
HERINNERINGEN V A N CORNELIS WINKLER 
1855—1941. 

Onder dezen titel gaf Mevrouw E. Winkler-Junius de herinne
ringen in het licht, welke haar overleden echtgenoot tusschen zijn 
70e en 80e jaar had neergeschreven. In de Verantwoording, die 
aan dit boek voorafgaat, zegt deze dit werk te hebben verricht, 
omdat naar zijn meening „zoowel de psycholoog als de historie
schrijver altijd wel' iets van belang zal vinden in een persoonlijke 
levensbeschrijving van iemand, die meent levenswaardige dingen 
beleefd te hebben en die beproeft eerlijk te vertellen wat er in 
zijn leven is aebeurd". 

Prof. C. II. Ariëns Kappers noemt in zijn inleidend woord het 
een voorrecht „in dit boek iets te vernemen van de wordingsge
schiedenis en ontwikkeling van een vak der geneeskunde dat vóór 
het optreden van Winkler zoo stiefmoederlijk behandeld is aan 
onze Universiteiten". 

Voor de lezers van dit Maandblad is het misschien wel aardig 
uit deze bron iets te hooren over vroegere toestanden en over het 
leven van Prof. Winkler en zijn tijdgenooten te Utrecht. 

De sehr, werd 25 Februari 1855 geboren te Vianen, waar zijn 
vader geneesheer was en het honorarium van vele visites destijds 
slechts 25 cent bedroeg. Ook zijn grootvader en overgrootvader 
zijn geneesheeren geweest, evenals twee ooms van vaderszijde. 
Terecht kon Prof. Winkler dus zeggen dat „genezen hem in het 
bloed zat". 

Te Vianen heeft hij de lagere school bezocht, waar de lesuren 
vele waren: van 9—12, van^2—4 en bovendien van 5—7. Bij de 
laatste twee uren, de zoogenaamde avondschool, berustte de 
leiding bij een kweekeling, die de vrijheid had onder de leerlingen 
er een ter assistentie uit te zoeken. Dit lot werd een tijdlang be
schoren aan den jongen Cornelis, die aldus zijn eerste opleiding 
kreeg in het lesgeven. 

Tien jaar oud werd hij externe leerling op de kostschool, welke 
de Heer Landolt, een Zwitser, toen te Vianen vestigde. Deze was 
een goed paedagoog met moderne denkbeelden. Op het groote 
schoolterrein deed hij de jongens sport beoefenen, ook moesten 
ze onder zijn leiding leeren zwemmen. Het begin van dit onder
richt was. dat men, of men zwemmen kon of niet, pardoes in de 
Lek werd gegooid.. Bovendien werd een kostschoolleger gevormd 
met een commandant en vier officieren, waarin iedere leerling 
automatisch werd opgenomen; als de jongens in hun witte broek 
en rood hemd door de omgeving marcheerden, waren zij uitermate 
trotsch. Bij de opvoering van eenvoudige tooneelspelen en zelfs 
van operettes in vreemde talen waren de leerlingen, ver over de 
honderd in aantal, allen bijeen. 
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De lessen werden gedeeltelijk in het Fransch, gedeeltelijk in het 
Duitsch, gegeven, daar uit Zwitserland een paar onderwijzers 
waren meegebracht, die alleen deze talen spraken. 

In 1868 keerde Landolt naar Zwitserland terug. Bij zijn opvol
ger verdwenen de beoefening van sport en spel. 

