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VERVOLGD WEGENS ONBEVOEGDE 
UITOEFENING DER GENEESKUNST: 
HENDRIK SOETER, HEILGYMNAST 
TE GRONINGEN 

THOMAS J.A. TERLOUW* 

In een vorig nummer van dit tijdschrift is aandacht besteed aan de oprichting van het 
GENOOTSCHAP TER BEOEFENING VAN DE HEILGYMNASTIEK IN NEDERLAND (hierna Genoot

schap) in 1889/ Behalve op de doelen die de leden van het Genootschap zich stelden en op 
de middelen die ze aanwendden om deze doelen te bereiken, is ingegaan op de reacties die 
de oprichting van het Genootschap uitlokte. Het feit dat enige heilgymnasten zich gingen 
organiseren teneinde tot een betere behartiging van de belangen van de heilgymnasten en 
de heilgymnastiek te kunnen komen, betekende dat men in Nederland niet meer van 
doen had met individuele heilgymnastische beroepsbeoefenaren maar met een collectieve 
actor die een duidelijk beleid voorstond waar het de heilgymnastiek betrof Het optreden 
van deze heilgymnasten vormde een bron van onzekerheid voor met name medici. Hoe 
moest men zich verhouden tot een dergelijke groep? Men had immers de heilgymnastiek 
(waaronder massage) 'officieel' ondergebracht bij de heelkunde? Was er ten aanzien van de 
activiteiten van heilgymnasten geen sprake van kwakzalverij? Waren de heilg)'mnasten niet 
strafbaar voor de wet? En wat te denken van de door medici bevochten eenheid van stand 
en de monopoliepositie van de medici; stonden deze zaken niet op het spel wanneer de 
activiteiten van de heilgymnasten werden gedoogd of zelfs - zoals de Genootschapsleden 
wilden - wettelijk geregeld? Welke stappen moest en kon het geneeskundig staatstoezicht 
ondernemen tegen het optreden van heilgymnasten? In het hierboven aangehaalde artikel 
werd aangegeven dat er sprake was van onmacht en onvrede bij de ambtenaren van het 
geneeskundig staatstoezicht als gevolg van het feit dat men nagenoeg niets kon uitrichten 
tegen de heilgymnasten, die door hen werden aangeduid als 'geheel onbevoegden, die zich 
openlijk en ongestraft aan de uitoefening der geneeskunst wijden'. Beheersing van deze 
bron van onzekerheid werd begin jaren negentig van de vorige eeuw verwacht van een 
duidelijke uitspraak van de Hoge Raad: één heilgymnast zou exemplair veroordeeld moe
ten worden. 

In dit artikel zal een beschrijving worden gegeven van de strafvervolging van de heilgym
nast Hendrik Soeter (1847-1906) uit Groningen in 1892 en de reacties die dit opriep in de 
medische en (heil)gymnastiek-wereld tijdens en direct na het proces. Voor het eerst raakte 
een gymnastiekleraar vanwege zijn heilgymnastische activiteiten verwikkeld in een proces 
dat gevoerd werd tot aan de Hoge Raad. De keuze voor het beschrijven van dit proces, 

* Stichting tot Behoud ener Heilg)'ninastische Bibliotheek. Nieuwe Haven 151, 3117 AA Schiedam. Bij deze wil ik 
Willem de Blécourt en Th.G.W. Bodewes bedanken voor hun hulp en het leveren van commentaar op een eer
dere versie van dit artikel. 
1. Th.J.A. Terlouw, 'Niets dan een handlanger, in alles aan den geneesheer ondergeschikt. Wederwaardigheden 
van zich emanciperende heilgymnasten in Nederland eind negentiende eeuw', Gewina 17 (1994) 235-253. 
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waarin uitgemaakt moest worden of heilgymnastiek nu wel of niet als geneeskunst moet 
worden beschouwd, ligt in het feit dat het een boeiende illustratie biedt van de proble
matiek welke er ten aanzien van dit deel van het arbeidsveld in ons land bestond in de 
tweede helft van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw. In de vorm van 
een epiloog zullen de verschillende draden in het betoog tenslotte worden afgehecht. 

De voorbereiding van de strafvervolging van Hendrik Soeter 

Eerder is beschreven dat de geneeskundig inspecteur van de provincies Friesland en 
Groningen, J. Menno Huizinga (1850-1913), het zich in 1891 tot taak stelde om successieve
lijk voor elke categorie der overtredingen van de geneeskundige wetten de strafbaarheid 
duidelijk aan te tonen door het uitlokken van een veroordelend vonnis daaromtrent.- Hij 
hoopte dat, wanneer die strafbaarheid eenmaal gebleken was, de rijks- en gemeentepolitie 
zich zouden beijveren verdere feiten, die tot dezelfde categorie behoorden, aan het licht te 
brengen. In dit kader schreef hij op 15 februari 1892 een brief aan de minister van Bin
nenlandse Zaken waarin hij hem attent maakt op de 'talrijke aankondigingen omtrent 
uitoefening der geneeskunst door onbevoegden' die volgens hem in strijd zijn met artikel 
3 van de geneeskundige wet van 1 juni 1865.-̂  Tevergeefs zou hij met deze advertenties al 
hebben aangeklopt bij de ambtenaar van het openbaar ministerie bij de kantongerechten, 
bij de officier van lustitie bij de arrondissementsrechtbank te Groningen en bij de procu
reur-generaal bij het gerechtshof te Leeuwarden.•• Geen van hen zou in de advertenties 
aanleiding hebben gezien om tot vervolging over te gaan. Menno Huizinga werd evenwel 
niet overtuigd door de door deze personen gehanteerde argumenten. Ook het juridisch lid 
van de geneeskundige raad van de provincies Friesland en Groningen, prof. J. Oppen-
heim, deelde de mening van Menno Huizinga dat er wel degelijk vervolging zou moeten 
plaatshebben. Hij raadde Menno Huizinga aan een brief te schrijven aan het ministerie 
van Binnenlandse Zaken zodat wellicht op deze wijze zou worden bereikt dat het hoofd 
van het departement van lustitie de ver\'olging uitlokt.^ 
De geneeskundig inspecteur heeft bij zijn brief aan de genoemde minister een afschrift 
van het schrijven van Oppenheim alsmede een van de bedoelde advertenties bijgevoegd. 
De advertentie is geplaatst door Hendrik Soeter in de Provinciale Groninger Courant van 
4 februari 1892. Over deze advertentie schrijft Menno Huizinga het volgende: 

2. Verslag van den Toestand der Provincie Groningen, over het jaar 1891, uitgebracht door gedeputeerde staten aan de 
staten dier provincie, in himnc gewone Zomervergadering van 1892 (Groningen, 1892). Hoofdstuk XI. Medische 
Politie, 2-4. Zie ook: Terlouw (n. 1), 'Niets dan een handlanger', 252. 
3. Algemeen Rijksarchief. Tweede Afdeling. Toeg.nr, 2.04.45. Inventaris van de afdeling Medische Politie (1850-
1901) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (1878) 1881-1901. Inv.nr. 183. Brief Menno Huizinga d.d. 15-02-
1892. Artikel 3 luidt: 'Alleen de geneeskundige mag binnen de grenzen zijner bevoegdheid in het openbaar aan
kondigen, dat hij de geneeskunst uitoefent, of een titel voeren, die hem aan het publiek als geneeskundige 
aanwijst.' Algemeen Rijksarchief Tweede .'\fdcling zal hierna worden afgekort met ARA-II. 
4. Zie hiervoor o.a.: ARA-11. Toeg.nr. 2.04.45. Inventaris van de afdeling Medische Politie (1850-1901) van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken (1878) 1881-1901. Inv.nr. 104. Stukken betreffende vergaderingen van genees
kundige raden, 1887-1901. Medcdeelingen aan den Geneeskundigen Raad over het 2de kwartaal van het iaar 1891, 
p . 8 . 
5. .^RA-II. Toeg.nr. 2.04.45. Inventaris van de afdeling Medische Politie (1850-1901) van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken (1878) 1881-1901. Inv.nr. 183. Brief Oppenheim d.d. 15-02-1892. 
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Deze advertentie |...] wordt door mij thans met voordacht aangehaald, wiil naar mijne overtuiging zelfs de 
toevoeging 'onder geneeskundig toezicht' het strattare der aankondiging niet opheft. Er is toch in de Wet 
van 1 juni 1865 (Staatsblad n" 60) geen sprake van het bestaan van personen, die, hoewel niet tot de uitoefe
ning der geneeskunst toegelaten daartoe wel bevoegd zouden zijn 'onder geneeskundig toezicht'. Stel ik 
hiertegenover het feit dat in de wet van denzelfden datum (Staatsblad n" 61), ten opzichte van de uitoefe
ning van den artsenijbereidkunst wel degelijk wordt bepaald welke personen deze 'onder toezicht' zullen 
mogen uitoefenen, dan meen ik gerechtigd te zijn tot de conclusie dat de wetgever niet heeft gewild dat 
onbevoegden 'onder toezicht' de geneeskunst zouden uitoefenen. Het Openbaar Ministerie heeft dus ni.i. 
enkel te bewijzen dat de beklaagde geneeskunst heeft uitgeoefend zonder daartoe bevoegd te zijn öf in dezen 
zich openlijk heeft bereid verklaard tot die uitoefening; voor de appreciatie dezer feiten kan het aan 
Openbaar Ministerie en rechtbank onverschillig zijn of deze handelingen plaats hebben of zullen hebben 
'onder geneeskundig toezicht'.'' 

Het argument van het openbaar ministerie, dat de ondertekening van de advertentie door 
Soeter nog niet hoeft in te houden dat hijzelf de beschreven handelingen verricht, komt 
Menno Huizinga zeer zwak voor. Bovendien, zo schreef hij, heeft Soeter voor de commis
saris van politie te Groningen erkend patiënten te masseren. Hiervan zou een proces
verbaal bestaan dat ook bekend was aan de officier van justitie. Het argument dat met 
massage geen geneeskundige behandeling bedoeld zou zijn of dat deze daaronder niet 
moet worden verstaan werd volgens de inspecteur voldoende tegengesproken door de 
inhoud van de advertentie. Hij hoopte weldra voldoende belastend materiaal in handen te 
hebben om op die grond tegen Soeter een straft'ervolging te kunnen provoceren. Menno 
Huizinga vond echter dat er een verandering moest komen in de tot dan toe gevolgde 
gedragslijn van het openbaar ministerie: 

... de handhaving der wet [zal] niet voldoende verzekerd zijn, zoolang, gelijk de bestaande jurisprudentie 
schijnt medetebrengen, de gebruikelijke vorm van openbare aankondiging daarvan [onbevoegd uitoefenen 
der geneeskun.st] niet voor vervolging wordt vatbaar gemaakt, en ik hou mij overtuigd dat de tot nu toe 
door het Openbaar .Ministerie gevolgde gedragslijn aan het prestige onzer geneeskundige wetgeving schade 
doet. Ik stel er prijs op te verklaren dal ik daarnevens overtuigd ben dat die gedragslijn slechts voortvloeit 
uit de wellicht gegronde vrees dat eene vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging dat prestige waarschijnlijk 
nog meer zou schaden. Ik meen echter niet te mogen nalaten Uwer Excellentie in overweging te geven de 
door mij aangevoerde argumenten voor het noodzakeliike dier vervolging te doen onderzoeken; en bijaldien 
zij steekhoudend worden bevonden, te bevorderen dat eene vervolging worde ingesteld.' 

6. ARA-II. Toeg.nr. 2.04.45. Inventaris van de afdeling Medische Politie (1850-1901) van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken (1878) 1881-1901. Inv.nr. 183. Brief Menno Huizinga d.d. 15-02-1892. 
7. Ibid. De bovenstaande uitlatingen van Menno Huizinga staan in .schril contrast tot zijn stellingname tijdens 
een vergadering van de Nederland.sche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (hierna: NMG) in 
1888 toen hij nog een lans brak voor het niet te hard optreden tegen de 'volksgeneeskunde'. Zie hiervoor: Th.J.A. 
Terlouw, De Opkomst van het heiigytnnastisih lieroep in Nederland. Over zehlzame amjibieën in een kikkerland 
(Rotterdam, 1991) 269-270. Hier sprak de Menno Huizinga - van oorsprong een militair-geneeskundige die niet 
koos voor een militaire loopbaan - die te Harlingen van 1875 tot 1890 de geneeskimdige praktijk uitoefende en 
aldaar samen met de gymnastiekleraar J.J. van der Est samenwerkte waar het gaat om de toepassing van de heil-
g)'mnastiek. Zie ibid., 233. Het lijkt er op dat ziin benoeming tot inspecteur van het staatstoezicht in 1890 een 
verandering van gezichtspunt heeft teweeggebracht. Ofschoon zijn gekozen strategie om onbevoegden per cate
gorie te vervolgen zulks niet doet vermoeden, zijn er echter ook aanwijzingen dat hij sinds 1888 niet echt van 
mening is veranderd waar het de uitoefening der geneeskunst door onbevoegden betreft. Zo pleitte hij bijvoor
beeld in de vergadering van de Groningse afdeling der NMG in april 1892 voor een situatie op het gebied der 
gezondheidszorg zoals die op dat moment in Duitsland bestond, met de geneeskunde als vrij beroep. Gemeente 
Archief Groningen. Afdeling Groningen der NMG. Inv.nr. .\\. Vergadering 14 april 1892. Maar ook laler, tijdens 
een vergadering van de inspecteurs van het geneeskundig staatstoezicht in 1899, zien we hem pleiten voor 
opheffing van de toen geldende strafbepalingen tegen de onbevoegde uitoefening der geneeskunst. Verslag aan 
de Koningin van de bevindingen en handelingen van het geneeskundig staatstoezicht, 1899, 28. De verslagen van het 
geneeskundig staatstoezicht zullen in de voetnoten verder worden aangeduid [net VGS. 
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De brief van Menno Huizinga werd op 23 februari 1892 door de minister van Binnen
landse Zaken voor commentaar doorgestuurd naar de minister van Justitie. De laatste 
heeft omtrent deze kwestie advies ingewonnen van de procureur-generaal bij het gerechts
hof te Leeuwarden. Dit advies werd op 31 maart ontvangen en op 4 april 1892 weer door
gestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken. In een begeleidende brief schreef de 
minister van Justitie: 

Indien de daarin neergelegde beschouwingen ook door uwe Excellentie worden gedeeld, ben ik bereid 
genoemden ambtenaar [procureur-generaal gerechtshof Leeuwarden] uit te noodigen het instellen van een 
strafvervolging tegen Soeter wegens overtreding van art. 3 der wet van 1 juni 1865 (Stsbld.n°6o) te bevorde
ren.' 

