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Toen op den morgen van 17 December j . l . , bij het 
behandelen van de begrooting van oorlog in de Tweede 
Kamer, de Geneeskundige Dienst aan de orde was, zag 
menigeen belangstellend uit naar de debatten die daarbij 
zouden plaats hebben. In de laatste jaren toch was het 
steeds meer gebleken dat de organisatie van dezen dienst 
onhoudbaar was, en tal van brochures en artikelen in 
wetenschappelijke tijdschriften en couranten hadden te 
duidelijk op de dagelijks toenemende verwarring in de
zen dienst gewezen, dan dat het langer mogelijk was 
te verzekeren, dat het nog wel een poosje zoo blijven 
kon. De onvoldoende toestand en de onpraktische in
richting van het mateiieel, zoowel als de voortdm-ende 
desertie van het personeel werd te opvallend, om niet 
de attentie te tî ekken. Door de langzame promotie, 
die bij de promotie van alle andere wapens en diensten 
achterstaat, en door het dientengevolge in het oneindige 
voortsukkelen op onmogelijke traktementen, waren zeer 
vele Officieren van Gezondheid verplicht den dienst vaar
wel te zeggen, om in de bwger praktijk een bestaan te 
zoeken, zoodat dan ook nu reeds het tekort tot 33 is 
geklommen en tal van garnizoenen gelieel van militaire 
geneeskundigen zijn ontbloot; en zelfs voor garnizoenen 
sterk een vol bataljon infanterie, een kompagnie artil
lerie en plaatselijke staf geen officieren van gezondheid 
meer te vinden zijn; terwijl er alle kans bestaat dat bij 
het steeds toenemend gebrek aan burger geneesheeren. 
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vele der nog overgebleven officieren van gezondheid het 
voorbeeld hunner collega's zullen volgen. 

De verwachting dat de volksvertegenwoordigincr spre
ken zoude in het belang van den Geneeskundigen Dienst, 
het verwaarloosde kind van zoovele achtcreenvolo-ende 
mmisteriën van oorlog, bleek dan ook niet ongegrond 
te zijn, met aandrang werd reorganisatie zonder uit
stel gevraagd en dooi' do heercn Idzerda, Rombach 
Bieberstein, de Roo en Jonckbloet aangedrongen op 
verbetering van de positie van het personeel, en op het 
nemen van maatregelen om het verval van dezen dienst, 
van zoo algemeen belang, tegen te gaan. 

Het viel genoemde afgevaardigden, niet gemakkelijk 
een duidelijk antwoord van den minister te ontvangen, 
en v̂ij zeggen het den heer Jonckbloet na, het was aldus 
raoeielijk uit 's ministers antwoorden op te maken wat 
de inzichten waren van ZEd. betrel'fende den Geneeskun
digen dienst; toch v̂as de quaestie reeds van zeer ouden 
datum en lagen er nog altijd t\vee plannen tot reorga
nisatie in do kamer; een, wat ^v\j te danken hebben aan 
het krachtig initiatief van onzen geachten algevaardig
den de Roo van Alderwerelt, het andere, aan den ex-
minister graaf van Stirum; toch bleek het ten laatste dat 
ook de minister reorganisatie noo<lig ooi'deelde en ZEd. 
gaf de belofte een plan tot reorganisatie te ontwerpen.' 

Het is nu maar te hopen, dat door al de andere be
langrijke quaesties aan het ministerie van oorlog, niet 
even als zoovele voorgaande jaren weer de Geneeskun
dige Dienst zal worden verdrongen, opdat niet een 
volgend jaar weer zal moeten gezegd worden, «sie 
erbt sich wie eine ewige Krankheit fort." 

Daarom hadden wij dubbel gaarne een meer bepaald 
antwoord van den minister vernomen, vooral aangezien de 
voortdurende decepties door den Geneeskundigen Dienst 
ondervonden, de officieren van o-pznndheid zeer nessi-
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mistisch heeft gestemd, en de vrees bij velen weer bo
ven komt, dat zij met een kluitje in het riet zullen wor
den gestuurd; ten einde hot evenwel niet aan voorstel
len zal ontbreken en den minister een ruime keuze open 
sta, hebben wij het hieronder omschreven schema van 
eene reorganisatie daargesteld, waarbij wij getracht heb
ben zoowel te gemoet te komen aan het verlangen van 
den heer Idzerda, die wenscht dat het leger in tijd van 
oorlog op een goed georganiseerd korps geneeskundigen 
rekenen kan, als aan het verlangen van den Heer Rom-
bach, die wenscht dat door inkrimping van het aantal 
officieren van gezondheid zooveel op den Geneeskundigen 
Dienst worde bezuinigd dat daardoor, zonder bezwaar 
van 's lands schatkist, de positie der overige officieren 
van gezondbeid kan worden verbeterd. Tevens hebben 
wij hierbij getracht ook de wanverhouding op te heffen 
waarin thans de promotie der officieren van den Genees
kundigen Dienst staat tegenover die der andere wapens 
en diensten, nu ze niettegenstaande de hooge lasten en 
moeiten aan het verkrijgen der positie van officier van 
gezondheid verbonden, en niettegenstaande de geî aiTn 
waaraan de geneesheer dagelijks, maar vooral oolc in 
tijden van besmettelijke ziekten blootstaat, steeds in pro
motie bij allen aanmerkelijk acliterstaan. 

