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In de complexe sarnenhang van ontwikkelingen die het beeld bepalen van de geneeskunde 
in de negentiende eeuw, laten zich met enig reducerend en simplificerend geweld twee 
hoofdlijnen aanwijzen, die in hun onderlinge vervlechting als leidraad VOOI een nader 
onderzoek kunnen worden gevolgd. De eerste hoofdlijn betreft de geschiedenis van de 
medische beroepen, waarbij inbegrepen het medisch onderwijs, dat zich immers richt op 
de congruentie tussen opleidings- en exameneisen enerzijds en het vigerende ideaal van 
het beoogde beroep anderzijds. De tweede hoofdlijn betreft de ontwikkeling van de 
medische wetenschap, zowel in haar theoretische en conceptuele dimensie als in haar 
praktische toepassing in diagnostiek en therapie. 
Beide ontwikkelingen resulteerden aan het einde van de negentiende eeuw in ingrijpende 
veranderingen. De rijk gedifferentieerde wereld van geneeskunstoefenaren, gescheiden 
door hun academische of niet -academische origine en onderscheiden naar een veelheid 
van medisch- en geografisch-bepaalde bevoegdheden, evolueerde sprongsgewijs naar een 
professie die onder de noemer van de in 1865 ingevoerde artsentitel de eenheid van stand 
in haar vaandel voerde.1 Wat betreft het medisch onderwijs herinnerden de medische 
faculteiten met hun grotendeels uniforme curricula aan de vooravond van de twintigste 
eeuw in weinig meer aan de bonte wereld van athenea, geneeskundige scholen, universi
taire en private opleidingen, die gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw met al 
hun onderlinge verschillen het beeld hadden bepaald.' Niet minder ingrijpend was de 

* Vakgroep Metamedica, sectie Medische Geschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam en Vakgroep Filosofie, 
Ethiek en Geschiedenis der Geneeskunde, sectie Medische Geschiedenis, Erasmus Universiteit Rotterdam. 
1. Zie voor een uitvoeriger overzicht van deze ontwikkeling in Nederland: c.c. Delprat, 'Het ontstaan der 
Nederlandscbe Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst en haar rot bij de herziening der geneeskundige 
staatsregeling van 1818', in: Gedenkboek der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 1849-1924 
(z.pl., 1924) 19-109; M.l. van Lieburg, 'De tweede geneeskundige stand (1818-1865). Een bijdrage tot de geschiede
nis van bet medisch beroep in Nederland', Tijdschrift voor Geschiedenis 96 (1983) 433-453 en ook R.M.J. Schepers, 
De opkomst van het medisch beroep in Belgie. De evo/urie van de wetgeving en de beroepsorganisatie in de 19de eeuw 
(Amsterdam, 1989). 
2. Voor Nederland ontbreekt een sarnenvattende studie. Zie voor het universitaire onderwijs de literatuur in 
noot 127, en voor het niet-universitarre onderwijs M.J. van Lieburg (red.), Het niet-academisch medisch ondenvijs 
in Nederland (1815-1877) en zijn studenten. Een reconstructie van de alba studiosorum (Rotterdam: Erasmus 
Publishing, 1995) in druk. 
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metamorfose van de medische wetenschap, die zich uit een conglomeraat van concepties 
en methodes ontwikkelde tot wat kortweg de natuurwetenschappelijke of natuuI
wetenschappelijk georienteerde geneeskunde wordt genoemd.3 Eenheid van wetenschap4 
vormde zo de keerzijde van dezelfde medaille waarop ook de eenheid van stand stond 
geschreven; beide idealen bevatten de eindtermen van een ontwikkeling die sinds de jaren 
veertig door een progressief en spraakmakend deel van de geneeskundige wereld krachtig 
werden gepropageerd, en die met behulp van verschillende sociale strategieen en sociaal
medische instrumenten uiteindelijk zouden worden verwezenlijkt. 
In deze bijdrage is het niet de bedoeling om de feitelijke ontwikkeling van beide hoofd
lijnen in een uitvoerig expose weer te geven, maar richt de vraag zich op de interactie 
tussen beide ontwikkelingen, zoals die wordt gereflecteerd in de veranderingen in het 
examenprogramma voor medische studenten. Deze examens waren (en zijn) het gemeen
schappelijke aangrijpingspunt van beide ontwikkelingen: exameneisen worden immers 
wat niveau en ornvang betreft bepaald door het beroepsideaal en wat de inhoud betreft 
door de wetenschappelijke kennis die voor de beroepsuitoefening relevant wordt geacht. 
In deze bijdrage is deze vraagstelling om praktische redenen beperkt, ten eerste tot de 
zogeheten natuurkundige exam ens die de 'vernatuurwetenschappelijking' van het me
disch onderwijs bij uitstek weerspiegelen en ten tweede tot de periode waarin beide 
ontwikkelingslijnen hun diepste cesuren passeerden, namelijk de afkondiging van de 
Wetten van Thorbecke in 1865 en de aanpassing daarvan aan de nieuwe Wet op het Hoger 
Onderwijs (1876) in 1878. In deze periode fungeerden de natuurkundige examens als 
instrument om enerzijds het nieuwe beroepsideaal van de eenheid van stand (en bevoegd
heid) te laten inwerken op het universitaire onderwijs en anderzijds de toekomstige 
geneeskunstoefenaren te ijken naar de opkomende natuurwetenschappelijke geneeskunde 
als standaard voor het ideaal van de eenheid van wetenschap en methode. In de discussie 
over de noodzakelijkheid, vorm en inhoud van de natuurkundige exam ens vindt men de 
opvaUingen die exponent waren van de complexe transformatie van opleiding, beroeps
profiel en medische wetenschap bij uitstek weerspiegeld, en wordt een bijzondere episode 
in de relatie tussen natuurwetenschappen en geneeskunde binnen het hoger en daartoe 
voorbereidend onderwijs nader belicht. 

De wetgeving tot 1865 

De wetten van Thorbecke baden in 1865 de lang verbeide vervanging van de Genees
kundige Staatregeling van 1818, waarin de academische en niet -academische echelons van 
het medische beroep waren gereglementeerd.5 Wat betreft het academische echelon en de 

3. Zie over de bedoelde concepten K.E. Rothschuh, Konzepte der Medizin in Vergangenheit und Gegenwart 
(Stuttgart: Hippokrates Verlag, 1978). 
4. Hier in de betekenis van eenvormigheid van wetenschap, niet gelijkheid in het peil van de wetenschap, lOaJs 
in de discussie over de wetsontwerpen is genoemd, zie o.a. R.J. Op-wijrda, Geneeskundige Wetten van den 1. Junij 
1865 (Staatsbladen no. 58-61) met de daarover vooral in de Tweede Kamer der Staten-Generaal gewisselde stukken en 
gehouden beraadslagingen (Nijmegen, 1866) 389. 
5. Zie voor de inhoud van deze wetten de Verzameling van wetten, besluiten en reglementen betrekkelijk de 
Burgerlijke Geneeskundige Dienst in het Koninkrijk der Nederlanden (,s-Gravenhage: J.P. Beekman, 1836). Een 
beknopte historische toelichting geeft C.H.A. van der Mijle, Onze geneeskundige wetgeving. Historisch overzicht 
der inzonderheid sinds 1813 uitgevaardigde voorschriften op geneeskundig gebied, met bijzondere beschouwing der 
thans van kracht zijnde bepalingen. Handboek voor geneeskundigen, apothekers, ambtenaren en gemeentebesturen 
(Ooltgensplaat: M. Breur, 1896) 19-23. 
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vereisten am tot de uitoefening van de genees-, heel en verloskunde te worden toegelaten, 
sloot deze wetgeving aan op het zogeheten Organiek Besluit dat sinds 1815 'in de 
Noordelijke Provincien' het hager onderwijs regelde.6 Deze regeling omvatte tevens het 
onderwijs aan de Latijnse scholen, die men beschouwde als 'de eerste trap van het hooger 
onderwijs ... inzonderheid bestemd voor diegenen, welke na aanvankelijk door het lager 
en middelbaar onderwijs te zijn beschaafd geworden, nu verder tot eenen of anderen 
geleerden stand in de maatschappij zullen worden opgeleid' (art. 4).1 Het feit dat men aan 
deze scholen, behalve oude talen, ook onderwijs gaf in onder meer 'de beginselen der 
wiskunde' (art. 10), laat zich voorlopig markeren als het aangrijpingspunt voor de latere 
discussie over de plaats van de natuurwetenschappen in het programma van de Latijnse 
scholen en de daaruit voortgekomen gymnasia. Medisch hoger onderwijs werd volgens 
het Organiek Besluit geboden in athenea en universiteiten, waarbij voor de athenea slechts 
een voorbereidende rol was weggelegd (art. 43 en 44), hetgeen echter tegelijk duidelijk 
maakt dat dit schooltype in de voorgeschiedenis van de natuurkundige examens een 
belangrijker plaats inneemt naar mate 'voorbereidend' steeds nadrukkelijker de betekenis 
kreeg van 'natuurwetenschappelijke vorming'. Na 1865 was als zodanig het atheneum van 
Amsterdam niet voor niets een belangrijke factor in het krachtenspel, dat zich rand de 
medische opleiding in het algemeen en de natuurkundige examens in het bijzonder had 
gevormd.8 

Het Organiek Besluit bepaalde verder dat de medische student slechts dan tot 'de eigen
lijke faculteitslessen' kon worden toegelaten, wanneer hij de graad van kandidaat in de 
wis- en natuurkundige wetenscbappen had bekomen (art. 73). Dat hield in dat men 
exam ens moest hebben afgelegd 'in de wiskunde, natuurkunde en kruidkunde, en de 
gronden der algemeene scheikunde' en het bewijs moest hebben geleverd 'dat men 
buitendien de lessen over de latijnsche en grieksche letterkunde, en over de redeneerkun
de met vrucht gehouden (had)' (art. 93). Om deze examens te kunnen afleggen was men 
niet verplicht de academische lessen bij te wonen: een kwestie die oak bij de latere her
zieningen van de verschillende wetten telkens een punt van ampele discussie vormde, 
maar dat hier om wille van de duidelijkheid buiten beschouwing zal blijven.9 Later, bij 
Koninklijk Besluit van 1826, werd het examen in de wiskunde beter afgestemd op de 
vereisten voor de toekomstige medicus en omschreven als 'de gronden der rekenkunde, 

6. 'Besluit waarbij de organisatie van het Hooger-Ondenvijs in de Noordelijke Provincien wordt vastgesteld', 2 

augustus 1815, zie Nederlandsche Staatscourant, 12 oktober 1815, nr. 242. 
7. Zie P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland. Vanaf de middeleeuwen tot 
aan de huidige tijd (Assen: Van Gorcum, 1987) en de samenvatting voor de negentiende eeuw bij J.CM. 
Wachelder, Universiteit tussen vorming en opleiding. De modemisering van de Nederlandse universiteiten in de 
negentiende eeuw (Hilversum: Verloren, 1992) 40-80. Afzonderlijke vermelding verdienen de studies van H.W. 
Fortgens, Schola Latina. Uit het verleden van ons Voorbereidend Hoger Onderwijs (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 
1958), W.E. Krul, De Nederlandse gymnasia in de negentiende eellW, in: M.A. Wes (red.), Van Parthenon tot 
Maagdenhuis. Moet hef gymnasium blijven (Amsterdam: De Arbeiderspers, 1985) 36-59 en A. Bartels, Een eeuw 
middelbaar onderwijs 1863-1963 (Groningen: J.B Wolters, 1963), en verder de 'sfeer' beschrijvende artikelen van 
B.H.CK. van der Wijck, 'Het hooger ondenvijs' en D. de Laos, 'Het middelbaar onderwijs', in: P.H. Ritter, Eene 
halve eeuw 1848-1898. Nederland onder de regeering van Koning Willem den Derde en het regentschap van Koningin 
Emma door Nederlanders beschreven (Amsterdam: J.1. Beijers en J. Funke, 1898) vol II, 83-106 resp. 119-138. 
8. Het atheneum van Deventer, dat tot 1878 functioneerde, kan waar het de medische vooropleiding betreft hier 
buiten beschouwing blijven, zie J.C van Slee, De Illustre school van Deventer 1630-1878. Hare geschiedenis, hooglee
raren en studenten, met bijvoegingvan het Album Studiosorum (Den Haag: M. Nijhoff, 1916). 
9. Zie met name ook het aanvullende 'Besluit, houdende de vereischten om graden te erlangen zander de Aka
demische lessen te hebben bijgewoond', van 28 juni 1830, in: Verzamelingvan Wetten (n. 5), 274-275 en de discussie 
rand de Wet op het Hooger Onderwijs van 1876, weergegeven door B.J.L. de Geer van Jutfaas, De Wet op het 
Hooger Onderwijs. Uit de gewisselde stukken en de gehouden beraadslagingen toegelicht (Utrecht: J. Bijleveld, 1877) 
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de beginselen clef stelkunst, tot aan de hoageIe vergelijkingen, en def meetkunde, de 
platte en klootsche driehoeksmeting (planimetrie resp. stereometrie, v.L.) daaronder 
begrepen, benevens de toepassing van dezelve, en in het bijzonder van de laatste op de 
klootsche sterre(n)kunde en wiskundige aardrijkskunde'.l0 Orodat de medische cursus 
reeds te overladen was en ongetwijfeld oak orodat de medische student in deze VOOT

bereidende fase daardoor gemakkelijker het besef levend kon houden dat hij niet tot 
natuurwetenschapper, maar tot medicus werd opgeleid, macht hij deze 'yoorbereidende 
studien' verenigen met de lessen over ontleedkunde, osteologie en fysiologie in de facul
teit geneeskunde; in dat geval duurde de medische studie huiten de voorbereiding, geen 
vier maar drie jaar. Verder moest men voor het kandidaatsexamen in de geneeskunde, 
behalve het afleggen van examens voor anatomie, fysiologie, pathologie, farmacie en 
materies medica, ook het bewijs leveren 'dat men buitendien de lessen over de natuurlijke 
geschiedenis en de anatome comparata gehouden hebbe' (art. 88), hetgeen laat zien dat de 
verbinding met de wis- en natuurkunde faculteit ook na de vereiste propaedeuse in de 
wis- en natuurkunde bleefbestaan. 
In de bovengenoemde wet van 1818 werd vooral de vorming van de vertegenwoordigers 
van de tweede, niet-academische geneeskundige stand uitvoerig gereglementeerd, althans 
wat betreft de examinering door de Provinciale Commissies voor Geneeskundig Onder
zoek en Toevoorzigt.ll Maar noch in het 'Plan en regelmaat van examen voor een heel
meester' noch in dat voor een vroedmeester (de vroedvrouwen, apothekers en drogisten 
blijven hier buiten beschouwing) werden ten aanzien van de natuurwetenschappen 
bepalingen opgenomen. Pas in 1823, toen de wetgever de mogelijkheid opende om zich op 
zogeheten geneeskundige ofklinische scholen op deze niet-academische examens voor te 
bereiden en er een reglement op deze scholen werd vastgesteld, kwamen de natuurweten
schappen voorzichtig in beeld: onder de verplichte vakken vindt men 'de kruidkunde, de 
chernie, de artsenijmengkunde (en) een overzigt over de natuurlijke historie' genoernd 
(art. 5).12 Een speciale vooropleiding werd niet vereist; slechts werd als voorwaarde gesteld 
dat men behoorlijk kon lezen en schrijven, en werd er alleen van de heelmeesters verlangd 
'de gedachten geregeld in schrift te kunnen uitdrukken' (art. 12). Formeel bood het curri
culum van de klinische scholen dus aile ruimte voor de natuurwetenschappen, maar in de 
praktijk heeft er een belangrijke discrepantie, in positieve en negatieve zin, bestaan tussen 
deze formele regeling en de feitelijke situatie. Het is algemeen bekend dat de scholen van 
Amsterdam en Rotterdam zich in dit opzicht in gunstige zin hebben onderscheiden van 
de scholen te Middelburg, Haarlem, Hoorn en Alkmaar.13 In Amsterdam floreerde het 
onderwijs in de natuurwetenschappen in symbiose met het atheneum, waarover nog 

10.'Besluit houdende in art. 4 bepaling van het examen in de wiskunde tot het verkrijgen van den graad van 
Candidaat in de ms- en natuurkundige wetenschappen, voorbereidend voor de studie der geneeskunde', van 9 
september 1826, in: Verzamelingvan Wetten (n. 5), 10-11 en de discussie over art. 85. 
11. 'Plan en regelmaat van examen voor een Heelmeester' en ' ... voor een Vroedmeester', beide van 7 oktober 
1818, zie Verzameling van Wetten (n. 5), 231-235. Over de tweede stand in het algemeen, zie Van Lieburg (n. 1), 
'De tweede geneeskundige stand'. 
12. 'Reglement omtrent de inrigting van scholen, ter aankweeking van heehneesters en vroedvrouwen', 6 januari 
1823, zie Verzamelingvan Wetten (n. 5), 247-253. 
13.Zie het interessante overzicht van J.G. Frantz, De opvoeding van den geneesheer, als mensch en als geleerde, 
beschouwd in betrekking tot de jamilie, den staat en de maatschappij (Amsterdam: H.A. Frijlink, 1861) die een 
inventarisatie maakte van lessen en docenten anno 1861. 
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nader, en in Rotterdam wist men voor deze vakken een keurkorps van docenten aan te 
trekken die zonder uitzondering hun carriere op universitair niveau hebben voortgezet.14 

De onderwijssituatie op de scholen te Rotterdam en Amsterdam zou in de discussie begin 
jaren zestig over het natuurwetenschappelijk onderwijs dat aan medische studenten moest 
worden geboden, min of meer zelfs exemplarisch blijken, en mede bepalend zijn voor 
hetgeen in 1865 en daaropvolgend in de meergenoemde wetgeving werd vastgelegd. 

Aansluitend op deze positiebepaling van het niet-academisch onderwijs onder de wet
geving van v66r 1865 moet ook het onderwijs worden genoemd op 's-Rijkskweekschool 
voor Militaire Geneeskundigen te Utrecht.15 Aanvankelijk speelde dit onderwijs zich af in 
de marge van de civiele opleiding tot de medische beroepen, een positie die nog werd 
versterkt door de reorganisatie van 1841, waarbij het militaire karakter van de school werd 
geaccentueerd en de bestaande banden met de Utrechtse universiteit formeel werden 
gebroken.16 Tegelijkertijd echter werden de basisvakken aan de school belangrijk uit
gebreid, zowel door verzwaring van het preklinische deel van het curriculum als door de 
aanstelling van afzonderlijke docenten voor de natuurwetenschappen.17 Op de series lectio
num vindt men nadien Johannes Hubertus van den Broek (1815-1896) voor de natuur- en 
scheikunde, Franciscus Cornelis Donders (1818-1889) voor de anatomie en fysiologie, de 
apotheker Jacob van Rijn van Alkemade (1815-?) voor het botanisch en artsenijbereid
kundig onderwijs, Alexander Willem Michiel van Hassell (1814-1902) voor de toxicologie, 
Ludovicus Franciscus Persille (1815-1861) voor onder meer de algemene ziektekunde en 
Antonius Franciscus Bauduin (1822-1885) voor fysiologie: allemaal bekende namen die 
garant staan voor de kwaliteit van het geboden onderwijs. 
Dit onderwijs is om drieerlei redenen van grote betekenis geweest voor de algemene 
ontwikkelingen in het medisch onderwijs na 1865. Ten eerste, omdat de leraren aan de 
Utrechtse school erin slaagden om hun curriculum te structureren en inhoud te geven 
door het schrijven van eigen leerboeken, die modellerend gewerkt moeten hebben op het 
gelijksoortige onderwijs aan de klinische scholen en aan de universiteit, zoals de Hand
leiding der natuurkunde (1850-1851) en de Handleiding der scheikunde (1855-1861) van 
Van den Broek, de Handleiding der vergiftleer (1850-1854) van Van Hasselt, de Handleiding 
der algemeene natuurkunde van den zieken mensch (1850) van Persille, de Handleiding tot 
de natuurkunde van den gezanden mensch (1851-1853) van Donders en Bauduin, en de 
Handleiding der algemeene plantenkunde (1855) en het Stelselmatig overzicht der voor
naamste artsenij- en vergiftplanten alsmede der eetbare en vergiftige zwammmen (1860) van 
Van Alkemade. Ten tweede was aan 's-Rijkskweekschool het onderwijs in de natuur
wetenschappen in de rnedische opleiding ge'integreerd en kende dus noch de facultaire 
scheiding tussen natuurkundige en medische wetenschappen, die de universitaire 
medische opleiding kenrnerkte, noch de scheiding tussen de beroepscategorieen (in het 

14. Zie voor de Amsterdamse school G. Hellinga, 'De voormalige Amsterdamsche Clinische School en het 
Binnengasthuis 1828 - 1 September - 1867', Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 72 (192S) II, 4220-4269 
[idem: Bijdragen tot de Geschiedenis der geneeskunde 8 (1928) 230-279J, en voor de Rotterdamse school: M.J. van 
Lieburg, Het medisch onderwijs te Rotterdam 1467-1967 Een kort historisch overzicht (Amsterdam, 1975) ss-ss. 
15. Zie in het algemeen de bundcl van D. de Moulin (red.), 's-Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen te 
Utrecht (1822-1865) (Amsterdam, 1988). 
16. Zie H. Beukers, 'Bloei en kritiek. Het onderwijs onder de inspecteurs Beckers en Snabilie', in: De Moulin 
(n. 15), 's-Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen, 35-48. 
17. Zie F.N. Groustra, 'Het preklinisch onderwijs in zijn natuunvetenschappelijke aspecten', in: De Moulin 
(n. 15), 's-Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen, 49-66. 
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bijzonder tussen heelmeesters en artsenijmengkundigen) die de opleiding aan de klinische 
scholen stempelde. In feite betekende de ontwikkeling op academisch niveau, waarbij de 
medische component in het kandidaatsprogramma van de wis- en natuurkunde faculteit 
ten langen leste naar de medische faculteit verschoof/8 een aanpassing aan het ideaal dat 
binnen de niet-academische medische opleidingen, 's-Rijkskweekschool voor Militaire 
Geneeskundigen aan top, allang v66r"186S was gerealiseerd. Ten derde moet de Utrechtse 
militair-geneeskundige opleiding nadrukkelijk in beeld worden gebracht, omdat na de 
wet van 1865, waarbij de eenheid van stand de militair-geneeskundige stand gelijkwaardig 
maakte aan de civiel-geneeskundige stand en de aspirant-officieren van gezondheid 
derhalve ook de artsentitel moesten verwerven, deze opleiding de belangrijkste leverancier 
bleek te zijn van studenten die de natuurkundige staatsexamens moesten afleggen. Dat de 
symbiose die sinds 1865 sterker dan ooit had moeten plaatsvinden tussen de militair
geneeskundige opleiding en de Utrechtse faculteit geneeskunde (met Donders als vaandel
voerder) op een jammerlijke mislukking uitliep, met dramatische gevolgen voor het 
passeren van de natuurkundige examens door 'de kwekelingen', moet in dat verband 
vooral worden beschouwd als het gevolg van de adaptatieproblemen van de Utrechtse en 
andere universiteiten aan de koersverandering in de geneeskunde die met de wet van 1865 

was bezegeld. De verhuizing van 's-Rijkskweekschool naar Amsterdam, waarover nader, 
was in 1868 een duidelijk signaal dat het proces van de 'vernatuurwetenschappelijking' op 
het universitaire niveau van de medische opleiding veel moeizamer en problematischer 
verliep dan binnen het atheneum, dat op een veellangere traditie van verwevenheid met 
de opleiding van niet -academische geneeskunstoefenaren kon bogen. Deze verhuizing 
resulteerde in ieder geval in een belangrijke versterking van de positie van Amsterdam als 
centrum van het niet-universitair geneeskundig onderwijs in Nederland.19 