Blijkbaar vond Menno Huizinga vervolging wegens overtreding van art. 3 van de wet van 
1 juni 1865 iStbl.60) niet afdoende om Soeters optreden op het gebied der geneeskunst 
voortaan te remmen, dan wel te voorkomen. Hij heeft namelijk het openbaar ministerie 
ook enige aanwijzingen gegeven omtrent personen, die werkelijk door de gymnastiek-
onderwijzer met massage werden behandeld. Op grond daarvan werd overgegaan tot een 
vervolging wegens overtreding van art. 1 van de wet van 1 juni 1865 {Stbl.60), hetgeen 
neerkomt op het onbevoegd uitoefenen der geneeskunst. Soeter had drie processen-
verbaal (20 en 23 februari en 29 maart 1892) gekregen van de commissaris van politie van 
de gemeente Groningen.** Samen met een ambtshalve verklaring van Vlenno Huizinga van 
20 februari 1892, inhoudende dat Soeter niet voorkomt op de lijsten van de in Nederland 
tot de uitoefening van de geneeskunst bevoegden, vormden de processen-verbaal het 
belastende materiaal op grond waarvan de officier van Justitie de gymnastiekonderwijzer 
dagvaardde. 
De leden van het Genootschap werden op de hoogte gebracht van de dagvaarding van 
hun collega door een bericht in het februarinummer van het Maandschrift gewijd aan de 
Heilgymnastiek.^^ De zaak Soeter zou uiteraard nauwlettend worden gevolgd door de 
Genootschapsleden; in verschillende nummers van het Maandschrift van 1892 en 1893 
werd er uitgebreid aandacht aan besteed. Het feit dat als getuige in het proces dr. S.B. 
Ranneft (1852-1909) gehoord zou worden, zal hieraan zeker hebben bijgedragen. Hij 
behoorde immers tot de eerste medici die zich bij het Genootschap aansloten als buiten
gewoon lid (per 28 december 1890). Maar waar het werkelijk om ging was natuurlijk dat 
in het proces zou worden uitgemaakt of heilgymnastiek nu wel of niet als geneeskunst 
moet worden aangemerkt en mitsdien of de heilgymnasten in hun praktijkuitoefening wel 
of niet strafbare feiten plegen. De uitspraak van de rechter zou voor het Genootschap, de 
medici en de overheid tevens uitsluitsel kunnen bieden ten aanzien van de vraag of het 
opportuun is te werken aan een staatsexamen voor heilgymnasten. 

8. ARA-II. Toeg.nr. 2.04.45. Inventaris van de afdeling Medische Politie (1850-1901) van het ministerie van 
Binnenland,se Zaken (1878) 1881-1901. Inv.nr. 183. Brief minister van Justitie d.d. 02-04-1892. 
9. Helaas bleken deze processen-verbaal vernietigd. 
10. Redactie van het Maandschrift gewijd aan de Heilgvinnastiek. Orgaan van het Genootschap ter beoefening 
van de heilgymnastiek in Nederland, (zonder titel), Maandschr. Heilgymn. 2 (1892) (Binnenland) 64. 
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Alvorens de strafvervolging van Soeter te beschrijven, lijkt dit de juiste plaats om de 
persoon Soeter enig profiel te geven." 

Hendrik Soeter, gymnastiekonderwijzer en heilgymnast 

Hendrik Soeter werd op 15 juli 1847 geboren te Zwolle. Hij vestigde zich in Groningen op 
28 september 1871 als hulponderwijzer met een aantekening op zijn akte voor het geven 
van gymnastiekonderwijs. Volgens het bevolkingsregister van 1870 woonde deze gere
formeerde onderwijzer eerst in de Nieuwe Ebbingestraat 16a. Twee jaar daarna, op 24 juli 
1873, trad hij in het huwelijk met Gerigje Jans (1848-1920), eveneens geboren te Zwolle. 
Uit dit huwelijk kwamen 8 kinderen voort, allen geboren te Groningen tussen 1874 en 
1886. Het gezin verhuisde driemaal: in de jaren zeventig naar de Kleine Kruisstraat 102; in 
de jaren tachtig naar de Nieuwe Boteringestraat 179; en uiteindelijk in 1890 naar de 
Nieuwe Weg 8a. Soeter overleed op dat laatste adres op 30 januari 1906. 
Omtrent zijn arbeidsverleden zijn mij slechts summiere gegevens bekend. In Suringa's 
Groningen in zijn verleden en zijn heden (1899) wordt gewag gemaakt van het feit dat in het 
laatste kwart van de negentiende eeuw een drietal gymnastiekscholen door de gemeente 
werd gesticht: een eerste in de St. Jansstraat, later gevolgd door een in de Violenstraat en 
een in de Parklaan (aan het Zuiderpark)." De scholen waren bedoeld voor de leerlingen 
der gemeentescholen voor lager en uitgebreid lager onderwijs. Het bezoek ervan was 
verpUcht en het onderwijs in de gymnastiek was opgenomen in het leerplan. Als hoofden 
van de scholen fungeerden respectievelijk Th. Keijzer (lid van het Genootschap van 1890 
tot 1907), C.A.M, van Riet (lid van het Genootschap van 1894 tot 1908) en Hendrik Soeter. 
Soeter stond aan het hoofd van de gymnastiekschool tot aan zijn dood in 1906, waarna de 
gymnastiekleraar L.G. Bosma de leiding overnam. Behalve dat Soeter daadwerkelijk gym
nastiekonderwijs gaf, publiceerde hij ook op het terrein van de lichamelijke opvoeding." 
Voor wat betreft de heilgymnastische activiteiten van Soeter is uit de schaars aanwezige 
bronnen de volgende reconstructie te maken.''' Volgens Suringa en de Groningsche Stads
almanak van 1943 is Soeter begonnen met het uitoefenen van de heilg)'mnastiek in 1872 
(een jaar na aankomst van Soeter in Groningen dus). Uit een kort relaas over Soeter van 

11. Het bleek niet eenvoudig gegevens over Soeter te achterhalen. De belangrijkste vindplaatsen van de hier 
gepresenteerde gegevens zijn: H.P. Coster, J.A. Brouwer (red.), Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1943. 
laarboekje voor geschiedenis, taal- en oudheidkunde der provincie Groningen (Groningen, 1943) 176-178; J. Suringa, 
Groningen in zijn verleden en zijn heden (Groningen, 1899) 160 en 237-238; Verslag van den Toestand der Provincie 
Groningen over het jaar i8gi, uitgebracht door gedeputeerde staten aan de staten dier provincie, in hunne gewone 
Zomervergadering van 1892 (Groningen, 1892) 194-196; en Verslag van den Toestand der Provincie Groningen over 
het jaar 1S92, uitgebracht door gedeputeerde staten aan de staten dier provincie, in hunne gewone Zomervergadering 
van 1893 (Groningen, 1893) Bijlage behorende tot het Verslag, Hoofdstuk XII, Medische Politie, 25-26. Voorts 
leverde onderzoek in het bevolkingsregister te Groningen nog enige gegevens op. 

12. De eerste vermelding van de gymnastiekschool in de Parklaan in het Verslag van den Toestand der Provincie 
Groningen uitgebracht door gedeputeerde staten aan de staten dier provincie treffen we aan in het jaar 1889. 
13. Zo schreef hij samen met zijn collega Th. Keijzer in 1883 het boek Gymnastiek, practische handleiding voor 
Vrije-, Orde-, Halter- en Staafoefeningen (Groningen, 1883) dat in 1890 nog een tweede druk kende. Ook vertaal
de hij een werk van B. Fromm dat in 1888 werd uitgegeven onder de titel Kamer-gymnastiek. Actieve, passieve en 
tegenstandsbewegingen, zonder gebruik van toestellen met een aanhangsel over het behandelen en voorkomen van 
ruggegraatsverkrommingen (Groningen, 1888). 
14. Zie: Suringa (n. 11), Groningen; en de Groningsche Volksalmanak vai\ 1943. Op basis van deze bronnen blijven 
er vragen bestaan omtrent het tijdstip waarop Soeter de heilgymnastiek begon uit te oefenen, het adres van zijn 
eerste inrichting en het huisnummer van de inrichting van Soeter aan de Nieuwe Weg. 
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Inriclitiiig voor Heilgymnastiek, Jfeesage m öeneeskiaclitige Baden. 

H. SOETER,-Hieüwe Weg, tegenover de PoeleslTaat, GroningeD. 
Rüggegraalsverkfoirraingcn. RhcHmalifk. GewrieMsIijdffl, DarmTfrstspping t i ï . 

BV DAGEXMKSCB SEOrESS. ' M 
Reeds msrr dan xeabondeni paUCntei werden aan de inrichting behindsid, temijl tal laa Profantvsn «• 

Doktoren de beh.tnduliiig uuiSovtilen. 

Advertentie geplaatst door Hendrik Soeter in de Provinciale Groninger Courant van 25 mei 1891 

zijn zoon. Jan Gerrit Soeter (1876-?), dat ook in de aangegeven almanak is opgenomen, 
valt op te maken dat Soeter naar aanleiding van een weddenschap met een collega-onder
wijzer de akte M.o.-gymnastiek heeft behaald. Dit moet ongeveer in het begin van de jaren 
tachtig zijn geweest, want spoedig daarna zou hij de voorkamer van zijn woning aan de 
Nieuwe Boteringestraat 179 ingericht hebben als behandelkamer. Hij gebruikte volgens 
Jan Gerrit enige eenvoudige toestellen als de 'schuine bank, de zogenaamde Kopfschwebe, 
een massage-bank en bankje'. Ka een paar jaar zou de inrichting zijn overgebracht naar 
het Stalstraatje 34-^"," en in 1890 naar de Nieuwe Weg. 
Een advertentie uit de Provinciale Groninger Courant van 25 mei 1891 geeft aan dat het bij 
de inrichting op de Nieuwe Weg ging om een 'Inrichting voor Heilg\'mnastiek, Massage 
en geneeskrachtige Baden', waar 'ruggegraatsverkrommingen, rheumatiek, gewrichts
lijden, darniverstoppingen, enz.' werden behandeld.'* Reeds meer dan 600 patiënten zijn 
in de inrichting behandeld, terwijl 'tal van professoren en doktoren' de behandeling 
aanbevelen, aldus de advertentie. Wanneer we Suringa (1899) er op naslaan dan zien we 
dat Soeter acht jaar later nog steeds min of meer dezelfde behandelingen verrichtte. Soe
ters inrichting wordt omschreven als: 'eene instelling voor eene combinatie der verschil
lende op bekende natuurwetten gebaseerde geneesmethoden: massage, heilgymnastiek, 
electriciteit, koudwaterkuur, geneeskrachtige baden, medico-mechanisch instituut. De 
voornaamste hiervan is echter de massage, of, beter gezegd, het handtastelijk bewerken 
der patiënten, verbonden met eene doelmatige bewegings- en badkuur.''^ Soeters in
richting aan de Nieuwe Weg had twee massagekamers, waarin alle benodigdheden voor 
de handniassage en verschillende elektriseertoestellen voorhanden waren. Achter deze 
kamers bevond zich de badinrichting. Hier stonden opgesteld volle zit- en stortbaden en 

15. In het adresboek van tironingen van 1886 staat veruield dat Soeter directeur was van een inrichting voor heil
gymnastiek op dat adres. 
16. In een advertentie in dezelfde krant d.d. 4 februari 1892 wordt ook nog gesproken van de behandeling van 
'zenuwleiden'. 
17. Suringa (n. u), Groningen, 237. 
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verschillende douches, zowel koud als warm, en voorts stoomkastbaden. In een andere 
zaal bevonden zich verschillende oefentoestellen, waaronder die ontworpen door J.G.W. 
Zander (1835-1920), H. Krukenberg, A. Hoffa (1859-1907) en door Soeter zelf 
Na Soeters overlijden in 1906 werd de inrichting door zijn zoon te koop aangeboden.'* De 
gymnastiekleraar L.G. Bosma volgde hem daar op."^ Bosma, die ook de leiding van de 
gymnastiekschool in de Parklaan overnam van Soeter in 1906, zou er echter 'niet zo'n slag 
van hebben' gehad, waardoor de inrichting verliep en al na een jaar werd opgeheven.-" 
Volgens zijn zoon trok de inrichting onder leiding van Soeter zelf veel patiënten: hij 
scheen op de juiste manier met de mensen te kunnen omgaan, bovendien trad hij met 
veel succes op als magnetiseur. Dit zou zijn relatie met medici niet ten goede zijn geko
men. Mede hierom is het volgens Jan Gerrit dan ook niet te verwonderen dat de artsen 
Soeter niet graag mochten en hem zelfs tegenwerkten. 

