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MIJNE HEERTIN !

llooggeacTtte Afgevaardigdmz en Lpden dm' Maat8chapp~ tot bevol'del'ing der
Genee8k1tn8t I

Op de Algemeene Vergadering, het vorig jonr te Alnhem gehouden, heeft
de Voorzitter onzer Maatschappij, miJn geachte vriend RAMAER, een 25jarig
tlJdperk van baar bestaan afgesloten.
Wat hij tot U sprak, - ik kan het U niet voor den geest roepen.
Ik miste het voorrecht den feeestredenaar te hooren.
En die hem hoorden, .•. ,. verba volant: ziJ betreuren het met mij, dat de
stichter onzer Maatschappij niet heeft kunnen goedvinden zijne op het stich.
tingsfeest gehouden rede voor onze act,1 af te staan.
"D,lt stuk", zoo antwoordde de Heel' lUMAER op het tot hem gerichte aan.
zoek, u dat stuk had ik geschreven, terwijl ik ziek te bed lag; het later doorloopende, vond ik het volstrekt ongeschikt, om gedrukt te worden".
Of anderen evenzoo zouden geoordeeld hebben?
Genoeg, miJne Heeren, dat ik bij den Heel' RAMAER niet zoeken kon naar
een aanknoopingspunt en dat ik zoodoende vrIJ genoeg was in de kt>uze van
mijn onderwerp, om el' al de bezwaren van te ondervinden.
Weest intusschen overtuigd, dat ik niet tot U spreken zou, indien ik niets
te zeggen had. Ik zou niet aarzelen met een eenvoudigen welkomstgroet
onze werkzaamheden te beginnen, Maar ik .... ensch tot U te spreken! Ik
wensell een onderwerp te behandelen van groote, - hrlaas 00 k van chronisch c
actualiteit. Ik zal tot U spreken over de regeling van ket medisck onderlOij8,
in verband met die van ket kOOf/el' o1zderw~'8 in het algemee1t.
Het onclyerp tot regeling Vlln het hooger onderwijS is aan de orde. Het
IS zelfs in staat van wijzen. Of en wanneer het zal gewezen worden, daarover zullen onze Patres conscripti hebben te heslissen. Mogen "Osheid
en gerechtigheid hen bestieren!
1