Vit de discussie die leidde tot de herziening van de wetgeving van 1815/1818 rest nog de 
vermelding van een kwestie die in het verloop van het onderhavige transformatieproces 
een cruciale rol heeft gespeeld en die uiteindelijk mede bepalend is geweest voor de 
cesuren die hier gekozen zijn, namelijk de 'volgorde-kwestie'. Tot het midden van de 
negentiende eeuw werd door de hervormingsgezinde medici en politici voorrang verleend 
aan de herziening van de wetgeving voor het hoger onderwijs: de hervorming van het 
medisch beroep zou in het kielzog hiervan moeten volgen. Toen de desbetreffende 
voorstellen schipbreuk leden veranderde de medische wereld, waarvan het progressieve en 
hervormingsgezinde deel zich inmiddels in de Nederlandsche Maatschappij tot bevor
dering der Geneeskunst (1849) had verenigd, van strategie en werd de herziening van de 
geneeskundige staatsregeling tot prioriteit verheven; de reorganisatie van de medische 
opleiding zou dan, als onderdeel van een algemene reorganisatie van het hoger onderwijs, 
de uitwerking zijn van de nieuwe structuur van de medische beroepen. 
Op het eerste gezicht lijkt het aangewezen om deze voorfase hier verder buiten beschou
wing te laten, maar daarmee zou ten onrechte de idee worden gewekt, dat de wetien van 

18. Voor zoyer yah te overzien was dit formeel pas in 1968, toen in het nieuwe Akademisch Statuut de opsom
ming van Yakken, gekoppeld aan leeropdrachten binnen de faculteit wis- en natuurkunde resp. de faculteit 
geneeskllllde, werd vervangen door doelstellingen voor de verschillende examens in de Faculteit Geneeskunde. 
Vgl. J. Goudsmit, Anderhalve eeuw dokteren aan de arts. Geschiedenis van de medische opleiding in Nederland 
(Amsterdam, 1978) i.h.b. 113-114. 
19. Zie M.J. van Lieburg, 'De academisering van de militair-geneeskundige opleiding (1860-1880)', in: De Moulin 
(n. 15), 's-Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen, 81-94. 
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1865 buiten de voorgaande discussie over het hoger onderwijs tot stand zijn gekomen 
en dat de daarin opgenomen ideeen over de relatie tussen medische professie en hoger 
onderwijs alleen uit de koker van de leidinggevende medici uit het midden van de jaren 
zestig afkomstig zijn. Die ideeen vertonen echter een te grote verwantschap met onder
delen van hetgeen in het gesjeesde 'Ontwerp op het Hooger Onderwijs' van de staats
commissie van 1849 naar voren was gebracht, om hier niet te worden gememoreerd.20 

Ten eerste had deze staatscommissie het feit gehekeld dat het gyrnnasiaal onderwijs nog 
altijd tot het hoger onderwijs werd gerekend. Zij wilde liever spreken over 'middelbaar 
onderrigt, dat voor het hoogere voorbereidt, daarvan verschilt in strekking en methode, 
en aan den anderen kant zich boven het lager onderwijs verheft, niet alleen door de 
onderwerpen die het behandelt, maar ook door de vorm van het onderwijs en de wijze, 
waarop het den geest ontwikkelt en het oordeel scherpt'.21 Dit voorbereidend onderwijs 
had intussen al een belangrijke verbetering ondergaan, zowel naar inhoud als naar vorm, 
door een besluit uit mei 1845, waarin een staatsexamen met drie onderdelen was inge
voerd: het klassieke, het mathematische en het historische.22 In feite werd hiermee een 
uniform en landelijk eindexamen ingevoerd, dat echter niet zozeer de afsluiting vormde 
van de middelbare-schoolperiode als wei de entree was tot (de volgende fase van) het 
hoger onderwijs. In het 'Ontwerp op het Hooger Onderwijs' van 1849 werd dit nieuwe 
staatsexamen in de beoogde wet ge'integreerd, door te bepalen dat men aileen tot de 
universiteit werd toegelaten wanneer men blijk had gegeven kennis te bezitten van (a) het 
Grieks en Latijn, (b) 'de hoofdverdeeliugen en belangrijkste feiten der algemeene geschie
denis, iu verband met de aardrijkskunde', (c) de vaderlandse geschiedenis, en de wiskun
de, nader omschreven als (d) de rekenkunde, (e) de ste!kunde, tot de vergelijkingen der 
tweede mag! ingesloten, en (f) de meetkunde der vlakke figuren en de regtlijnige drie
hoeksmeting; verder zou op de kennis van het Nederlands en op de schrijfstijl worden 
gelet (art. 87 en 88). In augustus 1852 werd het besluit van 1845 echter buiten werking 
gesteld; een jaar later volgde een gedeeltelijke herinvoering, toen men bepaalde dat 
aspirant-studenten die geen getuigschrift van een doorlopen latijnse school of gymnasium 
konden overleggen, examen moesten afleggen voor een commissie uit 'de letterkundige 
faculteit ... bijgestaan door den hoogleeraar in de wiskunde' .23 Hier vindt men dus de 
voorloper, of zo men wil, de pendant van het voorbereidend natuurkundig oflitterarisch
mathematisch examen. 
Ten tweede verdienen uit het 'Ontwerp op het Hooger Onderwijs' van 1849 de vereisten 
voor 'het meesterschap in de Geneeskunde' te worden genoemd. Van de drie verplichte 
examens zou het eerste of propaedeutisch examen '(a) de proefondervindelijke natuur
kunde, (b) de proefondervindelijke scheikunde, (e) de zoologie, (d) de botanie, (en) 
(e) de mineralogie' omvatten, en het tweede of kandidaatsexamen '(a) de ontleed- en 

20. Zie het Ontwerp van Wet op het Hooger Onderwijs met bijgevoegd rapport en memorie van toelichting aan den 
Koning ingediend door de St"aatscommissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 15 januari 1849 (,s-Gravenhage, 
1849) en de toelichting bij De Geer van Jutfaas (n. 9), De Wet op het Hooger Onderwijs, 11-16. Zie voor de genees
kunde i.h.b. Advies omtrent het onderwijs in der geneeskunst en in de artsenijbereidkunst, extract uit het rapport der 
Commissie, benoemd bij Koninklijke besluiten van 25 ]ulij en 4 Augustus 1848 Cs-Gravenhage, 1850). 
21.0ntwerp van Wet" op het Hooger Onderwijs (n. 20), 17-18. 
22. Koninklijk Besluit 23 mei 1845 (Staatsblad nr. 25). 
23. Koninklijke Besluiten 4 augustus 1852 (Staatsblad nr. 136) en 4 augustus 1853 (St"aatsblad nr. 31). Zie voor de 
details: De Geer van Jutfaas (n. 9), De Wet op het Hooger Onderwijs, 10-11 en summier ook M. Groen, Het weten
schappelijk onderwijs in Nederland van 1815 tot 1880. Ben onderwijskundig overzicht (Eindhoven, 1986-1989) vol. 1, 
39· 
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natuurkunde van den mensch en van de dieren, (b) de kennis der geneesmiddelen, (c) de 
algemeene beginselen der artsenijbereid- en artsenijmengkunde, (d) de algemeene ziekte
kundige ontleedkunde (en) (e) de algemeene ziektekunde'; bet derde of doctoraal examen 
vormde de opstap naar de promotie (art. 109). In de toelichting op dit artikel deelde de 
staatscornrnissie mee, dat er immers alle reden was om een einde te maken aan 'de schei
ding van natuuI- en geneeskundige wetenschappen', zoals door het Besluit van 1815 was 
aanbracht. 'Men trachtte de voorbereidende stu die zoo ras mogelijk te doorworstelen, 
om, zoo ras doenlijk, tot de hoofdstudie te kunnen overgaan. Te laat zagen velen in, dat 
gemis aan physische, chemische en natuurhistorische kennis, hun een wenschelijken 
voortgang in de medische studien belernmerde. Wie op dien, weg voort zou willen gaan, 
hij zou teleurstelling op teleurstelling, berouw na zelfrnisleiding ondervinden'.24 Over 
de inpassing van deze kennis in de examenreeks binnen de faculteit geneeskunde was 
men echter minder zeker: de voorgestelde splitsing c.q. verdeling over propaedeutisch 
en kandidaatsexamen kwam in ieder geval 'eenigermate tegemoet aan de wenschen 
der Geneeskundige Commissie [onderdeel van de Staatscommissie, v.L.]'. Hoewel geen 
wetswijziging volgde, bleef het geboden raamwerk voor de verdeling van de 'basisvakken' 
in de beroepsopleiding nadien op de achtergrond voortleven. Na de moeizaam bereikte 
herziening van de geneeskundige wetgeving onder leiding van Thorbecke zou dit raam
werk in de jaren zeventig duidelijk herkenbaar in het hoger onderwijs terugkeren. 

De examens volgens de wetgeving van 1865 

Van de vier Wetten van Thorbecke (1865) regelde de tweede 'de voorwaarden tot verkrij
ging der bevoegdheid van geneeskundige, apotheker, hulp-apotheker, leerling-apotheker 
en vroedvrouw'.25 Volgens deze wet, die op 1 november 1865 van kracht werd,26 kon men 
na een natuurkundig resp. geneeskundig examen (art. 3) de graad van genees-, heel- en 
verloskundige verkrijgen, waaraan de titel 'arts' werd toegekend (later werden graad en 
titel verward!). Aangezien de invoering van de geneeskundige wetten van 1865 het 
Organiek Besluit van 1815 onverlet liet, betekende deze bepaling de handhaving van een 
tweede route in het medisch onderwijs, naast de eerste route die langs het kandidaatsexa
men wis- en natuurkunde en het kandidaatsexamen geneeskunde liep. Het verschil met 
vroeger was, dat deze tweede route nu inhoudelijk nauwkeurig werd gereglementeerd en 
in principe ook op hoger wetenschappelijk niveau was gebracht, en dat het praktisch 
examen geneeskunde waardoor men bevoegd werd verklaard voor de uitoefening van 
de genees-, heel- en verloskunde 'in het geheele Koninkrijk','7 het gemeenschappelijk 
eindstation werd van zowel de passanten van de universitaire examens als de passanten 
van de staatsexamens. De eenheid van stand werd dus in die zin bereikt, dat een gemeen
schappelijk eindstation van de medische beroepsopleiding werd gecreeerd; een verder
gaande eenwording kon pas worden bereikt als de beide routes identiek zouden worden: 
een proces dat nu juist het boeiende uitmaakt van de ontwikkeling van de medische 

24. Ontwerp van Wet op het Hooger Onderwijs (n. 20), 185-186. 
25. Hier is gebruik gemaakt van de uitgave van de wetten, verzorgd door Opwijrda (n. 4), Geneeskundige Wetten 
van den 1. ]unij 1865. De bedoelde Wet verscheen op 1 juni 1865 (Staatsblad nr. 59). 
26. Koninklijk Besluit van 8 juni 1865 (Staatsblad nr. 64) 
27. De landelijke geldigheid van de bevoegdheid was voor de eerste geneeskundige stand, met name over de 
betekenis van deze dubbele route VOOr de status van de HBS, vastgelegd in de wet van 1815 c.q. van 1818, en was 
voor de tweede geneeskundige stand ingevoerd bij Koninklijk Besluit van 8 mei 1863 (Staatsblad nr. 55). 
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staatsexamens in het algemeen en van de natuurkundige staatsexamens in het bijzonder. 
Al met al schafte de wet van 1865 de 'tweede stand' niet af, maar veranderde haar van 
karakter: achter de gemeenschappelijke titel arts verenigden zich de eerste stand van 
academisch gevormden, ook weI 'gegradueerde artsen' genoemd, en de tweede stand van 
staatsexamen-gangers, ook weI 'ongegradueerde artsen' genoemd. In het maatschappe
lijke leven zou dit onderscheid zich manifesteren in het gebruik van de afkorting voor 
doctorandus: een 'drs. arts' was iets anders dan een 'arts' zonder meer. Om alvast op de 
ontwikkeling vooruit te lopen en het perspectief van deze ontwikkeling in beeld te bren
gen, zij hier vermeid dat de eenheid in opleiding ten slotte via twee stappen werd bereikt, 
namelijk ten eerste via de gelijksteUing van de staatsexamens met en vervanging daarvan 
door de facultaire examens in 1879 en ten tweede via de toekenning van het jus promo
vendi aan HBS-ers volgens de Wet-Limburg uit 1917.28 
De nadere uitwerking van het genoemde natuurkundig staatsexamen in de wet van 1865 
vormde de vertaling van de discussie rond 1849 over de vereisten om tot de (medische) 
studie te worden toegelaten en over de plaats van de natuurkundige vakken in het 
curriculum van de medische student. Wat het eerste betreft zouden aUeen zij tot het 
eigenlijke natuurkundig 'examen worden toegelaten, 'die aan de commissie voor dit exa
men voldoende bewijzen leveren van kennis der Nederlandsche, Latijnsche, Fransche en 
Hoogduitsche talen en van de wis- en stelkunst, als voorbereiding tot beoefening der 
natuurkundige wetenschappen'. Het natuurkundig examen zelf zou uit zes onderdelen 
bestaan, te weten (a) de natuurkunde, (b) de scheikunde, (c) de plantenkunde, (d) de 
natuurlijke geschiedenis van dieren en delfstoffen, (e) de kennis der geneesmiddelen als 
waren, en (I) de ontleedkunde, vergelijkende ontleedkunde en physiologie' (art. 4). 
AUe examens zouden worden afgenomen door jaarlijks benoemde 'Rijkscommissien' 
(art. 13), die met uitzondering voor de examens aan het ziekbed en in het scheikundig 
laboratorium hun zittingen in het openbaar zouden houden (art. 15).29 Het meervoud 
van 'Rijkscommissien' had hier overigens betrekking op de verschillende stadia van de 
medische opleiding en niet op de insteUing van meerdere commissies voor een exa
menonderdeel. Op dit punt lag juist het breekpunt met het verleden: historisch gezien 
vormden de staatsexamencommissies het vervolg op de activiteiten van de Provinciale 
Commissies voor Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, maar met dit verschil dat nu 
een einde was gemaakt aan de regionale (niet provinciale!pO verscheidenheid die het 
niet-academische examenstelsel van v66r 1865 (ook inhoudelijk) kenmerkte en als een 
ernstig tekort van dit stelsel werd gezien)I Hoewel dit niet (althans niet in 1865) met 
zoveel woorden werd gezegd, bood het besluit tot instelling van een staatscommissie voor 
elk examenonderdeel bovendien een geschikt instrument waarmee op termijn de eenheid 
van wetenschap kon worden gerealiseerd! 

28. Wet-Limburg, 7 november 1916 (Staatsblad nr. 616), ingaande J917- Zie Bartels (n. 7), Ben eeuw middelbaar 
onderwijs 1863-1963, 136-137 en 141-145. 
29. Van die openbaarheid is overigens weinig terecht gekomen: in 1870 rapporteerde de Commissie dat 'dat het 
publiek vall zijne belangstelling in de examens niet heeft doen blijken, niettegenstaande het begin dier examens 
officieel in een der nieuwsbladen was aangekondigd', zie Verslag aan den Koning van de bevindingen en handelin
gen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het jaar 1871 (,s-Gravenhage, 1872]) 430. De verslagen werden tevens 
opgenomen in de Staatscourant 
30. De verdeling van de provinciale commissies viel niet samen met de geografische grenzen van de provincies: 
Noord- en Zuid-Holland bijvoorbeeld hadden twee 'provinciale' commissies. 
31. Opwijrda (n. 4), Geneeskundige Wetten van den 1. Junij 1865, 381-397. 
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De hantering van dit instrument in het niet-academische examenechelon heeft trouwens 
haar uitwerking op de academische examens niet gemist; de herhaalde vergelijking van de 
'zwaarte' en kwaliteit van beide examens die in latere discussies wordt gernaakt, geeft voor 
die conclusie voldoende grand. Hoezeer de wetgever in 1865 oak overtuigd was van het 
feit dat zonder een herziening van het hoger onderwijs de wet op de toelating van genees-, 
heel- en verloskundigen slechts 'eenen transitoiren maatregel' kon zijn, die pas 'bij de 
hervorming van het hODger onderwijs als definitive maatregel kan worden ingevoerd',J2 zij 
kon er tach niet omheen zich over de relatie tot het hoger onderwijs uit te laten in ver
band met de vraag, onder welke voorwaarden men voor welke staatsexarnens vrijstelling 
kon verkrijgen. Niet zonder reden voerden de Tweede en Eerste Karner over deze kwestie 
een arnpele discussie; zij raakte immers aan de vrijheid van het universitaire onderwijs die 
door de gevestigde bolwerken te vuur en te zwaard werd verdedigd. Waar het de officieren 
van gezondheid betrof, die overigens een uitstekende natuurwetenschappelijke vorming 
hadden ondergaan, kon men niet tot een regeling komen) omdat de Minister van Oorlog 
formeel verantwoordelijk was voor de (voortgangs-)examens binnen de militair-genees
kundige opleiding, en dat ook wilde blijven, en omdat de seheiding met het domein van 
zijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken (waaronder het hoger onderwijs en de uitoefe
ning van de geneeskunst ressorteerden) onverlet moest worden gelaten,33 Bet resultaat 
was) dat volgens de wet van 1865 voor de natuurkundige examens alleen vrijstelling zou 
worden verleend aan hen 'die na afgelegd examen het regt tot uitoefening der geneeskunst 
in haren geheelen omvang in een ander Rijk verkregen hebben' en ook aan hen 'die aan 
eene Nederlandsche hoogeschool den graad van candidaat in de geneeskunde hebben 
verkregen), Verder zouden diegenen 'die het voorbereidend examen voor de geneeskunde 
aan eene Nederlandsche hoogeschool hebben afgelegd' van het onderzoek in de vakken 
onder de letters Cal, (b) en Ce) ontheffing krijgen (art. 6). Daarmee tekende zich aI in de 
wet van 1865 binnen de natuurkundige examens een tweedeling af die nog lang de gemoe
deren zou bezighouden, namelijk in een deel met de vakken Cal, Cb) en (e), dat overeen
kwam met de vakken die de universitaire student in de wis- en natuurkunde faculteit 
moest afieggen) en in een deel dat tot de studie voor het kandidaatsexamen geneeskunde 
gerekend werd i.e. de vakken onder de letters Ce) en (t). Tegelijk blijkt uit deze verdeling 
dat het yak onder (d), namelijk 'de natuurlijke gesehiedenis van dieren en delfstoffen', 
kennelijk een ambivalente positie innam. Dit onderdeel, dat vooral bedoeld was voor de 
farmaceuten die gedurende de eerste jaren gelijk opgingen met de studenten geneeskunde) 
was ook het enige ontbrekende deel in het examenpakket van de militair-geneeskundige 
opleiding en constitueerde daarmee) naast het genoemde organisatorische argument) een 
inhoudelijke reden om deze opleiding buiten de vrijstellingen voor de natuurkundige 
examens te houden. Uit het vervolg zal blijken dat over de positie van de beide vakken 
Cdierkunde en mineralogie) in de medische opleiding nog het nodige te doen is geweest. 

