te mogen
schuldig blijven en de beslissing aan het oordeel van anderen
te moeten overlaten.

Een

beteren woordvoerder nu kon

het stelsel zich zeker niet wenschen, dan het in den Amsterdamschen Hoogleeraar Be 11 a erS pruij t gevonden heeft (zie:
over de opleiding onzer artsen, in het Tij dschrift, de Gids,
Februari 1878).

Terwijl nu ook het ontwerp dit stelsel om-

helst en men zich in de afdeelingen der Tweede Kamer,
blijkens het voorloopig verslag, "over het algemeen daarmede
ingenomen toonde", is het wel overbodig, hier de gronden voor
het stelsel, al zocht men ze te vergeefs in de memorie van
toelichting, nader te ontwikkelen.

Evenmin meen ik hier

uitvoerig te moeten terugkomen op zoodanige beperking in de
toepassing van het stelsel, als ik gaarne gezien had. Ter loops
zij slechts herinnerd, dat, in overeenstemming met het gevoelen
van den Senaat der Utreehtsche Hoogeschool, suppletoire
doctoraten door mij waren aanbevolen in medici na publica en
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in ophthalmologie, zooals uitdrukkelijk werd gezegd, zonder
daaraan een bijzondere bevoegdheid te willen verbinden of de
algemeene bevoegdheid der artsen te willen beperken.

Maar

in weerwil der deugdelijke gronden, in het adres van den
Senaat daarvoor te vinden, kwamen bij de behandeling der
wet op het hooger onderwijs die doctoraten niet eens ter sprake.
Inmiddels zijn wij wel een schrede gevorderd,

In officiëele

stukken vindt men, in betrekking tot een bepaald mandaat,
reeds gesproken van ophthalmologen van professie, een titel,
dien de wet niet kent en dien ieder arts zich kan toeëigenen,
en voor de noodzakelijkheid, om aan het dilettantisme op het
gebied der hygieine paal en perk te stellen, zullen allengs
wel de oogen geopend zijn.

Is het niet opmerkelijk, dat de

beschouwingen over art. 6 in het voorloopig verslag van het
aanhangig wetsontwerp onwillekeurig de stof leveren tot een
plèidooi

voor het

doctoraat in de hygieine? -

Bij een

wetsontwerp, dat alléén de bevoegdheid regelt, kan van het
creëeren van nieuwe doctoraten geen sprake zijn; maar bij de
partiëele herzieningen der wet op het hooger onderwijs 1 die
nu aan de orde schijnen te komen, zal daaraan moeten gedacht worden. -

Verder waagde ik als mijn gevoelen te ken-

nen te geven, dat men niet te onvool'waardelijk aan algemeene
bevoegdheid moest vasthouden.

Den medicinae doctor, zoo

oordeelde ik, geëxamineerd ook in de theoretische heel- en
verloskunde, zou men, als van ouds I bevoegd kunnen verklaren tot uitoefening der zuivel' geneeskundige praktijk. Er
zijn uitnemende geneesheer en , die voor heel- noch verloskunde
roeping gevoelen en daarvoor ook allen aanleg en alle geschiktheid missen, en zij handelen in het belang der lijders, wanneer
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zij zich tot de zuiver geneeskundige

pral~tijk

bepalen. Is het

niet ongerijmd, praktische vorming en technische vaardigheid
van hen te eischen in vakken I die zij niet begeeren uit te
oefenen?

Moet het peil der eischen, bij het examen in heel-

en verloskunde te stellen, niet van zelf dalen, wanneer het
ook op hen wordt toegepast? - Verdeeling van den arbeid heeft
ook in de medische praktijk hare voordeelen.

Geeft menig.

een de voorkeur aan een medicus, die niet tevens practiseert
als heel- en verloskundige, zoo heeft hij daarvoor zijn goede
gronden.

Maar den hiel' herhaalden wensch voor het oogen-

blik ter zijde stellende, kan ik mij slechts verheugen, al·
vast twee klassen van geneeskunstoefenaren in het ontwerp
te zien aangenomen en gelijke' onderscheiding te zien toegepast
ook op de apothekers.
Vereenig ik mij dus in het algemeen met het aangenomen
stelsel, tegen de voorwaarden, die het ontwerp verbindt aan
het verkrijgen van den titel, zoowel van arts als van doctor,
heb ik ernstige bedenkingen.
Het stelsel brengt mede, dat het betrekkelijk aantal artsen
en artsen-doctoren zich van zelf zal regelen, aan de eene zijde,
naar de behoeften en de eischen der maatschappij, aan de
andere zijde, naar hare materiëele en intellectuëele krachten.
In een tijd, waarop de waardeering eener klassieke vorming
in een crisis verkeert, die zelfs een

den~er

als E mil d u

B 0 is - R e y m 0 n d op twee gedachten doet hinken, is derge.
lijke zelfregeling zeker zeer gewenscht en kan men niet beter
doen dan haal' de toekomst over te laten.
Doch -

onder één beding: dat men beginne, met de kansen

voor de keuze van de eene of van de andere klasse zoo veel
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mogelijk gelijk te stellen.

Wordt hieraan niet voldaan, dan

is over de minst bevoorrechte al aanstonds het vonnis geveld.
Dát beding nu verliest het wetsontwel'p uit het oog, met
het onvel'mijdelijk gevolg, dat, wordt het onveranderd tot
wet, het aantal artsen·doctoren tot een zeer gering cijfer zal
worden teruggebracht.
Immers, welke voordeelen zullen aan den titel van Doctor
verbonden zijn? geeft hij niet.

1\'1eer bevoegdheid of bijzondere vool'rechten

Grootere praktische bekwaamheid zal en kan

men ook bij hen, die dezen titel zullen dmgen, niet ondel'stellen.
Wie zal dan geneigd zijn, zich aan de langdurige, moeielijke en kostbare studie te onderwerpen, die het verkrijgen
van den graad van doctol' zal vorderen.

Trouwens, in het

vool'loopig vel'slag wordt het door mij verwachte resultaat met
zoovele woorden erkend. "Het gevolg der voorgedmgen regeling
zal zijn ," zoo lezen wij onder § 2, "dat voortaan verre de
"meeste onzer medici alleen al'tsen zullen wezen. Slechts door
"zeer weinigen zal naar het verkrijgen van het doctoraat in
"de geneeskunde worden gestreefd."

Die verwachting wordt

uitgesproken met het oog op een langer verblijf aan een

gym~

nasium, dat voor den toekomstigen arts slechts vier, voor den
toekomstigen doctor zes jaren, en dus twee jaren langer, zou
moeten duren.

]\faar die vergelijking komt eigenlijk niet in

aanmerking, omdat, zooals ik nader hoop aan te toon en , van
den onmiddellijken overgang van een progymnasium naar de
Universiteit toch waal'lijk geen spmke zij n kan.