-8-

-2Hoeveel, hoe vaak is het vraagstuk behandeld! Hoevele metamorphosen
heeft het Ontwerp ondergaan! Toch zij u er, naar ik meen, nog gewichtige bedenkingen overgebleven, en kan ik slechts hopen, dat de laatste hand el' niet
aan geleg-d zij. Wat ik te zeggen heb, zal in vele opzichten enkel een weerklank zijn van het door den Senaat der Utrechtsche Hoogeschool aan de Tweede
Kamer der Staten-Generaal aangeboden adres, waarmede ik mij geheel en al
vereenigde. Maar toch zullen, naar ik vertrouw, de individueele tinten niet
ontbreken, en - menig woord znl uw Voorzitter U doen hooren, menig
onderwerp ter sprake brengen, dat een Academische Senaat wellicht niet
oirbaar zou aebten uit te spI'eken of te behandelen. Bovendien is het mijn
voornemen niet het geheele Wetsontwerp, maal' slecbts enkele punten, en toch
ook weder meer dan het Wetsontwerp te behandelen, - medisch onderwijs in
het algemeen, vaol'waarden van uevoegdlteiiJ, genee8kundige 8tanden!
Ik zal in eenvoudige taal tot U spreken en alle oratorische vormen in een
streven 11aar duidelijkheid doen opgaan. Verleent mij een aandachtig, maal'
vooral een goedgunstig oor!
In de eerste plaats verdienen de gJ/mna8ia onze aandacht. Als laagste
sport van het Hooger onderwijs staan zij in verband, naar de eene zijde met
de inrichtingen voor Lager en Middelbaar ont:erwijs, naar de andere zijde
met de Hoogescholen.
Wat de eerstgenoemde betrekking aangaat, is de hoofdvraag deze: wáár zullen de moderne talen geleerd worden, - vóór het bezoek del' gymnasia of op
de gymnasia zeI ven l' - Dat een klein! volk als het onze met eene eigene taal, niet
gangbaar buiten zijne grenzen, en met een bepel"kte letterkunde er bijzonder
belang b~i heeft, ook vreemde moderne talen te kennen, oehoeft geen betoog.
In betrekking nu tot het gestelde dilemma, zou ik, afgezien van de gebrekkige gelegenheid, om ze vroeger te leeren, onvoorwaardelijk verlangen ze op
de gymnasia gedoceerd te zien. Wat zou het gevolg zijn, wanneer kennis
der moderne talen eene voorwaarde werd voor de admissie? Dat men admit.
teeren zou met zeer geringe kennis rn discipelen zou hebben, zoo verscbil~
lend beslagen, dat aan het onderhouden en ontwikkelen der verkregen kennis
in gemeenschappelijke klassen niet te denken viel.
Daarom: men nem e discipelen aan met kennis van zooveel del' Fransche
taal, nIs het Onhverp vordert en het UItgebreid Lager onderwij s wel suppeditieeren kan, en verbinde met de studie oel' klassieke - niet alle moderne talen
te gelijk - dàt ware een misgreep - maar eerst alleen het Fl'anscb, daarna
bet ,Hoogduitse]), eindelijk ook het Engelsch, en aan het eind zal men nu nog
wel gelegenheid vinden het een en ander uit de letterkunde dier talen te
plaatsen. Veel behoeft waarlijk niet. Zooveel maar, dat zij het "help your
seH" kunnen in toepassing brengen.
Belangr\iker nog is de betrekking del' gymnasia tot de Hoogescholen. Het
is ern blijde boodschap, dat de propaedeusis van de Hoogescholen naar de
-gymnasia zal worden overgebracut. Ik acht dit de grootste verbetering, die
het academisch onderwijs van het aannemen del' Wet te wacbten heeft. De
toek.omstige god- en rechtsgeleerden zullen nu aan de Universiteit terstond
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-.3 met hun eigentlijk vak kunnen beginnen. De wiskunde was hun al sedert
lang een onvermijdelijk kwaad, en bij de gedwongene letterkundige studiën
was het hun te moede, als moesten zij het aan het Gymnasium geleerde nog
eens herkauwen. Zoo werd bij velen de ijver uitgedoofd, in plaats van door
nieuw voedsel en nieu\ve prikkels te worden aangewakkerd. In verband
met het overprengen zoowel van de moderne talen als van de propaedeusis,
zal de cursus op het Gymnasium voor hen minstens zeven jaren moeten
duren. Maar zij komen er een paal' jaren vroeger, worden misschien een
jaar later tot de Hoogeschool bevorderd, promoveeren intusschen op gelijken
leeftijcl als thans, met ruimer kennis toegerust: louter voordeelen, die voor
theologanten en juristen uit bet nieuwe stelsel zullen voortvloeien!
Maal' slaat het Ontwerp ook acht op de belangen der toekomstige medici?
Met leedwezen constateeren wij het tegendeel.
Ook de medici hebben hunne propaedeusis: zij bestaat in de vakken van
het zoogenoemd candidaats-examen in de philosophie, medicinae causa. Die
propaedeusis zullen ze behouden, vermeerderd nog met zoölogie en logica,
verminderd alleen met de wiskunde: WILt verder het vigeerend organiek besluit in de letterkundige faculteit van hen eischte, is reeds lang tot een bloote
formaliteit geworden. Maal' zij zullen buiten en behalve de natuurkundige
propaedeusis zich hezwaard zien met de f"litelijk naar de gymnasia overgebrachte
letterkundige propaedeusis der juristen. Dat is: zij zullen den geheelen cursus op het gymnasium hebben af te loopen, waal' de klassieke letteren tot
een hoogte zullen worden opgevoerd, die met de eischen van het tegenwoordig propaedeutisch examen in de letteren gelijk staat.
Alsof de studie van den medicus niet reeds uitgebreid genoeg ware!
Thans zijn de meesten rf'eds 26, ja 28 j aren oud, alvorens ze gedoctoreerd
en met den titel van arts tot de praktijk bevoegd zijn. Duurt de studie nu
nog een paar jaren langer, dan zullen zij straks twee derden van den gemiddelden
levensduur achter zich hebben, als ze met de praktijk beginnen. De ongerijmdheid is te groot, om te vreezen, dat zij tot wet wordt.
Kennelijk moet het streven des Mtgevers er op gericht zijn den studietijd voor
den medicus te bekorten. Dáártoe strekke in de eerste plaats eene splitsing
van den cursus op de gymnasia. :Bezwaren mogen daaraan verbonden zijn;
waar de noodzakelijkheid gebiedt, moeten zij worden overwonnen. Trouwens die
bezwaren zijn niet 'zoo bijzonder groot: immers de eerste vijf jaren kan voor alle
leerlingen de cursus dezeifde zijn, en eerst het zesde jaar, terwijl voor de toekomstige litteratoren, god- en rechtsgeleerden het onderwijs de letterkundige richting behoudt, zal het voor de toekomstige philosophen en medici
een meer natuurkundige, vooral natuurhistorische riching moeten aannemen. Wat
verbiedt dit te verwezenlijken? Een tweeledig doel zal voor hen daarmede
worden bereikt. Zij blijven ontheven Van de meer uitgebreide letterlmndige
stuuiën, die als propaedeusis van de Universiteit naar de gymnasia werden
overgebracht, en vinden gelegenheid, om alvast in sommige vakken, die t1l11ns
tot het natuurkundig propaedeutisch examen behooren, zich voldoende te bekwamen. Dat zesde jaar zou ik wenschen hoofdzakelijk aan dier· en plantenkunde gewijd te zien. De leerlingen zijn dan oud en ontwikkeld genoeg, om, bij
eenige noties van natuur- enseheikunde, van die vakken zooveel te leeren als van
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-4ae~ toekomstigen medicus mag worden verlangd. Bij zoodanige regeling kon hij op
denzelfden leeftijd, als thans hrt geval is, als student worden ingeschreven (waartrgen geen bezwaar is, want de student in de geneeskunde studeert goed van
het rerste jaar af) en, doordien ook een deel zijner propaedeusis naar het
Gymnasium zou, zijn overgebracht, zou zijne academische studie met een
j,aar worden bekort. Dat ware een belangrijke schrede op den goeden weg.
Wat hier ten aanzien der gymnasia gezegd werd, voert ons geleidelijk tot
de rpgelin~ der academische examina en het toekennen van wetenschappelijke
gl·adrn. H('!t Jag in de bedoeling van den Minister GEERTSE1[A al wat daartoe hetrekking beeft aan de Senaten der rijksuniversiteiten over te laten. De
Minister HEEMSKERK heeft daartegen bezwaar. Het kwam hem voor, hdat
in een Wet tot regeling van het Hooger onderwijs een vermelding niet mag
worden gemist van de doctoraten aan de Universiteit te verkrijgen, van
de examina die daartoe leiden en van de vakken, waarover die examina zich
moeten uitstrekken." Bij het laatste onderzoek in de secties is het gevoelen
van den Minister GEERTSEMA weder op den voorgrond getreden. In de conferentie tusschen de Commissie van Rappol'teurs en den Minister, den 4den
Mei j.1. gehouden, gaf de Commissie te kennen, IIdat zij de regeling der
examina voor wetenschappelijke graden aan een Academisch statuut wenschte
overgelaten te zien, of wel, indien daaromtrent niet de vereischte overeenstemming tusschen de Senaten der verschillende Rijkshoogescholen te verkrijgen mocht zijn, aan een algemeenen maatregel van inwenûig bestuur."
De Minister betwijfelde, of het wenschelijk was, den aangewezen weg in te
slaan. De regeling zou bij Koninklijk besluit moeten plaats hebben. Kan,
zoo vroeg de Minister, de Wetgever dat gewichtig punt uit banden geven?
Belangrijke gronden worden voor het een of ander gevoelen niet aange.
voerd: de Commissie doet alleen nog opmerken "dat het in haar denkbeeld
lIet verkrijgen geldt van zuiver "etenschappelijke graden, Welke bevoegdheid voor het bekleeden van maatschappelijke betrekkingen ailn die graden
zou worden toegekend, hleef' af hankelijk van de wetsbepalingen, die de vereischten tot het vervullen dier betrekkingen regelen en die in bepaalde gevallen ook Staatsf'xamens kunnen voorschrijven".