32. Ibidem, 21.9· 
33. Zie de discussie in: ibidem, 353-369. 
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De praktijk van de natuurkundige staatsexamens 

Begin maart 1866 werd de eerste staatscommissie voor het afnemen van de natuurkundige 
exarnens ingesteld,34 en op 27 augustus van datzelfde jaar bood het anatomisch en fysisch 
kabinet te Leiden onderdak aan de eerste kandidaten die via het nieuwe stelsel hun 
bevoegdheid tot de uitoefening van het medische of farmaceutische beroep hoopten te 
verwerven. Sindsdien zouden er nog twaalf staatscommissies worden benoemd. Tot 
1870 omvatte hun zittingtermijn een kalenderjaar, daarna een academisch jaar:35 een 
verandering die tevens een nieuwe fase inluidde in de groeiende congruentie tussen de 
onderwijs- en exarnenactiviteiten van beide routes. 
Over de samenstelling van de staatscommissies voor de natuurkundige examens zou in 
biografische zin veel te zeggen zijn, maar hier moet met enkele algemene kenmerken 
worden volstaan (zie tabell). Van de 64 leden die te eniger tijd lid waren van deze 
commissies, hadden er veertien in vijf of meer commissies zitting. Vit de wis- en natuur
kunde sector waren dat de Arnsterdarnse hoogleraar scheikunde Jan Willem Gunning 
(1827-1900) en diens beide collega's, de wiskundige Carel Johannes Matthes (1811-1882) en 
de 20oloog, vergelijkend anatoom en fysioloog Willem Berlin (,825-'902); de scheikundig 
hoogleraar Petrus Johannes van Kerckhoff (1813-1876), die eerst te Groningen en sinds 
1868 te Utrecht werkzaam was; de Graningse scheikundige Rudolph Sicco Tjaden 
Modderman (1831-1924), die al tijdens zijn docentschap aan de Amhemse HBS zitting had 
in de commissie; de botanicus Corneille A.J.A. Oudemans (1825-1906), die na zijn lecto
raat aan de Geneeskundige School te Rotterdam in 1859 aan het corpus docentium van het 
atheneum van Amsterdam was toegevoegd; diens opvolger aan de Rotterdamse school, 
Nicolaas Wilhelm Pieter Rauwenhoff (1826-1909), die na enkele jaren docentschap aan de 
HBS in 1871 hoogleraar z0610gie, geologie en mineralogie (sinds 1876 ook botanie) aan de 
Vtrechtse academie werd; de Vtrechtse wis- en natuurkundige Christophorus Henricus 
Didericus Buys Ballot (1817-1890), en de Leidse hoogleraren Pieter Leonard Rijke (1812-

1899) en Hendrik Gerard van de Sande Bakhuyzen (1838-1923), van wie de eerste natuur
kunde en de tweede sterrenkunde doceerde. Uit de medische sector behoorden tot deze 
kernleden van de staatscommissies de Leidse hoogleraar fysiologie en histologie Adriaan 
Heynsius (1831-1885) en zijn naaste collega in de anatomie Teunis Zaaijer (1837-1902); 
de Utrechtse hoogleraar Donders en zijn ambtgenoot Willem Koster (1834-1907), die 
(pathologische) anatomie doceerde; de Groninger hoogleraar in onder meer de anatomie 
en fysiologie Jan Hissink Jansen (1816-1885); de eerder genoemde Van den Broek, die na 
de opheffing van 's-Rijkskweekschool buiten het onderwijs werkzaam was; de HBs-leraar 
natuurkunde (en later pionier in de rontgenologie) Jan Leendert Hoorweg (1843-1920), en 
ten slotte de inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht Douwe Lubach (1815-1902), 
die tot de sluiting in 1865 van de klinische school te Haarlem lector anatomie en fysiologie 
was geweest. Wie enigszins vertrouwd is met de biografie die bij elk van deze namen 
hoort, behoeft geen nader betoog om overtuigd te zijn dat met dit keurkorps het weten
schappelijke niveau van de natuurkundige staatsexamencommissies was gegarandeerd. 
De samenstelling per commissie was gevarieerd, zowel naar maatschappelijke i.e. weten
schappelijke positie aIs naar geografische spreiding. Naast het (hoog-)Ierarenkorps van de 
faculteiten wis- en natuurkunde resp. geneeskunde te Leiden, Utrecht en Groningen, van 

34. Koninklijk Besluit 6 maart 1866 (Staatsblad fif. 56), met aanvullend Besluit van 30 maart 1866 (Staatsblad 
nr. 74). De verdere benoemingsbesluiten zuilen hier niet worden gespecificeerd. 
35· Koninklijk Besluit 5 november 1870 (Staatsblad Dr. 174)· 
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het atheneum te Amsterdam met daarin opgenomen 's-Rijkskweekschool voor Militaire 
Geneeskundigen en later oak van 's-Rijksveeartsenijschool te Utrecht (L. van def HaIst), 
waren de leden afkomstig uit het docentenkorps van de Hogere Burgerscholen en de 
Delftse Polytechnische School, uit de militair-geneeskundige sector (D. Hellema), de 
apothekerswereld en het staatstoezicht. Een bijzondere positie wordt ingenomen door 
drie niet-institutioneel gebonden medici, die zitting hadden in de eerste staatscommissies, 
name!ijk Gijsbertus johannes Luchtmans (1808-1868) uit Zutphen en David jacob Coster 
(1828-1892) en justus Lodewijk Dusseau (1824-1887), beiden uit Amsterdam: drie medici 
die door hun natuurwetenschappelijke orientatie en onderzoeksactiviteiten (microsco
pie!) in alle opzichten beantwoordden aan het profiel van de staatscommissies voor de 
natuurkundige examens.36 De geografische spreiding die van belang is voor zover het de 
universitaire herkomst van de leden betreft, laat zich eigenlijk niet generaliseren, maar 
zOU per commissie beoordeeld moeten worden, waarbij bovendien rekening moet worden 
gehouden met de praktische bezwaren die bijvoorbeeld het reizen voor de Groningse 
docenten met zich meebracht, en verder met de indeling in actieve en plaatsvervangende 
leden. Wil men toch een indruk, dan blijken Leiden en Utrecht met 27 resp. 26 actieve 
vertegenwoordigingen in de sessies elkaar in evenwicht te hebben gehouden, gevolgd door 
(het niet-academische!) Amsterdam en (het veraf gelegen) Groningen met zeventien resp. 
twaalf examensessies waarbij een docent uit die plaatsen daadwerkelijk betrokken was. 
Telt men de plaatsvervangende leden mee, dan scoort Leiden met 55 vertegenwoordigin
gen, Utrecht met 40, Groningen met 22 en Amsterdam met 27, waaruit onder meer blijkt 
dat men de plaatsvervangende leden (die meestal toch geen acte-de-presence behoefden te 
geven) kennelijk graag in Groningen zocht. 
De plaats waar de examens werden afgenomen, werd bepaald door de Minister. In de 
eerste jaren wisselden Leiden en Utrecht elkaar af; sinds 1874 kreeg ook Amsterdam een 
rol als examenlokatie toegewezen en in 1877 vie!, ondanks aIle praktische bezwaren die een 
excentrische plaats voor een landelijk examen met zich bracht, bij uitzondering, en dan 
nog aIleen voor het zogeheten 'tweede natuurkundig examen', Groningen de eer te beurt 
om de staatscommissie onderdak te verschaffen.37 In het algemeen boden de universitaire 
gebouwen voldoende accommodatie, maar toen in de jaren zeventig de aantallen examen
kandidaten, vooral voor het voorbereidend natuurkundig examen, sterk steeg, moest 
men tijdelijke onderkomens afhuren. In Leiden werd meestal gebruik gemaakt van het 
anatomisch (en fysisch) kabinet en zowe! het fysiologisch als (in 1876) het chemisch 
laboratorium, terwijl de stadsgehoorzaal als uitwijkplaats dienst deed; in Utrecht boden 
de lokalen van de voormalige Rijkskweekschool en van de Rijks-HBS, van de anatomie en 
zoologie, het fysiologisch en het scheikundig laboratorium, het Groot Rijkshospitaal en bij 
massaal aanbod het lokaal 'Buitenlust' aan de Matiebaan de benodigde accommodatie; in 
Amsterdam yond men binnen het atheneum een geschikt onderkomen in het scheikundig 
laboratorium en in de gebouwen van de anatomie, en daarbuiten in 'de zalen van het 
park', het Paleis voor Volksvlijt en 'Maison Stroucken', terwijl in Groningen het fysio
logisch laboratorium kennelijk de beste lokatie was. 

36. Zie P.H. Simon Thomas, in: P.c. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woorden
boek (Leiden: A.W. Sijthoff, 1914-1918) voL lIT, c. 795-796 (sub voce Luchtmans), vol. IV, c. 462-463 (sub voce 
Coster) en vol. IV, c. 538-539 (sub voce Dusseau). Zie over het werk van Luchtmans: W.J. Mulder, 'Micro
scopische preparaten van de praktizerend geneesheer G.J. Luchtmans', Tijdschrift voor de geschiedenis der genees
kunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 6 (1983) 108-114. 
37. De verdeling was als voIgt: Leiden 1866, 1869, 1871-1872, 1873-1874 en 1876-18/7; Utrecht 1867, 1868, 1870-1871, 
1872-1873,1875-1876,1878-1879; Amsterdam 1874-1875, 1877-1878 en Groningen 1877-1878. 
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De statistiek van het aantal kandidaten dat deelnam aan de exam ens laat zich verre van 
gemakkelijk reconstrueren: de afgifte van getuigschriften waarin stond aangegeven dat 
bepaalde onderdelen weI en andere niet met gunstig gevolg waren afgelegd, en de verschil
lende regelingen over de geldigheidsduur van deze getuigschriften maken het noodzake
lijk om ons te verlaten op de samenvattende cijfers die jaarlijks door het geneeskundig 
staatstoezicht werden gepubliceerd (zie tabeI2). Deze cijfers en met name het percentage 
afgewezen kandidaten maken in een oogopslag duidelijk hoe teleurstellend de resultaten 
van de natuurkundige staatsexamens in het algemeen en die uit de beginperiode in het 
bijzonder zijn geweest: in 1866 werd 68% van de examinandi afgewezen, in 1867 zelfs 86%, 
in 1868 65% en in 1869 nog altijd 58%! Men moet deze cijfers kennen om de commotie te 
begrijpen die naar aanleiding van deze resultaten in de medische wereld ontstond en die 
ook in de boezem van de betrokken commissies tot ampele discussies aanleiding gaven. 
Ter verklaring van de slechte resultaten werden verschillende oorzaken of categorieen van 
oorzaken genoemd. Deels hadden deze oorzaken betrekking op de natuurkundige exa
mens in het algemeen, deel.s golden zij specifiek voor bepaalde vakken uit het examenpak
ket, zoals omschreven in het eerder genoemde artikel4 van de wet van 1865. Twee oorza
ken zullen in afzonderlijke paragrafen aandacht krijgen, namelijk de relatie tussen de 
resultaten van de voorbereidende natuurkundige examens en de situatie in het middel
baar en voorbereidend hoger onderwijs, en het verband tussen de resultaten van de 
natuurkundige exam ens en de organisatie en kwaliteit van het hoger onderwijs. 
Wat de overige, meer algemene oorzaken betreft, werden allereerst gewezen op de ver
warrende situatie die de wet van 1865 voor aankomende studenten pad geschapen en de 
onbekendheid met hetgeen de nieuwe regeling in de praktijk betekende. Zo concludeerde 
de staatscommissie van 1866, 'dat verreweg de meesten der examinandi hunne studien 
hadden aangevangen met het oog op geheel andere eischen dan door de tegenwoordige 
wet gesteld worden, en op het veel breedere veld, waarover het thans afgenomen exarnen 
zich uitstrekt, [en] zich te korten tijd hebben kunnen oefenen om aan hetgeen nu gevor
derd wordt te kunnen voldoen. De omvang toch van het examen is z66 veel mimer, het 
aantal vakken z66 veel grooter, dat zoowel aan de examinatoren als aan de examinandi 
daardoor een geheel nieuw standpunt wordt toegewezen'.38 Een tweede algemene oorzaak 
was gelegen in de aanvankelijke regeling die eiste dat men aile onderdelen tijdens een 
examenzitting moest a£leggen. Deze overlading werd nog vergroot door de verplichting 
die voor de meeste kandidaten bestond om voor dezelfde commissie 'de bewijzen (te) 
moeten geven hunner bemevenheid in de Nederlandsche, Latijnsche, Fransche en Hoog
duitsche talen en in de stel- en meetkunde'. Met overtuiging concludeerde dan ook de 
eerste staatscommissie (1866), dat het niet verwonderlijk was dat veel studenten ook de 
tweede keer voor het examen zakten als gevolg van 'de moeijelijkheid om gelijktijdig in 
elk der talrijke vakken, waarover het examen zich uitstrekt, eene voldoende mate van 
kennis vast te houden en levendig voor den geest te hebben'. Het Koninklijk Besluit van 
10 maart 1867, waarbij toestemming werd verleend om binnen een zittingsperiode de 
examenvakken te spreiden,39 bood in de praktijk te weinig soelaas. Daarop volgde op 
12 februari 1870 een tweede besluit, die de vereisten 'omtrent het leveren der bewijzen, 
bedoeld in de eerste zinsnede van art. 4 ... der wet van den lsten Junij 1865' (namelijk de 

38. De citaten uit de rapportages van de opeenvolgende staatscommissies zullen wnder gedetailleerde verwijzing 
worden weergegeven: volstaan kan worden met de opgave van het examenjaar, het rapport is dan te vinden in de 
Verslag[ en) aan den Koning ... van het Geneeskundig Staatstoezicht (n. 29) over het desbetreffende jaar. 
39. Koninklijk Besluit 10 maart 1867 (Staatsblad nr. 12). 
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vakken van het voorbereidend natuurkundig of litterarisch-mathematisch examen} tot 
een afzonderlijk examen maakten, los van het eigenlijke natuurkundig staatsexamen.40 

Aansluitend werd gelegenheid geboden de vakken over twee zittingstermijnen te verdelen, 
hetgeer~cen belangrijke stap in de richting van een formele splitsing van het natuurkundig 
examen betekende.41 Verder besioot de staatscommissie van datzelfde jaar niet meer en 
bloc te examineren, maar zich te verdelen in drie subcommissies: voor het examen 
natuuf- en scheikunde, voor het examen plantkunde, natuurlijke geschiedenis van dierell, 
delfstoffen en 'kennis der geneesmiddelen als waren', en voor het examen ontleedkunde, 
vergelijkende ontleedkunde en fysiologie. Op die manier wist zij enigszins het hoofd te 
bieden aan de werkdruk die het groeiend aantal examenkandidaten met zich bracht. Die 
werkdruk laat zich begrijpen wanneer men ziet hoe intensief er zowel schriftelijk en mon
deling als praktisch werd geexamineerd. In 1867 liet de commissie weten eindelijk een 
rooster te hebben ontworpen dat 'als eene geschikte leidraad voor het vervolg zal kunnen 
dienen' en waarbij zij acht kandidaten per week (!) 'met volkomen regelmatigen gang' zou 
kunnen examineren. 
Een verdere fasering van het eigenlijke natuurkundig staatsexamen was een logische 
volgende stap in dit proces, maar deze finale aanpassing zOu niet dan na een intensieve 
gedachtenwisseling binnen de staatscommissies en daarbuiten tot stand komen. Omdat 
deze discussie nauw verweven was met de discussie over de herziening van het hoger 
onderwijs, zal zij in de volgende paragraaf worden aangehaald en samengevat. Het feit dat 
de wetgever in juli 1874 de uitkomst van deze discussie niet in een Koninklijk Besluit maar 
in een wet publiceerde,42 bewijst de importantie en reikwijdte van het besluit om voortaan 
twee natuurkundige examens te onderscheiden: een eerste natuurkundig staatsexamen 
over de vakken (a)-(d) en een tweede examen over de vakken (e) en (f), waarbij moet 
worden aangetekend, dat de fysiologie die vroeger onder (f) was genoemd nu afzonderlijk 
onder de letter (g) werd opgevoerd. Opnieuw was een belangrijke stap gezet in de voort
gaande aanpassing van de staatsexamen-route aan het universitaire curriculum: het eerste 
examen kwam immers overeen met het academische propaedeutisch examen (eigenlijk: 
aangepast kandidaatsexamen wis- en natuurkunde) en het tweede natuurkundig staats
examen met het universitaire kandidaatsexamen! Omdat het in deze bijdrage in de eerste 
plaats begonnen is om de natuurwetenschappen in de medische opleiding, zal het tweede 
natuurkundig staatsexamen hier verder grotendeels buiten beschouwing blijven en aUe 
aandacht uitgaan naar de voorbereidende en eerste natuurkundige staatsexamens. 
Op een punt konden de smeekbeden in de rapportages van de staatscommissies de 
wetgever voorlopig niet vermurwen tot een verdere organisatorische en inhoudelijke 
aanpassing van de natuurkundige staatsexamens. Het betrof hier het samengaan van de 
toekomstige hulp-apothekers met de aspirant-medici, hetgeen voor de opeenvolgende 
commissies kennelijk in toenemende mate als bezwaarlijk werd ervaren. Voor het eerst 
werd dit probleern aan de orde gesteld door de staatscornrnissie voor het eerste natuur
kundig examen van 1875. Deze cornmissie rapporteerde dat zij vreesde als gevolg van deze 
combinatie 'aan de eerste kategorie van exarninandi (i.e. de rnedische kandidaten, v.L.) 
te hooge eischen in de botanie en chernie zullen worden gesteld en rnisschien te lage in 
zoblogie, terwijl aan de anderen kant van de hulp--apothekers in zoblogie te veel en in 

40. Koninklijk Besluit 14 februari 1870 (Staatsblad nr. 31). 
41. Koninklijk Besluit 5 november 1870 (Staatsblad nr. 175). 
42. Wijziging van de Wet van 1865, bij Wet van 8 juli 1874 (Staatsblad nr. 97), bekendgemaakt bij Koninklijk 
Besluit 21 juli 1874 (Staatsbladnr. 112). 
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chemie en botanie te weinig zal worden gevorderd', en wilde daarom splitsing.43 Hoewel 
intussen de Wet op het Hoger Onderwijs anders had beslist, gaf de staatscommissie van 
1876 en 1877 de moed niet op en bleef zij bij de wens 'dat voortaan verschillende diplomata 
voor aanstaande artsen en voor aanstaande pharmaceuten, des noods door eene zelfde 
commissie uit te reiken, zullen worden afgegeven'. Pas met de regeling van 1878 (ingaande 
1879), waarbij de staatsexamens naar de desbetreffende faculteiten werden overgeheveld, 
zou het pad worden geeffend om aan dit verlangen te voldoen. 

Voor zover de oorzaken voor de slechte resultaten van de natuurkundige staatsexamens te 
maken hadden met de afzonderlijke vakken, kunnen ten eerste twee algemene bezwaren 
worden genoemd betreffende de aard van de vereiste kennis, en moet ten tweede de vraag 
worden gememoreerd, welke vakken of vakonderdelen men voor de medische opleiding 
weI en welke men niet of minder relevant achtte. Vande beide algemene bezwaren, betrof 
het eerste de verhouding tussen feitenkennis en methodische kennis. Voor de natuurkun
de kan het verslag over de examens van 1869 worden geciteerd, waarin geklaagd werd 'dat 
de examinandi over het algemeen dat yak te licht achten en zich met vage en als in der 
haast uit handboeken opgedane begrippen tevreden stellen, enkele formules zich in het 
hoofd prenten, zonder zich de beteekenis der daarin voorkomende letters en haar verband 
behoorlijk af te vragen, en daarover na te denken'. Het gevolg was dat 'de eenvoudigste 
zaken, hun op eenigszinds ongewone wijze voorgelegd, ... hun veelal onoplosbaar (sche
nen), en hen hoe langer hoe meer 'op het dwaalspoor' brachten. Tijdens de examens in de 
scheikunde bleek al in 1866 dat 'bij de meesten ... het echter aan kennis der grondbegin
selen (ontbrak), welk gemis niet vergoed kon worden door eene soms niet onaanzienlijke 
kennis van op zich zelf staande feiten, die niet tot een geheel verwerkt en zonder het 
noodige onderlinge verband in het geheugen waren opgenomen'. Het relatief gunstige 
oordeel dat in de jaren daarna over de scheikundige kennis van de kandidaten werd 
geveld, kon toch niet voorkomen dat de commissie zich in 1875 de kanttekening veroor
loofde <dat het niet zoozeer aankomt op grooten omvang van feitenkennis, als weI daarop, 
dat de candidaten blijken geven scheikundig te kunnen denken'. 
Direct daarop aansluitend gold als tweede algemeen bezwaar de verhouding tussen 
boekenwijsheid en praktische ervaring. Nadat de commissie in 1866 al gemeld had dat de 
kennis der natuurkunde 'meer uit boeken dan uit aanschouwing verkregen was', liet zij in 
1867 weten dat er kandidaten waren die 'zelfs eenvoudige natuurkundige werktuigen nooit 
hadden aanschouwd'; een jaar later waren er kandidaten die een thermometer en een 
barometer verward hadden. Voor de scheikunde lag de verhouding aanvankelijk veel 
gunstiger: tevreden constateerde de commissie in 1868 dat bij het praktisch examen de 
meesten 'eene eenvoudige qualitative analyse van een zout, volgens het daarvoor alge
meen bekende schema' naar behoren konden verrichten. In de jaren nadien werden de 
geluiden kritischer. Zo werd de uitslag van het praktisch examen scheikunde in 1871-1872 
'ongunstig' beoordeeld, omdat 'vele kandidaten zelfs van den systematischen gang der 
analyse maar eene zeer oppervlakkige kennis (bezaten), zoodat zij de metalen van 

43. Zie ook het wetsontwerp van Fock, waarin het verschil blijkt uit de vereisten voor het meesterschap in de 
genees-, heel- en verloskunde en in de artsenijbereidkunde: de examens voor het eerstgenoemde meesterschap 
omvatte 'de beginselen' van de natuur-, schei-, planten- en dierkunde, terwijl bij de examens voor apothekers 
over dere vakken zander meer werd gesproken. Zie Ontwerp van wet tot regeling van het hooger onderwijs met de 
Memorie van Toelichting, ingekomen bij de Tweede Kamer der St{aten} Gen{eraal} den 17 Maart 1869, enz. Met 
eenige aanteekenigen bewerkt door T. T. Kroon (Amhem, 1869) 68-69. 
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verschillende groepen verwisselden en de kleur def praecipitaten niet kenden, terwijl 
andere, welke met den gewonen gang der analyse weliswaar vertrouwd waren, slechts 
mechanisch daarnaar werkten, zonder de gronden te kennen waarop de scheidingen 
berusten; slechts enkelen wisten nog speciale reacties op het een of ander metaal op te 
geven'. Bij de examens in de plantkunde bleek telkens weer hoe 'de studie der inlandsche 
Flora '" geheeI verwaarloosd (scheen)'. In 1868 klaagde de cammissie dat men meestal aIle 
gevraagde planten snel kon opnoernen, 'doch wanneer deze den examinandus werden 
voorgelegd, 6f in goede afbeeldingen of in natura, waartoe voorzover het jaargetijde 
toeliet, telkens levende planten werden gebruikt, kon men ze niet herkennen'. Een jaar 
later specificeerde de commissie haar teleurstelling met de opmerking dat <velen, die zelfs 
redelijk wisten te verhalen, wat in de handboeken omtrent sommige anatomische en 
physiologische vraagstukken vermeld staat, ... daarentegen niet dan zeer gebrekkig bekend 
(waren) met de allereenvoudigste beginselen der morphologie en met de karakters der 
meest algemeen voorkomende planten-familien, zoodat het gebeurde dat bijv. hart- en 
lancetvormige bladen tot de onbekende zaken behoorden en Antirrhinum majus voor een 
Papilionacee werd verklaard'. Bij het examen dierkunde was de discrepantie tussen theo
rie en praktijk zo mogelijk nog groter. In 1867 heetle het dat 'bij verreweg de meesten ... 
het geleerde louter geheugenwerk (was), zoodat zij wel namen wisten te noemen, doch 
zonder de voorwerpen zelve te herkennen'j twee jaar later werd dit geillustreerd met 
het bericht verschillende kandidaten 'van typen in het dierenrijk, van metamorphose en 
generatiewisseling ... geen begrip (hadden). Runne kennis der lagere dieren was in tegen
stelling van die der hoogere veelal gebrekkig. Doch ook aan de kennis van de gewervelde 
dieren ontbrak dikwijls veelj zoo gebeurde het onder andere meer dan eens dat een 
schedel van een tijger voor dien van een knaagdier of van een der pachydermata werd 
aangezien' ! 
Wat de relevantie van de gekozen vakken betreft, waren er twee onderdelen waarover de 
staatscommissies zich in de loop der jaren unaniem kritisch tot negatief hebben uitge
laten, namelijk de dierkunde en <de natuurlijke geschiedenis der delfstoffen'. Het eerste 
vak oordeelde men meer in het belang te zijn van de toekomstige apotheker dan van de 
toekomstige medicus. Voor laatstgenoemde categorie was enige kennis van de 'natuurlijke 
geschiedenis der dieren' trouwens toch al vereist als onderdeel van het examen in de 
vergelijkende ontleedkunde, dat na 1874 tot de vakken van het tweede natuurkundig 
examen werd gerekend. Ook de bovengenoemde discussie over de differentiatie van de 
examens voor farmaceuten en medici laat zien dat de zoologie geen onbetwist onderdeel 
van de natuurkundige staatsexamens was. Veel sterker geldt dit voor de 'de natuurlijke 
geschiedenis der delfstoffen' of mineralogie. AI in het eerste verslag noteerde de commis
sie dat de volslagen onkunde in dit vak, waarvan sommige kandidaten blijk gaven, te 
wijten was <aan de omstandigheid, dat de mineralogie slechts op enkele punten met de 
geneeskunde in verband staat, en dat deze wetenschap over het algemeen in ons vaderland 
zeer weinig wordt beoefend'. Twee jaar later bleek het zelfs noodzakelijk om de inhoud 
van het bedoelde vakgehied beter te definieren, nu gebleken was 'de natuurIijke geschiede
nis der delfstoffen' door de meesten werd opgevat als mineralogie en kristallografie. 
'De commissie meent echter dat de wetgever zulk eene beteekenis aan de woorden 
"natuurIijke geschiedenis der deIfstoffen" niet kan gehecht hebben, daar alsdan de studie 
van dit vak voor een aanstaand geneesheer zeker weinig vruchtbaar zou zijn. Verklaart 
men ze daarentegen als te omvatten de kennis van het ontstaan, den aard en de ligging der 
gronden, voornamelijk in ons vaderland, dan is de beoefening ervan wel verre van 
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onvruchtbaar, daarentegen bijna onmisbaar voor den medicus, wiens beschouwingen 
omtrent gezondheidstoestanden en epidemien zeker weinig waarde zullen hebben, zoo hij 
daarin niet den zoo belangrijken factor, de natuur van de gronden, opneemt'. Maar ook 
deze toelichting mocht niet baten, getuige de aanhoudende klachten dat 'de kandidaten 
dat vak schier verwaarloosd schenen te hebben'. Ten slotte maakte de comrnissie zeIf in 
1875 een einde aan de onduidelijke positie van dit vak met de rnededeling 'dat de commis
sie het examen in de mineralogie in dat van scheikunde inweefde en voor eerstgenoernde 
vak slechts geringe eischen meende te moeten stellen'. Daarmee was dit vak voor de medi
sche studenten in feite uit het examenpakket verdwenen. 