Te vel'ge·

lijken heeft men de studie der artsen-doctoren met die van
artsen, die hunne voorbereiding aan eene hoogere burgerschool
ontvangen hebben. Dit erkent ook het voorloopig verslag aan
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het slot van blz. 2, waar de verwachting wordt uitgesproken I
"dat voortaan de meeste jongelieden I die zich aan de studie
"der geneeskunde willen wijden, hunne opleîding aan de hoogere
"burgerscholen zullen hebben genoten."

Welnu, dan zal het

verschil in studie-duur niet twee I maar zeker drie jaren beo
dragen, -

misschien zelfs meel', wanneer een herziening van

de wet op het middelbaar onderwijs zal toelaten I hen I die het
eindexamen aan een hoogere burgerschool hebben afgelegd I
van het natuurkundig examen aan de Universiteit vrij te stellen,
zooals bij de aanbevelmg van het stelsel van dit wetsontwel:p
reeds in mijne bedoeling lag.
A fortiori, heeft men dan het resultaat te wachten I dat
door zeer weinigen naar het doctoraat in de geneeskunde zal
worden gestreefd I en dat onder onze artsen klassieke vorming
schaars zal te vinden zijn.
]\IIen moet zich verwoncleren over de lichtvaardigheid, waarmede, willens en wetens, gevolgen worden uitgelokt van zoo
diep ingrijpenden aard.
Ik zal niet beweren I dat klassieke vorming zou noodig zijn
voor een grondige studie der geneeskunde.
voorbij

r

De tijden zijn

waarin men aan het lezen van Hippocrates of Celsus ,

in het oorspronkelijke, groote waarde hechtte.

Thans zegt

men van de geneeskunde I wat van iedere natuurwetenschap
geldt: dat voor hare beoefening de kennis del' moderne talen
van veel grooter gewicht is dan die del' oude.

Maar is het

dan alléén te doen om mannen, die hun vak verstaan? Wie
kan ontkennen, dat klassieke vorming haren stempel drukt
op den geheelen mensch, op zijn algemeene ontwikkeling en
beschaving?

Ik laat in het midden I in hoeverre die vorming
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eigenschapPen on twikkelt, die in den geneeskundige bijzonder
te waardeeren zijn.

Maar zeker geldt het een vorm van be-

schaving, die in de maatschappij moet zijn vertegenwoordigd, en
bovenal begeerlijk is in den arts, die met haar in zoo aanhoudende
en nauwe betrekking komt.

Zij mag te minder ontbreken,

naarmate een denken en streven de overhand krijgt, dat door
een boven reeds genoemd schrijver niet oneigenaardig als Americanisme werd aangeduid en gebrandmerkt.
En heeft men wel bedacht, welke invloed op het academieleven te wachten is van zes of zeven honderd studenten,
waaraan alle klassieke vorming vreemd gebleven is?

In een

merkwaardige rede" U eber die academische Freiheit der Deutschen
Universitäten," den 13 October 1877 bij het aanvaarden van
het rectoraat aan de Universiteit te Berlijn door Hel m holt z
gehonden I schildert hij den student, met wiens vorming die vrijheid vereenigbaar was en tot zoo groote resultaten voerde. "So ,"
roept hij uit, "haben die Gymnasien sie uns bisher gesendet.
"Es wäre sehr gefäbrlich für die U niversftäten ," zoo gaat hij
VOOl t,

"wenn ihnen grosse l\'Iengen von Schtilern zuströmten,

"die in den genannten Beziehungen weniger entwickelt wären.
"Das allgemeine Standesbewusstein der Studirenden darf nicht
"sinken.

W enn das geschähe I würden die Gefahren der aca·

"demischen Freiheit ihren Sagen überwuchern

Man muss es

"also nicht als Pedanterie oder Hochmuth schelten , wenn die
"Universitäten bei der Zulassung van Schülern eines andern
IIBildungsganges bedenklich sind."

Deze woorden van den

eersten man der eerste Universiteit van Duitschland mogen
wel tot eenig nadenken nopen.
Toen ik mij verklaarde voor het stelsel van twee J,dassen
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van geneeskuDstoefenaren, artsen en artsen·doctoren, ging ik
van de onderstelling uit, dat van 's Rijkswege een geneeskun.
dige school te Amsterdam zou worden gevestigd. Den cursus
der hoogere Burgerschool beschouwde ik als voorbereidend tot
de geneeskundige school, op gelijke wijze als het gymnasium
voor de Universiteit. Zondel' den toegang tot de Hoogescholen
voor de leerlingen der hoogere burgerschool te sluiten, kon
men aannemen, dat dit bezoek, onder de gezegde voorwaarde,
tot de uitzonderingen zou behooren.

Mijne verwachting is

door de wet op het hooger onderwijs beschaamd geworden.
Deze kent geen geneeskundige school, en de leerlingen der
hoogere burgerschool zullen dus aan de Universiteiten hunne
medische studie moeten volbrengen.
tijden niet te veranderen.

Hieraan is in de eerste

Maar ik ging tevens van de onder-

stelling uit, dat zóódanige voorwaarden aan het verkrijgen van
het doctoraat zouden verbonden worden, als noodig waren, om
ongeveer de helft del' toekomstige geneeskunstoefenaren den
weg van het gymnasium en van de Universiteit te zien verkiezen.

Ook te dien aanzien stelt het wetsontwel'p mij te leur.

Het kan, zooals ook het voorloopig verslag volmondig erkent,
geen ander gevolg hebben, dan dat het promoveel'en aan de
Universiteit dool' medici tot de uitzonderiugen zal behooren.
Hierin is echter gelukkigerwijze nog verandering te brengen.
Het éénige, wat gevorderd wordt, is den studietijd voor den
toeko~stigen

doctor te verkorten, het verkrijgen van den graad

van doctor gemakkelijker te maken.
In de eerste plaats moeten daartoe de voorwaarden strekken,
waaronder bij, met het recht van promotie, van het gymnasium naar de Universiteit bevorderd wordt.
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Wat ik in dit opzicht zou verlangen I is:
1°. dat men hem één jaar vroeger van het gymnasium ontsla;
2P• dat hij er gelegenheid gevonden hebbe zooveel van wis·
kunde te leeren , als voor zijne natuurkundige studie aan de
Universiteit noodig is.
Het een en het ander is gemakkelijk te bereiken.