Niet lang hierna heeft de jonge Winkler de school bezocht: hij 
besloot zelf te gaan werken voor het toelatingsexamen van de 
vierde klasse H.B.S. te Amsterdam, waarvoor hij in 1871 slaagde. 
Hier bleek hij niet achter te zijn bij de andere jongens en hij trof 
onder de leeraren voortreffelijke krachten. Hij genoot van de 
onvergelijkelijke lessen in Nederlandsch en geschiedenis van Dr 
W . Doorenbos, die ook Jacques Perk, Frank van der Goes, Wi l 
lem Kloos en Albert Verweij tot leerlingen heeft gehad en door 
zijn bezielend onderwijs grooten invloed heeft uitgeoefend op de 
stichting van de Nieuwe Gids door de laatste drie. Het meest 
voelde Cornelis Winkler zich echter aangetrokken tot den jongen 
docent in de plantkunde, den Leidschen doctorandus H u g o ' d e 

In plaats van eindexamen H.B.S. deed hij in 1873 te Utrecht 
toelatingsexamen voor de universiteit. Zijn vader had hem hiertoe 
in Latijn en Grieksch onderwezen. 

Toen hij den laatsten middag van dit examen in afwachting van 
den uitslag door de Kloostergang heen en weer liep, ontmoette 
hij daar den donker uitzienden jongen man, die tijdens het examen 
een plaats naast hem had. Deze zwaaide met een papier en riep: 
„Ik ben er door". De ander vroeg: „Weet je ook iets van mij?" 
Het^ antwoord was teekenend: „Neen, en het kan mij niet schelen 
ook". Deze jonge man was Steven Birnie, die spoedig daarop een 
zijner beste vrienden aan de universiteit werd en dit levenslang 
zou blijven. 

l a oepiemoei i o / j Wcia v^umeiis Winkier ingesenreven in net 
Album Studiosorum te Utrecht. Gedurende zijn geheelen studen
tentijd woonde hij daar in de Zadelstraat, hoek Donkerstraat, bij 
den kruidenier Hackfoort. een voortreffelijk gezin. 

Hij werd lid van verschillende studentengezelschapnen: Uxyrx 
•joyrx (alles moet overwogen worden), Natura dux nobis et 
auspex (de natuur is onze leidsvrouw en raadgeefster), Bellamy, 
Hollandia meridionals (Zuid-Holland), wier grooten invloed op 
zijn vorming hij later dankbaar erkende. Met andere medische 
studenten at hij aan een gemeenschappelijke tafel bij den kok 
Aertsen in de Korte Jansstraat, terwijl men 's avonds laat samen
kwam op de studentensociëteit P.H.R.M. (Placet hic requiescere 
musis: hier willen de muzen gaarne gaan rusten), gevestigd op 
het Munsterkerkhof, zooals destijds het gedeelte van het Domplein 
tusschen Domtoren en W e d heette. 

Het aantal studenten in de geneeskunde bedroeg toen maar 
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tien. De meesten waren lid van Natura dux nobis et auspex, waar 
ook de hoogleeraren kwamen, wat beider vriendschappelijken 
omgang in de hand werkte. 

De jonge Winkler had het voorrecht in zijn studietijd onderwijs 
te ontvangen van twee historische figuren: Prof. F. C. Donders 
en Prof. Th. W . Engelmann. Voor Donders, die elk onderwerp uit 
de physiologie op buitengewoon heldere wijze en in volmaakt 
stylistischen vorm behandelde, had hij de grootste bewondering. 
Doch van grooter invloed op zijn vorming was Engelmann, de 
werker in een laboratorium, die de kunst verstond met de een
voudigste middelen te woekeren en de belangrijkste ontdekkingen 
te doen. Daar het aantal colleges per week slechts twaalf bedroeg, 
had men voor laboratoriumwerk alle gelegenheid. Bij Prof. Engel
mann en diens vrouw, Emma Engelmann-Brandes, kwamen Win
kler en Birnie, beiden groote muziekliefhebbers, meermalen aan 
huis, destijds centrum van het Utrechtsche muziekleven, waar zij 
zelfs Brahms mochten ontmoeten. 

Op 5 April 1879 promoveerde Winkler op tuberculose; psy
chiatrie en neurologie, die later zijn studieterrein zouden vormen, 
werden toen nog niet onderwezen. 