De medische examens en de Wet op het Hoger Onderwijs: op weg naar 1879 

De aanvaarding van de Wetten van Thorbecke had intussen geen rust gebracht in het 
strijdkamp rond de vereisten voor de toelating tot de medische beroepen. De strijd zou 
gaandeweg zelfs heviger worden naarmate de contouren van de nieuwe Wet op het Hoger 
Onderwijs scherper in het vizier kwarnen. Om de hoofdlijnen in deze discussie goed te 
kunnen volgen, moet hier gewezen worden op het bestaan en de karakteristiek van 
tenminste twee 'kampen' die zich in de jaren zestig en zeventig in het debat over het 
medisch hoger onderwijs aftekenden,44 en die zich ook in de rneningsvorming betreffende 
de natuurkundige staatsexamens herkenbaar manifesteerden. 
Bet eerste coUectief was gelokaliseerd in Amsterdam en kenmerkte zich ten eerste door 
een institutionele binding aan de klinische school, het atheneum en de beide stedelijke 
gasthuizen als centra waar het preklinische resp. het klinische onderwijs tot bloei waren 
gekomen;45 ten tweede door een progressieve richting die zich uitte in de medisch-weten
schappelijke activiteiten en medisch-organisatorische initiatieven,46 en ten derde door de 
rol die de 'eminence grise' en exponent van dit collectief, Christiaan Bernard Tilanus 
(1796-1883), als adviseur van Thorbecke op het politieke vlak blijkt te hebben vervuld. Wat 
in 1865 in de tweede wet van Thorbecke werd vastgelegd, sloot naadloos aan en op de 
institutionele situatie te Amsterdam en op de idealen die de Amsterdamse woordvoerders 
sinds lang verdedigden. Door het behoud van de staatsexamens stelde de wet immers te!! 
eerste het voortbestaan van de niet-academische variant van de medische opleiding en 
daarmee de toekomst van het atheneum veilig en bevestigde ten tweede de hegemonie van 
de praktische en klinische vorming, die perspectief bood aan de onderwijsfunctie van het 
rijke haspitaalwezen van Amsterdam! 
Tegenover Amsterdam rnanifesteerde zich een overigens weinig homogeen acadernisch 
'kamp' met Leiden, Groningen en Utrecht als bolwerken. Utrecht nam daarbij niet alleen 
het voortouw, maar verdedigde ook een gearticuleerd standpunt bij monde van Danders 

44. Een overzicht van de vroege discussie geeft L. Ali Cohen, 'Korte beoordeling van de voornaamste bedenkin
gen, die tot dusver zijn in het midden gebragt .. .', Nederlandsch TijdschriJt voor Geneeskunde 6 (1862) passim. 
45. Zie de desbetreffende hoofdstukken, in: Gedenkboek van het athenaeum en de universiteit van Amsterdam 
1632-1932 (Amsterdam, 1932) o.a. 163-223. 
46. Zie onder meer het Gedenkboek bi] het vi]f- en zeventig-jarig bestaan van den Geneeskundigen Kring te 
Amsterdam, 21 september 1923 (Amsterdam, 1923) en M.J. van Lieburg, 'Bevorderli]k voor de kunst en nuttig voor 
de Maatschappij'. De geschiedenis van het Genootschap ter bevordering van Heel- en Verloskunde en van het 
Amsterdams Geneeskundig Genootschap (Amsterdam, 1988). 
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als belangrijkste woordvoerder;47 Leiden volgde meer passief de ontwikkelingen in de ver
wachting dat de gevestigde belangen van deze aloude universiteiten hoe dan ook niet zou
den worden geschaad, en Groningen verdedigde bij monde van Levi Ali Cohen (1817-1889) 
een enigszins afwijkend standpunt, dat verband hieid met de bijzondere positie van de 
Groningse universiteit als leverancier van medicinae doctores voor de plattelandspraktijk, 
hetgeen echter voor het onderhavige debat over de (natuurkundige) staatsexamens geen 
consequenties had.48 Voor de Utrechtenaren stond het voortbestaan en de versterking van 
hun medische faculteit in combinatie met een positieversterking ten opzichte van 
Amsterdam centraal. In de periode 1865-1868 speelde daarbij eveneens de continuering 
van de relatie met 's-Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen met haar rijke 
onderwijsvoorzieningen en hoge kwaliteit van onderwijs een rol. Donders' ideaal was de 
integratie van de school binnen de universitaire opleiding met handhaving van het 
militaire karalcter door een 'suppletoire school', waarin de militair-geneeskundige vakJ;;::en 
werden onderwezen.49 Bovendien verdedigde Donders het (voort)bestaan van twee 
medische standen, te weten van doctoren die aan een gymnasium en universiteit waren 
opgeleid en van de artsen die aan een HBS en een 'geneeskundige school' waren opgeleid. 
Utrecht kon, nog altijd volgens Donders, samen met Leiden en Groningen garant staan 
voor de academische component, Amsterdam en Rotterdam waren de aangewezen 
lokaties om de niet-academische opleidingsvariant te verwezenlijken. Deze scheiding 
tussen gegradueerde en ongegradueerde artsen bood naar zijn mening het grote voordeel 
dat de voorbereidende of toelatingsexamens overbodig zouden worden: gymnasiasten 
resp. HBs-ers konden direct doorstromen en staatsexamens zouden overbodig worden 
omdat school- en facultaire examens dan voldoende waarborgen boden)O 
Maar het bleefbij idealen: Donders voorstel voor een 'suppletoire' militair-geneeskundige 
opleiding ondervond hevige kritiek vanuit de Rijkskweekschool zelf," en pakte ten slotte 
volledig anders uit toen de militair-geneeskundige opleiding in 1868 onverwacht naar 
Amsterdam werd verplaatst en in het atheneum werd gelntegreerd, hetgeen betekende dat 
de· academisering van de militair-geneeskundige opleiding werd uitgesteld en de niet
academische opleidingsvariant werd versterkt. Zijn ideaal van een tweedeling van de 
artsenstand leverde Donders intussen hoongelach op uit aile lagen van het medisch 
beroep. Jacobus Penn (1821-1890), die met Tilanus bekend stond als auctor intellectualis 
van de Wetten van Thorbecke en sinds 1865 zijn autoriteit deed gelden als inspecteur van 
het geneeskundig staatstoezicht, deed Donders voorstellen af met de opmerking dat, 'als 
hij in de practijk zelf geleefd had, hij anders (zou) spreken',5' en een zekere Gerrit 
Dresselhuijs (1822-1879), die 34 jaren plattelandspraktijk-ervaring tegenover 'den Hoog-

47. Vgl. in dit verband oak W. Koster, De grieven der Hoogeschool tegen de ontwerpen van wet op de geneeskundige 
staatsregeling, welke aan de goedkeruing der eerste kamer zullen worden onderworpen (Utrecht: Kemink en 2oon, 
1865). 
48. Deze positie laat ik hier verder buiten besrnouwing, zie M.J. van Liebmg, 'Regionaal belang en nationaal 
beleid. Over de Groningse afdelingen van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 
(1849-1900)" in: F.G. Huisman en C.G. Santing (red.), Medische geschiedenis in lokaal perspectief Groningen 1500-

1900 (Rotterdam: Erasmus Publishing, 1995) in druk. 
49. Zie Ee. Danders, De Kweekschool voor Militaire Geneeskundigen, in verband met de staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1867 en met de regeling van het hoger onderwijs (Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1867) en Van Lieburg (n. 
19), 'De academisering van de militair-geneeskundige opleiding', 84-86. 
50. Zie F.e. Danders, Over de regelingvan het medisch onderwijs in verband met die van het hooger onderwijs in het 
algemeen (Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1875). Deze rede versmeen oak in het Nederlandsch Tijdschrift voor 
Geneeskunde n (1875) 229-248. 
51.Zie vooral de polemiek met J.A. Fles, samengevat in de Militaire Spectatone serie, 12 (1867) 178-185 en 242-247. 
52. J. Penn, 'Het natuurkundig examen', Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 6 (1870) 1-6, i.h.b. n. 
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geleerden theoretische Professor' plaatste, verldaarde snedig dat Donders' 'zintuig-zenuw
draden nooit de feitelijke waarheid van het praktisch-medische leven aan zijn sensorium 
hebben aangebracht'.53 Bij beide opponenten, ieder vanuit hun verschillende achtergrond 
en met verschillende argumenten, speelde echter de verwarring over het voorstel van 
Donders, dat immers niet was gericht op een sociale scheiding tussen een laag- en hoog
geschoold echelon in de medische praktijk, maar op een gedifferentieerde inpassing van 
de natuurwetenschappelijke opleiding in de medische studie, namelijk al dan niet in 
combinatie met de humaniora die ook de exclusieve opstap bleven vormen tot de 
medische promotie. 
Een geheel eigen en vooral individuele positie in dit krachtenveld werd ingenomen door 
Gerrit Jan Mulder (1802-1880), die de gangmaker van de Rotterdamse geneeskundige 
school was geweest en daar de positie van de basisvakken in het curriculum belangrijk had 
versterkt,S4 en die sinds 1840 aan de Utrechtse universiteit de meest prominente stimu
lator was van de natuurwetenschappelijke vorming van medische studenten)S Sinds jaar 
en dag ventileerde Mulder zijn uitgesproken ideeen over de ideale medische (en farma
ceutische) opleiding en stelde hij de door hem gesignaleerde gebreken in het bestaande 
onderwijs en onderwijssysteem zonder aanzien des persoons aan de kaak.s6 Tot het 
Amsterdamse of Utrechtse 'kamp' wilde hij niet worden gerekend: zijn Amsterdamse 
vrienden konden als aanhangers van Thorbecke geen genade vinden in de ogen van deze 
oerconservatieve royalist,S7 terwiji zijn Utrechtse collega Donders het bij Mulder onder 
meer verbruide door zijn minder standvastig oordeel over de staatsexamens (die hij eerst 
verdedigde en later afwees), zijn volgens Mulder laakbare opvattingen over het voor
bereidend hoger onderwijs en vooral ook zijn pleidooi voor de homogenisering van de 
examens aan gymnasiasten en HBs'ers, hetgeen volgens Mulder niet anders dan een 
devaluatie van het hoger onderwijs moest opleveren)8 Na de afkondiging van de wet van 
1865 liet Mulder zich horen in zijn brochure over Ret Geneeskundig Rooger Onderwijs in 
Nederland in 1865, waarin hij zich scherp keerde tegen de invoering van het staatsexamen 
om toegelaten te worden tot de medische praktijk, hetgeen hij als een bevoogding en 
ongepaste controle van het hoger onderwijs opvatte en volstrekt onbruikbaar als waar
borg voor de vereiste kundigheden en vaardigheden.59 Toen de Wet op het Hoger Onder
wijs van 1876 was aangenomen volgde zijn minstens even scherpe Getuigenis in zake 
Rooger Onderwijs, in het bijzonder gericht tegen de inadequate vereisten voor de toelating 

53. G. Dresselhuijs, De regeling van het medisch onderwijs ten opzichte van eenige punten in de rede van prof 
Donders, gehouden Juni 1875, praktisch toegelicht ... met bijschrift (Zutphen: W.J. Thieme, 1876) 2. 

54. M.J. van Lieburg, 'Gerrit Jan Mulder, docent der Clinische School te Rotterdam', in: J. van Herwaarden 
(red.), LoJ der Historie, Opstellen over geschiedenis en maatschappij (Rotterdam, 1973) 211-240. 
55. Zie H.A.M. Snelders, in: c.c. Gillispie (red.), Dictionary oj scientific biography, vol. 9 (New York: Charles 
Scribner, 1974) 557-559 en E. Glas, Chemistry and physiology in their historical and philosophical relations (Delft, 
1979) en de daar genoemde biografica. 
56. Zie onder meer G.J. Mulder, 'Het onderwijs voor militairen en medici', Bijdragen tot de Geneeskundige 
Staatsregeling 2 (1842) II, 125-136; 'De beginse\en van Hooger Onderwijs voor Geneeskundigen, vervat in het 
Rapport cler Geneeskundige Staatscommissie getoetst', ibidem, 193-220; Verval van Nederland. Bezuiniging, 
Onderwijs (Rotterdam, 1848); Advies omtrent het Geneeskundig Onderwijs, ingediend aan zijne medeleden der 
Commissie, door Z.M. den Koning benoemd 25 Julij 1848 (Rotterdam, 1853). 
57. Zie over de politieke positie van Mulder: C.B. Wels, in: J. Charite (red.), Biografisch Woordenboek van 
Nederland (Amsterdam: Elsevier, 1985) vol. 2, c. 396-398 en Mulder zelf, De geneeskunst-oeJenaren naar de 
Nederlandsche wetten (Rotterdam, 1878) 16-18. 
58. Zie uitvoeriger Mulder (n. 57), De geneeskunst-oefenaren naar de Nederlandsche wetten, 38 en 112-134. 
59. G.J. Mulder, Het Geneeskundig Hooger Onderwijs in Nederland in 1865 (Rotterdam, 1865). 
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tot het universitaire onderwijs.60 Toen tvvee jaar later de consequenties van deze wet op 
de regeling van de toelating tot de medische beroepen werden toegepast, volgde zelfs 
een reeks geschriften, waarin Mulder de positie van De geneeskunstoefenaren naar de 
Nederlandsche Welten uiteenzette, zich nadrukkelijk keerde tegen de HBS als opstap tot het 
universitaire onderwijs, inclusief het medisch hoger onderwijs, en hij nogmaals een uit
voerige beschouwing gaf over de doelstellingen van het gymnasiale onderwijs.61 

De discussie over de nieuwe regeling van het hoger (medisch) onderwijs en de daaruit 
volgende noodzaak tot herziening van de wet van Thorbecke zwelde van medische zijde 
begin jaren zeventig aan als gevolg van de voorgestelde splitsing van artikel 4 en de eerder 
vermelde dramatisch slechte resultaten van de natuurkundige staatsexamens. Een artikel 
van Penn) de zojuist genoemde inspecteur van het geneeskundige staatstoezicht in Noord
Holland, dat in 1870 als openingsartikel in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 
verscheen,62 kan hier als beginpunt worden gemarkeerd. Aan de vooravond van de aan
vaarding van de nieuwe Wet op het Hoger Onderwijs in 1876 bereikte de discussie een 
nieuw hoogtepunt) aan welke climax Danders een belangrijke bijdrage leverde door zijn 
openingsrede op de Algernene Vergadering van de Nederlandsche Maatschappij tot 
bevordering der Geneeskunst van juni 1875) Over de regeling van het medisch onderwijs in 
verband met die van het hooger onderwijs in het algemeen.63 In deze discussie herkent men 
niet aileen het patroon van de zojuist geschetste kampen in de wereld van het medische 
onderwijs, maar komt ook duidelijk naar voren hoe de centrale overheid in haar bondge
nootschap met de lokale overheid van Amsterdam een eigen koers leek te varen en zich 
weinig gelegen liet liggen aan de meningsvorming in de medische pers of in de boezem 
van de medische faculteiten. Men kan) het geheel overziende, Mulder geen ongelijk geven) 
toen hij de dominerende positie van de Arosterdamse belangen in het nationale debat op 
scherpe toon hekelde. Ook bij de jaarlijkse kamerdebatten over de paragrafen in de staats
begroting die betrekking hadden op het hoger rnedisch onderwijs, bleek de overheid 
weinig overtuigd van de noodzakelijke investeringen in de facultaire voorzieningen; waar
bij moet worden aangetekend dat in deze jaren het preklinisch onderwijs in het algemeen 
meer van deze desinteresse had te lijden dan het klinisch onderwijs, dat immers in Leiden 
en Utrecht kon profiteren van de vernieuwing van de academische ziekenhuizen.64 Oak 
voor de recrutering van voldoende medisch personeel voor leger) vloot en kolonien leek 
de overheid aile heil van het niet-acaderoische en dus van het Amsterdamse onderwijs te 
verwachten. 
Bij deze oproerkingen over de scheiding tussen de domeinen van de centrale overheid 
en de medische faculteiten past de kanttekening dat het eerstgenoemde domein zich in 
de discussie vooral richtte op de kwantitatieve aspecten van· zowel de vigerende als de 
beoogde nieuwe wettelijke regeling van het medisch onderwijs en dat men binnen het 
laatstgenoemde domein vooral de kwalitatieve aspecten centraal stelde. Terecht was de 

60. G.T. Mulder, Getuigenis in zake Hooger Onderwijs (Rotterdam, 1876). 
61. Mulder (n. 57), De geneeskunstoefenaren naar de Nederlandsche Weti"en en in 1879 achtereenvolgens het Eerste 
vervolg, Tweede vervolg en Derde en laatste vervolg. 
62. Penn (n. 52), 'Ret natuurkundig examen'. 
63. Donders (n. 50), Over de regeling van het medisch onderwijs, 1. 

64. A. Reynsius, Het natuurkundig examen (volgens art. 4 der wet van 1 Juni 1865) en het ontwerp van Wet op het 
Rooger Ondenvijs (Leiden: S.C. van Doesbrugh, 1870) 8 wijst erop dat Leiden voor de preklinische vakken in een 
gunstige uitzonderingspositie kwam door de vestiging van een leerstoel fysiologie in 1866 en de opening van een 
(ysiologisch laboratoriuill. 
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overheid ernstig bezorgd dat de strenge selectie bij de natuurkundige staatsexamens in 
ieder geval op termijn een onvoldoende doorstroom en dus een tekort aan geneeskundige 
verzorging zou veroorzaken, met name op het platteland en in de militaire geneeskunde, 
de beide werkvelden waarvan men verwachtte dat zich daar de 'staatsexamen-gangers' 
zouden vestigen.65 Het waren dan ook vooral de adepten van het niet-academisch onder
wijs te Amsterdam die dit aspect in het debat uitvoerig en met cijfers onderbouwd aan 
de orde stelden.66 Hoewel niet onbelangrijk, zeker niet wanneer men de natuurkundige 
examens in verband met de geneeskundige verzorging zou willen brengen, moet dit aspect 
hier verder buiten beschouwing blijven. 
Naarmate in de loop van de jaren zeventig de academisering van het Amsterdamse 
atheneum zich duidelijker begon af te tekenen en de verheffing van het atheneum tot 
universiteit haar eindpunt naderde, zag men in de toch al zo gecompliceerde discussie 
allerlei verschuivingen. Ten eerste betekende deze academisering voor de staatsexamens in 
het algemeen dat deze hun strategische waarde voor het behoud van de Amsterdamse 
opleiding verloren, zodat meer de inhoudelijke kanten van de staatsexamens aan de orde 
konden worden gesteld. Ten tweede baande de verheffing van het atheneum tot univer
siteit de weg tussen de eenheid van stand (die de jure in 1865 was bereikt) en de eenheid 
van opleiding, al dan niet inclusief de eenheid van examens. En ten derde kreeg 
Amsterdam het voordeel, dat zij bij het opstellen van het curriculum voor het medisch 
onderwijs aan de nieuwe Gemeente-universiteit kon profiteren van haar ervaringen met 
het preklinisch onderwijs aan het atheneum, waar de integratie van de natuurwetenschap
pen in het curriculum vloeiender en met meer succes was verlopen dan aan de bestaande 
universiteiten, die door haar gescheiden facultaire examens (eerst in de faculteit wis- en 
natuurkunde en dan in de faculteit geneeskunde) minder van de impuls vanuit de natuur
kundige staatsexamencommissies op het medisch onderwijs had den geprofiteerd. Het 
Amsterdamse curriculum werd daarmee het model voor de ideale entree tot de klinische 
opleiding. In die termen schreef Penn in 1870, toen hij over de Amsterdamse opleiding 
meldde dat hier 'jonge lieden met eenige voorbereidende kennis in de natuurkundige 
wetenschappen hunnen studien beginnende, het Iste studiejaar zich hoofdzakelijk op 
chernie, physica en botanie toelegden en zich tevens met de studie in anatomie vertrouwd 
maakten, het 2de jaar hunne studien in chernie, physica en botanie voortzettende, zich 
tevens flink op anatomie toelegden en zich met de physiologie in hoofdomtrekken bekend 
maakten om in het 3de jaar hunne volle krachten hoofdzakelijk aan anatomie en physio
logie te wijden, waarbij vanzelf de chemische en physische studien werden voortgezet' .67 