Voor het gevoelen der Commissie pleit ril , m~ins inziens. nog andere en zeer
gewichtige gronden. De voornaamste is wel deze, dat de regeling, welke die ook
zij, zeker niet voor een groot aantal jaren deugdeliJk zal worden bevonden. Ieder
jaar kan de wetenschap, kan ook de maatschappij andere eischen doen gelden. En
zou er niet weder een halve eeuw kunnen verloopen, vóór men het waagt aan
een Wet te raken, die onder zoo langdurige baringsweeën in het leven trad.
Eenige voorbeelden I
Zich vastklemmende aan de leus van eenbf'id van stand, verlangen sommigen
in de geneeeskundige faculteit een enkel doctoraat in de Genees- Reel- en
Verloskunde. De Utrechtsche Senaat heeft hetoogd, dat door splitsing der
verschillellde doctoraten het best wordt te gemoet gekomen aan elke eventuëele
regeling der bevoegdheid tot uitoefening der kunst. De Wet van 1 Juni 1865,
die thans de bevoegdheid regelt, strevende naar de toepassing van het beginsel
van eenheid van stand, cisobt algemeene bevoegdheid voor iederen practicus.
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Naar het oordeel van den Senaat zijn daaraan groote nadeelen verbonden.
Hij gelooft daarom niet, dat dit beginsel op den duur zal Ivol'den gehundhaafd. En geschiedt dit niet, ddn is het zeker zeer wenschelijk, dat er bIj
de Wet op het Hooger onderwijs verschillende doctordten ZIjn vastgesteld,
waaraan een nieuwe Wet op de bevoegdheid zieh zou kunnen aansluiten.
Wenscht daarentegen de Wetgever algemeene bevoegdheid te behouden en op
den duur daarmede een zuogenoemd Staatsexamen te verbinden, dan is door
het vaststellen van meer doctoraten althans zooveel bereikt, dat men, om den
titel van Doctor te erlangen, niet in alle vakken dubbel moet worden geexamineerd, een Il:ebeel doellooze eisch, die wel velen den titel zou doen prijsgeven. De Minister schijnt geneigd, de aanWIjzing van den Utrechtschen
Senaat te volgen. Maar is bet goed, dat de Wetgeve!' hierover voor een
halve eeuw beslisse ?
Er zijn nog doctoraten voorgesteld in de Staatsgeneeskunde en in de Oog.
hedkunde. Met algemeene bevoegdheid is aan iedereen het recht verzekerd,
als staatsgeneeskundige en nIs oogarts op te treden. Maar Staat en Maatschappij hebben er uel,mg bij, de mannen te kennen, die in de genoemde vak.
ken bewijzen van meer dan gewone kennis gegeven hebben. Waarom niet den
stempel gezocht in speciëele doctoraten? Wat thans nog W01'ut bestreden, werd
onlangs in Engeland ingevoerd en zal men binnen weinige jaren hier vedall~
gen: moet ddn de Wetgever de toekomst aan banden leggen?
Ik acbt het wenschelijk, dat de medicus reeds aan bet Gymnasinm voldoende
kennis der natuurhistorisohe vakken opdoe. Daartegen zullen zich vele stemmen doen hooren. En tocb is het te voorzien, ddt de studie der eigentlljke
geneeskunde meer en meer tijd zal vorderen en tot vereenvoudiging der
propaedeusis gebiedend zal nopen. Is het nu wenschelijk, dat een organieke
Wet dat verbiedt P
En wat zou er pleiten voor een regeling der examina bij de Wet? Ik heb
grooten eerbied voor de bekwaamheid del' Leden van de Tweede Kamer der
Staten-generaal, waartoe iedere partij hare degelijkste mannen afvaardigt; maar
ik kan niet inzien, dat op een zoo speciéel punt hunne goedkeuring een grooteren waarborg zou geven voor de deugdelijkheid del' regeling. Laat ons hopen,
dat de Minister niet aan de wettelijke regeling zal vasthouden, nu de Tlveede
Kamer zelve verlangt, daarvan afstand te doen.
Eene geheele andere vraag is het, of de Regeering, zooals de Commissie
van Rapporteurs sobijnt te willen, zich eenvoudig zou moetell bepalen tot
hhet sanctioneeren van wat door de mannen der wetenschap na rtJP beraad
zon \\orden vastgesteld". 11 De regelmg", zoo meende de Minister, //Zou bij
Koninklijk besluit moeten plaats hebben". Ik meen mIj in dit opzicht aan
de zijde des Ministers te moeten scharen. Niet, omdat ik geloof, dat de
mannen der wetenschap niet tot voldoende eenstemmigheid zouden geraken.
De Minister heeft een proef genomen, die ongelukkig is uitgevallen. Maar
was de proef goed ingericht P Hlj wendde zich af~onderltjk tot iedere Hoogeschool. Zonder met elkander te confereel'en, zonder overeen te komen
omtrent het te volgen stelsel, en, wat do medisch e en de philosophi~che
faculteiten betreft, zonder kennis oer gremen tussoben het ondel'lVljs op
het Gymnasium en op de Hoogesohool, - onzekcr bovendien in hoever
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-6aan de gmden z~kere bevoegdheid zou verbonden worden, togen de faeulteiten
aan het werk en braeht elk van haar afzonderlijk rapport uit. Is het dan vreemd
dat de antwoorden er bont uitzagen? - Wanneer iedere faculteit een paar
leden had mogen aanwijzen, om met de leden derzelfde faculteit van de
andere HoogeschoJen te confereeren, en de resultaten dier conferenties nu
voor een commissie waren gebracht, \\ am'in van iedere faculteit slechts één
der oorspronkelijk aangelvezen leden zitting had, dan zou deze, naar mijn oordeel,
tot voldoende eenstemmigheid ziJn gekomen, en de Senaten der verschillende
Hoogescholen zouden aan het verslag di~r commissie hun zegel hebben gehecht. Dit oordeel brrust op een langdurige ervaring. In kleine commissiën
eindigen de Professoren schier altijd met te overtuigen of overtuigd te worden.
en de Senaat vereenigt zich niet zelden eenstemmig met de conclusie. Dat
zou, naar mijne bescheiden meening, de weg z\jn, dien de minister kon inslaan,
om het gevoelen der Senaten te kennen. Maar wanneer langs dien weg nu
werkeltJk een eenstemmig voorstel tot regeling volgde, zou men dan meenen,
dat de Regeering daaraan moest gebonden zijn? Mij schijnt dit ongeraden,
Indien de academische graden werkelijk een bloot wetenschappel\jk karakter
hadden, indien zij in waarheid buiten alle verband stonden met de bevoegdheid voor het bekleeden van maatsnhappelijke betrekkingen, dan zou de
oppermachtige beslissing zeer eigenaardig aan een door de Senaten uit te
vaardigen Statuut kunnen worden overgelaten, Maar die academische gradcn - het Wetsontwerp levert el' reeds voldoende bewijzen van - zijn
meel' dan wetenschappeltike titels, en ik durf voorzeggen, - straks, I"anneer
jk over Staatsexamina spreken zal, zal nader blijken op welke gronden, dat het meer en meer onvermijdelIjk Zeil worden, aan aCeldemische graden
zekere rechten te verbinden. Onder deze omstandigheden nu, meen ik, dat
de ~egering op de regeling der examina voor wetenschappelijke graden
invloed moet kunnen uitoefenen. Wemneer de Senaten van een zuiver
wetenschappelijk standpunt een regeling \'oorstcllen, dan moet de ltegeering
daarin wijziging kunnen brengen, met het oog op de bevoegdheid, die de
Wet aan die graden zal verleenen. In ecn Wet, op de bevoegdheid, die
minder het karakter heb b en zou van een noU me tangel'e, zouden, mocht het gewenscht schijnen, - die examina zelfs nader kunnen omschreven worden.
De 'Minister heeft erk~nd, Bdat in de voorgestelde regeling der examina
misslagen waren ingeslopen, die hij voornemens was te herstellen". Mocht
onverhoopt de Minister van zijn plem, om de regeling in de Wet op het hooger
onderl\'ijs op te nemen, geen afstand doen en de Kamer bereid zijn hem op dien
weg te volgen, zoo kan ik slechts wenschen, dat de door den Utrechtschcn
Senaat voorgestelde regeling nIs grondslag worde aangenomen.
Mijne Hreren! hebt gij U de vraag wel eens voorgelegd, in hoeverre concentratie van hooger onderwijs wordt gevorderd? De Minister schijnt te
onderstellen, dat wij de noodige intellectueele krachten bezitten, om drie
Hoogescholen naar eisch te bezetten, Kunt gij die meening deelen? De
Senaat der Utrechtsche Hoogeschool kwam bij de verdeeling del' vakken tot
het resultaat, dat, om ze behoorlijk te doceeren, niet minder dan ,40 Professoren noodig zijn. Voor 3 Universiteiten zouden dus 1:10 docenten gevor-
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-7derd worden. Zoudt gij durven beweren, dat het personeel daartoe in
Nederlanrl te vinden is? 11> geloof mij niet in uw antwoord te bedricgen.
Trouwens ook de iVUnister be\Ve~rt dit niet; maat· hg stelt zgn eischen ltlgel'
en acht voor 3 Hoogeseholen 80 docenten voldoende. Indel'd,lad, wanneer
men 3 Universiteiten behouden wil, zou het otlJeraden zijn, er zoo voetstoots
een veel grooter aantal te benoemen. De ervaring heeft geleerd, dat het bij voorkomende vacdturen al moeieltjker en rnoeielüker wt:rd den m,m te vinden,
die de gewenschte waarborgen gaf van geschiktheid, en het zou een ramp zijn
Vaal' het onderwijs, wanneer men van die voor\vaarde afzag. Elk Hoogleeraar - gij noemt dit geen te hoogen eisch - moet het vak, waarvoor hij
geroepen is, met eere vertegenwoordigcn en in staat zijn door zelfstandig
onderzoek tot vooruitgang daarvan bÜ te dragen. Dit immers moet het
kenmerk z~n van het Hooger onderwijs, dat het ons de wetenschap in s&atu
nascenti doe aanschouwen, dat het de historie volge tot op den huidigen
dag en op sommige punten een integreerend deel zg dier historie zelve.
Maar bepalen wij ons dan tot het beperkt aantal docenten, dat voor ieder
der drie Hoogescholen zou beschikbaar zijn, dan is accumulatie van vakken
