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Inleiding 

De opening 

Op maandag 7 juni 1909, zo tegen half drie, begaf een groep hooggeplaatste Amsterdammers, 

onder wie de burgemeester, wethouders en de voltallige gemeenteraad, alle medische hoogleraren 

en het merendeel van de andere Amsterdamse hoogleraren, de rector magnificus, de secretaris 

van de senaat en de curatoren van de Amsterdamse universiteit zich naar de oostelijke stadsrand. 

Daar, aan de Mauritskade buiten de Singel, op een steenworp van Artis en op loopafstand van 

diverse wetenschappelijke laboratoria zou die middag op feestelijke wijze het nieuwe Amster-

damse anatomisch laboratorium worden geopend. 

Om drie uur namen de genodigden plaats in de splinternieuwe collegezaal. Hier werden ze bij 

wijze van openingshandeling getrakteerd op een heuse anatomische les, de eerste in het nieuwe 

gebouw, verzorgd door de hoogleraar anatomie Lodewijk Bolk. Voorafgaand aan de les nam 

burgemeester W.F. van Leeuwen het woord. De Amsterdamse universiteit was immers een ge-

meente-universiteit en de burgemeester droeg nu het beheer van het nieuwe gebouw officieel 

over aan Bolk. Van Leeuwen sprak het volste vertrouwen uit over diens leiding en de kwaliteiten 

van het gebouw. Ze stonden aldus Van Leeuwen garant voor niets dan goede resultaten, zodat 

het laboratorium de roem van de gemeentelijke universiteit andermaal zou verhogen.  

Het Algemeen Handelsblad wijdde op diezelfde 7 juni vrijwel zijn gehele voorpagina aan de ope-

ning. De krant onderschreef de woorden van de burgemeester en wees er op dat het laboratori-

um op initiatief van Bolk tot stand was gekomen en volledig naar diens inzichten was gebouwd. 

Het voldeed geheel aan de ‘eischen van den nieuweren tijd’, zodat ‘Rijks hoofdstad (...) een Ana-

tomisch laboratorium [bezit] dat (...) met de beste buitenlandse kan wedijveren.” De opmerking 

van de burgemeester en de instemmende woorden in de krant waren niet zomaar een uiting van 

hoofdstedelijke trots, zoals wel vaker in Amsterdam te horen was. Het belang van de bijdrage 

van het laboratorium aan de roem van de universiteit kon volgens de krant niet worden over-

schat, zeker omdat de universiteit in Amsterdam nogal eens gezien werd als ‘een luxe - een soort 

erfenis uit vroeger dagen, maar dan eene die geld kost’- een duur speeltje  van het gemeentebe-

stuur dus. Het Handelsblad schaarde zich duidelijk niet achter deze groeiende kritische geluiden, 

die vooral vanuit socialistische hoek klonken. Volgens de krant kon het belang van de Amster-

damse medische faculteit in de opleiding van de aanstaande geneeskundigen in Nederland nau-

welijks over het hoofd gezien worden: in de vijftien jaar ervoor had ongeveer de helft van de art-

sen in Nederland zijn opleiding in Amsterdam gehad en op dat moment studeerden er bijna 700 

studenten geneeskunde in de hoofdstad.  

In breder verband stelde de krant dat Amsterdam niet alleen meer door haar handel en geschie-

denis (de Gouden Eeuw) maar wel degelijk ook door de ‘roep die van onze Hoogeschool uitgaat’ 

een grote naam in binnen- en buitenland had opgebouwd. Er hoefden maar drie namen ge-

noemd te worden om dat duidelijk te maken: Van ’t Hoff, Van der Waals en De Vries. ‘[D]rie 

mannen die in de geheele wetenschappelijke wereld als Amsterdamsche hoogleeraren bestaan, 

drie mannen die tevens hun tijdvak caracteriseeren, wier namen genoemd zullen worden als de 

geschiedenis van onzen tijd zal worden geschreven.”  
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De nieuwbouw van het laboratorium voor de anatoom Bolk bracht de krant dus zowel in ver-

band met de bloei van de Nederlandse (en vooral Amsterdamse) wetenschap als met de leidende 

positie van de Amsterdamse medische opleiding. Als wetenschapper had Bolk ‘door zijn onder-

zoekingen de anatomische wetenschap op belangrijke punten (...) vooruit gebracht’, en hij had 

daarmee duidelijk aansluiting bij de genoemde beroemde Amsterdamse wetenschappers. Het 

nieuwe laboratorium zou de wetenschapsbeoefening alleen maar kunnen bevorderen. Daarnaast 

zou het bijdragen aan een verdere verbetering van het medisch onderwijs en de groei van het 

aantal studenten. De rol van de anatomie als belangrijk basisvak in de medische opleiding sprak 

voor zich. Ook Bolk zelf stelde tijdens de opening vast dat het nieuwe lab voldeed aan de mo-

derne eisen van onderwijs én onderzoek.  

De ontwikkelingen waar het Handelsblad de Amsterdamse anatomie, haar vertegenwoordiger Lo-

dewijk Bolk en zijn nieuwe werkplek in plaatste waren vrij recent. De Nederlandse wetenschap 

bloeide op dat moment pas sinds 30 jaar, terwijl pas vanaf de late jaren 1860 Amsterdam de lei-

dende positie kreeg in het medisch onderwijs. Dat de krant meende dat de Amsterdamse weten-

schappers geschiedenis schreven zei natuurlijk vooral iets over de manier waarop men zelf tegen 

het toenmalige tijdsgewricht aankeek. De opbloei van wetenschap werd in verband gebracht met 

de bloei van de economie, een opkomend nationaal bewustzijn en een hernieuwde (in-

ter)nationale waardering voor de moderne Nederlandse kunst en architectuur. De wetenschappe-

lijke, financiële, politieke en culturele elite zette zich sterk af tegen de achterliggende periode van 

meer dan een eeuw waarin Nederland naar hun mening op alle fronten in een recessie was be-

land. Daarentegen zocht men weer wel de vergelijking met de periode daarvoor, die van de gou-

den eeuw. Men blikte graag terug naar deze grootse periode uit de Nederlandse geschiedenis. 

Wat betreft het historisch belang van de bloei van de Nederlandse wetenschap en de roem van 

mannen als Van ’t Hoff, Van der Waals en De Vries getuigde de courant overigens ook van een 

juist inzicht in de toekomst: de bloei en alles wat ermee samenhangt is inmiddels een geliefd on-

derzoeksthema van Nederlandse (wetenschaps)historici; de periode 1870-1930 wordt vaak om-

schreven als tweede gouden eeuw.1  

Ook de activiteiten tijdens de opening sloten aan bij de genoemde ‘renaissance’. Voor zijn eerste 

anatomische les had Bolk gekozen voor een onderwerp dat niet te specialistisch was, gezien het 

gemêleerde publiek die namiddag. Hij sprak over de antropologie van het Nederlandse volk, een 

onderwerp dat hem aan het hart ging, mede, zo stelde hij, vanwege “een zekere mate van ge-

krenkt nationaal eergevoel”. Nederland had tot dan toe nog maar weinig bijgedragen op het ge-

bied van de antropologische wetenschap en Bolk wilde deze achterstand inhalen. Hij richtte zijn 

aandacht in het bijzonder op de lichaamslengte van de Nederlanders. Eigen onderzoek had aan 

het licht gebracht dat die sinds enkele tientallen jaren toenam, nadat ze een lange periode con-

stant was gebleven. Bolk kon niet anders dan concluderen dat “ons land wat betreft de verbete-

ring in de physieke ontwikkeling der bevolking, gedurende de laatste decenniën (..)aan de spits 

[gaat] van volkeren in Europa. Dit moge aan een iegelijk worden voorgehouden die twijfelt aan 

de innerlijke kracht van ons volk!”  

Ook de verbinding met het roemruchte verleden van de Amsterdamse anatomie werd niet verge-

ten. Zo gaf de burgemeester een kort overzicht van de vroege geschiedenis, terwijl later op de 
                                                 
1 zie ondermeer Willink, De tweede gouden eeuw; Van Berkel, Citaten uit het Boek der Natuur; Wachelder, Universiteit tussen 
vorming en opleiding; Theunissen, Nut en nog eens nut. 
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dag een grote marmeren gedenksteen werd onthuld waarop alle Amsterdamse hoogleraren ana-

tomie vermeld stonden van 1629 tot 1909. De eerste naam was Nicolaas Tulp, de laatste Bolk. 

Bolk stond daarmee in een traditie, in één lijn met “mannen die gij uw voorgangers noemt” aldus 

zijn leerling A.J.P. van den Broek, die de plaquette namens Bolks assistenten en oud-assistenten 

aan de hoogleraar schonk.  

Die middag in juni 1909 stond dus in het teken van een roemrucht verleden, de culturele en we-

tenschappelijke opleving in het heden en een veelbelovende toekomst. Gezien de eeuwenoude 

traditie en de wetenschappelijke en maatschappelijke opleving van het Nederlandse volk kon van 

het splinternieuwe laboratorium niets dan goeds en groots verwacht worden. Bovenal stond er 

echter een persoon in het juni-zonnetje die middag: de 43 jarige anatoom Lodewijk Bolk. 

Bolk 

Was de vergelijking van de krant gerechtvaardigd? Kon de nieuwbouw ten behoeve van het ana-

tomisch onderwijs en onderzoek wel in verband gebracht worden met de bloeiende Amsterdam-

se wetenschappen van De Vries, Van der Waals en Van ’t Hoff? Was om te beginnen de (Am-

sterdamse) anatomie op dat moment wel een bloeiende wetenschap en een centraal vak in de 

medische opleiding, zoals de krant met de vergelijking wilde suggereren? En was het aandeel van 

Bolk hierin vergelijkbaar met de rol van de drie genoemde kopstukken voor de botanie, fysica en 

chemie?  

Het antwoord op de laatste twee vragen kan kort zijn: in de periode die ruwweg overeenkomt 

met de tweede gouden eeuw van de wetenschap bloeide de anatomie in Nederland inderdaad en 

was de rol van Bolk hierin zeker toonaangevend. Dit proefschrift stelt zich tot doel die bloei en 

de rol van Bolk hierbij te documenteren. 

Om te beginnen bracht Bolk de wetenschap der anatomie, inderdaad zoals het Handelsblad 

schreef, op belangrijke punten vooruit. Door ontleedkundig onderzoek leverde hij nieuwe feiten 

op het gebied van de topografische anatomie (segmentaalanatomie) en de neuroanatomie (on-

derzoek naar de kleine hersenen bij mens en dier). Met deze resultaten had hij hoge ogen gegooid 

binnen de Amsterdamse academisch-medische kring. Nog voor zijn verhuizing naar het nieuwe 

laboratorium was hij echter overgestapt op onderzoek naar de ontwikkeling van het gebit van 

zoogdieren, waarover hij een eigen wetenschappelijke theorie bedacht. De meeste bekendheid op 

wetenschappelijk gebied zou hij echter krijgen door de ontwikkeling van zijn foetalisatietheorie, 

waarmee hij nieuw licht trachtte te werpen op de manier waarop de mens uit een aapachtige 

voorouder was ontstaan. Behalve met anatomisch onderzoek hield Bolk zich ook bezig met de 

antropologie. Ook hierin was hij in de eerste drie decennia van de 20e eeuw toonaangevend. Het 

resultaat van Bolks wetenschappelijke activiteiten vond zijn neerslag in ongeveer 180 originele 

wetenschappelijke publicaties.  

Maar het was niet alleen met zijn onderzoek dat Bolk op anatomisch gebied de toon zette en de 

Nederlandse anatomie tot bloei bracht. Het nieuwe laboratorium was er namelijk niet zozeer 

vanwege zijn wetenschappelijke verdiensten gekomen. De gemeente had tot nieuwbouw besloten 

vanwege zijn onderwijs, dat zeer door de studenten gewaardeerd werd.  

Bolks organisatorische kwaliteiten zorgden er tenslotte voor dat hij de anatomie niet alleen op 

lokaal, maar ook op landelijk niveau tot een bloeiende discipline wist te maken. Als secretaris van 

het Genootschap ter Bevordering van de Natuur- Genees en Heelkunde stond hij aan de wieg 
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van de Nederlandse anatomendag, later omgevormd tot de Nederlandse Anatomenvereniging; 

als actief lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen stond hij mede aan de basis van 

het Centraal Instituut voor Hersenonderzoek en als secretaris van de K.A.W. was hij tevens ver-

antwoordelijk voor de oprichting van de antropologische commissie voor het onderzoek naar de 

Nederlandse bevolking. Wat tenslotte zeker niet onvermeld mag blijven is dat Bolk school maak-

te: vier van zijn assistenten werden uiteindelijk zelf hoogleraar - tegen het einde van de jaren 

1920 was vrijwel iedere leerstoel in de anatomie in Nederland, inclusief Nederlands-Indië bekleed 

door een Bolk-leerling. 

Bolk zelf was zich bewust van het feit dat de anatomie een bloei doormaakte en tevens van zijn 

eigen prominente rol in die bloei. In 1925 liet hij zich portretteren met zijn leerlingen op een 

manier die vooral in de (eerste) gouden eeuw gebruikelijk was: het genre van de anatomische les.  

De centrale vraag in dit proefschrift is hoe het kwam dat de Nederlandse en vooral de Amster-

damse anatomie bloeide en hoe Bolk daarbij zo’n prominente rol kon spelen. Daarbij moet ook 

de vraag aan bod komen wat deze ‘bloei’ precies inhield. 

Bloei van onderzoek en onderwijs in Amsterdam 

Doorgaans schrijft men de bloei van het wetenschappelijk onderzoek tussen 1880 en 1930 toe 

aan twee hervormingen in het Nederlandse onderwijs: de oprichting van de hogere Burgerschool 

in 1863 en de nieuwe wet op het hoger onderwijs uit 1876. Deze nieuwe wet schiep meer dan 

voorheen de mogelijkheden voor het doen van specialistisch wetenschappelijk onderzoek aan de 

universiteit. Tot op dat moment was onderzoek altijd een bijkomstigheid geweest die weliswaar 

gewaardeerd werd, maar waar een hoogleraar niet op beoordeeld werd of uitgezocht - hooglera-

ren moesten in hoofdzaak breed georiënteerde docenten zijn. Na de invoering veranderde de rol 

van de hoogleraar: hij moest een wetenschappelijk specialist in een vakgebied zijn. Hierbij hoor-

de het doen van onderzoek; het vergrootte immers zijn specialistische vakkennis, wat cruciaal 

was voor het onderwijs. Alleen door een nauwe betrokkenheid bij dit onderzoek kregen de stu-

denten  het wetenschappelijk inzicht dat ze later nodig hadden voor het goed uitoefenen van hun 

beroep. Omdat er naar gestreefd werd dat iedere hoogleraar een specialistische onderzoeker was 

in het vak dat hij onderwees, en de wet voor iedere faculteit nauwkeurig omschreef welke vakken 

er onderwezen moesten worden, groeide met de invoering van de wet – weliswaar onbedoeld - 

het aantal hoogleraren per faculteit aanzienlijk. Vakken die vroeger als deelgebieden van andere 

werden onderwezen kregen met de invoering zelfstandigheid.2 

De invoering van de wet had voor Amsterdam een extra positief gevolg: tijdens de onderhande-

lingen over de uitvoering ervan werd besloten om het uit 1632 daterende hoofdstedelijke 

Athenaeum Illustre, een instelling waar men wel academisch onderwijs kon volgen maar niet een 

universitaire studie kon afronden omdat ze geen promotierechten bezat, te verheffen tot Ge-

meentelijke Universiteit.  

Als tweede reden voor de bloei wordt de HBS genoemd. Anders dan het gymnasium was de 

HBS bedoeld voor de middenklassen. Ze moest niet voorbereiden op een universitaire opleiding, 

maar voor leidinggevende posities in de handel of industrie. Het lesprogramma legde dan ook de 

nadruk op praktisch nuttige vakken zoals de moderne talen, wiskunde en natuurwetenschappen, 

                                                 
2 Van Berkel, Citaten uit het boek der natuur 171. 
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inclusief de praktische beoefening hiervan. Vanwege dit praktische element bleek de HBS al snel 

een uitermate geschikte vooropleiding voor de geneeskundige en natuurwetenschappelijke stu-

dies. Ondanks wettelijke belemmeringen slaagden veel HBSers er in om na deze school aan de 

universiteit te gaan studeren. Juist toen de eerste generaties voormalige HBSers hun universitaire 

studie doorlopen hadden, werd de wet op het hoger onderwijs ingevoerd. Vanwege de groei van 

het aantal hoogleraarplaatsen na de invoering van de wet slaagde een aantal van deze voormalige 

HBSers erin om een universitaire positie te krijgen en het tot hoogleraar te brengen.  

De HBS en de nieuwe wet op het hoger onderwijs mogen dan mede verantwoordelijk voor de 

bloei van de wetenschappen zijn geweest, zij waren niet de directe oorzaak. Ze waren zelf name-

lijk het resultaat van een breed gedragen besef van het belang van wetenschap voor de maat-

schappij dat zijn wortels eerder in de 19e eeuw had. Eén van die wortels was de hervormingsbe-

weging onder Nederlandse academische geneeskundigen uit de jaren 1840-1850.3 Deze medici 

streefden naar een opheffing van de tweede medische stand, die van de chirurgijns en vroed-

meesters, en naar een nieuwe basis voor de academische geneeskunde. Deze basis moest ge-

vormd worden door de natuurwetenschappen: natuur- en scheikunde, fysiologie en microscopie. 

Opvallend genoeg staat de medische hervormingsbeweging van de jaren 1840-50 ook mede aan 

de basis van de heersende rol van Amsterdam als opleidingsplaats van Nederlandse geneeskundi-

gen; hetgeen later naast de wetenschappelijke bloei als de belangrijke rechtvaardiging werd ge-

noemd voor de nieuwbouw van het anatomisch lab.  

Een van de resultaten van die hervormingsbeweging was dat in 1865 een nieuwe geneeskundige 

wet werd ingevoerd die inderdaad een einde maakte aan de tweedeling in medische standen. Ge-

neeskunde was voortaan uitsluitend een academische opleiding. Daartegenover stond echter wel 

dat de opleiding, anders dan andere studies, niet noodzakelijkerwijs hoefde te worden afgesloten 

met een promotie, maar met een landelijk artsexamen. De uitkomst van de wet betekende voor 

het Amsterdamse Athenaeum een voordeel: door de loskoppeling van promotierecht en genees-

kundige opleiding werd het in staat gesteld om voortaan de gehele medische opleiding te kunnen 

aanbieden. Door de samenvoeging van de Amsterdamse Klinische school (bedoeld voor leerlin-

gen van de tweede medische stand, maar inmiddels dus overbodig) en de verheffing van haar 

docenten tot hoogleraren, waren hier ook de mogelijkheden toe. De loskoppeling van genees-

kundige studie en promotie, die alleen voor Amsterdam gold en niet voor de 

(Rijks)universiteiten, had een aanzuigend effect op medische studenten. Dit werd nog versterkt 

toen in 1868 ’s Rijksschool voor Militaire Geneeskunde werd opgeheven en de leerlingen alleen 

in Amsterdam terecht konden. Het aantal studenten nam zo toe dat al in 1868 Amsterdam meer 

studenten geneeskunde telde dan de drie universiteiten. Amsterdam werd zo het medisch bol-

werk van Nederland. Deze positie werd versterkt door de verheffing tot universiteit in 1877 en 

door het steeds belangrijker wordende klinische onderwijs en de rol van de twee grote Amster-

damse gasthuizen (het Binnengasthuis en vanaf 1891 vooral ook het Wilhelmina gasthuis) hierin. 

Tot in de jaren 1910 bleef Amsterdam koploper wat betreft de medische opleiding.4  

                                                 
3 zie hiervoor o.a. Van Berkel, Citaten uit het boek der natuur 159-160 en Theunissen, Nut en nog eens nut 10 (noot 6). In 
hoofdstuk 1 wordt uitgebreider ingegaan op deze hervormingsbeweging en haar doelen.  
4 Zie Van der Klaauw, ‘De studentenbevolking van de faculteiten der geneeskunde en der wis en natuurkunde sinds 
1818’ 2383. Overigens was Amsterdam ook vanaf de jaren 1880 tot de jaren 1910 koploper wat betreft het aantal 
studenten in de natuurwetenschappen. Zowel bij geneeskunde als bij de natuurwetenschappen nam Utrecht daarna 
de leiding over.  
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En de anatomie? 

Was de bloei van de anatomie rond 1900, met Bolk als vaandeldrager, een uitvloeisel van dezelf-

de oorzaken als de bloei van de andere wetenschappen? En had de anatomie een aandeel in de 

leidende rol van de Amsterdamse medische opleiding vanaf de jaren 1860? Om terug te keren 

naar het krantenartikel uit het Handelsblad van 1909: kon de nieuwbouw van het laboratorium wel 

gerechtvaardigd worden met de twee argumenten wetenschap en onderwijs? Dat was maar voor 

een deel het geval. De hervormingsbeweging van de geneeskunde uit de jaren 1840-1850, die 

zo’n gunstig effect had op de waardering van de natuurwetenschappen en de positie van Am-

sterdam als centrum voor het Nederlands medisch onderwijs, zou voor de anatomie in eerste 

instantie veel minder gunstig uitpakken.  

Tot aan het begin van de 19e eeuw was de centrale rol die de anatomie speelde in het medisch 

onderwijs, zowel academisch als niet-academisch, boven elke twijfel verheven. Voor de chirur-

gijns was de topografische anatomie het meest van belang. Voor het snijdende beroep was het 

cruciaal om kennis te hebben van de ligging van de diverse organen en lichaamsdelen ten opzich-

te van elkaar. Topografische anatomie was dan ook naast bijvoorbeeld snijtechnieken een onder-

deel van de chirurgische anatomische lessen die chirurgijns volgden bij hetzij een hoogleraar ana-

tomie of chirurgie of bij docenten in die vakken aan niet-academische opleidingen. 

Voor de geneeskundigen, die in principe nooit in een lichaam sneden, was vooral kennis van de 

systematische anatomie van belang. Het ging hierbij om een beschrijving van de verschillende 

orgaansystemen in het lichaam, zoals het spierstelsel, skelet, bloedvatstelsel en het zenuwstelsel. 

Deze indeling was er een naar functie: beweging, stevigheid, transport etc. Die kennis was in de 

voorgaande eeuwen door anatomisch, vergelijkend anatomisch en dierexperimenteel onderzoek 

vast komen te staan. De systematische anatomie was hiermee in feite het resultaat van wat men 

toen fysiologisch onderzoek noemde: studie van de bouw ten behoeve van begrip van de func-

tie.5 Wanneer de hoogleraar anatomie inderdaad ook onderwijs in de chirurgische richting ver-

zorgde, dan was hij dus verantwoordelijk voor het verschaffen van de basiskennis van zowel de 

eerste als de tweede medische stand.  

De hervormingsbeweging van de jaren 1840-1850 maakte een einde aan de centrale rol van de 

anatomie. Niet anatomische feiten, maar de analytische en kwantitatieve natuurwetenschappen 

moesten aan de basis staan van de ‘nieuwe’ wetenschappelijke geneeskunde. Meer specifiek was 

het een nieuwe reductionistische fysiologie, die in Duitsland was ontstaan en zich bediende van 

uit de chemie en fysica afkomstige experimentele en analytische methoden, die de anatomie in de 

medische opleiding naar het tweede plan bracht. Mede als gevolg van deze nieuwe rol voor de 

fysiologie scheidde het vak zich van de anatomie af. De anatomen schikten zich in een onder-

steunende rol: anatomie bleef nog steeds wel onmisbaar in de medische opleiding, ze vormde 

hier niet meer het uitgangspunt van. De kern van een goed begrip van het zieke lichaam bestond 

uit voldoende inzicht in de (patho)fysiologie - het gezond of ziekelijk functioneren van dat li-

chaam. Kennis van de bouw van het gezonde lichaam was vooral noodzakelijk als referentie voor 

de kennis van het door ziekten aangedane lichaam. Niet voor niets werd na de verzelfstandiging 

                                                 
5 Vanaf het einde van de 18e eeuw werd de fysiologie als zelfstandig onderdeel van de leeropdracht van de hoogle-
raar anatomie benoemd. In Amsterdam gebeurde dat  in 1798 (toen kreeg Gerard Vrolik de anatomie én de fysiolo-
gie aan zijn leeropdracht toegevoegd), in Utrecht in 1794 (Jan Bleuland) en in Groningen in 1771 (Wynoldus Mun-
niks).  
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van de fysiologie de anatomie vaak samen met de pathologische anatomie en pathologie onder-

wezen.6 Anatomie werd in het medisch onderwijs in ieder geval allerminst opgevat als een boeg-

beeld van vooruitstrevendheid zoals de fysiologie; eerder hing er om het vak een aura van ou-

derwetsheid en traditie.  

Ook in bredere zin verwachtten de hervormingsgezinde medici veel heil van de (nieuwe) analyti-

sche en kwantitatieve natuurwetenschappen als de chemie, fysica en fysiologie. Ze hechtten veel 

minder waarde aan de (oude) beschrijvende morfologische wetenschappen.7 Hiertoe hoorde niet 

alleen de anatomie, maar bijvoorbeeld ook de systematische dierkunde en botanie. 

Bolk en de opkomst van de anatomie als wetenschap  

Dit proefschrift hoopt te laten zien dat terwijl de andere wetenschappen al in het midden van de 

19e eeuw aan een opmars begonnen die uiteindelijk resulteerde in een bloei rond 1900, de Neder-

landse anatomie rond 1860 als zelfstandig vak haast ophield te bestaan en in de jaren 1870 en 

1880 in een crisis verkeerde die pas na 1900 – met de benoeming van Bolk - bezworen was. Pas 

na de invoering van de nieuwe wet op het hoger onderwijs begon de Nederlandse anatomie aan 

een comeback. Zoals al gezegd werd met de nieuwe wet vastgelegd uit welke professoraten een 

faculteit moest bestaan. Daarmee creëerde ze afzonderlijke of zelfstandige vakgebieden die ver-

tegenwoordigd moesten worden door een hoogleraar die niet alleen als docent, maar ook als on-

derzoeker in dat vakgebied zijn mannetje stond. De nieuwe wet maakte zo ook voor de anatomie 

de weg vrij voor het doen van ‘zuiver’ wetenschappelijk onderzoek.  