Tegen de achtergrond van de geschetste partijvorrning en de verschuiving van accenten en 
belangen richtte het publieke debat over de herziening van het hager onderwijs zich 
intussen op de keuze tussen staats- of academische examens, ofbeter, op de keuze tussen 
examens die inhoudelijk van staatswege en examens die door de universiteit werden 
bepaald. Wanneer men de facultaire exarnens tot de exclusieve entree tot het artsexamen 
zou verklaren, zou irnmers direct de vraag rijzen of deze examens in de nieuwe Wet op 

65. De gevolgen van de wet van 1865 voor de vestigingen ten plattelande werden aardig beschreven door A.A. 
Middendorp, Het Geneeskundig Staatstoezicht en de geneeskundige stand in Nederland (Amsterdam: Scheltema en 
Holkema,1878). 
66. A.W.M. van Hasselt, 'De examen-questie in hare "gevolgen" en "geneeswijze" beschouwd', Nederlandsch 
Tijdschrift voor Geneeskunde 6 (1870) 157-171 en J. Penn, 'Hooger onderwijs en examens der geneeskundigcn', 
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 12 (1876) II, 165-172; ook verschenen als brochure (Hilversum: Joh. 
Gerardts,1876). 
67. Penn (n. 52), 'Het natuurkundig examen', 3. 
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het Hoger Onderwijs, en dus door de overheid, of in een nieuw Academisch Statuut, en 
dus door de universiteiten c.q. de faculteiten zelf, zouden worden gereglementeerd. 
Tegelijk met de daaraan verbonden ideologische discussie over academische vrijheid en 
staatsbevoogding, gevoerd tegen de achtergrond van het professionaliseringsproces waar
in de autonomie van het medische beroep een principiele kwestie was geworden, speelden 
daarbij va oral ook allerlei overwegingen betreffende de verschillen in 'zwaarte' van de 
beide medische examenvormen een rol. 
De scheiding der geesten volgde op al deze punten een herkenbaar patroon. Thorbecke 
met zijn paladijnen Tilanus en Penn, en de auctores intellectuales van de eerste ontwerpen 
voor de nieuwe Wet op het Hoger Onderwijs, Jan Heemskerk (1818-1897) en Comelis 
Pock (1828~191O), kozen onvoorwaardelijk voor het staatsexamen als ideaal, en offerden 
daarmee hun liberale beginselen op aan de toen geldende belangen van Amsterdam; de 
universitaire vertegenwoordigers daarentegen, onder wie met name Donders en Koster uit 
Utrecht en Heynsius uit Leiden,68 verdedigden te Vliur en te zwaard de facultaire examens 
en academische vrijheid.69 De discussie werd overigens nogal gecompliceerd door de 
constatering dat de staatsexamens veel zwaarder, in ieder geval veel selectiever waren dan 
de facultaire examens. De natuurkundige examens leverden daarvan het bewijs bij uitstek! 
In de kakafonie van meningen die deze constatering loswoelde, valt met enige moeite een 
patroon te herkennen waarin een drietal tegenstellingen domineren. De eerste tegenstel~ 
ling betrof de discrepantie tussen de bestaande wettelijke regeling en de toepassing daar~ 
van door de staatsexamencommissies. Deze situatie werd treffend getypeerd door Van 
Hasselt, die vaststelde dat de resultaten van de natuurkundige staatsexamens de gedachte 
opriep dat er twee categorieen medici werden gevormd: 'eene kategorie, bestaande uit 
jonge menschen van gewone talenten of alledaagsche vatbaarheid, uit eene meerderheid 
van gegradueerde (curs. orig.) Staats-artsen, doch die tot de gemiddelde capaciteiten 
mogen behooren, en eene tweede kategorie, bestaande uit jonge menschen van buiten~ 
gewone verstanden, met genialen aanleg of kolossale memorien, uit eene minderheid van 
simpele (curs. orig.) Staats~artsen, doch die tot de eximii, tot de mattad6res moeten 
behooren, tot de hekken~springers op medisch terrein'. Deze constatering werd echter 
dadelijk afgezwakt met de mededeling dat de geslaagde kandidaten voor de staatsexarnens 
zich 'bovenstaande verheerlijking' niet al te sterk behoefde aan te trekken, omdat zij 
meestal hadden geprofiteerd van de subjectieve interpretatie van de wet door de examina~ 
toren. 'Verre de meeste, die door het Natuurkundig examen zijn gekomen, zouden 
waarschijnlijk nog niet geslaagd zijn, indien dit Art. 4 als absolute eenheid, gaaf ware 
aangehouden, en het niet door de wijsheid der examen~commissien, reeds na de eerste 
zittingen, in verscheiden opzigten ware getemperd, indien deze niet opvolgend, vooral 
voor de zuivere physische vakken, wat "water in haren wijn" hadden gedaan'.7° 

68. Zie voor de verschillende 'open brieven' uit 1865: Re. van Leersum, Het levenswerk van Franciscus Cornelis 
Donders (Haarlem, 1932) 367~371 en F.e. Donders (n. 50), Over de regeling van het medisch ondetWijs; Koster (n. 
47), De grieven der Hoogeschool tegen de ontwerpen van wet or de geneeskundige staatsregelingen Heynsius (n. 64), 
Het natuurkundig examen (1870). 
69. De discussie over de testimonia in plaats van facultaire examens 1aat ik, als niet relevant voor de natuurkun~ 
dige staatsexamens, ter zijde liggen. Zie F.e. Donders, 'Naschrift op de regeling van het medisch onderwijs in 
verband met die van het Hooger Onderwijs in het algemeen', Nederlandsch TijdschriJt voor Geneeskunde 12 (1876) 
11,1-2. 
70. A.W.M. van Hasselt, 'Eene andere beschouwing van het "Natuurkundig examen"', Nederlandsch TijdschriJt 
voor Geneeskunde 6 (1870) 77-90, Lh.b. 82-83 en noot 1 op p. 83. 
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De tweede tegenstelling betrof de aard van de gevraagde kennis. Sommigen, onder wie 
Penn, meenden dat de staatsexamencommissies te veel feitenkennis verlangden en te 
weinig begrip, anderen, onder wie Donders, verweten de commissies te chaotisch ('de 
omnibus aliquid') te examineren en daardoor de exam ens oneigenlijk te verzwaren, 
terwijl de commissies zelf, zoals hierboven aI bleek, juist klaagden bij de kandidaten 
onvoldoende begrip van de feiten aan te treffen en hen op grond daarvan te moeten 
afwijzen. Penn, die overigens ook de divergentie tussen 'het wettelijk voorschrift' en 'de 
opvatting der examinerende Commissien' als belangrijke oorzaak van de problematiek 
rond de natuurkundige examens aanwees, meende dat het bij de natuurkundige examens 
behoorde te gaan om 'het begrip van de natuurkundige methode' en dat de commissies 
slechts behoefde te toetsen 'dat uit het ensemble van kennis der natuurkundige weten
schappen ... de candidaten eene goede rigting in hunne studien hebben aangenomen en 
den grondslag hebben gelegd, die tot verdere beoefening der geneeskundige vakken 
onmisbaar is'. Zouden de staatsexamencommissies zich tot die grondslag beperken, dan 
kon naar zijn overtuiging de bestaande wettelijke regeling van de natuurkundige exam ens 
gehandhaafd blijven.ll Ook Donders, die zijn voorkeur voor staatsexamens in 1875 had 
verlaten en zich als tegenstander van de staatsexamens profileerde, volgde deze gedachte 
en meende dat splitsing van de natuurkundige examens de mogelijkheid blokkeerde om 
'wat algemeener te vragen'}2 Dezelfde overweging kon echter ook resulteren in een tegen
overgestelde mening, zoals blijkt bij Van Hasselt die de splitsing van het natuurkundig 
examen en dus een wijziging van de wet juist wenselijk oordeelde, omdat hij de discussie 
'meer door de hoeveelheid en hoedanigheid der vereischte kennis, dan door het plan vol
gens hetwelk men van die kennis moet doen blijken' beheerst wilde zien.l3 Heynsius, die 
Penn overigens niet bevoegd tot oordelen achtte, omdat hij tot de generatie behoorde die 
met 'de natuurkundige methode' niet vertrouwd kon zijn (!), volgde eveneens dit spoor 
en zag in de splitsing van het natuurkundig examen een mogelijkheid om 'de geleidelijke 
gang der studie' te begunstigen en de studenten de gelegenheid te bieden 'in chemische, 
physiologische en anatomische laboratoria' zich te oefenen.l4 

Een in meerdere opzichten hoogst belangwekkende bijdrage tot dit punt van het debat 
leverde Heiman Sanders Ezn. (1841-1895) uit Amsterdam, een leerling van Izaak van Deen 
(1805-1869) en als wetenschapper te karakteriseren als een sterk Duits georienteerd 
(neuro-)fysioloog?5 In zijn bijdrage uit 1870, die eveneens in bet Nederlandsch Tijdschrift 
vaar Geneeskunde verscheen, wees hij eerst op het feit dat de natuurhistorische vakken 
(plantkunde, dierkunde en mineralogie) een historisch relict waren en dat de moderne 
geneeskunde was veel meer gebaat zou zijn bij een natuurwetenschappelijke grondslag, en 
concludeerde hij daaruit vervolgens dat afzonderlijke examens, ook die in de natuurkun
de en scheikunde, overbodig waren, omdat de verlangde kennis een integraal onderdeel 
van het examen (of de examens) in de fysiologie behoorde te zijn. 'De mate van kennen, 
van begrijpen, van opvatten der physiologie' kon naar zijn mening genoegzaam aantonen, 
'of de kennis der natuur in elke rigting bij den examinandus op stevige grondslag rust'. 
Dat alles deed echter niets af aan zijn voorkeur voor staatsexamens boven facultaire exa-

71. Penn (n. 52), 'Het natuurkundig examen', 3 en 6. 
72. Danders (n. 50), Over de regeling van het medisch ondenvijs, 10. 

73. Van Hasselt (n. 70), 'Eene andere beschouwingvan het "Natuurkundig examen"', 81. 
74- Heynsius (n. 64), Het natuurkundig examen, 20-21. 

75. Zie G.A. Lindeboom, Dutch Medical Biography. A biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 
1475-1975 (Amsterdam, 1984) C.ll18. 
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mens. Duidelijker dan wie ook durfde Sanders het lokale karakter van de facultaire 
examens te hekelen) en sprak hij over de vorming van 'Leidsche, Utrechtsche en Gro
ninger geleerden'. Staatsexamens zouden niet aileen in dit gemis aan een eenheid van 
wetenschap kunnen YQorzien, maar zij zouden binnen het academisch onderwijs oak de 
mogelijkheid bieden de zo wenselijke studievrijheid en uitwisseling van studenten tussen 
de verschillende universiteiten te realiseren!76 

Met deze laatste opmerking is tegelijk het derde punt binnen de discussie over de staats
exam ens genoemd, namelijk de tegenstelling tussen de koppeling van onderwijs en 
examen bij de facultaire examens en de ontkoppeling van beide die door de staatsexamens 
mogelijk werd gemaakt. Bij de totstandkoming van de welten van 1865 had Thorbecke zelf 
de ontkoppeling als voordeel van een staatsexamen aangeprezen: 'De examinatoren zullen 
niet te doen hebben met hetgeen eene groote belemmering is voor de professoren der 
faculteiten, met de bijzondere betrekking waarin de leermeester tot den leerling staat. Bij 
die examinatoren zal de verpligting boven de indrukken of overwegingen gaan, waarin de 
leermeester tegenover den leerling bevangen kan zijn'. Zijn volgeling Heemskerk wees in 
de toelichting op zijn wetsontwerp uit 1868 op de grotere wetenschappelijke vrijheid die 
van staatsexaminatoren mocht worden verwacht. 'Wetenschappelijke mannen, die zich 
geheel aan hun studie hebben gewijd' zouden 'niet ligt van hunne gevestigde overtuiging' 
zijn af te brengen, terwijl van de regering mocht worden verwacht dat zij 'op een vrijer, 
onathankelijker standpunt' zou staan. 'Zij overziet', aldus Heemskerk, 'beter het geheel en 
kan na zorgvuldig wikken en wegen der gevoelens tot een besluit komen, voorgelicht, 
maar niet beheerscht door de sterk sprekende opinien der geleerden van verschillende 
rigting'F Anderen, onder wie (opnieuw) Mulder, Donders en Heynsius de boventoon 
voerden, wisten tal van nadelen te noemen. Zo meende Heynsius, hoewel hij als verklaard 
tegenstander van de staatsexamens tot de meest actieve examinatoren op dit niveau 
behoorde, dat het fnuikende verschil met de facultaire examens gelegen was in het feit, 
'dat men aan de Academie geen examen doet, alvorens men weet dat men slaagt' en dat 
derhalve de ontkoppeling van onderwijs en examen c.q. van onderwijsgevenden en exa
minatoren als belangrijke oorzaak voor de dramatisch slechte resultaten van de natuur
kundige examens moest worden beschouwd,78 Daarbij kwam nog een ander schrikbeeld 
van de tegenstanders van staatsexamens, namelijk dat - om het met de woorden van de 
latere minister lohan Hendrik Geertsema (,8,6-'908) te zeggen - 'wij langzamerhand 
zullen zien verrijzen groote klinische scholen, dat de geneeskundige faculteiten zullen 
vervallen en dat een geheel nieuw ras van geneeskundigen zal geboren worden, genees
kundigen die welligt in zeker opzigt knapper zullen zijn dan de thans aan de hoogescholen 
gevormden, maar die toch die universitaire vorming zullen missen, die alleen aan univer
siteiten kan worden verkregen',79 Maar ook dit argument maakte op de voorstanders geen 
indruk. 'Het Staatsexamen', aldus Thorbecke, 'ingerigt zoo als hier is voorgesteld, zal naar 
de akademie leiden, omdat men alleen in universitair onderwijs de middelen zal vinden 
om aan de eischen van het Staatsexamen te voldoen' .80 

76. H. Sanders Ezn., 'De voorbereidende studien van de geneeskundige en natuurkundige examens', Neder
landsch Tijdschrift voor Geneeskunde 6 (I870) 93-97. 
77. Geciteerd naar De Geer van Jutfaas (n. 9), De Wet op het Hooger Onderwijs, 272. 

78. Heynsius (n. 64), Het natuurkundig examen, 24. 
79. Opwijrda (n. 4), Geneeskundige Wetten van den 1. Junij 1865, 251-
80. Zie Opwijrda (n. 4), Geneeskundige Wetten van den 1. Junij 1865, 228 en 395. 
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Intussen zag men de balans tussen voor- en tegenstanders van staats- resp. facultaire 
examens in wisselende stand terug in de ontwerpen voor de nieuwe Wet op het Hoger 
Onderwijs. Het voorsteI van Heemskerk uit februari 1868 en van Fock uit maart 1869,81 
die beiden aan staatsexamens de voorkeur gaven, werd in januari 1874 gevolgd door het 
ontwerp van Geertsema, dat de invoering van faculteitsexamens beoogde. De Memorie 
van ToeIichting op dit wetsontwerp leest a1s een samenvatting van de argumenten die in 
het voorgaande decennium waren gewisseld. Aileen hoogleraren waren volgens Geertsema 
in staat 'de studie en den ijver hunner leerlingen te beoordeeIen' en alleen zij, die hun 
leven aan de voortgang van de wetenschap hadden gewijd, waren in staat 'naar dien 
voortgang de ontwikkeling van den student te beoordelen'. De regeling van de inhoud der 
exam ens moest aan de universiteiten worden overgelaten, alleen dan zou een snelle 
inhoudelijke aanpassing van de examens aan 'de vorderingen der wetenschap' mogeIijk 
zijn. Het eerder gesignaleerde bezwaar dat de universiteiten onderling wellicht niet tot 
overeenstemming zouden kunnen komen over de voorgestelde regeling, werd door 
Geertsema in dit verband weggewuifd: universiteiten waren immers 'gelijkeIijk bij de zaak 
betrokken' en deelden deze!fde belangen. Het gemeenschappelijk overleg tussen de facul
teiten vormde bovendien een garantie tegen wetenschappelijke eenzijdigheid, of anders 
gezegd, een remedie tegen de divergentie in de facultaire standpunten, het grote obstakel 
op weg naar de eenheid van wetenschap.82 En mochten de senaten niet tot overeenstem
ming komen, hetgeen volgens Geertsema 'nauwelijks te verwachten' was, dan kon de 
regering alsnog tot reglementering overgaan.83 

Uiteraard was de keuze tussen facultaire of staatsexamens niet de enige kwestie die een 
snelle herziening van het Organiek Besluit in de weg stond. Een tweede, minstens even 
groot probleem vormde de regeling van het voorbereidend wetenschappe!ijk onderwijs, 
dat aan de ene kant werd geflankeerd door de ontwikkelingen in het middelbaar onder
wijs, zoals inmiddels geregeld in de desbetreffende wet van 1863,84 en aan de andere kant 
door de ontwikkelingen binnen het universitaire onderwijs, met name rond de universi
taire toelatingsexamens en de propaedeuse.85 Omdat dit probleem binnen de medische 
faculteit nauw verweven was met de natuurkundige exam ens, zal hierop in een volgende 
paragraaf afzonderlijk worden ingegaan. Ten slotte moet als derde probleem de kwestie 
van het civiel effect worden genoemd, ofwe! de vraag welke maatschappelijke bevoegd
heden zonder meer aan de wetenschappelijke graden werden verbonden.86 Nu de wet van 
1865 de bevoegdheid tot de uitoefening van de geneeskunst had verbonden aan het 
praktisch-geneeskundig staatsexamen, was immers ook de graad van medicinae doctor 
ontdaan van enig civiel effect, en was ook de status van de medische promotie drastisch 
gewijzigd.87 In de Wet op het Hoger Onderwijs moest deze nieuwe regeling meer of rnin
der expliciet worden overgenomen, waarbij de vraag speelde of het zojuist genoemde 

81. Zie daarover het Ontwerp van wet tot regelingvan het hooger onderwijs (no 43). 
82. Nadrukkelijk oak geconstateerd door Danders (no 50), Over de regelingvan het medisch onderwijs, 5-6. 
83· Geciteerd uit De Geer van Jutfaas (n. 9), De Wet op het Hooger Onderwijs, 31-32. AI in 1878 moest de wet op 
dit punt worden aangepast, toen namelijk als eis werd gesteld dat voor wijziging van het Academisch Statuut de 
senaten niet in een gezamenliJke vergadering, maar afzonderlijk per instelling zich over de wijziging moesten 
uitspreken. Zie oak Groen (n. 23), Het wetenschappelijk onderwijs in Nederland, vol. 1, 41. 
84. Wet op het Middelbaar Onderwijs, 2 mei 1863 (Staatsblad llf. 50). 
85. Zie daarover in het algemeen Groen (n. 23), Hetwetenschappelijk onderwijs in Nederland, voL 1, 22-23. 
86. Uitvoerig hierover Groen (n. 23), Ret wetenschappelijk onderwijs in Nederland. 
87. Zie M.J. van Lieburg, 'De medische promoties aan de Nederlandse universiteiten (1815-1899)', Batavia 
Academia. Bulletin van de Nederlandse Werkgroep Universiteitsgeschiedenis 5 (1987) 1-17. 
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staatsexamen in een systeem van facultaire examens ook niet beter van status kon veran
deren, zodat het verlenen van de artsentitel een zaak van de universiteit zou worden. 
De politieke verwikkelingen rond het wetsontwerp en zijn parlementaire behandeling hier 
ter zijde latend, began eindelijk in december 1874 de finale fase van de lange weg tot de 
herziening van de Wet op het Hoger Onderwijs met de indiening van het tweede wetsont
werp van Heemskerk. Dat Heemskerk daarin zijn voorganger Geertsema volgde, en dus 
ten opzichte van zijn eigen eerdere wetsontwerp een opmerkelijke ommezwaai maakte ten 
gunste van de facultaire examens, had volgens Mulder opnieuw alles te maken met de 
nieuw verworven academische positie van Amsterdam. Het was dit ontwerp dat op 28 

april 1876 tot wet werd verheven en dat met ingang van oktober 1877 het universitaire 
bestel in Nederland zou gaan bepalen.88 Voor de drie bovengenoemde problemen leverde 
deze wet korte, heldere oplossingen: laUe examens aan de universiteiten worden afgeno
men door de faculteiten' (art. 87);89 de instroom van medische studenten vanuit het gyrn
nasiale onderwijs zou door een nadere regeling van de eindexamens (art. 11, 12 en 85) in 
een betere verhouding tot de andere instroom-routes, in het bijzonder van de HBS-route 
worden gebracht (zie hierna), en het besluit om aan de graad van medicinae doctor pas 
effectus civilis te verbinden na het passeren van het praktisch-geneeskundig staatsexamen 
bleef gehandbaafd (art. 91 en 94).90 Voar de nadere uitwerking al deze onderdelen verwees 
de wet naar 'maatregelen van inwendig bestuur' (art. 84), die inderdaad spoedig daarna in 
de vorm van Koninklijke Besluiten werden atkondigd.91 

Nu de structuur en de organisatie van het academisch onderwijs geregeld was, restte voor 
de overheid nog de herziening c.q. aanpassing van de tweede wet van Thorbecke uit 1865. 
Centraal stand daarbij de vraag wat de nieuwe Wet op het Hoger Onderwijs betekende 
voor het voortbestaan van de niet -academische route naar het artsexamen en daarmee 
voor het voortbestaan van een ongegradueerde medische stand? Op deze vraag werd in 
de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp dat het parlement in 1878 door minister 
Johannes Kappeyne van de Cappello (1822-1895) werd aangeboden, een uitvoerig antwoord 
gegeven.92 Uitgangspunt was de noodzaak om de examens voor beide groepen 'in hoofd
zaak' overeen te laten stemm en. 'Vergelijkt men den omvang der twee natuurkundige 
[examens] en van het theoretisch-geneeskundig examen dier wet met de bepalingen van 
het Akademisch Statuut, zoo blijkt het verschil uiterst gering, ja, wat de zwaarte van het 
examen betreft, eer in het nadeel der niet-doctorandi te zijn. Dit is natuurlijk verkeerd, 