Zeer teregt werd onzes inziens door den heer Idzerda 
niet gedeeld in de optimistische beschouwing van den 
minister, toen ZEd. meende verzekerd te kunnen zijn 
in tijd van oorlog steeds genoeg burger geneeskundigen 
te kunnen vinden, om het leger van officieren van ge
zondheid te kunnen voorzien. Wij twijfelen geenszins 
aan de vaderlandsliefde en hulpvaardigheid der burger 
geneesheeren en gaarne gelooven wij dat het waarschijn
lijk bij geen van allen aan den goeden wil zal ontbreken, 
Om onze gewonde landgenooten ter hulpe te snellen, 
maar zullen er bij het groote gebrek aan geneeskundi-
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gen, wat thans roedb dagelijks meer en meer ook in de 
burgerpraklijk ontstaat, veel gevonden worden, die bij 
machte zijn, zich van hun omgeving en uit hun clien
tèle los te maken, wij vreezen dat er niet veel medici 
zullen te vinden zijn, die patiënten en clientèle verla
tende de bataljons te velde of in den strijd zullen vol
gen; en bovendien al bestond daarvoor meer waarschijn
lijkheid, mag een bestuur van oorlog het daarop laten 
aankomen, als het in staat is door behoorlijke bezoldi
ging en promotie een kundig en voltallig korps genees
kundigen te bezitten. Onzes inziens is het verplicht, 
er voor te zorgen, dat het leger te velde in tijd van 
oorlog zeker is van geneeskundige verpleging, even ze
ker van een voldoend aantal doctoren en brancards als 
van getrokken geschut en projectielen. Een andere zaak 
is het echter bij de achterblijvende troepen als depóts-
bataljons, vesting-artillerie en bij de van het slagveld 
naar de hospitalen en infirmeriën getransporteerde zieken, 
hier kan men met meer zekerheid op de hulp van den 
burgergeneesheer rekenen; hier, waar hij werkzaam kan 
blijven in zijn eigen kring, kan men zeker zijn dat het 
ook den soldaat niet aan zijn geneeskundige hulp ont
breken zal, de burgergeneesheer kan zijn clientèle (al 
zij deze dan ook tot de belangrijkste gevallen beperkt) 
blijven waarnemen, en zal nog wel tijd vinden, in de 
groote hospitalen, den Eerstaanwezend officier van ge
zondheid behulpzaam te zijn, of op plaatsen waar geen 
militair geneeskundige aanwezig is in de geneeskundige 
behandeling der zieken en gewonde soldaten te voor
zien. Hier kunnen wij zeker zijn dat allen unaniem 
zoo veel in hun vermogen is behulpzaam zullen zijn. 

Op grond van dien wenschte ik hier eene organisatie te 
schetsen, die ten doel heeft in tijd van oorlog het veld-
leger met een voldoend aantal geneeskundigen toe te rus
ten, terwijl in tijd van vrede dit aantal voldoende zal zijn, 
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om in de behoefte aan geneeskundige hulp bij alle korp
sen, garnizoenen en ziekeninrichtingen te voorzien; welke 
laatsten dan in tijd van oorlog onder leiding van een 
hoofdofficier van den Geneeskundigen Dienst aan de bur-
gercoUegas worden overgelaten. 

Volgens de tegenwoordige formatie moet bij elk ba
taljon 1 officier van gezondheid aanwezig zijn (de helft 
der bataljons is echter geheel en al zonder genees
kundige) dus op elke 800—1000 man die te velde gaan 
één arts zonder brancard, zonder brancardiers, met 
niets anders toegerust dan een randseldrager en een 
verbandrandsel. Het zal wel onnoodig zijn uit het aan
tal gewonden in de laatste oorlogen aan te toonen, hoe 
onvoldoende één geneeskundige is voor meer dan 800 
soldaten die te velde gaan, de ondervinding toch leerde 
dat op elke 300 a 400 man zeker een geneeskundige, 
door de noodige helpers bijgestaan en toegerust met 
een voldoend materieel, aanwezig moet zijn; daarom 
acht ik voor eik bataljon noodig 2 bataljons artsen een 
der 1̂  klasse en een der S*" klasse, verder 2 onderoffi
cieren van den Geneeskundigen Dienst, 12 hospitaal-sol
daten, benevens een goed ingerichte ziekenwagen, en 
minstens 2 brancards. Op dezelfde wijze moet ook elk 
gedeelte artillerie (3 batterijen) en elk gedeelte cavalle-
rie (2 escadrons) behoorende tot eene divisie, van ge
neeskundig personeel en materieel worden voorzien. Aan 
het hoofd van den Geneeskundigen Dienst van de bri
gade plaatse men een brigade-arts (majoor). 

Men heeft dan het voordeel dat bij splitsing van het 
bataljon of van het gedeelte artillerie en cavallerie be
hoorende tot eene divisie aan elke 2 komp. infanterie 
(circa sterk te zamen 400 man), of aan elk gedeelte 
cavallerie of artillerie, een geneeskundige kan worden 
toegevoegd, die toegerust met een sergeant van den Ge
neeskundigen Dienst, 6 hospitaal-soldaten en een bran-
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card in staat zal zijn voldoende geneeskundige hulp te 
vcrlccnen. Ingeval elke kompagnie op zich zelf staat kan 
aan die kompagniën, waarvoor geen bataljons-arts beschik
baar is, een sergeant en 2 manschappen van den Genees
kundigen Dienst worden toegevoegd. 

Aan het hoofd van den Geneeskundigen Dienst van het 
veldleger moet zijn geplaatst een kolonel aan wien is toege
voegd een majooreneen officier vangezondhe.idder2'= klasse. 

