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Het betoog, vervat in m~n' open brief aan de Leden
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende de
wetsontwerpen, regelende hel geneesI~undig staatstoezigt,
heert twee Lestt'ijders gevonden in de IIII. Dr. PENN en,
Dr. ALl CorrEN, - beiden Leden der Commissie, aan welke
de redactie der wetsontwerpen door den Minister van
Binnenlandsche Zaken was opgedragen.
lIet gewigt der zaak verbiedt mij die bestrijding onbeantwoord te laten.
De waarde der bestrijding zal het best aan het licht treden,
wanneer ik het door mij geleverde betoog resumeer, en voor
ieder punt onderzoek, in hoeverre mijne tegenstanders er in
geslaagd ZIjn het te weêrleggen. Maar veel nog hebben
ZIJ goed gevonden aan hunne bestrijding toe te voegen,
wat met mijn betoog in geen onmiddelhjk verband staat.
Ook daarop zal ik hun het antwoord niet schuldig blijven.
Van mijn voornemen, dit antwoord als naschrift te doen
strekken op den open brief, dien ik de eer had aan
de Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te
ligten , hcb ik aJgezien: om den polcmischen vorm, die

J
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onvermijdelijk was geworden, scheen het mij onvoegzaam
toe. Dat ik er intusschen niet minder hoogen prijs op stel,
door de Leden van de Tweede Kamer aan dit schégven
eenige aandacht te zien geschonken" behoef ik niet te verzekeren.
Het door mij geleverde betoog laat zich op de volgende
wijze resumeren:
,
10. Wegens het gel'Ïng- aantalleeraren, die daarenboven
niet uitsluitend zich kunnen wijden aan hun ambt, en
wegens het onvoldoende der hulpmiddelen en der inrigtingen, is het medisch onderwijs aan onze I1oogescholen zeer
gebrekkig. ~o. Eene wet, die aan een' nieuwen stand van
geneeskundigen gelgke bevoegdheid verleent als aan de
gegradueerden, zou, onder deze omstandigheden, voor
Amsterdam de gelegenheid openen, het medisch onderwifs
aan de Hoogescholen te onttrekken. 3°. Bij de regeling
van het hooger onderwijs, op een later tgdstip te wachten,
zou men, dien ten gevolge, staan voor een voldongen feit,
dat gebiedend zou vorderen, Of het universitair beginsel
prijs te geven, Of te Amsterdam eene IIoogeschool te vestigen. 40 • Zoodanige vestiging zou moeten gepaard gaan
met de opheffing van twee der bestaande lIoogescholen,
en het is ongeoorloofd, dOOl' eene schgnbaar onschuldige
wet, in een zoo gewigtig' punt, de toekomst aan banden
te leggen. 50. »IIet gebrekkig' stelsel der examina, afg;enoJ>men door de verschillende provinciale commissiën, die elk
1>hare eigene inzigten daaromtrent kunnen hebben,» welligt
in geen en deele de ontijdige regeling del' voorwaarden tot
heL verl,rijs'en der bevoegdheid als geneeskunstoefenaar :
het was voldoende, voodoopig rle examina uit de handen
dier commissiën in die eener enkele staats-commissie over
te brengen. 60 • Er bestaan geene gronden, om de regeling'
der voorwaarden tot genoemde bevoegdheid aan de hervorming van het llOoger ondcl'wUs te doen voom/g'aan,
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met opoffering del' onmiskenbare voordeelen van gelijktijdige
regeling, ook door den Minister zelven beaamd.

te

Vooreerst nu bepaal ik mij, met
repliceren op hetgeen
Leg'en de geresumeerde punten is in het midden gebragt.