Immers

niets belet in deze wet een bepaling op te nemen: dat ge·
rechtigd zijn tot het afleggen van het natuurkundig examen
en bevoegd tot de promotie in de geneeskunde, zij die aan
het ovel'gangs-examen van de vijfde tot de zesde klasse aan
een gymnasium met 6-jarigen cursus met goed gevolg hebben
deelgenomen en tevens bewijzen hebben gegeven van voldoende
kennis in de wiskunde, om tot de studie der natuur- en geneeskunde aan de Universiteit over te gaan. En die voldoende
kennis in de wiskunde zal kunnen verkregen worden, wanneer
in het vierde jaar 6, in plaats van 3, en in het vijfde jaar
7, in plaats van 5 lesuren voor wiskunde (daarvan 4 voor
meetkunde) worden afgezonderd, waarmede het volle cijfer der
23 uren van den 6 jarigen cursus wordt bereikt. Hiermede stijgt
in het vierde jaar het aantal lesuren per week op 31, en blijven
die in het vijfde jaar op 32 (ondersteld, dat de 2 bijkomende
in de plaats treden van de 2 uren, voor de cursorische lezing
van Grieksche en Romeinsche auteurs bestemd) I zoodat de vastgestelde grens niet overschreden en wijziging in het onlangs
vastgestelde leel'plan voor de gymnasia niet gevorderd wordt.
Dat leerplan neme men ook tel' hand, om zich te overtuigen, dat, ten aanzien der klassieke letteren, het zesde jaar
slechts een voortzetting is van het vijfde I en met het vijfde
de cursus dus zeer wel kan worden afgesloten.
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En zou de bepaling, die ik lloodig acht, om het evenwicht
te bewaren tusschen het aantal artsen en artsen-doctoren, ook
niet gevorderd worden dool' de billijkheid?
V óór de behandeling van de wet op het hooger onderwijs
was men vrij algemeen tot de overtuiging gekomen, dat het
wenschelijk zou zijn, de propaedeusis van de universiteit naar
het gymnasium over te brengen.
beslissing.

En in dien zin viel de

De doorgaans 5-jarige cursus maakte plaats voor

een 6-jul'igen, en het zesde jaar werd geacht het littel'arisch
propaedeutisch examen te vervangen.

Maar ook de medici

hadden hunne propaedeusis en wel een propaedeusis van geheel
b~jzonderen

aard, eene wis- en natuurkundige.

Hieraan had

men weinig of niet gedacht. Toen ze ter sprake kwam, werd
de vraag geopperd, of ook deze niet naar de gymnasia zou
kunnen worden overgebracht.

Door een splitsing van den

cursus op de gymnasia wilde men de pl'opaedeutische studie
van den medicus aan de Universiteit althans trachten te beo
korten.

Maar het is de vraag, of de voorgenomen splitsing

dit doel zou hebben bereikt, en de facultatieve vrijstelling van
enkele lessen, die in het nieuwe leerplan der gymnasia daar- ,
voor in de plaats getreden is, zal ons in dit opzicht zeker niet
verder brengen.

Het resultaat is dus, dat de medici, hunne

propaedeuse aan de universiteit behouden en ook bezwaard worden
met de litterarische, die feitelijk naar het gymnasium is over·
gebracht. Terwijl verkorti.ng van hun studie-tijd algemeen werd
noodig geacht, zou die bij de invoering der nieuwe wet met
nog een jaar verlengd worden.

Vroeger noemde ik die onge-

rijmdheid te groot, om te vreezen , dat zij tot wet werd.
Tot dusvell'e verlieten

VOOl al
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gymnasium niet zelden vóór het einde van den (vij f-j arigen)
cnrsus, en vonden door het afleggen van een admissie· examen
vaak al te gemakkelijk toegang tot de universiteit.

Dit was

een slecht voorbeeld ook voor de leerlingen, die in andere vakken
zouden studeeren.

Maar uu de wet op het hooger onderwijs

(art. 12) het examen vordert voor eene staatscommissie, waarin
ook zeker docenten der gymnasia zullen zitting hebben, zal
er wel

gezorg~

worden, dat het bedoeld e'l(amen op het peil

van het eindexamen aan de gymnasia gehouden worde, en is
het paedagogisch bezwaar" tegen het ontslaan der medici na het
vijfde jaar vervallen.
Dat paedagogisch bezwaar had bij velen te sterk gewogen.
Om ..het te ontgaan, was bet denkbeeld van splitsing van den
gymnasialen cursus op den voorgrond getreden.

Maar onge-

twijfeld verdient het de voorkeur, dat de toekomstige medici het
gymnasium een jaar vroeger verlaten, en aan de Universiteit,
die over de beste leerkrachten en de rijkste hulpmiddeleu beschikt, hunne opleiding ontvangen in de llatuur- en scheikunde
en ook de lessen volgen in plant- en dierkunde.

Komen ze

een jaar vroeger aan de Universiteit dan hunne tijdgenoten
van het gymnasium, zij zullen toch minstens een jaar later
dan deze de Universiteit verlaten.
Ook na de bevordering tot de Universiteit behoort er naar
verkorting van den studietijd te wo]:den gestreefd.

1\1:Ü ne hoop, dat het ontwerp met de stafttsexamina breken
zou, is niet vervuld.

Art. 18 bevat de bepaling, dat de

praktische examina door staats-commissiën zullen worden af·
genomen. Volgens § 2 del' memorie van toelichting zou "het
"gewichtig beginsel, dat de doctorale graden, in de faculteit
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"der geneeskunde te verkrijgen, slechts een wetenschappelijken
"titel verleenen, doch het recht om de praktijk uit te oefenen
"bekomen wordt dOOl' het afleggen van een praktisch staatsexamen ," door de wet van 28 April 1R76 (Staatblad n°, 102)
beslist zijn,

Ik heb het niet aldus begrepen,

Van de wet,

regelende de bevoegdheid, die thans aan de orde is, wachtte
ik de beslissing.

Vóór de wet op het hooger onderwijs werd

behandeld, heb ik de bezwaren tegen het stelsel der staatsexamens blootgelegd en op de afschaffing er van aangedrongen,
maar uitdrukkelijk gezegd, dat ik 'ze niet verwachtte van de
wet op het hooger onderwijs. "In het adres van den Utrechtschen
senaat," zoo schreef ik alstoen, "wordt de wensch uitgespro·
"ken, dat, als van ouds, aan het bezit van den doctora1en
"titel bij de wet op het Hooger Onderwijs weder de bevoegd"heid tot de uitoefening del' geneeskundige praktijk wOl'de
"toegekend.

Ik durf mij niet vleien, dat aan dien wensch

"zoo gereedelijk zal worden voldaan.
"niet verlangen bij deze wet.

Maar ik zou het ook

Genoeg, wanneer alvast de

"overtuiging zich vestigt, dat het staatsexamen zijn eigen
"vonnis heeft geveld en dat de wet van 1 Juni 1865 moet
"worden herzien,"
De wet op de bevoegdheid had de staatsexamens in het
leven geroepen:

van de herziening der wet op de bevoegd-

heid verwachtte ik de opheffing.