88. Wet tot regeling van het Hoger Onderwijs, 28 april 1876 (Staatsblad nr. 102), ingaande 1 oktober 1877 volgens 
Koninklijk Besluit 6 mei 1877 (Staatsblad nr. 101). Zie over de achtergronden en geschiedenis van deze wet, 
De Geer van Jutfaas (n. 9), De Wet op het Hooger Ondervvijs, 1-46 en uitvoeriger bij P.F. Hubrecht, De onderwijs
wetten en hare uitvoering. Eerste a/dee/ing: het Hooger Onderwijs (Den Haag, 1880). 
89. Voor de discussie in het parlement over deze forrnulering, zie De Geer van Jutfaas (n. 9), De Wet op het 
Hooger Onderwijs, 288-292. 
90. In 1885 werden deze staatscommissies facultaire commissies; in 1921 (Staatsblad or. 782) werd dit besluit in de 
Wet op het Hoger Onderwijs overgenomen. 
91. Deze besluit is, tezamen met andere, opgenomen in de bijlagen tot de Annales Academici 1876-1877 (i.h.b. 
bijlage A). Zie verder G.W. Bruinsma, Geneeskundig wetboek van Nederland, inhoudende wett-en, besluiten, regle
menten en voorschriften inzonderheid van belang voor geneeskundigen, apothekers, t"andmeesters, vroedvrouwen en 
veeartsen, benevens hetgeen betrekking heeft op de zorg van de staat voor het leven en de gezondheid der burgerij, 
Deel I en II (Tiel: H.A. Campagne, 1879-1883), en verder Van der Mijle (n. 5), Onze geneeskundige wetgeving, en 
ook S. Gratama, Geneeskundige wetten. Met aanteekeningen, bevattende de jurisprudentie tot den laatsten tijd 
(Schoonhoven: S. en W.N. van Nooten, 1881). 
92. Hier geciteerd naar Verslag aan den Koning .. over het Geneeskundig Staatstoezicht over het jaar 1878 (n. 29), 
341-343· 
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want men kan niet van hem, wien men minder regten toekent, meerder waarborgen 
verlangen. Aan den anderen kant echter kan men het tegenovergestelde evenmin beproe
Yen, omdat van het strikt noodige aan niemand vrijstelling mag worden verleend en men 
teregt ook in het Akademisch Statuut zich tot het strikt noodige beperkt heeft. De verba
zende vorderingen, welke de natuurwetenschap voortdurend maakt, schrijven gebiedend 
matiging voor, althans wanneer men dergelijke ~tudien begunstigen wil.' Nadrukkelijk 
stelde de Memorie dat 'als stelregel moet gelden, dat naar inhoud en omvang geen onder
scheid tusschen beide soorten van exam ens bestaat'. Bovendien had de academisering van 
de Amsterdamse opleiding de universiteit tot het exclusieve domein van de medische 
opleiding gemaakt, 'de op dit gebied zeldzame autodidacten' daargelaten. Studenten 
zonder gymnasiaal getuigschrift, die tot de medische opleiding waren toegelaten, volgden 
nu overal hetzelfde universitaire onderwijs als 'de doctorandi'. En dus vorderde 'de billijk
heid ... het stelsel van Rijkscommissien te verlaten en het afnemen der door hen af te 
leggen theoretische examens aan de faculteiten op te dragen'. 
In de wet van 25 december 1878, 'houdende regeling der voorwaarden tot verkrijging der 
bevoegdheid van arts, tandmeester,93 apotheker, vroedvrouw en apothekersbediende' en 
ingaande op 1 augustus 1879,94 werden de intenties van Kappeyne van de Copello gereali
seerd. De jure bleven er twee routes, namelijk via het propaedeutisch, kandidaats- en 
doctoraalexamen resp. de beide natuurkundige en het theoretisch-geneeskundig examen 
naar het gemeenschappelijk praktisch-geneeskundig examen (art. 3), maar de facto waren 
er tussen de opleiding en de vorm, status en inhoud van de examens voor beide catego
rieen geen verschillen meer! Het eerste natuurkundig examen viel van nu af geheel samen 
met het propaedeutisch examen geneeskunde, zoals dat vanouds door de faculteit wis- en 
natuurkunde werd afgenomen. Wat beide groepen nog bleef onderscheiden, buiten de 
beperking van het jus promovendi tot de medische studenten met een gymnasiale op
leiding, kon alleen nog worden teruggevoerd op de verschillen in vooropleiding! Daarbij 
moet men niet alleen denken aan de verschillen tussen de lesroosters en eindexamenregle
menten van de zesjarige gymnasia en vijfjarige RBS' en, maar ook aan de instroom van 
medische studenten die het middelbaar of voorbereidend hoger onderwijs slechts gedeel
te!ijk hadden gevolgd of afkomstig waren van de polytechnische school. De uitvoerige 
bepalingen en ingewikkelde regelingen die ter zake in de herziene wet van Thorbecke 
(1878, art. 4) werden opgenomen, behoeven hier geen bespreking. AIleen dient vermelding 
dat de staatscommissies voor het afuemen van het zogeheten litterarisch-mathematisch of 
voorbereidend natuurkundig examen bij deze instroom van niet-gymnasiasten en -
HBs'ers een belangrijke rol bleef spelen. Buiten de staatscommissie voor het (praktisch) 
artsexamen was dit de enige staatscommissie die in 1878 bleefbestaan. Zonder twijfel heeft 
er met betrekking tot de natuurwetenschappe!ijke vakken in de periode tot 1892, toen de 

93. Dat nu ook, in aansluiting or de Wet van 24 juni 1876 'regelende de voorwaarden tot verkrijging der afzon
derlijke bevoegdheid tot uitoefening der tandheelkunst' (Staatsblad nr. 117), de tandmeesters in deze wet zijn 
begrepen, heeft voor de geschiedenis van de natuurkundige staatsexamens en de vernatuurwetenschappelijking 
van het medisch onderwijs geen consequenties. Zie daarover uitvoeriger G.J. van Wiggen, In meer eerbare banen. 
De ontwikkeling van het tandheelkundig beroep in Nederland 1865-1940 (Amsterdam, 1987) i.h.b. 42-51 en voor de 
historische achtergrond van deze bijzonder.e positie van de tandheelkundigen in de 1ge-eeuwse wetgeving: M.J. 
van Lieburg, 'Het tandheelkundig beTOep in Nederland v66r 1865', Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde 98 
(1991) 271-277. 
94. Wet houdende regeling der voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid van arts, tandmeester, apotheker, 
vroedvrouw en apothekersbediende, 25 december 1878, (Staatsblad ill. 222) en Koninldijk Besluit 12 februari 1879 
(Staatsbladnr·33)· 
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zesjarige gymnasia en vijfjarige RES' en tot exclusieve entrees tot de medische opleiding 
werden verklaard,95 een even intensieve als interessante wisselwerking bestaan tussen de 
activiteiten van deze staatscommissie (waarin bijna uitsluitend leraren uit het middelbaar 
en voorbereidend hoger onderwijs werden benoemd) en de commissies die de lesroosters 
van de gymnasia en HBS' en moesten opstellen en de eindexamens moesten afnemen. Het 
inhoudelijk verloop van deze interactie, die natuurlijk oak weer consequenties had voor 
de inhoud van het eerste natuurkundig e.q. propaedeutisch examen, valt echter buiten de 
hier gekozen terminus ad quem. 

Het middelbaar onderwijs en de loelating lot de medische studie 

Zoveel is uit het voorgaande weI duidelijk, dat het pIoces van de vernatuurwetenschappe
lijking van het medisch onderwijs zich in de hier gekozen peri ode het meest expliciet 
voltrok rond het begin van de medische opleiding. Dat de nieuwe Wet op het Hoger 
Ondenvijs, daarin gevolgd door de herziene wet van Thorbecke uit 1878, dit proces een 
duidelijk begintraject gaf in het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs, moet met 
het oog op het hier gekozen tijdsbestek 1865-1879 meer als het eindpunt van een ontwikke
ling dan als het begin van een nieuw tijdvak voor de rol van de natuurwetenschappelijke 
vakken binnen dit niveau van onderwijs worden beschreven. Om dit te kunnen schetsen 
moeten tevens enkele losse draden uit het voorafgaande in het lopende betoog worden 
geweven. 
Het portaal van de medische opleiding, waarin men zich zou voorbereiden op de propae
deuse c.q. het [eerstel natuurkundig examen, kon men in de jaren 1866-1876 via meerdere 
ingangen bereiken. De hoofdingang was, conform de eerder genoemde regeling van 1815 

(inmiddels gewijzigd in 1853), bestemd voor houders van een getuigschrift van een volle
dig doorlopen gymnasium (of Latijnse school).96 Omdat deze getuigschriften, zeker waar 
het de wiskunde en natuurwetenschappen betrof, nauwelijks waarborgen leverden voor 
een adequate kennis om de (medische) studie op universitair niveau te kunnen voort
zetten, werden in het Organiek Besluit voor de verschillende studierichtingen aanvullende 
eisen gesteld. Zo kon men de eigenlijke medische studie pas beginnen na een (aangepast) 
kandidaatsexamen in de faculteit wis- en natuurkunde en het overleggen van bewijzen dat 
men 'de lessen over de latijnsche en grieksche letterkunde, en over de redeneerkunde' met 
vrucht had gevolgd. Dat betekende dat de gymnasia hun traditionele curriculum tot 1877 
feitelijk onbekommerd konden handhaven; deficienties in de vooropleiding konden 
immers in het portaal van de medische opleiding alsnog worden aangevuld. Over deze 
situatie verklaarde de neuroloog Cornelis Winkler (1855-1941) in 1901 dat de gymnasia 
'geen spoor belangstelling bleven gevoelen voor de natuurwetenschappen'.97 Toch zijn er 
ook aanwijzingen (die nader onderzoek behoeven) dat de toenemende behoefte aan 
natuurwetenschappelijke vorming die met name~ door de medische faculteiten werd 
getoond, het voorbereidend hoger onderwijs toch niet onberoerd heeft gelaten. 
Zo waren er aan verschillende gymnasia zogeheten tweede afdelingen verbonden, waar 
meer aandacht aan de wiskunde en natuurhistorische vakken werd besteed. In 1865 volgde 

95. Koninldijk Besluit 12 december 1892 (Staatsblad nr. 261). 
96. De benaming iatijnse school geraakte in onbruik en werd in 1878 afgeschaft. 
97. C. Winkler, 'Het Hooger Onderwijs in de geneeskunde in Nederland', De Gids 65 (1901) nr. 10, 103 e.v., over
genomen in idem, Opera omnia, vol. III (Haarlem, 1908) 513-539, i.h.b. 530. 
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23% (n:::::130S) van de gymnasium-leerlingen het onderwijs in deze tweede afdelingen, 
daarna verschoof het accent naar de RBS' en (waarin verschillende tweede afdelingen 
opgingen), zodat in 1869 nog 10% (n=1082) en in 1874 slechts 4% (n=1121) als leerling voor 
de tweede afdeling stond ingeschreven. Een tweede signaal dat het gymnasiale onderwijs 
aan een zekere vernatuurwetenschappelijking niet is ontkomen, vormt het aandeel dat de 
doctoren in de wis- en natuurkunde binnen het docentenkorps van de gymnasia hadden. 
In 1865 was deze verhouding nog 7:244 (3%), terwijl in 1874 dit aandeel al op 18:225 (8%) 
lag.98 Een vergelijking van de prosopografie van deze graep met die van het docenten
korps dat aan de RBS' en de exacte vakken verzorgde, zou het beeld kunnen versterken, 
hoezeer het gymnasium achterbleef bij de HBS, zeker wanneer men let op de recrutering 
uit beide groepen voor de vacante posten in de faculteiten wis- en natuurkunde, waar 
kennelijk aan HBs-docenten de voorkeur werd gegeven! 
Bij de herziening van de Wet op het Hoger Onderwijs werd de allanger sluimerende pro
blematiek van de aansluiting van het gymnasium op de universiteit een algemeen thema, 
dat in de levendige parlementaire discussie die volgde werd toegespitst op de vraag of, en 
zo ja, in hoeverre de propaedeuse naar het voorbereidend hoger onderwijs kon worden 
overgeheveld.99 Voor de taalvakken van de alfa-faculteiten kon deze vraag voor een 
belangrijk deel bevestigend worden beantwoord, maar voor de faculteiten wis- en natuur
kunde en geneeskunde lag de zaak problematisch.lOo Sommigen, onder wie Mulder,lOl ver
klaarden zich principieel tegenstander van een dergelijke vernatuurwetenschappelijking 
(door Mulder 'Amerikanisirung' genoemd) van het voorbereidend hoger en middelbaar 
onderwijs en wilden dit onderwijs uitsluitend op universitair niveau presenteren. Ande
ren, onder wie Donders,102 meenden dat een vroegtijdige kennismaking met de exacte 
vakken grote voordelen bood, en kozen voor een strategie waarbij de natuurwetenschap
pelijke vorming tussen gymnasium en universiteit zou worden verdeeld. Het resultaat 
was, dat met de Wet op het Hoger Onderwijs de natuurkunde, scheikunde en natuurlijke 
historie naast de wiskunde, talen, geschiedenis en aardrijkskunde, in het vaste curriculum 
van de gymnasia werden opgenomen (art. 5). Tegelijk werd besloten tot de instelling van 
een A- en B-richting voor de laatste twee klassen van het gymnasium, bedoeld voor leer
lingen die 'hoofdzakelijk in de letterkundige [vakken], resp. 'hoofdzakelijk in de wis- en 
natuurkundige vakken' onderwezen wilden worden (art. 7). Toen een jaar later het leer
plan en het eindexamenreglement voor de gymnasia werden vastgesteld,103 bleek de 
genoemde verkaveling voor de B-richting het volgende te hebben opgeleverd. Studenten 
met een getuigschrift gymnasium-B zouden nu worden onderwezen in en geexamineerd 
over de 'reken- en meetkundige reeksen, de leer der logarithmen, de stereometrie, de 
beginselen der vlakke coordinatenleer (en) de sphaerische trigonometrie'/04 de 'wis- en 

98. Zie uitvoeriger de Verslag[enJ van den Staat der Hooge-, Middelbare en Lagere Scholen in het Koninkrijk der 
Nederlanden over 1862-1863 [ ... 1879-1880J Cs-Gravenhage, 1864 [-1880]), die zich overigens qua samenstelling en 
detaillering moeilijk lenen voor systematisch serieel onderzoek. 
99. Zie daarover uitvoerig De Geer van Jutfaas (n. 9), De Wet op het Hooger Onderwijs, 54-63. De vraag was trou
wens ook al in 1865 aan de orde geweest, zie Opwijrda (n. 4), Geneeskundige Wetten van den 1. Junij 1865,281. 
100. Zie Groen (n. 23), Het wetenschappelijk onderwijs in Nederland, vol. 1, 23-25. 
101. Mulder (n. 57), De geneeskunst-oefenaren naar de Nederlandsche wetten, i.h.b. het Tweede vervolg (mei 1879). 
102. Donders (n. SO), Over de regeling van het medisch onderwijs, 5. 
103. Koninklijk Besluit 27 april 1877 'houdende vaststelling van het leerplan voor de gymnasia' (Staatsblad m. 85) 
en het Besluit van dezelfde datum, 'houdende vaststeJling van het ... eindexamen der gymnasia' (Staatsblad m. 
86). 
104. Zie over de wiskunde onder meer W.F. de Groot, 'De wiskunde in het klassieke ondervvijs', in: Gedenkboek 
van het Genootschap van Leeraren aan de Nederlandsche Gymnasien 1830-1930 (Amersfoort, 1930) 230-248. 
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natuurkundige aardrijkskunde', de natuurlijke historie (omschreven als de 'organogra
phie def phanerogame planten, het determineren van eenige phanerogame inlandsche 
planten, [een] algemeen overzigt van de klassen en orden van het dierenrijk, [en de] 
kennis def voornaamste kristalvormen'), de natuurkunde (omvattende een 'algemeen 
begrip van de natuurkrachten, [kennis van het] verband tusschen de verschillende 
natuurverschijnselen, [en van] de meest belangrijke wetten waardoor zij worden 
beheerscht en de voornaamste toepassingen in het dagelijksche leven', alsmede de grond
beginselen def rnechanica, de leer def zwaartekracht en de warmteleer) en ten siotte in de 
scheikunde, waarbij gesproken werd over de 'algemeene begrippen der scheikunde, 
verkregen door grondige behandeling van eenige daarvoor het meest geschikte elementen, 
(en) praktische oefeningen'. Tegenover deze onmiskenbare verzwaring van de eisen voor 
toekomstige studenten wis- en natuurkunde of geneeskunde stelde de wetgever in 1878 
een verlichting in de vorm van een vrijstelling voor de vakken Grieks en Latijn in het 
vijfde en zesde leerjaar van het gymnasium/os een besluit dat uiteraard alles te maken had 
met de consoliderende en dus steeds sterker concurrerende positie van de HBS' en als 
entree tot het academisch onderwijs in de geneeskunde. 
De HBS' en die sinds 1863 functioneerden, waren oorspronkelijk niet bedoeld als tweede 
entree tot de universitaire studie, maar ontwikkelden die functie pas geleidelijk door een 
koppeling met de niet -academische examenroute (en via die regeling met het universitaire 
onderwijs!) die de Wet van Thorbecke in 1865 voor de medische opleiding geneeskunde 
opende. 
Voor een juist historisch inzicht moeten daarbij drie overwegingen worden aangehaaId, 
namelijk ten eerste dat pas in 1868 de eerste leerlingen met een voltooide vijfjarige 
HBs-opleiding op 'de markt' kwamen en zich aan de toelatingscommissies en facultaire 
docenten presenteerdeni ten tweede dat er voor de eerste lichtingen HBS' ers slechts bij 
uitzondering een koppeling bestond tussen de keuze voor de school en voor het medisch 
beroep, en dat deze koppeling van school- en beroepskeuze pas betekenis kreeg naar mate 
zij functioneel bleek binnen de medische opleiding,106 en ten derde dat het onderwijs- en 
examenplan van de HBS' en in de jaren zestig nog nauwelijks was geregeld en de toegang 
tot de staatsexamenroute in het medisch onderwijs tot 1879 afhankelijk bleef van het 
passeren van het meergenoemde voorbereidende natuurkundig staatsexamen. Anders dan 
bij de gymnasia, die deze impuls niet nodig hadden om als 'leverancier' van academische 
studenten te fungeren, kan voor de HBS' en worden vastgesteld dat de totstandkoming van 
het leer- en examenplan nauw verbonden was met hetgeen door de staatscommissie(s) 
voor het litterarisch-mathematische en de natuurkundige examens werd gepraktizeerd. 
Nauwkeuriger onderzoek naar de plaats van de wiskunde en natuurwetenschappelijke 
vakken binnen het middelbaar onderwijs zou deze constatering verder kunnen bevestigen 
en illustrerenjl07 hier zij aileen gewezen op de veelzeggende coincidentie dat in 1870 het 
eerste eindexamenregelement voor de HBs'en werd afgekondigd (hetgeen tot unifor
mering van de lesroosters noodzaakte!) en dat in hetzelfde jaar de zojuist genoemde 

105. Koninklijk Besluit 29 jllni 1878 (Staatsblad nr. 98) 'tot vaststelling van het leerplan der gymnasia en pro
gymnasia'. 
106. Van Hasselt (n. 70), 'Eene andere beschollwing van het "Natllurkllndig examen"', berekende in 1870 dat 
slechts 1:400 liBS-Ieerlingen arts wilde worden. 
107. Zie de meer verkennende artikelen van H.A.M. Snelders, 'Middelbaar scheikunde onderwijs in de vorige 
eeuw', Chemisch magazine (maart 1983) lll-llS en idem, 'Het middelbaar onderwijs in de natllurwetenschappen 
in de periode 1863-1930', NVON. Maandblad van de Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuur
wetenschappen 10 (1985) 4-9. 
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staatsexamencommissies zich verzelfstandigden ten opzichte van de staatscommissies 
voor de natuurkundige examens. 
Op dit spoor zette de emancipatie van het middelbaar onderwijs binnen de medische 
vooropleiding in de jaren zeventig krachtig door, vooral toen de RBS ook vanuit de uni
versitaire medische wereld erkenning vond als geeigende vooropleiding, die - althans 
waar het de natuurwetenschappelijke vorming betrof - de gyrnnasiale opleiding overtrof. 
Behalve in de rapporten van de staatscommissies voor de voorbereidende natuurkundige 
examens, werd deze overtuiging, die als duidelijke expressie van het proces van vernatuur
wetenschappelijking mag worden opgevat, in de jaren zeventig ook door invloedrijke 
medische woordvoerders uitgedragen, onder wie de Leidse hoogleraar Samuel Siegmund 
Rosenstein (1832-1906), de 'aartsvader' van de inwendige geneeskunde in Nederland, met 
name moet worden genoemd.108 In zijn rectorale rede van oktober 1871 sprak Rosenstein, 
die goed bekend was de 'Realschulen' in zijn geboorteland, over 'Gymnasia en Hoogere 
Burgerscholen als inrichtingen tot voorbereiding voor het academisch onderwijs', en 
verdedigde daarin zijn standpunt dat iemand 'een practisch zeer bruikbaar medicus kan 
zijn, zonder meet van Latijn en Grieksch te weten, dan even voor het verstaan der tenni
nologie noodig is'. Hoewel gymnasia zijn voorkeur behielden, omdat men 'alleen langs 
dezen weg ... de eenzijdige ontwikkeling van het verstand (kon) tegengaan en de ideale 
opvatting van wetenschap en leven (kon) opwekken' ,109 verklaarde Rosenstein de HBS' ers 
meer dan welkom op de collegebanken van de medische faculteiten.110 Dit pleidooi sloot 
aan op de academische redes, waarin conega -hoogleraren reeds eerder de betekenis van de 
natuurwetenschappen voor de geneeskunde uiteen hadden gezet, III en kreeg een vervolg 
in de nog lang aanhoudende discussie over de waarde van de klassieke opleiding voor de 
medieus, welke polemiek eehter buiten het bestek van deze bijdrage moet blijven, hoe 
belangrijk zij ook voor het verdere verloop van de vernatuurwetenschappelijking van het 
medisch onderwijs is geweest. l12 Een uitzondering moet echter worden gemaakt voor de 
'statistieke bijdrage' van Jacob Maarten van Bemmelen (1830-1911), vroeger HBs-docent en 
sinds 1874 hoogleraar scheikunde te Leiden, en door hem gepresenteerd in een rede 
voor de Vereeniging van Leeraren aan Inrichtingen van Middelbaar Onderwijs over De 
opleiding der aanstaande studenten in de geneeskunde aan de gymnasia en aan de hoogere 