De richting van dat wetenschappelijk onderzoek werd bepaald door een van de belangrijkste, zo 

niet de belangrijkste wetenschappelijke vernieuwing op dat moment: de evolutietheorie van 

Darwin. Hoewel er in Nederland na de publicatie van Darwins Origin of species (1859) druk over 

de implicaties van de theorie voor mens en maatschappij geschreven en gediscussieerd werd, 

vond er in de eerste 10-15 jaar na 1859 nog nauwelijks wetenschappelijk onderzoek plaats dat tot 

doel had de theorie nader te ondersteunen. In Duitsland gebeurde dat wel. Daar had zich in de 

loop van de jaren 1860-1870 een groeiend aantal anatomen en zoölogen gericht op de zoge-

naamde evolutionaire morfologie. Dit onderzoeksprogramma trachtte langs vergelijkend anato-

mische en embryologische weg de evolutionaire stamboom te ontrafelen om zo de feiten te ver-

zamelen die de evolutie moesten ondersteunen. 

Omdat er in Nederland na de invoering van de nieuwe wet op het hoger onderwijs nauwelijks 

geschikte kandidaten voor het hoogleraarschap in de anatomie te vinden waren die medisch ge-

schoold waren én het vak als een zelfstandige wetenschap konden bedrijven was men genood-

zaakt om deze kandidaten uit het buitenland te halen. De Duitse evolutionaire morfologen vol-

deden aan alle gestelde eisen. Toch zorgden deze morfologen allerminst voor een bloei die verge-

lijkbaar is met de bloei van de andere wetenschappen op dat moment. Dat gebeurde pas werke-

lijk in de eerste decennia van de 20e eeuw, toen Bolk ten tonele was verschenen. Bij deze bloei 

hoorden verschijnselen die niet ongebruikelijk zijn bij de vorming van een zelfstandige weten-

                                                 
6 Zie hiervoor o.a. de oratie van W. Koster (1862), hoogleraar anatomie en pathologische anatomie en pathologie in 
Utrecht (De aard van het onderwijs in de algemeene ziektekunde) en van H.W. Middendorp (1871), hoogleraar anatomie en 
pathologische anatomie in Groningen (De ontleedkunde, de hoeksteen voor den tempel der geneeskunde). Zie ook Van Berkel, 
Citaten uit het boek der natuur 160. 
7 Hierin zie ik een parallel met wat John Pickstone (Ways of knowing) beschrijft als overgang van descriptieve kwalita-
tieve natuurhistorische wetenschapsbeoefening naar nieuwe experimentele en analytische vormen.  
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schappelijke discipline, zoals de oprichting van eigen vakbladen en verenigingen en het definië-

ren van de eigen (wetenschappelijke) identiteit, waarbij onderwijs en onderzoek met elkaar in 

verband stonden.8  

Aangezien de Nederlandse anatomie als wetenschappelijke discipline vergeleken met de andere 

disciplines laat  tot bloei kwam, is het op zijn plaats de vraag naar de oorzaken van deze bloei en 

de rol van Bolk hierin enigszins te specificeren: wat deden Bolk en andere anatomen precies 

waardoor de wetenschappelijke anatomie in korte tijd ook tot bloei kon komen?  

Hoewel de nieuwe onderwijswet de anatomen meer dan voorheen de mogelijkheden bood voor 

het doen van (fundamenteel) wetenschappelijk onderzoek, bleef de anatomie toch nog steeds 

ook vooral een medisch basisvak: de hoofdtaak van de anatomen bleef bestaan uit het onderwijs 

voor geneeskundestudenten. Hiermee bevond de anatomie zich meer dan voorheen in een span-

ningsveld tussen een zelfstandige fundamentele wetenschap en de medische praktijk. Op welke 

manier wist de anatomie zich in deze positie te handhaven? Hoe wist vooral Bolk zijn weten-

schappelijk onderzoek in overeenstemming te brengen met het medische nut en de positie van 

de anatomie te verbeteren? De medische en wetenschappelijke doelstellingen van de anatomie 

verschilden vooral van elkaar op het gebied van onderwijs en onderzoek. Het was immers het 

onderwijs dat strikt dat medische doel diende, terwijl het onderzoek vaak niet-utilitair was. Daar-

bij werd van medische zijde (de leden van de medische faculteiten en bestuurders van de univer-

siteiten die zich voor het medisch belang inzetten) nogal eens benadrukt hoezeer het medisch 

belang voorop stond ten opzichte van het wetenschappelijke belang. Hoe wist Bolk de discipli-

naire eenheid tussen onderzoek en onderwijs bij de anatomie te behouden of te versterken? 

Tenslotte speelde er nog een factor mee waar de anatoom bij het bepalen van zijn positie reke-

ning mee moest houden. Na haar verzelfstandiging rond 1850-1860 had de fysiologie, de zuster-

studie van de anatomie (de bestudering van de functie naast die van de vorm) de centrale plaats 

in de geneeskundige opleiding opgeëist en daardoor een veel betere positie dan de anatomie ge-

kregen. Daarbij had ze een belangrijke voorsprong omdat haar onderzoek en onderwijs nooit op 

gespannen voet stonden met medische en (fundamenteel) wetenschappelijke belangen. Zowel in 

onderzoek als onderwijs ondersteunden de fundamenteel wetenschappelijke en medische belan-

gen elkaar juist. Hoe wist Bolk deze achterstand van de anatomie ten opzichte van de fysiologie 

weg te werken?  

De wisselwerking tussen de medische en wetenschappelijke legitimatie van de anatomie, tussen 

onderwijs en onderzoek en tussen anatomie en fysiologie zal een centraal thema in dit proef-

schrift zijn 

Hoofdstukindeling 

Deze studie telt zeven hoofdstukken, die elkaar min of meer chronologisch opvolgen. Het eerste 

hoofdstuk behandelt ruwweg de periode 1860-1880, waarin door de opkomst van de hervor-

mingsbeweging in de geneeskunde de anatomie haar centrale plaats in de medische opleiding 

werd ontnomen door de fysiologie. De anatomen in deze periode schikten zich in een dienende 

rol in de medische opleiding. De anatomie hield daarbij haast op te bestaan als zelfstandig vak. 

                                                 
8 zie Good, ‘The assembly of geophysics: scientific disciplines as frameworks of consensus’ 261-266. 
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Van de ontwikkeling van een anatomie als wetenschappelijke discipline, zoals wel -en zeer sterk - 

gebeurde bij de fysiologie, was al helemaal geen sprake. 

Het tweede hoofdstuk beschrijft de periode 1880-1900. Na de invoering van de nieuwe wet op 

het hoger onderwijs bleek hoe weinig de benadering van de anatomie als steunvak in het medisch 

onderwijs over had gelaten van de eigen identiteit van het vak. Toen kort na elkaar een aantal 

hoogleraarplaatsen openviel waren er nauwelijks Nederlandse kandidaten te vinden. Hierbij 

speelde vooral mee dat men na de invoering van de wet er vooral naar streefde dat een hoogle-

raar behalve docent ook onderzoeker was. De Nederlandse anatomie had als steunvak geen eigen 

wetenschappelijke traditie opgebouwd. De oplossing voor het probleem werd zoals al gezegd 

gevonden in de evolutionair morfologische onderzoeksrichting van de Duitse anatomen. Deze 

bracht de Nederlandse anatomie de eerste aanzet voor een eigen wetenschappelijke identiteit, 

met eigen onderzoeksdoelen en methoden. Het einde van het hoofdstuk toont echter dat deze 

anatomische richting één manco had: het onderzoek had weinig medische relevantie. Deze kwes-

tie speelde mee in de keuze bij de benoeming van Lodewijk Bolk in 1898 in Amsterdam. Na twee 

decennia waarin zuivere wetenschap de boventoon had gevoerd bij de anatomie, trok de genees-

kunde de lijnen met de anatomie weer strakker aan.  

De volgende vier hoofdstukken behandelen de vier manieren waarop Bolk de anatomie in Ne-

derland tot bloei bracht. Hoofdstuk drie beschrijft de inhoud van het medisch relevante anato-

misch onderzoek. Bolks studies op het gebied van het centraal en perifeer zenuwstelsel werden 

door collega-hoogleraren uit de kliniek, de chirurgen maar vooral de neurologen, zeer nuttig ge-

vonden. Daarnaast trachtte Bolk ook het belang van het anatomisch onderzoek voor de fysiolo-

gie duidelijk te maken. Door te benadrukken dat goed fysiologisch onderzoek niet zonder ana-

tomische studie kon probeerde hij de anatomie op medisch gebied weer op gelijk niveau te bren-

gen met haar zusterstudie. Bolk gaf de anatomie dus een extra dimensie. Hoofdstuk vier verhaalt 

hoe hij door zijn organisatorische kwaliteiten eerst de positie van de anatomie in Amsterdam, en 

daarna die van de anatomie in heel Nederland verbeterde. Bolk had in Amsterdam niet alleen een 

status opgebouwd door zijn (medisch relevante) onderzoek maar ook door zijn zeer gewaardeer-

de onderwijs. Vooral zijn aanzien als docent had hem zijn nieuwe laboratorium opgeleverd. Door 

de manier waarop Bolk zijn laboratorium organiseerde creëerde hij een leerschool die anatomen 

leverde voor alle Nederlandse universiteiten. Hoofdstuk vijf toont vervolgens dat Bolk met zijn 

medisch relevante onderzoek aanvankelijk allerminst had gebroken met de traditie van zijn voor-

gangers. Hij bleef de evolutionaire morfologie trouw, maar ontwikkelde gaandeweg wel een eigen 

richting. Zijn ‘niet-darwinistische’ foetalisatietheorie was hier het resultaat van. In deze theorie 

zocht Bolk op wetenschappelijke, niet-medische gronden een toenadering tot de fysiologie. Het 

zesde hoofdstuk beschrijft hoe Bolk toonaangevend werd op een voor de toenmalige Nederland-

se anatomie nieuw onderzoeksterrein: de fysische antropologie. Het hoofdstuk behandelt de me-

thoden, doelen en achtergronden van Bolks antropologische onderzoek en ook de wijze waarop 

zijn benadering verschilde van die van andere antropologen.  

Het laatste hoofdstuk bespreekt Bolks opvolger in Amsterdam, Martin Woerdeman. Hij brak 

met het doorgaans macroscopische beschrijvende anatomisch onderzoek dat vanaf de jaren 1880 

heer en meester was geweest in Nederland en ontwikkelde zich in experimenteel-embryologische 

richting. De experimentele embryologie paste methoden uit de fysiologie toe in het morfologisch 

onderzoek. Woerdeman vernieuwde ook het onderwijs. Ook hier bracht hij, anders dan zijn 



 18 

voorganger, de fysiologie dichter bij de anatomie. Ondanks deze toenadering tot de fysiologie 

raakten onderzoek en onderwijs toch steeds meer van elkaar verwijderd. De eenheid van de ana-

tomie als wetenschappelijke discipline begon af te brokkelen. 

 

Veel van dit onderzoek naar de opkomst en bloei van de wetenschappelijke anatomie in Neder-

land vertoont parallellen met een studie van de Amerikaanse historica Lynn K. Nyhart. In haar 

proefschrift Morphology and the German university 1860-1900 en het hieruit voortvloeiende boek Bio-

logy takes form bracht ze de institutionalisering van de morfologie als wetenschap aan de Duitse 

universiteiten in de 19e eeuw in kaart. Ze besteedde daarbij nadrukkelijk aandacht aan het evolu-

tionaire morfologische programma en zijn grondleggers Ernst Haeckel en Carl Gegenbaur. Bo-

vendien besprak ze de ontwikkelingen van de morfologie nadat de experimentele reductionisti-

sche fysiologie zich verzelfstandigde en tevens de opkomst van de experimentele embryologie. 

De in dit proefschrift te bespreken ontwikkelingen bij de Nederlandse anatomie komen sterk 

overeen met de ontwikkelingen bij de Duitse morfologie. Dat er natuurlijk ook verschillen zijn 

tussen de Duitse en Nederlandse ontwikkelingen zal in de diverse hoofdstukken aan bod komen. 

Verschillen tussen de aanpak van Nyhart en die in dit proefschrift zijn er ook. Afgezien van een 

ander tijdsinterval – Nyhart gaat in haar bespreking tot 1900, dit proefschrift tot 1940 – is het 

belangrijkste verschil dat zij zich concentreerde op de morfologie, de wetenschap van de bouw 

en ontwikkeling van de dierlijke lichaamsvorm, terwijl ik me gericht heb op de anatomie, het me-

disch basisvak. Morfologen vond men onder anatomen maar ook onder zoölogen, en bij Nyhart 

kwamen beiden aan bod. Anatomie als universitair vak had echter, het is al gezegd, behalve met 

wetenschappelijke ambities ook te maken met medische relevantie. Anders dan bij Nyhart ligt de 

nadruk in dit proefschrift dus minder op de wetenschap (de morfologie) en meer op een univer-

sitair vak dat tussen wetenschap en medische praktijk, tussen onderzoek en onderwijs laveerde. 

Dat de ontwikkelingen bij de zoölogie in dit proefschrift alleen worden besproken waar ze in 

verband staan met die bij de anatomie spreekt voor zich. 

1860-1940 Continuïteit en contrast 

De plaquette die in 1909 in het nieuwe laboratorium werd onthuld suggereerde een verband tus-

sen Amsterdamse anatomen van Tulp tot Bolk. Maar in hoeverre was de anatomie uit 1900 te 

vergelijken met die uit de gouden eeuw? Tulp en Ruysch gaven lessen in opdracht van het colle-

gium chirurgicum en waren niet verbonden aan het Athenaeum, de voorloper van de universiteit. 

Hun anatomische ontledingen, door henzelf uitgevoerd, dienden de leerlingen-chirurgijns, maar 

de ontledingen in het anatomisch theatrum waren publiekelijk toegankelijk. Tijdens die ontledin-

gen, maar ook tijdens dissecties in kleinere kring deden deze anatomen ontdekkingen op het ge-

bied van de bouw van het menselijk en dierlijk lichaam. Daarnaast waren Ruysch en Tulp beiden 

ook praktiserend geneesheer of chirurgijn en was Tulp bovendien burgemeester van de stad. 

Bolk was hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, zijn werkplek was een laboratorium. 

Voor een nevenfunctie was geen tijd. De anatomische ontledingen vonden plaats in de snijzaal. 

Deze was behalve voor studenten geneeskunde strikt verboden voor publiek; de ontledingen 

werden door de studenten zelf uitgevoerd. Naast dit anatomisch onderwijs deed Bolk anato-

misch onderzoek, iets wat officieel tot zijn taak behoorde. Met zo’n totaal andere context van de 
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anatomie kun je je afvragen of een professoraat als dat van Bolk wel in één lijn te plaatsen is met 

dat van Ruysch of Tulp.  

Toch is er wel degelijk een lijn te trekken tussen de anatomen van de gouden eeuw en die van de 

20e eeuw. Het anatomisch onderwijs is hetgeen alle anatomen van alle tijden met elkaar verbindt. 

De anatoom ontleedt het menselijk lichaam en maakt zo leerlingen of studenten wegwijs in de 

menselijke bouw. Dit element vormde daarmee door de eeuwen heen tegelijkertijd één van de 

grondbeginselen van de medische opleiding als het uitgangspunt van het anatomisch onderzoek. 

Hiermee gold het als de basis van de identiteit van de anatoom. In de loop van de 19e eeuw en 

begin 20e eeuw zouden de anatomen, met Bolk voorop, aan die basis vanuit medische en weten-

schappelijke hoek een aantal elementen toevoegen die hun identiteit versterkten. Ze bouwden 

het medisch vak zo om tot een succesvolle wetenschappelijke discipline, een eenheid van onder-

zoek en onderwijs. Vanaf de jaren 1930 gebeurde er iets anders: het wetenschappelijk onderzoek 

en het onderwijs groeiden steeds meer uit elkaar. Na de Tweede Wereldoorlog zette deze schei-

ding zich mede door de biochemische, genetische en moleculair biologische ontwikkelingen met 

rasse schreden voort. Werd hiermee het einde ingeluid van de anatomie als wetenschappelijke 

discipline? 
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1. Anatomie - dienaar van de wetenschappelijke geneeskunde  

Inleiding 

Wie rond het midden van de jaren 1830 een rondgang zou maken langs instellingen van medisch 

onderwijs in het koninkrijk der Nederlanden, zou meer plaatsen moeten aandoen dan aan het 

begin van de 21e eeuw. Anders dan tegenwoordig bestonden er meerdere geneeskundige standen 

en elk daarvan had zijn eigen opleidingsplaats. De eerste stand bestond uit de artsen die gestu-

deerd hadden aan de universiteit en gepromoveerd waren in genees-, heel-, of verloskunde. Be-

halve aan de drie klassieke universiteiten van Groningen, Leiden en Utrecht konden de studenten 

de opleiding volgen aan het Amsterdamse Athenaeum Illustre, dat geen promotierecht had en 

dus niet een volledige medische studie kon bieden. De tweede medische stand bestond uit heel-

meesters, apothekers, vroedmeesters, plattelandsdokters en scheepsartsen. Leerlingen van de 

tweede stand gingen in de leer bij een meester. Vanaf 1828 konden zij ook terecht bij één van de 

zeven klinische scholen, die waren opgericht om de leerlingen een gedegen theoretische en prak-

tische klinische kennis bij te brengen. Klinische scholen werden opgericht in Amsterdam, Rot-

terdam, Maastricht, Middelburg, Haarlem, Alkmaar en Hoorn. Vooral de scholen in Amsterdam 

en Rotterdam waren succesvol. Voor legerartsen was er tenslotte een geheel eigen opleiding –’s-

Rijks Kweekschool voor Militaire Geneeskunde in Utrecht.  

Iets meer dan dertig jaar later zag de situatie er geheel anders uit. De klinische scholen en de 

school voor militaire geneeskunde waren gesloten. Het verschil tussen eerste en tweede medische 

stand was door een geneeskundige wet opgeheven. De verplichte promotie als afsluiting van de 

universitaire medische opleiding was afgeschaft en vervangen door een centraal artsexamen. Me-

de als gevolg hiervan mocht het Amsterdamse Athenaeum de volledige medische opleiding bie-

den. Geneeskunde werd zo een academische opleiding die alleen aan de drie universiteiten en het 

Amsterdamse Athenaeum kon worden gevolgd. 

Verantwoordelijk voor deze gedaantewisseling van het medisch beroep en zijn opleiding was een 

groep hervormingsgezinde medici uit Utrecht en Amsterdam. Het meest prominent hiervan wa-

ren de chemisch-fysioloog Gerrit Jan Mulder, fysioloog Franciscus Cornelis Donders, de patho-

loog Jan van Geuns en de artsen Jan Pieter Heije en Gustaaf Eduard Voorhelm Schneevoogd. In 

de jaren 1840 en 1850 maakten ze zich zorgen over de grote verschillen in niveau en het gebrek 

aan onderlinge verbondenheid tussen de praktische niet-academische heel- en vroedmeesters en 

de in hoofdzaak theoretische academische geneeskundigen. De modernisering had tot doel deze 

eeuwenoude kloof op te heffen.9   

Voor de aard en inhoud van de vernieuwingen keken ze naar Frankrijk en Duitsland. In Parijs 

had zich in de late 18e eeuw een empirische geneeskunde ontwikkeld, een geneeskunde waarbij 

de feiten over het gezonde en ziekelijk functioneren van het lichaam centraal stonden. Waarne-

mingen aan patiënten in het ziekbed werden gekoppeld aan pathologisch-anatomische gegevens 

en getoetst met fysiologische experimenten. De bloei van de Parijse kliniek en de professionalise-

ring van de heelkunde hadden zo geleid tot een groeiend besef van het belang van klinisch toe-

pasbaar fysiologisch onderzoek. 

                                                 
9 zie Wachelder, Universiteit tussen vorming en opleiding 80-143; Van Lieburg, ‘De tweede geneeskundige stand (1828-
1865)’; idem, ‘De natuurkundige staatsexamens voor medische studenten’; Mooij, De polsslag van de stad 165-174.  
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In Duitsland vond een andere ontwikkeling plaats, die zich eveneens rond de fysiologie concen-

treerde. Rond het midden van de jaren 1840 stond in Berlijn een groep fysiologen op die afwilde 

van de verbintenis tussen anatomie en fysiologie en streefde naar een zelfstandige fysiologie ge-

grondvest op de chemie en fysica; een fysiologie als natuurwetenschap. Het experiment en de 

kwantitatieve analyse werden de basismethoden van deze nieuwe reductionistische fysiologie. 

Samen met het tot bloei gekomen microscopisch onderzoek naar (zieke en gezonde) cellen en 

weefsels werd de ‘nieuwe’ fysiologie door de Nederlandse hervormers gezien als het kernbe-

standdeel van de modernisering van de geneeskunde. Het resultaat moest een geneeskunde wor-

den die was gebaseerd op natuurwetenschap in plaats van op de ervaring, zoals bij de praktische 

heelkunde, of op geleerdheid, zoals bij de academische geneeskunde. Door de wetenschappelijke 

methode “onderscheidt zich de wetenschappelijke geneeskundige van den routinier, die, alleen 

op gezag of door ruwe ervaring, groepen van ziekteverschijnselen en geneesmiddelen heeft lee-

ren kennen.”10 De natuurwetenschappelijke geneeskunde zou zo de brug slaan tussen de verdeel-

de oude medische standen. De Wet op het Geneeskundig staatstoezicht van 1865 betekende uit-

eindelijk een cruciale stap in de richting van een definitief einde van de oude verdeeldheid.11  

Een belangrijk gevolg van de vernieuwingsbeweging was dat ook in Nederland de fysiologie ver-

zelfstandigde. En aangezien fysiologie en anatomie tot op dat moment net als in Duitsland tot 

één leerstoel behoorden is het op zijn plaats ons af te vragen wat deze verzelfstandiging voor de 

anatomie betekende. Vooral ook omdat de ontleedkunde voor zowel de academische als de niet-

academische genees- en heelkunde altijd hét basisvak was geweest en daarmee het enige vak dat 

de chirurgijn met de doctor medicus had verbonden. Door de opkomst van de wetenschappelij-

ke geneeskunde moest de ontleedkunde deze positie aan de zelfstandige fysiologie afstaan.  

Na een korte beschrijving van de kern van de Franse empirische beweging en de rol hiervan bij 

de modernisering van vooral het Amsterdamse klinische onderwijs, wordt uitgebreider stilgestaan 

bij de emancipatie van de Duitse fysiologie en haar effect op de Duitse anatomie. Omdat de af-

splitsing van de fysiologie in Nederland in het bredere verband stond van de verwetenschappelij-

king van de geneeskunde en hierbij ook de ontwikkelingen op het gebied van de microscopische 

anatomie en pathologie een rol speelden, zal het overzicht van de Duitse ontwikkelingen worden 

afgesloten met een korte beschrijving van de belangrijkste resultaten op dit gebied: de celtheorie 

van Theodor Schwann en de celpathologie van Rudolph Virchow.  

Na de beschrijving van de Duitse ontwikkelingen komt de verzelfstandiging van de Nederlandse 

fysiologie aan bod, en daarna uitgebreid het effect hiervan op de Nederlandse anatomie. De af-

splitsing van de fysiologie vond in Nederland plaats kort voor het emeritaat of overlijden van de 

hoogleraar die nog beide vakken onderwees. Wat voor soort anatomen werden er benoemd op 

deze opengevallen leerstoelen? Hoe vatten zij hun taak op nadat de verzelfstandigde fysiologie 

hen als basis van de ‘nieuwe’ wetenschappelijke geneeskunde was voorbijgestreefd? Raakte het 

vak in een identiteitscrisis? 

Het einde van het hoofdstuk zal een belangrijke nieuwe ontwikkeling aanstippen, namelijk de 

aanzet tot het ontstaan van een ‘nieuwe’ wetenschappelijke anatomie, en vormt daarmee een 

                                                 
10 Koster, De aard van het onderwijs in de algemeene ziektekunde 32. 
11 Niet iedere voorvechter van de modernisering was overigens een voorstander van de wet. Een aantal van de her-
vormers meende dat de wet te veel nadruk legde op de rol van examens (zie Theunissen, Nut en nog eens nut 80-97; 
Van Lieburg, ‘De natuurkundige staatsexamens voor medische studenten’ 146-166). 
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opmaat tot het volgende hoofdstuk. In 1876 werd een nieuwe wet op het hoger onderwijs inge-

voerd. Deze wet vergrootte de mogelijkheden voor het doen van zelfstandig wetenschappelijk 

onderzoek aan de universiteit; onderzoek dat niet meer in dienst stond van het onderwijs of spe-

cifiek van medisch (of maatschappelijk) nut, maar in de eerste plaats ter vergroting van de ‘pure’ 

wetenschappelijke kennis. Als gevolg van de wet nam het aantal professoraten toe. Mocht de 

anatomie door de dominante rol die de fysiologie was gaan spelen in een ondergeschikte positie 

beland zijn, hoe ontwikkelde het vak zich dan na de invoering van deze nieuwe wet?  

 

1. Franse hervormingen - chirurgie, pathologische anatomie en fysiologie 

De eerste tekenen van modernisering van de Nederlandse geneeskunde vonden plaats in de kli-

niek in de jaren 1830. Ze waren geënt op Franse geneeskundige vernieuwingen die stamden uit 

het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw. 

De Franse medische modernisering was niet het gevolg van, maar werd wel versterkt door de 

Franse revolutie tegen het ancient regime. En zoals deze revolutie haar oorsprong had in Parijs, zo 

ook waren de Parijse ziekenhuizen de plek waar de medische vernieuwingen werden ingevoerd. 

De vernieuwingen betroffen als eerste de chirurgie, daarna de pathologie en uiteindelijk de fysio-

logie.  