Daar hij met het afleggen van het artsexamen tot na de groote 
vacantie moest wachten, heeft hij dien tusschentijd gebruikt om 
in de onmiddellijke omgeving van zijn woning practijk uit te 
oefenen. 

Dit was het vierkant tusschen Zadelstraat en Haverstraat en 
tusschen Springweg en Oudegracht, een verschrikkelijke buurt 
vol armlastigen, voor wie in die dagen nog geen sooor van zieken
verzorging bestond. Men vond er de Botersteeg. de Stroosteeg, de 
Galekopsteeg en de Reet in de muur. bevolkt met prostituées, 
souteneurs, misdadigers en andere door de maatschappij uitge-
stootenen. Vele ongelukkigen, die „dokter Kees" daar behandelde, 
stamden volstrekt niet uit de lagere klassen der maatschappij, maar 
waren integendeel verloopen telgen uit adellijke geslachten, zoons 
of dochters uit intellectueele kringen. Hier is de jonge dokter zich 
van het gemis aan psychiatrische en neurologische kennis bewust 
geworden. 

In October 1879 legde hij het artsexamen af. Een week daarna 
werd hij assistent in het Stedelijk Ziekenhuis aan de Zuidwal te 
's Gravenhage op een jaarlijksch tractement van ƒ 300 met vrije 
kost en inwoning. 

Zijn werk als chirurg aldaar heeft hem niet ten volle bevredigd, 
hij wilde onderzoekingsarbeid en verlangde in Utrecht onder 
Engelmann of Talma te werken. Toen hij aan beide hoogleeraren 
hierover schreef, kreeg hij het aanbod te Utrecht lector in de 
psychiatrie te worden. Hiervoor deinsde hij terug, daar hij van 
psychiatrie niets afwist en weinig lust gevoelde dagelijks met 
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krankzinnigen om te gaan; liever wilde hij zenuwpatiënten behan
delen. Kort hierop zocht Prof. Talma, hoogleeraar in de interne 
geneeskunde, een assistent en werd Winkler, ofschoon hij niet 
solliciteerde, tot zijn poliklinisch assistent benoemd op een tracte-
ment van ƒ 500 's jaars. Zoo keerde hij na een afwezigheid van 
twee jaar weer naar Utrecht terug. 

Winkler heeft niet als assistent onder Prof. Talma mogen wer
ken, hij vond bij zijn komst diens plaats ingenomen door Prof. 
C. A. Pekelharing, tot wien hij zich onmiddellijk voelde aange
trokken. 

Buiten het laboratorium had hij een levendig wetenschappelijk 
verkeer met verschillende talentvolle artsen, allen lid van het 
..Maandagavondgezelschap", dat geregeld maandelijks in de vee
artsenijschool vergaderde, waar men elkander de resultaten van 
het werk meedeelde. Een soortgelijk gezelschap was toen het 
..Woensdagavondgezelschap", waarvan alle deftige Utrechtenaren 
lid wraren, die zich op eenigerlei wijze met wetenschap bezig hiel
den. Voor ontspanning hadden de artsen het gezelschap ,,de 
Spin" bij Moeke Riegers in de Voorstraat. Hier was het dat Van 
't Kof, destijds leeraar aan de veeartsenijschool, vertelde van het 
asymetrisch koolstofatoom en van zijn later zoo beroemd gewor
den onderzoekingen op het gebied der stereochemie. Voor meer 
klinische en wetenschappelijke doeleinden was er nog het gezel
schap ..Matthias van Geuns", waar de nieuwste onderzoekingen 
werden besproken. 