Volgens de boven omschreven formatie moet bij elke 
brigade aanwezig zijn: 

1 brigadearts (majoor). 
5 bataljonsartsen der 1'' klasse (kapiteins). 
5 » » 2*̂  ;) (luitenants). 
Voorts moet voor de reserve cavallerie, de reserve 

artillerie, transporttrein en pontonniers beschikbaar zijn 
2 majoors en 5 officieren van gezondheid der 1"klasse, 
zoodat alles te saam genomen op voldoende wijze het 
veldleger van geneeskundigen zal zijn voorzien als daarbij 
zijn geplaatst, in het geheel: 

1 kolonel. 
12 majoors. 
50 officieren van gezondheid der !•= klasse. 
46 » » » )) 2"̂  )) 
Terwijl nu dit personeel het leger te velde verpleegt, 

en in den dienst op die forten waar geen geneeskun
digen van het veldleger of der schutterij aanwezig zijn 
de candidaat-artsen voor het Nederl. of Indische leger 
worden gedetacheerd, worden de depots, reserve-esca-
drons, vesting-artillerie, in het kort, de manschappen 
die in de vestingen achterblijven als vaste bezetting, be
nevens de zieken in de hospitalen, verpleegd door burger 
geneesheeren, onder leiding van een luitenant-kolonel 
van den Geneeskundigen Dienst, die ook door de be
schikbare officieren van gezondheid der schutterij moet 
worden terzijde gestaan. 
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Deze luitenant-kolonels worden als garnizoens-artsen 
geplaatst aan de 7 grootste ziekeninrichtingen, de bri
gade-artsen en bataljons-artsen zijn in tijd van vrede 'm 
de hospitalen onder hun toezicht werkzaam. 

Aan het hoofd van den Geneeskundigen Dienst plaatse 
men een inspecteur-generaal, bijgestaan door een kolo
nel, die bij afwezigheid of ziekte van den inspecteur diens 
functie waarneemt. De inspecteur, die tot heden slechts 
als bijzondere gunst tot generaal-majoor titulair werd be
vorderd, ontvange oogenblikkelijk bij de aanvaarding 
zijner hoogst belangrijke betrekking, den rang van gene
raal-majoor met het daaraan verbonden traktement: de 
belangrijke positie door hem üi het leger ingenomen 
wettigt volkomen de aanspraak op dezen rang. 

Als wij nu alles resumeren dan komen wij voor het 
geheele personeel van den Geneeskimdigcn Diensl tot de 
volgende formatie. 

1 inspecteur (generaal-majoor). 
2 kolonels. 
7 garnizoens-artsen (luitenants-kolonels). 

12 brigade-artsen (majoors). 
50 bataljons-artsen l'̂  klasse (kapiteins). 
46 )) 2' » (hiitenants). 

te zamen 118 officieren van gezondheid; volgens de 
tegenwoordige formatie moeten er zijn 134, de gelden, 
die door deze inkiimping van het personeel beschikbaar 
komen, kunnen dan worden aangewend, om depositie der 
overige officieren van gezondlieid te helpen verbeteren. 

Zoo zoude het wenschelijk zijn om de oudste helft 
der officieren van gezondheid 1'' klasse weer terug te 
brengen op dezelfde traktementen, die zij voor een tien
tal jaren reeds genoten, ƒ 2400, en de jongste helft op 
ƒ 2000 te brengen, terwijl aan de oudste helft der 
officieren van gezondheid der '•2" klasse ƒ 200 meer 
traktement dan aan de jongsten wordt gegeven, zoodat 
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zij na een vijftal jaren dienst in het genot kunnen zijn 
van een traktement van / 1600. 

Voorts zouden ook de pensioenen op andere wijze 
moeten worden geregeld en naar het aantal dienstjai^en 
en niet naar den rang worden bepaald, misschien in 
verhouding tot de traktementen, die de officieren van 
gezondheidgenoten op het oogenblik hunner pensionnering. 

Wat verder de wijze betreit, waarop zoude moeten 
worden voorzien in de behoefte aan officieren van ge
zondheid, zoo zoude ik de vrije studie verkiezen en 
dus opheffing der zoogenoemde kweekschool en navol
ging der marine wenschelijk achten. 

Gedurende een bepaald aantal jaren, zoude dan eene 
toelage kunnen verstrekt worden aan studenten, die met 
goed gevolg het natuurkundig examen hebben afgelegd, 
en die dan hunne verdere studiën zouden kunnen voort
zetten aan die inrichting voor hooger onderwijs, die 
hun het geschiktste voorkomt, en op die plaats waar 
dit het meest met hun belangen overeenkomt. 

Na tot officier van gezondheid te zijn benoemd, zou
den zij gedurende één jaar aan een der grootste hospi
talen kunnen worden geplaatst, om zich gemeenzaam 
te maken met het administratief en militair gedeelte 
hunner betrekking. 

Op deze wijze wordt door den student de carrière van 
officier van gezondheid gekozen, terwijl hij reeds niet 
meer vreemd is aan de geneeskundige wetenschap
pen, en beter de eischen kan overzien aan de betrek
kingvan militaire geneeskundige verbonden, dan wanneer 
hij geheel onbekend met de carrière die hem wacht op 
jeugdiger leeftijd als mil. med student in dienst treedt. 
Men heeft meer kans te verwachten, dat vrije wil de aan
staande officieren van gezondheid leiden zal bij de keuze 
hunner carrière als zij deze aldus zicli uit overtuiging kie
zen, dan wanneer, door jaarlijks hooger opgevoerde toela-
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gen, oogcnblikkelijk bij het in dienst treden reeds te genie
ten, de ouders worden verlokt om op goedkoopo wijze hunne 
zonen eene wetenschappelijke opleiding te verzekeren. 

De gelden die thans voor de kweekschool noodig zijn 
zouden dan kunnen dienen om, samengevloeid met de 
traktementen der 16 officieren van gezondheid, die 
volgens deze formatie zouden kunnen worden gemist, 
te voorzien in do vermeerderde uitgaven voor het 
officiers- en hulp-personeel. De positievan militair genees
kundige zoude daardoor genoegzaam verbeteren, zoo dat 
er een voldoend aantal studenten zoude gevonden worden 
die, al ware het dan ook slechts voor een vijftal jaren 
en als voorbereiding voor hunne burger praktijk, de betrek
king van officier van gezondheid zouden willen aanvaarden. 