op een en denzelfden persoon het noodzakelijk gevolg. Daaronder lijdt het
onderwijs, maar lijdt vooral de wetenschap. In plaats van bij te dragen tot
haren vooruitgang, werken wij de toch reeds te groote neiging onzer geleerden
tot encyclopnedische kennis in de hand. Wlj zullen kundige mannen verkrijgcn, maar geen representanten der wetenschap. En aan deze heeft
Nederland behoefte bovenal. In intellectueele krachten doen wij misschien
voor geene natie onder; maar zij zlin niet genoeg op speciëele onderwerpen
gericht, om dienstbaar te worden a,m den vooruitgang der wetenschap. En hare
vordering alleen is het, die ook voor vreemde natien beteekenis heeft én
een volk in de schatting der wereld doet stijgen. Die schatting is voor een
klein volk een krachtig bolwerk. Dat onze geleerden gelegenheid vinden,
zich onverdeeld aan een enkel vak te wijden, en zij zal mcer en meel' ons
aeel worden. Wel bezette faculteiten nu zijn ddartoe eene eerste voorwaarde en
het behoud der drie Hoogescholen sluit die voorwaarde uit. Wie zich vleien
mocht, d,\t blj gllUstiger uitzichten de loopbaan Vdn geleerde ondel' OUd
zooveel meer zal gczocht worden, vergete niet, dat de moderne maatschappij
op meer dan een gebied een nieuw str~dperk voor de beste intellectueele
krachten geopend hecft. Zelfs in Duitschland, de groote pépiniere voor geleerden, wordt buitengewone aanmoetltging gevorderd, om in de behoeftc aan
academische docenten te voorzien. Ik kan niet anders dan als mijne overtniging uitspreken, dat door opoffering \an een der Universiteiten het onderwijs en vooral de wetenschap zou worden gebaat.
Een vierde punt, schijnbaar van ondergeschikt belang, meen ik aan uwe
aandacht te moeten onderwerpen. omdat het bij uitstek van uwe competentie
is. Het geldt Art. 48, waarbij de bevoegdheid del' Hoogleeraren in de geneeskunde tot het consuleeren met kunstgenooten wordt beperkt. Die beperking is, naar m\ine overtuiging, onhoudbaar. Ik heb den tijd gekend, dat
de Professoren der medische faculteit de eerste praktizijns waren in onze
academie-steden. Het was in vele familiën traditie voor haren gewonel\ ge-
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-8neesheer een Professor te hebben. De koets, waarmede het laatste ziekenbe·
zgek was afgelegd, bracht den Professor op zijn college, en na het college
stond de koets gereed, om het eerstvolgend ziekenbezoek te hrengen. Het
onderwijs moest daaronder lijden en voor het zdfstandig praesteeren in'
de wetenschap bestonden tijd noch lust. Vóór ruim 35 jaren werd nu aan de
Professoren bij hunne aanstelling het recht ontzegd, om de gewone praktijk
uit te oefenen. In andere landen bestaat, zoovel' mij bekend is, geen beperking van dien aard, en toch verneemt men daar ge ene klachten, dat de gewone
praktijk nadeeIig werkt op het onderwijs. De reden is wel deze, dat in bet
buitenland de traditie niet bestaat, die hier den Hoogleeraar aan zijn eigentIijk
ambt onttrok. Ik achtte dus de genoemde beperking, die elders overbodig scheen, hier alleszins wenschelijk, en zij is het nog ten buidigen dage,
tenzij de traditie mocht z\in verloren gegaan. Daarom heb ik geaarzeld
mijn bijval te schenken aan de volslagen vrijheid, die de Senaat der Utrecht·
sche Hoogescho,ol, blijkens zijn adres, wil gehuldigd zien. Maar het ontwerp gaat verder dan de thans vigeerende bepaling. Het heperkt de beo
voegdhcid tot het geven van consulten in verband met andere geneesheeren.
Het sluit de bevoegdheid uit tot het houdeJl van een spreekuur op een
bepaalde plaats, dat toch zeker niet met de gewone praktijk is gelijk te stellen. Uit vele oogpunten nu is het van overgroot gewicht, dat deze vorm van
prakt\ik aan de Hoogleeraren niet ontzegd worde. Die vorm is in de eerste
plaats in het belang del' maatschappij. Uit alle oorden stroomen lijders
aan deze of gene slepende ziekte naar den man, die geacht wordt daarin
specieele kennis te bezitten. Uit de stad zelve en uit de omgeving
komen ze, met tusschenpoozen van weken en soms van maanden, den specialist bezoeken en trekken daarvan vaak meer voordeel dan van eene regelmatige behandeling door hunnen gewonen arts. Te eischen, ddt een dm'gelijke behandeling in verband met den ge,\onen arts gesebiede, is ze tot
nadeel der maatschappij bemoeieliJken door eene llUttelooze complicatie, die
arts en consulent beiden veel tIJd en den patiënt veel geld kost. - Niet minder nadeelig zou het verbod werken op de praktische ontwikkeling vau den
docent en zoodoende op de deugdelijkheid van zijn onderWiJS. Die spreekuren, waarop hU in korten tijd tal van belangrijke en zeldzame gevallen te zien
krijgt en methodisch onderzoeken kan, zijn zljne leerrlJkste uren, de hoofdbron, waaruit hij zijn kennis en el'varing put. Men bedriegt zich, wanneer
men meent, dat een academische polikhniek, met 'zieken gl'ootendeels uit de
stad zelve, even belangrijke gevallen oplevert aJs de pril aatpraktijk, rijk aan
pdtiënten, die van heinde en ver den Hoogleeraar komen raadplegen. - Eindelijk, en men moge hierop wèl bedacht zijn, zal men nooit uitstekende
specialisten als docenten kunnen verkrijgen, w&nneer meu hun het regt ontzegt hun spreekuUl' te houden. Men stelle zich een docent voor in deze of
gene specialiteit, beperkt tot zijne academische kliniek: men kan volkomen
zeker zijn, dat hij in iedere stad van eenige uitgebreidheid zal overvleugeld
I\orden dool' een specialist in hetzelfde vak, die op ?ijn spreekuur de patiëll'
ten tot zich trekt, dat hij zoowel in aanzien als in bekwaamheid bij dezen
zal achterstaan. - Uit welk oogpunt men de zaak bcschouwe, het blIJkt
zonneklaar, dat de Wetgever een groote foui zou begaan met de beperking
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-9der praktijk ook op de spreekuren toe te passen: Gij, M.H., zijt genoeg op
de hoogte der eischen eener gezonde Staathuishoudkunde, om het argument, dat
andere geneesheeI'en hierdoor zouden benadeeld worden, te laten gelden.
Het Wetsontwerp ontzegt niet het consulteeren met andere geneeskundigen.
Inderdaad schijnt de bevoegdheid daartoe door de humaniteit te worden
geboden. Vraagt men daarentegen, of de geschiktheid van den docent en
z~jne toewijding aan het onderwijs daarmede gebaat worden, dan luidt heL
antwoord ontkennend. Integendeel is niets meer tijdroovend eu meer storend
dan die geappointeerde visites, waarbij men genoodzaakt is zich te verplaatsen,
in lange onderhandeling en verklaring te treden en velerlei vormen heeft
in acht te nemen. Boven verkInarde ik, in het buitenland nooit klacbten
vernomen te hebben over \'erwaarloozing van het onderwijs, als gevolg van
de uitoefening der gewone praktijk. Ontelbare malen beb ik daarentegen
gehoord, dat talrijke consultatiën, dikwijls op grooten afstand van de Academiestad, aan bet onderWIjs grootelijks af breuk deden. En zoo is het
inderdaad! Wat het onderwijs zou verbieden, gebiedt intusschen de humaniteit: dat dan althans de wet niet verbiede, wat door de belangen van het Onderwijs en van de maatschapPIj om 't zeerst geboden wordt.
Vergunt mij, M. H! thans een schrede verder te gaan en tot U te spreken
over het medisch onderwijs in het algemeen, in verband met bevoegdheid
en geneeskundige standen. De Wet van 1 Juni 1865, Staatsblad nO. 59, is
in mijn oog slechts eene yoorloopige regeling, niet veel meel' dan eene proeve.
Toen die Wet aan de orde was, werd zij van vele zijden bestreden en afgekeurd als ontijdig. Men verlangde ze te zien volgen op de Wet van het
Hooger onderwijs, niet daaraan te zien voorafgaan. Die zienswijze scheen
volkomen rationeel. Thans erkennen wij, dat die ontijdige regeling hare
gunstige zijde heeft gehad, omdat zij ons tijdig heeft in staat gesteld om te
oordeelen over de beginselen, waarop zij rust. Zonder die ervaring zouden
wij bij de Wet op het Hooger onderwijs in een grove fout vervallen zijn.
Bij het ontwerpen der Wet van 1 Juni 1865 stond lwt stelsel van Staatsexamens op den voorgrond. De Hoogescholen, zoo meende de Minister THORBEOKE, behoorden instellingen te zijn uitsluitend ~ool' onderwiJs. Aan academische graden werd voorloopig nog voor een deel vrijstelling van die
Staatsexamens verbonden, totdat, zoo heette het, de Wet op het Hooger
onderwijs daarin nader zou hebben voorzien. KlaarblIjkelijk lag bet in de
bedoeling, bij de Wet op het Hooge)' oJlderwijs dt' academische examina af te
schaffen, of althans voor het verkrijgen van bevoegdheid alle beteekenis daaraan te ontnemen, niet alleen ten aanzien van den geneeskundige, maar ook van
de beoefenaars van andere wetenschappen. Het thans aanhangige Ontwerp
beantwoordt niet aan die bedoeling. Het handhaaft althans voor de academiscbe graden in de geneeskunde de gedeeltelijke ontheffing van de Staatsexamens en verzekert alvast zekere bevoegdheid aan andere doctoraten, die
b. v. tot uitoefening der rechtspraktijk aan de doctoren in de rechten. Deze
meer vr~gevige bepalingen zijn, naar ik meen, het gevolg van de ervaring,
bij de toepassing der Staatsexamens opgedaan. De overtuiging heeft zich
gevestigd, dat zij niet aan het oogmerk voldoen. Tal van bezwaren zijn er