In de tweede helft van de 18e eeuw groeide in Frankrijk de kritiek op het functioneren van het 

medisch beroep en vooral het handelen van de academische (interne) geneeskunde: deze was te 

theoretisch, speculatief en weinig praktijkgericht. Rond dezelfde tijd ontworstelde de niet-

academische chirurgie zich juist aan haar ondergeschikte positie. De Franse revolutie versterkte 

beide ontwikkelingen. De ideologie van de revolutie was wars van de geleerdheid en bespiegelin-

gen van de gevestigde geneesheren en had een sterke voorkeur voor medische kennis die van 

toepassing was op de praktijk, zoals bij de heelkunde. De academische geneeskunde moest hier 

een voorbeeld aan nemen. Zo kwam in de jaren na de revolutie de nadruk te liggen op zuiver 

empirische kennis, opgedaan in kliniek en mortuarium. De vernieuwingen zorgden er voor dat in 

Frankrijk de chirurgie daadwerkelijk op gelijke voet kwam te staan met de ‘academische’ genees-

kunde, terwijl de vroegere theoretische vakken pathologie en fysiologie aan klinische relevantie 

wonnen.  

De samenhang tussen chirurgische methoden en toegepaste (interne) geneeskundige kennis 

kwam naar voren in een unieke terugkoppeling tussen kliniek en snijzaal. De eerste fase bestond 

uit objectieve nauwkeurige observatie van patiënten in de kliniek. Zo kreeg men inzicht in het 

verloop van de ziekte. Voorheen werd hierbij hoofdzakelijk afgegaan op een uitwendige inspectie 

van het lichaam en op wat de patiënt voelde. Dit laatste deed men nu als subjectief af en voor het 

eerste ging men verder dan uitwendige waarneming. Men paste een tweetal nieuwe diagnostische 

methoden toe: percussie (kloppen op de borst) en auscultatie (luisteren naar de werking van hart 

en longen met een stethoscoop). 

De tweede fase bestond uit post-mortem onderzoek. Wanneer patiënten uiteindelijk aan een ziekte, 

verwonding of na een (chirurgische) ingreep toch overleden, werden hun lichamen aan een 

nauwgezette systematische obductie onderworpen. Zo trachtte men nauwkeurig vast te stellen op 

welke plaatsen en specifiek welke weefsels door de ziekte, verwonding of ingreep waren aange-

tast en hoe. Dergelijke obducties waren onder het ancient regime zeldzaam geworden en de (inter-
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ne) geneeskundigen waren steeds slechter bekend met de bouw van het inwendige van de mens. 

Net als bij de klinische observaties ging het erom dat de obducties systematisch plaatsvonden en 

beperkt bleven tot het vaststellen van empirische gegevens. Allerlei theoretische opvattingen 

over het ontstaan van een ziekte vormden hierbij niet de leiddraad.  

Door de resultaten van de obducties te koppelen aan de observaties van de patiënt kwam men 

tot nieuwe inzichten over de manier waarop een ziekte op het lichaam ingreep. De derde stap in 

dit proces was dat men van al de ziektegeschiedenissen, obductiegegevens en vastgestelde ver-

banden tussen ziekteverschijnselen en doodsoorzaak statistieken bijhield en deze aanvulde met 

epidemiologische cijfers, zoals die over sterfte en geboorte, om nog meer inzicht te verkrijgen 

over het succes van therapieën.12  

Ook in de opleiding van de nieuwe toegepaste geneeskunde stonden de kliniek en snijzaal cen-

traal. Samen met de clinicus leerden de studenten aan het ziekbed nauwkeurig te observeren en 

zo het ziektebeeld van de patiënt te herkennen en behandelen. Op snijzaal werden de chirurgi-

sche vaardigheden geoefend, de praktische anatomische kennis getest en gezonde lichaamsdelen 

vergeleken met die van aan ziekten overleden patiënten.13  

Door het volgen van deze objectieve en analytische route brachten clinici als J.N. Corvisart 

(1755-1821), R.Th.H. Laennec (1781-1826) en P. Louis (1787-1872) de Parijse geneeskunde en 

vooral de pathologische anatomie tot bloei. 

Voor die kennis van de pathologische anatomie was kennis van de gewone anatomie onontbeer-

lijk. Maar aanvankelijk was de anatomische kennis van de practici in de Parijse kliniek beperkt tot 

de anatomie van organen en lichaamsdelen. Dat veranderde in 1801, toen Marie François Xavier 

Bichat (1771-1802) als eerste tot een volledige indeling van het lichaam in 21 verschillende soor-

ten weefsels kwam. Hiermee drong hij dieper in de bouw van het lichaam door en legde hij niet 

alleen de basis voor de histologie, maar ook voor het onderzoek naar de pathologische verande-

ringen van die weefsels en dus van de pathologische anatomie.  

Bichat was echter niet alleen een pionier op het gebied van de weefselleer. Hij legde ook het fun-

dament voor de Franse experimentele fysiologie. Aanvankelijk wantrouwden de meeste Parijse 

clinici rond 1800 een al te nadrukkelijke aandacht voor fysiologische experimenten echter, omdat 

ze er weinig therapeutische waarde aan hechtten. Maar Bichats fysiologie wortelde net als de an-

dere medische vernieuwingen sterk in de anatomie en dan vooral de weefselleer en maakte ge-

bruik van dezelfde chirurgische technieken. Hoewel Bichat en zijn belangrijkste navolger Fran-

çois Magendie (1783-1855) ervan overtuigd waren dat deze fysiologie een zelfstandige weten-

schap moest zijn, benadrukten ze juist ook de therapeutische waarde van de experimenten om zo 

de scepsis van de clinici weg te nemen. Hun dierexperimenten sloten aan bij klinische waarne-

mingen - zo werd er geëxperimenteerd met allerlei vergiften om de fysiologie van de ziektepro-

cessen beter te begrijpen. Een belangrijk kenmerk van deze Franse experimentele fysiologen uit 

de eerste decennia van de 19e eeuw was daarmee de klinische context waarbinnen dit onderzoek 

plaatsvond.14  

                                                 
12 Ackerknecht, Medicine at the Paris hospital 1794-1848; Mooij, De polsslag van de stad 171; Porter The greatest benefit to 
mankind 306-314. 
13 Lesch, Science and medicine in France 12-49; Porter, The greatest benefit to mankind 306-314. 
14 Lesch, Science and medicine in France 50-79, 80-98. 
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In de jaren 1820 wist Magendie samen met een aantal andere fysiologen de weerstand van de Pa-

rijse clinici tegen de fysiologie uiteindelijk te breken, door ze te overtuigen dat het niet zozeer de 

pathologische anatomie was maar de pathologische fysiologie waarin de sleutel lag tot een goed 

begrip van het verloop van een ziekte. Het vergelijken van objectieve klinische waarnemingen 

met evenzo objectieve post-mortemobservaties bracht geen inzicht in de manier waarop een ge-

zond lichaam ziek werd. Ziekte en gezondheid lagen in elkaars verlengde. Ziekten waren het ge-

volg van een disbalans in de lichaamsfuncties en het was daarmee van cruciaal belang voor het 

begrip van een ziekte om kennis te krijgen van het normaal functioneren van het lichaam. Patho-

logische fysiologie betekende hierbij niet zozeer de experimentele studie van de pathologische 

processen, maar eerder de opheldering van het normaal functioneren van  het lichaam aan de 

hand van de waarnemingen aan het ziekbed en tijdens operaties en de post-mortemstudies. Daar-

mee kwam bij de pathologische fysiologie de studie van het normaal functioneren op de eerste 

plaats en werden de pathologisch anatomische en klinische vernieuwingen een middel.15 Ook al 

was deze pathologische fysiologie net als de experimentele fysiologie nog onlosmakelijk met de 

kliniek verbonden, toch is in de nadruk op het experimenteel onderzoek naar de gezonde functie 

van het lichaam het begin te zien van een fysiologie als een zelfstandige biologische wetenschap. 

Nederland volgde Franse ontwikkelingen pas laat. Een belangrijke rol speelde Christiaan Bernard 

Tilanus hierbij. Tilanus was in 1828 hoogleraar chirurgie en verloskunde van de Amsterdamse 

Klinische School geworden. Hij had daarvoor enkele jaren in het Parijse Hotel Dieu gewerkt en 

zich de nieuwe Franse methoden eigen gemaakt.16  Deze zouden dan ook aan de basis komen te 

staan van de Amsterdamse Klinische School. Mede hierdoor werd deze school als een van de 

weinige klinische scholen in Nederland een succes. Andere belangrijke redenen waren dat de 

school zowel een nauwe band onderhield met het (nabijgelegen) Binnengasthuis - een van de 

twee belangrijke grote ziekenhuizen in Amsterdam - als met het hoofdstedelijke Athenaeum Illu-

stre. Leerlingen van de school konden lessen volgen bij hoogleraren aan het Athenaeum, terwijl 

andersom ook studenten aan het Athenaeum de klinische lessen in het binnengasthuis mochten 

volgen. Bovendien hadden de hoogleraren aan de school (Tilanus dus ook) de leiding over een 

eigen afdeling in het ziekenhuis. Met uitzondering van de eveneens succesvolle Klinische School 

van Rotterdam misten de andere scholen een dergelijke verwevenheid met een groot stedelijk 

ziekenhuis. In Amsterdam kon Tilanus de kennis en inzichten die hij in Parijs had opgedaan in 

de praktijk brengen. Zo zette hij de pathologische anatomie als belangrijke klinische discipline op 

de kaart en droeg in Amsterdam bij aan de emancipatie van de chirurgie. Hij was in 1834 de eer-

ste gepromoveerde geneeskundige die in het Gasthuis een eigen operatiekamer kreeg.17 Door het 

praktisch onderwijs te structureren en het theoretisch onderwijs meer toegepast te maken liet 

Tilanus de rol van chirurgijnmeester en hoogleraar (chirurgische) anatomie samenkomen in het 

hoogleraarschap in de chirurgie. Het klinische onderwijs in Amsterdam zou model staan voor dat 

aan de andere universiteiten.18 

                                                 
15 ibid., 166-172; Porter, The greatest benefit to mankind 306-314. 
16 Mooij, De polsslag van de stad 169-170. 
17 ibid., 197. 
18 Knegtmans, Professoren van de stad 225. 
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2. Duitse Fysiologie - emancipatie van een wetenschap 

Vanaf de jaren veertig nam Duitsland de koppositie van Frankrijk over wat betreft medische 

ontwikkelingen. Niet alleen zuiver empirische kennis gerelateerd aan praktisch nut, ook funda-

mentele natuurwetenschap was nodig voor de ontplooiing van de geneeskunde. Nog meer dan 

bij de Franse fysiologie werd de nadruk gelegd op microscopisch, chemisch en fysisch onderzoek 

Het was vooral de Duitse experimentele fysiologie die in Nederland bijdroeg aan de natuurwe-

tenschappelijke benadering van de geneeskunde als geheel.  

2.1 Idealistische morfologie/fysiologie 

In Duitsland werd de fysiologie in het begin van de 19e eeuw niet als een medisch vak, maar sa-

men met de morfologie als een natuurwetenschap beschouwd. Doorgaans was het vak ook, net 

als in Nederland het geval was, samen met de anatomie in één leerstoel samengebracht.  

Deze combinatie was gezien het onderzoek van deze anatomen/fysiologen goed te verklaren. In 

het beschrijvende morfologisch onderzoek waren de studie van de vorm en die van de functie 

onafscheidelijk. Samen met natuurhistorici in Duitsland en tegelijkertijd met andere natuuron-

derzoekers in Frankrijk en Engeland probeerden de anatomen en fysiologen op deze manier de 

wetten te achterhalen die ten grondslag lagen aan het leven. Deze wetenschap van het leven werd 

in 1802 zowel door de Franse natuuronderzoeker J.B. de Lamarck (1744-1829) als de Duitse 

G.R. Treviranus (1776-1837) voor het eerst betiteld als biologie. Door de vroeg 19e-eeuwse idea-

listische morfologen werd de (dierlijke) lichaamsvorm vanuit teleologisch en vaak ook vitalistisch 

perspectief verklaard. Hierbij speelde de functionele eenheid van het lichaam een centrale rol: in 

het (dierlijk of menselijk) lichaam waren alle onderdelen zo geordend en functioneel ingericht, 

dat het lichaam harmonieus en doelmatig werkte en optimaal aan zijn omgeving was aangepast. 

Deze prioriteit van het geheel (het lichaam) over de afzonderlijke delen was een centraal aspect 

van alle teleologische onderzoekers. Langs vergelijkend anatomische weg kon die doelmatigheid 

in bouw en functie bij de verschillende dieren worden achterhaald. Bovendien kon met behulp 

van de vergelijkende embryologie worden nagegaan hoe de harmonieus functionerende li-

chaamsvormen waren ontstaan. Voor die teleologische onderzoekers die het bestaan van een vis 

vitalis of levenskracht aannamen zeiden de verschillen in bouw tussen verschillende dieren iets over 

de manier waarop deze kracht, die verantwoordelijk was voor groei en ontwikkeling van orga-

nismen, precies werkte. Er waren ook teleologische onderzoekers die het bestaan van een derge-

lijke kracht niet aannamen, of haar minder centraal stelden. Een voorbeeld hiervan was de verge-

lijkend embryoloog K.E. von Baer (1792-1876). Voor hem was het einddoel van de ontwikke-

ling, het volwassen individu, verantwoordelijk voor de aansturing van de ontwikkeling – het ge-

heel gaf richting aan de vorming van de onderdelen. Door een aantal morfologen, zoals de fysio-

loog C.F. Kielmeyer (1765-1844) en de embryoloog J.F. Blumenbach (1752-1840) werd aange-

nomen dat de grote soortenrijkdom op aarde haar oorsprong had in een beperkt aantal stam-

vormen of oertypen. Een geleidelijke verandering in milieuomstandigheden had ervoor gezorgd 

dat dieren binnen die stamvorm in uiterlijk en bouw waren gaan variëren. Deze vormverandering 

werd in dit geval bepaald door functionele aanpassingen – die waren nodig om optimaal onder 

de nieuwe omstandigheden te kunnen overleven. Binnen de beperking van de stamvorm bestond 

volgens deze morfologen dus de mogelijkheid van transformatie – het ontstaan van een nieuwe 

diervorm uit een andere. Andere anatomen/fysiologen erkenden wel het bestaan van dat beperk-
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te aantal basisbouwplannen, maar sloten transformatie uit. In beide gevallen werden de vergelij-

kende anatomie en embryologie benut om de basisbouwplannen, stamvormen of oertypen op te 

sporen en zo bijvoorbeeld inzicht te krijgen in hoe afgeleide vormen zich verhielden tot deze 

grondvormen en tot elkaar en welke functionele of formatieve oorzaken hieraan ten grondslag 

lagen.19  

Hoewel de meeste anatomen/fysiologen die zich met dit onderzoek bezighielden morfologie en 

fysiologie niet als aparte onderzoeksrichtingen beschouwden, werd toch door de meesten van 

hen  het vergelijkende anatomisch werk gezien als ondergeschikt aan de fysiologie. De morfolo-

gie bestond daarmee ‘slechts’ uit het beschrijven van de empirische gegevens, terwijl men onder 

de fysiologie het ‘hogere’ doel diende van het verklaren of afleiden van die structuren.20 Fysiolo-

gie werd dan ook gedefinieerd als de wetenschap van de eigenschappen en de verschijningsvor-

men van levende wezens en van de wetten waarlangs hun werkingen verlopen.21 Om dit doel te 

bereiken hechtten ze net zo veel waarde aan chemisch of fysisch onderzoek als aan de studie van 

vorm. Fysiologie was een breed onderzoeksveld met meerdere richtingen. 

2.2 Experimentele fysiologie van de reductionistische school 

De late jaren 1840 betekenden een keerpunt in de opvattingen over fysiologie. Een groep jonge 

fysiologen, leerlingen van de invloedrijke Berlijnse hoogleraar anatomie en fysiologie Johannes 

Müller, brak met de doelen, methoden en wetenschappelijke inzichten van hun leermeester en 

andere voorgangers. De belangrijkste vertegenwoordigers van deze groep waren Emil Dubois-

Reymond, Hermann von Helmholz en Carl Ludwig. Overtuigd dat de krachten die werkzaam 

waren in de levende natuur niet wezenlijk verschilden van die van de levenloze natuur, keerden 

ze de vitalistische en teleologische benadering als onwetenschappelijke speculatie de rug toe. In 

plaats hiervan pleitten ze voor een reductionistische aanpak bij de bestudering van de levenspro-

cessen en een beperkter, maar in hun ogen vruchtbaarder definitie van de fysiologie. Ze richtten 

zich niet op het verklaren van de algemene eigenschappen en verschijningsvormen  van organis-

men; hun wetenschappelijke fysiologie had tot doel om de werking van specifieke functies van 

het dierlijk lichaam te verklaren en deze af te leiden van hun fysische en chemische basis. Voor 

de leden van deze groep, die later werd omschreven als de Berlijnse reductionistische school, was 

het beschrijvend morfologisch onderzoek van de oude fysiologen hierbij slechts dienend gewor-

den. In plaats van zich te richten op het materiële substraat waardoor het functioneren mogelijk 

was, concentreerden ze zich op de fysische en chemische basis van de functie, die ze met de on-

derzoeksmethoden van de fysica en chemie, het experiment en de kwantitatieve analyse, trachten 

te doorgronden.22 

Door de nieuwe weg van het fysiologisch onderzoek viel het oude verband met het anatomisch 

onderzoek weg. Hoewel het voor de fysioloog nog steeds noodzakelijk was om anatomische 

kennis te bezitten, kon deze worden opgevat als een afgesloten hoeveelheid kennis. Hiermee 

werd de anatomie tot niets meer dan een hulpwetenschap. De conclusie voor de leden van de 

                                                 
19 Lenoir, The strategy of life (introduction & chapters 1 & 2). 
20 Nyhart, Biology takes form 45. 
21 Dit is overigens de definitie van fysiologie zoals die door Johannes Müller in zijn toonaangevende Handbuch der 
Physiologie des Menschen (1840-1844) werd gegeven  (zie Nyhart Biology takes form 69). 
22 Nyhart, Biology takes form 69. 
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Berlijnse school was dat fysiologische fenomenen in hun aard geheel op zichzelf bestudeerd 

moesten worden en niet konden worden begrepen met morfologische onderzoeksmethoden.23 

Vanaf de jaren 1850 trachtten de reductionistische fysiologen institutionele autonomie te verkrij-

gen. Hierbij wezen ze vooral op de essentiële verschillen tussen de anatomie en de fysiologie. 

Anatomie werd als een descriptieve wetenschap gezien, terwijl de experimentele fysiologie een 

verklarende wetenschap was. 

De reductionistische fysiologen slaagden er ook daadwerkelijk in om aparte leerstoelen te krijgen. 

Dit succes was zeker niet alleen gebaseerd op hun argument dat de twee vakgebieden een andere 

opdracht hadden. De historica Lynn Nyhart stelt dat het succes waarschijnlijk ook te maken had 

met een tegenkracht bij een groep anatomen/fysiologen die tot dezelfde generatie als de reducti-

onisten behoorden. Zij hadden niet veel op met de zeer beperkte benadering van de fysiologie 

van de laatsten en bleven een voorkeur houden voor de brede aanpak van de fysiologie inclusief 

onderzoek naar vorm en ontwikkeling. De scheiding die de reductionisten aanbrachten was in 

hun ogen kunstmatig. Een andere factor die meespeelde was dat door de bloei van het fysiolo-

gisch onderzoek de hoeveelheid nieuwe specialistische kennis zo was toegenomen dat de gecom-

bineerde leeropdracht er te omvangrijk door werd. Een aantal anatomen, zoals Jacob Henle, be-

sloot nog tijdens hun professoraat de fysiologie aan een ander over te dragen. Meestal werd ech-

ter tot splitsing besloten bij het overlijden of emeritaat van een hoogleraar. Ook dan werd de 

wens tot splitsing niet altijd alleen van fysiologische zijde geuit. Een voorbeeld was Carl Gegen-

baur, die zich bij zijn benoeming in Jena in 1855 nadrukkelijk tot de anatomie wenste te beper-

ken. De opdeling van fysiologie en anatomie raakte in een versnelling in de late jaren 1850 door 

het wegvallen van de oudste generatie hoogleraren. Naarmate dit proces vorderde werd ook het 

onderscheid tussen het domein van de fysiologie en dat van de morfologische wetenschappen 

alleen maar scherper. Bij de benoeming van een fysioloog koos men inmiddels meestal voor een 

specialistisch onderzoeker van de nieuwe reductionistische richting. Fysiologen die zich bezig-

hielden met onderwerpen die minder te maken hadden met fysica en chemie, bijvoorbeeld 

voortplanting en ontwikkeling, onderwerpen die vroeger nadrukkelijk als fysiologisch werden 

beschouwd, vonden steeds moeilijker een plaats bij de fysiologie. Deze onderwerpen werden in 

toenemende mate tot het domein van de morfologie gerekend. De beoefenaren van deze richtin-

gen vonden dan ook eerder een plek op leerstoelen in de anatomie en zoölogie. De zelfstandige 

leerstoel fysiologie werd vrijwel zonder uitzondering het domein van de nieuwe reductionistische 

richting.24 

3. Anatomie na de afsplitsing van de fysiologie in Duitsland 

3.1 Microscopische anatomie 

Niet alleen door de verzelfstandiging van de fysiologie werd de anatomie in Duitsland in zijn 

ontwikkeling beïnvloed. Dat gebeurde ook door de ontwikkelingen op het gebied van de cel- en 

weefselleer. Technische verbeteringen aan de microscoop in de jaren 1820-1830 zorgden voor 

een toename in het gebruik van dit instrument bij het natuurwetenschappelijk onderzoek. Mede 

als gevolg van die verbeteringen wist andermaal een leerling van Johannes Müller, Theodor Sch-

                                                 
23 ibid. 69, 72. 
24 ibid. 74-80. 
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wann, zijn celtheorie te ontwikkelen, die hij in 1839 wereldkundig maakte. Samen met een groei-

end aanbod aan kleurings- en fixatiemiddelen en -technieken zorgde deze theorie voor een op-

bloei van het histologisch of microscopisch-anatomisch onderzoek.  

Schwann was één van de eerste leerlingen van Müller. Nog voordat de fysiologen van de Berlijn-

se school hun opwachting maakten toonde hij zich een duidelijke voorstander van experimentele 

onderzoeksmethoden in de fysiologie. Hij zette als eerste vraagtekens bij de vitalistische opvat-

tingen van zijn voorgangers om in plaats hiervan te verklaren dat voor de levende natuur dezelf-

de wetten golden als voor de levenloze. Schwanns celtheorie stelde dat de cel de elementaire 

bouwsteen van alle levende wezens was. Voor Schwann was die constatering niet alleen micro-

scopisch-anatomisch van belang. Hij beschouwde de cel ook als de elementaire eenheid van 

functie van de organismen. Alle levensverschijnselen van organismen als geheel waren te reduce-

ren tot de fysisch-chemische processen in de cel.25  

Het histologisch onderzoek in het Duitsland van de jaren 1840 kenmerkte zich niet door één 

specifieke onderzoeksoriëntatie. Net als de andere generalistische anatomen/fysiologen van het 

macroscopisch onderzoek gold voor de onderzoekers die de dierlijke en menselijke cellen en 

weefsels onder de microscoop bestudeerden dat ze nauwelijks onderscheid maakten tussen histo-

logie als microscopisch anatomisch of fysiologisch vak. Het ging behalve om de beschrijving van 

de vorm van cellen en weefsels ook om hun chemische samenstelling en hun ontwikkeling. Zoals 

al gezegd werd dit laatste onderwerp, waartoe voortplanting, histogenese en embryologie gere-

kend werden, als een fysiologisch onderwerp beschouwd - het ging om een levensfunctie.  

Vanaf het begin van de jaren 1850 trad er met de afscheiding van de reductionistische fysiologie 

ook in de studie van cellen en weefsels een verdeling op. Zowel de anatomen als de reductionisti-

sche fysiologen bleven zich met de weefselleer bezighouden, maar vanwege de veranderde defini-

tie van de fysiologie werd het onderzoek naar ontwikkeling, voortplanting, histogenese en em-

bryologie steeds meer buiten dit vakgebied geplaatst. De fysiologen waren dit onderzoek ook 

liever kwijt dan rijk; de zoektocht naar de wetten die verantwoordelijk waren voor de ontwikke-

ling sloot niet aan bij hun reductionistische kijk. Deze wetten konden namelijk niet geformuleerd 

worden in termen van fysische en chemische processen. In plaats hiervan ging het onderzoek 

maar ook het onderwijs op dit gebied steeds meer tot het domein van de anatomie behoren. Zo 

voltrok zich in de loop van de jaren 1850-1870 gelijktijdig met de verzelfstandiging en institutio-

nalisering van de reductionistische fysiologie het proces van herdefiniëring van de histologie 

(voor zover die de histogenese en de embryologie betrof) tot een deel van het onderzoek van de 

‘nieuwe’ anatomie. Deze herplaatsing bood ook de anatomie voordelen.  

Een traditionele taak van de anatomie was al eeuwen het ontdekken en beschrijven van anatomi-

sche structuren geweest. Maar waar de macroscopische bouw van het lichaam sinds het begin 

van de 19e eeuw wel beschreven was, bracht de microscoop deze descriptieve anatomie, de oud-

ste van de anatomische richtingen op een ander niveau. Om Lynn Nyhart te citeren: “This ex-

plorer’s motivation (...) is not insignificant, for by a long and powerful tradition, anatomy was a 

science of empirical discovery, and a claim to immortality could be made by getting one’s name 

                                                 
25 Zie Ackerknecht, Rudolph Virchow 71-73; Watermann Theodor Schwann 97-155. Schwanns celtheorie was in de kern 
een atoomtheorie van de cel. Hij trachtte alle veranderingen en gebeurtenissen in de cel toe te schrijven aan de ver-
anderingen in de atomaire en moleculaire samenstelling van de cel en de krachten op te sporen die de atomen stuur-
den (Watermann, Theodor Schwann 122). 
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associated with a new anatomical structure.”26 De histogenese en embryologie breidde de moge-

lijkheden hiertoe sterk uit: in elke fase van ontwikkeling moesten weefsels, cellen en (embryona-

le) organen worden beschreven.27 

Hoewel de drang om nieuwe structuren te ontdekken bij de anatomen zeker meespeelde, be-

schouwden ze doorgaans dit empirische beschrijvende onderzoek niet als wetenschappelijk. De 

enige manier waarop dit wel kon, was door het in dienst te stellen van de zoektocht naar de wet-

ten die het ontstaan, de ontwikkeling en de differentiatie van de weefsels beheersten.  