Desverkiezende zoude in plaats van jaarlijksche toe
lage aan de studenten, die dit verlangen, bij hun in 
dienst treden als officier van gezondheid, als gratificatie, 
het montant van 2 of 3 jaar toelage kunnen worden 
uitbetaald en een jaar verlof toegestaan worden, om aan 
een buitenlandsche academie hunne studiën te kunnen 
voortzetten. 

De officieren van gezondheid zouden na hun indienst-
treden als zoodanig slechts aan één examen moeten 
onderworpen worden, wat b. v. 6 jaar na hun indienst-
treden zoude worden afgenomen en hun, na dit met 
succes te hebben afgelegd, de promotie tot hoofdofficier 
mogelijk maakte. 

Dit voor zoover de formatie betreft van het officiers
personeel, hiermede is evenwel zooals.wij boven zagen, 
nog slechts voor een gedeelte in de hoogst noodige 
reorganisatie voorzien, en blijft dus nog uitbreiding en 
verbetering zoowel van het hulppersoneel als van het 
materieel over, hetwelk thans beide in een weergalooze 
gebrekkigen toestand is. 

Zal de bataljons-arts in staat zijn, om zijn veelom-
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vattende taak in oorlogstijd, voldoende te verrichten, dan 
moet bij over een voldoend hulppersoneel en geschikt 
materieel kunnen beschikken. 

De brigade-arts moet zijn toegerust met 5 zieken
wagens en 10 brancards, waarbij de noodige helpers 
en brancardiers, zoodat elk bataljons-arts een brancard 
met liet noodige hulp-personeel en elk eerstaanwezend 
bat.-arts bovendien nog een ziekenwagen ten dienste staat. 

Wil men zeker zijn van een goed personeel adsis-
tenten in tijd van oorlog, dan moeten deze ook reeds 
in tijd van vrede voorhanden zijn, en moet elk batal
jons-arts minstens op een ervaren, handig en geschikt 
adbistent kunnen rekenen, die bekend met de eerste 
beginselen der ontleedkunde, heelkunde, verbandleer 
enz. van onberekenbaar nut kan zijn als adsistent, ter
wijl de rest der hospitaal-soldaten, ten getale van 6 aan 
elk officier van gezondheid toegevoegd, behulpzaam is 
in het aanbrengen en laven der gewonde manschappen 
en het verleenen van de eerste hulp en een hunner is 
belast met de zorg voor het verband. 

Terwijl de hospitaal-soldaten uit de intelhgentste en 
geschiktste manschappen van het.bataljon aan den ba
taljons arts worden afgestaan, en door dezen tot ge
schikte hospitaal-soldaten worden opgeleid, en ook uit 
de miliciens kunnen genomen worden, zouden de ser
geanten van den Geneeskundigen Dienst alvorens tot 
die betjx'kking te worden benoemd zich moeten ver
binden als zoodanig den lande eenige jaren te dienen'; 
ten einde het best in hun behoefte te voorzien, komt 
het mij wenschelijk voor dat de bataljons-artsen onder 
de hospitaal-soldaten aan hun leiding toevertrouwd, 
diegene opsporen, die hun het geschiktste voorkomen 
voor promotie. Bestaat bij deze lust, verstand en ijver 
in voldoende mate, om tot sergeant der Geneeskundige 
Dienst opgeleid te worden, dan worden zij door de ba-
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talj ons-artsen aan den brigade-arts en door dezen aan 
den inspecteur voorgedragen tot detachering naar Utreclit. 

Hier worden zij onder leiding van den kolonel chef 
van den Geneeskundigen Dienst van het veldleger, en 
door de officieren van gezondheid aan hem toegevoegd 
onderwezen in de beginselen der ontleedkunde, heel
kunde , verbandleer enz., en na met goed gevolg een 
examen in de onderwezen vakken te hebben afgelegd 
bevorderd tot onder-officier, met den rang en het trak
tement van sergeant of sergeant-majoor, na alvorens 
eene vrijwillige verbindtenis voor zes jaren te hebben 
aangegaan. Wanneer er geen plaatsen genoeg open 
zijn, om al diegenen die daartoe geschikt zijn, en 
examen hebben afgelegd voor adsistent tot sergeant te 
benoemen, kunnen zij in afwachting van eene vacatui'e 
tot korporaal worden aangesteld. Hun traktement zoowel 
als dat der hospitaal-soldaten moet meer bedragen dan 
dat der korporaals en manschappen combattanten ten einde 
altijd over een voldoend aantal te kunnen beschikken 

Wanneer de hospitaal-soldaten tot sergeant zijn be
noemd , worden zij geplaatst bij de korpsen, toegevoegd 
aan den bataljons-arts en wordt door hen, vergezeld van 
een of twee hospitaal-soldaten, het bataljon of escadron 
steeds op marschen, bij schijfschieten enz. gevolgd; waar
door de officieren van gezondheid in staat worden ge
steld , zich ongestoord aan hun zieken in binnen- en bui-
ten-dienst te kunnen wijden en tevens het bataljon nooit 
geheel en al van de eerste geneeskundige hulp is ontbloot. 