Had men bij de wet van

het hooger onderwijs de staatsexamens voor de doctoren wil·
len afschaffen, dan zou men tevens de bevoegdheid del' doctores
medicinae, chil'urgiae et artis obstetriciae afzonderlijk hebben
lnoeten regelen j el' zou moeten zijn beslist, in hoeverre bijzondere bevoegdheid is toe te kennen aan de doctores medicinae ,
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de doctores medicinae et cbil'Urgiae, de doctores medicinae et
artis obstetriciae, en deze en dergelijke vragen konden eerst
aan de orde komen bti de wet op de bevoegdl:teid, in verband
met hetgeen daar verder ten aanzien van niet gepromoveerden
zou te regelen zijn.

De bedoeling van den Heer 1\1: 0 e n s, om

aangaande de bevoegdheid der doctoren eene beslissing uit te
lokken bij de behandeling der wet op het hooger onderwijs,
heb ik zeer gewaardeerd; maar de poging scheen mij toch
ontijdig.

En ik kan uit dien boofde het gevoelen niet dealen der

memorie van toelichting, dat het beginsel der staatsexamina voor
artsen reeds zou beslist zijn bij de wet op bet hooger onderwijs.
De

gescbi~denis

ligt ons nog versch genoeg in het geheugen.

Bij het ontwerpen der wet van 1 Juni 1865 was het stelsel
van Staatsexamina zeer populair. De Universiteiten behoorden,
zoo meende ook de Minister Th 0 r be c k e, instellingen te zijn
uitsluitend voor onderwijs.

Aan academische graden werd

voorloopig nog gedeeltelijke vrijstelling van de Staatsexamina
verbonden, totdat -

de wet op het hooger onderwijs daarin

nader zou hebben voorzien.

Klaarblijkelijk lag het in de

bedoeling, bij die wet ook bij de andere faculteiten de
examina af te scbaffen', althans voor het verkrijgen van
eenigerlei bevoegdheid alle beteekenis er aan te ontnemen.
Toen de wet op het hooger onderwijs ruim 10 jaren later
aan de orde kwam, had de ondervinding de nadeelen en
de bezwaren, aan staatsexamens verbonden, reeds doen kennen.
Aan het toepassen daarvan op andere faculteiten werd niet
meer gedacht, maar voor de doctores medicinae, chirurgiae
et artis obstetl'Ïciae werden ze voorloopig, zoo meende ik, nog
behouden, totdat -

de wet, die de bevoegdheid op nieuw zou
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regelen, daarin nader zou voorzien.
de wet op het hooger

onderw~is

Volgt hier dan uit, dat

het beginsel omtrent de staats·

examens zon hebben beslist?
Dat de voordeelen der staats-examens denkbeeldig, de bezwaren groot en talrijk zijn, heb ik in mijne bovengenoemde
rede betoogd

Ik heb niet veel daarbij te voegen.

Onze

artsen wenschen in het algemeen, dat het staats-examen behouden blijve; ook zouden zij liefst uitsluitend aan artsendoctoren de bevoegdheid tot de praktijk zien toegekend. Hunne
leus is: verheffing van den geneeskundigen stand, zonder te
vragen, waar die verheffing ophoudt met de belangen del'
maatschappij te strooken.

Ook in de Tweede Kamer zijn

stemmen gehoord ter verdediging van het praktische staatsexamen.

Maar zijn er afdoende argumenten vernomen?

Het

feit dat 25% der doctorandi zijn afgewezen op het praktisch
I

examen, is wel in staat eenigen indruk te maken.

Maar hoe·

veel procent van hen, die het staatsexamen hebben afgelegd,
zouden op hun doctoraal examen te ligt worden bevonden?
Dat het doctoraal examen op het artsexamen volgt, komt zelden voor: ik herinner mi; slechts één geval van dien aard.
}faar in dat ééne geval zag onze faculteit zich, haars ondanks,
verplicht, den candidaat af te wijzen.
daarover niet.

Men verwonde re zich

Op een examen kan men slechts een klein

gedeelte vragen van hetgeen de candidaat behoort te weten,
en het toeval speelt dns altijd een rol. Onafhankelijk van het
examen te kunnen oordeelen, of de candidaat de noodige kennis
bezit, waartoe vooral op praktisch gebied de leermeesters in
staat zijn, geeft heel wat meel' waarborg dan alle examina.
Bovendien, heeft lDen eigenlijk wel recht, zoolang de doctorale-
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graad slechts een wetenschappelijken titel verleent, te elschen, .
dat het met de praktische kennis bij het doctoraal examen
zoo streng genomen worde? In bet program van het aoctoraal
examen is het praktisch examen :aan het ziekbed opgenomen, eigenlijk alleen, om gereed te ztin, wanneer het staatsexamen
zou worden afgeschaft.

1\faar wordt het gehandhaafd en blijft

de graad van Doctor slechts een wetenschappelijke titel, dan
moet dat praktische deel uit het program verdwijnen.

Ver-

klaart die opvatting niet zekere toegeeflijkheid, die, wanneer
het doctoraat bevoegdheid toekende, zou opbouden te bestaan? -

Te recht verlangt men, dat de arts, bij zijn optreden,

in staat zij, in alle voorkomende gevallen doelmatige hulp te
verleenen. Maar moet hij, om hieraan te voldoen, al de daartoe
strekkende kennis in ztin hoofd en alle operatie-methoden in
zijn handen hebben?
bodig.

Het is onbereikbaar, maar ook over-

Gewone gevallen, en daartoe behooren meer' dan 95%,

moet hij, binnen de grenzen onzer kennis, onmiddellijk weten
te herkennen en naar eisch te behandelen.

Ook bij minder

gewone, maar zeer acute ziekten, die snel een ingrijpende behandeling vorderen, evenals voor operatiën, die geen uitstel
dulden, mag hij niet verlegen staan. Maar hoe zeldzaam komen
deze voor, in vergelijking met die gevallen, waarin hij alleszins
tijd heeft, om de litteratuur na te slaan, in vergelijking met
die operatiën, waarbij geen periculum in mora is en hij gele.
genheid te over heeft om zich op de hoogte te stellen, alvorens
ze te ondernemen. Aan zijn kennis del' onderzoekings-methoden
mag niet veel haperen en bij een operatie op het lijk moet hti
blijken geven, van zekere vaardigheid en toonen, dat hti het
mes weet te hanteeren; maar ten aanzien der gevallen, waarop

- 21 -

18
zooeven gewezen werd, moet de examinator zijn eischen weten
te beperken.

Hierop nu rekent geen student, met het staats-

examen voor oogen, af te nemen door hem onbekende examinatoren.