Eén van de microscopische anatomen die dat achterhalen van de ontwikkelingswetten als het 

belangrijkste wetenschappelijke doel beschouwden was Albert von Kölliker (1817-1905). Hij was 

een leerling van zowel Johannes Müller als Jacob Henle. In 1852 publiceerde hij een leerboek 

over weefselleer dat lange tijd (nog tot in de jaren 1890) als standaardwerk gold. Von Köllikers 

interesse lag hoofdzakelijk op het gebied van de histogenese. Voor hem was deze histogenese 

echter samen met de embryologie, histologie en anatomie van organen en orgaansystemen on-

derdeel van de morfologie, de wetenschap die de wetten verantwoordelijk voor de vorm en 

vormwording van het lichaam trachtte op te sporen. Voor Kölliker was de morfologie hetzelfde 

als wetenschappelijke anatomie. Daarmee maakte hij duidelijk onderscheid tussen (microsco-

pisch) anatomisch onderzoek als wetenschap of als ‘slechts’ de opsomming van feiten die de be-

schrijvende anatomie was.  

Zowel de reductionistische fysiologen als de microscopische anatomen waren er in de jaren 1850 

overigens bij gebaat dat de wetenschappelijke microscopische anatomie de feiten op een rijtje 

zette aangaande de weefselontwikkeling en differentiatie. Hieruit zouden dan de meer algemene 

wetten over ontwikkeling kunnen worden afgeleid, onafhankelijk of ze fysisch-chemisch of mor-

fologisch waren. Von Kölliker stelde dat om die algemene wetten te achterhalen, de hoeveelheid 

empirische gegevens nog allerminst toereikend was. Hiervoor was vergelijking met andere dieren 

nodig en dit zou nog decennia van nieuw onderzoek nodig hebben.  

Darwins evolutietheorie verschafte de morfologische onderzoekers die er ontvankelijk voor wa-

ren de hoofdwet die ze nodig hadden om de zoektocht naar de wetten van de vormontwikkeling 

voort te zetten. Carl Gegenbaur en Ernst Haeckel waren hiervan de meest sprekende voorbeel-

den.  

3.2 Fysiologische anatomie 

De Duitse institutionele en wetenschappelijke scheiding tussen de fysiologie die zich volledig be-

perkte tot de studie van de functie en de anatomie die vraagstukken over ontwikkeling langs (mi-

croscopisch) morfologische weg probeerde op te lossen en zo een wetenschap van de vorm 

werd, vond echter niet overal plaats. Een aantal anatomen in de jaren 1850-1860 sloot zich aan 

bij de opvattingen van de reductionistische fysiologen en trachtten deze benadering zelf toe te 

passen in hun onderzoek. Hiermee streefden ze net zo goed als de microscopische anatomen 

zoals Kölliker wetenschappelijkheid na. Deze fysiologische of mechanische anatomen vormden 

                                                 
26 Nyhart, Biology takes form 86. 
27 Voorbeelden van structuren die in deze periode ontdekt werden, zijn de zogenoemde lis van Henle (1809-1885) in 
de nier, het zakje van Rathke (1793-1860), een embryonale structuur waaruit een deel van de hypofyse ontstaat, en 
de buis van Müller, een embryonale structuur waaruit een deel van de vagina ontstaat. 



 30 

vergeleken met de microscopische anatomen maar een kleine groep onderzoekers. Hun belang-

rijkste vertegenwoordiger was Hermann von Meyer (1815-1892), hoogleraar anatomie in Zürich.  

Fysiologische anatomen beschouwden het lichaam als een machine, een verzameling fysiologi-

sche instrumenten. De lichaamsvorm kon alleen worden begrepen vanuit de werking van de in-

dividuele delen, de spieren, botten, pezen, zenuwen, vaten en ingewanden. De fysiologische ana-

tomen waren het weliswaar eens met de microscopische anatomen en andere morfologen dat 

hun wetenschap langs beschrijvende weg naar de wetten moesten speuren die verantwoordelijk 

waren voor de lichaamsvorm, maar ze verwierpen de gedachte dat hiervoor naar de ontwikkeling 

moest worden gekeken. Hun wetten voor de vormwording waren gebaseerd op fysische wetten, 

zoals de trekkracht van spieren op botten. Voor de fysiologische anatomen kon de vorm dus niet 

begrepen worden zonder de functie. De juiste manier om het lichaam te bestuderen was door de 

functionele relaties tussen lichaamsdelen na te gaan. Vervolgens moesten deze functionele rela-

ties worden gereduceerd tot eenvoudige fysische wetten. De werkwijze van de fysiologische ana-

tomen sloot aan bij die van de reductionistische fysiologen. Daarnaast vonden ze echter aanslui-

ting bij praktische medische vakken als de chirurgie. Het onderzoek van deze anatomen richtte 

zich op de functie in relatie tot de macroscopische bouw en ze waren dan ook zonder uitzonde-

ring kundige praktische anatomen. Deze praktische vaardigheden kwamen ook zeer van pas in 

hun anatomisch onderwijs.28  

 

Naast de fysiologische anatomen en microscopische anatomen, die in de jaren 1850-1860 naar 

een wetenschappelijke anatomie streefden, 29 bleven anatomen die zich met de rol van steunvak 

in de medische opleiding tevreden stelden en als descriptieve of topografische anatoom streefden 

naar een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van (microscopisch) anatomische structuren of 

zich wijdden aan de zo helder mogelijke weergave van de onderlinge verhoudingen van de delen 

in het lichaam. Maar het aantal anatomen dat wetenschappelijkheid nastreefde was groot. Zoals 

we zullen zien verschilde Duitsland in dit opzicht van Nederland. De oorzaak van dit verschil 

was dat de verzelfstandiging van de reductionistische fysiologie in Nederland niet op zichzelf be-

schouwd werd, maar als onderdeel van de poging om de geneeskunde als geheel te modernise-

ren. Hierbij speelden ook andere (Duitse) ontwikkelingen mee, zoals die op het gebied van de 

microscopische pathologie.  

4. Reductionistische pathologie van Virchow  

De verbetering van de microscoop en de totstandkoming van de celtheorie Van Schwann stimu-

leerden niet alleen het histologisch en embryologisch onderzoek. Ook het onderzoek naar de 

ziekteleer en pathologische anatomie kregen er een impuls door. De belangrijkste rol speelde 

Rudolph Virchow (1821-1902). Gebaseerd op de celtheorie en het werk van de reductionistische 

                                                 
28 Nyhart, Biology takes form 81-84. 
29 De microscopische anatomen verwierpen daarbij niet zozeer de idealistische benadering, maar wel de vitalistische 
varianten ervan. Ze trachtten zich zo veel mogelijk tot de feiten te beperken. In deze opvattingen sloten ze overigens 
aan bij een nieuwe generatie wetenschappelijke zoölogen, die eveneens beschouwd kunnen worden als de navolgers 
van de generalistische anatomen/fysiologen. Zij streefden niet alleen naar feitelijkheid in het (zoölogisch) morfolo-
gisch onderzoek, maar stelden zich ook te weer tegen de overheersende rol van de diersystematiek bij de zoölogie.  
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fysiologen ontwikkelde hij zijn cellulairpathologie. Hiermee gaf hij deze wetenschappelijke vernieu-

wingen een medische relevantie.30 

Samen met de neuroloog en embryoloog Robert Remak concludeerde hij dat Schwanns opvat-

ting over het ontstaan van cellen niet klopte. Volgens Schwann ontstonden tijdens de embryona-

le ontwikkeling nieuwe lichaamscellen uit het blasteem, een soort matrix waarin de cellen in het 

weefsel waren ingebed. Ook gedurende het verloop van bepaalde ziekten konden er volgens Sch-

wann zo nieuwe cellen gevormd worden. Virchow en Remak toonden aan dat cellen niet uit blas-

teem, maar door celdeling uit andere cellen ontstonden: Omnis cellula e cellula. Niet alleen was de 

cel dus het basiselement van de organismen, zoals bij Schwann, iedere lichaamscel stamde ook 

nog eens van één en dezelfde oorspronkelijke cel af. Het lichaam was voor Virchow niets anders 

dan een verzameling cellen, een celstaat. Volgens Virchows cellulaire pathologie ontstonden ziek-

ten door verstoringen in het normale functioneren van de cellen. Door deze verstoringen veran-

derden de normale cellen in abnormale. Deze vermeerderden zich door deling en maakten zo het 

gehele lichaam ziek. Was het voor de Franse fysiologen als Bichat het weefsel geweest waarop 

men zich moest richten bij het verklaren van de ziekten, voor Virchow waren het de cellen. 31  

Hij ging ook verder dan zijn Franse vakgenoten. Zij zagen de pathologische anatomie als vak dat 

nuttig was voor de klinische praktijk. Virchow wilde tot de oorzaak van ziekten doordringen. 

Zijn pathologie was een laboratoriumwetenschap waarbij de microscoop niet een hulpmiddel 

was maar een onontbeerlijk onderdeel. Met de reductionistische fysiologen deelde Virchow te-

vens de erkenning van het belang van het laboratoriumexperiment als onderzoeksmethode en 

ook een afkeer van teleologische bespiegelingen. Een van de redenen waarom hij uitwendige bac-

teriën als ziektekiemen afwees, was omdat die verklaring het gevaar met zich meebracht dat ziek-

ten (weer) beschouwd zouden worden als iets levends dat het gezonde lichaam kon binnendrin-

gen. Door de symptomen van ziekten op te vatten als effecten op cellulair niveau onderstreepte 

hij zijn reductionistische en tegelijkertijd morfologische, op microscopische anatomie gebaseerde 

benadering. Overigens hield deze celpathologische benadering allerminst in dat hij zich tot mi-

croscopisch onderzoek beperkte. Zo gebruikte ook hij dierexperimenten, observaties uit de kli-

niek en obducties om de pathofysiologie van ziekten te ontrafelen. Hierbij gingen microscopisch 

onderzoek, chemisch onderzoek (onder andere naar bloedeiwitten) en mechanisch (fysisch) on-

derzoek hand in hand. 

Hoewel Virchows wetenschappelijke geneeskunde vooral binnen de muren van het laboratorium 

en de kliniek zijn toepassing vond, had zijn benadering ook een duidelijke hygiënistische compo-

nent.32 Voor Virchow was de medische wetenschap in essentie een sociale wetenschap.33 Niet 

alleen het menselijk organisme, ook het maatschappelijk organisme behoorde tot haar domein. 

Voor Virchow moesten ziekten niet opgevat worden als een soort vijand die het lichaam van bui-

tenaf binnen drong, maar eerder als een onbalans in het functioneren van de lichaamscellen, en 

                                                 
30 Zie Ackerknecht, Rudolph Virchow 43-145; Porter, The greatest benefit to mankind 331-332. 
31 Overigens was hij allerminst de eerste die met een theorie over cellulairpathologie kwam (of de opvatting dat cel-
len alleen uit andere cellen ontstonden) en zo de pathologie verder bracht dan de pathologische anatomie van de 
weefsels. Hij was dus niet ‘de’ grondlegger ervan, maar veeleer degene die structuur aanbracht in bestaande opvat-
tingen uit de eerste helft van de jaren 1840, deze kritisch tegen het licht hield en ze omvormde tot een eenduidige 
theorie en onderzoeksrichting (Ackerknecht, Rudolph Virchow 74, 83). 
32 Virchow onderzocht zes miljoen Duitse kinderen op hun lichamelijke gesteldheid en constateerde dat hun ge-
zondheid vooral te maken had met hun fysieke toestand en bijvoorbeeld niet met raciale achtergrond. 
33 Zo stelde hij zelf in 1847 (zie Mooij De polsslag van de stad 174). 
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daarmee van het lichaam als geheel. Om de kans op een dergelijke onbalans af te laten nemen 

was het van belang de dagelijkse omstandigheden waaronder dat lichaam moest functioneren te 

verbeteren. Internationaal werd Virchow door vele hervormingsgezinde medici gezien als het 

voorbeeld voor de nieuwe wetenschappelijke geneeskundige richting. Dit gold ook voor Neder-

land. 

5. Nederlandse afsplitsing van de fysiologie  

We keren terug naar de vernieuwingsbeweging in de Nederlandse geneeskunde. De eerste golf 

hiervan was op Franse vernieuwingen geïnspireerd en concentreerde zich vooral op de kliniek. 

De tweede golf kwam uit Duitsland en bracht door de wetenschappelijke emancipatie van de re-

ductionistische fysiologie en bloei van de microscopische pathologie de basis van de geneeskun-

de naar het laboratorium. Geneeskunde als natuurwetenschap moest zich baseren op microsco-

pische waarnemingen, kwantitatieve chemische analyse en chemisch en fysisch fysiologische ex-

perimenten. Kortom haar methoden bestonden uit “geene andere dan die der natuurkundige we-

tenschappen in het algemeen, waarneming en proefneming, natuuronderzoek in den uitgebreid-

sten zin des woords.”34 Ten derde was er de hygiënische beweging, die de natuurwetenschappe-

lijke methoden onderschreef, maar er vooral naar streefde deze toe te passen op de volksge-

zondheid. Zij bracht de vernieuwing de straat op. 

Een belangrijk gevolg van de moderniseringsgolf in Nederland was de verzelfstandiging van de 

fysiologie. Dit gebeurde net als in de Duitse landen tussen 1850 en 1865 en eveneens hoofdzake-

lijk tijdens hoogleraarwisselingen.  

5.1 Groningen en Amsterdam 

Groningen beet het spits af: na het aftreden van de hoogleraar A.A. Sebastian (1805-1861) werd 

diens leeropdracht in de anatomie, fysiologie, pathologische anatomie en chirurgie verdeeld. J. 

Hissink Jansen werd in 1850 benoemd in de chirurgie, anatomie en oogziekten, terwijl Izaak van 

Deen (1804-1869) in 1851 benoemd werd tot buitengewoon hoogleraar in de fysiologie, genees-

middelenleer, gezondheidsleer en medische politie. Tegelijk met de benoeming werd hem een 

eigen laboratoriumruimte toegewezen voor zijn experimenten.35 Van Deen richtte zich vooral op 

chemisch-fysiologische analyses. In 1857 werd zijn buitengewoon hoogleraarschap omgezet in 

een gewoon professoraat.  

Amsterdam was de tweede plaats waar de fysiologie verzelfstandigde. Dit gebeurde in 1856, nog 

tijdens het professoraat van Willem Vrolik. Deze was sinds 1831 hoogleraar in de anatomie, fysi-

ologie, chirurgische anatomie en natuurlijke historie. Vrolik kon medisch-wetenschappelijk gel-

den als een overgangsfiguur. Hij was wel betrokken bij de modernisering van de geneeskunde, en 

verbeterde in dit kader het anatomisch onderwijs in Amsterdam,36 maar wat onderzoeksinteresse 

en methode betreft sloot hij aan bij de oude teleologische richting. Zijn wetenschappelijke opvat-

tingen waren zowel ontleend aan die van de Franse vergelijkend anatoom George Cuvier als aan 

                                                 
34 Koster, De aard van het onderwijs in de algemeene ziektekunde 30. 
35 Huisman en Santing, Medische geschiedenis in regionaal perspectief (onderschrift omslag).  
36 In 1857 liet hij de ruimte in het theatrum anatomicum in de Waag op de Nieuwmarkt ombouwen tot een bescheiden 
laboratorium, museum en practicumruimte waarin plaats was voor een aantal snijtafels waaraan de studenten zelf 
konden snijden. Bovendien schafte hij o.a. in München en Parijs een onderwijsverzameling aan. Brugmans et al. 
Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam 187-189, 411, Mooij De polsslag van de stad 244, 258.  
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die van Duitse anatomen/fysiologen als J.F. Meckel en F. Tiedemann. Zijn fysiologische be-

schouwingen sloten dus allerminst aan bij de moderne experimentele richting en hij maakte er 

ook geen geheim van dat hij er niet veel interesse in had.  

De fysiologie verzelfstandigde in Amsterdam na aandringen van Jan van Geuns (1808-1880), een 

belangrijk voorvechter van de geneeskundige modernisering. Hij was in 1846 tot hoogleraar pa-

thologie en gerechtelijke geneeskunde benoemd en daarmee een van de eersten die aan het 

Athenaeum de nieuwe ontwikkelingen introduceerden. In 1853 had Van Geuns als eerste een 

eigen (bescheiden) laboratorium voor pathologie gekregen waar hij hoofdzakelijk fysiologisch 

chemische proeven deed. Maar deze kleine voorziening was nauwelijks geschikt om studenten 

daadwerkelijk kennis te laten maken met de beginselen van de wetenschappelijke geneeskunde. 

Gesteund door Vrolik pleitte Van Geuns voor een groter laboratorium. In 1856 opende dit ‘Phy-

siologisch-pathologisch’ laboratorium haar deuren. Met de opening nam Van Geuns aanvankelijk 

ook het onderwijs in de fysiologie en histologie van Vrolik over.37 Twee jaar later werd dit echter 

overgenomen door de fysioloog Adriaan Heynsius (1831-1885), die al vanaf het begin directeur 

van het laboratorium was. Door dit directeur- en hoogleraarschap zou het laboratorium zich 

meer op de experimentele fysiologie richten dan op de pathologie.38 Heynsius was in 1853 bij de 

Utrechtse chemicus G.J. Mulder gepromoveerd in de wiskunde en natuurwetenschappen en een 

jaar later in de geneeskunde bij F.C. Donders, die op dat moment nog hoogleraar was in de an-

tropologie, forensische geneeskunde en oogheelkunde. In navolging van zijn leermeesters Don-

ders en Mulder profileerde ook Heynsius zich als reductionistisch fysioloog die zijn vakgebied 

opvatte als basis van de wetenschappelijke geneeskunde. Heynsius richtte zich in zijn onderzoek 

zowel op chemisch-fysiologische analyses als fysisch-fysiologische experimenten. In zijn onder-

wijs hield hij zich in ieder geval ook met de microscopische anatomie en de embryologie bezig.39 

In 1866 vertrok Heynsius naar Leiden, waar hij eveneens tot (eerste) hoogleraar in de fysiologie 

en histologie was benoemd. 

5.2 Utrecht 

Utrecht was de derde plaats waar de fysiologie als academische discipline een eigen leerstoel en 

tevens een eigen laboratorium kreeg. De vanzelfsprekendheid van de nieuwbouw had alles te 

maken met de persoon die voor de fysiologie benoemd werd: F.C. Donders (1818-1889). Don-

ders had als fysioloog en oogheelkundige naam gemaakt. Hij was in 1842 benoemd tot docent 

anatomie, fysiologie en histologie aan ’s-Rijks Kweekschool voor Militaire geneeskunde in 

Utrecht en kwam in die hoedanigheid in aanraking met vooraanstaande Utrechtse wetenschap-

pers als Pieter Harting en de voorstander van de vernieuwingsbeweging in de geneeskunde, G.J. 

Mulder. Door Mulder en Harting raakte hij geïnteresseerd in de microscopie en het fysiologisch-

chemisch onderzoek. Nog voor zijn benoeming als docent was hij echter al geïnteresseerd ge-

                                                 
37 Van Rijnberk, ‘Teaching of physiology and the physiological laboratory University of Amsterdam’ 1. 
38 Mooij, De polsslag van de stad 257. 
39 In de aanloop tot de bouw van een nieuw laboratorium voor anatomie en fysiologie op het Jonas Daniel Meijer-
plein, dat uiteindelijk in 1868 gereed kwam, stelde Heynsius hoe zeer hij een voorstander was van deze nauwe ver-
bondenheid van het fysiologisch laboratorium met dat voor de anatomie. Het was hem hierbij vooral om de be-
schikbaarheid van preparaten te doen: “bij mijne lessen over ontwikkelingsgeschiedenis en mikroskopische ontleed-
kunde heb ik het dikwijls betreurd dat ik (...) niet over een anatomisch kabinet beschikken kon.” In het nieuwe ge-
bouw  zou volgens Heynsius het anatomisch museum als brug kunnen dienen tussen de anatomie en de fysiologie 
(Brief Heynsius aan curatoren Ath., 9-10-1864. Bijlagen not. curatoren 1864 nr. 142; GAA 278: 32).  



 34 

raakt in de nieuwe Duitse ontwikkelingen op medisch en natuurwetenschappelijk gebied. Na het 

lezen van de werken van onder anderen Schwann en Virchow keerde ook hij zich af van de te-

leologische wetenschapsbenadering en werd een aanhanger van de nieuwe natuurwetenschappe-

lijke richting in de geneeskunde. Hij begon hierover te publiceren en maakte zo kennis met ande-

re voorvechters van deze richting. Tijdens zijn docentschap volgde hij de ontwikkelingen van de 

reductionistische fysiologen als Von Helmholtz in Duitsland, die hij als een geestverwant be-

schouwde.  

In 1847 werd Donders door Mulder voorgedragen als buitengewoon hoogleraar aan de universi-

teit. Hoewel hij zich vooral als fysioloog had geprofileerd, moest hij het stellen met een aantal 

losse kleinere vakgebieden, zoals de antropologie, de forensische geneeskunde en de oogheel-

kunde. Het laatste vak wist hij uit te bouwen tot een voorbeeld van de nieuwe wetenschappelijke 

geneeskunde, waarin fysisch-fysiologisch laboratoriumonderzoek aan de basis stond van toepas-

singen in de kliniek. Met de keuze voor de oogheelkunde verschoof Donders’ onderzoek van 

chemische fysiologie naar fysische fysiologie. Toen in 1862 de Utrechtse hoogleraar anatomie en 

fysiologie J.L.C. Schroeder van der Kolk overleed en diens leerstoel daarmee werd gesplitst, 

kreeg Donders eindelijk het door hem zo begeerde professoraat in de fysiologie.40  

Deze hoogleraarwisseling betekende voor Utrecht een definitieve afsluiting van het teleologisch 

en vitalistisch denken in de natuurwetenschappen, want Schroeder van der Kolk was hiervan één 

van de laatste vertegenwoordigers. Andere vertegenwoordigers waren de Leidse hoogleraar zoö-

logie Jan van der Hoeven en zoals al gezegd Willem Vrolik in Amsterdam. Met hun dood in 1863 

(Vrolik) en 1867 (Van der Hoeven) was het voorgoed gedaan met deze oude richting.41  

Met zijn benoeming tot hoogleraar fysiologie werd er voor Donders een nieuw laboratorium ge-

bouwd dat hij naar eigen inzichten mocht inrichten. Hij besloot tot een onderverdeling in twee 

afdelingen, één voor de fysiologische chemie en histologie en één voor de fysische fysiologie, 

ieder met een eigen afdelingshoofd. Donders had de leiding over de fysische afdeling, terwijl in 

de uit Duitsland afkomstige Th.W. Engelmann (1843-1909) de persoon gevonden werd die de 

chemische en histologische richting zou vertegenwoordigen. Engelmann werd kort na de ope-

ning van het lab in 1866 als assistent bij Donders aangesteld en in 1870 benoemd tot buitenge-

woon hoogleraar. In 1877 volgde het ordinariaat in de algemene fysiologie en vergelijkende bio-

logie, weefselleer en het experimentele gedeelte der farmacodynamie. 

5.3 Leiden en andermaal Amsterdam 

In Leiden verzelfstandigde de fysiologie als laatste: na de dood van hoogleraar anatomie en fysio-

logie H.J. Halbertsma (1820-1865). Toch had deze universiteit daar al eerder voor kunnen kiezen. 

Halbertsma was in 1848 benoemd als opvolger van de overleden Gerard Sandifort. Op dat mo-

ment was de vernieuwingsbeweging van de geneeskunde al in volle gang. De keuze voor een 

klassieke combinatie van fysiologie met anatomie leidde dan ook tot protest van de vertegen-

woordigers van de vernieuwing. De Leidse vacature zou immers de uitgelezen kans zijn om met 

iemand als Donders of Van Deen, die al sinds 1840 in Groningen op fysiologisch gebied werk-
                                                 
40 Theunissen Nut en nog eens nut 107-109. 
41 Dat overigens deze oude wetenschapsopvattingen allerminst betekenden dat de leden van deze generatie ook ne-
gatief tegenover de medische vernieuwing stonden zagen we al bij Vrolik. Het gold ook voor Schroeder van der 
Kolk, die de vernieuwingsbeweging welgezind was en zelf ook verantwoordelijk is geweest voor aanzienlijke verbe-
teringen in de behandeling van psychiatrische patiënten. 
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zaam was, de moderne fysiologie en daarmee de nieuwe wetenschappelijke geneeskunde in Lei-

den te introduceren. In plaats hiervan had men niet alleen voor een conservatieve oplossing ge-

kozen, maar ook nog eens voor een kandidaat met een duidelijke voorliefde voor de als ouder-

wets beschouwde macroscopisch praktische benadering. Toch zag ook Halbertsma in dat de 

combinatie van anatomie en fysiologie in een professoraat eigenlijk uit de tijd was. Hij merkte dat 

hij de toenmalige wetenschappelijke fysiologische ontwikkelingen niet bij kon houden en pleitte 

dan ook meer dan eens voor een aparte leerstoel voor de fysiologie.42  

Na de dood van Halbertsma in 1865 splitste de fysiologie dan toch af. In 1866 werd de al ge-

noemde Heynsius voor de fysiologie en histologie aangesteld. Kort na zijn benoeming kreeg hij 

een laboratorium tot zijn beschikking, dat hij volgens hetzelfde principe indeelde als Donders. 