- 16 -

-10aan verbonuen, en dat zij grootere waarborgen zouden leveren dan de academische examens, is gebleken een illusie te zijn.
Openbaar zouden de Staatsexamens zijn, voor een ieder toegankelijk! ·Vele commissiën, M. H! hebben het merkwaardig feit geconstateerd, dat
gedurende de geheele zitting geen enkel, ik herhaal, geen enkel toehoorder
zich vertooUlI had. 'rrouwens nooit ware, zoo die ooit mocht noodig zijn,
voor exarninatoré'n
een zoo sterke zedeHJ'ke dwanote vinden als in de corona
•
0
van VrIenden en mede· studenten, bij de f'aculteits-examens aanwezig, die, ik
zou bijna zeggen, de competentste beool'deelaars zjjn.
Ik heb mij vroeger verklaard voor het invoeren van het Staatsexamen,
hoofdzakelük op dien grond, dat studenten van geheel onvoldoenden aanleg,
na eens en twee malen te zijn afgewezen, ten slotte bij hunne leermeesters, óf
den maatstaf voor de beoordeeIing verliezende, óf niet bestand tegen zooveel
volharding, genade vonden. Maal' die grond heeft opgehouden te bestaan, want bij de Staatsexamens zien wij volkomen hetzelfde gebeuren. Ongeschikten, eenmaal afgewezen, melden zich op nieulv, eindelijk ten derde male: het zijn
oude bekenden gelvorden, men examineert ze anders, oordeelt anders en eindigt met ze toe te laten. Het is vooral ten behoeve van dezulken, daL
splitsing en nog eens splitsing der examens is uitgevonden, terwijl het, waar
het zaken geldt, die men moet blijven weten, toch veel verstandiger was, ze
bijeen te houden, maar wat algemeener te vragen.
Worden bij het Staatsexamen al te middelmatigen toegelaten, uitstekendell
worden soms afgewezen, vooral op het praktisch geneeskundig examen, waar niet _
cursorisch gevraagd wordt, maal' de diagnose van een enkelen patiënt soms den
doorslag geeft. Treurige voor heel del:}. zou ik hiervan kunnen ..aanvoeren. Het
Staatsexamen laat veel ruimer spel an.n het toeval dan het academische.
Vergunt mij hier een bijzonder feit in te vlechten. Warenkennis moest
worden geëxaUlineerd. Een onzer vool'treftelijkste examinatoren, - ik kan
zijnen naam verzwijgen w:ts er mede belast. De c:tndidaten wisten, dat
de commissie daarin niet veel eisehte en hadden 0 ok weinig geleerd. Allen
kregen onvoldoende: het gold intusschen een ondergeschikt vak en het
meer dan voldoende in hoofd vakken kon in compensatie komen. Maal' ziet,
één was er onder ue candidaten, wiens kennis werd beoorueeld gelijk nul
te zijn: hij had zelfs geen der simplicia gekend, die hem waren voorgehouden.
De President, die hem den treurÏgen uitslag van het el!:aIDen zou mededeelen, dezelfde, die thans de eer heeft, tot U te spreken, - herkende in den candidaat oen zoon \an eeniplattelands-geueeskundige. IIMaar hebt gij dan nooit,"
zoo vropg hij, lIin de apotheek van Uw vader simplicia gezien?" IIDriejllrcn
lang," was het antwoord /lheh ik de apotheek van mijn vader geadministreerd,
maar simplicia, als de mij vertoonde - de fieschjes hielden uitgezocbte
heb ik er nooit gezien". Het feit is M. H! dat, zonder
exemplaren in de gelukkige tllsschenkomst van den Pl'esident, de éénige candidaat, die iets
van I~arcn kennis wist, wegens gebrekkige warenkennis zou zijn afgewezen.
Een der treurigste gevolgen van het Staatsexamen, door geen docent
geloochend, is uat het streven naar echt wetenschappelijke kennis heeft plaats
gemaakt voor examen-studie: de' omnibus aUquid. Voorheehlen, dat eenig
candidaàL in de geneeskunde voor een bijzonder onderwerp zich warm iute-
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llresseere, daarover proeven doer en leest, wat bij vinden kan, zijn zeldzaam
geworden: de leermeester wist dergelijk streven te waardeeren en vergaf ter
wille daarvan gaarne eenige leemte, immers morgen aan te vullen. Tegenover den examinator van het Staatsexamen zijn leemten gevaarlijk. Laat
mij eens uit de school klappen. Wanneer men 50 en meer candidaten
achter elkander te examineeren heeft, dan komt men ten slotte in alle schuilhoeken del' wetenschap. Men kan niet telkens weer hetzelfde vragen. Bij
de eersten' worden de hoofdzaken hehandeld; bij de volgende meer en meer
de bijzaken en ten slotte allicht het een of ander, IV aarvan bet eigentlijk
genoeg is te weten, waal' men het vinden kan. Als men de 80ste is, die in
aàrdrijkskunde geëxamineerd wordt, zon men dan geen gevaar loopen de rivieren
van China te moeten opzeggen P De candidaat richt er zijn studie naar in
ten nadeele zijner ontwikkeling. Al mijne ambtgenooten zullen U zeggen,
dat in den regel de middelmatigen het meest kans hebben van slagen, en
gij hebt nu er den sleutel van.
Ik heb nog op een donkere schaduwzijde van bet Staatsexamen te wijzen.
Het is meer en meer gebleken, dat de commissiën grootendeels uit docenten
moeten worden samengesteld: voor niet-docenten bestaat zekere moeielijkheid
dáál'in, dat zij, niet. genoeg vertrouwd met de jongste onderzoekingen, omtrent de waarde van het onh'angen antwoord wel eens in tIIijfél zijn; bovendlen kunnen geneeskundigen niet voor zoo'n langen tijd hunne praktijk verlaten. ' Het nadeel nn, dat het academisch onderwijs ondervindt van de afwezigheid van eenige docenten, wordt niet hoog genoeg aangeslagen. Niets
werkt verderfelijker dan onregelmatigheid in het onderwijs. Studenten zijn
meer nog kinderen \'an g'ewoonte dan andere mensehen, gemakkel(jk op den
goeden weg te houden, moeielijk op den goeden weg terug te brengen. Men
bevindt zich als Hoogleeraar hierbij in een moeielijk dilemma: Of men moet
zijn onderwijs verzuimen, àf zijn studenten op het examen de bescherming
onthouden, die zij soms behoeven. Een mijner ambtgenooten, als lid eeller
commissie aangezocht, veridaarde geene persoonlijke reden te hebben, om
zich te verontschuldigen, maar stelde den Minister op indirecte wijze verant.
woordelijk voor de schade, die het llem toevertrouwde onderwijs daaronder
op ,nieuw zou lijden: de Minister beschouwde, veel beteekenend genoeg, dat
antwoord als een weîgering en benoemde een ander.
Eindelijk, mijne Heeren, is het praktisch.medisch examen een plaag voor
de zieken, Stelt u voor, dat zich thans voor het tweede gedeelte van bet
praktisch geneeskundig examen niet minder dan 81 candidaten hebben aangemeld, dat zij allen zieken te ondervragen en te ondertoeken hebben, verscheidene uren lang', en dat dezelfde zieke er doorgaans meel' dan eens aan
gelooven moet, - want groote verscheidenheid van geschikte gevallen is niet
altijd aanwezig, - en Gij zult begrijpen, dat het een ware veraueming VOor
de lijders is, wanneer de zitting is afgeloopen: vl'aagt het lIen Directeuren
van ziekenhuizen of ik overdrijf!
Geheel anders geschiedt het examen aan de Dllitsche Hoogescholen, Aan
het ziekbed strekt het zich voor ieder over maanden uit, maar is in zekeren zin een integreerend ueel van het tondel'wiJs) en de Professor der ldiniek. leidt lJet meestal alleen. Een Staatsex,lmen bestaat in Duitschland