1. Wegens het gering acmtal leera1'en, die daarenboven
niet 1ûtsl1bitencZ zich laL/men wijden aan h1bn ambt, en wegens
het onvoldoende der hnlprniddelen en der inrig ting en , is
het medisch onderwijs aan de Hoogescholen zeer gebrekkig.
De heide IIeeren geven te kennen, dat, naar hun
oordeel, - en de Heer ALl COllEN acht zich tot het geven
van een oordeel niet geheel onbevoegd -- de toestand van het
medisch onderwijs aan de IIoogescholen door mij in te
donkere kleuren werd afgemaald. Zij schijnen, in betrekking tot het medische, het optimisme te deelen, waarvan
de Minister van Binnenlandsche Zaken, bij meer dan ééne
gelegenheid, ten aanzien van het Hooger onderwijs in
't algemeen, heeft blijk gegeven.
Wat zal ik hierop antwoorden? Ik heh getracht de waarheid
te zeggen, niets meer en niets minder, en g'eloof er in geslaagd te zijn, den juisten indruk te geven van den toestand,
zooa]s hij werkelijk is, in vergelijking met hetgeen hij wezen
kon, in vergelijking met hetgeen ik elders gevonden heb.
Ik heb dit gedaan met te wijzen op de oorzaken, waaruit
die gebrekkige toestand noodzakelijk moest voortvloeijen.
Geen enkel der door mij genoemde feiten wordt door de
heide Hem'en bestrijders aang'etast. Ik kan dus volstaan
met te verwijzen op het eenmaal gezegde. Maar met voldoenin~~ kan ik cr bijvoegen, dat mün hooggeschatte
ambtgenoot, Pro1essor IIALBEH'fSlHA, hij de overdragt van
het rectoraat aan de Leidsche lIoogeschool, ten aanzien
van zÜn eigen persoon, nieL schroomde, onlangs openlijk
myne uitspraak te staven op eene wijze, waa1'\'oor ik eerbied Ileh en die ik tel' navolging aanbeveel.
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Eene wet, die aan een nieuwen stand van geneeskundigen gelijke bevoegdheid verleent als aan de gegradu_
eerden, zou, onder deze omstandigheden, voor Amsterdam
de gelegenheid openen, het medisch onderwijs aan de Hoogescholen te onttrekken.
In strijd met deze gevolgtrekking, die onmiddellijk voor
de hand ligt, zijn, volgens Dr. PENN, ))gewigtige redenen
Jlaan te voeren, om eene aanzienlijke vermeerdering van
listudenten aan onze Hoogescholen te verwachten,)) - En
welke zijn die redenen?
Vooreerst noemt hij het »prestige, dat aan den titel
van Doctor verbonden is,) Alsof onze realistische tijd
aan dergelijke titels veel waarde toekende! Thans reeds
laat men het voorkomen, alsof het staats-examen als geneesmeester betere waarborgen geven zal dan de faculteits-exam~ns. En hoe de Heer PENN hierbij de voorganger
is, blijkt uit zijne woorden: ))Alleen blijft het kwaad over,
lidat ook' in de onvoldoende examens aan onze Hooge))scholen gelegen is,» Of die staats-examens werkelijk
streng'er zullen zijn, is a priori moeijelijk te beoordeelen.
De eischen bij elk examen rigten zich noodzakelijk naar de
gemiddelde kennis der candidaten, en het gebruik, dat van
een verbeterd geneeskundig onderwijs zal worden gemaakt,
zal dus den maatstaf bepalen. Maar hetzij die maatstaf
hoog worde opgevoerd, het zij hij zinke tot een peil, ver
beneden dat der Academische examens: er is geen twijfel
aan, of men zal misbruik maken van den goedklinkenden
naam van staats· examen , om de aldus geëxamineerden in
de oogen van het publiek te verheffen.
Als tweede reden voert de lIeer PENN aan: ))dat de
))studenten aan de academische examens voor hunne eigene
»leermeesters verreweg' de voorkeur zullen geven boven
»het aflegg'en van staats-examens,)) Mijn antwoord is, dat
het een goed student om het even is, waar en door wien
hij wordt geëxamineerd, en dat met studenten, die uil
IJ.
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vrees voor het staats-examen den doctoralen titel zoeken,
de Hoogescholen niet gediend zijn. Ik spreek dan ook, zonder aarzelen, den wensch uit 7 dat, wanneer het ontwerp
onverhoopt tot wet mogt worden verheven, het in dien
zin geamendeerd zij, dat ook op de Doctoren het staatsexamen worde toegepast.
Eindelijk meent de IIeer PENN, »dat er geene gronden
))Zijn, waarom zij, die den titel van genees-, heel- en
»vroedmeester zullen verlangen aan de IIoog"escholen niet
»zouden worden onderwezen.» Laat het onderwijS' aan de
Hoogescholen verbeterd worden, tegelijk met eene reg~ling
der bevoegheid, en wij zullen zien. ilZijn de hoogescholen
»naar de eischen" des tijds hervormd en uitgebreid,» zoo
sprak ik reeds in mijn' open brief, »dan behooren zij
»niet slechts teg"enover iedere andere instelling zich te
»kllnnen handhaven, maar moeten feitelijk te weeg bren»gen, wat, bij de erkende vrijheid van onderwijs, de
»wet niet eischen kan: dat niet alleen zij, die naar den
»doctoralen titel streven, maar ook de meesten von hen,
»die, zonder dien titel, slechts de bevoegheid verlangen tot
»uitoefening" van eenigen Lak der geneeskunst, bij voorkeur
»van de aan 's R\iks IIoogescholen gegevene gelegenheid
»gebruik maken, om de vereischte lcennis tot het afleggen
»van het staats-examen op te doen.»
't Is zeer opmerkelijk, hoc de lIeer PENN, bij zijne
derde reden, het prestige, aan den titel verbonden, en de
voorkeur der studenten, om door hunne eigene leermeesters
te worden geëxamineerd, zoo geheel uit het oog verliest.
Van de lezers mogt hij niet verwachten, dat zij die
tegenstrijdigheid zouden over het hoofd zien.
Toch neem ik aan, dat hij de zwakheid van zijn hetoog
in deze cardinale questie wel zal gevoeld hebben, en het
bevreemdt mij daarom niet, zijne boven uiLg"esproken verwachting nader geadsteueerd te zien meL de verrassende
~pmerldng": )dat van andere zUden een grief er uiL ontleend
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l)is teg'en het. ontwerp, dat, namelijk, de leerlingen naar
l)de Universiteiten zullen stroomen , om de staats-examens
»te ontg'aan.» Gelooft dan werkelijk de Heer P,ENN 1 dat
én de Leden der Academische Senaten, die hunne bezwaren
tegen het wetsonLwerp met klem bij de vertegenwoordiging
inbragten, én de medische Professoren van he! Athenaeum
ill~~stl'e, die alléén op deze wet hunne hoop tot herstel van
den luister der instelling -gevestigd hebben, allen, gelijkelijk,
meL blindheid zijn geslagen? - Neen! de lIeer PENN gelooft dat niet. Men leze verder:
»NieL in ontwerp n is de grond tot vrees bij vele
»lIoog'leeraren del' Universiteiten te vinden, maar alléén in
»)het vooruitzigt, dat Amsterdam's geneeskundig' ondet'wijs
»zich in die mate zou kunnen ontwikkelen, dat daarmede
»de toekomst del' Universiteiten kon bedreigd worden,»
En, inderdaad, zij wordt bedreigd, tenzij het onderwij s
worde hervormd en uitgebreid, alvorens ontwerp Il tot wet
verheven wordt.
De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft intusschen
reeds bij voorraad zich in gelijken zin verklaard als de
lIeer PENN, In de zitting van de Tweede Kamer der
Stalen-Generaal van 8 December 1.1., sprak hij, als volgt:
'!>De geachte spreker uit Amersfoort zegt, dat bij aanneming
»van de geneeskundige Vletten de medische facnlteit te
)mieL zal gaan. Indien ik in de gelegenheid mogt worden
»gesleld, mijne meening te doen kennen bij de discussiën
»over die ontwerpen van wel, - aangenomen, dat die
Duiscussie ooit gehouden "vordt 1), - dan hoop ik het
1) Zoo sprak de Minister van Binnenlandsche Zaken in de zitting
van den 8 December 1864. Daaruit moge blijken, dat de Heer
ALl COllEN alvast een der (loeIen van zijn betoog had kunnen
achterwege laten, getiteld: Ooe l()oilli(J gegroJtd op I'edo 1113 ofval'Îng des
IIoogleel'aa1'$ hooJl was, dat de ontlOel'pm niet zouden in beraadslaging
(,:Olllcn. "Ik beleen openhartig," zegt hij, "dat deze verklaring in
dqn mond van elJlt lJoogleerctctr mij evenzeer leed gedaan, als
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»betoog tc levcl'en, dat de Geneeskundige faculteit daarb\j zal
»winnen, en dat het onderwijs, aan de Geneeskundige facul»teiten toevertrouwd, ten gevolge van deze nieuwe instelling
»oneindig meer zal worden hetgeen men behoeft en verlangt.»)
lIet slot der redenering' is mij volkomen duister, en op
welke gronden men wil betoogen, dat de Geneeskundige
faculteit bij het aannemen der ontwerpen winnen zal, blijft
mij een ràadsel. Naar mijn oordeel, zal niet d,e Minister,
maar de Stedelijke Raad van Amsterdam daarover te beslissen hebben, In hunne handen plaatst het wetsontwerp
de toekomst der Hoogescholen, Wanneer genoemde Raad
voortgaat te handelen met die onbekrompenheid, waarvan
hij in zijne zitting van 26 Januarij jl. blijk gaf, dan is, met
de verheffing van dit ontwerp tot wet, de bloei van het
Medisch onderwüs te Amsterdam, ten koste van dat der
IIoDgescholen, verzekerd. En met die weL in de hand,
zal men waarlijk geene .gróole overredi~gsgave behoeven,
om den Raad te doen inzien, hoe gewigtige belangen hier
op het spel staan, en hoe schoone kansen voor Amsterdam
,geopend worden tot concentratie van 't hooger onderwijs.
Neen, het is geene illusie, zooals de Ueer ALl COITEN
beweert, dat het aannemen van ontwerp H al spoedig
in de hoofdstad eene inrigting' voor Medisch onderwijs zou
in het leven roepen, die de Medische faculteiten der IIoogescholen zou in de schaduw stellen en met ondeeg'ang beo
dreigen. - Wie zou zich over den bloei eener zoodanige
instelling niet van harte verheugen? maal' wie ook niet
het offer betreuren, dat er aan gebragt werd?
En dat offer - het werd door niets gevorderd,
De wetgever heeft het in zijn magt, de IIoogescholen,
met behoud van het universitaire beginsel, te doen bloeihoogelijk verbaasd heeft." Hij had er leunnen bijvoegen: alZ vcm
dell, Milzistm'. Het blij1ct nu all één , dl1t 001, nii. de zitting van
10 November er ge ene reden was, mijne hoop geJlCel te laten nil'Cn,
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jen, en Amsterdam hoofdzakelijk Dan het practisch-medisch
onderwijs dienstbaar te maken. Daarmede alléén zouden
de algemeene belangen, te gelijk met die van het hooger
onderwijs, gebaat zijn.
liL Bij de regeling van het hooger onderwijs zou men,

dien ten gevolge, stactn vom' een voldongen feit, dat gebiedend zotb vorderen, of het universitaire beginsel p1'ijs te
geven, of te Amsterdam eene IIoogeschool te vestigen.
De bestrijders van mijn betoog hebben verzuimd, het
hier geresumeerde punt in behandeling te nemen. Bij het
gemis aan alle gronden tot bestrijding van punt II, waarvan III het noodzakelijke uitvloeisel is, had men van dit
laatste eene afzonderlijke bestrijding mogen verwachten.
Ééne zinsnede slechts komt hieromtrent bij den Heer PENN
voor, die waard .is 'gereleveerd te worden. »Over de oprigting
»eener Rijks Hoogcschool te Amsterdam,)) zoo vermeet hij
zich te zeggen, »zal ik niet uitweiden; ik geloof niet, dat
»iemand, ook Professor DONDERS niet, al zegt hij heL., in
»ernst cr aan gedacht heeft of verder er aan denken zal.»
Ik weet niet wat mij in deze woorden meer getroffen
heert, óf de beleedigende vorm, die, naar· ik vertrouw,
niet in de bedoeling lag' van den lIeer PENN, óf de kortzigtige bekrompenheid, die alléén den blik durft rigten op
hetgeen onmiddellijk voor de voeten ligt.

IV. Zoodanige
de opheffing van
is ongeoorloofd,
een zoo gewigtig

vestiging ZOH moeten gepcutrd gaan met
twee der bestctctncle IIoogescholen, en het
cloo?' eene schijnbaar onsclmlclige wet in
}J1mt de toelwmst aem banden te leygen.
Daartegen is geen woord vernomen. Misschien is de
wenk zelfs welkom geweest.