Met Heynsius’ komst en met de eerdere benoeming van de patholoog J.M. Schrant (1862) en 

diens opvolger J.C.G. Evers (1864) kreeg ook de wetenschappelijke benadering van de genees-

kunde in Leiden voet aan vaste grond.43 

In Amsterdam werd Heynsius opgevolgd door de Duitse fysioloog Willy Kühne (1837-1900), die 

behoorde tot de Berlijnse reductionistische school. Kühne studeerde vanaf 1854 in Göttingen en 

promoveerde in 1856 op een onderzoek naar een opgewekte diabetes bij kikkers. Vanaf 1858 

werkte hij op het Berlijnse fysiologisch laboratorium van Du Bois Reymond, in 1860 in Wenen 

bij Ernst Brücke en Carl Ludwig. Het jaar erop keerde hij terug naar Berlijn, waar hij assistent 

werd op het lab van Virchow.  

Kühne’s benoeming volgde op een reis van één van de curatoren van het Athenaeum naar Ber-

lijn, het centrum van de nieuwe wetenschappelijke geneeskunde, om daar aan de medische hoog-

leraren te vragen wie zij aanbevalen.44 Het ging hierbij niet alleen om een kandidaat voor de fy-

siologie, maar ook voor iemand die de nieuw gecreëerde leerstoel voor de pathologische anato-

mie op zich kon nemen. De curator, H. van Beeck Vollenhoven, richtte zich in Berlijn hoofdza-

kelijk tot Virchow.45 Deze adviseerde voor de fysiologie dus diens assistent Kühne en voor de 

pathologische anatomie H.D.J.J. Hertz uit Greifswald.46 Eind 1867 werden Kühne en Hertz in 

Amsterdam benoemd.47 Kühne bleef overigens maar kort: in 1871 vertrok hij om Helmholz op 

te volgen als hoogleraar fysiologie in Heidelberg.48 Hertz bleef in Amsterdam tot zijn emeritaat in 

1896.  

                                                 
42 Beukers, ‘Groei en ontwikkeling’ 87-95, geciteerd in Otterspeer, De wiekslag van hun geest 250; Mooij De polsslag van 
de stad 261-262. 
43 Otterspeer, De wiekslag van hun geest 250-51. 
44 De keuze om naar Berlijn te gaan werd echter niet direct genomen. Nog voordat Heynsius daadwerkelijk vertrok-
ken was werd er nagedacht wie hem zou kunnen opvolgen (genoemd werden o.a. Heynsius Amsterdamse assistent 
A.A.G. Guije, de assistent oogheelkunde W.M. Gunning en B.J. Stokvis (1834-1902)). De curatoren van het Am-
sterdamse Athenaeum besloten te wachten met een definitieve voordracht tot de herziening van het geneeskundig 
onderwijs in Amsterdam gerealiseerd was (Not. curatoren Ath., 11-6-1866; GAA 278: 8). Hiermee doelden ze on-
dermeer op de sluiting van de Klinische School en de opname van haar hoogleraren door het Athenaeum. Nadat de 
herziening halverwege 1867 een had plaatsgevonden, hervatte men de zoektocht naar een fysioloog. Men probeerde 
nu Donders over te halen naar Amsterdam te komen (Not. curatoren Ath., 8-10-1867; GAA 278: 8). Nadat die te 
kennen gaf niet voor de functie in aanmerking te willen komen, namen de curatoren het besluit om één van hen naar 
Berlijn te sturen voor kandidaten.  
45 Zie De Knecht-van Eekelen ‘Intree-redes en het beeld van het medisch onderwijs in Nederland’ 11. 
46 Not. curatoren Ath., 2-11-1867; GAA 278: 8.  
47 Not. curatoren Ath., 24-12-1867; GAA 278: 8. 
48 Kühne werd in Amsterdam opgevolgd door Thomas Place (1842-1911). Place was een leerling van Heynsius en 
Donders. Bij de laatste was hij in 1867 gepromoveerd.  
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Met de benoeming van Kühne in Amsterdam was geheel Nederland voorzien van reductionisti-

sche fysiologen op een zelfstandige leerstoel in dit vak. Een opvallend verschil met de nieuwge-

vormde leerstoelen in de fysiologie in Duitsland was dat aan dit Nederlandse professoraat de mi-

croscopische anatomie (of histologie) gekoppeld bleef.49 De nieuwe fysiologie was in Nederland 

dus in alle drie haar reductionistische elementen vertegenwoordigd: de fysische en chemische 

richting en het microscopische onderzoek naar de vorm (de cellen en weefsels). In dat opzicht 

waren de nieuwe fysiologen in Nederland toch nog meer generalist dan hun Duitse collega’s. 

6. Nederlandse anatomie na de afsplitsing van de fysiologie 

6.1 Willem Koster - anatomie samen met pathologische anatomie in Utrecht  

Officieel bestond Schroeder van der Kolks leerstoel uit de vakken fysiologie en anatomie, maar 

hij hield zich ook met de pathologische anatomie bezig. Na zijn dood in 1862 werd Schroeder 

van der Kolk voor de vakken anatomie en pathologische anatomie opgevolgd door Willem Kos-

ter (1834-1907). Aan dit professoraat werden tevens de pathologie en gerechtelijke geneeskunde 

toegevoegd.  

Koster had zijn geneeskundige opleiding doorlopen aan de klinische school van Rotterdam en 

daarna aan de Universiteit van Leiden. Na zijn studie was hij enige tijd tweede heelmeester in het 

stedelijk ziekenhuis in Rotterdam. In 1859 werd hij benoemd tot tweede prosector anatomie bij 

Halbertsma in Leiden, waar hij nog in hetzelfde jaar promoveerde op de dissertatie Proefschrift, 

bevattende drie door den schrijver waargenomen ziektegevallen. Al vanaf zijn tijd als heelmeester in Rotter-

dam publiceerde hij in medische bladen zoals het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG), 

Het Archief voor Natuur- en Geneeskunde en sinds zijn lidmaatschap van de Koninklijke Akademie 

van Wetenschappen in de Verslagen en Mededelingen hiervan. Kosters medische interesse was 

breed. Zijn eerste stukken waren gebaseerd op pathologisch anatomische casuïstiek, het resultaat 

van zijn werkzaamheden als heelmeester. Zijn bevindingen waren belangwekkend genoeg om 

hem in Leiden hierop te laten promoveren. Tijdens het prosectoraat richtte hij zich echter ook 

meer op de functionele anatomie.50 Na zijn benoeming als hoogleraar in Utrecht bewees hij on-

dermeer met zijn inaugurele rede eveneens goed op de hoogte te zijn van de wetenschappelijke 

ontwikkelingen op het gebied van de algemene pathologie, de celpathologie en -fysiologie.51  

De titel van de rede, De aard van het onderwijs in de algemeene ziektekunde, toont al waar Koster het 

zwaartepunt van zijn professoraat legde: de pathologische kant. Net als Van Geuns in Amster-

dam beschouwde hij dit vakgebied in nauwe relatie tot de microscopische anatomie en de fysio-

logie. De rede ging voor een belangrijk deel over het belang van de nieuwe wetenschappelijke 

geneeskundige richting voor het medisch onderwijs en specifiek de rol van de anatomie en de 

fysiologie bij de modernisering van de pathologie. Koster stelde dat het niet zonder strijd was 

geweest dat de geneeskunde op een vaste wetenschappelijke grondslag was gevestigd. Pas toen 

                                                 
49 Uitzondering hierop vormde Groningen. Hier onderwees F.Z. Ermerins van 1844-1871 de histologie samen met 
de pathologie los van de fysiologie. Na het overlijden van Van Deen in 1869 en Ermerins in 1871werd de histologie 
toegevoegd aan de leeropdracht van Van Deens opvolger D. Huizinga.  
50 Zie Koster, ‘De werking van de ademhalingsspieren, inzonderheid der m.m. intercostales’ (1860). 
51 Zie Koster, ‘De beteekenis van het woord cel en de invloed daarvan op physiologie en pathologie’ (1862), idem, 
‘De reactie op het gebied der cellenleer’ (1862), idem, ‘Iets over het begrip ziekte en ziektekunde’ (1863), idem, ‘De 
theorie der ontsteking’ (1875). 
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tegen het midden van de 19e eeuw de wetenschap besloot tot de afwijzing van “bekrompen stel-

sels” en teleologische bespiegeling, konden de anatomie en fysiologie een “graad van volkomen-

heid” krijgen en zo de grondslag vormen van de ziektekunde. 

De “erkenning der onvolkomenheid en streven naar vooruitgang”, zoals Koster het positivisti-

sche wetenschapsideaal van de nieuwe tijd samenvatte, was afkomstig van de natuurkundige we-

tenschappen natuur- en scheikunde. Zij boden de onderzoeksmiddelen, doelen en methoden 

waardoor de fysiologie en anatomie zich snel konden ontwikkelen.52 Koster doelde met die ana-

tomie echter heel specifiek op twee deelgebieden, de microscopische anatomie of histologie en 

de pathologische anatomie. De pionier op deze twee gebieden was aldus Koster de Franse fysio-

loog Bichat. Daarna noemde hij de verbetering van de microscopen, waardoor de kennis van de 

weefselleer en daarmee de pathologie snel konden uitbreiden. Hierbij kwam hij natuurlijk op de 

cruciale rol van Schwann en Virchow. Zij waren er verantwoordelijk voor dat “[d]e histiologisch-

physiologische opvatting der levensverrigtingen, zoowel in gezonden, als in zieken toestand, (...) 

thans het onvervreemdbaar eigendom der geneeskundige wetenschap geworden [is].”53 

Koster vond wel dat de arts moest waken voor eenzijdigheid. Door de snelle ontwikkeling van 

de pathologische anatomie en het licht dat ze over een aantal ziekten deed schijnen raakten veel 

artsen in de verleiding om tot een uitsluitende beoefening van deze wetenschap over te gaan, 

waardoor een soort nieuwe dogmatische benadering zou ontstaan. Er waren andere wegen in de 

geneeskunde dan de natuurwetenschappelijke en deze waren niet allemaal te verwerpen. Koster 

noemde in dit verband de richting die niet de wetenschap, maar de mens in de geneeskunde cen-

traal stelde. Deze stroming ontkende het belang van wetenschappelijke geneeskunde niet, maar 

legde meer nadruk op de invloed van zedelijkheid, religie en hygiëne op de maatschappij. Psycho-

logie en subjectief ziekenonderzoek waren belangrijker in deze richting dan fysiologische experi-

menten en pathologisch-anatomische nasporingen. Koster stelde dat deze richting de arts bij de 

les moest houden. Hij mocht nimmer te zeer een anatoom, fysioloog, chemicus of fysicus zijn 

die de zieke mens niet meer begreep.54 

Voor Koster zelf genoot de wetenschappelijke richting echter verre de voorkeur. Anatomie en 

fysiologie, chemie en fysica waren de basis van die geneeskunde en moesten dus ook de basis zijn 

van het geneeskundig onderwijs. De pathologie, die zo belangrijk vernieuwd was door de vier 

genoemde vakgebieden, behoorde net zo goed tot die basisvakken. Koster kon in dat verband 

het “hooge nut en den grooten invloed” van de anatomische studie voor de geneeskundige niet 

genoeg benadrukken. “Wij zagen de ontwikkeling der geneeskundige wetenschap hand aan hand 

gaan met die der ontleedkunde.” Daarbij moest wel een belangrijke kanttekening geplaatst wor-

den. Het ging niet meer om een ontleedkunde “in den beperkten zin (…), welke van oudsher aan 

het woord gehecht is.” Met het vakgebied moest nu “de gansche omvang der stelselmatige, 

plaatsbeschrijvende, ziektekundige en histiologische anatomie” bedoeld worden.55 

Zelf had Koster zoals al gezegd toch hoofdzakelijk interesse in de pathologische anatomie. In de 

aanloop naar de nieuwe wet op het hoger onderwijs, die uiteindelijk in 1876 het licht zag, zette 

hij zich dan ook actief in voor de stichting van een apart professoraat in de pathologie en patho-

                                                 
52 Koster, De aard van het onderwijs in de algemeene ziektekunde (1862) 7-8. 
53 ibid. 29. 
54 ibid. 34-38. 
55 ibid. 30. 
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logische anatomie in Utrecht. Tijdens onderzoek aan een lijk had Koster echter een infectie op-

gelopen die hem bijna fataal was geworden en waarvan hij ook nooit werkelijk herstelde.56 Toen 

met de invoering van de nieuwe onderwijswet in een afzonderlijk professoraat werd voorzien, 

was hij te zwak om dit op zich te nemen. Koster behield weliswaar de anatomie en bleef ook 

(ondermeer functioneel-anatomisch) onderzoek doen,57 maar door zijn zwakke gezondheid was 

hij tot minder in staat dan voorheen. 

6.2 Teunis Zaaijer en Johannes Boogaard - anatomie naast de pathologische anatomie in 

Leiden 

Na vergeefse pogingen om een aparte leerstoel voor de fysiologie te krijgen, lukte het Halberts-

ma in Leiden wel om extra prosectoren aan te stellen, die specifieke onderdelen van zijn leerop-

dracht vertegenwoordigden. In 1851 werd J.A. Boogaard benoemd als eerste prosector en lector 

in de pathologische anatomie en histologie.58 In 1859 werd Willem Koster als tweede prosector 

voor de anatomie aangesteld. Na zijn vertrek drie jaar later werd Teunis Zaaijer benoemd. Toen 

Halbertsma in 1865 overleed werd er in Leiden eindelijk gehoor gegeven aan de wens om ver-

nieuwing. Zaaijer en Boogaard verdeelden samen met de nieuw benoemde fysioloog Heynsius de 

oorspronkelijke leerstoel in drieën. Vanwege de kosten werden Boogaard en Zaaijer echter bei-

den benoemd als buitengewoon hoogleraar; Zaaijer in de gewone anatomie, Boogaard in de pa-

thologische.  

Net als Heynsius waren Boogaard en Zaaijer voorstander van de moderne wetenschappelijke 

koers die de geneeskunde behoorde te varen. Boogaard ging hierin verder dan Zaaijer.  

Johannes Adrianus Boogaard (1823-1877) had geneeskunde gestudeerd in Leiden en ook vijf jaar 

in Berlijn pathologisch-anatomisch onderzoek gedaan bij Virchow. Boogaard was een duidelijke 

volgeling van diens richting. Zo waren ook voor hem de fysiologie en (microscopische en patho-

logische) anatomie de basis van de natuurwetenschappelijke geneeskunde. Bovendien mocht de 

rol van het microscopisch onderzoek en het experiment niet beperkt blijven tot het (preklini-

sche) laboratorium. Boogaard wilde het onderscheid tussen praktijk en theorie uitwissen en zag 

de waarde van de microscopische pathologische anatomie dan ook vooral in de relatie tot waar-

nemingen in de klinische context.59 Tenslotte was hij ook erg geïnteresseerd in de statistieken van 

het voorkomen van ziekten en was hij maatschappelijke betrokken.60 Boogaard genoot als man 

van de moderne richting al voor zijn benoeming als hoogleraar veel aanzien. De studenten pre-

zen zijn moderne visie op onderwijs en onderzoek, zijn microscopisch onderwijs en zijn vakken-

nis.61 In 1863 was hij een serieuze kandidaat voor de opvolging van Willem Vrolik in Amsterdam. 

Hoewel het wel tot onderhandelingen kwam tussen Boogaard en het Amsterdamse Athenaeum, 

                                                 
56 brief Koster aan curatoren RUU, 7-7-1876; brief een der curatoren RUU aan overige leden, 22-1-1880. Archief 
curatoren RUU, stukken over hoogleraar W. Koster; HUA 59: 606. 
57 Zie Koster, ‘Bijdragen tot de kennis van het mechanisme der beweging in het elleboogsgewricht’ (1880) en idem, 
‘De beweging der ulna bij pro- en supinatie der hand’ (1882). 
58 Zaaijer, ‘Levensschets van Dr. Johannes Adrianus Boogaard’ (1878) 135. 
59 Otterspeer, De wiekslag van hun geest 122, 252-253. 
60 Boogaard was voorzitter van de Leidse Vereeniging der Volksgezondheid (Otterspeer, De wiekslag van hun geest 
122). 
61 Almanak van het Leidsch studentencorps voor 1865 21; Almanak van het Leidsch studentencorps voor 1866 254 (met dank aan 
A. van Piekeren). 
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wist men de benoeming in Leiden tot genoegen van de studenten te verhinderen, door hem op 

persoonlijke titel tot buitengewoon hoogleraar te benoemen.62  

 

Teunis Zaaijer (1837-1902) stond weliswaar achter de moderne koers van de geneeskunde, maar 

had hier zelf geen deel aan. Hoewel ook hij net als Boogaard meende dat de anatomie samen met 

de fysiologie de basis moest vormen van de natuurwetenschappelijke geneeskunde, vatte hij zijn 

rol daarin anders op. Deze was eerder dienend dan deelnemend. Zaaijer was dan ook net als zijn 

leermeester Halbertsma een klassieke macroscopische anatoom. Het nieuwe in Zaaijers benade-

ring was dat hij vond dat het vak ontdaan moest worden van alle ‘vroegere holle en omslachtige 

geleerdheid’.63 

Zaaijers loopbaan verschilde op cruciale punten met die van Boogaard. Dat begon al met zijn 

promotieonderzoek, dat hij bij Halbertsma had gedaan. Dit betrof niet een ‘modern’ patholo-

gisch anatomisch onderwerp, maar bestond uit een ‘klassieke’ beschrijving van twee vrouwen-

bekkens uit Indonesië.64 Na zijn promotie vertrok Zaaijer net als Boogaard naar Virchow in Ber-

lijn. Maar in plaats van langdurig onderzoek te doen op diens laboratorium, volgde hij slechts 

colleges van hem. Al snel na zijn vertrek naar Berlijn werd hij door Halbertsma gevraagd om 

Koster als prosector in de anatomie en de fysiologie op te volgen. Hoewel hij in die hoedanig-

heid in de zomer van 1864 naar diverse Duitse universiteitssteden reisde om bij toonaangevende 

wetenschappers lessen te volgen in de anatomie, histologie microscopie en fysiologie, zou hij de-

ze opgedane kennis niet benutten en zich in zijn onderwijs toch hoofdzakelijk tot de macrosco-

pische anatomie beperken.  

Zijn inaugurele rede toont goed hoezeer hij in het voetspoor van zijn leermeester Halbertsma 

trad. Natuurlijk stelde hij dat de anatomie de grondslag van de geneeskundige opleiding was,65 en 

dat alleen in de verenigde beoefening van de anatomie en fysiologie in de ruimste betekenis - dus 

inclusief de pathologische en microscopische anatomie - de eigenlijke vooruitgang van de ge-

neeskunde verwacht kon worden.66 Ook wees hij op de lange periode waarin de geneeskunde 

door de gebrekkige methode of ongeschiktheid van haar beoefenaars nauwelijks vooruit was ge-

komen. De artsen bedienden zich niet van een welomschreven methode, terwijl de vraagstukken 

werden opgelost door allerlei ‘hoogdravende redeneringen’. Inmiddels had men aldus Zaaijer be-

grepen dat alleen door langdurig onderzoek en proefneming, kortom de wetenschappelijke bena-

dering, medische vraagstukken konden worden opgelost.67  

Hoe zag Zaaijer de rol voor zijn anatomie hierin? Allereerst stelde hij dat er verschillende doelen 

waren waarop het anatomisch onderwijs zich kon richten. Beschouwde men de mens als laatste 

schakel in de keten van het dierenrijk, dan werd zijn bouw de maatstaf voor die van de andere 

dieren. Zo werd de menselijke bouw de basis van de vergelijkende anatomie. Zaaijer beschouwde 

de menselijke anatomie echter liever op zichzelf en wel in verband met het gezond functioneren. 

Zo kon men deze kennis aanwenden om de pathologische toestanden van het menselijk lichaam 

beter te kunnen beoordelen en werd de anatomie een belangrijke steunpilaar van de geneeskun-

                                                 
62 Otterspeer, De wiekslag van hun geest 122; Zaaijer, ‘Levensschets van Dr. Johannes Adrianus Boogaard’ (1878) 135. 
63 Otterspeer, De wiekslag van hun geest 252-253. 
64 Zaaijer, Beschrijving van twee vrouwenbekkens uit den Oost-Indischen Archipel (1862). 
65 Zaaijer, Het gewigt eener doelmatige ontleedkundige techniek (1866) 7. 
66 ibid. 30. 
67 ibid. 9-11. 
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de. Het doel van het anatomisch onderwijs was voor Zaaijer daarmee beschreven: “het verbrei-

den van juiste anatomische kennis.”68 Deze verbreiding vond aldus Zaaijer op twee manieren 

plaats. Ten eerste met behulp van de microscoop, en ten tweede door de bouw van het lichaam 

macroscopisch te beschrijven. De microscopische anatomie liet hij verder buiten beschouwing, 

omdat deze niet tot zijn leeropdracht behoorde. De macroscopische beschrijving diende zo te 

worden uitgevoerd dat de verhouding van de delen van het lichaam ten opzichte van elkaar dui-

delijk werd. Het was immers deze topografische anatomie die voor zowel de heelkunde als de 

fysische diagnostiek van het grootste belang was. Het praktisch nut voor de chirurgische en ge-

neeskundige praktijk zag Zaaijer dus als belangrijkste doel van de anatomie.69 

Zaaijer beschouwde de anatoom behalve als docent die de geneeskunde diende, vooral als een 

technisch bekwame kunstenaar: “heeft de ontleedkundige eenmaal (…) te beschikken over al de 

middelen, die de techniek hem aanbiedt; (...) dan wordt het anatomisch praeparaat onder zijne 

hand een schilderij, waarop hij de ontleedkundige verhoudingen afmaalt.”70 De mooiste en beste 

anatomische preparaten getuigden van die technische bekwaamheid en kunstzinnigheid van de 

anatoom. Dit was ook wat Zaaijer zo bewonderde aan de preparaten van zijn voorganger Hal-

bertsma. Hij stelde dat Halbertsma een hervormer was van het anatomisch onderwijs omdat hij 

zich vanwege het nut voor studenten hoofdzakelijk op de topografische anatomie had gericht. 

Geholpen door zijn kunstzinnige en technische kwaliteiten en begiftigd met het talent om te do-

ceren, slaagde hij er in om ook de meest ingewikkelde structuren voor zijn studenten duidelijk te 

maken. Vanwege deze kwaliteiten beschouwde Zaaijer Halbertsma als een belangrijke vertegen-

woordiger van de ontleedkundige wetenschap. Hierin wenste Zaaijer zijn meester te volgen. 71   

Zaaijer zou in alles een klassieke anatoom blijven. Hij zette de colleges van Halbertsma volgens 

de studentenalmanak op een uitstekende wijze voort.72 Toch was er ook kritiek, en die had juist 

te maken met het weinige innovatieve karakter van zijn lessen. Zo stelde zijn microscopieonder-

wijs, toch een van de belangrijke onderdelen van de moderne richting, niet veel voor: met mid-

delmatige microscopen had hij de studenten in slecht verlichte lokalen enige vergeelde prepara-

ten laten zien die hij trachtte te verduidelijken met histologische prenten. Hij kon er maar beter 

mee stoppen aldus de studenten. Ze hadden veel meer aan het microscopisch onderwijs van de 

fysioloog Heynsius, waar dezelfde stof helder werd voorgedragen, aan de hand van met zorg be-

handelde preparaten van vaak vers materiaal. Deze preparaten konden de studenten bestuderen 

onder de beste microscopen die er op dat moment bestonden.73 

Was Zaaijers benadering bij zijn aantreden al traditioneel, naarmate in de laatste vier decennia 

van de 19e eeuw de invloed van de wetenschappelijke benadering van de geneeskunde in Leiden 

alleen maar groeide, werd het contrast tussen de anatomie enerzijds en de pathologie, pathologi-

sche anatomie anderzijds alleen maar groter. Wat hierbij meespeelde was dat Zaaijer lang als 

hoogleraar aanbleef: vanaf het moment van zijn aanstelling in 1862 was hij veertig jaar aan het 

anatomisch kabinet verbonden. In al die tijd schreef hij maar een relatief klein aantal originele 

                                                 
68 ibid. 7-8. 
69 ibid. 7-9. 
70 ibid. 23. 
71 ibid. 23-27. 
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anatomische verhandelingen, met vrijwel zonder uitzondering de macroscopische humane ana-

tomie als onderwerp.74 

Terwijl bij een opvolger van Boogaard, D.E. Siegenbeek van Heukelom, de studenten zelfstandig 

wetenschappelijk onderzoek deden dat regelmatig gepubliceerd werd, bleef het doen van weten-

schappelijk onderzoek bij Zaaijer voorbestemd aan de hoogleraar en de prosector.75 Het was 

voor Zaaijer belangrijker dat de studenten zich al snijdend de bouw van het lichaam eigen maak-

ten. Alleen zo kon de anatomie volgens Zaaijer de geneeskundige opleiding dienen. Het mooiste 

voorbeeld van de manier waarop de wetenschappelijke ontwikkelingen bij Zaaijer vrijwel tot stil-

stand gekomen waren wordt aangereikt door de historicus Otterspeer die in zijn Wiekslag van hun 

Geest de geschiedenis van de Leidse universiteit beschreef. Toen de Leidse curatoren in 1892 een 

bezoek brachten aan het anatomisch kabinet van Zaaijer toonde deze niet zonder voldoening een 

methode om gebruikte alcohol te zuiveren, wat op het budget van het kabinet een gunstige in-

vloed zou hebben. Toen de curatoren daarna het fysiologisch laboratorium van Heynsius’ opvol-

ger Willem Einthoven aandeden waren ze daar getuige van twee zeer belangrijke medische proe-

ven. Ten eerste toonde Einthoven een in de kliniek toepasbare proef om kleurenblindheid te di-

agnosticeren; vervolgens liet hij een experiment uit zijn onderzoek naar de hartspierbeweging 

zien.76 Op dat moment zou Zaaijer nog tien jaar lang meegaan.  