Het is, in waarheid, bedroevend te zien, hoevelen

zich nutteloos pijnigen, om onschadelijke leemten aan te vullen,
in plaats van te streven naar vruèhtbare kennis en ontwikkeling.
De ware wetenschappelijke zin wordt bij de meesten op jammerlijke wijze ultgedoofd. "De omnibus aliquid" is bun richtsnoer, en de middelmatigen, die hierin de virtuozen zijn, slagen
geregeld, terwijl de besten gevaar loopen, te worden afgewezen.
Wil men den invloed der staatsexamens kennen op het wetenschappelijke streven, men :vergel~jke de dissertaties, v66r en na
hunne invoering verdedigd.

Van zelfstandig wetenschappeltjk

onderzoek is in den regel geen sprake meer.

De laboratoria

voor physiologie en pathologische anatomie zijn oefenplaatsen
voor eerstbeginnenden geworden; aan onderzoek tot bevordering der wetenschap acht de student in de geneeskunde zich
niet langer geroepen deel te nemen.
Voor 't overige wensch ik mij te bepalen tot een verwijzing
op hetgeen, ook uit andere oogpunten, in mijne rede over de
regeling van het medisch onderwijs (bI. 9-12) tegen het
stelsel van staatsexamens gezegd is.

Alléén meen ik nog

eens b~jzonderen nadruk te moeten leggen op de onberekenbare schade, die het onderwijs lijdt dool' de herhaalde afwezigheid van een groot deel der Docenten. Zonder regelmatigheid,
naar mijne ervaring, geen vruchtbaar onderwijs.
Na het hiel' gezegde, kan de verklaring achterwege blij ven,
dat ik wenschen zou het staatsexamen te zien afgeschaft en
voor een faculteitsexamen te zien plaats maken.
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In andere

lanàen bestaan geen staatsexamens als de onze. In Frankrijk!
in Engeland, in Belgie zijn ze ten eenenmale onbekend.

In

Duitschland is voor het praktisch examen nog de naam van
staatsexamen behouden en is het in zooverre staatsexamen, als
het wordt afgenomen door een commissie, bestaande hoofdzakelijk uit leden der faculteit en voorts uit eenige personen, die tot
de faculteit in geen betrekking staan; maar iedere universiteit
heeft haar eigen commissie, en daarmede vervallen de meeste
bezwaren.

Meent men nu het staatsexamen bij ons nog te

moeten handhaven, dat het dan althans naar het Duitsche
stelsel gewijzigd worde.

Voor enkele examens, voor dat van

tandmeester, van apotheker wellicht, kan het zijn voordeelige
zijde hebben.
Bij volkomen afschaffing der Staatsexamens, of invoering
van het Duitsche stelsel, zal zooveel gewonnen worden, dat
in het derde jaar zijner practische studiën de candidaat tevens
gelegenheid zal vinden den noodigen tijd voor het schrijven
van een proefschrift af te zonderen , waartoe hij thans, wan·
neer hij den doctoralen titel ambiëert, eerst na het volledig
staatsexamen overgaat.
Het doctoreeren zou voorts in hooge mate bevorderd worden,
wanneer aan het doctoraat in de geneeskunde de bevoegdheid
tot het uitoefenen der zuiver geneeskundige praktijk mocht
worden verbonden.
Eindelijk vlei ik mij, dat ten aanzien van het natuurkundig
examen op het zoogenaamde academisch Statuut met der tijd
nog wel iets zal zijn af te dingen, -

dat men geneigd zal ztjn

in voorstellen te treden, zooals zij, altijd met hetzelfde doel,
reeds vroeger door mij gedaan en verdedigd zijn.
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deze met het aanhangig wetsontwerp in geen direct verband
staan I kan ik daarover hier het stilzwijgen bewaren.
Met het bovenstaande meen ik in het licht te hebben gesteld, welke wijzigingen, mijns inziens, ten opzichte der
voorwaarden, aan het verkrijgen van den graad van doctor
verbonden, in het wetsontwerp behooren te worden gebracht.
Ik heb de vrijheid genomen, ze, naast den tekst van het
wetsontwerp, onder het hoofd "verlangde wijzigingen", nader
te formuleeren (zie bij lage), meen ende daardoor aan het kennisnemen van mijne voorstellen bevorderlijk te zijn.

Alléén de

bijzondere bevoegdheid, die ik aan de doctores medicinae
wenschte te zien toegekend, in veler oogen zeker nog een
, ketterij, nam ik daaronder niet op.
I

In het stelsel van gelijke eischen voor artsen en artsendoctoren , en voor apothekers, gepromoveerd en niet gepromoveerd,

IS

niets rationeeIer dan dezelfde lessen, dezelfde

leermeesters en dezelfde examens, door deze leermeesters af
te nemen. Blijkbaar ligt dit in de bedoeling van het ontwerp.
Maar zouden dan I terwijl de examens universiteitsexamens
zijn, niet alle programmata uit het

on~werp

kunnen verdwij-

nen, om eenvoudig te verwijzen op het akademisch statuut?
In de "verlangde wijzigingen" heb ik gemeend aldus t
moeten handelen en in de toelichting daartoe de redenen daarvoor ontvouwd.
Ten slotte zij het mij geoorloofd, nog eenige bedenkingen
in het midden te brengen ten aanzien der voorwaarden, om,
zonder recht van promotie, toegelaten te worden tot het
natuurkundig examen en verder tot dat van arts.
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Artikel 4 onderscheidt onder a, IJ en c drie kategoriën,
waaraan de bedoelde bevoegdheid wordt toegekend. Met IJ , die
het eind-examen aan de hoogere burgerschool als voorwaarde
stelt, kan ik mij zeer goed vereenigen.

J\1:ijn oorspronkelijk

voorstel was, dat zij, die dat eind-examen hebben afgelegd,
zonder verder natuurkundig examen tot het candidaats-examen
zouden worden toegelaten en hunne studie aan de Universiteit
of aan een geneeskundige school terstond met anatomie en
physiologie zouden beginnen. Daarbij werd echter ondersteld,
dat het leerplan en het eind-examen van de Hoogere Burgerschool zou gewijzigd worden. Voorshands nu kan men wel
niet anders doen, dan ook op hen het natuurkundig examen
toepasselijk verklaren. Komt het later tot een wijziging der wet
op het middelbaar onderwijs, dan zal het zeker overweging verdienen, of het wenschelijk en of het mogelijk is, het leerplan en
eind-examen zoodanig in te richten, dat de toekomstige artsen
van een verder natuurkundig examen kunnen worden vrijgesteld.
J\1:et de kategorie a, geheel heterogeen aan b, kan ik mij
niet vereenigen,

Hier worden ook zij, die hunne studie op

een progymnasium hebben ten einde

ge~racht,

bevoegd ver-

klaard tot het afleg'gen van het natuurkundig examen aan
de Universiteit.

Waarin bestaat hunne voorbereiding?

Ze

hebben een 'vrij volledige klassieke vorming genoten.