De zaak Soeter bij het Kantongerecht te Groningen 

Soeter werd door het openbaar ministerie van Groningen gedagvaard om op 30 maart 
1892 voor de kantonrechter jhr.mr. W.H. de Savornin Lohman te verschijnen. Hij moest 
terecht staan omdat hij, zonder toegelaten te zijn tot uitoefening der geneeskunde hier te 
lande, in twee gevallen buiten noodzaak geneeskundige bijstand als bedrijf of als beroep 
heeft verleend. 
Soeter zou acht weken lang, twee maal daags, het rechterbeen van de heer H.1. Onnes (59 
jaar), burgemeester en landbouwer te Nieuw-Beerta, hebben gewreven (gemasseerd) met 
het doel genezing te brengen bij een traumatische aandoening van het rechter-heup-
gewricht (na een val). Voorts zou Soeter over een periode van anderhalfjaar regelmatig de 
armen en benen van Geessien Boelema (54 jaar), vrouw van een landbouwer te Kroon-
polder, hebben ingewreven met boomohe en vaseline met het doel genezing te brengen bij 
reumatische klachten. 
De door Soeter gepleegde handelingen waren volgens het openbaar ministerie in strijd 
met artikel 1 van de Wet van 1 juni 1865 regelende de uitoefening der geneeskunst (Stbl. 
60)-' en met artikel 436 van het Wetboek van Strafrecht van 3 maart 1881 (Stblis)-'' Geëist 
werd voor elk van de feiten een geldboete van ƒ 100; bij niet betaling een hechtenis van 30 
dagen. 
Na de op de zaak betrekking hebbende stukken gezien te hebben en het openbaar minis
terie, de gedaagde, diens advocaat en de opgeroepen getuigen en deskundigen gehoord te 
hebben, achtte de rechter het bewezen dat Soeter H.J. Onnes heeft gemasseerd. De vragen 
die nu echter volgens De Savornin Lohman beantwoord dienden te worden waren: is 
massage uitoefenen van geneeskundige bijstand?; en zo ja, heeft gedaagde die bijstand 
uitgeoefend buiten noodzaak en als beroep of bedrijf? 

18. Zie Advertentie Maandschr.Heilgymn. 16 (1906) 60. 
19. Groningsche Volksalmanak, 1943,178. 
20. Ibid. 
21. 'Uitoefening der geneeskunst, waaronder de wet het verleenen van genees-, heel- of verloskundigen raad of 
bijstand als bedrijf verstaat, is alleen geoorloofd aan degenen, aan wie de bevoegdheid daartoe volgens de wet is 
toegekend.' 
22. 'Hij die, niet toegelaten tot de uitoefening van een beroep waartoe de wet eene toelating vordert, buiten 
noodzaak dat beroep uitoefent, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.' 
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De eerste vraag meende hij bevestigend te moeten beantwoorden. Massage werd door 
hem niet gerekend tot de gymnastiek gezien de vereisten die in de wet gesteld waren voor 
het verkrijgen van een akte voor het geven van gymnastiekonderwijs. Heilgymnastiek 
- een in de wetgeving niet bekende benaming - mocht dan beschouwd worden als een 
onderdeel van de gymnastiek in het algemeen, waarbij voor de uitoefening ervan meer 
bijzondere kennis van de anatomie van het menselijk lichaam noodzakelijk is, hieruit zou 
geenszins volgen dat massage tot dit vak behoorde. De Savornin Lohman vervolgde: 

Overivegende immers dat iemand die een ander masseert noch zelf gymnastiseert, noch onderwijs geeft in 
de gymnastiek, daar het zijn doel niet is zich zelven te oefenen en evenmin een ander te leeren hoe deze zich 
oefenen moet, maar eenvoudig om door wrijving of drukking genezing aan te brengen; Overwegende dat 
dan ook een patiënt tijdens de massage geheel lijdelijk blijft en dus onmogelijk kan worden gezegd te gym-
nastiseeren of onderwezen te worden in de gymnastiek, een feit dat niet ongedaan wordt gemaakt door de 
omstandigheid, dat hij wellicht na de massage lichaamsbewegingen maakt tot oefening van zijne spieren; 
Overwegende dat mitsdien de massage niet behoort tot de gjTTinastiek of heilg^minasfiek en, waar haar doel, 
zooals gedaagde niet heeft betwist, alleen is het bezigen van een middel ter genezing, dus niet anders kan 
worden gequalificeerd dan als uitoefening van geneeskundigen bijstand.-' 

Deze woorden van De Savornin Lohman geven blijk van het feit dat hij de uitspraken van 
de deskundigen in deze zaak zwaar liet wegen. De heelkundige Ranneft (tevens getuige) en 
de 33 jaar jonge Groningse arts dr. W.G. van den Berg verschilden overigens wel van 
mening over de status van de heilgymnastiek. Volgens Ranneft behoorde dit eveneens tot 
de genees- en heelkunde, Van den Berg meende van niet. 
De tweede vraag - heeft gedaagde de geneeskundige bijstand uitgeoefend buiten noodzaak 
en als beroep of bedrijf? - werd eveneens bevestigend beantwoord. Er was immers gedu
rende de acht weken dat Soeter behandelde in Groningen 'genoegzame geneeskundige 
hulp' te verkrijgen zodat van noodzaak geen sprake kon zijn. Voorts werd bewezen geacht 
dat Soeter betahng heeft aangenomen van burgemeester Onnes en dat hij niet als hulp 
of in dienst van een geneesheer maar geheel zelfstandig de geneeskundige bijstand heeft 
verleend en daarvan een gewoonte heeft gemaakt: 

Overwegende toch, dat, al heeft gedaagde wellicht met medeweten of zelfs onder goedkeuring van een of 
meer geneesheeren de massage uitgeoefend, hij daarom nog niet is geweest hun hulp of in hun dienst, waar
toe zeker in de eerste plaats noodzakelijk zou zijn, dat eenig toezicht ware uitgeoefend, althans den gedaagde 
ware voorgeschreven de wijze waarop hij den eersten getuige |Onnes] zoude moeten masseeren, hoedanig 
voorschrift niet gegeven is, ook niet volgens bewering van gedaagde, die zich dan ook niet als manus mini
stri wil zien beschouwd, maar integendeel zich tot masseeren bevoegd acht alleen op grond van zijne akte als 
g)'mnastiek-onderwijzer en van zijne anatomische kennis.-'' 

In de stukken over dit proces staat vermeld dat dr. J.H. Schönfeld, arts te Winschoten, 
Onnes zou hebben aangeraden zich tot Ranneft te wenden om zich te laten masseren of 
elektriseren. Deze scheen het echter te druk te hebben. Ranneft zou Onnes ook hebben 
aangeraden zich te laten masseren, maar daarbij, zo stelde hij, heeft hij niet de naam van 
Soeter genoemd. Onnes verklaarde dat hij, na bij Ranneft tevergeefs te hebben aangeklopt, 
zich uit eigen beweging maar met goedvinden van Schönfeld onder behandeling heeft ge-

23. Redactie Paleis van Justitie, 'Kantongerecht te Groningen. Zitting van 14 Mei 1992', Paleis van Justitie 21 
(1S92) nr. 41. Zie ook: Redactie Maandschr. Heilgymn., 'Binnenland. Het proces Soeter', fyfaandschr. Heilgymn. 2 
(1892) 107-115, m.n. 110. 
24. Ibid. 
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steld van Soeter, die hem masseerde en oefende. Schönfeld heeft naar eigen zeggen Onnes 
aan- noch afgeraden zich door Soeter te laten masseren. Hij was er evenwel van op de 
hoogte dat Onnes geruime tijd door Soeter werd gemasseerd. 
Afgaande op de beschreven procesgang tot nu toe lijkt de vraag of er al dan niet sprake 
was van 'noodzaak' nog onvoldoende beantwoord. Zeker, er waren nog andere medici te 
Groningen, maar bezien in het licht van het gegronde vermoeden dat Nederlandse medici 
in deze periode nauwelijks zelf masseerden c.q. konden masseren en van het feit dat er 
geen alternatieven, in de hoedanigheid van andere medisch geschoolde masseurs, zijn 
genoemd door de partijen in het proces, is het de vraag of er ten aanzien van de 'nood
zaak' van Soeters handelingen niet meer te zeggen viel in het proces. 
Een ander opmerkelijk feit is dat ten aanzien van de vraag of heilgymnastiek en massage 
behoren tot de geneeskunst of de gymnastiek geen 'deskundigen' zijn gehoord op het ter
rein der gymnastiek en heilgymnastiek. Alleen medici laten oordelen over een dergelijke 
kwestie lijkt nauwelijks iets anders te kunnen opleveren dan de beschreven uitkomst. 
Over het tweede 'vergrijp' - het over een periode van anderhalfjaar regelmatig met boom
olie en vaseline inwrijven van de armen en benen van Geessien Boelema (54 jaar) met het 
doel genezing te brengen bij reumatische klachten - kunnen we kort zijn. De rechter 
huldigde het standpunt dat het inwrijven met boomolie en vaseline niet kon worden 
beschouwd als hebbende een genezende werking. Het zou een voorbereidende maatregel 
zijn (huid verzachten) voor het masseren. Een ieder mag zulks doen, ook zonder enig 
voorschrift of toezicht van een medicus. Voor het feit dat Soeter volgens getuigen ook 
daadwerkelijk masseerde na het insmeren van de ledematen met boomohe of vaseline, 
kan hij volgens de rechter niet veroordeeld worden, want dit is hem bij de dagvaarding 
niet ten laste gelegd. 
Het vonnis werd geveld in een rechtszitting op 14 mei 1892.̂ ' De Savornin Lohman 
veroordeelde Soeter uiteindelijk voor het behandelen van H.J. Onnes tot een geldboete 
van ƒ 25 óf 5 dagen hechtenis en het betalen van de proceskosten. Ten aanzien van de be
handeling van Geessien Boelema werd hij niet schuldig verklaard. 
In dezelfde zitting van 14 mei 1892 stond Soeter vervolgens terecht wegens het feit, dat 
hij, zonder als geneeskundige daartoe bevoegd te zijn, op verschillende tijdstippen ad
vertenties heeft geplaatst waarin hij in het openbaar aankondigde de massage - zijnde 
geneeskunst - uit te oefenen. Het handelt in deze zaak om drie advertenties in de 
Provinciale Groninger Courant.^^ 
Het openbaar ministerie gaf aan dat de vervolging, waarop deze dagvaarding betrekking 
heeft, geschiedde 'op uitdrukkelijken last van den minister van Justitie' (zie eerder). Hij 
verkeerde in de veronderstelling dat zijn taak door de veroordeling van Soeter eerder op 
de dag gemakkelijk was gemaakt. Massage was uitoefening der geneeskunst en dus was 
ook annonceren dat men masseert annonceren dat men de geneeskunst uitoefent. Soeter 
zou dus gezien artikel 3 van de Wet van 1 juni 1865 regelende de uitoefening der genees
kunst {Stbl.60) strafbaar zijn. Weliswaar stond in de advertenties niet met zoveel woorden 
dat Soeter zelf masseerde, maar nu gebleken was dat hij zich daarmee wel bezighield, 
moesten de advertenties 'die dat ook blijkbaar wilden te kennen geven' gezien worden als 