6.3 Willem Berlin - anatomie en zoölogie in Amsterdam 

Toen Willem Vrolik, de Amsterdamse hoogleraar anatomie, theoretische chirurgie en natuurlijke 

historie in het voorjaar van 1863 aankondigde met emeritaat te gaan, stelden de andere medische 

hoogleraren voor om de leeropdracht van diens opvolger enigszins te wijzigen.77 Ze wezen op de 

gunstige omstandigheid voor het onderwijs in de zoölogie in Amsterdam en spraken dan ook 

hun voorkeur uit voor een zoöloog, die de anatomie hiermee en met het onderwijs in de natuur-

lijke geschiedenis kon combineren.78 De theoretische chirurgie zou dan aan een andere hoogle-

raar (Tilanus) worden overgedragen. Als opvolgers noemden de hoogleraren de volgende kandi-

daten: J.A. Boogaard uit Leiden; Q.J. Goddard, lector en prosector anatomie aan de klinische 

school van Rotterdam, J.A. Fles, leraar anatomie aan ’s-Rijks Kweekschool voor Militaire Ge-

neeskunde in Utrecht, W. Berlin en A.C. van Trigt uit Amsterdam en tenslotte hoogleraar zoölo-

gie Jan van der Hoeven uit Leiden.79   

Maar wat vond de aftredende hoogleraar Vrolik? Hij beschouwde Fles als de meest geschikte 

kandidaat en daarnaast Boogaard en Goddard. Over Boogaard had hij echter gehoord dat deze 

                                                 
74 Zie Zaaijer, ‘Ontleedkundige waarnemingen’ (1869); idem, ‘De architectuur der beenderen’ (1871); idem, ‘Over 
scaphocephale schedels’ (1874); idem, ‘Uitgebreide verscheuring der hersenen onder fractuur’ (1893); idem, ‘Der 
Sulcus praeauricularis ossis ilei’ (1893). 
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genbeek van Heukelom’ (met dank aan A. van Piekeren). 
76 Otterspeer, De wiekslag van hun geest 180-81. 
77 Not. curatoren Ath., 11-3-1863 en 8-5-1863; GAA 278: 8. 
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de huidige locatie van de anatomie in Amsterdam niet geschikt vond.80 Vroliks lijstje toont dat hij 

een combinatie van anatomie met zoölogie niet van belang achtte. Geen van zijn kandidaten was 

zoöloog. Eerder leek Vrolik met zijn keuze het belang van een goede docent anatomie voorop te 

stellen.  

Op de lijst met kandidaten die curatoren vervolgens opmaakten stond Fles op de eerste plaats, 

gevolgd door Teunis Zaaijer en A.C. van Trigt.81 Toen de gemeenteraad over de opvolging ver-

gaderde, meldde raadslid J. Heemskerk echter dat Donders niet te spreken was over de voor-

dracht van de curatoren. Hij had Willem Berlin aanbevolen. Waarschijnlijk was hij daarmee indi-

rect verantwoordelijk geweest voor de geopperde combinatie van anatomie en zoölogie, een op-

tie die te oordelen naar de voordracht van de curatoren inmiddels was verlaten. De voorzitter 

van de curatoren antwoordde dat Berlin wel ter sprake was gekomen, maar dat er een belangrijke 

reden bestond waarom ze hem niet wensten voor te dragen. Het ging hier om een delicate kwes-

tie. Deze werd weliswaar in de besloten raadsvergadering besproken, maar zo delicaat bevonden 

dat men besloot deze niet in de notulen te vermelden.82 De gemeenteraad besloot curatoren in 

hun keuze te volgen en benoemde Fles. Maar zowel hij als Van Trigt wezen de functie af.83  

Ondanks de vaart die de curatoren met het oog op de voortgang van het onderwijs achter de be-

noeming wilden zetten (het was inmiddels oktober) werd hun tweede aanbevelingslijst, waarop 

naast Zaaijer nu P.Q. Brondgeest, assistent bij Donders, stond door de gemeenteraad afgewezen. 

De raadsleden vonden dat de curatoren over de tweede kandidaat onvoldoende inlichtingen had-

den ingewonnen. Ter verdediging stelde Koenen echter dat het niet eenvoudig was om geschikte 

anatomen te vinden. Raadslid Büchner was het hiermee oneens en wees nog maar eens op Ber-

lin.84 Toen de burgemeester de curatoren verzocht opnieuw met kandidaten te komen was voor 

hen de maat vol. Ze zagen geen mogelijkheid meer tot een nieuwe invulling. B en W moesten 

zelf maar op zoek naar andere kandidaten.85  

Eind oktober besloot de raad tenslotte dat B en W dan inderdaad maar de lijst moesten aanvul-

len. Het resultaat was de volgende, alfabetische, voordacht: Dr. Willem Berlin, Dr. J. L. Dusseau, 

                                                 
80 Brief Vrolik aan curatoren Ath,, 15-4-1863. Bijlagen not. curatoren Ath. 1863 nr. 133; GAA 278: 31. Vroliks op-
merking over Boogaard onderstreepte overigens wat ook door de curatoren en de andere medische hoogleraren al 
was geconstateerd: dat het moeilijk zou worden om een kandidaat te vinden die de baan zou accepteren als niet eerst 
de zeer gebrekkige onderwijsvoorzieningen van de anatomie verbeterd werden. De curatoren hoopten dan ook op 
een nieuw anatomisch lab, maar B en W wezen dat af. De reden hiervoor had alles te maken met de ongewisse toe-
komst van het Amsterdamse medisch onderwijs in de aanloop naar de nieuwe wet op het geneeskundig staatstoe-
zicht. Omdat de wet tot gevolg kon hebben dat dit onderwijs in Amsterdam zou worden opgeheven, nam de ge-
meenteraad liever geen beslissingen over grote verbouwingen voor het Athenaeum. 
81 Not. curatoren Ath.,  6-7-1863; GAA 278: 8. 
82 Not. besloten vergaderingen gemeenteraad Amsterdam, 26-8-1863; GAA 5079: 270. Donders kende Berlin uit 
Utrecht (zie later). Welke ‘delicate kwestie’ het betrof is onduidelijk. Misschien ging het om Berlins gezondheid: ge-
durende zijn hele leven werd hij geplaagd door reumatische klachten. Deze waren ook verantwoordelijk geweest 
voor zijn ontslag als hoogleraar zoölogie in 1883 (Brugmans et al. Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van 
Amsterdam, 1632-1932 548). Mogelijk betrof de kwestie wel Berlins karakter. Hij moet erg moeilijk in de omgang 
geweest zijn: in zijn eerste vier jaar als hoogleraar in Amsterdam versleet hij drie prosectoren, later zorgde zijn ver-
huizing van het gebouw van de anatomie naar een nieuw lab voor de zoölogie in Artis voor problemen tussen hem 
en de nieuwe hoogleraar anatomie Max Fürbringer en uiteindelijk kreeg hij het ook aan de stok met het bestuur van 
Artis over dat nieuwe laboratorium.  
83 Not. curatoren Ath., 14-9-1863 en 7-10-1863; GAA 278: 8.  
84 Not. openbare vergaderingen gemeenteraad Amsterdam, 14-10-1863; GAA 5079: 42; Not. besloten vergaderingen 
gemeenteraad Amsterdam, 14-10-1863; GAA 5079: 270.  
85 Not. curatoren Ath., 23-10-1863; GAA 278: 8.  
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Dr. E .H.G. Thijssen en Dr. T. Zaaijer.86 Eind november vond de benoeming plaats. Zeventien 

van de dertig raadsleden stemden op Berlin.87 Deze aanvaarde zijn hoogleraarschap in de anato-

mie en dierkunde op 22 december en startte zijn lessen op 18 januari.88  

 

Willem Berlin (1825-1902) had in eerste instantie medische lessen aan het Amsterdamse Athene-

um gevolgd. In 1845 studeerde hij korte tijd in Leiden, daarna zette hij zijn studie voort in Hei-

delberg en Utrecht.89 Hij begon zijn wetenschappelijke loopbaan als fysioloog-anatoom. In 1850 

promoveerde hij in Utrecht op Onderzoekingen betrekkelijk de bloedsomloop in de hersenholte waarvoor 

hij onder andere fysiologische proeven deed met konijnen. In de jaren na zijn dissertatie werkte 

hij als prosector anatomie op het anatomisch-fysiologisch laboratorium van Schroeder van der 

Kolk, waar ook Donders werkzaam was. Berlin schreef vrij regelmatig stukken in het Nederlandsch 

Lancet, waaraan Donders als redacteur verbonden was en die was uitgegroeid tot een belangrijk 

publicatiemedium van de Nederlandse natuurwetenschappelijke geneeskunde.90 Berlins bijdragen 

waren naast anatomisch vooral (vergelijkend) fysiologisch en chemisch van aard.91 In 1856 werd 

Berlin op eigen verzoek ontslagen als prosector. Hij vertrok naar Amsterdam en vestigde zich als 

praktiserend arts. Hij bleef echter wetenschappelijk onderzoek doen. Samen met Donders richtte 

hij het Archiv für die Holländische Beiträge zur Natur und Heilkunde op. Het eerste deel hiervan ver-

scheen in 1858, het tweede en laatste in 1860. In het voorwoord van dat eerste deel schreven 

Berlin en Donders dat het blad Duitstalig was om de Duitse wetenschappers op de hoogte te 

stellen van het Nederlandse onderzoek op anatomisch, fysiologisch en heelkundig gebied. Berlins 

bijdragen betroffen ook nu weer fysiologisch-anatomische studies, met een nadruk op fysische 

en chemische aspecten, soms ook in relatie tot pathologie. 92 Niet alleen in de Duitstaligheid van 

het Archiv en de sterke natuurkundige en chemische oriëntatie toonde Berlin zich een duidelijke 

aanhanger van de wetenschappelijke opvattingen van Duitse reductionistische fysiologische 

school. Dit kwam ook tot uiting in zijn voorkeur om niet kwistig te zijn met getheoretiseer. Ber-

lin: “Wenn eine Vorstellung richtig sein soll, so darf man von ihr fordern, dass sie uns nicht in 

einem Theile befriedigt, während sie uns im anderen im Stiche lässt. Eine solche Befriedigung ist 

eine Selbsttäuschung.”93 

Berlin publiceerde ook in het NTvG. Eén van die stukken was een necrologie van de anatoom-

fysioloog Johannes Müller, die hij als vriend gekend had. Berlin prees Müller omdat hij: “aan 

waarneming en experiment in den uitgebreidsten zin op het gebied der physiologie den scepter 

[heeft] doen zwaaijen boven philosophie en teleologie, die zoo menige klove met zinsbegooche-

                                                 
86 Not. openbare vergaderingen gemeenteraad Amsterdam, 28-10-1863; GAA 5079: 42. J.L. Dusseau  (1824-1887) 
was op dat moment ad interim belast met het onderwijs in de anatomie aan de Klinische School. E.H.G. Thijssen 
werd later directeur van het Buitengasthuis en tevens curator tussen 1870 en 1883.  
87 Not. openbare vergaderingen gemeenteraad Amsterdam, 25-11-1863; GAA 5079: 42. 
88 Not. curatoren Ath., 4-1-1864; GAA 278: 8. 
89 Brugmans et al. Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam, 1632-1932 548.  
90 Theunissen, Nut en nog eens nut 108. 
91 Zie Berlin, ‘Bijdrage tot de kennis van het lamsvocht’ (1851-52); idem, ‘Bijdrage tot de spijsvertering der vogels’ 
(1852-53); idem, ‘Suikerhoudende urine, na verwonding der 4de hersenholte’ (1852-53); idem, ‘Waarneming van 
bloedkristallen van Python schneideri en Felis leo’ (1855-56). 
92 Zie Berlin, ‘Ueber die Blutkristalle’ (1858); idem, ‘Leucinkristalle in der Galle von Sarcoramphus Papa’ (1858); 
idem, ‘Etwas ueber die Thymusdrüse’ (1858); idem, ‘Ueber die blutkörperchenhaltigen Cellen’ (1858); idem, ‘Ist der 
Magen von Moschus javanicus wesentlich von dem anderer Wiederkäuer verschieden?’ (1858). 
93 Berlin ‘Ueber die quergestreifte Muskelfaser’ (1858) 427. 
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ling schenen te zullen aanvullen...” Op deze manier had Müller volgens Berlin door bij de zoölogie 

het belang van feitelijke vergelijkende anatomische beschrijving te benadrukken, bijgedragen aan 

het verbreken van de heerschappij van de zo kunstmatige diersystematiek. “Of gelooft gij met de 

vele ons uit vroegere dagen nog overgebleven systematici, (…) dat de steiger opgetrokken als 

hulpmiddel voor den bouw, het gebouw zelf zal kunnen vervangen?”94 Berlin beschouwde Mül-

ler als de vader van de reductionistische fysiologie die afstand deed van speculatieve teleologische 

en vitalistische bespiegelingen, maar daarnaast ook van een nieuwe wetenschappelijke zoölogie 

waarvan de basis lag in feitelijke vergelijkende anatomie (en fysiologie). 

Hoezeer Berlin zich bij de vernieuwers in de geneeskunde aansloot bleek ook uit de inaugurele 

rede als professor in de ontleed- en dierkunde, Ars longa, vita brevis, die hij op 17 oktober 1864 

uitsprak. Deze rede ging niet over de anatomie zoals we dat bij Zaaijer gezien hebben. Ook was 

nauwelijks te merken dat Berlin als hoogleraar ook de zoölogie voor zijn rekening nam. Zijn ver-

haal bood een historisch overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van de wetenschappelij-

ke geneeskunde, van Müller tot Schwann, Virchow en de Berlijnse reductionistische fysiologen. 

Berlins rede had net zo goed van een hoogleraar pathologie of fysiologie kunnen zijn. Specifiek 

dankte hij aan het slot de twee belangrijke Utrechtse vertegenwoordigers van de nieuwe richting, 

Donders en Mulder, die hij als zijn belangrijke leermeesters beschouwde. Vooral Donders had 

hem naar eigen zeggen gevormd. Hij was het aan wie Berlin “de inleiding in de nieuwe rigting te 

danken [had]”.95  

Hoewel het nauwelijks in zijn rede aan bod kwam had Berlin wel degelijk interesse in vergelij-

kende anatomie en fysiologie. Als prosector in Utrecht had hij al enige dieren ontleed,96 maar 

sinds zijn vestiging in Amsterdam was hem “alsbald die Gelegenheit geboten, sehr viele Thiere 

aus den verschiedenen Wirbelthierklassen zu disseciren.”97 Hij had blijkbaar goed contact met de 

directeur van Artis: behalve het bestuderen van levende en dode dieren in de collectie werd het 

hem toegestaan om in de tuin overleden dieren te ontleden.98 Ook wendde hij zich tot H. Schle-

gel, directeur van het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie in Leiden. Het lijkt er dan ook op 

dat hij zich in Amsterdam op zoölogisch, vergelijkend anatomisch en vergelijkend fysiologisch 

gebied ontplooide. Het zal ook vanwege Berlin zijn geweest dat de Amsterdamse medische 

hoogleraren op voorspraak van Donders de wens uitspraken om het anatomisch onderwijs aan 

dat voor de zoölogie te verbinden.99 

Vlak voordat hij zijn professoraat aanvaardde was hij bij één van de curatoren, Van Beeck Vol-

lenhoven langs geweest om ondermeer over de gebrekkige staat van de hulpmiddelen voor het 

onderwijs te praten. “Sprekend met hem”, zo stelde Van Beeck, “is het mij gebleken, dat ik niet 

ten onrechte was ingelicht dat hij meer vergelijkend anatoom & zooloog dan menschelijke ana-

                                                 
94 Berlin ‘Nekroloog’ (1858) 301-303 (Cursivering Berlin). 
95 Berlin, Ars Longa, vita brevis (1864) 18. 
96 Berlin, ‘Vorläufige Notiz über die rüdimentären Becken- und Extremitätenknochen bei den Ophidiern’ (1858) 
258. 
97 Berlin, ‘Ueber die quergestreifte Muskelfaser’ (1858) 433. 
98 Zo mocht hij een slang ontleden, mits het skelet daarna in de collectie van Artis zou worden opgenomen. (Berlin, 
‘Vorläufige Notiz über die rüdimentären Becken- und Extremitätenknochen bei den Ophidiern’ (1858)). 
99 Van de zes medische hoogleraren waren er immers drie, Van Geuns, Voorhelm Schneevoogt en Heynsius, die (als 
voorvechters van de natuurwetenschappelijke richting) nauw contact hadden met Donders. 
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toom is, althans, hij kwam gedurig er op terug dat er van de vergelijkende anatomie & zoölogie 

niets was.”100 

Na zijn benoeming als hoogleraar publiceerde Berlin nog maar weinig. Dat hij zich vooral toe-

legde op de zoölogie blijkt dan ook niet uit geschriften, maar uit de aanschaf van materieel. Het 

was de curatoren dan wel genoegzaam bekend dat het aan onderwijsmaterieel voor de anatomie 

aan van alles ontbrak, “De hulpmiddelen voor zoölogie verkeren in nog slechteren toestand”101 

Direct na zijn aanstelling kocht Berlin dan ook naast de nodige hulpmiddelen voor de anatomie 

(modellen, boeken en platen) hoofdzakelijk materiaal voor de zoölogie. Hij wilde de zoölogie tot 

een volwaardige, zelfstandige discipline maken. Geheel in overeenstemming met de vooral Duit-

se ontwikkelingen betekende dat (morfologisch) onderzoek bij de lagere (veelal mariene) dieren, 

naast het zoötomische en vergelijkend anatomische werk ten behoeve van het onderwijs. Daar-

om schafte hij het volledige spectrum aan hulpmiddelen aan: een microscoop en microscoopta-

fel, een aquarium, zoölogische standaardwerken en natuurlijk een zoölogische verzameling. Nog 

op zijn verlanglijstje stond een ruimte voor zoötomische practica. 102 

Berlin zette zich in de eerste jaren vooral in om de museumcollectie uit te breiden. Hij kocht 

voor honderden guldens aan opgezette dieren, skeletten en dieren op sterk water, met als gevolg 

dat de museumruimte in de Waag spoedig te klein werd.103 In 1868 had hij vanwege de krapte 

maatregelen moeten treffen: “[H]et muzeum [is] (...) zoo uitgebreid geworden, dat ik de skeletten 

van de mensch heb moeten verwijderen.”104 Hier maakte Berlin wel een heel duidelijke keuze ten 

gunste van de zoölogie en niet het anatomisch onderwijs.  

Het was vooral in dit krappe museum waar hij het grootste deel van zijn zoölogisch onderwijs 

gaf.105 Door de krapte van de ruimten in de Waag was er ook nauwelijks gelegenheid voor een 

andere vorm dan aanschouwelijk zoölogisch onderwijs. Ondanks de aanwinsten aan het museum 

bleef Berlin dan ook klagen over de gebrekkige toestand waarin dit onderwijs verkeerde.106 De 

toestand voor de anatomie was voor hem blijkbaar minder urgent.  

Berlin uitte ook zijn bezorgdheid over zijn voorgenomen zoölogisch onderzoek naar ongewer-

velde zeedieren, dat niet echt van de grond kwam. Pogingen om de aquaria te vullen waren zon-

der succes geweest en door tijd- geldgebrek stonden ze sindsdien leeg.107  

Met al die nadruk op de zoölogie zou men haast vergeten dat hij ook voor het onderwijs in de 

anatomie verantwoordelijk was. En het aantal studenten geneeskunde verzesvoudigde in 1867 

ten opzichte van het jaar ervoor van zeven naar veertig en verdubbelde het jaar daarna tot 81. De 

reden voor deze stijging was de sluiting van’s-Rijks Kweekschool voor Militaire Geneeskunde in 

                                                 
100 Brief curator Van Beeck Vollenhoven aan curator Tedingh van Berkhout, 4-12-1863. Bijlagen not. curatoren Ath. 
1863 nr. 149; GAA 278: 31. 
101 Verslag cursusjaar 1863/64. Bijlagen not. curatoren Ath. 1864 nr. 143; GAA 278: 32.  
102 Zo bestelde hij o.a. Dr. H.G. Bronns Klassen und Ordnungen des Thierreichs (1859-1863). Verslag cursusjaar 1863/64. 
Bijlagen not. curatoren Ath. 1864 nr. 143; GAA 278: 32.  
103 Rekeningen en toelagen 1866 en 1867. Bijlagen not. curatoren 1867 nr. 14 en 194; GAA 278: 35; Brief Berlin aan 
curatoren Ath., 13-1-1867. Bijlagen not. curatoren Ath. 1867 nr. 13; GAA 278: 35. 
104 Bouwstof verslag 1868. Bijlagen not. curatoren Ath. 1868 nr. 59; GA 278: 36. 
105 Ook zocht hij hiervoor zijn toevlucht tot de dierentuin en het museum van Artis (Verslag over het cursusjaar 
1864/65. Bijlagen not. curatoren Ath. 1866 nr. 7; GAA 278: 34), terwijl hij voor de paleontologie op excursie naar 
Teylers Museum ging (Bouwstof verslag cursusjaar 1866/67. Bijlagen not. curatoren Ath. 1867 nr. 174; GAA 278: 
35). 
106 Bouwstof verslag 1866 en 1868. Bijlagen not curatoren Ath. 1867 nr. 17 en 1868 nr. 59; GAA 278: 35 en 36.  
107 Bouwstof verslag 1868. Bijlagen not. curatoren Ath. 1868 nr. 59; GAA 278: 36. 
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Utrecht. De studenten van die school konden aan het Amsterdamse Athenaeum terecht.108 De 

verhuizing naar het nieuwe anatomisch fysiologisch laboratorium aan het Jonas Daniël Meijer-

plein, dat in 1869 eindelijk gebruiksklaar was, betekende een aanmerkelijke verbetering voor zo-

wel anatomie als zoölogie. Voor het eerst had Berlin voor het dierkundig onderzoek en onder-

wijs voldoende ruimten tot zijn beschikking.109 Toch was maar een deel van de oude problemen 

hiermee opgelost. Zeker na de toename van het aantal studenten zal Berlins leeropdracht hem 

(mede gezien zijn zwakke gezondheid) zwaar zijn gevallen. Op eigen verzoek werd deze met de 

verheffing van het Athenaeum tot Universiteit in 1877 beperkt tot de zoölogie, vergelijkende 

anatomie en fysiologie.110 Toch zou hij ook na de inperking van zijn leeropdracht nauwelijks aan 

publiceren toekomen. 

6.4 Hendrik Middendorp - anatomie en pathologische anatomie in Groningen 

In Groningen werd de anatomie vanaf 1850 samen met de chirurgie en oogheelkunde onderwe-

zen door J. Hissink Jansen. Dit betekende hoogstwaarschijnlijk een nadruk op de macroscopi-

sche topografische anatomie, omdat deze van het grootste belang was voor het chirurgisch on-

derwijs. Bovendien zal Hissink Jansen, in navolging van de Franse klinische ontwikkelingen, na-

drukkelijk aandacht besteed hebben aan de pathologische anatomie in de vorm van post-

mortemonderzoek. In ieder geval betekende de verzelfstandiging van de fysiologie in Groningen 

dat de anatomie hier nog in combinatie met een ander vak werd gedoceerd.  

In 1871 wisselde de Groningse anatomie voor de tweede maal van hoogleraar. Tegen het einde 

van de jaren 1860 werd hoogleraar Hissink Janssen zijn leeropdracht te zwaar. De Groningse 

curatoren probeerden in 1868 de minister van Binnenlandse Zaken te overtuigen dat er voor het 

onderwijs in de anatomie een apart professoraat moest komen. Deze honoreerde dat echter niet. 

Uiteindelijk lukte het wel om de assistent van Hissink Jansen, H.W. Middendorp, tijdelijk speciaal 

met het ontleedkundig onderwijs te belasten.111 In oktober 1871 werd Middendorp toch nog tot 

hoogleraar benoemd. Die benoeming had met het overlijden van hoogleraar pathologie en histo-

logie F.Z. Ermerins (1808-1871) te maken. Middendorps leeropdracht bestond daarmee naast de 

anatomie uit de pathologie en pathologische anatomie, en kwam dus overeen met die van Kos-

ter.112  In zijn inaugurele rede wees ook Middendorp op het verband tussen anatomie, pathologie, 

pathologische anatomie en fysiologie. Om meerdere redenen beschouwde ook hij de anatomie 

als de grondslag van de studie van de geneeskunde. Ten eerste stelde hij dat de gewone anatomie 

onmisbaar was voor pathologische anatomie. Wilde op haar beurt de pathologische anatomie iets 

kunnen zeggen over de plaats en aard van ziekten dan kon het vak ook niet zonder de chemische 

en fysische fysiologie.113 Meer specifiek stelde hij dat het vooral de microscopische anatomie was 

die van grote betekenis was geweest voor de opbloei van de pathologie en pathologische anato-

                                                 
108 Knegtmans Professoren van de stad 249-250, 439 (bijlage). 
109 Brugmans et al. Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam, 1632-1932 280. 
110 Toch zou Berlin nog tot het einde van het collegejaar 1878-79 de anatomie verzorgen. De zoektocht naar een 
nieuwe anatoom had meer voeten in de aarde dan gedacht (Verslag cursusjaar 1878/79. Bijlagen not. curatoren Ath. 
1879 nr. 123-127; GAA 279: 8). 
111 Not. fac. geneeskunde RUG, 6-11-1868 & 26-1-1869; GA 46: 600. 
112 Not. fac. geneeskunde RUG, 7-10-1871 & 13-10-1871; GA 46: 600. 
113 Middendorp, De ontleedkunde, de hoeksteen voor den tempel der geneeskunde 5-6. 
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mie als onderdeel van de natuurwetenschappelijke geneeskunde. De macroscopische anatomie 

bleef van onbetwistbaar praktisch belang voor de toekomstige arts.114 

6.5 Anatomie - dienaar van de wetenschappelijke geneeskunde  

Van de vijf hoogleraren die na de verzelfstandiging van de fysiologie voor het gewone anato-

misch onderwijs verantwoordelijk waren, was alleen de leeropdracht van Zaaijer beperkt tot de 

gewone anatomie, zij het in de vorm van een buitengewoon professoraat. Zaaijer, Koster, Berlin 

en Middendorp gaven allen in hun inaugurele redes aan dat ze voorstanders van de natuurweten-

schappelijke benadering van de geneeskunde waren. Daarbij vatten ze de anatomie op als een vak 

dat ten dienste van die natuurwetenschappelijke geneeskunde stond, niet een vak dat tot de kern 

van die benadering behoorde.  