Zij

hebben, naai, het nieuwe leerplan, voldoende kennis gemaakt
met de gronden der spraakleer zoowel van de Gdeksche als
van de Latijnsche taal en in die beide talen niet alleen
proza, maar ook epische poesie gelezen.

Men zou er aan

kunnen denken, hun het recht tot promotie toe te kennen.
Maar ze zijn niet geschikt, om tot de Universiteit over te
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On twerp.

Aanbevolen wijzigingen.

theoretisch geneeskundig examen,
bedoeld in art. 4, 5 en 6, hebben
afgelegd, of met de zoodanigen gelijk
staan.
Art. 4.

Art. 4.

Het eerste natuurkundig examen
betreft:
a. de natuurkunde,
o. de scheikunde,
c. de plantenkunde.
Tot het afleggen van dit examen
zijn alleen bevoegd zij:
a. die blijken een getuigschrift,
afgegeven door curatoren van een
gymnasium met zes-jarigen cursus,
het overgangsexamen van de vierde
naar de vijfde klasse van dat gymnasium of het toelatingsexamen tot
laatstgenoemde klasse met goed gevolg hebben afgelegd, of blijkens
gelij ksoortig getuigschrift, afgegeven
door Curatoren van een progymnasium , de lessen in de hoogste klasse
van dat progymnasium ten ('inde toe
met vrucht gevolgd hebben;
O. die in het bezit zijn van het
getuigschrift, verkregen door het met
goed gevolg afreggen van het eindexamen voor de hoogere burgerscholen met vijf-jarigen cursus, bedoeld
in art. 57, of van het examen A,
bedoeld in art. 59 der wet van 2
Mei 1863 (staatsblad nO. 50), houdende regeling van het middelbaar
onderwijs;
c. die op de wijze, door ons bij

Tot het afleggen van het natuurkundig examen zijn alléén bevoegd zij :
a. die aan een gymnasium met
zesjarigen cursus met goed gevolg
het. eind-examen hebben afgelegd ter
verkrijging van het getuigschrift, dat
zij bekwaam zijn tot de st1?-die aan
eene universiteit over te gaan in de
faculteit der geneeskunde, of gelijk
getuigschrift overleggen van de commissie, bedoeld in art. 12 der wet
van 28 April 1876 (Staatsblad n°. 102).
b. die in het bezit zijn van een
getuigschrift, afgegeven door Curatoren van een gymnasium met zesjarigen cursus, dat z~ het overgangsexamen van de vij fde naar de zesde
ldasse van dat gymnasium of het
toelatingsexamen tot laatstgenoemde
klasse met goed gevolg hebben afgelegd, en dat zij bovendien het bewijs
hebben geleverd van voldoende kennis van wiskunde, om tot de beoefening der natuurkundige wetenschappen aan eene universiteit over te
gaan, óf wel in het bezit zijn van een
getuigschrift, afgegeven dool' de commissie bedoeld in art. 12 der wet
van 28 April 1876 (Staatsblad n°. 102),
dat zij bij een voor haar afgelegd
examen het bewijs hebben geleverd
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Ontwerp.

Aanbevolen wijzigingen.

algemeenen maatregel van inwendig
bestuur te bepalen, voldoende bewijzen hebben geleverd, dat zij tot
de beoefening der natuurkundige we-.
tenschappen genoegzaam voorbereid
zijn.

van gelijke bel~waamheid als van
eerstgenoemden gevorderd wordt.
c. die in het bezit zijn van het
getuigschrift, verkregen dool' het Dlet
goed gevolg afleggen van het eindexamen voor de hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus, bedoeld
in art. 57, of van het examen A:,
bedoeld in Art. 59 der wet van 2
Mei 1863 (Staatsblad n°. 50), houdende regeling van het middelbaar
onderwijs;
d. die op de wijze, door ons bij
algemeenen maatregel van inwendig
bestuur te bepalen, het bewijs hebben geleverd, dat zij genoegzaam
zijn voorbereid, om tot de beoefening der natuurkundige wetenschappen aan eene universiteit over te gaan.
Zij, die in het bezit zijn van een
der getuigschriften, bedoeld onder
a en b, worden, na het met goed
gevolg afleggen van het doctoraal
examen, toegelaten tot de promotie,
overeeIlkomstig de bepalingen van
het Koninklijk besluit van 27 April
1877" (Staatsblad 102).

Art. 5.

(Valt weg.)

Art. 6.

(Valt weg.)

Art. 7.

(Valt weg.)

Art. 8.

Art. 5.
(Art. 8 Ontwerp.)
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On tweqJ.

A a n b e v 0 I en wij z i gin gen.

Art. R

Art. 6.
(Art. !:l Ontwel p, zonder de drie
laatste alineas.)

Art. 7.

Art. 10.

(Art. 10 Ontwerp, zonder de twee
laatste alineas.)
Art. 11.

Art. 8.
(Art. 11 Ontwerp.)

Art.' 12.

Art. 9.

Bevoegd tot het afleggen van het
praktisch apothekersexamen zijn alleen zij:
a. die bedoeld .zijn in art. 96 der
wet van 28 April 1876 (Staatsblad
na. 102) tot regeling van het hooger
onderwijs of volgens hare bepalingen
met de zoodanigen geluk staan;
b. die het theoretisr.h apothekersexamen, in art. 13 bedoeld, met
goed gevolg hebben afgelegd.

Bevol'gd tot het afleggen van het
praktisch apothekersexamen zijn alleen zij, die aan een der Nederlandsche
Uni.versiteiten achtereenvolgens het
candidaats en het doctoraal-examen
in de artsenijbereidkunde, beide omschreven in art. 2 § 4 van het Kon.
Besluit van den 27 April 1877 (Staatsblad no. 87), met goed gevolg hebben
afgelegd.

Art. 13.

(Valt weg.)

Art. 14.

(Valt weg.)

Art. 15.

Art. 10.

Bevoegd tot het afleggen van het
theoretisch apothekersexamen zijn alleen zij, die met goed gevolg het
eerste natuurkundig examen hebben
afgelegd, in art. 4 bedoeld, of met
de zoodanigen gelijkstaan en bovendien bewijzen geleverd hebben van
kennis der beginselen van de natuur-

Tot het afleggen van het candidaatsexamen in de artsen~bereid
kunde zijn all één bevoegd zij, die
een der getuigschriften overleggen,
bedoeld in art. 4 onder a, b, een d.
Zij, die in het bezit zijn van een
der getuigschriften, bedoeld onder a
en b van dat artikel, worden, na

- 28 -

27
On twerp.

Aa n bev olen wijzigingen.

ijke geschiedenis van dieren en delfstoffen.

het met goed gevolg afleggen van
het doctoraal examen, toegelaten
tot de promotie in de artsenijbereidkunde, overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk besluit van
27 April 1877 (Staatsblad n°. 102),

Al't. '16.

Art, 11.
(Art. 16 Ontwerp).
Art. 12.