25. Het was niet gebruikelijk om tussen de rechtszitting en het uitspreken van het vonnis zoveel tijd (6 weken) te 
laten verstrijken. Meestal volgde de uitspraak na ongeveer een week. Mogelijk dat in deze praktische overwegin
gen een rol hebben gespeeld, daar Soeter op 14 mei 1892 ook terecht moest staan voor het plaatsen van bepaalde 
advertenties. 
26. Provinciale Groninger Courant 25 mei 1891, 4 februari en 28 april 1892. 
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aankondigingen dat hij masseerde en dus de geneeskunst uitoefende. Voor dit feit werd 
driemaal ƒ 25 (voor de drie advertenties) geëist. 
De advocaat van Soeter, mr. M. Rutgers van der Loeff, ontkrachtte de aanklacht van het 
openbaar ministerie door te stellen dat in deze zaak niet de vraag centraal staat of Soeter 
masseerde, maar of hij annonceerde dat hij masseerde (de geneeskunde uitoefende). In 
geen van de drie in de dagvaarding omschreven advertenties wordt gezegd wie de persoon 
is, die in de inrichting van Soeter masseert, veel minder dat hij dat zelf doet. Het strafbaar 
feit - dat Soeter annonceerde dat hij masseerde - ontbrak dus en van veroordeling op 
grond van genoemd artikel 3 kon dan ook geen sprake zijn. Het beroep van het openbaar 
ministerie op in een andere zaak bewezen feiten deed volgens hem niet ter zake omdat, zo 
stelde hij 'men annonceren kon de geneeskunst uit te oefenen en dan strafbaar zou zijn 
volgens artikel 3, ook al oefende men de geneeskunst niet uit, maar ook omgekeerd 
de geneeskunst kon uitoefenen zonder dat men art. 3 overtrad, wanneer men niet aan
kondigde dat men het deed.' Volgens hem had men zich hier strikt te houden aan de 
strafwet en dus ook strikt te vragen wat er in de advertenties stond.^^ 
Rutgers van der Loeff voerde nog een andere grond aan waarom de wet niet overtreden 
kon zijn: in de advertenties wordt aangekondigd dat de toepassing der heilgymnastiek en 
massage geschiedt onder geneeskundig toezicht. De niet genoemde persoon die masseerde 
deed het dus, volgens de advertenties, slechts als dienende hand van de toezicht hebbende 
geneesheer en oefende zelf de geneeskunst niet uit, zodat alleen werd aangekondigd wat 
geoorloofd was. De advocaat pleitte dan ook voor ontslag van rechtsvervolging. 
Hiermee werd feitelijk ingegaan tegen het argument, dat de geneeskundig inspecteur van 
de provincies Friesland en Groningen, Menno Huizinga, hanteerde in zijn brief aan de 
minister van Binnenlandse Zaken van 15 januari 1892, namelijk, dat de wetgever niet heeft 
gewild dat onbevoegden 'onder toezicht' de geneeskunst zouden uitoefenen. Blijkbaar kon 
of wide het openbaar ministerie dit argument niet gebruiken in deze zaak, want het valt 
niet te ontwaren in de ter beschikking staande bronnen over het proces. 
Het vonnis in de advertentiezaak werd uitgesproken op 28 mei 1892. Soeter werd veroor
deeld tot een geldboete van ƒ 10 of 3 dagen hechtenis vanwege de geplaatste advertentie in 
de Provinciale Groninger Courant van 25 mei 1891. Dit werd gekwalificeerd als 'daartoe niet 
bevoegd in het openbaar aankondigen, dat de aankondiger geneeskunst uitoefent' hetgeen 
strafbaar is. Voor wat betreft de overige twee advertenties werd hij ontslagen van rechts
vervolging. 

Het vonnis van 14 mei (veroordeling wegens onbevoegde uitoefening der geneeskunst) 
werd door Soeter en zijn advocaat aangevochten. Het vonnis van 28 mei (ontslag van 
strafvervolging voor twee van de drie advertenties) werd aangevochten door de officier 
van justitie bij de arrondissementsrechtbank te Groningen. Beide vonnissen werden ech
ter bevestigd op 7 juli 1892 door de arrondissementsrechtbank te Groningen.^** Aangezien 
ik geen wezenlijk nieuwe argumenten heb aangetroffen in de bestudeerde bronnen, kun
nen we over deze rechtszitting kort zijn. De volgende stap voor beide partijen was de 
Hoge Raad te 's-Gravenhage. 

27. Provinciale Groninger Courant 17 mei 1892. 
28. Zie voor dit proces: Provinciale Groninger Courant 8 juli 1892 en de archiefstukken van de arrondissements
rechtbank te Groningen in het Rijksarchief te Groningen (proces-verbaal van het verhandelde ter openbare 
rechtszitting van de arrondissementsrechtbank te Groningen, kamer van strafzaken, van 20 juni 1892; het inci
denteel-vonnis van dezelfde rechtbank van 30 juni 1892; en het vonnis van deze rechtbank van 7 juli 1892 (W.L. 
nr. 444, rolnr. 226b)). 
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De zaak Soeter voor de Hoge Raad te 's-Gravenhage 

In het verslag van de rechtszitting van 14 mei in de Provinciale Groninger Courant staat 
vermeld dat de advocaat van Soeter na het gewezen vonnis inzake het onbevoegd uitoefe
nen der geneeskunst door Soeter, zijn zienswijze - dat massage mag geschieden door hem, 
die de bevoegdheid voor gymnastiek heeft verkregen - niet zou ontwikkelen, maar zou 
bewaren voor eventueel appèl.^' Vanuit dit oogpunt bezien zou ook de aankondiging dat 
men de massage toepast niet gelijk staan aan de aankondiging dat men de geneeskunst 
uitoefent. Dit argument werd nu als middel van cassatie toegepast voor de Hoge Raad. 
Rutgers van der Loeff beriep zich tegen het vonnis van 7 juli - betrekking hebbende op de 
onbevoegde uitoefening der geneeskunst - op verschillende artikelen uit de onderwijs
wetten en de daarop betrekking hebbende koninklijke besluiten-'" en stelde dat artikel 1 
van de geneeskundige wet uit 1865 {Stbl.60) en artikel 436 van het Wetboek van Strafrecht 
geschonden, dan wel verkeerd zijn toegepast. 
Voorts voerde hij een tweede middel van cassatie aan door te stellen dat 'ook indien het 
door Soeter verrichte masseren niet beschouwd mocht worden als uitoefening van de 
gymnastiek, maar als uitoefening van de geneeskunst, hij ten deze niet zelfstandig heeft 
gehandeld, maar slechts heeft uitgevoerd hetgeen personen, die bevoegd waren de genees-
en heelkunde uit te oefenen, hun patiënt hadden aangeraden te laten doen'. Deze han
delwijze kon volgens hem niet strafbaar worden geacht naar de bedoeling der toegepaste 
artikelen. 
De stelling die aan het eerste middel van cassatie ten grondslag ligt, namelijk dat de 
gymnastiek-onderwijzer op grond van zijn akte bevoegd is datgene te doen waarvoor 
Soeter is veroordeeld door de kantonrechter, werd niet onderschreven door de advocaat-
generaal, mr. A.F.L. Gregory. In zijn conclusie stelde hij dat de aangehaalde wetsartikelen 
en koninklijke besluiten geen termen bevatten die erop wijzen dat het uitoefenen van 
heilgymnastiek en massage ressorteert onder het geven van onderwijs in de g)'mnastiek. 
Soeter zou zich dus ten onrechte beroepen op zijn akte. Hij rekende massage tot de 
heilgymnastiek en heilgymnastiek tot de geneeskunde: 

In de laatste jaren heeft de behandeling van het lichaam, bekend onder den uitheemschen naam van heil
gymnastiek, de algemeene belangstelling gewekt. De vraag nu is, behoort deze heilgymnastiek tot de gymnas
tiek of tot de geneeskunde^ Ik zou het laatste meenen. Wat toch is gymnastiek^ Kaar mijne opvatting, het ver
richten van lichaamsoefeningen door lichamelijk normaal gevormde personen. Bij de heilgymnastiek 
daarentegen geschieden de lichamelijke verrichtingen (hetzij actief hetzij passief) tot herstel van lichame
lijke gebreken, zoowel uitwendige als inwendige. Massage zou ik rekenen tot de heilg\'mnastiek [sic], omdat 
de masseur door middel van wrijven of andere manipulatiën het kranke lichaamsdeel zoekt te genezen.^' 

29. Provinciale Groninger Courant 17 mei 1892. 
30. Wet van den lyden augustus 1878 houdende herziening der wet van 13 Augustus 18^7 (Stbl.103) tot regeling van 
het lager onderwijs (Stbl.127), artikelen 2, 6 en 65; KB van 3 augustus 1879 ( .148) en het daarbij behorende 
'Programma van het e.xamen ter verkrijging eener acte van bekwaamheid voor huis- en schoolonderwijs in ... D. 
Gymnastiek'; Wet van den 2den Mei 1863 houdende regeling van het middelbaar onderwijs (Stbt.$o), artikelen 4,13, 
16,17, 25, 26, 27, 68, 69, 77; KB van 2 februari 1864 (Sf!)/.8) en het daarbij behorende 'Programma P der examens 
ter verkrijging van acten van bekwaamheid voor het geven van middelbaar onderwijs'. 
31. ARA-II. Plaatsingslijst van het archief van de Hoge Raad der Nederlanden, 1838-1939 {1953), Den Haag, 1974-
1986. Toeg.nr. 2.09.28, Inv.nr. 258 en 259, Arresten in Strafzaken (1892). Vgl. Redactie Maandschr. Heilgymn., 
'De zaak SOETER voor den Hoogen Raad', Maandschr. Heilgymn. 3 (1893) 2-11, m.n. 3. 
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De gymnastiek-onderwijzer zou zich door het uitoefenen van heilg)'mnastiek en massage 
begeven op het terrein der geneeskunde en dus op verboden terrein. Hij zou echter niet 
strafbaar zijn wanneer hij daarbij handelde op voorschrift van een bevoegd geneeskun
dige. Hij kon dan beschouwd worden als manus magistri, handelende op last van de 
geneesheer, als diens helper: 

Zoo kan een geneesheer aan een ziekenoppasser opdragen den patient bloedzuigers te zetten, diens been te 
zwachtelen, eene wond te zuiveren en te verbinden. En zoo zal menigmaal een doctor zijn patient naar een 
kundigen gymnastiekonderwijzer zenden en dezen voorschrijven welk lichaamsdeel hij te behandelen heeft 
en op welke wijze dit geschieden moet." 

In het geval van Soeter gaat deze redenering echter niet op, aldus Gregory, want de rech
terlijke stukken zouden duidelijk aangeven dat Soeter geheel zelfstandig heeft behandeld. 
Daarmee was zijns inziens ook het tweede middel van cassatie ongegrond. In het arrest 
van de Hoge Raad werden beide middelen van cassatie ongegrond verklaard en het beroep 
verworpen.^-' 
Ongetwijfeld zullen veel gymnastiekleraren/heilgyinnasten ten tijde van het proces hebben 
teruggedacht aan de discussies die in de eerste helft van de jaren tachtig zijn gevoerd in 
gymnastiekkringen over het al of niet opnemen van de exameneis 'kennis der beginselen 
der orthopedie' in het programma voor de middelbare akte-examens voor gymnastiek.-''' 
Met name deze eis werd destijds beschouwd als een belangrijk middel ter legitimering van 
de heilgymnastische activiteiten van gymnastiekvakleerkrachten. In het proces Soeter had 
zo'n eis hoogstwaarschijnlijk een rol van betekenis kunnen spelen. 
Ten aanzien van het principaal beroep in cassatie,̂ ^ dat werd ingesteld door de officier 
van Justitie bij de arrondissementsrechtbank te Groningen en betrekking had op de twee 
advertenties waarvoor Soeter van rechtsvervolging werd ontslagen, concludeerde de 
advocaat-generaal Gregory dat gezien de inhoud ervan beide advertenties niet onder de 
strafwet vallen. In een der advertenties staat vermeld dat Soeter 'te spreken is' voor 
patiënten en medici: dit stond volgens hem niet gelijk met het zelfstandig - geneeskundig 
- behandelen van patiënten. In de andere advertentie is te lezen dat de handelingen 
verricht worden 'onder geneeskundig toezicht'. Dit hield volgens Gregory in dat Soeter 
weliswaar de handelingen verrichtte, maar dat het geneeskundig karakter van die hande
lingen door de geneesheer werd bepaald. Soeters handelen zou zijns inziens niet in strijd 
zijn met de wet: 

32. ARJA-II. Plaatsingslijst van het archief van de Hoge Raad der Nederlanden, 1838-1939 (1953), Den Haag, 1974-
1986. Toeg.nr. 2.09.28, Inv.nr. 258 en 259, .'\rresten in Strafzaken (1892). Vgl. Redactie Maandschr. Heilgymn., 
'De zaak SOETER voor den Hoogen Raad', Maandschr. Heilgymn. 3 (1893) 2-11, m.n. 3-4. 
33. Weekblad van het recht 55 (1893) nr. 6280. 
34. Een voorstel voor een programma met deze exameneis was in 1878 opgesteld door de beroeps- en belangen
verenigingen op het gebied van de gymnastiek, de Vereeniging van Onderwijzers in de Gymnastiek in Nederland 
(VOGN) en het Nederlandsch Gymnastiek Verbond (NGV). De eis werd echter niet opgenomen in het nieuwe 
programma van 1885 voor de examens ter verkrijging van de akte van bekwaamheid tot het geven van middel
baar onderwijs in de gymnastiek (KB van 24 april 1885, Stbl. 112) en ook in latere wijzigingsvoorstellen van de 
VOGN en NGV voor het examenprogramma werd hij niet meer aangetroffen. Zie voor deze en andere examen
eisen en de discussie daarover in gymnastiekkringen: Terlouw (n. 7), Opkomst, 259-260 en 272-276. 
35. Er was ook sprake van een incidenteel beroep in cassatie gedaan door de advocaat van Soeter betrekking heb
bend op de twee advertenties waarvoor Soeter van rechtsvervolging is ontslagen. Het betreft hier - volgens de 
Hoge Raad - een 'verschrijving' bij het opmaken van de akte van appèl, die ik niet verder zal bespreken. 
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Vervolgd wegens onbevoegde uitoefening der geneeskunst 

Dat eene dergelijke geheel materieele behandeling, waarbij de masseur slechts de uitvoerder is van de bevelen 
des geneesheers, door de wet zou zijn verboden, is nauwelijks denkbaar. Want voor de doctoren is het uitoe
fenen der heilgymnastiek in het algemeen en der massage in het bijzonder zooal niet onmogelijk, dan 
althans hoogst moeielijk. Daartoe behoort lichaamskracht, vaardigheid en gestadige oefening. Ook staan de 
eischen hunner dagelijksche, dikwerf zeer drukke practijk, hun daarbij veelal in den weg. Somtijds ook de 
aard dier practijk. Een operateur b.v. is niet in staat eene kunstbewerking te verrichten, wanneer hij zich met 
massage of andere manipulatiën heeft vermoeid. Doch wat spreken wij van de heilgymnastiek en haar 
onderdeel, de massage |sic], als iets geheel bijzonders, daar volkomen hetzelfde geldt ten aanzien van andere 
lichamelijke bewerkingen, die eveneens met een geneeskundig doel geschieden.-" 