Even belangrijke wijzigingen als noodig zijn in het 
personeel van den Geneeskundigen Dienst, behoeft ook 
het materieel, in het algemeen de lokalen waarin en 
de hulpmiddelen waarmede de militair geneeskundige 
arbeiden moet. De hospitalen en infermeriën, in de 
ongezondste wijken gelegen en meestij ds uit oude afge
dankte gebouwen als kloosters, stallen enz. bestaande, 
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munten uit door gemis aan versclio luclit en licht, 
geen der nuttige wenlccn, die de hygiëne aangeeft, lean 
hier worden toegepast, de handboeken van den militair 
geneesheer leeren hem tal van nuttige en doelmatige 
inrichtingen voor behoorlijke ventilatie, verwarming, 
riolering enz. kennen, maar te vergeefs zoekt hij in 
zijne ziekeninriclitingen naar de toepassing van al dat
gene, wat hij in zijne handleiding der gezondheidsleer 
als van onschatbare waarde leerde kennen; en wat 
overal in het buitenland met het meeste succes werd 
in toepassing gebracht. 

De ziekenwagens waarin de geneesheer zijn gewonden 
moet vervoeren bestaan uit plompe, stootende, slecht 
gesloten bakken, van niets dan van smalle lederen kus
sens voorzien, die op de zieken, die daarmee moeten 
worden vervoerd, zulk eenen nadeeligen invloed uitoefe
nen , dat velen bij de manoeuvres op de heide smeeken, 
om hever daar achtergelaten te worden, dan in deze 
wagens te worden meegevoerd. Niet ten onregte staat 
de ziekenwagen dan ook bij den soldaat bekend onder 
den naam van den martelwagen. Eigenaardig is het 
antwoord wat de staatsraad Hej^felder, kolonel bij den 
Russischen militaü" Geneeskundigen Dienst gaf aan den 
vorigen inspecteur, op de vraag, hoe hij onze zieken
wagens vond, toen ZHEdG zeide in het arsenaal wel 
een gewone militaire transportwagen te hebben aange
troffen maar geen ziekenwagen, niettegenstaande deze 
hem wel degelijk was aangetoond. Toen hem werd 
gevraagd naar zijn oordeel over de instrumenten in het 
magazijn aangetroffen, antwoordde hij daar veel bruikbare 
maar ook veel niet bruikbare instrumenten te hebben 
aangetroffen. Wat verder de brancards betreft, deze schit
teren door hunne afwezigheid, niettegenstaande in het bui
tenland reeds brancards werden aangeschaft vande vinding 
van een onzer Nederlandsche officieren van gezondheid. 
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Ook (Ie verbandrandsels hoe netjes deze ook op den 
eersten aanblik schijnen, zijn ondoelmatig, ze doen 
met al hun hokjes en door de juiste vulling meer aan 
een bouwdoos denken dan aan een bergplaats voor 
instrumenten, verband en geneesmiddelen, dat alles 
met den meesten spoed moet kunnen uitgenomen en weer 
opgeborgen worden, terwijl, zooals reeds door den heer 
Gori werd aangetoond, de inhoud belangrijk dient ge
wijzigd te worden, vooral wat de heelkundige instru
menten betreft, waarvan sommigen, die thans aanwezig 
zijn, zouden gemist kunnen worden b. v. de trepanatie-
toesfellen, terwijl andere meer noodzakelijke ontbreken, 
als b. V. een duphcaat emputatiemes, verschillende zagen, 
een heft voor ieder mes, terwijl in elke verbandrandsel 
ook eene bandage van Esmarch aanwezig behoort te zijn. 

Het oordeel, dat het materieel van den Nederlandschen 
Geneeskundigen Dienst geheel onvoldoende is, werd door 
zoo vele daartoe bevoegde personen reeds uitgesproken en 
erkend, dat het hun die de verhouding niet kennen, waarin 
onze Geneeskundige Dienst staat tegenover de miütaire ad
ministratie , zeer verwonderen moet, dat daarin nog 
geen verandering is gebracht, gelukkig evenwel be
hoeft de militaire geneeskundige zich niet te verwijten 
dat hij zelf de oorzaak is, dat daarin tot heden nog 
geen verbetering werd aangebracht; aan rapporten die 
de ellendige toestand aantoonden, waarin een en ander 
verkeerde, noch aan \yenken tot verbetering, noch aan 
brochures of couranten artikelen, waarin werd aange
toond , hoe weinig alles kon beantwoorden aan zijn doel, 
heeft het ontbroken, evenmin als aan officieel e aanvra
gen door chefs en inspecteur gesteund om voldoenden 
beter materieel, maar wie ook de klacht uitte, het 
was en bleef de stem van den roependen in de woestijn. 

Waren de wenschen ingewilligd en de raadgevingen 
opgevolgd door de militair geneeskundigen geuit, en 
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ware de Geneeskundige Dienst in staat geweest, de 
invloed der bureaucratie en administratie op den militair 
Geneeskundigen Dienst krachteloos te maken, dan zoude 
voorzeker de toestand anders zijn; en zoude rekenschap 
zijn gehouden met de eischen des tij ds en onze mili
taire geneeskundigen zouden het oordeel van den vreem
deling over de inrichting van zijn dienst en materieel 
niet behoeven te schromen, hij zoude niet als thans, 
wanneer belangstellende buitenlandsche collegas tot ons 
komen, hen behoeven rond te leiden in donkere, toch
tige, vochtige hospitalen of infirmerieën, waar soms bij 
het licht vaneene vetkaars een amputatie moet worden 
verricht, of als naar de transportmiddelen, ziekenwagens 
brancards etc. wordt gevraagd, verplicht zijn hun de grie
vende bekentenis te doen, dat ons niets anders ten dienste 
staat dan enkele plompe, tochtige hossekarren, ten onrechte 
hier ziekenwagens genoemd, waarin ons nu en dan goed
gunstig wordt toegestaan onze zieken te deponeren. 