V. »IIet gebrehhiv stelsel dm' examina, afgenomen doo,'
))de 'L'el'schillende P1'ovinciale Com111issièi~, die elk hare
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»ei!Jene inzigten hebben Imnnen» (woorden, overgenomen
uit de memorie van toelichting der wetsontwerpen) wettigt
in geenen deele de ontijdige ?'egeliug der voorwaarden tot
het verkrijgen der bevoegdheid als geneeslmnstoe{enctar: hel
was voldoende, voorloopig de examina ~tit de handen dier Commissiën in die eener enkele Staats-commissie over te brengen.
In mijn »Opcn brief» heh ik uitvoerig betoogd, dat door
den laatstgenoemden maatregel bijna alles zou verkregen
worden wat het wetsontwerp tracht te bereiken, zoo als
trouwens bij het onderzoek in de afdeelingen reeds was
aangemerkt. Treden mijne bestrijders daartegen met nadruk
op, - de taak der wederlegging is mij zéér gemakkelijk
gemaakt. 't Zal voldoende zijn, hunne g'eheele bestrijding
letterlijk over te nemen:
»IIeeft de inhoud zelfs van Ontwerp II,» zoo roept
de Heer ALl eOHEN uit (bl. 15) »dan enkel betrekking
»tot de opleidings-kwestie? Ik kan volstaan met, in
»plaats van alle antwoord, eenvoudig op de zaak zelve
»te wijzen en met betrekking tot Ontwerp II in 't bij»zonder op te merken, dat daarin sprake is, behalve
Jlvan de regeling der voorwaarden tot verkryging der
»bevoegdheid van geneeskundig'e, ook van die tot het beko»men van de bevoegdheid van apotheker, hulp-apotheker,
»leerling-apotheker en vroedvrouw, diensvolgens van eene
»regeling betreffende een aanzienlijk medisch personeel, dat
llmet de Academische kwestie, zoo als ze gesteld wordt,
»)fiiets heeft uit te staan, en 2), dat er geregeld worden
»)fiog andere onderwerpen, wellcel' voorziening evenzeer
»behoort tot de moeijelijkste, als tot de dringendste punten
»van geneeskundige staatszorg, nl. de tot dusver geheel onwet»tige (d. i. in strijd met de wet van 1818 geregelde) prakl>tijk der officieren van gezondheid en vooral de overgang's»toestand der tegenwoordig bestaande geneeskunstoefenaren
wan zoo velerlei soort en aard, met betrekking tot de
»aan ieder hunner voortaan wettelijk toe te l{ennen regten.»
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En hooren wij den Heer PENN,: llVan zoodanig ontwerp
l>lTIag' niet gezegd wOI'den, wat de lIeer DONDERS zich
l)Veroorlooft: dat men verlegen moet z~j~ met geyen van'
l>een antwoord op de vraag, wat er door wordL bereild?
»Nog' minder mag de valsche voorstelling er van worden
l)gegeveIi: dat slechts de afwijzing van enkelen, die de
l>bevoegdheid als Plattelands-geneeskundigen zouden ver»langen, het gevolg el' van zijn zou, dat even goed
»kon worden bereikt door het overbrengen van de
l>examens del' Provinciale Commissiën naar ééne Staats«commissie,ll
l)lk ontken het niet, daL door wIk eene concentratie der
»examens verbetering zou teweeg g'ebragt worden, maar
Dde veel grootere voordeelen, die Ontwerp n geeft, de
llnoodzakelijke rigting van studie, de noodzakelijke beoefelllling der geneeskundige wetenschappen als een geheel
»zouden er niet door worden verkreg'en., ... : tenzij men
l>onregtvaardig 'wilde zijn.
llHet is waar, zulk eene staats-commissie zou een exa!llen
llkunnen afnemen van een Stedelijken-, Plattelands- 01
llScheeps-Heelmeester of VroedmeesLer, gelijk staande met de
llexamens iu artt. 5 en 6 van het ontwerp omschreven.
»Zij zou kunnen vorder~n, dat een candidaat voldoende
llvoorbereidende kennis van talen en wiskunde had, dat hij
»een examen in de natuurwetenschappen aflegde. Zij zou
llhem een deug'delijk examen kunnen afnemen in den ge»heelen omvang der geneeskunde, maar zij zou hem toch
»de bevoegdheid moeten onthouden, om die kennis vrijelijk
»toe te passen.
»Ik erken verder nog, dat zelfs die onreglvaardigheid
»beter zou zijn dan heL stelsel. waaronder wij leven, waarbij
»de Stedelijke Heelmeester heL noodige van de Geneeskunde
l!lliet behoefL te kennen en waarbij de Plattelands-Heelllmeester zijne b~l de wet slechts onvolledig vereischte ken»nis in de Geneeskunde op meer dan 2/3 der bevolking'
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Dt11ag toepassen. rIet zou beter zijn, omdul althans Iwl
»publiek, waarvoor dan toch de Geneeskundige is, daa'l'bij
»de dupe niet worden kon van wetlig verkregen bevoegd»heid op valsche grondslagen. Maal' ik ontken, dat er een
Jlredelijke grond te vinden is, waarop men iemand de be»voegdheid zou mogen onthouden, die de blijken van vol))doe~de bekwaamheid gegeven heefL)
Ik bepaal mijne weêl'legging tot het eenvoudige verzoek, de
woorden mijner bestrUders naauwgezet te willen overwegen.

VI. Er bestaan veene gronden, Oln de regeling der voorwaarden tot genoemde bevoegdheid aan de hervo1'ming van
het Booger Ondertm;js te doen voorafgctrtn , 1Jwt opoffm'in!f
der onmislwnbare voordeelen van gelij/äijdige 1'egeling,
doO?' den Minister zelven beamnd.
Dit gewigtig punt hebben m\ine bestrijders naauwelijks
aangeroerd. Trouwens de moeijelijkheid eener regeling der
bevoegdheid, zonder inbreuk~ te maken op de bestaande
besluiten omtrent het Hooger Onderwijs, hadden zij bij het
stellen der wets-ontwerpen zeker in ruime mate ondervonden.
En toch, dit was de uiLdrukkelijke voorwaarde, door den
Minister gesteld, toen hij de redactie del' wetsontwerpen
aan eene Commissie opdroeg. Het is waar, dat de bestaande
besluiten op het hoog'er onderwijs door de ontwerpen niet
regtstreeks worden aangerand; maar de bedoeling van den
Minister is evenmin bereikt, wanneer op indirecte wijze
de toekomstige regeling van het Hooger Onderw,js wordt
aan banden gelegd. Wat voor het oogenblik dringend wordt
vpreischt, kon worden zamengevat in deze twee artikels:
Art. 1. De Provinciale Geneeskundige Commissiën worden
ontheven van het afnemen der examens voor ,de niet gegradueerde Geneeskundig'en, voor Apothekers , Dl'og'isten en
Vroedvrouwen.
Art. 2. lIet afnemen der examens, bedoeld in art. 1,
wOl'dt aan Commissiën, daal' ons te benoemen, opgedragen.
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lIet slot van mijn »Open briefl) heeft aanleiding gegeven
tot eenig misverstand, van de zijde van den heer ALl COITEN.
Ten onregte geeft hij aan dat slot de beleekenis eener conclusie.
»Wat ik hoop en verwachten durf,» zoo eindigde ik mijn
brief, lJis alzoo dit: dat de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Daan de wetsontwerpen regelende het geneeskundig Staatslitoezigt enz., in het bijzonder aan Ontwerp I1, hare goedlJkeuring niet verleene, en door die verwerping met aanlJdrang te kennen geve, hoe hoogen prijs zij stelt op de
»regeling van het Hooger Onderwijs, die door den kwij:menden toestand, waarin het verkeert, evenzeer gevorderd
)nvordt, als zij door de Grondwet wordt vereischt.» Vooreerst nu ziet een ieder, dat in mijn brief alleen Ontwerp II
bestreden werd, en dat ik slechts in het voorbijgaan den
wensch uit, dat ook de overige ontwerpen, waartegen van
andere zijden gewigtige bezwaren zijn in het midden gebragt, niet mogen bekrachtigd worden. En, ten anderen,
is het geenszins logisch, het tweede deel der periode, dat
hier blijkbaar als eene consequentie wordt voorgesteld van
het eerste, mij als een tweede oogmerk toe te dichten.
Ik durf mij waarlijk niet vleijen, dat overtuiging der behoefte tot regeling van de geneeskundige aangelegenheden
den Minister bewegen zou, om met zooveel meer spoed
tot de regeling van het 1I00ger Onderwijs over te gaan.
In dien zin, zou de afstemming der Kamer een wenk kunnen
zijn, - meer niet. Maal' wanneer, omgekeerd, de heer
PENN wil betoogen, dat het aannemen der wetsontwerpen,
regelende het Geneeskundig Staats-toezigt, de regeling van
het Hooger Onderwijs zou bespoedigen, verwonderen wij
ons niet bij hem op volzinnen te stuiten, zinledig als deze:
))ZOO zou men langs dien weg aIligt meer naderen tot
lJhet tijdstip, waarop eene wet tot regeling van het IIooger
»Onderwijs zou kunnen tot stand komen, dan door het
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»kleingeestig bestrijden van een ontwerp, dat door het
llstellen van veel hoogere eischen voor de opleiding van de
»geneeskundigen, de noodzakelgkheid der verbetering van
llhet geneeskundig onderwijs des te meer zou doen ge»voelen en ingang vinden.»
Of zou de Heer PENN hiermede bedoelen, dat de spoedig
bedreigde ondergang der Geneeskundige Faculteiten den
wetgever zou nopen, daaraan door eene vervroegde regeling
van het Hooger Onderwijs nog zooveel mogelijk te gemoet
te komen?
Dan kan ik mijn' tegenstander slechts danken voor de
adhaesie, in een onbewaakt oogenblik aan IIfijn betoog
geschonken.