Gregory wees hier bij •wijze van voorbeeld op het baden tot herstel van gezondheid: 'men 
kan toch van den geneesheer niet vorderen dat hij persoonlijk, en dat wel dagelijks, voor 
een patiënt het bad gereed maakt en hem dit toedient op een wijze bevorderlijk voor 
het herstel. Daar\'oor zijn er toch badmeesters, badknechten, oppassers, verpleegsters of 
desnoods huisgenoten aan wie de geneesheer zijn bevelen kan geven.' Hij achtte op basis 
van deze argumenten het beroep in cassatie van de officier van Justitie uit Groningen 
ongegrond. 
In het arrest van de Hoge Raad wordt eveneens aangegeven dat onder de toevoeging 
'onder geneeskundig toezicht' in de ene advertentie niets anders kan worden verstaan dan 
'op aanwijzing en onder leiding van een bevoegd geneeskundige handelen'. Dit is de gym
nastiekonderwijzer niet verboden; hij is slechts uitvoerder van de door de geneeskundige 
voorgeschreven en onder zijn toezicht aangewende handelingen, aldus het arrest. De 
andere door Soeter geplaatste advertentie (hij is te spreken voor ...) werd ook als niet 
strafbaar feit gezien. Op 28 november 1892 deed de Hoge Raad uitspraak in deze zaak: het 
principaal beroep in cassatie werd verworpen.-'' 
Ook in de 'advertentiezaak' zien we dat met het argument van de geneeskundig inspecteur 
Menno Huizinga, namelijk dat de wetgever niet heeft gewild dat onbevoegden 'onder 
toezicht' de geneeskunst zouden uitoefenen, niets werd gedaan door de Hoge Raad. Dat 
moet Menno Huizinga hebben verbaasd. Tijdens de 43ste algemene vergadering van de 
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (hierna NMG) op 12 juli 
1892 was hij nog hoopvol gestemd over de opstelling van de Hoge Raad ten aanzien van 
dit punt.3* 
Aan de reeds gebleken en veel besproken problematiek van 'het op voorschrift van een 
medicus behandelen van een patiënt met heilgymnastiek' ging de Hoge Raad in deze zaak 
eveneens voorbij. Uit geen enkel bestudeerd stuk over dit proces zien we aandacht voor 
het feit dat de heilgymnastiek voor de meeste medici zowel praktisch als theoretisch een 
onontgonnen gebied was, iets dat al meer dan dertig jaar zowel in medische kring als 
daarbuiten als probleem werd ervaren.^' We komen hierop nog terug bij de behandeling 
van de reacties op het proces. 

36. ARA-II. Plaatsingslijst van het archief van de Hoge Raad der Nederlanden, 1838-1939 (1953), Den Haag, 1974-
1986. Toeg.nr. 2.09.28, Inv.nr. 258 en 259, Arresten in Strafzaken (1892), Zie ook: Redactie Maandschr. Heil
gymn., 'De zaak SOETER voor den Hoogen Raad', Maandschr. Heilgymn. 3 (1893) 2-11, m.n. 9; en Weekblad van 
het Recht SS (1893) nr.6279. 
37. Weekblad van het Recht S5 (1893) nr.6279. 
38. G.C. Nijhoff, 'Handelingen van de drie-en-veertigste algemeene vergadering van de Nederlandsche Maat
schappij tot bevordering der Geneeskunst, gehouden te Rotterdam op Maandag en Dinsdag 11 en 12 Juli 1892', 
Ned. T. Geneesk. 28 (1892) II, 205-233 (226-227). 
39. Zie Terlouw (n. 7), Opkomst. 
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E. SOETER, 
Heilgymnast en Masseur, 

m»f £^^t» is ^flijks Ie sfttVta, iMvd X»T 
mê-k^ H.U. OOITOSES ih P4Tl£.\TES. 
Ciironinfren, n i e u w e ü'egr. 

Advertenties geplaatst door Hendrik Soeter in de Provinciale Groninger Courant. Links op 4 februari 1892 en 
rechts op 28 april van datzelfde jaar 

Het proces Soeter werd ongetwijfeld door meerdere personen met spanning gevolgd. De 
uitspraak door de Hoge Raad in deze zaak zou immers kunnen leiden tot een andere 
stellingname ten opzichte van de heilgymnastiek van zowel medici, (heil)gymnasten als de 
overheid en de rechterlijke macht. Het is interessant na te gaan wat de reacties op dit 
proces zijn geweest vanuit de verschillende geledingen. 

Reacties van (heil)gymnasten 

In september 1892, dus na het vonnis van 7 juli van de arrondissementsrechtbank te 
Groningen, werd door de redactie van het Maandschrift gewijd aan de Heilgymnastiek 
een kort commentaar gegeven op het proces.''*' Het vangt aan met enige algemene 
beschouwingen omtrent de status en inhoud van de begrippen heilgymnastiek, massage, 
geneeskunst en gymnastiek. Zo werd ondermeer aangegeven dat, ofschoon de meeste 
schrijvers steeds spreken van heilgymnastiek en massage, de massage enkel te beschouwen 
is als een onderdeel van de heilgymnastiek, terwijl de heilgymnastiek weer als een onder
deel van de orthopedische chirurgie dient te worden gezien. Bij de beantwoording van de 
retorische vraag, wie de heilgymnastiek uitoefent, stelde de redactie dat de geneesheer om 
verschillende redenen hiertoe meestal niet kon overgaan. Ten eerste zouden de meeste 
geneeskundigen de heilgymnastiek slechts bij naam kennen: het onderwijs in de ortho
pedie was nagenoeg afwezig bij het onderwijs in de chirurgie en praktisch onderwijs in de 
heilgymnastiek en massage bestond niet. Ze wees op het feit dat er pas sinds korte tijd 
mogelijkheden waren voor geneeskundigen zich in de orthopedie praktisch te bekwamen 
en doelde daarbij op de activiteiten van o.a. C.B. Tilanus (1856-1942) te Amsterdam en 
S.B. Ranneft te Groningen, beiden privaatdocenten in de orthopedie. Er was volgens de 
redactie echter nog een andere reden waarom geneeskundigen niet snel zullen overgaan 
tot het uitvoeren van heilgymnastische behandelingen: dergelijke behandelingen zouden 
vaak zoveel tijd (30 tot 45 minuten per behandeling) vergen dat ze de geneeskundige 
nauwelijks meer gelegenheid geven een genees-, heel- en/of een verloskundige praktijk 
erbij waar te nemen. Mocht hij er toch toe over willen gaan, dan zal de prijs van die 
behandelingen hoog zijn, hetgeen zeer, en waarschijnlijk te kostbaar zou worden voor de 
patiënt, aldus de redactie. 

40. Redactie Maandschr.Heilgymn., 'Naar aanleiding van het proces SOETER', Maandschr. Heilgymn. 2 (1892) 

135-137-

MASSAGE. 
CHethode Dr. IIEIGEK.^ 

Mehamd^Hmg . onder geneeëltumdig ioemiüJU , 
» Q RlJGGEGIlAATSVKHKdOMMINGEN , nilEUMATIEK , 
CEWRICIITS- en 1;K.M:\VL1JDEN. T a l r i j k e g e n e i i n i j e r . 

H. KOETEB. Klenwe W e | , 
SrREEKlJREN d&geliiliii om i O eii 1 Mvr. 
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Vervolgd wegens onbevoegde uitoefening der geneeskunst 

In Duitsland zou men verder zijn op het gebied van de heilgymnastiek, daar hebben 
geneeskundigen meer dan hier een studie gemaakt van de heilg)Tnnastiek. Aan het hoofd 
van inrichtingen voor heilgymnastiek zouden artsen staan die in de uitoefening van hun 
heilgymnastische praktijk worden bijgestaan door helpers-gymnasten, die op hun voor
schrift de behandeling toepassen. Een situatie die in Nederland nog nauwelijks voorkwam 
volgens de redactie. Zij achtte het dan ook geen wonder dat in Nederland, bij gebrek aan 
dergelijke inrichtingen en als direct gevolg van een algemeen gevoelde behoefte, zoveel 
gymnastiekonderwijzers zich op de heilgymnastiek hebben toegelegd en zich hebben 
belast met de praktijk, waar geneeskundigen dat nodig achtten. Gewezen werd op het feit 
dat ook in ziekenhuizen ondergeschikten worden ingeschakeld om 'geneeskundige hande
lingen' te verrichten omdat de medici voor veel van deze verrichtingen geen tijd zouden 
hebben. Van groot belang hierbij is echter, aldus de redactie, dat dit werk door bekwame 
mensen wordt uitgevoerd. Hier zou een taak voor de regering liggen: er diende zo spoedig 
mogelijk een wettelijke regeling te worden getroffen. 

In dit verband wees zij ook op een eigenaardige toestand waar het gaat om de houding 
van de overheid ten aanzien van de heilg)'mnastiek. 'Heilgymnasten' waren namelijk in 
een aantal plaatsen door de 'controleur der belastingen' aangeslagen voor patentbelasting 
vanwege het uitoefenen van de heilgymnastiek en massage.''' Door zo te handelen, aldus 
de redactie, erkende de overheid dat dit vak als beroep of bedrijf bestaat: 'laat ze het dan 
ook wettelijk regelen en beschermen opdat de geneeskundige weet dat hij de heilgym
nastische behandeling toevertrouwt aan iemand, die bewijzen van bekwaamheid heeft 
afgelegd en de heilgymnast weet dat hij niet meer is dan een helper van de geneesheer, 
behandelende volgens diens advies, en dat hij strafbaar is zodra hij zelf voor doktertje 
speelt.' 

Door steeds weer te benadrukken dat de heilg)'mnastiek (en dus ook de massage) uit de 
aard der zaak behoort tot de geneeskunst en door te wijzen op het feit dat de geneeskun
digen zich niet of nauwelijks met deze belangrijker wordende vorm van de geneeskunst 
(kunnen) bezighouden, wilde de redactie waarschijnlijk aannemelijk maken dat deze 
behandelvorm wel aan de - serieuze - heilgymnasten moest worden toevertrouwd: zij 
hadden tenslotte de tijd en beschikten over de daarvoor noodzakelijke - grotendeels door 
auto-didactische inspanningen verkregen - kennis en kunde. Wel zouden er voor deze 
beroepsbeoefenaren (wettelijke) regeUngen moeten worden getroffen. 
Na deze algemene beschouwingen wijdde de redactie enige woorden aan het proces zelf. 
Oefende men de heilgymnastiek in algemene zin of de massage in engere zin uit zonder 
daartoe door bevoegde personen aangewezen of gemachtigd te zijn, dan maakte men zich 
volgens de redactie schuldig aan overtreding der wet regelende de uitoefening der genees
kunst en was men dus strafbaar. Wanneer Soeter de heilgymnastische praktijk inderdaad 
heeft uitgeoefend zonder advies of voorschrift van een geneeskundige, dan wordt dat door 
haar ten zeerste afgekeurd. 
Ook de rol van de medici in het proces komt in het stuk van de redactie ter sprake. Men 
lijkt teleurgesteld in de houding der geneeskundigen (in het bijzonder in die van Ranneft). 
Zij hadden de gelegenheid moeten waarnemen een lans te breken voor de heilgymnastiek 
en het goede werk van de heilg\aTinasten.''^ 

41. D. Withaar, (zonder titel), Olympia 1 (1886/1887) nr.46. Redactie Maandschr. Heilgymn., (zonder titel), 
Maandschr. Heilgymn. 2 (1892) (Binnenland) 52. 
42. Redactie Maandschr. Heilgymn., 'Naar aanleiding van het proces SOETER', Maandschr. Heilgymn. 2 (1892) 
135-137, m.n. 137. 
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De redactie besloot haar commentaar op het proces Soeter tot dan toe met het uitspreken 
van de hoop dat het een lering zal zijn voor heilg)'mnasten om uitsluitend op voorschrift 
en op advies van een geneeskundige een heilg)'mnastische behandeling toe te passen. 
Voorts hoopte zij dat de zaak Soeter een aanzet zal betekenen voor de regering om aan de 
'ongezonde toestand' een einde te maken, om de uitoefening van heilg)'mnastiek door 
heilgymnasten wettelijk te regelen. Want ten aanzien van dit doel had het Genootschap 
nog weinig voortgang geboekt."" 
De secretaris van het Genootschap, J.H. Reijs Jr. (1854-1913), ging in zijn derde jaarverslag 
eveneens in op het proces.'''* Hij voegde aan de reeds genoemde constateringen van de 
redactie van het Maandschrift toe dat sommige uitspraken van de 'deskundigen' in het 
proces de weg hadden vrijgemaakt voor kwaadwilligen om voortaan ongestraft de mas
sage toe te passen, wanneer men dat deed onder de noemer 'het inwrijven van boomolie 
of vaseline'. Ook het feit, dat door de rechters is aangenomen dat aan de massage een 
genezende werking moet worden toegeschreven, kon volgens hem aanleiding geven tot 
allerlei misverstanden. Zo stelde hij: 'wanneer massage strafbaar is, geldt dat in principe 
voor elke beweging gemaakt met het doel genezing aan te brengen, waar ligt de grens?' Hij 
vroeg zich tevens af waarom nu juist gymnastiekonderwijzers die de massage uitoefenden 
werden vervolgd, terwijl dit toch ook geschiedde door mensen die in tegenstelling tot de 
eersten 'geen flauw begrip hebben van de samenstelling van het menselijk lichaam, noch 
van de werking der verschillende organen'. Dit werk zou toch beter toevertrouwd zijn aan 
gymnastiekleraren dan aan hen, die adverteren te masseren a la Sequah, a la Mezger en 
waarover zowel de medici als de staat geen controle kunnen uitoefenen. Tenslotte wees hij 
op enige 'andere takken der geneeskunde, die als beroep of bedrijf zonder eenige controle 
uitgeoefend werden': 