Zal de militair geneesheer nuttig zijn, men binde hem 
dan niet de handen, maar steuuo hem, waar hij door 
zijn werkkring bijzonder nuttig en lieilzaam zijn kan 
voor het leger. Geeft hem liospitalen, naar de eisclien 
des tijds gebouwd en ingericht in plaats vaii kloosters 
en stallen, om daarin de zieke landskinderen te verple
gen, geeft hem doelmatige transportmiddelen voor zijne 
gewonden, geeft hem in een woord datgene, waarop 
zijn positie hem aanspraak geeft en waarmee zijne col
legas in alle andere Staten van Europa zijn toegerust: goede 
ziekeninrichtingen, goed materieel, voldoend hulpperso
neel en voldoende traktementen; wanneer een hospitaal 
of infirmerie, wanneer ook eene kazerne zal worden 
gebouwd of vernieuwd, raadpleegt ten minste steeds 
nevens den bouwkundige en nevens de administratie ook 
den geneesheer en volgt zijn wenken op, luistert naar 
de raadgevingen, die hij als deskundige geven kan, 
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opdat niet slechts soliditeit en goedkoopte maar ook 
de gezondheidsleer worde in het oog gehouden. Wan
neer hij heeft aangetoond dat verbeteringen in den bouw 
van kazernen en hospitalen hoogst noodig zijn, als hij 
rapporteert, dat het hem onmogelijk is door gemis aan 
versche lucht en gebrek aan licht zijne zieken naar de 
eischen der kunst te behandelen, als hij aantoont dat 
door slechte riolering of inrichting van privaten zich 
schadelijke gazen verspreiden in de gebouwen, laat dan 
ook zijn wenschen tot verbetering worden ingewilligd, 
en hij niet altijd blijven kloppen aan een doovenmans 
deur. Wijzigt ook zijn positie tegenover de bataljons- en 
regimentskommandanten zoodanig, dat hij zich slechts 
onder de directe orders van zijn Geneeskundigen chef be
vindt en meer zelfstandig kan optreden tegenover de 
k orpslcommandanten. 

Geeft hem daar waar hij met de administratie moet 
samenwerken de prioriteit, opdat het niet langer moge
lijk blijve dat de laatste schouderophalend doof blijft 
voor zijn eischen, laat daar de geneeskundige de eerste 
zijn in het belang der zieken, in het belang der gan-
sche armee; de geneesheer heeft recht op die prioriteit, 
hij alleen weet wat hij behoeft om zijn gezonden gezond 
te houden en zijn zieken te herstellen. 

Laat de administratie zorgen dat datgene worde aan
geschaft wat de geneesheer vi^aagt, maar ontneemt haar 
het voogdij schap over den Geneeskundigen Dienst, wat 
tot niets anders dient, dan den geneesheer steeds te 
belemmeren in zijn werkkring; aangezien de admini
strateur natuurlijk niet als de geneesheer beoordeelen 
kan, wat in het belang der zieken aanwezig moet zijn, 
en toch tot heden steeds de opperste macht bezit, om te 
weigeren of toe te staan wat hem goeddunkt. 

Wanneer op die wijze de functie en positie van den Offi
cier van Gezondlieid zal zijn gewijzigd, zal hij van on-
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schatbaar nut kunnen zijn; dan zal er ook geen te kort 
meer bestaan aan militaire geneeskundigen, "en zal men 
zijn toevlucht niet behoeven te nomen tot steeds hooger toe
lagen om het aantal aspiranten tot die betrekking voltallig 
te maken; een goed georganiseerd korps geneeskundigen 
zal met den meesten lust en ijver steeds de armee ter zijde 
staan en de Nederlandsche geneeskundige dienst zal zich 
veilig met die van alle andere staten kunnen meten. 

Tot eene reorganisatie van den geneeskundigen dienst 
behoort ook nog verbetering van de positie en v̂ îjziging 
in den werkkring van den militairen apotheker." Voor 
niemand in het leger is de positie van officier minder 
gunstig dan voor dezen, en wij stemmen het de HH. 
Idzerda, de Roo en Rombach gaarne toe, dat ook het lot 
der apothekers dringend verbetering eischt; bij de hooge 
eischen, die tegenwoordig aan de officieren der pharmacie 
worden gesteld, zullen er moeielijk jonge heden gevonden 
worden, geneigd de onvoordeelige betrekking van militair 
apotheker te kiezen, aangezien deze nog slechter wordt 
bezoldigd dan de betrekking van officier van Gezond
heid, en zelfs in promotie bij deze nog achterstaat. 

Ofschoon het misschien billijk is om de geneesheer , 
die op typhuszalen en slagvelden aan meer gevaar is 
blootgesteld, en wiens studie grooter omvang heeft, 
eenige voordeden toe te staan boven de apothekers, 
zoo begrijpen wij toch evenmin als de heer Rombach, 
waarom de militaire apothekers, althans bij de andere 
wetenschappelijke wapens moeten achterstaan. De kleine 
getalsterkte van het korps brengt toch reeds van zelve 
mede, dat de hoogere rangen voor de apothekers niet bereik
baar zijn, het is dus niet meer dan billijk dat zij daar 
voor in de subalterne rangen worden schadeloos gesteld 
en dat zij althans in deze rangen aanspraak hebben op 
gelijkstaande promotie en bezoldiging. Ook hun werk
kring moet worden gewijzigd, opdat zij niet meer uit-
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sluitend artsenijmengkundige zijn, maar zij door hun 
kennis van scheikunde, natuurkunde, plantenkunde, 
dierkunde, enz. verschillende voedings- en keuringscom-
missiën zullen kunnen voorlichten. 

Ten einde ook voor hun reorganisatie hetzelfde tot 
punt van uitgang te nemen, wat de Heer Rombach voor 
de officieren van gezondheid wenschte, door inkrimping 
van het personeel de positie te verbeteren, zonder be
zwaar van 's lands schatkist, zoude ik het aantal apo
thekers willen brengen op 23; op enkele plaatsen toch, 
waar er nu aanwezig zijn, zouden zij kunnen gemist 
worden; althans indien op de volgende wijze in de 
pharmaceutische dienst werd voorzien. 