Bij het gevoel, dat het mij niet moegelgk kon vallen,
hunne bezwaren te weêrleggen, is het zeker niet vreemd,
dat mijne bestrijders nog andere hulpmiddelen te baat
nemen, om de bewijskracht van mijn betoog te verzwakken.
Daartoe moet vooral strekken de beschuldiging van inconsequentie. Als voorzitter der Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst in de algemeene vergadering, te
's Gravenhage in 1859 gehouden, zou ik het stelsel van
vrij onderwijs en van waarborgen door Staats-examens,
zooals dit in de toen voorgedragene concept-memorie van
het hoofdbestuur was uiteengezet, met groote kracht verdedigd hebben.
De toedragt der zaak, door de heeren PENN en ALl COHEN
als om strijd geëxploiteerd, is deze. In 1859 was ik lid
van het hoofdbestuur, niet voorzitter van de maatschappij
voor Geneeskunst. Het hoofdbestuur had eene conceptmemorie betreffende de geneeskundige staatsregeling naar
de afdeelingen verzonden, waarop een tal van aanmerkingen
gevallen en amendementen voorgesteld waren. Op de algemeene
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vergadering', in den IIaa~ te houden, zouden deze in disCUSSlt3
worden gebragt. Die concept-memorie was het werk van
één man, van den wakkeren Secretaris, mijn' hoog'eschatten
vriend Dr. IIEIJE. Zoodanig'e stukken g'aan trouwens in
den regel uit v~n één persoon. Maar hier zeker gold dit
in den volsten zin des woords. Nooit, zooveel ik mij
herinner, heeft eenige bedenking van een lid van Qet
hoofdbestuur, nooit de aanmerlöng van deze of gene afdeeling hem in zijne eenmaal verkregen overtuiging doen
wankelen. Dr. HEIJE heeft zich doen kennen als een man,
aan wien transactie te eenenmale vreemd is. In schijn
gaf hij soms toe, in werkelijkheid nooit. Hij stelde beginselen op den voorgrond en wat hij hieruit afleidde stond
onwrikbaar vast. - De oppositie omtrent sommige punten
scheen intusschen ditmaal inderdaad bedenkelijk. Het hoofdbestuur hield eene bijeenkomst in den avond vóór de algemeene vergadering. Om onderscheidene redenen nu, vooral
echter om de discussie over een zoo groot aantal punten
Le vereenvoudigen, stelde Dr. HEIJE voor, de verdediging
der Memorie aan één der hoofdbestuurders op te dragen.
Mij wenschte hij daarmede belast te zien. Hij zelf, de
andere leden van het hoofdbestuur zouden zwijgen. Zijn
voorstel vond algemeen bijval. Mijne goede vrienden Prof.
VAN GEUNS, President, en Prof. VOORHELM SCHNEEVOOGT , als
oud-hoofdbestuurder ter vergadering aanwezig, bragten hunne
gronden bij, om mij tot het aannemen van het mandaat .te
bewegen. Ik was daarop in het geheel niet voorbereid.
Alvorens mij te verklaren, verlangde ik de verschillende
punten, waarover de discussie zou loopen, in de bestuursvergadering behandeld te zien. Onmiddellijk gingen wij daarLoe over. Ik vroeg inlichting omtrent ieder punt, maakte
bedenkingen, opperde bezwaren. De Secretaris bragt ieder
vraagpunt spoedig tot helderheid en kwam aan menige
bedenking te gemoet. Maar omtrent enkele punten werden
mijne bezwaren niet opgelost. Dat evenwel was niet langer de
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vraag: heL uur van discussie in het hoofäbèstuur was voorbij. Het allerminst kon het hoofdbestuur, dat zelf het ont·
werp had geleverd, terugkomen op de meening, dat de
regeling der bevoegdheid ook zonder voorafgaande regeling
van het hooger onderwijs kon geschieden. De vraag was
alléén " of ik bereid 'was, dit punt, even als de overige
punten, te verdedigen namens het Hoofdbestuur, dat tot
die verdediging besloten had. Ik zag daarin geen bezwaar.
Meer dan ééne omstandigheid spoorde veeleer mij aan, de
opdragt te aanvaarden. Het kwam mij voor, dat de belangen der Hoogescholen door sommigen op bekrompen wijze
waren voorgestaan. Vrijheid van onderwijs verlangde ik
bovenal. Niet minder wenschte ik de academische examens
te zien afgeschaft en door staatsexamens vervangen. Het
stelsel van academische examens werkte, in mijn oog, reeds
daarom verderfelijk, omdat de faculteit, die ondersteld werd
de geringste eischen te doen, op de meeste studenten kon
rekenen; en ik wist daarenboven bij ervaring, hoe de student van onvoldoenden aanleg, na een paar maal te zijn
afgewezen, toch eindelijk bij eene derde poging, na hernieuwde blijken van vlijt, werd toegelaten, ik zeg' niet uit
medelijden, maar omdat men, ten slotte, tegenover zooveel
volharding, telkens met eenigen schijn van vooruitgang,
den maatstaf verliest voor de beoordeeling der grenzen,
waar het pligt wordt af te wijzen. Dit alles, en veel meer
nog, wist ik te kunnen zeggen, wanneer ik de taak der
verdediging op mij nam.
De Heer PENN was geroepen, om voor het eerst de verfoeijelijke gedachte bij mij te dO,en opkomen, dat mijne Amsterdamsche vrienden met eenige bijbedoeling den Utrechtsehen Hoogleeraar als verdediger der Memorie wenschten
te zien optreden, - eene gedachte, die ik ook even snel
weder van mij afwierp.
Dat ik niet uit eigen naam, maar uit naam van het hoofdbestuur sprak, heb ik uitdrukkelijk verklaard, en staat in
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de handelingen van de elfde algemeene vergadering del'
maatschappij 1) geboekt met de volgende woorden: »ProJ'essor
»DONDERS - voor het Hoofdbestuur het woord opvattende»verontschuldigt zich zoo váák te spreken. Het IIoofdbestum
»echter heeft, ter vereenvoudiging der beraadslaging wen»schelijk geacht, de toelichting van al deze punten bepaal»delijk aan één Lid des IIoofdbestuurs op te, dragen. Hij
»doet alzoo uit naam des Hoofdbestuurs opmerken, dat»
enz. - Telkens ook staat in de gedrukte handelingen mijn
naam te lezen als: »het Hoofdbestuur (Prof. DONDERS}) Mijne
beschuldigers hebben daarvoor hunne oogen gesloten. Overigens is het door den Secretaris genotuleerde ook niet
gelijk te stellen met stenographie. De oordeelkundige lezer
ziet onmiddellijk, dat die sententieuse vorm uit de pen gevloeid is van den Heer HEIJE, wiens individualiteit te sterk
is, om zich onwillekeurig niet meer of minder af te drukken
in het door hem geleverde resumé van 't gesprokene.
Ziedaar wat men te houden heeft van de inconsequentie,
die zelfs de Utrechtsche courant, - te kwader ure voorgelicht
door een' tegenstander der Utrechtsche Hoogeschool , die
zijnen lafhartig verzwegen naam kwalijk verbergt, - als wapen tegen mijn betoog gebruikt heeft. Gaarne erken ik,
meer dan vóór vijf jaren overtuigd te zijn van de noodlottige
gevolgen van een' maatregel, tot welks verdediging ik mij
destijds leende. Maar veel ook is er in die vijf jaren gebemd, wat mijne oogen moest openen voor het stelselmatig
streven van velen, om het medisch onderwijs te concentreren in Amsterdam.
Ik zou er overigens niet voor terugdeinzen, het openlijk te
erkennen, zoo mijne overtuiging veranderd ware. Consequentie, in den geijkten zin des woords, is, in mijn oog,
geen deugd. Wie haar nastreeft als doel, is op een gevaarlijI{en weg, en veroordeelt zich zelven óf tot blindheid
1) Tijdschrift voor Geneeskunde I 1859 hl. 406,
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voor het licht van nieuwe feiten, óf tot leugen en huichelarij. Alléén waar zij de ongezochte uitkomst is van het
streven naar waarheid, is zij het heerlijke verschijnsel, dat
slechts een groote en helderziende geest ons soms te aanschouwen geeft. Maar ook dan nog is het een verschijnsel
in ontwikkeling. Het is waar, eene meening, die bij eIken
sLoot aan het wankelen raakt, mist zeker den vasten grondslag, die haar alléén waarde kan bijzetten, en eene over-tuiging , die staat en valt met de omstandigheden, kan de
verdenking niet ontgaan, door eigenbelang te worden
bestuurd. Maal' hij, wiens overtuiging, zonder eenige
wijziging zijner personele belangen, voor den drang van
nieuwe feiten zwicht, brengt veeleer in mijn oog een krachtig
getuigenis mede voor de waarheid van helgeen hij verdedigt.
De geschiedenis der beschaving, zoowel als die van iedere
wetenschap, bewijst het in talrijke voorbeelden.
Ik mag dIt echter niet op mij zelf van toepassing maken.
Wel is mijne maatschappelijke positie in alle opzigten dezelfde als in 1859, en de beschuldiging, van thans door
partijzucht verblind te zijn, zou ik met verachting van mij
mogen afwerpen, zoo ik ze niet belagchelijk vond. Maar
de tegengestelde overtuiging' is nooit de mijne geweest, en
mijne thans gevestigde meening' is slechts de natuurlijke
ontwikkeling van mijnen vroegeren twijfel.