- 18 -

-12 slechts in naam. Het wordt namelijk aan iedere Universiteit afgenomen
door daartoe aangewezen commissiën, schier uitsluitend uit docenten der
Universiteit samengesteld. - Dat in België ook de zoogenoemde jury nood.
lottig werkt op de academische studiën, verheelt men zich niet (een treurig
tafereel werd daarvan opgehangen door den uitstekenden SPRING, Professor
der inwendige kliniek te Luik); maar men deinst er voor terug, aan de
katholieke Universiteit te Leuven en aan de vrije Universiteit te Brussel
het recht toe te kennen om graden te verleenen, en heeft in een onbewaakt
oogen blik tot de samen koppeling der examina met die eener Staaisuniversiteit
besloten, die nu niet meer is te verbreken. En in Frankrijk schijnt men op
het punt, hoewel niet zonder hevigen tegenstand, een soortgelijk compromis
te sluiten, meI dien verstande evenwel, dat de Staatsfaculteiten hare rechten
zullen behouden, terwijl de kweekelingen der bijzondere Hoogescholen, welker
oprichting men te gemoet ziet, naar eigen verkiezing of door een jury of door
een der Staatsfaculteiten zullen worden geëxamineerd: beperking dus van
het Staatsflxamen, zoo veel doenlijk!
In het adres van den Utrechtschen Senaat wordt de wensch uitgesproken,
dat, als van ouds, aan het bezit van den doctoralen titel bij de Wet op het
Hooger onderwijs weder de bevoegdheid tot uitoefening der geneeskundige
praktiJk worde toegekend. Ik durf mij niet vleien, dat aan dien wl'nsch
zoo gereedelijk zal worden voldaan. Maar ik zou het ook niet verlangen bij 11
deze wet. 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.
Voor de noodzakelijkheid dier herziening pleit nog een andere uit het
maatschappelijk oogpunt zeer gewichtige grond. Onder het oude stelsel van
vóór 1865, toen iedere provincie hare geneeskundige Commissie had, die in
haren kring de bevoegdheid verleende tot uitoefening der algemeene prak tijk
op het platte land en tot die der heel- en verloskunde in de steden, steeg
het aantal geneeskunstoefenal'en boven de behoefte: blijkbaar was het peil
der ex.amens bij vele dier Commissien te laag gedaald. Bij de thans vigeerende Wet worden Wij met eene schaarschte van geneeskunstoefenal'en bedreigd,
die zich hier en daar op het platteland en vooral bij het leger en de vloot
reeds pijniljk doet gevoelen, en binnen weinige jaren zullen de geneeskunstoefenaren aan hunne patiënten de wet kunnen stellen op eene wiJze, die noch
in hun belang is, noch in het belang der maatschapPiJ. Dan zal de drang
tot herziening der Wet, die het verkrijgen del' bevoegdheid regelt, niet uit·
bhjven. Maar dan is het Le laat. Komen de gevolgen dier Wet nog weinig
aan den delg, de nawerking zal zich des te krachtige!' doen gevoelen. Laat
mij trachten, dit voor U in een duidelijk licht te stellen.
Onderstaande tabel geeft U een overzicht van het aantal geneeskunstoefenaren op den 3lsten December der vijf laatste jaren.
Med.Dr. Arts. Platt. Heelm. Sted.Heelm. Oud Off.v.Gez. Totaal.
31 Dec ]869. 993
35
l040
177
31
2276
2248
" 1870. 974
52
1017
171
34
2202
" " 1271. 957
61
986
161
37
2162
" " 1872. 948
75
946
154
39
v 11 1873.
929
87
934
152
45
2147
2126
" 1874. 904 109
919
148
46
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-13 De onregelmatigheid van de eerste jaren na de invoering der Wet is nu
verdwenen. Wij vinden een geleidelijke vermindering van 2276 tot 2126,
bedragende dus 150 in de vijf jaren, gemiddeld llO per jaar, Oppervlakkig
beschouwd, ligt daarin niets bedenkelijks: al duurde het nog tien jaren, zal
men zeggen, en langer. Maar men bedriegt zich ten eenenmale. Aan de
eene zijde houde men in 't oog, dat, bij den geringen aanvoer in de laatste jaren,
de geneeskunstoefenaren in het algemeen betrekkelijk oud zijn, en velen
mitsdien hunne arheidskracht en, wat meer is, hunne levenskans reeds zien
.erminderen. Directe gegevens omtrent hunnen leeftijd heb ik niet; maar
om daarover eenigszins te kunnen oordeelen, liet ik van de op 31 Dec. 1874
aanwezigen een statistiek opmaken, naar het decennium, waarin ze hun Diploma ontvinp:en, en nu onderstellende, dat zij op dat tijdstip 23 jaren oud
waren, - iets te hoog wellicht voor de Heelmeesters, maal' zeker te laag
voor de Doctoren en de Artsen, - kom ik ten opzichte van hunnen leeftijd
tot het volgende resultaat:
23-33, 33-43, 43-53, 51-63, 63-73, 73 en ouder.
Leeftijd,
207
268
199
233
87
42
Doctoren en Artsen
Plattelands Heelmeesters 16
277
231
243
III
36
Stedelijke Heelmeesters
5
25
38
53
22
13
Wat ik verwachtte, spreekt uit deze cijfers, - sterker zelfs dan ik had
voorzien: want het blijkt, dat het max.imum valt op den leeftijd van 53 tot 63
jaren. hetgeen aan eene omstandigheid is toe te schrijven, die thans eerst aan
het licht kwam, dat, namelijk, van 1836-1845 verreweg het grootst aantal diplomata zijn afgegeven, Van 2080 geneeskunstoefenaren z~n er 840 van 53 tot 80
jaar oud en slechts 228 jonger dan 33 jaar; en W,lt in het bijzonder de plattelandsheelmeesters betreft: van de 914 zijn el' slechts 16 beneden den leeftijd van
33 jaren, meel' dan 2/3 boven de 43. bijna de helft boven de 53. Die
cijfers leeren, dat men een groote sterfte onder de geneeskunstoefenaren te
wachten heeft, de grootste onder die van het platteland. En juist hiel' liet
de schaarschte zich reeds gevoelen. Men zegt: wij hebben geneeskundigen
genoeg, maar zij zijn niet goed verdeeld, te veel geconcentreerd in de steden.
Zullen zij dan gaandeweg de steden verlaten, om in de behoeften van het
platteland te voorzien? Voorbeelden ontbreken. Of zullen van het kleine
getal nieuw gevormde Artsen-Doctoren (de categorie der niet-Doctoren levert
slechts militaire geneeskundigen) zich velen op het platteland vestigen? Zij
zullen nauwlijks voldoende zijn, om het getal in de steden op gelijke hoogte
te houden, die, blijkens de ervaring, als plaatsen van praedilectie, er zoove!en tot
zich trekken, als, in verband met eigen middelen, hier uitzicht hebben op een voldoend bestaan. De conclusie is: dnt, bij de vool'tgnande vermindering van het aantal g~neeskunstoefenaren, de concentratie in de steden betrekk~lijk nog zal
toenemen en dat het platteland zich van de vereischte geneeskundige hulp,
alvast van het uitzicht die te behouden, weldra zal verstoken zien. Met
open zinnen laat zich dit, mijns erachteus, niet betlVljfelen. Ik wensch
intusschen niets liever, dan het hier uit globale gegevens afgeleide door de
bel'ekening der waarschijnlijke sterfte voor elk der eerstvolgende jaren, af.
zonderl~jk in de steden en op het platteland, uit meer nauwkeurige gegevens.
waarover het departement van binnenlaudsche zaken beschikken kan, getoetst
te zien.