108. Zie J.H. Pannekoek, 'S.S. Rosenstein, aartsvader der Nederlandse internisten', in: J. Geerling e.a. (red.), 
Nederlandsche Intemisten Vereeniging 1931-1981 (Utrecht, 1981) 1-7. 
109. S. Rosenstein, 'Gymnasia en Hoogere Burgerscholen als inrichtingen tot voorberdding voor het academisch 
onderwijs', in: Annales Academici 1870-1871 (Leiden, 1875) 131-149, i.h.b. 146 en 148. 
no. Zie ook verder S. Rosenstein, 'Het tegenwoordige karakter der geneeskunde', Annales Academici 1873-1874 
(Leiden, 1877) 53-71. Andere pleitbezorgers van de HBS worden genoemd door Bartels (n. 7), Een eeuw middelbaar 
onderwijs 1863-1963, 132-134. 
111. Zie onder meer de bekende rede van J. van Geuns, Inwijdingsrede over de geneeskunde als zelfStandige natuur
wetenschap (Amsterdam: Stadsdrukkerij, 1847); G.CR Suringar, 'Oratio de naturae et literarum studio in re 
medica conjunetissimo', in: Annales Academici 1849-1850 (Leiden, 1854) 5-34; G.D.L. Huet, Over de noodzakelijk
heid om de geneeskunde als natuurwetenschap op te vatten (Leiden: W.T. Werst, 1872) 57-83, en ook RJ. Stokvis, 
'De eenheid der physiologie en der pathologie in hare beteekenis voor de beoefening van beide wetensehappen 
gesehetst', in: Annales Academici 1874-1875 (Leiden, 1877) 385-422, waarin hij verklaarde dat een medicus 'ehemi
eus en physicus ex professo' moet zijn (p. 414); en buiten de medische faculteit het pleidooi van de Groningse 
hoogleraar R.A Mees, 'Het onderwijs in de natuunvetenschappen een noodzakelijk bestanddeel van elke 
beschaafde opvoeding', in: Annales Academia 1867-1868 (Leiden, 1872) 245-271, die het onderwijs in de natuurwe
tensehappen in oktober 1868 'een noodzakelijk bestanddeel van elke besehaafde opvoeding' noemde. 
112. Zie onder meer H. Burger, Klassiek en modern opgeleiden voor de poort der hoogeschool (Amsterdam, 1910), de 
discussie rand de herziening van de wet van Thorbecke in 1892 en rond de invoering van de Wet-Limburg in o.a. 
het Nederlandsch TijdschriJt voor Geneeskunde 28 (1892) resp. 61 (1917) en A].V. Duyvendijk, De motivering van 
de klassieke vorming. Een historisch-paedagogische studie over twee eeuwen (Groningen, 1955) i.h.b. 220-273. 
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burgerscholen. Een statistische bewerking van de gegevens over 234 propaedeutische en 
eerste natuurkundige examens aan de Leidse universiteit in de jaren 1876-1884 had hem 
overtuigd dat de RES de beste vooropleiding voor de medische stu die bood: met een 
einddiploma HBS duurde de studie VOOI beide examens meestal een jaar of karter en 
werden er hogere cijfers behaald dan met een gymnasiumdiploma. Bovendien zag Van 
Bemmelen, anders dan zijn leermeester Mulder, grote voordelen van het 'propaedeutisch 
schoolonderwijs in Mathesis, Physica, Chemie en Mechanica, hetwelk de Akademie hun 
niet geven kan .... Wanneer leergangen in Chemie, in Physica, in Botanie en Zo61ogie op 
de H.B. School aan de Akademische studie voorafgaan, dan is er ontwijfelbaar meer kans, 
dat die eigenaardige geestesontwikkeling, welke voor den medicus een behoefte is, dege
lijker en krachtiger, en dat de kennis meer opgenomen en bezonken zal zijn, dan wanneer 
die studie zonder voorafgaande schoolopleiding tot een of twee jaren aan de Akademie 
beperkt blijft'."3 
De tweede entree tot het portaal van de medische studie werd al met al dus niet gevormd 
door de HBS' en resp. de HBs-eindexamencommissies, maar door de staatscommissie voor 
het voorbereidende natuurkundig exam en, later vooral bekend als de staatscommissie 
voor het litterarisch-mathematisch examen. Iedereen die geen getuigschrift had van een 
voltooide gymnasiale opleiding en toch ter academie wilde gaan om via de route van de 
staatsexamens arts te worden, moest deze commissie passeren. In de tweede helft van de 
jaren zestig bestond deze groep passanten voor het merendeel uit kwekelingen van 
's-Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen; nadien waren het de HBs'ers die in 
rangorde aan kop gingen, waarbij moet worden aangetekend dat HBS' ers tot 1879 aIleen 
examen in het Latijn deden; een verplichting die in de wet van 1878 verviel, omdat zoals de 
Memorie van Toelichting aangaf, 'v~~r zoveel zij kennis dier taal behoeven v~~r de recep
teerkunde, hiervan later zal blijken'. 
Dankzij hun uitvoerige rapportages zijn we over de activiteiten van de litterarisch-mathe
matische staatscommissie goed gemformeerd en kan er worden nagegaan hoe zij zich in 
de loop der jaren de ideale aspirant-student geneeskunde hebben voorgesteld. Bewust van 
het gevaar tot anachronistische interpretatie, moet bij een eerste beschouwing van deze 
rapportages, die sinds 1876 zelfs voorzien zijn van een specificatie van de vragen, worden 
geconcludeerd dat de eisen die de commissie stelde opvallend laag waren en in ieder geval 
een vergelijking met het onderwijsniveau van de HBS'en rond 1900 niet kan doorstaan. 
Deze conclusie vindt steun in het vernietigend oordeel dat Winkler nog in 1901 over het 
litterarisch-mathematisch ten beste gaf. Volgens hem werd dit examen 'gemakkelijk van 
het 4de en zelfs van de 3de klasse der HBS uit gedaan ... , met aanvulling van een paar 
vakken der humaniora ... Zo verscheen er op de colleges een derde generatie, die een aller
grappigst ratjetoe van personen vormde, die zeker niet bij elkander op dezelfde colleges 
behoorden ... Daarmee was tevens het streng-wetenschappelijk onderwijs zoetjes-aan ten 
doode gedoemd. Bij de gymnasia opgeleiden ontbrak de van jongs af aan noodzakelijke 
kennismalcing en daarmee de belangstelling in physicia, chernie, biologische wetenschap
pen, op hun beurt noodzakelijke voorwaarden voor hun latere belangstelling in physiolo
gie en anatomie; hij de aan de hoogere burgerscholen gevormden onthrak elke voeling 
met de philosophie, die ondanks hun betere bekendheid met de natuurwetenschappen 
toch noodig was om hun de rechte plaats aan te wijzen, waar deze hulpwetenschappen 

113. J .M. van Bemmelen, De opleiding der aanstaande studenten in de geneeskunde aan de gymnasia en aan de 
hoogere burgerscholen (Leeuwarden, [1885J) 5-6. 
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ophielden verklarende wetenschappen te zijn. De defecten', aldus nog altijd Winkler, 
'wreekten zieh, zoodra zij later voor het leven zouden komen te staan. Bij hen die langs 
de mathematisch-litterarische examens er waren gekomen ontbrak in den regel alle 
voorstudie. Jongens te dom om eindexamen aan gymnasium of aan burgerschool te doen, 
haalden allicht nog dit examen, en waren zij eenmaal langs dien weg op de medische 
studiebanken, dan k:v.ramen zij, al was't ook niet zonder herhaalde afwijzingen, als zij 
maar volhielden, weI verder en brachten het tot arts. Door dit alles moest verval van 
't wetenschappelijk onderwijs komen' .1l4 

Wat de exameneisen voor de klassieke en moderne talen betreft behoeft hier alleen 
vermelding dat van de Latijnse auteurs Nepos (De viris illustribus) en Caesar (De bello 
Gallico) duidelijk de voorkeur van de vroege litterarisch-mathematische staatsexamen
commissies genoten, hetgeen het (blijkbaar onbedoelde) effect had dat kandidaten 'zieh 
meer uitsluitend op het werktuigelijk vertalen van Nepos' gingen toeleggen.115 Dat de 
kennis van het Latijn vooral voor toekomstige farmaceuten van belang werd geacht, ver
klaart waarom soms ook 'eenvoudige in het Latijn beschrevene bereidingswijzen uit de 
Pharmacopoea N eerlandica' als examentekst werden gebruikt. n6 Opmerkelijk is verder 
dat de commissie om de kennis der moderne talen te toetsen gebruik maakte van (weten
schaps-)historische teksten: in 1876 kregen de kandidaten voor het Frans 'een stukje' 
Pascal te vertalen en voor het Duits een gedeelte uit Schillers Abfall der Niederlande; een 
jaar later betrofhet 'La science et la societe' van euvier en de 'Brief an eine Freundin' van 
Wilhelm von Humboldt. Voor de wiskunde bleek door de jaren heen een grote belang
stelling bij de commissie te bestaan voor de goniometrie en trigonometrie, 'die voor 
aanstaande natuurkundigen werkelijk zoo belangrijk is'. In 1871 noemde de commissie de 
stereometrie als 'te noodig, om eene uitzondering ten opzigte van dat gedeelte niet afzon
derlijk te vermelden'; vier jaar later meende de commissie 'wat de stereometrie betreft ... 
zieh niet tot het vragen naar inhoud-formulieren [=formules, v.L.] te moeten bepalen, 
maar ook bewijzen daarvan, gegrond op stellingen over onderlingen ligging van lijnen en 
vlakken, te mogen vorderen'. In de vragenlijst van 1876 vindt men de opgaven gespecifi
ceerd als de berekening van de inhoud van een bol met gegeven oppervlakte en van de 
oppervlakte van een drkel om een gegeven driehoek, het oplossen van de vergelijking 
V(13+X)-V(21-X)=2 en het berekenen van de verdunning van een zoutoplossing. 
Pas na de herziening van de wet van Thorbeeke (1878) werd het litterariseh-mathemathi
sche staatsexamen nader gereglementeerd en kwam men tot een formele omschrijving van 
de examenstof.1l7 Het examen zou uit tweede gedeelten bestaan: een taalkundig gedeelte, 
waarin de kandidaat een opstel in het Nederlands en een mondelinge en schriftelijke 
vertaling van enige korte stukken nit Latijnse, Franse en Duitse (geen Engels!) natuur- en 
geneeskundige werken moest leveren, en een wiskundig gedeelte, waarin zijn kennis zou 
worden getoest betreffende '(1) de eijferkunde, (2) de beginselen der stelkunde tot en met 
de tweede-magtsvergelijking met inbegrip van de leer der reken- en meetkundige reeksen 
en die der logarithmen, (3) de beginselen der meetkunde tot en met de stereometrie, en 

114. Winkler (n. 97), 'Ret Rooger Onderwijs in de geneeskunde in Nederland', 531. 
115. Aldus het verslag van 1875. Of'het gebruik van het [tweede ded van het]leesboek van Jacobs', waarover het 
verslag van 1876 spreekt, hiermee te maken had, is onduidelijk. 
116. De nadrukkelijke mededeling in het verslag van 1874 dat nooit uit de farmacopee werd geexamineerd is 
onjuist, vgl. het verslag over 1868. 
117. Zie het Koninklijk Besluit 'rege\ende de examens van hen, die de bewijzen wenschen te leveren, dat zij tot de 
beoefening der natuurwetenschappen genoegzaam voorbereid zijn', 12 februari 1879 (Staatsblad nr. 35). 
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(4) de beginselen der goniometrie en die der platte driehoeksmeting' (att. 2). Van de 
natuurwetenschappelijke vakken geen spoor! Wat de wiskunde-eisen betreft valt de 
congruentie op met de omschrijving van dit vakgebied VOOI het eindexamen gymnasiurn
B; maar de natuurwetenschappelijke vakken ontbreken oak hier! Dat betekende dat er 
ook na 1879 nog lange tijd medische studenten waren, de RBS' ers (en voordien oak de 
kwekelingen van 's-Rijkskweekschool) en gymnasium-B leerlingen uitgezonderd, die zich 
tijdens hun propaedeuse de volledige basiskennis van de natuurlijke historie, natuurkun
de en scheikunde moesten eigen maken: een haast onmogelijke opgave. Met de genoemde 
wetswijziging van 1892 ZOU aan die veel bekritiseerde situatie definitief een einde worden 
gemaakt. 
Buiten deze hoofdroutes om bestond er nog de wettelijke mogelijkheid om zonder 
gymnasium-diploma toch volwaardig medisch student te worden, namelijk via het eerder 
genoemde toelatingsexamen voor de commissie uit 'de letterkundige faculteit ... bij
gestaan door den hoogleeraar in de wiskunde', zoals ingesteld in 1853. Dankzij een over
gangsbepaling in de Wet op het Hoger Onderwijs van 1876, bleef de2e mogelijkheid tot 
oktober 1881 bestaan. Behalve de taalvakken werd van de kandidaten voor dit examen 
wiskundige kennis verlangd, bij Koninklijk Besluit van juli 1877 nader omschreven als 'de 
stelkunde tot en met de tweede magtsvergelijkingen, de reken- en meetkundige reeksen en 
de leer der logarithmen, (en) de meetkunde tot en met de sphaerische trigonometrie',1l8 
een omschrijving die nauwkeurig aansluit bij de zojuist genoemde examenstof die ver
plicht was gesteld voor het litterarisch-mathematische staatsexamen en de eindexamens 
van RBS en gymnasium-B. Ten slotte bestond er nog een route waarlangs men van de 
Minister voor Binnenlandse Zaken dispensatie voor enig toelatingsexamen kon krijgen, 
maar over de gevolgde procedures en toekenningen, alsmede over de omvang van deze 
route zijn geen gegevens verzameld.1l9 

De verkaveling van de natuurwetenschappelijke vorming tussen het middelbaar en voor
bereidend hoger onderwijs enerzijds en het hoger onderwijs anderzijds is geen statische, 
wettelijk verankerde verdeling van vakonderdelen geweest, maar was in de praktijk een 
dynamisch proces, waarin de staatscommissies voor de natuurkundige exam ens een 
belangrijke regulerende rol hebben gespeeld. Wat de talen en elementaire wiskunde 
betreft is in het voorgaande de wisselwerking tussen de voorbereidende natuurkundige of 
litterarisch-rnathernatische exarnens en de eindexameneisen van de RBs'en aangegeven, 
maar voor de eigenlijke natuurwetenschappelijke vakken moet de conclusie worden 
getrokken, dat die in de procedures en regelingen rond de toelating tot het academisch 
medisch onderwijs buiten beeld bleven. Wil men de verkaveling van de vorrning in de 
natuurkunde, scheikunde en natuurlijke historie op het spoor kornen, dan moet het 
onderwijs in en de exarnens voor deze vakken op de gymnasia en RBS' en worden verge
leken met het curriculum en de examens van de rnedische propaedeuse, waarin de 
natuurwetenschappen volgens de hierboven beschreven ontwikkeling van de wettelijke 
regelingen hun plaats hadden verkregen. 
Het ingeslagen pad van de natuurkundige exam ens volgend, bieden de rapporten van de 
desbetreffende staatscommissies een overdaad aan rnateriaal, niet alleen in de beschou-

n8. Koninklijk Besluit 17 juli 1877 (Staatsblad nr. 159). 
119. Zie Boekholt en De Booy (n. 7), Geschiedenis van de school in Nederland, 189. Onder andere J.B. van 't Hoff 
maakte van deze regeling gebruik. 
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wingen over het kennisniveau van de kandidaten die men examineerde, maar vooral ook 
in de uitgebreide lijsten met vragen die tijdens de (schriftelijke en mondelinge) examens 
waren gesteld.120 Dat men ondanks de bezwaren van sommige commissieleden, die bang 
waren dat dergelijke lijsten 'leiddraad bij de studie' zouden worden,12l tach de meeste 
jaren tot publikatie ervan is overgegaan, moet mede gelegitimeerd zijn door het nut dat 
een dergelijke specificatie van de elementaire kennis van de exacte vakken voor gymnasi
um- en HBS-docenten had. AIle kritiek die de staatscommissies voor de natuurkundige 
examens naar voren bracht, en die in een vorige paragraaf al is samengevat, werd niet 
alleen door de participanten in het debat rand de wettelijke regelingen van het medisch 
onderwijs en het medisch beroep ter harte genomen, of door de hoogleraren in de vakken 
voor de medische propaedeuse, maar vond uiteraard ook een luisterend oor in het korps 
van de docenten voor de exacte vakken binnen het middelbaar en voorbereidend hoger 
onderwijs. Terwijl aan het begin van de periode 1865-1879 de kritiek van de staatscommis
sies voor de natuurkundige exam ens nag nauwelijks een klankbodem vond in het pre
universitaire onderwijs en zij dus hoofdzakelijk gericht was op universitaire collega's en 
degenen die maatschappelijke of politieke verantwoordelijkheid droegen voor het univer
sitaire bestel, kreeg zij in latere jaren een veel mimer debiet in het onderwijs en moet zij 
een krachtige impuls geweest zijn om binnen het middelbaar en voorbereidend hager 
onderwijs voor de exacte vakken inhoudelijke correcties aan te brengen. Wanneer in de 
volgende paragraaf iets van die kritiek wordt uitgewerkt met het oog op het academisch 
onderwijs, moet deze al dan niet beoogde doorwerking naar een lager echelon van het 
onderwijs in de natuurwetenschappen in gedachten worden gehouden. 

Het onderwijs in de natuurwetenschappen vaor medische studenten 

Dat de staatscommissies voor de natuurkundige exam ens niet aIleen bedoeld waren om 
als schakel in de niet-academische route naar het artsexamen, komt al duidelijk naar 
voren in de discussie over de totstandkoming van de wetten van Thorbecke in 1865. Uit 
alles blijkt dat de wetgever via deze staatscommissies een sturende en corrigerende invloed 
op het medisch hoger onderwijs beoogde te verwerven. 'De Staatsexamina', aldus Thor
becke, 'af te nemen door eene groote commissie, waarin aIthans voor de helft professoren 
zitting hebben, in het volle licht der publiciteit, zullen niet aIleen een gansch andere 
contr6le, dan thans, mogelijk maken over hen die geexamineerd en toegelaten worden, 
maar ook een contr6le over het onderwijs aan de akademien; zij zullen het onderwijzend 
personeel tot de edelste eerzucht wekken en aanvuren',122 Dat deze markante uitspraak de 
docenten van de medische faculteiten niet is ontgaan, bewijst de nadrukkelijke vermel
ding ervan door de Utrechtse hoogleraar Koster.123 Toen de staatscommissies er eenmaal 
waren, eigenden zij zich deze corrigerende ro1 ook expliciet toe, zoals uit hun rapportages 
veelvuJdig blijkt. Voor de faculteiten wis- en natuurkunde had dit tot gevolg, dat de hoog-

120. Zie de Verslng[enJ aan den Koning ... betreffende het Geneeskundig Staatstoezicht (n. 29): in 1867 voor het 
eerst met vragenlijsten, in 1868 en 1869 zander, maar deels wcl indirect in het commentaar op de afwijzingen, in 
1870-1872 vragenlijsten en afsluitend een uitvoerig commentaar (1871, 427-433), in 1873 geen precieze vragen, in 
1874 weer algemeen over de inhoud der vragen NY -examen en sinds 1875 weer met vragenlijsten. 
121. Heynsius (n. 64), Het natuurkundig examen, 17. 
122. Opwijrda (n. 4), Geneeskundige Wetten van den 1. Junij 1865, 328. 
123. Koster (n. 47), De grieven der Hoogeschool, 18. Zie ook Winkler (n. 97), 'Het Hooger Onderwijs in de genees
kunde in Nederland', 521. 
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leraren die het onderwijs en de examens voor de medische propaedeuse verzorgden 
na 1866 feitelijk moesten inboeten op hun autonomie. Ongetwijfeld heeft men ook v66r 
1866 met de vertegenwoordigers van de medische faculteiten overlegd, maar dit overleg 
was informeel, vrijblijvend en incidenteel. Met de kornst van de staatscommissies voo! de 
natuurkundige exam ens kregen de hoogleraren van de faculteiten wis- en natuurkunde 
jaarlijks een soort beoordeling, die gelet op de afwijzing van studenten die niet aan de 
normen van de commissie voldeden, minder vrijblijvend van karakter was, en waarvan 
iedereen kennis kon nemen dankzij de publikatie in de Verslagen aan den Koning. Gelet 
op de samenstelling van de commissies waren de faculteiten altijd in de staatscommissies 
vertegenwoordigd, maar het belangrijke voordeel van de samenstelling op voordracht 
van de minister was, dat de hoogleraren uit de verschillende faculteiten wis- en natuur
kunde in den lande in een commissie kwamen te zitten, tezamen met zowel de vertegen
woordigers uit het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs als de collega's uit de 
faculteiten geneeskunde. Collega's uit verschillende universiteitsplaatsen, verschillende 
onderwijsechelons en verschillende onderwijsvakgebieden werden binnen een commissie 
tot ovedeg en gezamenlijk optreden gedwongen! Die achtergrond versterkt de waarde 
die de rapporten van de opeenvolgende staatscommissie voor de uniformering van de 
geneeskunclige wetenschappen hebben gehad. 
Uniformering was een van de effecten die als direct gevolg van het optreden van de staats
commissies voor de natuurkundige examens kunnen worden beschouwd. Een tweede 
effect was de structurering van het propedeutisch leerplan en examenschema, zoals bij de 
bespreking van de wetgeving al naar voren kwam. Keer op keer .t;:apporteerde de commissie 
over de noodzaak om in het nogal chaotische onderwijs dat de faculteiten wis- en natuur
kunde de medische studenten boden, ordening te brengen, of zoals de comrnissie van 1867 
het formuleerde, 'aan hen, die zich de kennis en vaardigheden verwerven willen, den gelei
delijken weg daartoe aan te wijzen'. Deze commissie stelde voor de examens te faseren in 
een 'logische volgorde, welke in de studie der voorbereidende vakken noodzakelijk moet 
worden in acht genomen, en die ... de eenige weg is, waardoor de studerende jeugd tot eene 
betere wetenschappelijke ontwikkeling geraken kan .... Zij oordeelden dat hierdoor de jon
gelieden van zelve tot deze volgorde in hunnen studien zouden worden genoopt. Deze 
gaan alsdan een geregeld plan volgen, en niet meer hunnen tijd versnipperen aan het onre
gelmatig door elkander bestuderen van te veel vakken te gelijk, waarvan het gevolg is, dat 
zij in geen enkel dier vakken immer eenige grondige kennis erlangen. Zij ontkomen dan 
het gevaar dat hun geheugen wordt overladen ten koste van het verstand, dat in hun brein 
het een het ander verdringt, en zij ten slotte van niets -een helder begrip verkrijgen. De 
studie voldoet alsdan aan hetgeen tot de vorming van een geneesheer vereischt wordt, te 
weten: aan eene logische ontwikkeling van al zijne vermogens. De geneesheer behoeft 
geen wiskundige, geen natuurkundige, geen schei-, dier- noch plantkundige in den uitge
strekten zin dier woorden te zijn; maar weI is het noodig voor zijne volledige vorming, dat 
hij zich een tijd lang met ernst en vlijt op wis-, natuur-, schei-, dier- en plantenkunde 
heeft toegelegd. Later kan hij van het eenmaal geleerde vele bijzonderheden vergeten, en 
toch zal hij daarvan de noodige vruchten getrokken hebben voor zijne volledige ontwik
keling, omdat de beoefening dier vakken hem zal geleerd hebben naauwkeurig waar te 
nemen, en uit het waargenomene juiste besluiten af te leiden. Hij zal geleerd hebben, wat 
voor hem oneindig meer waard is dan eene opvulling van het geheugen met louter woor
den en feiten, namelijk zien, denken, vergelijken, oordeelen!'124 Voor de meeste faculteiten 