Eindelijk, om niets te verzuimen, hebben de genoemde
Heeren hunne poging tot weêrlegging verbonden met persoonlijke aanvallen. Mijne verontwaardiging duurde slechts
een oogenblik, en ik schrijf mijn antwoord buiten haren
invloed. Zonderling is het, dat zoo menigeen aan de
schrijftafel alle zelfbeheersching schijnt te missen. In de
eenzaamheid vergeet men zijn' tegenstander, en veroorlooft
zich uitdrukkingen, die de mond zou weigeren uit te spreken - zoo zij al in heL brein opkwamen, wanneer men
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stond tegenover den man, dien men goedsmoeds beleedigt.
Wat men in het leven, bij persoonlijke aanraking, voor
alléén voegzaam houdt, meent men, schrijvende, ongestraft
te mogen ter zijde stellen. Deze handelwijze is zeer algemeen, maar ze is er niet te beter om. De Heer ALl COllEN
kleedt zijne aanvallen in op eene wijze, alsof hij het onbetamelijke er van gevoelde; maar het is hem niet gelukt, zichzelven te bedwingen. Het leedwezen, dat hij zegt te gevoelen bij het uiten van woorden, die den schijn zouden
kunnen hebben van personele polemiek, had hij zich best
kunnen besparen. In m~jn open brief bezigde ik de woorden: »Het in Amsterdam gevestigde Hoofdbestuur heeft
»zich door de belangen van het te Amsterdam gevestigd
»onderwijs laten beheerschen.» De Heer ALl COllEN noemt
dit »eene beschuldiging en verdenking, waartegen elk on»afhankelijk, onpartijdig man zich moet verzetten.» »In
»onze parlementaire wereld,» zoo verstout hij zich te zeggen, »zOU men het eene leelijke insinuatie kunnen noemen.» Hij past er op toe de in ons parlement uitgesproken
woorden: »Men mag de daad en de gedachte beoordeelen,
»die aan de daad ten grondslag ligt, maar de intentie te
Jiaccuseren is misbruik van de vrijheid.» Waarlijk, in
mijne woorden ligt g'eene accusatie der intentie. Op zich
zei ven reeds zijn die woorden duidelijk genoeg en vrij van
alle dubbelzinnigheid. Maar waarom vergeet de Heer ALl
COllEN er aan toe te voegen wat onmiddellijk volgt: »on»willekeurig geschiedde dit nu meer en meer.» ZÓÓ is het:
onwillekeurig laat men zich vaak beheerschen door belangen,
waarvoor men sympathie heeft. Eene zoodanige verklaring
van eene handeling', die men niet kan goedkeuren, staat bijna
gelijk met eene vergoêlijking. En hij, die in sLaaL is, ook
daaruit venijn te zuigen, zou ons in de verzoeking kunnen
brengen - zoo achting voor ons zelf ons niet weêrhield hem zijne eigene woorden voor de voeten te werpen.
Maar de aanval van den lIeer ALL COIlEN gaat nog
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verder: ik zou de leden van het hoo1äbestuur, buiten
Amsterdam wonende, hebben beleedigd. Het is waar,
reeds bij de oprigting der Maatschappij was men er op
bedacht, den overwegenden invloed der Amsterdamscl1e
leden te neutraliseren. Naast vier leden uit de hoofdstad
. zou bijna het dubbeltal uit andere plaatsen »zitting» nemen.
Alsof zeven absente leden, die eens of tweemalen 's jaars
ter vergadering lwmen of niet komen en even dikwijls om
de Maatschappij te denken hebben, een tegenwigt konden
vormen tegen de vier in Amsterdam aanwezige! Niemand
behoefde ffi\i den denkbeeldigen invlo~d der buitenleden op
den gang der MaatschapP\i te leeren kennen. Zes jaren
lang heb ik als hoofdbestuurder geleg'enheid gehad, dien
waar te nemen. Welnu, mijne ervaring; is deze: dat één
man, en wel Dr. HEIJE, de ziel was van de geheele Maatschappij voor Geneeskunst, en dat hij eene krachtige ziel
hebben moest, om het logge ligchaam in beweging te
breng'en, maar, aan de andere zijde, van zelfstandig'e beweging van dat ligehaam dan ook in den regel weinig te
vreezen had. Met meer regt dan LODEWIJK XIV gezegd
heeft: »L'état c'esl moi,» kon Dr. HEIJE zeggen: »De Maatschappij voor Geneeskunst ben ik.» Want ook de in Am~
stel'dam wonende hoofdbestuurders dachten niet aan verzet
tegen de overtuiging en den wil van den Secretaris, of
lieten althans het bes Luur der zaken aan hem over, denkende: wat hij doet is wèl gedaan. Zelfs de President
moest naast den Secretaris in de schaduw treden, omdat
de laatste alléén met de zaken regt goed vertrouwd was.
In hoeverre de invloed van Dr. HElJE op zijn geachten opvolger, den bekwamen Dr. ZEEMAN, is overgegaan, weet ik
niet bij ervaring, en is ool{ tamelijk onverschillig. Maar
waar de Secretaris permanent is, terwijl de leden periodiek
aftreden, waar de Secretaris het fac-totum is, terwijl de
leden zóó weinig van de zaak vernemen, dat ik meer dan
één zelf heb hoo1'en betwijfelen, 01' hij nog hoofdbestuurder
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was al dan niet, daar is noch het talent, noch de gee7tkracht noodig van onzen HEIJE, om zoo tamelijk zijne eigene
overtuiging te doen gelden. In elk geval, wie er aan twijfelt, of het in Amsterdam gevestigde Hoofdbestuur gelegenheid had, de Maatschappij naar Amsterdamsche inzigten
te doen handelen en spreken, kent de waarheid niet.
De hier gegeven voorstelling is noch nieuw noch bijzonder; en voor een enkel persoon, die ze in het openbaar
zou bestrijden, zullen honderden in vertrouwelijke gesprekken de juistheid daarvan gaaf toestemmen.
Want, in waarheid, de stem der Maatschappij voor Geneeskunst is niet de vox populi. Hij dwaalt, die meent
daaraan eene groote beteekenis te moeten hechten. Men kan
met ALl eOHEN schoonklinkende phrasen citeren uit de redevoeringen van Presidenten. Daarmede wordt niets bewezen.
Eens in het jaar moet een President declameren. »Dat is
mijn ambt,» kan hij zeggen, met volle regt. Die declamatie
is het gelegenheidskieed: hij trekt het aan, omdat het voegzaam is, wel wetende, dat niemand het hem euvel duiden
zal, wanneer hij het fatsoen der Maatschappij in allen deele
tracht op te houden. Daartoe ook strekt het verslag van
den Secretaris, tintelende van geest, dat met belangstelling
en vooral met uitstekend genoegen gehoord en gelezen wordt,
en voor een oogenblik ons in den waan zou brengen, alsof
er veel gewigtigs gedaan ware. Tevens - ik mag het
niet verzwijgen - werden over meer dan één belangTijk
onderwerp goede verslagen uitgebragt , in den regel evenwel
te danken aan den ijver van één enkel Lid, dat zich over
gemis aan medewerking der afdeelingen steeds te beklagen had.
De waarde der Maatschappij voor Geneeskunst misken
ik niet. Integendeel, ik schat ze hoog. Maar zij ligt niet
in de zamenwerking der verschillende kringen, maar in
iederen kring in het bijzonder, waar zij broederschap aan-
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kweekt, kennis bevordert en den wetenschappelijken zin
levendig poudt. Niet door eene vereeniging , die op zamenspanning gelijkt, maar door het aankweek en van wetenschap
en praktische kennis behoort men te streven naar waardering en invloed in de maatschapp~j. Langs dien weg
alléén is het een edel streven, in overeenstemming met
het algemeen belang. Wat ik als President der Maatschappij
voor Geneeskunst tot thema koos en ontwikkelde, is ook
thans mijne overtuiging: Wetenschap is de hefboom tot
eene waardige opbeuring van den geneeskundigen stand.
Niet slechts de stem der Maatschappij voor Geneeskunst,
ook het aan de tweede kamer der Staten-Generaal gerigte