- 20 -

14 Neemt men nu in aanmerking:
10• dat in de eerste zes jaren, na de herziening der Wet, wegens het ge·

ringe aantal studeerenden (de militaire studenten daar gelaten, minder dan
de helft Van het op den duur benoodigde) de aanvoer noodzakelijk zeer
gering zal blij ven; ,
2°. dat in de daaropvolgende jaren zeker nog niet aan de normale jaarlijksche behoefte zal woruen voldaan;
3°. dat eerst, wanneer de normale behoefte oveJ'scbl'edeu wordt, het verbroken evenw·icht zal beginnen hersteld te worden, en eindelijk:
4°. dat bij de vloot en bij het leger, vooral in de overzeesche bezittingen,
bij groote mutatie groot gebrek bestaat aan geneeskundigen, zoodat men zal
moeten trachten, al ware het door buitensporige verhooging der praemia in
de eerste jaren uit de thans studeerenden een aanzienlijk contingent te trekken, - en men zal met mij instemmen, dat de llerziening der Wet van 1
Juni 1860 geen uitstel gedoogt.
Vergnnt mij, M, H I, in algemeene trekken te schetsen, boe, naar mijn oordeel,
de geneeskundige standen en de bevoegdheid zouden moeten geregeld worden.
De Wet van 1 Juni 1865 beoogde eenheid van stn.nd: aJgemeene bevoegdheid. uitsluitend verbonden aan den titel van Arts, dool' Staatsexttmens te
verkrijgen.
Voorshands zou met de academische graden hij de StaatseJ{amens nog
rekening \, orden gehouden. Bij de regeling van l1et Hcoger onderw,ijs dacht
men daaraan een einde te maken. Dan ZOII de toestand zuiver zijn: dezelfde
examens, dezelfde bevoegdheid.
De bedoelde eenheid is niet verwezentlijkt geworden. Trouwens de Wet
zou machteloos geweest zijn, om bet onderscheid op te heffen tussclJen heil,
die met en zonder de beoefening der klassieke letteren hunne medische studiën zouden hebben volbl'ucht.
Thans, tien jaren later, staan wij op een ander standpunt.
Ik geloof, dat na de opgedane ervaring bij velen zich reeds de overtuiging
zal hebben gevestigd, dat, om te voorzien in de behoefte del' N ederlandsche
Maatschappij, twee standen van geneeskunstoefenaren gevorderd worden. Zij
kunnen onderscheiden worden als Doctoren en Artsen,
De Doctoren genieten hunne voorbereiding op de gymua.sia, om hunne
Natuur- en Geneeskundige studiën te volbrengen aan de Hoogeschool.
De Artsen volgen den cursus cener Hoogere burgerschool en volbrengen
hunne geneeskundige studiën aan eene Geneeskundige school.
Deze opleiding is de gewone. Niemund is daaraan gebonden, Gevorderd
worden alleen bewijzen van kennis en geschiktheid.
Artsen hebben de bevoegdheid als Genees- en Heelkundigen. Dool' een
bijzonder eXamen verkrijgen zij ook die van Verloskundigen en hebben nu
de algemeene bevoegdheid.
Zij kunnen door een speciëel examen ook den titel verkrijgen van oogarts
en van tandarts. Door een examen in de verloskunde kunnen vrouwen de
bctoegdheid verkrijgen van vroedvrouw.
De Medicinae Doctor 'heeft de bevoegdheid tot uitoefening del· geneeskun.
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dige praktijk. Als Chirurgiae en als Artis Obstetriciae Doctor verkrijg~ hiJ
bovendien resp. die tot uitoefening del' heel- en verloskundige praktijk.
De drie Doctoraten geven de algemeene bevoegdheid. De Medicinae Doctor
kan tevens den titel verkrijgen van Doctor Medicinae publicae; de Medicinae et Chirurgiae Doctol' dien van Doctor Ophthalmologiae. Voor artsen
zoowel als voor Doctoren (ook voor vroedvrouwen) geldt de verkregen bevoegdheid voor iedere standplaats in Nederland en in de ovel'zeesche bezittingen.
De Doctoraten worden verleend dool' de academische Senaten; de titel van
arts, verloskundige, oogarts en tandart~ dool' de docenten der geneeskundige
school.
Een korte toelichting zal voldoende zijn.
Ik wensch twee klassen van geneeskunstoefenal'en, enkel onderscheiden dool'
hunne letterkundige en natuurkundige voorbereiding. Hunne geneeskundige
vorming wordt ondersteld gelijk te staan. Hunne rechten verschiJIen niet.
Het is overbodig, in· vele opzichten niet wenschelijk, dat alle geneeskunstoefenaren eene klassieke litterarisclle en een uitgebreide natuurkundige studie
hebben volbracht. Een groot deel del' bevolking geeft de voorkeur aan
enkel praktisch degelijk gevormde mannen, die minder hooge eiscben stellen
en meer op gelijken voet met haar verkeeren: ontegenzeggelijk zijn de zoodanigen in sommige klassen del' maatschappij even goed, zoo niet beter,
voor hunne taak berekend. De keuze van standplaats is volkomen vrij; maar
men mag verwachten, dat Doctoren en artsen zich, in verband met de
eischen en behoeften der bevolking, op doelmatige wijze zullen verdeelen.
De toekomstige artsen zullen van een deel del' vakken, die aan de Hoogere
burgerschool worden onderwezen, kunnen worden vrijgesteld. Kennis der
Latijnsche taal acht ik niet noodzakelijk. Bij df' aspiranten voor het natuurkundig e~amen bleek zij zoo gering te zijn, dat zij door de meeste
examinatoren doelloos werd geacht.
Het scbijnt niet wenschelijk algemeene bevoegdheid te vorderen. De
Medicinae Doctor, van wien ook theoretische kennis der Heel- en Verlosloskunde verlangd wordt, moet bevoegd zijn, om de geneeskundige praktijk
uit te oefenen. El' Zijn uitnemende geneesheeren, die voor de Heel· en Verloskunde geen roeping gevoelen en ook allen aanleg en alle geschiktheid
missen, en zij hanrlelen in lIet belang' der ltders, wanneer zij zich tot de
zuiver geneeskundige praktijk bepalen. Is het niet ongel'ijmd, eene volledige
praktische vorming van hen te eischcD in vakken, welKer uitoefening zij niet
begeeren? Verdeeling van den arbeid heeft ook in de geneeskundige praktijk haal' eigenaardige voordeelen. Geven vele personen de voorkeur aan
een medicus, die niet tevens als Heel- en Verloskundige praktiseert, dan
hepben zij hiervoor hunne goede gronden.
Wenschelijk scllijnt het daarentegen in de Artsen de hevoegdheid van
Genees- en Heelkundige te vereenigen. De meesten zullen bovendien die
van verloskundige verlangen. Hun belang zal in bet algemeen medebrengen
dat zij zijn genel'al pl·actitioners. Van de Officieren van Gezondheid de
.kennis der verloskunde te vragen, is in het algemeen overbodig; ze van
oogartsen te vergen! is onredelijk, van tandarlsen belachelijk.
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Het gevolg del' voorgestelde regeling zal zijn, dat de Artsen op 21- à 2.2jarigen leeftijd, de Doctoren op 25jarigen leeftijd de bevoegdheid erlangen
voor de praktijk. Men mag zich vleien, dat de mindel' langdurige en minder kostbare studie en het minder omslachtige der examens voldoende zullen
zijn, om het bedreigde evenwicht tussehen bet aantal geneeskundigen en de
beboefte der maatschappij te bewaren.
Van U IV oordeel, M. H! omtrent het voorgedragen stelsel, zal het hoofdzakelijk a fhangen, of het in eene niet verwijderde toekomst bet stelsel der
werkelijkheid worden zal. Ik heb lIet bier ontwikkeld, omdat het in bet
nauwste verband staat met de eischen van het medisch onderw\js, en omdat
die eiscben, al liggen zij niet geheel binnen de grenzen van lIet aangeboden
Wétsontwerp, bij de vaststelling daarvan toch duidelijk en in hun geheel
behooren voor den geest te staan.
Over die eischen veroorloof ik mij ten slotte mijn gevoelen aan Uw oordeel te onderwepen.
'Om in de behoefte van de burgerij en tevens in die van het leger, de
vloot en de overzeesche bezittingen te voorzien, moeten jaarlijks minstens
honderd geneeskundigen gevormd worden. 13~i een gemiddelden studietijd
van vijf à zes jaren, moeten er dus gelijktijdig vijf à zes honderd studeeren.
Neemt llIen in aanmerking, dat er om verschillende l'edenen altijd een
zeker aantal afvalt, zoo moet bet cijfer op zes à zevenhonderd gebracht
worden. Van deze zullen minstens driehonderd ûch tegelijk met de praktische
studiën aan het ziekbed hehben bezig te houden. Trachten w~, in overeenstemming met de eisehen del' wetenschap en de belangen der maatschappij,
het daarheen te leiden, dat alvast nagenoeg de helft aan de Hoogeschool
gevormd wordt, dan zullen hier toch minstens bonderd studenten aan de
klinische lessen moeten deelnemen. Aan geen onzer Universiteiten kan
daartoe gelegenheid gegeven worden. Waren de gastlmizen groot genoeg,
de zieken zouden ontbreken en de praktische vorming der studeerenden zou
reeds daarom veel te wenschen overlaten. Zelfs voor v~jftig zoogenaamde praktikanten zal de gelegenheid nauwlijks voldoende zijn. De conclusie ligt voor de hand:
om in de eischen van het Medisch ondel'lI'~is te vool'zien, mogen er niet mindér dan twee Hoogescholen zijn. En naa$t die twee Hoogescholen wordt
tot vorming der Artsen eene geneeskundige school gevorderd, op zoo rnime
schaal ingericht en over zoo rijke praktische hulpmiddelen beschikkende,
dat alléén Amsterdam daarvoor in aanmerking kan komen. De hoofdstad
nu bezit een dergelijke school, die den lof, haar toegekend, ten
volle verdient, en de gemeente voorziet op onbekrompen wijze uit eigen
middelen in de behoeften dier school. Jntusschen belloeft liet geen betoog,
dat op den Staat gelijke verplichting rust, om voor de opleiding te zorgen
der zoogenaamde Artsen als voor die der Doctoren. Het is WIlar, dat de
Hoogeseholen voor een ieder openstaan, en dat 'ook jongelieden, die geen
recht hebben zich voor de academische examina aan te melden, zich daal'
voor het Natuur- en Geneeskundig eXl1men van Arts kunnen bekwamen,
waarvan werkel~ik eenige weinigen gebruik maken. Maal' even waar is het,
dat, wanneer de geneeskundige school te Amsterdam niet bestond, de Hoogescbolen niet voldoende llouden zijn, om in de behoefte aan geneeskundigen
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te voorzien. Logisch volgt hiel"Uit het besluit. dat van ':; Rijkswege een
geneeskundige school moet worden gevestigd, in het conClrete geval, dat de
geneeskundige school del' gemeente Arnsterdam door den Staat moet Ivorden
overgenornen. Geldt het hier een verplichting van den Staat, het is tevens
zijn belang. De gelegenheid, om in de behoefte aan geneeskundigea te voorzien, mag niet afhankelQk zUn vall de willekeur van een gemeenteraad.
Bovendien moet de Staat het recht hebben de docenten te benoemen. De
Hoogleeraren in de Natuur- en Geneeskundige wetenschappen van de klini~
sche school en van het Athenaeum Illustre hebben zich, eenig'en tijd geleden,
tot den Minister gelvend met het verzoek, om hij het zoogenoemde Staats·
examen uitsluitend de examinatoren te zijn hunner discipelen. De Minister
heeft dat verzoek van de hand gell'ezen, en, naar mijn oordeel, terecht. De
bevoegdheid, om na gehouden examen rechten te verlcenen, kan op principiëele gl'Onden niet worden toegekend aan biJzomlere inrichtingen van
Hoogel' onderwijs. In Frankrijk zelfs gaan, wOlds ik deed opmerken, de
eischen del' kerkelijke partlj niet verder dan dat de leerlingen der bijzondere
inrichtingen door een gemengde commissie zouden worden geëxamineerd.
waarvan nog de meerdel'lJeid del' leden tot de l::ltaats·faculteiten zon bebooren,
terwijl aan deze laatste het recht, om graden toe te kennen, onverkort zou
verhlijven.
Ik zou waarschuwend wQzen op de pogingen. om bij amendement rechten
toe te kennen aan de bijzondere geneeskundl .. ~ school van Amsterdam
(Zitting der Tweede Kamer van 13 Juni 1874), \ anneer ik mij niet overtuigd hield, dat voor de toenmalige voorstanders van het toekennen dier
rechten de lessen uit den laatsten t(jd niet zullen zijn verloren gegaan.
Maar juist om de bedoelde principieele bezwaren moet de geneeskundige
school eene Rijksinstelling worden lU et Professoren, door den Koning benoemd;
en evenals wij voor de academische docenten het recht vHldlCeerden, om a[111
hunne leerlingen met den titel van Doctor de bevoegdheid tot de geneeskundige praktijk te verleenen, meeneu wij, dat aan de docenten der geneeskundige school, als staatsinstelling, het recht moeten worden toegekend, om
hunne kweekelingen te examineeren en voor de praktijk bevoegd te verkllLren.
Ik sprn.k over de instelling der gemeente Amsterdam, als w,u·e zIj enkel
eene geneeskundige school. Amsterdam bezit meer dan eene dergel!J ke school ~
het heeft zijn Athenaeum Illustre, dat zijne kweekelingen in Je verschillende
faculteiten voor de academische ex.amina voorbereidt en tel ken jare een zekel'
aantal aan die examens ondenverpt.
Maal' Amsterdam verlangt nog meer. Het verlangt zijn Athcnaeurn met
eelle IIoogeschool gelijk gesteld te zien, en daaraan het recht toegekend, om
academische graden te verleenen, Kan dat verlangen van Amsterdam \\ orden
ingewilligd? Zekel' slechts onder de voorwaarde, dat de Amsterdamsche
inrichting in :t1le opzichten even degelijk ware toegerust en in het personeel
del' docenten van alle faculteiten dezelfde waarborgen bood, nis de aanhangige Wet aan de RUks-hoogescholen zul verzekeren. Met andere wool'dell:
alléén door eene organisatie, in allen deele gelUk aan die der stnats~
inrichtingen. Dan evenwel zou Amsterdam, dat met zijne bIjzondere
instelling toch geen bijzonder doel, geen bijzondere richting' van het
2
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-lSHooger onderwij.s beoogt, - daargelaten, in hoeverre de Staat en de
gemeente datlrvan de kosten zouden dragen - daaraan toch ook het karakter
Maar kan men den tijd
van Rijkshoogeschool willen zien toegekend.
daartoe gekomen achten? Op het oogenblik, dat het rationeel 'is, aan de
belangen van het 'Hooger onderwijs één der Rijkshoogescholen op te ofl'eren,
kan het met die helangen !liet strooken, el' eene te Amsterdam te vestigen.
Er is dus niet aan te denken, dat het zou geschieden bij deze Wet. Maal'
het Ontwerp, dat thans in behandeling is, legt de toekomst niet aan banden.
Wat bij deze Wet niet geschiedt, kan later worden tot stand gebracht.
Eene bijzondere Wet all pen kan het Athenaeum Illustl'e tot een Hoogeschool
verheffen.
De éénige praktische weg, M, H! scbijnt mij deze, dat de aanhangige wet
het bestaan van twee wel bezette Staatshoogescholen verzekere en zich noch
met de geneeskundige school, noch met het Athenaeum Illustre, als gemeenteinstellingen, in bet bijzonder bemoeie, De tijd zal dan spoedi@: leeren, in
welke bett'ekking de staat zich tegenover de inrichtingen van Amsterdam
te stellen heeft. Wat na de aanneming der wet op het hooger onderwijs
zal moeten geschieden, laat zich, naar mij dunkt, met groote waarschijnlijkheid voorzien. In de eerste plaats zal de herziening der Wet van 1 Juni
1865 aan de orde komen, Daarbij zal de cursus der Hoogere burgerschool 'I:
als voorbereidend tot de geneeskundige school moeten worden nangewezen, :
op gelijke wijze als het gymnasium voor de Universiteit. De leerlingen zullen,',
na het examen aan de Hoogere burgerschool te hebben afgelegd, aan de"
geneeskundige school zich niet langer met natuurstudie, maar uitsluitend met
geneeskundige studiën, te beginnen met anatomie en physiologie, hebben
bezig te houden, en in vier jaren zal hier dan de cursus door de meesten
kunnen worden ten einde gebracht. In verhand lllet zoodanige regeling zal
de tltaat de geneeskundige school van Amsterdam tot Rijksinstelling verheffen
eu aan de dool' den Koning benoemde docenten hljt recht toekennen, de
bevoegdheid tot uitoefening del' Genees- Heel en Verloskunde te verleenen.
De noodzakelijkheid, dat de herziening der genoemde Wet spoedig haar beslag
krijge, heb ik boven voldoende in het licht gesteld.
Inmiddels moge Amsterdam voortgaan den luister van zijn Athenaeum te
handhaven - te verhoogen, bereid alvast, naar men verwachten-mag, wat
thans aan de geneeskundige school wordt ten koste gelegd, daal'aan dienstbaar te maken.
De toekomst zal dan verder moeten leeren, wanneer de belangen van het
Hooger onderwijs de verheffing van het Athenaeum IlIustre tot 'een U uiversiteit zullen vorderen of gedoogen, En lS die t0d gekomen, dun zal lIlet
toejuiching der geheele natie eene R0ks'hoogeschool te Amsterdam \lorden
gevestigd, \\'aurvun de kern zal gevonden worden in zijn Athenaeulll Illustre.
Niemand betwist, dat voor menige richting van studie onze belangrijke hoofdstad eigenaardige voordeeJen zou opleveren en dat de wetcnschap nergens
meer voedsel zou ontvangen uit hare aalll'uking met het leveu.
Met deze uitzichten moge Amster:l,lIu zich voorshands tevreden stelIelI.
Thans n!lHr rechten te haken, die niet r,tjll te verwezelltlijken, zou de legeling
van het llooger ondenlÏjs, waarop die uitzichten zUn gegrond, op het spel zetten,
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Mij dunkt, ik behoef geen bel'oep te doen op hunne edelmoedigheid, om
deze zienswijze ook dool' dl' voorstanders del' Amstel'damsche belangen te
doen 'deel en.
Het door mij ontwikkelde stelsel is dat van twee Hoogescholen en eel!e
geneeskundige school, de laatste, zoo wel als de beide eersten, Staatsinstellingen.
\\'ie nog wenschen mocht, al OlHe krachten aan een enkele Hoogeschool
geconcentreerd te zien, vergete niet, dat althans drie instéllingen voor geneeskundig onderwijs gevordel'd wOl'dctJ, en dat naast die ééne Hoogeschool
dus al lIanstonds bvee geneeskundige scholen zouden moeten worden opg'ericht, En wie meenen zou, geen del' drie Hoogescholen te mogen opofferen,
houde in het oog, dat Amsterdam, als zetel der geneeskundige school, daarbij
evenmin zou zijn te ontbeeren. Ligt het in de toekomst van Amsterdam,
zijn Athenaeum tot eene Universiteit verheven te zien, dan zal ook deze de
geneeskundige school in zich opnemen. Want ook thans bestèlat er geen \ /
principiëel verschil in de praktische opleiding van Artsen en Doctoren, en
terwijl de eerste schier uitsluitend te Amsterdam, de laatste aan de Hooge- ./
scholen ge,'ormd worden, zou, in het onderstelde geval, die traditie zich
waarschijnlijk nog lang handhaven.
...........J