Bij elke brigade wenschte ik te plaatsen een apothecar 
der 2' kl. toegevoegd aan de brigadearts, die in tijd 
van vrede de apotheek waarneemt in de plaats waar de 
kommandant en chef van den geneeskundigen dienst 
der brigade zich bevindt. Hem is opgedragen deze 
beiden voor te lichten in alles wat zoowel de voeding 
als de kleeding der manschappen betreft, door het 
onderzoeken van drinkwater, kempen van vleesch, brood, 
laken, schoeisel enz. Bovendien zullen zij er voor moe
ten zorgen dat ten allen tijde eene voldoende hoeveel
heid der meest noodige medicijnen aanwezig zijn, om 
bij plotselinge mobilisatie in de eerste behoeften daaraan, 
alle officieren van gezondheid der brigade te kunnen 
voorzien. 

Behalve deze 9 brigadeapothekers wenschte ik 9 apothe
kers der 1' kl., 2 majoors en 1 luit.-kolonel; laatstge
noemde als Eerste apotheker aan het magazijn van ge
neesmiddelen, de beide majoors aan de beide grootste 
hospitalen; terwijl de apothekers der IMdasse geplaatst 
zouden moeten worden bij de zes grootste ziekeninrich-
tingen en drie van hen aan het magazijn van genees
middelen; de apothekers der 1" kl. zouden dus geheel 
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los zijn van de korpsen, terwijl de apothekers der 2'̂  
klasse aan den brigadearts toegevoegd, deze steeds in 
alles wat keuring van voedingsmiddelen en kleeding der 
brigade betreft, ter zijde staat. 

De eigelijke artsenijmengkunde, voor zooverre geen 
vergiften worden voorgeschreven, wenschte ik te doen 
uitoefenen door onderofficieren der pharmacie; in de 
groote hospitalen onder verantwoording en toezicht van 
den apotheker, in de kleinere ziekeninrichtingen onder 
toezicht en verantwoording van den eerstaanw. officier 
van gezondheid. Wanneer geneesmiddelen worden 
voorgeschreven, waarin vergiften voorkomen, zullen 
deze eigenhandig moeten worden bereid door den ge
neesheer die deze voorschrijft, behalve in hospitalen 
waar een apotheker is geplaatst, waar de bereiding 
dezer geneesmiddelen door dozen moet plaats hebben; 
behalve hiervoor zal de apotheker bovendien zorg dragen, 
voor het nauwkeurig mikroskopisch en chemisch onder
zoek der genees- en levensmiddelen, de verantwoording 
der apotheek en waar dit noodig wordt geacht voor het 
qualitatief en quantitatief onderzoek van de af- en uit
scheidingen der patiënten. 

De onderofficieren der pharmacie wenschte ik op 
dezelfde wijze te verkrijgen uit hospitaal-soldaten, die 
zich voor zes jaren willen verbinden, als ik dat hier 
boven voor de adsistenten der bat.-artsen voorstelde. 
Diegene der hospitaal-soldaten, die daartoe lust en intelli
gentie bezitten, wenschte ik ook naar Utrecht te deta
cheren, om daar door een apotheker der 1*' klasse en 
een der 2̂  klasse te worden opgeleid tot onderofficier 
der pharmacie. Na voldoend examen voor de com
missie aldaar, waarin nu ook de eerstaanw. apotheker 
en een der instructeurs zitting heeft, te hebben afge
legd, zouden zij dan tot onderofficier der pharmacie op 
gelijke traktementen als de onderofficieren van den &e-
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neeskundigen Dienst kunnen worden bevorderd en aan 
de ziekeninrichtingen worden geplaatst. 

Met inbegrip dezer beide apotbekers-instructeiirs zoude 
de formatie der militaire apothekers dus zijn als volgt: 

1 luitenant-kolonel. 
2 majoors. 

10 apothekers 1*̂  klasse (kapiteins). 
10 » S'̂  » (luitenants). 

Zooals ik boven reeds aangaf zouden de traktementen aan 
die rangen verbonden in overeenstemming moeten worden 
gebracht met die der overige wetenschappelijke wapens. 

Ook de vétérinaii-e dienst eischt herziening, en de 
promotie en bezoldiging der paardenartscn verbetering, 
opdat zij meer in overeenstemming worde gebracht met 
die der andere beredene officieren; terwijl het mij 
wensclielijk voorkomt hun positie zoo zelfstandig moge
lijk te maken, vooral ook tegenover de regimentskom-
mandanten; aan het hoofd van dien dienst zoude een 
directeur met den rang van luitenant-kolonel moeten 
geplaatst zijn, aan wien te 's llage, aan het bureau van 
den Geneeskundigen Dienst, onder toezicht van den in
specteur van dien Dienst, de leiding der zaken (de 
veterinaire dienst betrelfende) is opgedragen. 

Even als bij de officieren van gezondheid zoude ook 
bij hun formatie het punt van uitgang moeten zijn een 
voldoend aantal paardenartsen te bezitten om het veld-
leger te voorzien; bij elke divisie zouden 4 paardenart
sen: twee derlMdasse en twee der 24dasse kunnen wor
den geplaatst, terwijl een hoofdofficier aan het hoofd van 
den vétcrinaireu dienst te velde zou moeten geplaatst wor
den; voorts moet de reserve nog van paardenartsen wor
den voorzien, zoo dat een formatie circa als die van de 
hierboven omschreven pharmaceutischen dienst wensclie
lijk zoude zijn. 