adres, geteekend door verscheidene Presidenten van Provinciale Geneeskundige Commissiën, heb ik getracht tot z\jne
betrekkelijke waarde terug te brengen. Hevig is de verbolgenheid mijner bestrijders over deze vermetele daad. De Heer
PENN ziet daarin het bewijs, dat ik mij door partijzucht
laat verblinden, en de Heer ALl COllEN roept met emphase
uit: llHoe? de bedoelde Presidenten zouden alles wat naar
»overtuiging zweemt, zouden alle zelfstandighei~ over boord
llgeworpen hebben enkel ten believe van een ambtgenoot,
llZij die ook de hooggeachte Hoogleeraar TILANUS.» Op
deze wijze, zoo gaat de Heer COllEN op gelijken toon voort,
zou mijne oppositie »gevaar loopen vereenzelvigd te worden
»met de hatelijke en louter personele polemiek van zeker
»blad, dat, met het oog op de zaak in questie zich niet
)ontzag te spreken van quasi- betuigingen van bijval, waardoor
»men, dank zij het fransche stelsel van politieke claqueurs,
»de protesten tegen zooveel overmoed en dwingelandij, als
»waarvan ook de Heer THORBECKE tegenover de Genees)kunde en aanverwante vakken blijk geeft, tracht te smoren.ll
'Moet de hevigheid van den aanval hier voorzien in het
gemis aan gronden?
Laat ons zien wat er van de zaak is. Ik vernam, en
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het bleek mij uit gewisselde brieven, dat de Hoogleeraar
TILANUS zich schriftelijk gewend had tot de Presidenten der
provinciale Commissiën, met het doel adhaesie te verwerven
aan het bedoelde adres. Nu is mijne bewering deze, dat,
wanneer een man, als de Heer TILANUS , zich de moeite geeft,
de wetsontwerpen in het licht te plaatsen, waarin hij ze zelf
ziet, daarbij van het een of het ander de nuttige zijde doet
uitkomen en op menig wezenlijk voordeel, langs dien weg te verkrijgen, wijzen kan, hij alléén gevaar loopt schipbreuk te lijden
bij zoodanigen , die een open oog voor de schadelijke zijde
reeds tot eene zelfstandige overtuiging had gebragt in tegengestelden zin. En toch van de twaalf Presidenten hebben
slechts zes het adres onderteekend , hetzij omdat de lIeer
TILANUS gemeend heeft, zich tot sommigen niet te moeten
wenden, 1) hetzij omdat zijn aanzoek het gewenschte gevolg
niet gehad heeft. Vooral heeft het mij genoegen gedaan, onder
het adres den naam te missen van den bekwamen en geachten
President uit Zeeland, die als Lid der staatscommissie van
1850 zich genoopt vond over de vereischten van geneeskundig onderwij s en geneeskundige policie meer na te denken
dan anderen. Eéne afwijzing, als die van den Heer VAN
DEN BRoEclm, geldt, in mijn oog, meer dan de adhaesie van
verscheidene anderen. Zelfs op den lIeer TnoRBE CRE zal zij niet
nalaten eenigen indruk te maken. En wat heb ik nu gezegd?
»Van veel beteekenis moge het voorts schijnen, dat ver schei»dene Presidenten van Provinciale geneeskundige Commissien,
)bij adres aan de tweede Kamer der Staten-Generaal, hunne
»ingenomenheid met het wetsontwerp betuigden. Wie ech)ter weet, hoe veel invloed en welwillendheid de President
»der Provinciale Commissie van Noord-Holland (ressort Am»)sterdam), én om zijne verdiensten voor kunst en weten»schap, én om zijne uitstekende hoedanigheden, zich bij
1) Één, althans, der Presidenten is door den Heer
aangezocht: zijne weigering was te voorzien.
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»)Velen heeft verworven, zal daarvan eene ~oldoende verkla»ring gevonden hebben 1).» Is het niet belagchel~k, wanneer
de Heer PENN in deze woorden de bewering ziet, dat geen
der onderteekenaars eene lleerlijke overtuiging» had, en
de Heer ALI COREN, na zijnen emphatischen uitroep, mij
laat zeggen: lldat de Presidenten der Provinciale Commisllsiën het adres enkel hebben onderteekend , om een blijk te
llgeven van welwillendheid jegens een ambtgenoot, en da t
»wel regtstreeks in st1"ijd met lntnne waamchtige overtttiging.»
Ik had deze zaak behandeld met de lóeschheid, die mij
voegzaam scheen. Bij zoodanige voorstelling, als mijne bestrijders er aan gaven, moest ik den sluijer opheffen, en
ieder moet nu zelf weten, hoeveel beteekenis hij aan het
genoemde adres te hechten heeft. Eéne zaak verzoek ik
niet uit het oog te verliezen. Het adres strekt zich uit over
de vier wetsontwerpen te gelijl;:. Begrijpelijk is het, dat
deze het eene, gene het andel'e wenscht tot wet te zien
verheven. Het argument, dat ik in Amsterdam in den
laatsten tijd zeer gangbaar vond, is dit: »W orden nu deze
l>ontwerpell niet aangenomen, dan krijgen we in het geheel
»)fiiets, en ligt de geheele zaak, wie weet voor hoe lang. II
Nu zijn er werkelijk velen, die sommige zaken liever op de
voorgestelde wijze dan in het geheel niet wenschen geregeld
te zien, en voor deze heeft die argumentatie eenige kracht.
Ik behoef echter den geneeskundigen zelven wel niet voor te
houden, hoeveel overdrijving' er te allen tijde geheerscht
heeft in de voorstelling van den ellendigen toestand onzer
1) De Heer PENN stelt het voor, alsof ik de bovenaangehaalde
woorden op al de 35 deskundigen, die het adres hebben onderteekend, van toepassing maakte. De Heer ALl ConEN. dIe hier juister
onderscheidt, vraagt, waarom ik alléén over de Presidenten der
Provinciale Commissien sprak. Mijn antwoord is eenvoudig: ik wist
destijds niet, dat het adres met nog andere namen was voorzien, en
weet ook nog niet, of de overige Ondel'teekenaren eveneens door
den Heer TlLANUS daartoe l'egtstreeks of middellijk zijn aangezocht.
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geneeskundige policie, - eene overdrijving, die strekken
moest, om de noodzakelijkheid aan te dringen eener wet,
zoo als het heette, op de geneeskundige staatsregeling. Wiekon
tot verzachting van het vonnis over den bestaanden toestand
zijne stem doen hooren, waar de geheele maatschappij van
geneeskunst, door bezielde redenaars meègesleept, met den
aangeheven toon in choor instemde? En toch bedriegt zich
de heer ALl COlfEN, wanneer hij zegt, dat die toestand
telkens in zoo overdreven kleuren werd geschetst, »zonder
dat ienwnd ooit tegenspraak daartegen heeft ingebragt.»
Ik kan w~zen op twee mannen, om hun karakter niet
mind~r dan om hunne kennis hoog aangeschreven: ik
bedoel onzen diep betreurden MOLEWATER, die op de
algemeene vergadering der maatschappij zelve, te Rotterdam gehouden, tegen die overdrijving zijne stem krachtig
verhief, en Dr. DELlIEZ van Dordrecht, die als afgevaardigde op de vergadering der maatschappij van groote zelfstandigheid blijk gaf. En heeft nog niet onlangs Dr. VON
REEKEN , Lid van de Provinciale Commissie van N.-Holland
(ressort Haarlem) grondig uiteengezet, hoeveel er door behoorlIjke toepassing der bestaande wetten en besluiten te
bereiken ware? - Ééne zaak, ik herhaal het, is dringend
noodzakelijk: de examina moeten uit de handen der verschillende provinciale commissiên in die eener enkele staatscommissie worden overgebragt. Dit cischt het algemeen belang,
en het zal bovendien den bloei der beste klinische scholen, met
name die van Amsterdam en van Rotterdam, ten gevolge
hebben. Maar om, ter wille eener regeling der voorwaarden
tot het verkrijgen der bevoegdheid als geneeskunstoefenaar ,
de toekomst van het hooger onderwijs op het spel te zetten,
is mijns inziens onverdedigbaar.
I