Denkt aan de Pedicures en zelfs ook aan de tegenwoordige Manikures, welke, zoo het mannelijke leden van 
dat gilde zijn, heel geleerd professor voor hun naam hebben staan; denkt aan de toepassing van de waterge
neeswijze, die uitgeoefend wordt door menschen, die het overige gedeelte van den dag met couranten loo-
pen, en waaraan de doctoren hunne patiënten toevertrouwen. Is dat alles niet 'met het doel genezing aan te 
brengen' of is hier het doel alleen 'om de dubbeltjes binnen te krijgen,' dan is het ook niet strafbaard' 

Reijs besloot zijn bespiegelingen over het proces met de leden op hun hart te drukken dat 
ze om moeilijkheden te voorkomen geen patiënten dienden te behandelen, dan na mach
tiging en goedkeuring van een medicus, zoals in artikel 16 van het reglement van het 
Genootschap was gesteld."*̂  

43. Ten aanzien van het streven naar wettelijke erkenning wordt in het derde jaarverslag van de secretaris van het 
Genootschap, ].H. Reijs Jr., gesteld dat de pogingen van het bestuur een wettelijke regeling te verkrijgen steeds 
weer gedwarsboomd werden door hen 'wier hulp daartoe in de allereerste plaats nodig is'. J.H. Reijs Jr., '3e 
Jaarverslag uitgebracht op de Algemeene Vergadering te Utrecht op 28 Augustus 1892', Maandschr. Heilgymn. 2 
(1892) 145-156, m.n. 147. Bedoeld zijn hier hoogstwaarschijnlijk medici, alhoewel in deze formulering ook een 
vingerwijzing zou kunnen worden onderkend in de richting van de werkende leden van het Genootschap die 
voorstellen van het bestuur in deze richting hebben weggestemd. Terlouw (n. 1), 'Niets dan een handlanger', 248. 
Vgl. Th.J.A. Terlouw, 'De opleiding voor heilgymnasten in Nederland in de 19de en begin 20ste eeuw (tot 1913)' 
in: J.A. van den Berg, R. Lulofs (samenst.), Haagse Academie voor Fysiotherapie 1912-1994 (Den Haag, 1994) 7-27. 
44. J.H. Reijs Jr., '3e Jaarverslag uitgebracht op de Algemeene Vergadering te Utrecht op 28 Augustus 1892', 
Maandschr. Heilgymn. 2 (1892) 145-156, m.n. 153-154. 
45. Ibid., 155. 
46. Kortenhoeven stelt ten onrechte dat dit artikel ten tijde van het proces tegen Soeter bij het kantongerecht te 
Groningen door het Genootschap werd doorgevoerd in het reglement. Zie: D. Kortenhoeven, 100 jaar fysiothera
pie. Ontwikkeling van het wettelijk en economisch kader van een paramedische beroepsgroep, Arnhem: Gouda 
Quint BV, 1989,120. Dit artikel was namelijk reeds opgenomen in het reglement vanaf het eerste concept-regle
ment in 1889. 
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Zoals we eerder hebben kunnen lezen in het voorliggende tijdschrift, concludeerden de 
Genootschapsleden ondanks hun op- en aanmerkingen op de gang van zaken, dat ze niet 
ontevreden mochten zijn met de uitspraak van de Hoge Raad. Tijdens de 12e algemene 
vergadering van het Genootschap op 8 januari 1893 te Leiden greep voorzitter E. Mink
man (1848-1912) het proces aan om - zeer diplomatiek - het verschil aan te geven tussen 
de positie van de serieuze heilgymnast (lid van het Genootschap) en de 'charlatan' ten 
opzichte van de medicus: 

De uitspraak der Groninger Rechtbank en vooral de arresten van den Hoogen Raad betreffende de zaak 
Soeter zullen eene rationeele toepassing der heilgymnastiek, waarvoor het Genootschap steeds van het begin 
af, krachtig geijverd heeft, zeer bevorderlijk zijn. Door den Hoogen Raad is uitgemaakt, dat massage en dus 
ook heilgymnastiek tot de geneeskunst behoort en dat dus ieder, die deze behandelingswijze zelfstandig uit
oefent, volgens de wet strafbaar is. Slechts op advies en op voorschrift van den geneeskundige is het ons 
geoorloofd eene heilgymnastische of massagebehandeling toe te passen. Wij moeten staan in den dienst der 
geneeskundigen, die ons een gedeelte van hun veelomvattend en moeilijk werk overdragen.''' 

Vanuit de gymnastiekwereld werd nauwelijks wat vernomen naar aanleiding van het 
proces. Een uitzondering is de ferme steUingname van de redactie van het Tijdschrift van 
het Nederlandsch Gymnastiek-Verbond in dit verband: 

Maar wel achten wij het wenschelijk en in veeier belang zelfs noodzakelijk, dat het Bestuur van het 
'Genootschap ter beoefening van de Heilgymnastiek in Nederland" zich deze zaak aantrekke en tot de zijne 
make, opdat eindelijk eens de Hooge Regeering haar plichtsverzuim zal begrijpen en erkennen, en door eene 
wettelijke regeling de bevoegden zal beschermen en den onbevoegden een schadelijk en schandelijk bedrijf 
onmogelijk kan maken.•** 

In het gymnastiektijdschrift Vo/fa^ei/verschenen slechts enige korte berichten, waarin wat 
feitelijkheden zonder commentaar werden vermeld."''̂  Hetzelfde geldt voor het tijdschrift 
Olympia.''" Blijkbaar vonden de redacties van deze tijdschriften het niet op hun weg liggen 
de gang van zaken uitvoerig te becommentariëren. Dit past in het kader van de in de jaren 
tachtig door de organisaties op het gebied van de gymnastiek gekozen stellingname dat de 
belangen van de heilgymnastiek en van de heilgymnasten het beste door een afzonderlijke 
vereniging kunnen worden behartigd." 

Reacties van medici 

Behalve wat korte mededelingen is er in de medische vakbladen niets aan te treffen 
betreffende dit proces in de periode 1892-1893. De redactie van de Geneeskundige Courant 
gaf een korte beschrijving van het eerste proces in Groningen'- en de redactie van het 
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde meldde slechts dat de Hoge Raad beslist heeft 

47.1.H. Reijs Jr., 'Notulen van de Vergaderingen, gehouden te Leiden den 8sten Januari', Maandschr.Heilgymn. 3 
(1893) 21-28, m.n. 25. 
48. Redactie Tijdschr. Ned. Gymn. Verbond, 'Gewest Noord-Holland', Tijdschrift van het Nederlandsch Gym
nastiek-Verbond (1892) 176. 
49. Redactie Volksheil, (zonder titel), Volksheil20 (1892) nrs. 18,19 en 49. 
50. Redactie Olympia, (zonder titel), Olympia 6 (1891/1892) nr.35; Redactie Olympia, (zonder titel), Olympia 7 
(1892/1893) nr. 10. 
51. Terlouw (n. 7), Opkomst, 271 e.v. 
52. Redactie Geneesk.Cour., (zonder titel), Geneesk. Courant 46 (1892) nr.19. 
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'dat de heilgymnastiek (massage) niet tot de gymnastiek (lichaams-oefening) maar tot de 
geneeskunde behoort'.'-' In het tijdschrift Maandblad van de Vereeniging tegen de Kwak
zalverij werd een korte samenvatting opgenomen van het proces bij het Kantongerecht te 
Groningen en in een later nummer stond hetzelfde bericht afgedrukt als in het Neder
landsch Tijdschrift voor Geneeshmde.''-^ 
Het is echter nauwelijks voorstelbaar dat het proces Soeter de gemoederen in de medische 
wereld niet heeft beziggehouden; meermaals was er in de medische vaktijdschriften toch 
aandacht besteed aan de problematische ontwikkelingen op dit deel van het arbeidsveld 
en ook na 1892 zou dit het geval zijn. Mogelijk is de geringe aandacht voor dit proces in de 
tijdschriften dan ook terug te voeren op een besluit van de redacties zich afzijdig te hou
den in deze zaak. De rechter had immers beslist conform de opstelling die de NMG in 1888 
ten aanzien van dit onderwerp had ingenomen.'^ De gedachte, dat men er beter aan deed 
zich niet te profileren als 'partij' met het oog op de waardering bij het publiek voor de 
heilgymnastiek, kan daarbij ook een rol hebben gespeeld. De uitspraak van de Hoge Raad 
zou in de toekomst evenwel impliciet en expliciet een plaats innemen in door medici 
gehouden pleidooien ter legitimering van een claim op dit domein en in beschuldigingen 
aan het adres van heilgymnasten.'^ 

Reacties van de overheid en rechterlijke macht 

In de archieven van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Afdeling Medische Politie, 
zijn nog enige brieven bewaard gebleven die betrekking hebben op de afloop van deze 
zaak.'" We weten dat de adjunct-inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht voor Gel
derland en Utrecht een brief heeft gestuurd aan E. Minkman waarin hij hem uitdrukkelijk 
wees op het arrest van de Hoge Raad.'** Er zouden na de uitspraak van de Hoge Raad door 
de geneeskundige ambtenaren meerdere van deze brieven zijn verstuurd aan heilgymnast-

53. Redactie Ned. T. Geneesk., (zonder titel), Nederl. T. Geneesk. 28 (1892) 11 (Berichten) 891. 
54. Redactie Maandblad Kwakz., 'Rechtszaken', .Maandblad. Kwakz. 12 (1892) nr.6. Redactie Maandblad Kwakz., 
'Rechtszaken", Maaiulblad. Kwakz. 12 (1892) nr. 12. 
55. In 1888 verstuurde de NMG in dit verband een adres aan de regering waarin zij wordt gewezen op wenselijk
heid om het uitoefenen van orthopedie en massage door niet-geneeskundigen, zonder aanwijzing en voortdu
rend toezicht van geneeskundigen, te voorkomen, C A . Pekelharing, A..A.G. Guye, 'Aan de Afdeelingen en 
Leden, Ned. T. Geneesk. 24 (188) 11, 437. Zie ook: Terlouw (n. 7), Opkomst, 269-270. 
56. Zie o.a.: de discussie binnen de NMG in 1897 omtrent de heilgymnastiek en massage; Milo, J.G., 'De Heil
gymnastiek en Massage in Nederland', Vo.x Medicorum 4 (1904) 79; de discussies tussen de leden van het Neder
landsche Orthopaedische Vereeniging en het Genootschap in de eerste helft van de 20ste eeuw. 
57. ARA-II. Toeg.nr. 2.04.45. Inventaris van de afdeling Medische Politie (1850-1901) van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken (1878) 1881-1901. Inv.nr. 183. Stukken betreffende opsporing en vervolging van overtreders 
van de geneeskundige wetten. 1880-1899. 
58. J.H. Reijs Jr., 'Notulen van de Vergaderingen, gehouden te Leiden den 8sten Januari 1893", Maandschr. 
Heilgymn. 3 (1893) 22-23. Een afschrift van de brief aan Minkman staat afgedrukt in het Maandschr. Heilgymn. 14 
(1904) 220-221. Zie voor deze kwestie ook: ARA-11. Toeg.nr. 2.04.45. Inventaris van de afdeling Medische Politie 
(1850-1901) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (1878) 1881-1901. Inv.nr. 106. Stukken betreffende verga
deringen van geneeskundige raden, 1887-1901 (1893). Vergadering van den Geneeskundigen Raad voor Friesland 
en Groningen op woensdag 16-08-1893 in het Stadhuis te Groningen, blz. 12; Inv.nr, 183. Stukken betreffende 
opsporing en vervolging van overtreders van de geneeskundige wetten. 1880-1899. Brief: van de minister van 
Binnenlandse Zaken aan de minister van justitie, d.d. 23 januari 1893: van de minister van lustitie aan de minis
ter van Binnenlandse Zaken, d.d. 26 januari 1893; van de minister van Binnenlandse Zaken aan de inspecteur 
voor het geneeskundig staatstoezicht voor Gelderland en L'trecht, d.d. 2 februari 1893. 
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masseurs.' ' Het oordeel van de Hoge Raad lijkt evenwel weinig te hebben bijgedragen tot 
een vermindering van de eerder beschreven gevoelens van onmacht en onvrede bij de 
geneeskundige ambtenaren en geneeskundige raden. Ondermeer werd in de verslagen 
aangegeven dat van de zijde van de politie weinig medewerking werd ondervonden, ook 
'het gemis ener volksovertuiging, die door de wet strafbaar gestelde handelingen zou ver-
oordeelen' zou het opsporen en bestraffen van delicten slechts bij uitzondering mogelijk 
maken.*" Na het proces Soeter valt er in de jaren negentig weinig meer te lezen over de 
heilgymnastiek in de verslagen van het geneeskundig toezicht. In 1894, 1895 en 1896 werd 
nog melding gemaakt van een drietal processen tegen 'masseurs' bij verschillende kanton
gerechten, bijzonderheden ontbreken echter.*' 