Art. 17.

(Art. 17 Ontwerp).
Art 13.

Art. 18.

De examens, in art. 2, 5 en 8
De examens, in art. 2, 8 en 11
bedoeld, worden kosteloos afgenomen bedoeld, worden in iedere gemeente,
door Commissiën, wier voorzitters, waarin een Universiteit gevestigd is,
leden, leden-plaatsvervangers en secre- kosteloos afgenomen door Commistarissen jaarlijks dool' Ons benoemd siën, wier voorzitters, leden, ledenplaatsvervangers en Secretarissen jaarworden.
De voorzitters, leden, leden-plaats- lijks door Ons worden benoemd.
Voor de examt>ns, in art. 2 en 5
vervangers en Secretarissen dier commissiën genieten reis- en verblijf- bedoeld, bestaat de Commissie in
kosten en presentiegeld, door Ons te iedere gemeente voor een deel uit
bepalen.
leden van de faculteit der geneeskunde
De examens worden in het open- van de aldaar gevestigde Universiteit,
baar gehouden met uitzondering van voor een deel uit personen, niet tot
die aan het ziekbed, in het schei· die faculteit behoorendp j voor het
kundig laboratorium en die in de examen, bij art. 8 bedoeld, voor een
verloskunde, welke alleen kunnen bij- deel uit leden van de faculteit der wisgewoond worden met vergunning van en natuurkunde van de aldaar gevesden voorzit tel' der examineerende tigde Universiteit, voor een deel uit pel'Commissie.
sonen, niet tot die faculteit behoorende.
De Voorzitters, leden, leden-plaatsvervangers en Secretarissen dier Commissiën genieten, enz. (Conform het
Ontwerp.)
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On twerp.

A anbevolen wijzigingen.

Art. 19.

Art. 14..
Art. 19 Ontwerp: (de aangehaalde
artikelen 2, 8 en H te veranderen
in 2, 5 en 8.)

Art. 20.

Art. 15.
Art. 20 Ontwerp : (de aangehaalde
artikelen 16 en 17 te veranderen in
·11 en 12.)
Art. '16.

Art. 21..

(Al'tikel 21 Ontwerp.)
Art. 17.

Art. 22.

(ie alinea conform art. 22 Ontwerp.)
Tot het afleggen der in het voorgaand artikel bedoelde examens wordt
minstens tweemaal 'sjaars gelegenheid gegeven.
Onze Minister, met de uitvoering
Onze Minister, met de uitvoering
dezer wet belast, bepaalt de plaatsen ,dezer wet belast, bepaalt de tijden,
waar en den tijd waarop de exami- waarop de examineerende Commissiën
bijeenkomen.
neerende Commissiën bijeenlwmen.
(3 0• alinea Conform Ontwerp.)
De dool' de Candidaten, enz.
(40. alinea Conform Ontwerp.)
Al hetgeen verder, enz.
Art. 18.

Art. 23.

(Art. 23 On twerp.)
OVERGANGSBEPALINGEN.
Art. ,19.

Art. 24.
(Ar~.

24 Ontwerp.)
Art. 20.

Art. '25.

(Art. 25 Ontwerp.)
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TOELICHTING DER AANBEVOLEN WIJZIGINGEN.
Art. 3.

Terecht zegt de memorie van toelichting in § 3:

"Als stelregel moet gelden, dat naar inhoud en omvang geen
"onderscheid tusschen beide soorten van examens (de examens
"af te leggen door promoveerenden en niet promoveerenden)
"bestaat." - De examens, af te leggen door de promoveerenden ,
zijn vastgesteld in het academisch Statuut: kunnen deze dan
niet eenvoudig van toepassing worden verklaard op de niet
promoveerenden ? Zoodoende zou het beoogde doel, gelijkheid
der examens voor beide, onmiddellijk worden bereikt Hiertoe
nu strekt de aanbevolen wijziging.
In de zelfde § 3 lezen wij: "de twee natumkundige en
"het theoretisch geneeskundig examen van art. 4 en 6 van
"dit wetsontwerp beantwoorden aan het natuurkundig, het
"candidaats en het doctoraal examen van het academisch
" Statuut.

Heeft in een enkel opzicht afwijking plaats, het

"geschiedt met de bedoeling, om, nadat de wetgever uitspmak
"zal hebben gedaan, in den geest dier uitspraak het academisch Statuut te herzien."

Maal' strookt deze bedoeling met

die van art. 84 der wet op het hooger onderwij s, dat, ook
na de wijziging dier wet door die van 7 Mei 1878 (St. n°.
33), de af te leggen examens niet bij de wet wil zien vastgesteld, en is het geoorloofd, wijzigillgen in de programmata
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- der examens,

die bij algemeenen maatregel van inwendig

bestuur moeten worden vastgesteld, en wel "gehoord het
advies der Senaten", dool' een wet te praejudiciëeren?

Aan

deze voorwaarde zou niet kunnen worden voldaan; want
de Senaten zouden zwijgen. Alle bezwaren worden opgeheven,
door de examens, vastgesteld in het academisch Statuut, van
toepassing te verklaren op de niet promoveerenden. Bovendien
SpI eekt daaruit het stelsel der wet onmiddellijk en ondergaat
ze in haren vorm een zeer gewenschte vereenvoudiging.
Art. 4. Worden in art. 3 de in het academisch Statuut voorgeschreven examens op de niet promoveerenden van toepassing verklaard, dan vervalt het programma, waarmede art 4
van het ontwerp begint.

Dan is het doelmatig, hier ook

allen te vermelden, die bevoegd zijn, de bedoelde examens
af te leggen, de promoveerenden zoowel als de niet promoveerenden.
Onder a zijn nu in de voorgestelde wijzigingen de pl'omoveerenden aangewezen, die voldoen aan de

VOOl waarden,

ge-

steld bij aIt. 11 en 12 der wet van 28 April 1876 (Staatsblad nO. 102). Maar ook voor de onder h bedoelden wordt
het recht van promotie gevindiceerd.

Na vijf jaIen aan een

goed ingericht gymnasinm te hebben doorgebracht, kunnen
zij geacht worden, eene klassieke vorming te hebben genoten,
voldoende, om hun recht te geven op het verkrijgen van het
doctoraat in de geneeskunde: daarvan moet blijken door deelneming aan het overfJang8eltamCtt van de vijfde naar de zesde
klasse.

Voor den regelmatigen gang hunner studie is het

noodig, dat zij ook voldoende kennis hebben van wiskunde,
om onmiddellijk tot de beoefening der natuurkundige weten-
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schappen aan de Universiteit over te gaan: hiervan hebben
zij het bewijs te leveren in een snppletoir examen.
De kategorie a van het ontwerp moet vervallen.