124. Verslag aan den Koning ... betreffende het Geneeskundig Staatstoezicht ... 1867 (n. 29) 375-376. 
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volgde de noodzakelijke structurering pas in het kielzog van de Wet op het Hoger 
Onderwijs; alleen in Amsterdam werd deze kwestie voortvarend ter hand genomen en 
kwam, na intensief overleg tussen de vertegenwoordigers van de faculteit wis- en natuur
kunde en de faculteit geneeskunde,1l5 al vroeg een curriculum tot stand dat als model gold 
voor de andere medische opleidingen. 
Een derde effect op het wis- en natuurkunde onderwijs was vakinhoudelijk. De algemene 
kritiek op de veelal al te theoretische en al te feitelijke vorming, zoals eerder aangegeven, 
werd gelardeerd met tal van concrete opmerkingen over lacunes in de kennis van de 
kandidaten, die bedoeld waren als even zovele aanwijzingen voor collega's die niet in de 
commissie vertegenwoordigd waren. De constatering uit 1867 dat het niveau van de 
kandidaten soms lager lag dan van een derdeklasser van de RBS, moet toch hard zijn aan
gekomen. Dezelfde commissie schreef dat het 'een ijdel werk geweest (ware) candidaten 
die bleken niet te weten hoe men warmte-hoeveelheden meet, hoe het licht door lenzen 
gebroken wordt, hoe men galvanische stroomen opspoort en meet, hoe de snelheid van 
het geluid bepaald wordt, te ondervragen over dierlijke warmte, den loop der lichtstralen 
in het ~Og, de dierlijke electriciteit, de stem en het gehoor, enz.' De daarop volgende 
commissie constateerde dat men aan de medische natuurkunde nauwelijk toekwam; 'de 
kennis van die voor den goed ontwikkelden geneeskundige onmisbare zaken, vordert 
namelijk een veel ruimer kennis van de grondbeginselen der natuurkunde, dan die, welke 
al de afgewezenen en ook de meerderheid der toegelatenene bleken te bezitten'. Voor de 
scheikunde was het al niet beter. Ook hier was er sprake van een gemis 'aan heldere 
begrippen, vooral ook blijkende uit het onvermogen der examinandi om juiste en 
duidelijke definities te geven' (1866), slechts de helft van de kandidaten toonde voldoende 
bedrevenheid 'in het uitvoeren eener eenvoudige qualitative analyse', geen der kandidaten 
kon 'eene eenvoudige stoechiometrische berekening' uitvoeren en velen waren geheel 
onbekend 'met de wijzen van vorming en met de eigenschappen der meest gewigtige 
anorganische en organische verbindingen' (1867). Kennelijk sorteerde deze kritiek effect, 
want in 1868 noteerde de commissie dat de scheikunde met 'meer lust en ijver beoefend' 
was dan de natuurkunde; zelfs waren er velen 'met de meer moderne scheikunde ... vrij 
goed bekend, en tamelijk vlug in de behandeling der daarin voorkomende formules'. En 
passant werd daaraan toegevoegd dat 'de vaardigheid in het gebruik der aequivalenten en 
het verrigten der st6chiometrische berekeningen' nog verbetering behoefde. Ret feit dat 
deze klacht in 1878 werd herhaald, bewijst dat niet alle aanwijzingen werden opgevolgd. In 
1868 signaleerde de commissie een al te eenzijdige aandacht voor de anorganische schei
kunde; 'de meeste candidaten hadden (zich) bepaald tot de studie van zoodanige stoffen, 
die in de naar moderne beschouwingen ingerigte leerboeken plegen op den voorgrond 
gesteld te worden en (waren) geheel onbekend met de voornaamste eigenschappen van 
geheele reeksen van ligchamen, wier kennis voor den aanstaanden physioloog onontbeer
lijk is. Zoo wisten de meesten weinig of niets mede te deelen omtrent de eigenschappen 
der zetmeel- en suikerachtige stoffen; slechts enkelen waren in staat aan te geven, waar
door zich rietsuiker en druivensuiker onderscheiden'. 
De resultaten van de exam ens in de natuurhistorische vakken boden de staatscommissies 
voldoende aanknopingspunten om het verschil tussen 'woord- en zaakkennis' te illu
streren en om duidelijk te maken hoe belangrijk het was om de gewassen in natura te 

125. Heynsius (n. 64), Het natuurkundig examen, 19 verhaalt hoe hij met Gunning, Matthes en Berlin 'langen tijd 
(had) geconfereerd om een rooster te maken voor onze collegien, z66 ingericht, dat men die kon bijwonen'. 
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onderzoeken en de verschillende orden in het dierenrijk uit eigen aanschouwing te ken
nen. De eerder geciteerde opmerkingen ter zake behoeven hier niet te worden herhaald, 
maar weI moet melding worden gemaakt van de voortdurende problemen rond de positie 
van het vak dierkunde, dat zoals aangegeven, vooral voor de toekomstige apothekers was 
bedoeld. De wetgeving uit de tweede helft van de jaren zeventig bracht daarin geen ver
betering, maar versterkte zelfs de verwarring toen in de Wet op het Hoger Onderwijs voor 
de propaedeuse de academische studenten tot een examen dierkunde verplicht werd 
gesteld (art. 2),126 terwijl in de herziene wet van Thorbecke, bestemd vOOr de niet-aca
demische studenten, dit yak niet werd genoemd. De verklaring moet wellicht gezocht 
worden in de uitgebreide omschrijving van dit vak in de Wet op het Hoger Onderwijs, 
waar de zo6logie in een adem met de vergelijkende anatomie en de fysiologie werd 
genoemd (art. 42). In het curriculum van de medische faculteiten zal de zoologie na 1878 
onderdeel zijn geworden van de vergelijkende anatomie en fysiologie, twee vakken die 
voor het kandidaatsexamen resp. het tweede natuurkundig examen verplicht waren. 
Hoewel de studentenalmanakken en de Annales Academici in deze jaren uitvoerig rap
porteren over welke colleges door wie gehouden zijn en hoeveel studenten de colleges 
gemiddeld bezochten, geven zij geen antwoord op de vraag welke leerboeken bij het 
onderwijs werden gebruikt.u7 Vermoedelijk hebben de eerder genoemde leerboeken die 
bij 's-Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen in gebruik waren, ook in het 
academisch onderwijs hun diensten bewezen, maar daarover bestaat geen zekerheid. Gelet 
op de Duitse herkomst van een toenemend aantal docenten, ligt het voor de hand ook te 
denken aan leerboeken uit het Duitse taalgebied, te meer daar deze boeken ook beter aan
sloten op de natuurwetenschappelijke orientatie, die immers in de Duitse geneeskunde 
krachtiger doorwerkte dan elders. 

Bpiloog 

De jaren 1865-1880 vormen de slotfase in een lang en complex transformatieproces, dat de 
eenheid van stand, de eenheid van opleiding en de eenheid van wetenschap bewerkstellig
de, waarin de nieuwe structuren van het medisch beroep consolideerden en waarin de 
filologische, natuurhistorische en natuurfilosofische orientaties in de medische weten
schappen plaats maakte voor een natuurwetenschappelijke richting die aile sectoren van 
prekliniek en kliniek zou stempelen. De natuurkundige examens zijn in dat proces een 
onmisbare schakel geweest, zowel tussen de academische en niet-academische beroeps-

126. Koninklijk Besluit 27 april 1877 (Staatsblad nr. 87) 'houdende vaststelling van de in artikel 84, 88 en 92 der 
wet ... tot regeling van het hooger onderwijs, bedoelde examens en promotien'. 
127. In de historiografie van de desbetreffende faculteiten heb ik daarover geen bijzonderheden aangetroffen. 
Vgl. voor de wis- en natuurkunde faculteiten J.L. Oosterhoff, 'De opkomst van een "Vaderlandsche Natuur
kunde" aan de Leidse universiteit in de tweede helft van de negentiende eeuw', in: W. Otterspeer (red.), Ben uni
versiteit herleeft. WetenschapsbeoeJening aan de Leidse universiteit vanaJ de tweede helft van de negentiende eeuw 
(Leiden: E.J. Brill, 1984) 103-124; W. Otterspeer, De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de negentiende 
eeuw (Den Haag: Stichting Hollandse Historische Reeks, 1992) i.h.b. 190-294; W.G. Perdok, De ontwikkeling van 
de wiskunde en natuurwetenschappen, in: Universitas Groningana (Groningen 1964) 134-188 en J.D. van der 
Waals, De wis- en natuurkundige wetenschappen, in: Gedenkboek van het athenaeum (n. 45) 225-290; en voor de 
medische faculteiten H. Beukers, 'Groei en ontwikkeling. De Leidse faculteit der geneeskunde in het derde kwart 
der negentiende eeuw', in: Otterspeer, Ben universiteit herleeft, 76-102; Otterspeer, De wiekslag van hun geest, 
Lh.b. 190-294; G.c. Nijhoff, 'De hoogleeraren in de faculteit der geneeskunde aan de Groningsche hoogeschool 
van 1614 tot 1914', in: Academia GroninganaMDCXIV-MCMXIV(Groningen: P. Noordhoff, 1914) 258-337. 
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echelons als tussen de HBS' en en de gymnasia enerzijds en de universiteiten anderzijds. 
Over de reikwijdte en impact van de natuurkundige examens op dit proces kan men van 
mening verschillen, maar een ontkenning van enige invloed zoals in 1901 door Winkler 
werd gedaan,12S moet als positivistische overschatting van de eigen impetus der natuur
wetenschappen worden beschouwd of als een onderschatting van de invloed die via 
de politi eke besluitvorming rond deze staatsexamens op de ontwikkelingsgang van de 
medische wetenschap in uitgeoefend. De natuurkundige examens hebben een onmisken
bare bijdrage geleverd tot de constructie van de natuurwetenschappelijke basis van de 
artsenopleiding. 

SUMMARY 

The state's physics examinations for medical students and the construction of a natural scien
ce basis for academic medical training between 1865 and 1880 

Between 1865, when the new Dutch Health Acts introduced the legal monopoly of the 
academic medical profession, and 1879, when a new law for higher education provided the 
basis for the integration of the non-academic teaching of medicine within the universities, 
non-academic students could pass state medical examinations in order to become a 
physician. In this article I studied in detail the first phase of this examination route, when 
students were questioned about their knowledge of mathematics, physics, chemistry and 
the life sciences. The state commissions responsible for taking these examinations have 
certainly played an important role in the process of the introduction of scientific medicine 
into the universities as well as the introduction of the sciences into secondary schools, 
preparing scholars for academic medical training. Moreover, because scientists, physicians 
and secondary school teachers participated together in these commissions, the science 
examination boards linked the several educational echelons and divisions in science and 
medicine concerned with this process of transformation of the medical professions and 
medical science in the 1860s and 1870S. 

128. Zie Winkler (n. 97), 'Het Hooger Onderv.rijs in de geneeskunde', 526: 'WeI denk ik er niet aan om te betwis
ten, dat de grondslag waarop het onderv.rijs in de geneeskunde thans rust beter is dan v66r 1865, maar dit wijzigt 
met mijn overtuiging, dat illt een noodzakelijk gevolg is geweest van den ontwikkelingsgang der natuUfW"eten
schappen in de eerste helft der 1ge eeuw, en dat zij, die deze verbetering aan de invoering van staatsexamens 
toeschrijven, vergeten rekening te houden met de ontwikkeling der natuurwetenschappen hier te lande .... Aan 
zulk een ontwikkelingsgang verandert geen wetgever iets'. 

177 



116 MJ. van Lieburg 

Tabel1. Samenstelling van de Staatscommissies voor de natuurkundige examens 1866-
1879, in alfabetische volgorde 

C.]. van Ankum, apotheker te Groningen: L(2) 
H.J. van Ankum, hoogleraar te Groningen: [(1) )(1)' K(l)' 
C Bellaar Spruijt, leraar HBS te Utrecht: )(1)' K(l)' 
T.M. van Bemmelen, directeur HBS te Groningen/Arnhem: B* C E* 
idem, hoogleraaar te Leiden: J(1)* 
W. Berlin, hoogleraar te Amsterdam: B' C E G H [(2) )(2)' K(2) L(2) M(2)' 
P. de Boer, hoogleraar te Groningen: H' K(lr L(l)' 
).A. Boagaard, hoogleraar te Leiden: A C 
J. Bosscha jr.) inspecteur Middelbaar Onderwijs te ' s-Gravenhage: A" B 
idem, hoogleraar Polytechnische School te Delft: H* 
J.P. van Braam Houckgeest, leraar 's-Rijkskweekschool te Amsterdam: G H' [(2) )(2) K(2) L(2) 

M(2) 
J.H. van den Broek, leraar 's-Rijkskweekschool te Utrecht: A* B C 
idem, OGI te Breda/Den Haag/Amsterdam: E G' [(1) )(1) K(l) L(l) M(l) 
C Burgersdijk, militair-apotheker te Den Haag: )(2)' K(2) L(2) 
L.A.T. Burgersdijk, directeur HBS te Deventer: D* 
CH.D. Buijs Ballot, hoogleraar te Utrecht: F' G [(1) )(1) M(l) 
F. van Calker, leraar HBS te Tilburg / Arnhem: D' E H' J(l) 
D.]. Coster te Amsterdam: B* 
I. van Deen, hoogleraar te Groningen: B" C 
H.C Dibbits, hoogleraar te Utrecht: L(l) M(l) 
F.C Danders, hoogleraar te Utrecht: A D' E G' )(2) M(2) 
J.L. Dusseau te Amsterdam: C* D* 
Th.W. Engelmann, assistent/hoogleraar te Utrecht: E F [(2)' )(2)' 
).H. Fles, leraar 's-Rijkskweekschool te Utrecht: ACE 1(2)' 
A.P.N. Franchimont, hoogleraar te Leiden: K(l) L(l)' M(l)' 
).W. Gunning, hoagleraar te Amsterdam: A c' D' F H [(1) )(1)' L(l) 
H.C. van Hall, hoogleraar te Groningen: B 
1.J. van der Harst, leraar 's-Rijksveeartsenijschool te Utrecht: )(2) M(2)' 
P. Harting, hoogleraar te Utrecht: A' B 
A. Heynsius, hoogleraar te Leiden: A' B D E' F' G H' [(2) K(2) L(2) 
D. Hellema, OGI Marinehospitaal te Willemsoord: C* D 
A. van Hennekeler, leraar HBS te Amsterdam: [(1)' K(lr L(l) M(l)' 
J. Hissink Jansen, hoogleraar te Groningen: A* B C E* F* 
CK. Hoffman, hoogleraar te Leiden: K(l) L(l) M(lr 
J.1. Hoorweg, leraar HBS te Utrecht: E F' )(1) K(l)' L(l)' M(l) 
D. Huizinga, hoogleraar te Groningen: E' L(2) M(2)' 
P.T. van Kerckhoff, te Groningen: A C* 
idem, hoogleraar te Utrecht: E' G [(1)' )(1) 
W. Koster, hoogleraar te Utrecht: B' D H K(2)' M(2) 
W.M. Logeman, leraar HBS te Haarlem: G 
D. de Loos, directeur HBS te Leiden: H 
D. Lubach, geneesk. staatstoezicht te Haarlem / Kampen: C E' G' [(1)' )(1) L(l)' M(l) 
G.J. Luchtmans te Zutphen: A* 
C). Matthes, hoogleraar te Amsterdam: c' D E' H [(1) )(1) 
R.A. Mees, hoogleraar te Groningen: 1(1) )(1)' L(l) M(l)' 
J.E. van der Meulen, lector te Utrecht: M(l) 
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H.W. Middendorp, hoogleraar te Groningen: j(2)' L(2) 
F.A.W. Miquel, hoogleraar te Utrecht: A C D' E 
E. Mulder, hoogleraar te Utrecht: K(l) L(l)' M(l)' 
A.C. Oudemans, hoogleraar Polytechnische School te Delft: 1(1)' K(l)' 
C.A.J.A. Oudemans, hoogleraar te Amsterdam: A' B D F' G 1(1) j(l)' K(l) L(l) M(l)' 
Th. Place, hoogleraar te Amsterdam: H K(2)' 
N.W.P. Rauwenhoff, lector Geneesk. School te Rotterdam: A D* 
idem, leraar HBS te Rotterdam: E 
idem, hoogleraar te Utrecht: F H )(1)' K(l) 
P.L. Rijke, staatsraadlhoogleraar te Leiden: A D F 1(1)' )(1) M(l) 
J. Rijn van Alkemade, apotheker 's-Rijksmagazijn te Den Haag: P H 
N. van der Salm, apotheker te Utrecht: G~ 
M. Salverda, hoogleraar te Groningen: B~ C E 
H.G. van de Sande Bakhuyzen, leraar HBS te Utrecht: B' C D 
idem, hoogleraar Polytechnische School te Delft: ******* 
idem, hoogleraar te Leiden: G' H' K(l) L(l)' 
J. Sirks, leraar HBS te Deventer: E* P 1(1)* 
J.A. Snijders Cjz., leraar Polytechnische School te Delft: 1(1)' )(1)' K(l) L(l)' 
H. van de Stadt, directeur HBS te Arnhem: K(l)' L(l) M(l)' 
A. Stellingwerff, oud-apotheker te Amsterdam: p* 
W. Stoeder, apotheker te Amsterdam: G H' 1(2)' K(2)' 
W.P.R. Suringar, hoogleraar te Leiden: C~ D E* G~ 
P.J. Swartwout, lector atheneum te Amsterdam: 1(2) 
R.S. Tjaden Modderman, directeur HBS te Arnhem: B* 
idem, hoogleraar te Groningen: F' G' H' K(l)' L(l)' 
H. Wefers Bettink, hoogleraar te Utrecht: M(2) 
T. Zaaijer, hoogleraar te Leiden: A' B c' D' E' F G' H' 1(2)' j(2) K(2)' L(2) M(2)' 
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Zittingsperiodes: A=1866, B=1867, C=1868, D=lS69, £=1870-1871, F=lS71-1872, G=1872-1S73, H=lS73-1S74 1=lS74-
lS75, J=1875-1876, K=1876-1877, L=1877-1878 en M=lS7S-1879. OG = Officier van Gezondheid, * = plaatsvervan
ger, (1) = eerste natuurkundig examen, (2) = tweede natuurkundig examen. De dertig zittingen zijn als voIgt 
gedateerd (bij het ontbreken van data is alleen de maand venneld: II = januari, etc.): (1) lS66, 27/S-619; (2) lS66, 
14/12-19/12; (3) 1867, 23/4-25/4; (4) 1867, 2/9-14/9; (5) 1868, 14/4-25/4; (6) 1868, 5112-21112; (7) 1869, /4; (8) 1869, 
1319; (9) 1869, 112; (lO) 1870, /4; (n) 1870, /9 ; (12) 1870, 15/12-28/12; (13) 1871, 27/6-617; (14) 1871,11/9-29/9; (15) 
1871,8/12/-22112; (16) lS72, 11/6-14/6; (17) 1872, 919-; (18) 1813. 16/6-lO/7; (19) 1873, 819-27/9; (20) 1874,15/6-7/7; 
(21a) 1874, Nl 7/9-10110; (21b) 1874, N2 110; (22a) 1875, Nl1.4/6-21/7; (22b) 1875, N2 28/6-6/7; (23a) 1875, Nl13/9-
13110; (23b) 1875, N2 6/9-13/9; (243-) 1876, N18/6-22/7; (24b) 1876, N219/6-30/6; (25a) 1876, N15/9-3/1O; (25b) 1876, 
N2/9; (26a) 1877, Nl 4/6-18/7; (26b) 1877, N2 14/6-3/7; (27a) 1877, NI1O/9-n/1O; (27b) 1877, N2 /9; (28a) 1878, Nl 
n/6-17/7; (28b) 1878, N2/6; (29a) 1878, 12/9-11110; (29b) 1878, N2 20/9-19/10; (29C) 1878, N2 9/n; (30a) 1879, Nl 
lO/6-1917; (30b) 1879, N216/6-10/7. 
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Tabel 2. De natuurkundige staatsexamens in de jaren 1866-1879: aantal kandidaten en de 
uitkomsten van de examens in absolute aantallen en in percentages afgewezen studenten 

Jaar Examen Kandidaten Geslaagd Afgewezen (%) 

1866 22 7 15 (68%) 

1867 '4 2 12 (86%) 

1868 31 11 20 (65%) 

1869 24 10 14 (58%) 

1870 NY med.lnat. 84 66 18 (21%) 

NY hulp-apoth. 62 29 33 (53%) 

N 34 25 9 (26%) 

1871 NV med.!nat. 66 34 32 (48%) 

NY hulp-apoth. 70 40 30 (43%) 

N 4' 21 20 (49%) 

1872 NY med.!nat. 56 30 26 (46%) 

NY hulp-apoth. 48 18 30 (63%) 

N 24 16 8 (33%) 

1873 NY med.lnat. 94 51 43 (46%) 

NV hulp-apoth. 59 32 27 (46%) 

N 24 11 13 (54%) 

1874 NY med.!nat. 143 68 75 (52%) 
NY hulp-apoth. 32 14 18 (56%) 

N 17 '4 3 (18%) 

Nl 44 12 32 (73%) 

N2 1 1 0(0%) 

1875 NY 144 65 79 (55%) 
Nl 114 42 72 (63%) 

N2 16 13 3 (19%) 

1876 NY 150 70 80 (53%) 

Nl 123 51 72 (59%) 

N2 27 19 8 (30%) 

1877 NY 162 74 88' (54%) 

Nl 127 54 73 (57')'0) 

N2 40 32 8 (20%) 

1878 NY 178 60 70 (39%) 

Nl 107 52 55 (51%) 

N2 49 38 11 (22%) 

1879 NY 76 37 39 (51%) 
NYnw 47 24 23 (49%) 

Nl 66 37 29 (44%) 

N2 26 17 9 (35%) 

NV ;;;0 Voorbereidend natuurkundig examenj N = Natuurkundig examen; Nl = Eerste natuurkundig examen; 

N2 = Tweede natuurkundig examen 

* Onder me een vrouw; Charlotte Jacobs, de zuster van de eerste medische studente Aletta Henriette Jacobs 
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