Rij de niet te velde ti'ekkende escadrons zon de hulp 
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van burger deskundigen moeten worden ingeroepen. Hoe 
verder de indeeling of liever plaatsing bij de bereden korp
sen en andere wijzigingen in dezen dienst zouden moeten 
worden aangebracht, is het best door den aanstaanden 
directeur van den vétérinairen dienst te doen voorstellen. 

Ik heb hier slechts in enkele trekken een schema van' 
reorganisatie van den Geneeskundigen Dienst aangegeven 
en ben overtuigd dat het nog veel leemten bevat; ik 
hoop dat het dan ook veel verbeterd en aangevuld moge 
worden, opdat het alsdan de goedkeuring moge weg
dragen van hen, in wier handen de dure plicht berust er 
voor te waken dat het leger, zoowel in tijden van oorlog 
als van vrede, op voldoende geneeskundige hulp rekenen 
kan, en even goed toegerust zij met geneesheeren en bran
cards als met mitrailleuses en achterlaadgeweren. 

Het is te hopen dat de reorganisatie niet langer uit-
blijve, reeds te lang toch werden de klachten en waar
schuwingen der officieren van gezondheid in de wind 
geslagen, want zijn nu reeds voor het leger de gevolgen 
van de slechte promotie en organisatie van den Geneeskun
digen Dienst onaangenaam, vreeselijk zouden zij zijn als 
bij het tegenwoordig gebrek aan personeel en materieel,' 
het leger moest worden mobiel verklaard. In 1870 
waren gedurende de mobiUsatie voor de 8000 man in 
de nieuwe Hollandsche waterlinie in het geheel twee 
officieren van gezondheid beschikbaar, de officieren van 
gezondheid te velde waren zonder hulpmiddelen, hun batal
jons lagen in verschillende kantonnementen zoodanig ver
spreid, dat ze onmogelijk alle kompagniën van ge'ïiees-
kundige hulp konden voorzien; aan vervoermiddelen, hulp
personeel, aan alles gebrek, en toch werd verzekerd dat 
bij den Geneeskundigen Dienst alles in orde was; .maar 
zeer terecht werd door verschillende afgevaai-digden in 
de Tweede Kamer hieromtrent twijfel geopperd en van 
af dat oogenblik op reorganisatie aangedrongen; maar 
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steeds geschiedde er niets in het belang van den Genees
kundigen Dienst, er werd veel beloofd maar er kwam 
niets tot stand, en de stem der volksvertegenwoordigers, 
die op reorganisatie aandrongen, bleven tot heden als 
die der otficieren van gezondheid, de stem van den 
roependen in de woestijn. 

Thans evenwel heeft de minister Weitzel eene reor
ganisatie beloofd, na het veelzijdig protest in de kamers 
tegen de tegenwoordige inrichting van den Geneeskun
digen Dienst; door de Heer de Roo was, in tegenstelling 
van de onverschilligheid waarmede de Geneeskundige 
Dienst werd bejegend, reeds vroeger een schoon plan van 
reorganisatie bij de Tweede Kamer ingediend, de H.H. 
Idzerda, Rombach, Jonckbloet en de Bieberstein toonden 
wederom 17 December jl. dat ook zij zijn overtuigd van 
de noodzakelijkheid, zoo spoedig mogelijk eene goede reor
ganisatie van den Geneeskundigen Dienst tot stand te bren
gen , de tegenwoordige inspecteur is doordrongen van den 
onhoudbaren toestand bovendien kundig en ambitieus en 
wenscht vurig vei'betering, zoodat wij eindelijk toch wel 
dit jaar mogen verwachten dat er iets in het belang van den 
Geneeskundigen Dienst zal geschieden, nu zoo wel de 
chef van het korps, als de minister en vele leden der 
volksvertegenwoordiging reorganisatie noodig achten. 

Moge het de geachte afgevaardigden die reeds zoo 
herhaalde malen een lans braken voor den Geneeskundigen 
Dienst gelukken, het wetsvoorstel van den Heer de Roo 
aan de orde te brengen, dan is er reeds veel gewonnen; 
want aan belangstelling in den Geneeskundigen Dienst of 
overtuiging dat reorganisatie noodig is ontbreekt het 
niet, mits slechts de qaaestie worde aan de orde gesteld. 

Wij zeggen uit naam van het leger de afgevaardigden 
dank, die in de vergadering van 17 December op de 
onhoudbare toestand van den Geneeskundigen Dienst heb
ben gewezen, en wr\ hopen dat het aan het kracbtio- initia-
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tief van den Heer de Roo of van een der genoemde 
heeren, moge gelukken den Geneeskundigen Dienst uit 
zijn verval op te heffen, en door eene degelijke reor
ganisatie die plaats te doen innemen, die hem te mid
den van zijne Europesche broeders toekomt; daardoor 
zal het leger zoowel als de schatkist meer dienst wor
den bewezen dan thans is te overzien, maar zooveel te 
duidelijker zoude uitkomen, als het leger moest worden 
gemobiüseerd, of binnen enkele jaren slechtsdoor hooge 
sommen candidaten zullen te vei'Jcrijgen zijn voor de in 
discrediet zijnde betrekking van officier van gezondheid. 

Het is thans nog tijd, maar de nood is reeds hoog 
gestegen, elk jaar uitstel maakt later grooter offers 
noodzakelijk en brengt intusschen steeds grootei' ver
warring aan. Moge spoedig eene voldoende reorgani
satie van personeel en materieel den Geneeskundigen 
Dienst voor totaal verval behoeden, en ook bij de te 
wachten reorganisatie der schutterij de geneeskundige 
dienst niet uit het oog worden verloren, opdat ook 
daarbij steeds een voldoend aantal geneeskundigen toe
gerust met het noodige materieel Ijeschikbaai' zij. 
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