I/"

"laar ik lllag mij niet verdiepen in een al te verwijderde toekomst. Ik
sprak reeds lang, mijne Heeren, te lang wellicht. Ik dank U daarom voor
bet geduld, - mag ik zeggen, voor de belangstelling, waarmede gij mij hebt
aangehoord? Laat dan die belangstelling voortduren! In betrekking tot
het aanhanging Wetsontwerp vermoogt gij veel dool' pCl'soonlijken invloed.
En in betrekking tot de regeling der bevoegdheid, ligt de toekomst in Uwe
handen. Hierover zal ook zeker de Maatschappij, die wij vertegenwoordigen,
zich doen hooren. De verhouding van de geneeskunde tot den Staat lag
steeds binnen den kring harer bemoeiingen. Of haar streven op dien.wegaltijd
vrucbtbaar en weldadig was, zal ik Ilier niet onderzoeken. Rijk aan iUusiën
tl'fld onze Maatschappij in het leven. ' Door vereelligde krachten meende zij
bergen te kunnen verzetten, ,Teleurstellingen zijn llI1ar niet gespaard gebleven. Maar dat toch ééne en wel de schoonste harer illusiën is vervuld
geworden, daarvan ligt het bewijs in Uwe tegenwoordigheid te dezer plaatsel
Ik mag U hier welkom heeten als de vertegenwoordigers van het waardigste
deel der geneeskunstoefenaren uit alle oorden des lands, getuigende van de
eendrachtige samenwerking van zoovale Afdeelingen del' ~1aatschappij als
Over Nederland zijn verspreid, en, wat !log meel' zegt, van den nauweren
band, dool' onze Maatschappij gevlochten, tusschen de kUllstgenooten, die, in
dezelfde streek gevestigd, als vrienden met elkander verkeeren, in hunne
moeieIljke taak elkander wederzUds de band bieden en dool' wisseling van
denk heelden de belallgsteJIin~ levendig houden in wetenschap en kunst.
Dàt is tie groote verdienste onzer :Maatschappij. die, zooalll ik reeds vó6r 12
jaren op, de te Zwolle gehouden Algerneene Vergadering uitsprak.llflur Zwaartepunt minder i~ de samenwerking del' Afdeelingen dan in de Afdedingflll
zelve te zoeken heeft.
Zijt dan welkom, Heet'en Afgevllal'diguen fJll vel'dere Leden del' Malltsel1l1ppij, zijt ,nog'manls welkonl! De 1Jtrechtsche Afdeeling acht zich gelul<-
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kig, U ten derde male in haal' midden te mogen begroeten. Gij brengt er
groote gaven, - een deel van Uw geest en van Uw hart. Laat dan wijsheid Uwe beraadslagingen en echte broederzin uw om~ang kenmerken 1
Zoo zij het!

Ik verklaar de 26ste Algemeene Vet'gadering der Maatschappij tot hevorde ring der Geneeskunst geopend.

(Oym gCllrl1kt nit llet Nerlellandsch 1'I}dsr hl/jt Voor Geneeskunde. Jaargang 1875.)
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NASCHRIFT
OP DE REGELING VAN HET lIIEDISCH ONDERWIJS IN VERBAND
MET DIE VAN lIET nOOGER ONDERWIJS
IN lIET ALGEnIEEN.

De rede, door den Heer WILLEUMIlJR als aftl'~dcnd -Voorzitter der orde
van Hoogleeraren uitgesproken - eene bladzijrJe uit de geschiedenis van het
Athenaeull/, Illustre van .L1.msterrJam - heeft mij indachtig gemaakt op eene
omissie, die ik wensch te herstellen.
In het aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal gerichte adres van
13 Februari 11., heeft de Senaat der Utrechtsche Hoogeschool , "bezorgd
"over de gevolgen del' examina in zooveel verschillende vakken" als het
ontwerp voorschrijft, het behoud van het stelsel der testimonia, in schijn
alleen gewijzigd, als correctie! aanbevolen.
Ik ga een schrede verder en beschouw de toepassing "an dat stelsel,
binnen zekere grenzen, als noodzakelijk niet alleen, maar ook als in zich
zelve volkomen doeltreffend.
Er zijn vakken, terecht bijkomende genaamd, welker specieele beoefening
voor een grondige kennis van het hoofdvak niet onmisbaar is: men denke
aan de gerechtelijke geneeskunde en de geneeskundige policie, niet slechts
voor juristen. maar ook voor medici, aan de meteorologie yoor natuur- en
scheikundigen. aan de archeologie voor litteratoren, enz. - Wat heeft men
in betrekking tot deze vakken te verlangen? Enkel en alleen, dat de
meerderheid daarvan algemeene noties heb be , en dat eenige weinigen,
die zich door het eene of het andere bijzonder aangetrokken voelen, degelijke representanten worden van dat vak en de traditie er van onder ons
bewaren. Dat nu wordt, getuige de ervaring, ten volle bereikt door een
deugdelijk onderwijs, tot in zekere mate verplichtend gemaakt door het
stelsrl der testimonia. Eischt men in die bijkomende vakken een examen,
dan bevordert men opperv lakldgheid in het hoofdvak, en dá6,rin mag ze niet
geduld worden. Het tentamen zelfs, door sommige Professoren op die vakken
toegepast, werkt in mijn oog reeds nadeelig. Of zou het schaden, dat er
enkelen onder door liepen, die er zoo goed als niets van weten? In betrekking tot dic vakken is het niet de vraag, wat ieder er van ,veet, maar over
welke som van kennis de maatschappij te beschikken heeft.
Met het behoud van het stelsel der testimonia - het zij in het VOOrbI,l"
gaan gezegd - zal voor het Athenaeum Illustre de status quo gehandhaafd
blijven en zullen zijne rechten alvast geëerbiedigd worden.
Maal' zál het stelsel der testimonia behouden worden? - De vraag hangt samen
met een andere: zal de regeling der examina geschieden buiten de ol'ganiekewetP
In mijne rede heb ik uit volle overtuiging daarop aangedrongen. Mi.lu
voornaamste grond was deze, dat elke regeling, welke die ook zijn mocht,
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slechts VOOr een betrekkelijk korten tijd zou kunnen voldoen. Om dil;
aan te toonen, bracht ik eenige punten onder de aandacht (bI. 4 en 5),
ten aanzien waarvan het niet raadzaam scheen zich aan banden te leggen:
dcf,ál'OlUler 1~1t had vooral eell plaats verdIend de beslissing oln/rellt het stelsel der
testimoni(6. Sedert jaren bestreden, zag het niema.nd te zijner verdediging
opstaan. En toch zoo klemmend waren de argumenten der tegenstanders niet.
Door dezen werden "de misbruiken" van het stelsel breed uitgemeten, en
dan heetten de Professoren "te gemakkelijk"; door genen werd beL stelsel
als "een onnoodige kwelling voor de studenten" gebrandmerkt, en dan waren de
Professoren "te moeielijk". Zoo keerden de bestr~iders hunne wapenen tegen
elkander. De waarheid was, dat het doel der testimonia niet duor alle Docenten
begrepen werd, en dat daarom de toepassing wel eens te wenschen overliet. En
ziedaar den grond voor ontevredenheid en voor insinuatiën van de ergste soort,
die ten slotte het geheele stelsel zoo impopulair maakten, dat men lIen
moed verloor, om het te verdedigen, en dat een A.kademische Senaa t het
niet dan schoorvoetend _. bloot als een correctief - durfde aanbevelen.
Verwonderen kan het ons dan ook niet, dat het in het wetsontwerp geen
genade vond. En zoozeer men verwachten mag, dat de Senaten der Hooge.
scholen, na gezette overweging, zich er voor zouden verklaren, zoo weinig
bns bestaat er, dat het, ook na talentvolle verdediging, al aanstonds in de
1'weede Kamer der Staten-Generaal cene meerderheid zou verwerven.
En toch, - ik heb dt' overtuiging, dat, mocht de wet in al de opgesomde
vakken een examen voorsllhrijven , binnen weinige jaren de nadeelige ge·
volgen zouden aan het heM treden en herziening op dit punt met aandrang
zou worden gevorderd.
"Op dezen oogenbhk reeds" zoo spreekt de Senaat der U trechtsehe
Hoogeschool, "nu de Akademische examens veel minder in getal zijn en zich
"over veel minder vakken uitstrekken, wordt er niet ten onrechte geldaagd,
"dat de studie aan de Hoogescholen bijna uitsluitend zoogenaamde examen·
"studie geworden is, en dat het groote doel van het Universitaire onderwijs,
"voorbereiding en vorming tot zelfstandige beoefening derwetensehnp, slechts
.,in zeer zeldzame ge.allen meer wordt bereikt. Wat zal er dan" zoo gaat
hij voort, "indien dit gedeelte van het wetsontwerp onveranderd wordt aan"genomen, en dientengevolge zoowel het aantal als de omvang del' examina
"nog aanmel'kelijlr wordt uitgebreid, in de toekoDlst van de studie aan onze
"Universiteiten moeten worden P"
En als de ondervinding nu in dien zin uitspraak zal hebben gedaan. zou
het dan niet te betreuren zijn, dat een bijna onaantastbare wet verbiedt
hare lessen op te volgen P
Nog eens dan: "laat ons hopen, dat de Minister niet aan de wettelijke regeling
"tal vasthouden, nu de Tweede Kamer zelve verlangt daarvan afstand te doen."
Utrecht, 15 December 1875.
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