Na een

v161jarig verblijf aan een Gymnasium zijn de meeste leerlingen nog te jong, om de Universiteit te bezoeken, en missen
bovendien de voorbereiding, ten aanzien van de moderne talen
en vooral van de wiskunde, om tot de beoefening der natuur·
en geneeskundige wetenschappen over te gaan.

Onder a en d

zijn b en c van het ontwerp overgenomen.
Art. 5 en 6 van het ontwerp vallen weg op denzelfden
grond als hei programma van art. 3.
Art. 7 van het ontwerp kan insgelijks vervallen.
87 der wet op het hooger onderwijs bepaalt,

Art.

dat "alle

examens aan de Universiteiten worden afgenomen door de
faculteiten."

In art. 3 wordt voorgeschreven, dat de daar

bedoelde examens aan een der Nederlandsche Universiteiten
worden afgelegd.

Het eerste gedeelte van art. 7, dat de

faculteiten bevoegd verklaal t tot het afnemen der bedoelde
examens I is dus overbodig geworden.
In de toelichting op art. 7 van het ontwerp wordt ge·
zegd, dat het afnemen der hier bedoelde examens buiten
den gewon en werkkring der Hoogleeraren valt.
moeielijk worden toegegeven.

Dit kan

De niet promoveerenden staan

in dezelfde betrekking tot de Hoogleel'aren als de promoveerenden j ze houden dezelfde lessen, zijn aan dezelfde examina
onderworpen en worden met en door deze wet als ingelijfd
bij de Hoogeschool.

Er schijnt dus geen grond te bestaan I

om aan de faculteiten voor het afnemen der examens van niet
promoveerenden de examengelden toe te kennen I die de wet op
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het hooger onderwijs haar voor de Universiteitsexamens in het
algemeen geweigerd heeft. Op dezen grond kan ook net laatste
gedeelte van Art. 7 vervallen.

Eindelijk, in de bepalingen

der 4e en 5e alinea voorziet Art. 89 der wet op het hooger
onderwijs. Het geheel Art. 7 is dus overbodig.
Art. 6.

Het schijnt niet geraden, de vrijstelling te vel'-

leenen, die het laatste gedeelte van art. 9 van het ontwerp
toekent aan hen, die de daar bedoelde examens hebben afgelegd: hierin toch ligt geen waarborg voor die bijzondere
kennis der ontleedkunde van de tanden, de tandkassen en het
tandvleesch en van de physiologie dezer deelen: die van tand·
meesters mag worden verlangd.
Art. 7.

Van art. 10 van het ontwerp vallen de twee

laatste alinea's weg, op de gronden, in de toelichting op
het wegvallen van art. 7 van het ontwerp aangegeven.

De

reductie van het examengeld van 50 op 25 gulden schijnt
overbodig: 't is het éénige, dat de tandmeesters te betalen
hebben.
Bij art. 10 van het ontwerp luidt de toelichting:

"Of·

schoon volgens art. 43 der wet van 28 April 1876 niet noodzakelijk aan elke Universiteit een hoogleeraal' in de tandheel·
kunde behoeft te zijn, zal toch, bij volledige uitvoering der
wet, dat onderwijs nergens kunnen ontbreken." De opmerking
is volkomen juist; maar de considerans is bedenkelijk.

Het

bedoelde artikel spreekt niet van HooflZeeraren: maal' van

onderwijs in de tandheelkunde, aan minstens Mne Universiteit
te geven, en dat onderwijs kan aan Lectoren worden opgedragen.

Verdienstelijke docenten jn dat vak zouden voor de

benoeming tot buitengewoon Hoogleeraar (zonder lidmaat-
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schap del' faculteit) kunnen in aanmerking komen, wanneer deze titel in de wet op het hooger ouderwijs zal zijn
opgenomen, waarin hij ook voor andere vakken van beperkten
omvang zeer gemist wordt.
Art. 9.

Het stelsel van het wetsontwerp brengt mede, dat

tusschen apothekers en doctoren in de artsenijbereidkunde de·
zelfde verhouding besta als tusschen niet promoveerende en
promoveerende artsen.

In dien zin schijnen dus de examens

voor apothekers te moeten worden geregeld.

Dit is de be-

doeling der aanbevolen wijziging, waarmede art. 9 analoog
wordt aan art: 3.

In het program van het candidaatsexamen

voor artsenijbereidkunde ontbreekt de wiskunde, die in geen
der overige candidaatsexamens van de faculteit voor de wisen natuurkunde wordt gemist (zie art. 2 en 4 van het academisch Statuut), en daarmede dalen ook de
overige vakken.

eisc~en

in de

Er is dus geen vrees, dat de faculteiten de

eischen vau het examen te hoog zullen opvoeren .

./ht. 13 en 14 van het ontwerp vallen weg, op dezelfde
gronden als artikel 5 en 7.
Art. 10. In art. 15 van het ontwerp wordt de bevoegdheid tot

het afleggen van het theoretisch apothekersexamen afhankelijk
gemaakt van het voldoen aan het eerate natuurkundig examen
en het leveren van bewijzên van kennis der beginselen van
de natuurlijke geschiedenis van planten en dieren.

Die voor-

waarden zijn ten een en male overbodig, wanneer, zooals art. 9
beslist, het candidaatsexamen in de artsenijbereidkunde wordt
afgelegd, waarin de vakken van gezegd natuurkundig examen
zijn opgenomen.
Daarentegen moet van de toekomstige apothekers blijkbaar
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eenige wis· en letterkundige voorbereiding gevorderd worden, ell
het ligt voor de hand hun dezelfde eischen te stellen als aan
de artsen.

Zoo wordt art. 10 analoog aan art. 4.
Art. 18 van het ontwerp bestendigt de staats·

Art. 13.

examina voor de practische vakken in den tegenwoordigen
vorm.

In art. 13 wordt daarin eene wij ziging voorgesteld,

die ten doel heeft, de groote nadeelen, aan de staatsexamina
verbonden, zoo veel mogelijk uit den weg te ruimen, en de
zoodalligen te bevredigen, die zich voorstellen, dat de faculteitsexamens geen voldoenden waarborg geven voor praktische bekwaamheid. -

In betrekking tot de

keu~e

der personen, niet

tot de fanuJteit behoorende , laat het artikel de meest mogelijke
vrijheid.

Bij voorkeur zullen deze zeker gekozen worden uit

de ingezetenen der academiestad, waar het examen wordt
afgenome~ :

bekwame geneeskundigen, apothekers, docenten

aan gymnasia, aan hoogere burgerscholen, aan de veeartsenijschool, tandartsen zullen er, naar gelang van den aard van
het examen, voor in aanmerking komen; maar niets verbiedt,
personen van elders aan te wijzen, en daaronder leden der
faculteiten van verschillende Universiteiten, tot wederzijdsche
controle, bijaldien daartoe aanleiding mocht worden gevonden.
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