Anderen hebben in mijn schrijven ook eene l{renking
willen zien van den IIoogleeraar TIL ANUS. De schrijver in de
Utrechtsche Courant, die zich tot bondgenoot heeft gemaakt
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van mijne geachte bestrijders, beschuldigt mij, het kleed
van mijnen Amsterdamschen ambtgenoot te hebben besmet
met de vlek, die ik had getracht, van mijn eigen kleed te
wrijven. Straalde in mijn schrijven dan niet de hoogste
achting door voor den man, die door zijn uitstekend voorbeeld en door zijn grondig onderwijs de Nederlandsche
chirurgie ten duurste aan zich heeft verpligt? Hoe verklaarde
ik zijne handeling? l>Ongetwijfeld ,») zoo drukte ik mij uit,
))kent de door hem gebezigde aandrang geen andere drijfveer
»dan overtuiging der wenschelijkheid, dat het medisch on»derwijs aan de groote gasthuizen van Amsterdam zich
Jconcentrere. ~Maar ZOU,D zoo ging ik voort, »die overtuiging
Jlniet zijn voortgevloeid uit liefde voor eene instelling, waar:.aan hij meer dan vijf en dertig jaren van strenge pligtsvervulling toewijdde ?») Dat klinkt voor het onbevangen oor
geheel anders dan beschuldiging van een' laakbaren strijd pro
aris et foêis. liet zou mij diep grieven, indien ik den man
had gekrenkt, die niet slechts om die strenge pligtsvervulling,
maar ook om zijn zelfstandig en onbaatzuchtig karakter in
de schatting van Nederland hoog staat aangeschreven.
Maar ook, wat mijn schrijven betreft, had ik zeker niet
niet verwacht, mij door iemand (ALl COHEN) de woorden
te zien voorhouden: Ddat het den indruk geeft, alsof de
»)zorg voor den bloei der hoogescholen mij eenigzins minder
:ojuist doet oordeelen over hetgeen door het algemeen belang
:»wordt gevorderd.:» Mijn onafhankelijkheitlsgevoel had ik
voor mijn geweten tot getuige geroepen, dat ik mij niet door
eigenbelang liet besturen, en dat gevoel, meende ik, zou
zich in mijn schrijven zoo duidelijk afdrukken, dat de gedachte aan een Cicero pro domo blJ niemand kon oprijzen.
Naar de uitspraak mijner tegenstanders zou ik mij hierin
hebben bedrogen.
En toch behoeft men waarlijk niet tusschen de regels te
lezen, om uit mijn Open Brief te zien dat ik met versnippering onzer wetenschappehJke en materiëele krachten aan
I