In verband met zijn neurologisch werk ging Winkler in 1882 
naar Weenen, waar hij tot inzicht kwam. dat ook de psychiatrie 
wel van physiologisch en neurologisch standpunt kon worden 
onderwezen. Men ried hem te pogen beide in één hand te krijgen 
en zoo mogelijk beide te doceeren. Na zijn terugkeer besprak hij 
dit met Donders, dien hij tot een warm verdediger van de veree-
niging van neurologisch en psychiatrisch onderwijs wist te maken. 
Winkler legde nu zijn praktijk als huismedicus neer en begon zich 
als onbezoldigd geneesheer aan het gesticht in de Lange Nieuw
straat met toegang tot alle patiënten voor zijn nieuwen werkkring 
voor te bereiden. Op 4 Mei 1885 werd hij tot lector in de psy
chiatrie benoemd en na een buitenlandsche studiereis ter verrij-
king van zijn kennis op het gebied der practische psychiatrie 
opende hij 5 October 1885 zijn lessen als lector in de kerkzaal van 
het krankzinnigengesticht met een rede, getiteld: ..De psycho
pathologie als hersenpathologie te midden der klinische weten
schappen". In het gesticht werd een kamer als collegekamer, een 
ander als laboratorium ingericht. 

Dit werk werd onderbroken doordat de regeering Winkler in 
1886 naar Nederlandsch Indië afvaardigde om de oorzaak van 
de ziekte beri-beri op te sporen. Hij ging tezamen met Prof. 
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Pekelharing, aan wien Dr C. Eykman, militair arts, als assistent 
was toegewezen. In Augustus 1887 scheepte men zich voor de 
terugreis in en kon Wmkler zijn werk als lector weer ernstig 
hervatten. 

Daar zijn vader de practijk te Vianen had neergelegd en zich 
te Utrecht gevestigd, nam de jonge lector toen opnieuw intrek 
in de ouderlijke woning. Hier leerde hij als vriendin van zijn 
jongste zuster Catharina Wilhelmina Pelgrim kennen, met wie 
hij 30 Augustus 1888 in het huwelijk trad. Het jonge paar betrok 
een woning in de Nachtegaalstraat en beleefde daar de eerste 
gelukkige huwelijksjaren, die in 1903 door het overlijden van 
Mevrouw Winkler een einde namen. 

Inmiddels had de Utrechtsche faculteit van geneeskunde er bij 
de regeering op aangedrongen een kliniek voor zenuwziekten op 
te richten en het lectoraat om te zetten in een professoraat. Voor 
dit professoraat werd in 1893 een post op de staatsbegrooting 
gebracht, echter niet voor den bouw van een kliniek. Zoolang deze 
ontbrak, weigerde Wmkler het professoraat te aanvaarden. Toen 
deze kliniek werd beloofd, nam hij het aan, werd 25 April 1893 
benoemd en hield 20 September daarop zijn intrede met een rede 
getiteld: „Over de beteekenis van het onderzoek in psychiatrie 
voor de geneeskunde." 

Doch de beloofde kliniek kwam niet. Zoowrel voor het onder
wijs in de neurologie als in de psychiatrie schoot de beschikbare 
ruimte verre te kort en in Maart 1894 berichtte Winkler aan 
curatoren, dat als er niets voor het onderwijs in psychiatrie en 
neurologie zou worden gedaan, hij het zijn plicht zou achten zijn 
professoraat neer te leggen. Deze nota, door. curatoren met een 
schrijven doorgezonden aan de regeering, had evenmin succes als 
een dergelijk adres, door Winkler gericht tot de Tweede Kamer 
en een door de medische faculteit als ook door studenten tot den 
minister met verzoek om steun, 29 October 1894 nog gevolgd door 
een adres van de Maatschappij tot bevordering der geneeskunst 
aan de Tweede Kamer. Op 21 April 1896 vroeg Winkler zijn 
ontslag, dat eerst 19 Juni 1896 werd verleend. 