De problematische situatie op het terrein der heilg\'mnastiek bleek voor de regering voor
alsnog geen aanleiding een wettelijke regeling te treffen. Ook een op 2 februari 1893 in
gekomen adres van de heilg\'mnast J.G. Milo Jr., gymnastiekonderwijzer te 's-Gravenhage, 
bij de Minister van Binnenlandse Zaken J.P.R. Tak van Poortvliet (1839-1904) met een 
verzoek om zo'n regeling heeft daar niets aan kunnen veranderen.*- De minister stelde 
zich als tevoren op het standpunt dat het ter beslissing van de rechterlijke macht staat in 
hoeverre door de uitoefening van heilg)'mnastiek en massage, of door aankondiging 
daarvan, de wet werd overtreden.''^ 
Werden in de periode 1866 tot 1889 slechts vier veroordelingen (één van een gymnastiek
onderwijzer) aangetroffen wegens het onbevoegd uitoefenen der geneeskunst (heilgym-
nastiek/massage), voor zover ik nu kan overzien lijken dat er na de uitspraak van de Hoge 
Raad in 1892 tot 1915 nog steeds erg weinig te zijn (naar schatting circa tien veroordelingen 
voor het uitoefenen van heilgymnastiek en massage door 'onbevoegden' bij kanton
gerechten).*-* Opvallend is dat in de door mij tot nu toe ingeziene verslagen van deze 
processen geen verwijzingen worden gegeven naar de uitspraak van de Hoge Raad in 1892 
ten aanzien van de 'categorie' heilgymnastiek.*' 

59. De orthopeed Milo sprak zelfs van een razzia. J.G. Milo, 'Uitgaande van het feit dat Kinesitherapie (Heilgym
nastiek en Massage) is geneeskunst, in hoeverre is het dan aan medisch onbevoegden (heilgymnasten en mas
seurs) geoorloofd, deze behandelingswijze toe te passen?'. Tijdschrift voor Physische Therapie en Hygiëne 5 (1904) 
157-K'5 (159). 
60. VGS, 1893,32-33. 
61. VGS, 1894, 74; VGS, 1895, 78; VGS, 1896, 69. 
62. ARA-II. Toeg.nr. 2.04.45. Inventaris van de afdeling Medische Politie (1850-1901) van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken (1878) 1881-1901. Inv.nr. 25. Agenda's 1881-1901. Volgnummer 1084. Ook in het VGS over het 
jaar 1893 (blz. 35) wordt van deze actie van .Vlilo melding gemaakt. 
63. Zie voor de vermelding van de briefwisseling tussen Milo, de minister van Binnenlandse Zaken, de minister 
van Justitie en de adjunct-inspecteur van het geneeskundig staat.stoezicht voor Gelderland en Utrecht: AR.A-I1. 
Toeg.nr. 2.04.45. Inventaris van de afdeling Medfsche Politie (1850-1901) van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken (1878) 1881-1901. Inv.nr. 25. Agenda's 1881-1901. Volgnummers 931, 1084 en 1916. Inv.nr, 26. Agenda's 1881-
1901. Volgnummer 2267. Zie voor een afschrift van deze brief ook: Milo (n. 59), 'Uitgaande van het feit', 159-160. 
64. Mogelijk is dit geringe aantal te verklaren uit een gewijzigde opvatting over het optreden van masseurs, zoals 
enigszins blijkt uit de toelichting bij een 'Proeve eener wet regelende het toezicht op de volksgezondheid" uit 
1894. Menno Huizinga was overigens een van de opstellers van deze proeve. VGS, 1894,15-39, m.n. 34. Een ander 
pikant detail is dat van de mij bekende veroordelingen er drie werden uitgesproken door rechters van kanton
gerechten in Zuid-Holland. Inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht in deze provincie ten tijde van de 
veroordelingen was Menno Huizinga. Nader onderzoek is gaande omtrent het juiste aantal en de toedracht van 
de processen. 
65. De verslagen van de processen zijn afkomstig uit: Weekblail van het Recht, Palcis van justitie. Maandblad van 
de Vereeniging tegen de Kwakzalverij, Maandschrift gewijd aan de Heilgymnastiek. 
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Epiloog 

Met het vonnis van de Hoge Raad in de zaak Soeter kregen medici in hun strijd tegen 
'de uitoefening van heilgymnastiek en massage door onbevoegden' een beter wapen in 
handen dan met het vonnis van dit college op 24 mei 1886 in de zaak tegen het 71-jarige 
'boertje uit Nieuw-Buinen', Hendrik Niemeijer (1814-1889).** Deze uitspraak diende 
ondermeer als onderbouwing van het in i888 door de NMG verstuurde adres aan de 
regering waarin de aandacht werd gevestigd op de wenselijkheid om het uitoefenen van 
orthopedie en massage (lees geneeskunde) door niet-geneeskundigen, zonder aanwijzing 
en voortdurend toezicht van geneeskundigen, te voorkomen.*' Het oordeel van de Hoge 
Raad in 1892 was in dit verband veel duidelijker: 'de bevoegdheid om de g)'mnastiek te 
onderwijzen sluit niet in de bevoegdheid om te masseren; hij die een ander heeft gemas
seerd, zonder dat daarop enig toezicht is uitgeoefend of hem is voorgeschreven de wijze 
waarop hij dit moest doen, moet geacht worden zelf de massage te hebben uitgeoefend, 
ook al heeft hij dit gedaan met medeweten of zelfs onder goedkeuring van een of meer 
geneesheren; aan overtreding van het voorschrift van art. 3 der wet van 1 juni 1865 {Stbl. 
60) maakt zich niet schuldig hij die in een openbare aankondiging dat hij een tak van 
geneeskunst uitoefent, daarbij uitdrukkelijk vermeldt dat de behandeling geschiedt onder 
geneeskundig toezicht.'*" 
Ofschoon de uitspraken van de Hoge Raad duidelijker waren dan eerder gedane over dit 
onderwerp, veel consequenties voor de dagelijkse praktijk lijken ze niet te hebben gehad. 
Zoals we voorzichtig stelden, lijkt aan de uitspraken weinig gerefereerd te worden in 
processen tegen masseurs en heilg\'ninasten na 1892. Heilgymnasten wisten nu echter wel 
beter hoe te handelen om aanraking met justitie te voorkomeri. Vervolging van een 'irre
guliere genezer' die door een medicus werd gedekt bleef weinig zinvol. De NMG kon niet 
meer tegen deze 'overtreders der wet' doen dan de medici die hen dekten en tevens lid 
waren van de NMG hun lidmaatschap ontnemen.*'̂  
De uitspraken van de Hoge Raad lijken evenwel hun effect te hebben gehad op de verdere 
ontwikkelingen op het terrein van de heilgymnastiek. Meer dan eens werd het vonnis 
van de Hoge Raad immers expliciet aangehaald door medici ter onderbouwing van 
beschuldigingen aan het adres van heilg)'mnasten en ter legitimering van hun claim op dit 

66. Dit vonnis luidde 'onder uitoefening der geneeskunst in de zin van de wet van 1 juni 1865 is elke bijstand te 
verstaan, ook door het aanwenden van hetzij bestaande, hetzij gewaande krachten, indien dit geschiedt met de 
werkelijke of voorgewende strekking om daarmee een genezende werking op een krank lichaamsdeel uit te oefe
nen'. Weekbl. Recht 4» (1886) nr. 5304. 

67. Het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken, A. Mackay (1838-1909), luidde dat de wetten van 
1865 in het voorkomen daarvan voorzagen en dat er dus voor de regering geen termen zijn tot verdere bemoei
ing. .AR.\-II. Toeg.nr. 2.19.053.01. Plaatsingslijst van de archieven van de Nederlandsche Maatschappij tot bevor
dering der Geneeskunst 1849-1942, Den Haag, 1982. Inv.nr. 94. Orthopedie en ma.ssage door onbevoegden. Brief 
van de minister van Binnenlandse Zaken aan de NMG d.d. 20 december 1888. De uitspraak tegen het 'boertje' 
werd ook gebruikt door de inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht voor Friesland en Groningen, dr. L. 
Ali Gohen (1817-1889) in een waarschuwingsbrief aan een 'heilgymnast' (Soeter?) in 1887. Verslag van den Toe
stand der Provincie Groningen uitgebracht door Gedeputeerde Staten aan de Staten dier Provincie, in hunne gewone 
Zomervergadering va)i 1888 (Groningen, 1888) Hoofdstuk XI, Medische Politie, 61. 

68. Weekbl. Recht ss (1893) nrs. 6279 en 6280. 
69. Hierover werd ook ten tijde van de rechtsvervolging tegen Soeter gesproken op de 43e algemene vergadering 
van de NMG te Rotterdam op 12 juli 1892. De afdeling Oldambt wilde in deze meer bevoegdheden van het 
hoofdbestuur der NMG en stelde een dienovereenkomstige uitbreiding van art. 14 der statuten der NMG voor. 
Ned. T. Geneesk. 28 (1892) II, 226-227. 
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domein.''" Het is aannemelijk dat de stagnatie in de ontwikkelingen op het gebied van 
opleidingen, examens en wettelijke regelingen voor de heilgymnastiek voor een deel is 
terug te voeren op dit vonnis, dat ook de spanningen tussen medici en heilgymnasten niet 
verminderd heeft. Kortom, de uitoefening van de heilgymnastiek bleef als vanouds een 
ambivalente bezigheid met een eigen problematiek en verondersteld mag worden dat de 
uitspraken van de Hoge Raad de professionalisering op het terrein van de heilgymnastiek 
hebben vertraagd.'' 
Hoe verging het Soeter na zijn veroordeling voor de Hoge Raad? Soeter lijkt zijn lesje 
te hebben geleerd. Volgens Suringa wordt Soeter in 1899 'geadsisteerd' door de medicus 
dr. S.F. Cohen als geneeskundig consulent-adviseur.'- Onder andere uit een brief van 
Soeter aan het bestuur van het Genootschap kunnen we opmaken dat de relatie tussen 
Cohen en hem al bestond in 1895.''•' Later zou hij een dergelijke relatie hebben onder
houden met dr. P. Adriani (1851-1907), gepensioneerd officier van gezondheid."'' 
In een brief aan het bestuur van het Genootschap vermeldde Soeter overigens dat hij reeds 
sinds 1872 in zijn inrichting patiënten behandelde 'op advies van hun eigen huisdokter' en 
dat hij later tal van patiënten kreeg verwezen van de hoogleraar J.R. Ranke (1849-1887)'', 
die hij onder diens 'speciaal toezicht' behandelde. Volgens zijn schrijven nam zijn werk 
eind jaren tachtig toe hetgeen implicaties had: zijn inrichting werd aanzienlijk uitgebreid 
en bestond sinds 1891 uit 'twee massagekamers, een badinrichting met verschillende kui
pen en apparaten voor de toepassing van de methode Kneipp en tevens tot aanwending 
van verschillende geneeskrachtige baden, voorts een gymnastiekzaal met een twintigtal 
zogenaamde medico-mechanische apparaten tot bewegelijk maken van alle verstijfde 
gewrichten en tot versterking der verschillende spiergroepen'.'* 
Sinds het begin van de vestiging van zijn praktijk zou Soeter meer dan twaalfhonderd 
patiënten hebben behandeld, terwijl er meer dan vijfduizend in consult kwamen. Dat er 
met succes werd gewerkt zou op te maken zijn uit het feit dat naast tal van hooggeplaatste 
personen, ook de Groningse hoogleraar ophthalmologic M.E. Mulder (1847-1928) zich 
door Soeter liet behandelen. Een succesvolle praktijk, zo lijkt het. 
Een soortgelijke praktijk werd ongeveer een jaar na Soeters veroordeling voor de Hoge 
Raad geopend aan de Coehoornsingel te Groningen. Het zou het eerste Zander-Instituut 