- 32 -

een tal van instellingen van Hooger Onderwijs niet zoo
bijzonder ben ingenomen. Daarenboven heb ik geene reden
mij aan de Utrechtsche Hoogeschool zoo naauw verbonden
te achten, dat ik daarom haar belang zou stellen boven
dat van 't algemeen. Wanneer ik het wetsontwerp, regelegende de bevoegdheid van de geneeskundigen enz., bestrijd, dan ben ik mij bewust, geene andere drijfveer te hebben
dan de overtuiging, dat, zoolang hoogere belangen het niet
vorderen, het onbillijk is en onraadzaam tevens, den ondergang der Utrechtsche Hoogeschool voor te bereiden.
Voor het oogenblik, ik schroom niet het te zeggen,
zouden de belangen van het 1I00ger Onderwijs, en daarmede
ook die der Maatschappij, worden gebaat, indien, met
opoffering van twee onzer Universiteiten, naast de derdeen die zou, ware het slechts om den ouden roem en de
historische herinneringen, geene andere kunnen zijn dan
de Leidsche - eene instelling op ruime schaalle Amsterdam
werd in het leven geroepen. Maar het tegenwoordige mag
ons de toekomst niet doen uit het oog verliezen. Men breekt
geene Universiteiten af, om ze later weder op le bouwen.
Amsterdam verkeert in eene periode van crisis; Utrecht is
eene periode van voorspoed en ontwikkeling ingetreden. '
Onder het toenemen der algemeene welvaart, is in drie jaren
tijds (van 1 Januarij 1861 tot 1 Januarij '1864) de bevolking met 2572 zielen vermeerderd, en met 1 Januarij 1864
reeds gestegen tot 56921, zoodat , hij gelijke progressie
met meer dan 2 procent 's jaars, 25 jaren voldoende
zouden zijn, om de hevolking van Utrecht tot honderd
duizend te doen aangroeijen. Zoodanige toelwmst is voor onze
andere Academie-steden niet weggelegd. Evenredig' nu aan de
uitbreiding eener stad openen zich allengs die bronnen van
algemeene kennis en heschaving', die eene in groote centra
gevestigde IIoogeschool tevens Lot eene school van her ontwikkelde werkelijke leven maken. Daar worden eigenschappen aangekweekt 1 die, meer nog dan geleerdheid, den aca·
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demie-burger, waar hij later in de maatschappij moge optreden, voor den kring zijner omgeving nuttig en belangrijk
maken, eigenschappen, waardoor, in mijn oog, de Amsterdamsche student zich tot dusverre gunstig onderscheidt boven
den student onzer universiteiten. Zoo kan het in de bestemming van Utrecht liggen, éénmaal de hoofdzetel te worden
van het Hooger Onderwijs in Nederland. In vele opzigten
is Utrecht daartoe als met den vinger aangewezen. Het kan al
de voordeelen deelachtig worden van de hoofdstad, zonder hare
nadeelen te bezitten, en verheugt zich alvast op een' anderen
bodem gebouwd te zijn als Amsterdam, al wordt deze door
Dr. C. E. HEIJNSIUS in bescherming' genomen 1). Opmerkelijk
is het voorts, dat, terwijl de beroemde Rijks-musea in Leiden
gevestigd zijn, terwijl bij de besluiten op het Hooger Onderwijs
de Leidsche Hoogeschool in alle opzigten werd bevoorregt, èn
door subsidiën, ên door tal van Hoogleeraren , ook zelfs door
hunne hoogere bezoldiging, - alles kennelijk met het doel,
om haar tot de eerste Universiteit van Nederland te verheffen, - de Leidsche academie hare Utrechtsche zuster,
noch in het aantal studerenden, noch in den wetenschappelijken roem, zoo verre, zoo onbetwistbaar, zou ik bijna
zeggen, heeft kunnen voorbij streven. Daarin ligt zeker een
merkwaardig blijk der voortreffelijke eigenschappen van
Utrecht als academie-stad. En waar de toekomst, die ik
schetste, niet als denkbeeldig kan worden ter zijde geschoven, mag ik wel beweren, dat eene voorbereiding tot opheffing der Utrechtsche Hoogeschool noch billijk, noch geraden is. - Het is waar, in Utrecht worden verschijnselen
waargenomen, die met vooruitgang en ontwikkeling,schijnen
in strijd te zijn; maar die verschijnselen hebben meer een
epidemisch dan een endemisch karakter, en epidemiën
hebben slechts een tijdelijk bestaan.
1) De bodem van Amsterdam en de omliggende polders, in bescherming genomen door C. E. HEIJNSIUS, Amsterdam 1855.
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Mijn ambtg'enoot Mr. C. W. OPZOOMER deed, vóór vijftien
jaren, de voordeelen, die Utrecht boven andere steden als
Academie-stad aanbiedt, reeds gelden, om, terwijl hij, in
zijn belangrijk Rapport over de hervorming onzer Hoogescholen , ééne universiteit als beginsel aannam, die te vestigen in Utrecht.
De woorden van mijn' hoog geschatten vriend wekten
nog andere gedachten bij mij op, die ik niet geheel wil
onderdrukken. Zij hebben betrekking tot de door hem
bijgebragte gronden. Vele daarvan zijn geldig gebleven
en zullen niet ligt ondergaan. Maar wanneer wij lezen:
)Terwijl Leiden en Groningen op de hoogte bleven, die
»in het besluit van 1815 was aangewezen, breidde de
»Utrechtsche Academie zich door de krachtige medewer»king van stad en provincie onophouJelijk uit,» - dan vragen
wij onwillekeurig: heeft die lI:rachtige medewerking van
stad en provincie stand gehouden? - De waarheid is, dat
de jaarlijks toegekende subsidiën van de beide begrootingen
zijn verdwenen, van de Provinciale ten gevolge van dèn
wil des Ministers, van de stedelijke, die de goedkeuring
des Ministers niet behoeft, krachtens een Besluit van den
Raad, - ik erken, gemotiveerd op eene wijze, die in onzen
t~jd gangbaar is, maar toch zonder noodzakelijkheid.
Men ziet, het argument, van den Heer OPZOOMER heeft
van zijne kracht verloren. Wie daaruit evenwel zou afleiden, dat de Gemeenteraad niet langer gezind is de Hoogeschool op materiëele wijze te steunen, zou zich grootelijks
bedriegen. Met dankbaarheid zij veeleer vermeld, dat, toen
later de Heeren Curatoren der Utrechtsche IIoogeschool
aanleiding vonden de medewerking der stad in te roepen
in het tot stand brengen eener voor de Iloog'eschool gewigtige instelling, die medewerking door den Raad, op voorstel van het dagelijksche Bestuur, op de meest gracieuse wijze
is verleend: in hoeverre, ten slotte, zijne welwillendheid
te kort schoot, wil ik niet onderzoeken, omdat de ,zaak
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mijn eigen onderwUs betreft. 'Maal' weldra zal de Stedelijke
Raad op nieuw gelegenheid vinden van zijne belangstelling
in den bloei der IIoogeschool doorslaande bewijzen te .
geven. Ik heb vooral het oog op de oprigting van een
nieuw ziekenhuis. Uit de ontijdig geuite meening van
één raadslid heeft de Heer ALI COIIEN ligtvaardig afgeleid,
dat deze gewigtige aangelegenheid weinig kans tot slagen
had. Wij hebben eene betere verwachting van den Raad.
Vóór korten tijd gaf de Minister van Binnenlandsche Zaken
in eene zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een
kort overzigt der gedane pogingen tot verbetering van het
ziekenhuis te Leiden. Den daar geschetsten tra gen gang constateren wij ook voor Utrecht in deze zaak; maar hare geschiedenis is eenvoudiger. In 1856, namelijk, werd door eene
commissie van deskundigen, waartoe ik de eer had te behooren, een ontwerp ingediend, waartegen slechts die ééne
bedenking werd vernomen, »dat de uitvoering de financiëele
krachten der stad zou te boven gaan,» - maar deze ook zóó
luide en zóó algemeen, dat het geraden scheen, het ontwerp
eenvoudig ter zijde te leggen. Later kwamen er plannen
ter tafel, die slechts de uitbreiding van het bestaande ziekenhuis ten doel hadden; maar zij werden, als geheel onvoldoende, bestreden en kwamen evenmin in behandeling.
Eindelijk echter is eene nieuwe Raads-Commissie met hare
plannen gereed en heert tot verwezenlijking daarvan ook
een geschikt terrein gevonden. Reeds is haar rapport bij
den Raad ingekomen, zoodat men binnen weinige weken
de definitieve behandeling daarvan mag te gemoet zien.
Zijn deze plannen niet in allen deele gelijk te stellen met
het grootsche ontwerp van 1856, ik verheug mij te kunnen zeggen, dat de uitvoering' er van niet slechts zal voorzien in eene behoefte der stad, maar ook alle eischen van
het klinisch onderwijs zal bevredigen.
Van de noodzakelijkheid, den bloei der Hoogeschool, door
de Hooge Regering slechts karig ondersteund, met alle
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kracht te bevorderen, lwn de Raad zich niet s'enoeg doordringen. Binnen weinige jaren kan Utrecht strijd hebben
te voeren voor het behoud' zijner universiteit. Dat het
tijdstip der regeling van het Hooger Onderwijs aan zeer
wisselvallige kansen blootstaat, is door niemand betwist,
en of men van deze Regering die regeling te wachten hebbe,
wordt door velen betwijfeld. Het is dus de vraag, welke
Regering de tegenwoordige zal vervangen. De zoogenoemde
conservatieve partij vertoont zich, ook bij gelijke bekwaamheid, altijd betrekkelijk zwak; want, terwijl hare beginselen
dezelfde zijn als die der Regering, onderscheidt zij zich
van deze alléén door meerdere behoedzaamheid in het aantasten van bet bestaande, en wekt ook daarom minder de
sympathie van het jeugdige, soms wat onbezonnen voorwaarts
strevende deel der natie. Alléén , wanneer eene Regering,
niet indachtig aan de lessen van EDMuND BURKE, door al te
laatdunkende, ik bedoel »rücksichtslose,ll toepassing van hare
beginselen, verschijnselen te voorschijn roept, die de stoffelijke belangen gevoelig krenken of natuurlijke sympathieën
in het hart aantasten, spreekt de natie het vonnis uit
over de gevierde mannen van gister, en zoekt redding bij
de meer bezadigd en , voor wier waarschuwende stem zij
tot dusverre was doof gebleven. Maar overigens, - daargelaten kleine intrigues, van voorbijgaanden , en groote gebeurtenissen, van onberekenbaren invloed, - is de natuurlijke
gang deze: dat eene Regering, die zoo vele andere heeft
voorbijgestreefd, op hare beurt door eene meer geavanceerde wordt verdrongen. En deze, al acht zij den tijd
nog niet gekomen, zich luide te doen hooren, gevoelt reeds
eenige kracht en heeft, zoo hoorde ik onlangs een' Staatsman
van rijpe ervaring zich uiten - over Utrecht reeds het
vonnis geveld.
Daarom zij men niet zorgeloos voor de toekomst. Indien
de bedoelde partij, aan het bewind gekomen, zich geroepen
ziet het Hooger Onderwijs te regelen, zal zij voor hare
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plannen veel reeds vinden voorbereid. Algemeen is men hel
eens, dat de propaedeusis (van die der studenten in de geneeskunde is hier natuurlijk geen sprake) niet langer aan de IIoogeschool te huis behoort, waar de student onmiddellijk met zijn
eigenlijk vak behoort te kunnen aanvangen, en hiermede wordt
de vereischtc studietijd aanmerkelijk bekort, en het aantal te
gelijk aanwezige studenten met een derde of een vierde
verminderd. Het hervormd kerkgenootschap, zoo meenen
velen, heeft geen regt als faculteit aan de Hoogescholen
vertegenwoordigd te zijn. Nieuwe vermindering van het
aantal studenten. En terwijl men aan de andere zijde niet
blind is voor de treurige gevolgen, die eene opleiding der
leeraren voor de godsdienst, gescheiden van die der studenten in andere vakken, noodzakelijk moet na zich sleepen
- want kan het anders, dan dat onverdraagzaamheid en
bekrompenheid daarbij worden aangekweekt? - ligt het
voor de hand, naast een groot Seminarie van het hervormd
kerkgenootschap te Amsterdam eene Hoogeschool te vestigen, waarvan het verband tot het Seminarie ongeveer
hetzelfde zou kunnen zijn, als dat van heL Athenaeum illustre
tot de reeds in Amsterdam gevestigde Seminariën. Voegen
wij bij dat alles, dat de ontwikkeling van het middelbaar
onderwij s, die wij te gemoet gaan, een aantal jongelingen
aan het Hooger Onderwijs zal onttrekken, dan ziet men,
hoe alles zamenloopt, om l,rachtig te kunnen argumenteren
voor de opheffing van twee der bestaande Hoogescholen.
Dan moet de Utrechtsche Hoogeschool haar bolwerk vinden in haren bloei en in haren roem. Eene inrigting vol
leven en kracht kan een geduchten aanval weêrstaan. Eene
kwijnende of verminkte stort bij den eersten slag ineen.
Op dien aanval moet Utrecht zich thans reeds voorbereiden,
en naarmate de Regering hare handen meer aan het Hooger
Onderwijs onttrekt, gebiedt de pligt niet minder als het
belang der gemeente, dien bloei en dien roem te bevorderen. Overtuigd, dat Utrecht de gunstigste voorwaarden
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vereenigt, om eenmaal tot hoofdzetel te worden van het
Hooger Onderwijs in Nederland, heb ik gemeend, ook de
wetsontwerpen te moeten bestrijden, welker gevolgen haar
in een kritisch tüdperk met ondergang zouden bedreigen.
Want - men verlieze dit niet uit het oog" - de omstandigheden, bovengenoemd-, die de concentratie van het
Hooger Onderwijs te Amsterdam in menig opzigt in de
hand werke!1, zouden met eene nieuwe veel beteekenende
vermeerderd worden, wanneer het medisch onderwlJs zich
daar reeds had geconcentreerd en het universitaire beginsel
aan de Utrechtsche Hoogeschool gebroken was.

Ik leg hier de pen neder. Misschien heb ik te vergeefs
gestreden tegen een Wetsontwerp, dat ik in strtJd achtte
met hoogere belangen. Maar ik heb het in alle opregtheid
gedaan, mij zelfs niet bekommerende, of ik met menig
woord den voorstanders nieuwe wapenen in de hand gaf.
Met gerustheid wacht ik dan ook den uitslag af, overtuigd
een' pligt te hebben vervuld, en bij mÏJne bestrijding het
belang der Hoogescholen slechts in zooverre te hebben op
het oog gehad, als het strookt met het algemeene welzijn.
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