Zaaijer was de klassieke anatoom die benadrukte hoe de studenten vooral baat hadden bij een zo 

duidelijk mogelijke empirische beschrijvende topografische anatomie. De kern van de weten-

schappelijke geneeskunde ondersteunde hij van harte, maar voor de nieuwe wetenschappelijke 

methoden en richtingen moesten de studenten niet in het anatomisch kabinet zijn.  

Koster sprak in zijn rede weliswaar over de grote rol van de anatomie bij de vorming van de 

nieuwe geneeskundige richting, maar doelde hierbij niet op de ‘gewone’ menselijke anatomie, 

maar de microscopische en pathologische. Alleen de laatste werd door hem onderwezen, maar 

stond voor hem meer in verband met de pathologie dan met de ‘gewone’ anatomie. Hoezeer 

Koster zich wetenschappelijk meer tot de pathologie en pathologische anatomie voelde aange-

trokken, bewijst zijn streven om deze vakken af te splitsen van de ‘gewone’ anatomie. Vanwege 

zijn ziekte moest hij zich echter beperken tot die gewone anatomie. Dat de overige leden van de 

medische faculteit en de Utrechtse curatoren het niet bezwaarlijk vonden dat het vak door een 

hoogleraar werd onderwezen die door een chronische ziekte verzwakt was, kan een goede aan-

wijzing zijn dat zij noch Koster de zelfstandige gewone anatomie, in tegenstelling tot de patholo-

gische anatomie, als een zware leeropdracht beschouwden. Dat dit vak zonder de pathologische 

richting hooguit als een steunvak werd opgevat, als een leverancier van noodzakelijke kennis, is 

aannemelijk.  

In zijn inaugurele rede sprak Berlin uitgebreid over de wortels van de wetenschappelijke genees-

kunde, maar over de macroscopische humane anatomie repte hij niet. Hoewel ook zijn leerop-

dracht niet beperkt was tot de anatomie, was het vak niet aan een andere medische richting ge-

koppeld, maar aan de zoölogie, een vak waar Berlin grote wetenschappelijke interesse voor had. 

Dat de gewone anatomie ook bij Berlin als een steunvak voor de geneeskundige opleiding on-

derwezen werd is, gezien het belang dat ook hij hechtte aan (voor de kliniek) belangrijke topogra-

fische anatomie, waarschijnlijk. Dat zijn wetenschappelijke hart niet lag bij de anatomie blijkt 

tenslotte uit zijn wens om vanaf 1877 zijn leeropdracht tot de zoölogie te beperken.  

Ook voor Middendorp gold tenslotte dat de macroscopische gewone anatomie als ‘hoeksteen 

van de geneeskunde’ toch vooral een steunvak was dat niet op zichzelf stond als wetenschap, en 

daarmee niet de wetenschappelijke basis kon vormen van diezelfde geneeskunde. 

De manier waarop de anatomie door de Nederlandse anatomen in de jaren 1860 en 1870 werd 

beschouwd wordt goed benoemd door de Estlands-Duitse anatoom Emil Rosenberg in zijn in-

                                                 
114 ibid. 23. 
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augurele rede als Utrechtse hoogleraar anatomie in 1888. Rosenberg, zelf een evolutionaire mor-

foloog (waarover in het volgende hoofdstuk uitgebreid meer), stelde dat er vier richtingen waren 

waarin de humane anatomie zich had ontwikkeld: de descriptieve, de praktisch medische, de fy-

siologische en de (evolutionair-) morfologische. Rosenberg had kritiek op de eerste, maar vooral 

de tweede benadering, de praktisch medische. Zijn bezwaar tegen anatomen die deze richting 

vertegenwoordigden was dat ze geen onderzoek deden waarmee ze een eigen wetenschappelijk 

stempel konden drukken op hun activiteiten. Daarmee onderschreven deze anatomen dat hun 

vak ten dienste stond van andere wetenschappen. Rosenberg stelde dat deze ondergeschikte po-

sitie gemotiveerd werd met het argument dat de staat eiste dat de anatomie net als andere medi-

sche vakken in de eerste plaats tot doel had om kundige artsen te vormen. Aldus kon het vak 

zich alleen bewijzen door zich op het praktisch nut te richten. In deze  rol als dienaar van de kli-

nische disciplines deed het vak volgens Rosenberg overigens niet onder voor de andere pijlers 

van de wetenschappelijke geneeskunde, de fysica, chemie en fysiologie. Maar waarom werden die 

laatstgenoemde vakken door hun vertegenwoordigers wel als zelfstandige wetenschap geculti-

veerd en ook onderwezen zonder dat men voortdurend moest wijzen op hun bruikbaarheid in de 

wetenschappelijke geneeskunde? Mocht de anatomie dan ook niet net zo goed het recht op vrij-

heid van wetenschap verleend worden?115 Anders dan Rosenberg vonden de Nederlandse ana-

tomen in de jaren 1860-1870 dat niet. Maar daar zou in 1876 met de nieuwe wet op het hoger 

onderwijs verandering in komen.  

 

7. Anatomie als wetenschap in Nederland  

7. 1 Bildung en Forschung - de opkomst van wetenschappelijk onderzoek aan de Duitse 

universiteit.  

Duitse onderzoekers in de eerste helft van de 19e eeuw trachtten met het morfologisch onder-

zoek een wetenschap van het leven op te bouwen. Hun doel was het ophelderen van de wetten 

en krachten die het leven en de levensvorm bepaalden en de manier waarop ze groei en ontwik-

keling stuurden. De hoogleraren in de anatomie en natuurlijke geschiedenis die zich hiermee be-

zighielden verwerkten deze vraagstukken ook in hun lessen.  

Institutioneel vond dit wetenschappelijk onderzoek plaats in de medische faculteit, maar het be-

lang van het doen van onderzoek stond niet op zichzelf. In de loop van de 19e eeuw werd fun-

damenteel wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit in breder verband steeds belangrijker 

gevonden, en in een aantal Duitse landen (bijvoorbeeld Pruisen) ook door de staat gestimuleerd. 

Wetenschappelijk onderzoek werd een onderdeel van de taken van de Duitse hoogleraren. Deze 

verandering had onder andere te maken met een nieuw wetenschapsideaal dat aan het begin van 

de 19e eeuw ontstond. De belangrijkste vormgever hiervan was de universitaire hervormer Wil-

helm von Humboldt; de opening van de Universiteit van Berlijn in 1809 gold als symbolisch 

startpunt voor de toepassing ervan. De kern van dit ideaal was het vormen van Bildungsbürger, een 

intellectuele bovenlaag van de maatschappij. Bildung hield een zo breed mogelijke individuele 

geestelijke ontplooiing in. Het academisch onderwijs moest een proces zijn waarin deze persoon-

lijke zoektocht naar kennis en inzicht voorrang had boven de vergaring van bestaande kennis. 
                                                 
115 Rosenberg, Eine vergleichende Beurtheilung der verschiedenen Richtungen in der anatomie des Menschen 12-13. 
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Voor de zoektocht naar kennis en inzicht, zonder bijbedoelingen, was eenzaamheid en vrijheid 

noodzakelijk. De universiteit kon en moest daartoe de faciliteiten bieden. Alleen door weten-

schappelijk onderzoek en hiermee in verband staand onderwijs kon de wetenschapper-

hoogleraar zijn kennis, inzichten, doelen en methoden aan zijn studenten overdragen en ze zo de 

Bildung geven die men van belang achtte. Bildung en Forschung waren innig met elkaar verbonden 

in Von Humboldts ideale universiteit.116 

Werd het Bildungsideaal lang als de centrale factor gezien in de bloei van het universitaire onder-

zoek in Duitsland, inmiddels zijn door diverse historici ook andere factoren aangewezen die een 

rol speelden. J. Ben David en A. Zloczower wezen op het verband tussen concurrentieverhou-

dingen, carrièremogelijkheden en wetenschappelijke groei. Privaatdocenten die streefden naar 

een professoraat joegen zowel het proces van specialisatie (en daarmee de disciplinaire splitsing) 

aan als de wetenschappelijke productie.117 Het Bildungsideaal streefde juist naar een brede, minder 

specialistische aanpak.118 A. Tuchman wees er bovendien op dat in de bloei van vooral de na-

tuurwetenschappen en de medische vakken ook sociaal-economische factoren een rol speelden. 

Juist het door de staat erkende maatschappelijk belang van praktische wetenschappelijke kennis 

en het klinische belang van nieuwe praktische medische kennis zorgde volgens haar in de deel-

staat Baden (waar haar onderzoek zich toe beperkte) voor een groei in het laboratoriumonder-

zoek en onderwijs. Van de wetenschap werd daarbij verwacht dat deze een bijdrage leverde aan 

die praktijk.119  

De vraag is bovendien in hoeverre onderwijs en onderzoek hierbij daadwerkelijk op elkaar aan-

sloten. In het ideaalbeeld van Von Humboldt was dat wel het geval, maar ondermeer R.S. Turner 

wees er op dat er een tegenstelling bestond tussen het onderzoek en de belangen van het onder-

wijs. Nyhart sluit zich in haar onderzoek naar de morfologie hierbij aan. Ze stelt dat het Bildungs-

ideaal vooral in de filosofische faculteit werd toegepast, en daarnaast ook van betekenis werd in 

de faculteiten rechten, theologie en geneeskunde. De meeste onderzoekers die streefden naar een 

overkoepelende wetenschap van het leven waren zoals al gezegd hoogleraar in de medische fa-

culteit. Bildung van de studenten speelde in het onderwijs op dit gebied zeker een rol. Toch bleef 

in deze faculteit ook het belang van nuttige kennis bestaan. Dat een arts voor het goed uitoefe-

nen van zijn vak in zijn opleiding de juiste praktische kennis moest hebben opgedaan stond 

voorop. Nyhart stelt dat binnen de medische faculteit en bij bestuurders de voorstanders van 

medisch relevante kennis en die van ‘pure’ wetenschappelijke kennis vooral ten aanzien van de 

anatomie in de loop van de 19e eeuw op gespannen voet met elkaar leefden.120 

W. Coleman en F. Holmes concludeerden daarentegen juist dat in het geval van het fysiologisch 

onderzoek het onderscheid tussen onderzoek, pedagogiek, professionele belangen en staatsbe-

langen in de praktijk niet scherp te trekken en vaak simpelweg afwezig was.121  

Het Bildungsideaal lijkt vooral van toepassing op de bloei van de humaniora binnen de filosofi-

sche faculteit en veel minder op die van de natuurwetenschappen en de wiskunde of de medische 

                                                 
116 zie Wachelder, ‘De ‘Duitse universiteit’’ 172-178;  Tuchman, ‘From the lecture tot the laboratory’ 65-66; Nyhart, 
Biology takes form 37-38. 
117 Wachelder, ‘De ‘Duitse universiteit’’ 183. 
118 ibid. 188. 
119 Zie Tuchman, ‘From the lecture tot the laboratory’ 65-92; Wachelder, ‘De ‘Duitse universiteit’’ 194-195. 
120 Nyhart, Biology takes form 38. 
121 Wachelder, ‘De ‘Duitse universiteit’’ 189-190. 
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vakken. De instituten waar men in deze vakken onderwijs volgde hadden aanvankelijk het karak-

ter van kabinetten en musea, plaatsen waar vooral modellen, preparaten en instrumenten ter on-

dersteuning van het theoretisch onderwijs werden bewaard. Pas toen deze instituten de prakti-

sche oefening door studenten in plaats van demonstratie voor studenten centraal gingen stellen 

(iets wat men baseerde op pedagogische inzichten die uit de verlichting stamden) kon bij deze 

wetenschappen een dynamiek ontstaan die tot de bloei van het onderzoek leidde.122 Voor studen-

ten in de geneeskunde of de natuurwetenschappen werd daarmee het goed opvolgen van prakti-

sche instructies cruciaal voor hun toekomstige loopbaan, terwijl studenten in de humaniora hier-

voor voldoende hadden aan de ervaringen die ze opdeden tijdens hun theoretische lessen.123 Zo 

gingen praktische vaardigheden, die aanvankelijk vooral werden ingevoerd uit nutsoverwegingen, 

een cruciale rol spelen in de opkomst van het ‘zuiver’ natuurwetenschappelijk onderzoek. Maar 

op welke manier dat precies gebeurde, is nog allerminst volledig in beeld. Historica Kathryn 

Olensko stelt: “we know less about the composition and purpose of student exercises and how 

they constituted training for research.”124 

De opmars van de specialistische experimentele natuurwetenschappen (inclusief de fysiologie) 

rond het midden van de eeuw blijkt dus veel minder het gevolg van het Bildungsideaal te zijn. De 

onderzoekers die in de eerste helft van de 19e eeuw hoofdzakelijk op leerstoelen in de anatomie 

en fysiologie zaten en een overkoepelende wetenschap van het leven trachtten op te bouwen, 

lieten zich daarentegen volgens Nyhart wel degelijk door het Bildungsideaal inspireren. De afsplit-

sing van de fysiologie zorgde niet voor een beëindiging van dit onderzoek - als hoogleraar ana-

tomie of zoölogie richtten deze wetenschappers zich nog steeds op onderzoek naar bouw en 

ontwikkeling. Daarmee bleef bij hen ook de rol van Bildung in het onderwijs bestaan. Hoewel 

zowel de reductionistische fysiologen als de morfologen streefden naar het doen van zuiver we-

tenschappelijk onderzoek, hadden de laatsten, indien ze in hun onderwijs hoofdzakelijk het Bil-

dungsaspect nastreefden, daarbij te kampen met twee nadelen: zowel dit onderwijsaspect als het 

onderzoek diende niet ook een praktisch medisch belang, zoals dat wel gold voor de experimen-

tele fysiologie. 

7.2 Natuurwetenschappelijke geneeskunde en Bildung in Nederland 

In Nederland verzelfstandigde de fysiologie weliswaar om wetenschappelijke redenen, maar die 

wetenschappelijkheid diende toch hoofdzakelijk het medisch belang: als kern van de natuurwe-

tenschappelijke geneeskunde bracht ze de aanstaande arts niet alleen wetenschappelijke inzichten 

bij die betrekking hadden op ziekte en gezondheid, maar ook vaardigheden als goede waarne-

ming en juiste analyse. De wetenschappelijke kennis en ervaring die de studenten opdeden was in 

hoofdzaak nuttige kennis: wetenschappelijk opgeleide medici moesten vooral betere artsen zijn. 

Hun opleiders, de medische hoogleraren, onderschreven het belang van wetenschappelijk onder-

zoek voor de vooruitgang van de geneeskunde en benadrukten daarmee dus de medische rele-

vantie van dat onderzoek. Daarbij verloren ze echter niet uit het oog dat de wetenschappen die 

bijdroegen aan dit doel nooit beschouwd mochten worden als ondergeschikt hieraan. Wanneer 

wetenschap in de geneeskunde niet een open proces van verwerving van nieuwe kennis was, 
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maar het overleveren van reeds gevestigde kennis waarvan het praktisch nut bewezen was, zou-

den de wetenschappelijke vorderingen uiteindelijk stilvallen. In zijn inaugurele rede legde Willem 

Koster het belang hiervan uit: “Men moge dan, volgens bekrompen utiliteits-beschouwingen, 

beweren, dat men, ook zonder die ruime wetenschappelijke ontwikkeling, bruikbare praktici kan 

vormen, dat de maatschappelijke werkkring van den geneesheer nog slechts in geringe mate met 

de wetenschappelijke studiën in verband staan - men dooft op die wijze het leven der genees-

kundige wetenschap uit, en van verdere ontwikkeling kan geen sprake meer zijn.”125 Het ging de 

voorstanders van de natuurwetenschappelijke modernisering van de geneeskunde overigens niet 

alleen om de vooruitgang van de geneeskundige wetenschap. Wetenschappelijkheid was ook een 

onderdeel van de algemene vorming (Bildung) van de student, die immers later als medicus een 

belangrijke maatschappelijke positie bekleedde. G.J. Mulder was een van de voorstanders van 

vernieuwing die wat betreft de Bildungsgedachte aansloot bij veel van zijn Duitse ambtgenoten.126 

Ook Koster benadrukte het belang van Bildung: “Wil men wetenschappelijke geneeskundigen 

vormen, dan behooren onderwijs en opvoeding van de eerste jeugd af zoo ruim en grondig mo-

gelijk te zijn geweest”. Hij doelde hiermee ook op letterkundige en natuurkundige studie die 

voorafging aan de eigenlijke geneeskundige opleiding. Ook de medische opleiding zelf moest we-

tenschappelijk breed zijn: “[M]eer nog dan voor andere wetenschappen [is] de breede, algemeene 

ontwikkeling der beoefenaars voor de geneeskunde een vereischte (…), omdat zij, nog meer mis-

schien dan andere wetenschappen aan vooruitgang behoefte heeft. Immers slechts door grondige 

algemeen wetenschappelijke studiën kunnen de mannen gevormd worden, wier bemoeijingen 

met een bijzondere wetenschap, deze een schrede voorwaarts doen gaan. Zonder dat men de 

noodzakelijkheid hiervan inziet (…) is er geen wetenschappelijk leven, geen vooruitgang.”127 

Het Bildungsaspect van de wetenschappelijke geneeskunde leek voor mensen als Mulder en Kos-

ter belangrijker te zijn dan het nuttigheidsaspect. Toen namelijk door de wet op het Geneeskun-

dig Staatstoezicht van 1865 het belang van de wetenschappelijke basis van de geneeskunde ook 

door de staat werd erkend, behoorden Mulder en Koster tot het kamp van de tegenstanders. Ze 

vreesden dat de Bildung in de universitaire opleiding tot arts werd ingeperkt door de nadruk op 

examens in de wet. Omdat de wet daarnaast de benoeming tot arts onafhankelijk maakte van de 

bevordering tot doctor verdween er een belangrijk element in de wetenschappelijke vorming (het 

schrijven van een proefschrift) uit de opleiding. Tenslotte betekende de wet dat ook niet-

gymnasiasten, studenten zonder een klassieke vooropleiding, arts konden worden.128 

                                                 
125 Koster, De aard van het onderwijs in de algemeene ziektekunde (1862) 11-12. 
126 En ook Nederlandse ambtgenoten. In ieder geval vanaf het organiek besluit (1815) kende men in Nederland aan 
de universiteit een belangrijke vormende rol toe. Naast Mulder en Koster waren ook hun Utrechtse collega Pieter 
Harting  en de Leidse hoogleraar zoölogie Jan van der Hoeven  nadrukkelijke voorstanders van Bildung, zij het dat 
hun Bildungsideaal sterk verschilde. Zo meende Jan van der Hoeven dat in het universitaire onderwijs de persoonlijke 
Bildung van de studenten vooropstond en dat het opdoen van kennis die van belang was voor het uitoefenen van de 
beroepen na de opleiding moest worden opgedaan. Terwijl vooral bij Mulder de universiteit de student juist ook 
nadrukkelijk nuttige kennis moest aanleren. Voor Mulder had natuurwetenschappelijke kennis ook zijn functionele 
aspecten. Zie Theunissen, Nut en nog eens nut 37-97 voor de Bildungsopvattingen van Van der Hoeven, Harting en 
Mulder. 
127 Koster, De aard van het onderwijs in de algemeene ziektekunde  (1862) 11. 
128 Theunissen, Nut en nog eens nut 90. 
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7.3 De nieuwe wet op het hoger onderwijs: de universiteit als onderzoeksinstelling 

Hoewel een voorstander van de wetenschappelijke modernisering van de geneeskunde, was Mul-

der een felle tegenstander van de wetenschappelijke ontplooiing en specialisatie in het onderzoek 

van de aan de universiteit verbonden wetenschappers. De universiteit bleef voor hem een on-

derwijsinstelling. Het doen van (specialistisch) onderzoek zou die onderwijsfunctie ondergraven 

en zo de opleiding van volwaardige gebildete leden van de maatschappij in gevaar brengen. De 

universiteit was niet bedoeld om onderzoeksspecialisten steeds meer gespecialiseerde onderzoe-

kers op te laten leiden. Een specialist overzag de volledige breedte van het door hem te doceren 

vakgebied niet.  

Zoals we al in de inleiding stelden groeide vanaf het midden van de 19e eeuw de belangstelling 

voor het doen van wetenschappelijk onderzoek door hoogleraren. Hierdoor nam de specialisatie 

binnen het academisch onderwijs toe. Van de aanvankelijke voorstanders van de natuurweten-

schappelijke benadering van de geneeskunde was vooral F.C. Donders een voorstander van we-

tenschappelijke specialisatie zowel binnen de medische wetenschap als de natuurwetenschappen.  

Donders was een generatie jonger dan Van Geuns, Mulder, Heije en Voorhelm Schneevoogt. Hij 

vond dat in het universitaire onderwijs niet de algemene vorming - een zo breed mogelijke oplei-

ding – centraal moest staan, maar de wetenschap. Hij was ook voor specialisatie in zowel het on-

derzoek als het onderwijs. In het onderzoek moesten de hoogleraar vrij zijn. Binnen de genees-

kunde diende al het wetenschappelijk onderzoek uiteindelijk de therapie en was dus medisch re-

levant, maar dit nut mocht niet het uitgangspunt zijn. Het doen van zuivere wetenschap stond 

voor de wetenschapper aan de universiteit voorop. In deze nadruk op onderzoek en weten-

schappelijke specialisatie sloot Donders aan bij de Duitse reductionistische fysiologen. Voor hen 

had de humanistische Bildung van de studenten afgedaan.129 

Donders wetenschapsideaal kwam sterk overeen met de kern van de nieuwe wet op het hoger 

onderwijs, die in 1876 het licht zag. Volgens de wet hield hoger onderwijs in “Vorming en voor-

bereiding tot zelfstandige beoefening der wetenschappen en tot het bekleeden van maatschappe-

lijke betrekkingen, waarvoor eene wetenschappelijke opleiding wordt vereist.”130 Het idee van 

humanistische Bildung werd verlaten.  

Een belangrijke verandering in de nieuwe wet was dat hoogleraren niet meer in de faculteit be-

noemd werden maar in een vak. Bovendien werd door de wet het aantal vakken fors uitgebreid. 

De reden voor deze veranderingen was overigens niet om specialisatie te bevorderen. Beide 

maatregelen waren simpelweg het gevolg van de groei van wetenschap. Niemand kon immers 

nog alle vakken in een faculteit beheersen.131 

De bedoeling van de hoger onderwijswet van 1876 was niet om het onderzoek te institutionalise-

ren, maar ze schiep wel de mogelijkheden daartoe. Tijdens de voorbereidingen van de wet was 

aanvankelijk het plan om het aantal universiteiten in te krimpen, vanwege slecht economisch tij. 

Zo werd overwogen om de relatief kleine universiteit van Groningen op te heffen. Toen rond 

het midden van de jaren 1870 de financiële situatie van het Rijk verbeterde werd met de invoe-

ring van de wet niet tot krimp maar juist uitbreiding van het aantal universiteiten besloten. Mede 

door een goede lobby uit het welvarende Amsterdam werd besloten het hoofdstedelijke 
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Athenaeum, waar na de artsenwet uit 1865 de grootste medische opleiding van het land was ont-

staan, te verheffen tot stedelijke universiteit.132 Tevens werd door goede onderlinge contacten 

tussen universitaire curatoren, wetenschappers en hen welgezinde politici gezorgd voor aanzien-

lijke verbeteringen: naast een toename van het aantal hoogleraren werden laboratoria en zieken-

huizen gebouwd en vernieuwd en budgetten voor hulpmiddelen voor onderwijs en nadrukkelijk 

ook onderzoek vrijgemaakt of uitgebreid. De beoefening van ‘pure’ wetenschap kreeg zo een 

aanzienlijke impuls.  

7.4 Wetenschappelijke anatomie in Nederland 

Alle vier de hoogleraren die voor de anatomie verantwoordelijk waren beschouwden dit vak als 

een belangrijk medisch vak, maar wel in dienst van de geneeskunde. Hoewel zowel Koster als 

Zaaijer, Berlin als Middendorp aan het begin van hun loopbaan descriptief of functioneel anato-

mische studies publiceerden, was daar tijdens hun professoraat niet of nauwelijks meer sprake 

van. Van eigen specialistisch onderzoek zonder van het medisch nut uit te gaan (Donders’ opvat-

ting), of van ‘zelfbeschikking’ (in de woorden van Rosenberg) was in de jaren 1860-1870 nauwe-

lijks sprake. Na de invoering van de nieuwe wet op het hoger onderwijs werd hier bij uitstek de 

gelegenheid toe gegeven. Die mogelijkheid werd nog eens versterkt doordat de wet voorzag in de 

uitbreiding van het aantal leerstoelen en er dus een zelfstandig anatomisch professoraat kon ont-

staan. Hoewel kort na de invoering de anatomie aan drie van de vier universiteiten een zelfstan-

dige leerstoel kreeg (in Leiden was dat zoals al gezegd reeds sinds 1866 het geval) veranderde het 

vak hierdoor maar langzaam van aanzien. Omdat de zieke Koster het vak in Utrecht behield ver-

anderde er hier (aanvankelijk) net als in Leiden maar weinig. Alleen in Amsterdam en Groningen 

betekende de opdeling van de leerstoelen van Middendorp en Berlin in 1877 dat men op zoek 

moest naar een nieuwe anatoom. Daarbij speelde wetenschappelijk onderzoek voor het eerst een 

rol. 

De universiteit van Groningen was in maart 1877 de eerste die de zoektocht naar een nieuwe 

anatoom startte. Toen vroeg de minister van Binnenlandse Zaken de Groningse curatoren op te 

geven welke nieuwe leerstoelen nodig waren.133 De medische faculteit gaf hierop te kennen dat 

de anatomie en pathologische anatomie van dien omvang waren, dat ze “volgens de tegenwoor-

digen eischen der wetenschap” niet behoorlijk door één hoogleraar konden worden gedoceerd. 