70. Zie o.a.: Redactie Vox Medicorum, 'Orthopaedisten en de Rijksverzekeringsbank', Vo.x Medicorum 8 (1908) 
44-45; Redactie Maandblad uitgegeven door de Vereeniging tegen de Kwakzalverij, 'Berichten. Uitoefening der 
massage door onbevoegden", Maandblad uitgegeven door de Vereeniging tegen de Kwakzalverij, 28 (1908) 2; en een 
ingezonden mededeling in Medisch Weekblad 14 (1907-1908) 601-603. Zelfs de Gezondheidsraad greep nog in 1931 
in een van zijn rapporten terug op deze uitspraken om helderheid te krijgen over de begrippen heilgymnastiek 
en massage. 'Heilgymnastiek en Massage. Rapport aan den Minister van .Arbeid, Handel en Nijverheid uit
gebracht door den voorzitter van den Gezondheidsraad' in: Verslagen en Mededelingen betreffende de Volks
gezondheid. Deel /., 1932,1-13. 
71. Zoals we konden lezen zou er pas in 1942 sprake zijn van wettelijk regelingen voor de opleiding en het exa
men voor heilgymnasten. Terlouw (n. 1), 'Niets dan een handlanger', 252-253. 
72. Suringa (n. 11), Groningen, 238. 
73. Archief KKGF. Toeg.nr. 2. Correspondentie. Inv.nr. 18950803. Brief van H. Soeter aan het bestuur van het 
Genootschap. In de brief van de heilg}'mnast Th. Keijzer aan J.H. Reijs Jr. (Inv.nr. 18950712) wordt hiervan even
eens gewag gemaakt. 
74. Groningsche Volksalmanak, 1943,178. 
75. Opmerkelijk is het feit dat zowel S.B. Ranneft (buitengewoon lid van het Genootschap vanaf december 1990) 
als W. Renssen (buitengewoon lid van het Genootschap vanaf december 1889) assistent zijn geweest van de 
befaamde heelkundige Ranke. Mogelijk dat deze Duitse medicus de Nederlanders geïnteresseerd heeft voor de 
toepassingen van de heilgymnastiek. 
76. Archief KNGF. Toeg.nr. 2. Correspondentie. Inv.nr. 18950803. Brief van H. Soeter aan het bestuur van het 
Genootschap. 
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zijn in Nederland. Voor 'inwendige ziekten' was dr. E.D. Wiersma (1858-1940) aan dit 
instituut verbonden, voor 'uitwendige ziekten' dr. S.B. Ranneft. Met de gymnastiekleraar 
C.A.M, van Riet, die samen met Ranneft verantwoordelijk was voor de orthopedische en 
heilg)'mnastische behandelingen, vormden zij de directie van het instituut.'' 
Is er sprake van een verband tussen de strafvervolging van Soeter in 1892 en de opening, 
ruim een jaar later, van dit Zander-Instituut, alwaar ongeveer dezelfde behandelingen aan 
patiënten zouden worden gegeven als in Soeters inrichting? Met name de uitlatingen van 
de 'orthopeed' dr. J.G. Milo, gedaan tijdens een lezing in de vergadering van de Genees
kundige Vereeniging voor Physische Therapie en Hygiëne op 24 juni 1904, wijzen in de 
richting van een mogelijk verband: 

Ben ik juist ingelicht dan wenschten de medici-oprichters [van het Zander-Instituut], de doctoren Ranneft 
en Wiersma, in de hoogste instantie uitgemaakt te zien, waar de bevoegdheid van den leek-heilgymnast-
masseur eindigde. De loop van het geding S., heilgymnast-masseur te Groningen, zou dit uitwijzen.''' 

Zou Soeter onder het vaandel van 'duidelijkheid scheppen ten aanzien van de status van 
de heilgymnastiek' ook niet, of misschien wel voornamelijk, aangepakt zijn om commer
ciële redenen? Met het opzetten van Zander-Instituten ging immers veel geld gemoeid. 
Tegenslagen, bijvoorbeeld in de vorm van geduchte concurrentie van een goed lopende 
natuur-geneesinrichting, zal men daarbij niet goed kunnen hebben gebruiken. De rol van 
Ranneft als getuige-deskundige in het proces Soeter en zijn functie als geneesheer-direc
teur van het Zander-Instituut zijn in dit verband eveneens zaken die te denken geven. De 
aangehaalde uitlatingen van de 'orthopeed' Milo doen tevens de vraag rijzen of er een 
relatie heeft bestaan tussen Ranneft en/of Wiersma en Menno Huizinga, de energieke 
geneeskundig inspecteur die de strafvervolging van Soeter heeft geïnitieerd. 
Naar zijn eigen zeggen onder\'ond Soeters praktijkvoering niet al te veel hinder van de uit
spraak van de diverse rechterlijke uitspraken. In een brief aan het bestuur van het Genoot
schap schrijft hij dat hij zich ook in 1895 'niettegenstaande concurrentie en tegenwerking 
van verschillende zijden' mag verheugen in een 'volmaakte bloei' van zijn inrichting.'^ Dit 
lijkt ook in 1899 nog het geval.*" 
Minder fortuinlijk was hij evenwel met zijn pogingen werkend-lid te worden van het 
Genootschap. In juni 1895 verscheen in het Maandschrift gewijd aan de Heilgymnastiek een 
bericht dat hij als werkend lid werd voorgesteld.'*' Naar aanleiding van Soeters aanvraag 
liet secretaris Reijs op 7 juli 1895 een schrijven uitgaan naar (in ieder geval) twee collegae 
van Soeter, de Groningse gymnastiekleraren-heilgymnasten Th. Keijzer en C.A.M, van 
Riet, waarin hij om inlichtingen over Soeter vroeg. Soeters antecedenten waren immers 
niet onbezoedeld en het bestuur van het Genootschap wilde waarschijnlijk elke kans op 
het maken van een 'misstap' in zijn prille bestaan en ten tijde van het eerste te houden 
Genootschapsexamen vermijden. 
Keijzer, die sinds 1890 werkend-lid was van het Genootschap en ook samen met Soeter in 
1883 een boek over gymnastiek had geschreven, deed een goed woordje voor Soeter in zijn 

77. Redactie Ned. T. Geneesk., (zonder titel), Ned. T. Geneesk. 29 (1893) 11 (Binnenland). 910. Redactie Maand
schr. Heilgymn., (zonder titel), Maandschr. Heilg)nnn. 3 (1893) 227. 
78. Milo (n. 59), 'Uitgaande van het feit', 159. 
79. Archief KNGF. Toeg.nr. 2. Correspondentie. Inv.nr. 18950803. Brief van H. Soeter aan het bestuur van het 
Genootschap. 
80. Suringa (n. 11), Groningen, 237-238. 
81. Redactie Maandschr. Heilgymn., (zonder titel), Maandschr. Heilgymn. 5 (1895) 148. 
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antwoord op Reijs' brief- Hij was van mening dat Soeters verleden geen rol meer zou 
mogen spelen nu gebleken was dat hij sinds het proces onder leiding en toezicht van een 
medicus werkte en ook het 'charlatanachtige' uit zijn advertenties was verdwenen. 
Bovendien, zo redeneerde Keijzer, wanneer Soeter lid wenst te worden van het Genoot
schap onderwerpt hij zich daarmee ook aan het bewuste artikel in het reglement geen 
patiënten te behandelen dan na goedkeuring van een medicus. Het zou hem spijten dat 
een collega uit het Genootschap zou worden geweerd, omdat hij vroeger niet altijd correct 
en volgens de principes van het Genootschap heeft gehandeld; dit verwijt kan immers ook 
anderen - waaronder werkende leden van het Genootschap - worden gemaakt. 
Van Riet, sinds januari 1894 directeur van het Zander-Instituut te Groningen en sinds 
april 1894 werkend-lid van het Genootschap, wenste in zijn brief om persoonlijke redenen 
geen inlichtingen te verschaffen over Soeter.̂ -' Hij wilde echter wel kwijt dat hij 'elke 
directe of indirecte aanraking' met hem vermeed en ook nooit in één ruimte met hem zou 
willen vertoeven. 
Bovengegeven - en andere? - overwegingen zijn door het bestuur van het Genootschap 
meegenomen in zijn besprekingen over de ballotage van Soeter. Op basis hiervan heeft 
Reijs Soeter een brief geschreven waarin de laatste wordt aangeraden zijn aanvraag om lid 
van het Genootschap te worden in te trekken omdat 'verschillende werkende en buiten
gewone leden bedenkingen tegen zijn lidmaatschap hadden ingebracht'. Soeter schreef het 
bestuur terug dat hij verwonderd was over het schrijven van de secretaris. Hij wenste 
graag op de hoogte gesteld te worden van de 'bedenkingen' die men gehad heeft tegen zijn 
toetreden tot het Genootschap, het was hem een raadsel welke dat moesten zijn: 

Heb ik mij in de maatschappij niet goed gedragen? Zijn er aanmerkingen Ie maken omtrent mijn werk? Het 
is waar, ik ben éénmaal veroordeeld tot een geldboete wegens het onbevoegd uitoefenen der geneeskunde, 
zooals het heet, maar zou niet de meesten mijner collega's een gelijk lot getroffen hebben, wanneer men hen 
in hunne handelingen beter had gadegeslagen?'*" 

Hij vervolgde met te schrijven dat hij sinds lange tijd werkte op advies van medici, gaf een 
inventarisatie van zijn inrichting en een beschrijving van de clientèle en besloot zijn brief 
als volgt: 

Na al hetgeen ik U mededeelde, hoop ik, dat het bestuur en ook mijne collega's - werkende leden - wèl zoo 
verstandig zullen zijn en zóó veel zelfstandigheid zullen bezitten, om zich niet te laten influenceren door 
praatjes en verdachtmakingen van wie dan ook. Wat den buitengewonen leden betreft - maar deze hebben 
immers geen stem - of gaat de kracht van het Genootschap dan van hen uit? Dit zou toch werkelijk treurig 
zijn! Maar zóó wil ik niet verder voort gaan. Tenslotte verzoek ik, mij wèl eenige inlichtingen te willen ver
strekken omtrent mijn bovengenoemde raadsel en geef ik het bericht, dat ik mijne candidatuur handhaaf. 
Bij mogelijke déballotage valt de schande niet op mij.'^ 

Het mocht niet baten. In de notulen van de huishoudelijke vergadering van het Genoot
schap d.d. 7 september 1895 lezen we dat over de kandidatuur van Soeter lang werd 
gesproken en dat deze vervolgens werd gedeballoteerd.*** 

82. Archief KNGF. Toeg.nr. 2. Correspondentie. Inv.nr. 18950712. Brief van Th. Keijzer aan J.H. Reijs Jr. 
83. Archief KNGF. Toeg.nr. 2. Correspondentie. Inv.nr. 18950710. Brief van C.A.M. van Riet aan J.H. Reijs Jr. 
84. Archief Genootschap. Toeg.nr. 2. Correspondentie. Inv.nr. 18950803. Brief van H. Soeter aan het bestuur van 
het Genootschap. 
85. Ibid.. 
86. J.H. Reijs )r., 'Notulen van de Huishoudelijke- en Algemeene Vergadering, gehouden te Utrecht den 7den en 
8sten September', Maandschr. Heilg}'mn. 5 (1895) 243. 
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Het is aannemelijk dat behalve Van Riet, ook Ranneft zich tegenover het bestuur negatief 
heeft uitgelaten over het voornemen Soeter te balloteren. Het bestuur zou in dat geval 
Ranneft niet voor het hoofd hebben willen stoten: in het kader van het streven van het 
Genootschap waren buitengewone leden nu eenmaal zeer belangrijk. 
Ook zal de eerder beschreven reactie van J.A. Korteweg op een publikatie van de heil
gymnast J.G. Milo Jr. nog vers in het geheugen hebben gelegen van het bestuur.*-' Via deze 
indirecte weg werd immers het Genootschap fel bekritiseerd. Het balloteren van een 
werkend-lid met een belast verleden als dat van Soeter zou koren op de molen zijn van 
hen die geen gelegenheid voorbij lieten gaan het Genootschap en de heilgymnasten een 
veeg uit de pan te geven. 

Ofschoon geen uitsluitsel gegeven kon worden met betrekking tot de 'vragen of Soeter een 
willekeurige zondebok is geweest voor Menno Huizinga en of Soeter gezien dient te 
worden als een onheus bejegende concurrent van het toekomstige Zander-instituut, vast 
staat dat hij in ieder geval slachtoffer is geworden van een diplomatieke beslissing van het 
Genootschapsbestuur. 

SUMMARY 

Prosecuted for illegally practising medicine: Hendrik Soeter, 'heilgymnast' at Groningen. 

During the eighties of the 19th century several physical education teachers who were 
engaged in physical therapy acfivities, so called 'heilgymnasten', believed that only a solid 
organization of serious, educated and well-trained heilgymnasten could bring about a 
positive change in the situation at hand in the field of physical therapy. On September 1st 
1889 the 'Genootschap ter beoefening van de Heflgymnastiek in Nederland' ('Society 
for practising heilgymnastiek in the Netherlands') was founded. One could say that at 
first the 'Genootschap' was tolerated. Several well-known Dutch physicians joined the 
'Genootschap' as 'extraordinary-member'. Very soon however, some physicians came to 
see the activities of this organization as a threat to the process of differentiation and 
specialization in the field of orthopaedic surgery that had just began. They emphasized 
that the 'heilgymnasten', who worked relatively independent from physicians in the field 
of physical therapy, had no legal status; in fact they argued that these practitioners were 
actually breaking the law. A solution to these problems was sought through law-suits 
against 'heilgymnasten' to ensure that they would only practise physical therapy under the 
supervision of physicians. In this paper the plight of one of the Dutch 'heilg^'mnasten', 
Hendrik Soeter, who can be considered as a 'victim' of this strategy, will be discussed in 
more detail. The focus of attention is on the legal proceedings in various courts of justice 
from the lower to the highest level, as well as on the reactions the law-suit against Soeter 
provoked from the government and from organizations and practitioners in the fields of 
physical therapy, physical education and medicine. Although Soeter was finally sentenced 
to two fines, the verdicts did not bring about the change some people had hoped for. 
'Heilgymnastiek' remained a non-regulated activity and the Dutch 'heilgymnasten' had to 
wait for a legal status for their profession untill more than fifty years after the foundation 
of the 'Genootschap'. 

87. Zie voor deze reactie: Terlouw (n. 1), 'Niets dan een handlanger', 243-246. 
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