In de gevangenis te Leeuwarden ging hij nu schedelmetingen 
van misdadigers nemen, maar al spoedig volgde zijn benoeming 
tot hoogleeraar in de neurologie en psychiatrie te Amsterdam, 
waarheen hij in 1896 verhuisde. Wel deed het hem leed Utrecht 
te verlaten, waar hij een uitgezochten kring van kennissen en 
vrienden had en gehecht was geraakt aan het eenvoudige labora
torium, dat hij zelf met weinig hulpmiddelen had tot stand ge
bracht en waar hij vele experimenten had ontworpen. Op 5 Octo
ber hield hij te Amsterdam een intreerede „Over de doelmatige 
beweging in de natuur". Tegelijk met Winkler was Prof. Hector 
Treub als gynaecoloog te Amsterdam benoemd. De Groene Am-
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s te rdammer publ iceerde toen een teekening, w a a r o p de Amster -
damsche s t edemaagd uit een tuil met rozen, die de Ut rech t sche 
haar aanbood, twee rozen plukte, waarui t beider ge laa ts t rekken 
he rkenbaa r wa ren . — 

Achtt ien jaar had W i n k l e r te Amsterdam ha rd gewerk t , toen 
Prof. Hei lbrunner te Ut rech t overleed en hij gepolst w e r d diens 
opvolger te worden . Hij verzocht hierop bedenktijd, to tda t hij de 
door Hei lbrunner n ieuw gebouwde neurologisch-psychia t r i sche 
kliniek in oogen schouw zou hebben genomen. Deze bleek hem 
een voortreffelijk ingericht instituut, dat zijn vur igs te wenschen 
overtrof. H e t denkbeeld nu een eigen kliniek te hebben voor 
psychiatr ie en neurologie, en dan nog v/el een der beste van 
Europa , deed hem den sprong wagen . Toch viel het afscheid van 
Amsterdam, w a a r hij den besten tijd van zijn leven was geweest en 
zijn levenswerk voor een groot deel had verricht, hem uiterst zwaar. 

Z o o deed W i n k l e r dan op 8 Februar i 1915 voor de tweede 
maal zijn in t rede als hoogleeraar te Ut rech t met een rede getiteld: 
,,De verhouding der psychologie tot de physiOiogie van net 
zenuwstelsel" . 

N o g nauwelijks drie jaar v/as W i n k l e r aldus werkzaam, toen 
hij op 20 September 1918 wegens zijn vijfentwintigjarig professo
raat werd gehuldigd. He t werd een zeldzaam schoone dag , al riep 
een toon van weemoed hem toe: „Het is gewees t " en hij zich 
volkomen bewus t w a s , dat op zijn levensweg geen n ieuwe horizont 
zich meer zou openen . 

In 1925 bereikte Prof. W i n k l e r den zeventigjarigen leeftijd en 
nam hij op 20 Juli officieel van zijn collega's en leerl ingen af
scheid met een rede: „ O v e r de toekomst der psychia t r ie" . Veer t ig 
jaar tevoren had hij een plaats voor de psychiat r ie te midden van 
de klinische we tenschappen gevraagd . 

He t emeri taat b rach t slechts weinig verander ing in zijn leerwijze. 
Hij bleef d o o r w e r k e n in de werkkamer der kliniek, welke zijn 
opvolger, Prof. D r L. Bouman, tot zijn beschikking stelde. O o k 
zijn tweede echtgenoote , M e v r o u w M . E. C. Wink le r - Jun ius , die 
zich reeds eenige jaren met de studie der pathologische neurogl ia 
had bezig gehouden, kreeg toestemming in het labora tor ium te 
blijven werken . 

W i n k l e r ' s tacht igs te ver jaa rdag werd door oudleer l ingen en 
collega's tot een feestdag met overgroote b loemenweelde en vele 
hartelijke toespraken gemaakt . O o k stelde men den jubilaris in de 
gelegenheid een reis n a a r het hooggebergte te maken. W a t deze 
hierbij het hoogste aansloeg, was dat zijn bijna eenig overgeble
ven vriend Steven Birnie hem daarop vergezelde. 

T o t den einde toe in het laborator ium werkzaam, is Prof. W i n 
kler. 86 jaar oud, op 5 Mei 1941 te Ut rech t over leden . 

C. C. v. d. G. 
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