Ze wezen daarbij op de twee andere Rijksuniversiteiten, waar de twee vakken ook apart onder-

wezen werden.134 Omdat Middendorp te kennen had gegeven de pathologische anatomie op zich 

te willen nemen, moesten er dus kandidaten voor de leerstoel anatomie worden gevonden. De 

faculteit gaf twee namen op: in de eerste plaats J.P. van Braam Houckgeest en op twee J.A. Fles.  

Joseph Alexander Fles, officier van gezondheid 1e klasse uit Utrecht, was in 1863 de favoriete 

kandidaat voor de opvolging van Vrolik in Amsterdam geweest. Inmiddels was in 1868 de mili-

tair-geneeskundige school in Utrecht, waar hij docent anatomie was, opgeheven. Fles stond als 

tweede op de lijst omdat men het vermoeden had dat hij - inmiddels 58 - niet meer geneigd zou 
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zijn om een professoraat in Groningen op zich te nemen. Bovendien wenste de faculteit voor het 

nieuwe professoraat een jonger persoon.  

Jakob Pieter van Braam Houckgeest (1838-1889) was net als Fles officier van gezondheid 1e klas-

se. Hij was van 1865 tot 1868 eveneens docent anatomie geweest op de school voor militaire ge-

neeskunde. Daarna was hij aan het Amsterdamse Athenaeum verbonden geweest als repetitor in 

de anatomie, fysiologie, zoölogie en vergelijkende anatomie voor de militaire artsen die aan het 

Athenaeum hun lessen volgden. Tevens was hij als assistent verbonden aan het Amsterdamse 

fysiologisch laboratorium van hoogleraar Thomas Place, waar hij de leiding had over het practi-

cum microscopie. In de anatomie was hij dus zowel theoretisch als praktisch goed ingewijd. Na-

drukkelijk werd aan de minister geschreven dat Van Braam zich had doen kennen als “bekwaam 

physioloog, als grondig en wetenschappelijk beoefenaar der geneeskunst, als man van algemeene 

ontwikkeling.” De Groningse medische faculteit en het curatorium waren kennelijk goed op de 

hoogte van de prioriteiten van de nieuwe wet op het hoger onderwijs.135 

Van Braam Houckgeest was in 1872 bij Donders gepromoveerd op het proefschrift Iets over de 

peristaltische bewegingen van maag en darmkanaal. Nog voor zijn benoeming als docent anatomie aan 

de school voor militaire geneeskunde was hij assistent geweest bij Donders. Van Braam had zich 

beschikbaar gesteld voor het Groningse hoogleraarschap mede omdat Donders hem te kennen 

had gegeven dat hij hier zeker geschikt voor was en hem zijn medewerking had beloofd. Van 

Braams studies lagen sinds 1865 op het fysiologisch-anatomisch en vergelijkend anatomisch ge-

bied, zo gaf hij zelf te kennen.136 Hij had ondermeer in het NTvG en het Zeitschrift für Anatomie 

und Entwicklungsgeschichte gepubliceerd. 

Op 10 september werd Van Braam benoemd tot hoogleraar.137 Op 13 oktober gaf hij zijn inau-

gurele rede, De ontleedkunde van den mensch en haar verband met de overige natuurwetenschappen. Hierin 

richtte hij zich nu eens niet op de rol van de anatomie in de wetenschappelijke geneeskunde, 

maar juist op de anatomie an sich. Deze anatomie van de mens maakt aldus Van Braam een klein, 

maar daardoor niet onbelangrijk onderdeel uit van een wetenschap, “die men gewoon is met den 

naam van morphologie aan te duiden”.138 

Andere onderdelen van die morfologie waren de dier- en plantkunde. Bij van Braam geen betoog 

over de opbloei van de geneeskunde door de microscopische anatomie, de reductionistische fy-

siologie en de pathologie van Virchow, maar een niet minder positivistisch betoog over de be-

langrijke ontwikkelingen op het gebied van de biologie, met Darwins’ ‘Descendentie-leer’ als 

hoogtepunt, een hypothese die volgens Van braam de ‘eenige wetenschappelijke’ was.139 Door 

Darwins hypothese kon de anatomie van de mens (als onderdeel van de morfologie) zich op ei-

gen wetenschappelijk onderzoek richten. Onderzoek waarvoor Van Braam één morfoloog “van 

groote beteekenis en (...) verdienste” wilde noemen: Ernst Haeckel. Hij was het die een stam-

boom van het leven van eencellige tot mens had geconstrueerd.140 Anatomie stond dus als on-

derdeel van de morfologie in verband met de dierkunde en plantkunde. De morfologie op haar 

                                                 
135 Brief curatoren aan minister van BiZa, 3-8-1877. Uitgaande stukken curatoren  9-7-1874-30-9-1877; GA 47: 415. 
Brief Van Braam Houckgeest aan curatoren, 23-8-1877, Ingekomen stukken curatoren RUG 1877; GA 47: 377. 
136 ibid. 
137 Not. curatoren RUG (1877), 29-9-1877; GA 47: 140. 
138 Van Braam Houckgeest, De ontleedkunde van den mensch en haar verband met de overige natuurwetenschappen 6. 
139 ibid. 19. 
140 ibid. 22. 
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beurt stond in nauw verband met de fysiologie aldus Van Braam. “Zooals de morphologie de 

wordingsgeschiedenis der vormen nagaat, aan welke het leven gebonden is, spoort de physiologie 

(...) den laatsten grond der levensverschijnselen na en de wetten, waardoor deze beheerscht wor-

den.” Nu eens hielp de fysiologie de morfologie verder, dan weer andersom. En omdat bij de 

wording en ontwikkeling van de lichaamsvormen en functies dezelfde natuurkrachten betrokken 

zijn als bij de dode natuur staan morfologie en fysiologie op hun beurt ook in nauw verband met 

de chemie en fysica. Deze verbinding bracht dan ook met zich mee dat de anatomie als natuur-

wetenschap ook met dezelfde onderzoeksmethoden moest worden bestudeerd: door waarne-

ming en experiment werden de feiten verzameld.141 

Door zijn vak op te vatten als natuurwetenschap kon de anatoom het beschouwen als meer dan 

alleen een verzameling feiten, en zijn taak als meer dan alleen het bijbrengen van die feitenkennis 

aan de medische studenten. Van Braam ontkende van dat laatste allerminst het belang, en even-

min sprak hij zonder bewondering over de oude ontleedkundigen, die de anatomische feiten 

vaak met veel gebrekkiger middelen hadden ontdekt. Natuurlijk verlangde de maatschappij medi-

ci met een grondige anatomische kennis. Maar het onderwijs dat alleen feitenkennis leverde, zou 

het karakter missen waardoor het onderwijs daadwerkelijk als hoger onderwijs kon worden be-

stempeld. Juist daarom moest de anatoom, wilde hij zich werkelijk als een academisch docent 

beschouwen, zich op de morfologie richten en hierin wetenschappelijk onderzoek doen.142 

Van Braam stelde dus dat hij de anatomie als een zelfstandige wetenschap (de morfologie) wilde 

onderwijzen en bestuderen. In zijn opvattingen zien we de invloed van Donders terug. Toch zou 

onder Van Braam het fysiologisch-anatomisch of morfologisch onderzoek in Groningen niet 

echt van de grond komen. In het voorjaar van 1889 pleegde hij zelfmoord.143 Niettemin had de 

morfologie als wetenschappelijke anatomie inmiddels vaste voet aan de grond gekregen in Ne-

derland. Het volgende hoofdstuk zal uitgebreid op deze ontwikkeling ingaan.  

Conclusie 

Van de vijf hoogleraren die tussen het moment van verzelfstandiging van de fysiologie en de 

nieuwe wet op het hoger onderwijs voor het gewone anatomisch onderwijs verantwoordelijk wa-

ren, Hissink Jansen en Middendorp in Groningen, Koster in Utrecht, Berlin in Amsterdam en 

Zaaijer in Leiden, had alleen de laatste een leeropdracht beperkt tot de gewone anatomie, zij het 

in de vorm van een buitengewoon professoraat. Hissink Jansen in Groningen doceerde het vak 

naast de chirurgie en oogheelkunde, Koster en Middendorp naast pathologische anatomie en pa-

thologie en Berlin naast de zoölogie. Zaaijer, Koster en Berlin gaven allen (in hun inaugurele re-

des) aan dat ze voorstanders van de natuurwetenschappelijke benadering van de geneeskunde 

waren. Daarbij vatten ze de anatomie op als een vak dat ten dienste van de natuurwetenschappe-

lijke geneeskunde stond, niet een vak dat tot de kern van die benadering behoorde. Ze vatten het 

vak niet op als een zelfstandige wetenschap - dit in tegenstelling tot de fysiologie die door alle 

medici (inclusief dus de anatomen) wel als zodanig werd opgevat. De combinatie van de anato-

                                                 
141 ibid. 25-26. 
142 ibid. 23-25. 
143 Brief J.W. van Wijhe aan Woerdeman, 25-9-1934. AEL, ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken 
van Prof. Dr. M.W. Woerdeman, directeur (...) 1931-1934; SAA 30265: 442. “[O]ngetwijfeld om verschillende mo-
tieven, maar volgens verschillende collega’s in de faculteit was een hoofdmotief de volkomen negatie van zijn weten-
schappelijk onderzoek door de physiologen en de anatomen.” herinnerde zijn opvolger Van Wijhe zich. 
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mie met een ander vak of de toekenning van ‘slechts’ een buitengewoon professoraat in de ont-

leedkunde toont ook dat het vak niet als volwaardig werd beschouwd. Ook dit was anders voor 

de fysiologie. Izaak van Deen begon in 1851 weliswaar als buitengewoon hoogleraar, maar spoe-

dig daarna werd het vak overal in Nederland belangrijk genoeg geacht voor een volwaardig hoog-

leraarschap. 

Je kunt zelfs betogen dat na het overlijden van de vorige generatie anatomen, Vrolik, Schroeder 

van der Kolk en Sebastian, die de anatomie en fysiologie in samenhang met elkaar opvatten, er 

met uitzondering van Zaaijer geen echte anatomen meer waren. Koster, Berlin en Middendorp 

lijken dat te bewijzen door in verband met de nieuwe wet op het hoger onderwijs hun voorkeur 

duidelijk te maken voor de pathologische anatomie en de zoölogie. De keuze voor de pathologi-

sche anatomie ligt voor de hand. Hoewel aanvankelijk een onderdeel van het ‘brede’ anatomisch 

professoraat, was het medische belang ervan aanzienlijk gegroeid onder invloed van de Franse 

klinische ontwikkelingen. Hierdoor kwam de pathologische anatomie naast de ‘gewone’ anatomie 

in één leeropdracht terecht, zoals in Utrecht in 1862 (Koster) en Groningen in 1871 (Midden-

dorp) of werd er een aparte (buitengewoon) hoogleraar in het vak benoemd, zoals in 1865 in 

Leiden (Bogaard) of in 1867 in Amsterdam (Hertz).  

Alleen van Berlin kan gezegd worden dat hij tijdens zijn professoraat pogingen deed om ‘zuiver’ 

specialistisch wetenschappelijk onderzoek te doen op de manier zoals Donders dat nastreefde en 

die ook overeenkwam met de manier waarop dat in Duitsland gebeurde. Maar Berlin streefde 

geen ‘zuiver’ anatomisch, maar zoölogisch onderzoek na. 

Bestond dat eigenlijk wel, ‘zuiver’ anatomisch onderzoek? Waren de descriptieve en casuïstische 

stukken van Zaaijer niet het enige mogelijke zuivere anatomisch onderzoek? Was de reden waar-

om dit verder nauwelijks meer gebeurde dat de ‘gewone gezonde’ bouw van het lichaam wel zo’n 

beetje bekend was? De Duitse ontwikkelingen tonen dat dit niet juist is. Ten eerste werden er wel 

degelijk nieuwe structuren ontdekt. Alleen gebeurde dit niet macroscopisch maar microscopisch. 

De ontdekking en de beschrijving van deze embryonale en histologische structuren werden door 

de Duitse anatomen echter nauwelijks gezien als wetenschappelijk onderzoek. Dit werd het pas 

op het moment dat men met die nieuwe structuren poogde meer te weten te komen over de 

ontwikkeling van de lichaamsvorm. Onderzoek naar de wetten van vormwording was een be-

langrijke wetenschappelijke richting in de Duitse anatomie nadat de fysiologie verzelfstandigde.  

In de oorsprong van de keuze voor deze wetenschappelijke richting ligt het belangrijke verschil 

tussen de Duitse en Nederlandse anatomie in de jaren 1850-1870. Oorspronkelijk behoorde de 

histologie en embryologie in Duitsland zonder meer tot de fysiologie. Het vak richtte zich im-

mers op de levensfuncties van organismen, en voortplanting en ontwikkeling waren hiervan be-

langrijke onderdelen. In de vorm van histogenese en embryonale ontwikkeling werden deze le-

vensfuncties door de histologie en embryologie onderzocht. Voor de ‘nieuwe’ fysiologen paste 

dit onderzoek echter niet in hun specialistische en reductionistische benadering van het vakge-

bied. Zo werd het al snel een onderzoeksgebied van de ‘achterblijvende’ anatomen. Een vreemde 

stap was dat niet, aangezien het fysiologisch onderzoek naar de ontwikkeling, net als ander ‘oud’ 

fysiologisch onderzoek, grotendeels een morfologische, descriptieve onderzoeksmethode kende. 

Door de zoektocht naar de wetten en oorzaken van de vormontwikkeling werd het microsco-

pisch morfologisch onderzoek één van de twee belangrijke onderzoeksrichtingen van de anato-

mie. Het was te beschouwen als ‘zuiver’ wetenschappelijk onderzoek: het diende niet de vooruit-
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gang van de geneeskunde, maar puur die van de wetenschap. Na het verschijnen van de evolutie-

theorie zou het in de vorm van de evolutionaire morfologie een duidelijke richting krijgen.  

In Nederland bleef ook na de verzelfstandiging van de fysiologie de histologie en embryologie 

een onderdeel van de leeropdracht van de fysioloog. De eerste hoogleraren fysiologie waren wat 

dat betreft minder reductionistisch en specialistisch dan hun Duitse ambtgenoten. In Nederland 

‘verhuisden’ de histologie en embryologie dan ook niet (of in ieder geval niet volledig) naar de 

anatomie. In Leiden moest je bij Boogaard en Heynsius zijn voor goed microscopisch onderwijs 

en niet bij Zaaijer. In Utrecht zou Koster zich pas nadrukkelijk op de embryologie richten nadat 

zijn leeropdracht in 1876 beperkt werd tot alleen de anatomie. In Amsterdam liet Berlin welis-

waar microscopen aanschaffen, maar vooral toch met het doel om een wetenschappelijke zoölo-

gie op te zetten.  

In Duitsland waren de reductionistische fysiologen blij van de histologie en embryologie af te 

zijn en namen de anatomen het terrein graag op zich omdat het hen in staat stelde hun vak als 

een wetenschappelijk vak te kunnen profileren. In Nederland behielden de wetenschappelijk 

zelfstandige fysiologen de histologie en hadden de anatomen niet de wens om zich als zelfstandig 

wetenschappelijk anatoom te bewijzen. Ze deden dan ook geen moeite om een eigen weten-

schappelijke richting te ontwikkelen. Wat dat betreft was het voor de Nederlandse anatomen in 

de jaren 1850-1870 belangrijker om onderdeel uit te maken van de moderne wetenschappelijke 

geneeskunde dan een eigen zelfstandige wetenschap op te bouwen. De late verzelfstandiging van 

de pathologische anatomie zal hierbij meegespeeld hebben. In Duitsland was ook dat anders. 

Van de twintig professoraten in de anatomie (en vaak inclusief fysiologie) waren er in 1850 drie 

die ook pathologische anatomie in hun leeropdracht hadden. In 1859 ging de laatste van de drie 

met emeritaat.144 Daartegenover stond dat in Nederland pas na 1860 de pathologische anatomie 

als zelfstandige discipline opgang maakte. Deze late appreciatie van de pathologische anatomie in 

Nederland had weer te maken met de late navolging van de Franse klinische ontwikkelingen. Al 

in de late 18e eeuw vonden die vernieuwingen plaats - Nederland volgde pas in de jaren 1830. 

Kort hierop begonnen de reductionisten in Duitsland aan hun pogingen om de fysiologie te ver-

zelfstandigen. In Nederland volgden de Franse en Duitse vernieuwingen dus kort na elkaar en 

werden ze mede onder invloed van de roem van de celpatholoog Virchow, die alom als voor-

beeld gezien werd, onderdeel van één en dezelfde vernieuwingsbeweging.  

Waar er in Duitsland dus een lijn te trekken was van het idealistisch morfologisch onderzoek 

naar de wetten van vorm en ontwikkeling van hoogleraren fysiologie en zoölogie, via de micro-

scopische anatomie, naar het onderzoek van de evolutionaire morfologen uit het midden van de 

jaren 1860, is daarvan in Nederland geen sprake. Na het overlijden of emeritaat van de oude ge-

neralistische fysiologen/anatomen, van wie enkelen ook idealistisch morfologisch onderzoek de-

den, werd de anatomie onderdeel van de medische vernieuwingsbeweging en hield als zelfstandi-

ge discipline haast op te bestaan. Toen tegen het midden van de jaren 1870 door de nieuwe wet 

op het hoger onderwijs het aantal hoogleraren toe kon nemen werd duidelijk hoe weinig er ei-

genlijk van die ‘gewone’ anatomie over was. Zowel Koster, Middendorp als Berlin wensten het 

vak af te stoten. Middendorp en Berlin lukte dat ook. De nieuwe wet op het hoger onderwijs 

stelde de hoogleraren in staat om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te doen, waardoor ze 

                                                 
144 zie Nyhart, Biology takes form 368-369. 
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hun vakgebied tot een zelfstandige wetenschap konden omvormen. Maar de anatomie had daarin 

geen traditie opgebouwd, omdat de hoogleraren in de jaren 1860 het vak tegen wil en dank ‘erbij’ 

doceerden. Geen van hen had studenten of andere leerlingen voor het vak enthousiast gemaakt. 

Hoe kon dat ook anders: de anatomie ontdaan van fysiologie (inclusief de histologie en embryo-

logie), chirurgie, pathologische anatomie of zoölogie was niets anders dan een boek met feiten, 

een nuttig maar oninspirerend vak.  

Groningen moest als eerste op zoek naar een nieuwe anatoom en kwam uit bij Van Braam Hou-

ckgeest, een benoeming die net als die van Berlin gebeurde op voorspraak van Donders. Net als 

Berlin was Van Braam ook hoofdzakelijk in de fysiologische anatomie geïnteresseerd. In zijn in-

augurele rede sprak hij echter als eerste anatoom van een nieuwe wetenschappelijke richting: de 

(evolutionaire) morfologie. Hoewel hij zelf nauwelijks ervaring had op dit gebied en zich hier ook 

niet verder op zou richten, was het deze morfologie die een eigen wetenschappelijke doel aan de 

anatomie zou geven. De anatomen die deze richting vertegenwoordigden zouden echter, net als 

de richting zelf, uit Duitsland komen. Na de benoeming van Van Braam Houckgeest waren er 

geen serieuze kandidaat-anatomen meer in Nederland. 
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2. De Duitse evolutionaire morfologie - de redding van een Nederlandse 

discipline in crisis 

Inleiding 

De jaren rond 1877 betekenden voor de anatomie in Nederland de afsluiting van een tijdperk dat 

gekenmerkt werd door de uitkleding van het vakgebied. Deze uitkleding was het gevolg van de 

verzelfstandiging van de fysiologie, pathologische anatomie en zoölogie, vakken die de discipline 

een richting hadden gegeven. Was de anatomie zonder inhoudelijke richting nu werkelijk voorbe-

stemd om ‘slechts’ een steunvak te worden? Deze kwestie kenmerkte de identiteitscrisis in de 

anatomie.  

Het gebrek aan identiteit vertaalde zich in de vijftien jaar na 1877 in een werkelijke crisis in de 

anatomie, namelijk in het ontbreken van geschikte Nederlandse anatomen. De wens tot weten-

schappelijkheid die was ingegeven door de nieuwe onderwijswet van 1876 zorgde voor een lasti-

ge situatie voor de anatomie. De wet stelde namelijk dat iedere discipline aan de universiteit als 

een wetenschap opgevat moest worden en daarmee ook door kundig wetenschappelijk geschool-

de docenten moest worden onderwezen. Waar haalde men medici vandaan die niet bereid waren 

om in plaats van arts in de maatschappij een steunvak aan de universiteit te onderwijzen, maar 

bovendien in staat waren dat te doen vanuit een wetenschappelijk perspectief?  

Na de Groningse benoeming van Van Braam Houckgeest in 1877 waren de Nederlandse jonge 

medische wetenschappelijke anatomen op. In de vijftien jaar daarna werden bij drie van de vier 

hoogleraarwissels Duitse anatomen benoemd: in 1879 kwam Max Fürbringer (1846-1920) uit 

Heidelberg naar Amsterdam, in 1888 verhuisde Emil Rosenberg (1842-1925) vanuit Dorpat naar 

Utrecht en vertrok Georg Ruge (1852-1919) uit Heidelberg naar Amsterdam om Fürbringer op 

te volgen. De vierde benoeming, die van Jan Willem van Wijhe (1856-1935) in 1889 in Gronin-

gen, betrof weliswaar een Nederlander, maar wel een niet-medicus. Deze vier anatomen hadden 

iets gemeen: hun onderzoek betrof één en dezelfde wetenschappelijke richting, de evolutionaire 

morfologie. Deze richting was nieuw voor de Nederlandse anatomie. Dit hoofdstuk zal gaan 

over haar introductie. 

Zoals de naam al doet vermoeden stond het onderzoek van deze morfologen in het teken van 

Darwins evolutietheorie. Met behulp van de vergelijkende anatomie en embryologie probeerden 

ze het ontstaan en de verandering van dierlijke (en menselijke) lichaamsvormen in de evolutie te 

begrijpen en hiermee de evolutionaire stamboom te reconstrueren. De grondleggers van deze 

richting waren de Duitse anatoom Carl Gegenbaur (1826-1903) en de zoöloog Ernst Haeckel 

(1834-1919).  

Hoewel beiden als hoogleraar in het kleine Duitse Universiteitsstadje Jena tussen 1865 en 1873 

de basis legden van dit onderzoeksprogramma, was vooral Gegenbaur voor de verspreiding van 

het programma onder onderzoekers verantwoordelijk. Hij slaagde hierin doordat hij een goed 

gedefinieerde onderzoeksmethode introduceerde in een specifieke sociale structuur, namelijk die 

van een onderzoeksschool. Niet voor niets waren alle Duitse evolutionaire morfologen in Neder-

land directe leerlingen van Gegenbaur geweest. De vraag ligt nu voor de hand waarom men in 

Nederland uitgerekend voor evolutionaire morfologen had gekozen.  
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In haar boek Biology takes form toont Lynn Nyhart dat de invloed die de evolutionaire morfologie 

inclusief de anatomische onderzoeksschool van Gegenbaur in Duitsland had veel minder groot 

was dan historici doorgaans denken.145 Een mooie graadmeter is het aantal hoogleraarwisselingen 

waarbij een evolutionaire morfoloog benoemd werd. In de periode 1874-1893 (de twintig jaar na 

Gegenbaurs benoeming in Heidelberg) werd er 22 maal een nieuwe anatoom benoemd. Slechts 

in drie of vier gevallen betrof het een volgeling van Gegenbaur.146  

In contrast met deze geringe invloed van de evolutionaire morfologie in Duitsland staat het op-

vallend grote aantal buitenlandse onderzoekers dat bij Gegenbaur gewerkt had en daarna met 

succes diens doelen en methoden in eigen land introduceerde en verder verspreidde. Deze con-

statering doet vermoeden dat Gegenbaurs morfologische onderzoeksprogramma in het buiten-

land meer succes had dan in Duitsland zelf. Nyhart verbindt hieraan dan ook de conclusie dat 

het mede aan dit internationale succes te danken moet zijn geweest dat de evolutionaire morfo-

logie de naam kreeg van een –ook, of bovenal in Duitsland – heersend onderzoeksprogramma, 

en dat ‘de school van Gegenbaur’ de naam kreeg van ‘de’ standaard van wetenschappelijke ana-

tomie (en zoölogie).147 

De Nederlandse situatie bevestigt het beeld van het succes van het onderzoeksprogramma buiten 

Duitsland. Nemen we hetzelfde tijdsinterval 1874-1893 dan maken die vier evolutionaire morfo-

logen (Fürbringer, Ruge, Rosenberg en Van Wijhe) de hoofdmoot uit van de (in totaal vijf) be-

noemingen bij de anatomie. Bovendien werden in de jaren 1880 aan twee universiteiten evoluti-

onaire morfologen tot hoogleraar zoölogie benoemd: A.A.W. Hubrecht in 1882 in Utrecht en 

Max Weber in 1883 in Amsterdam.  

Nederland werd kortom sterker gedomineerd door de evolutionaire morfologie van Gegenbaur 

dan Duitsland zelf. Bovendien was deze overheersing nauwelijks toe te schrijven aan Nederland-

se leerlingen die het onderzoeksprogramma meebrachten en hier verder verspreidden; alleen 

Hubrecht en Van Wijhe waren immers Nederlanders. Dat men voor Duitsers koos is natuurlijk 

te verklaren door het gebrek aan Nederlandse wetenschappelijk georiënteerde anatomen. Maar 

wetenschappelijke anatomie en evolutionaire morfologie waren niet synoniem. Ook bijvoorbeeld 

functioneel anatomisch onderzoek was wetenschappelijk. De vraag is dus niet alleen waarom 

men voor evolutionaire morfologen koos, maar vooral waarom men dat zo vaak deed. Hoe 

kwam het dat die evolutionaire morfologie zo bloeide in Nederland?  

Een van de redenen waarom de evolutionair-morfologische school van Gegenbaur in Duitsland 

veel minder invloedrijk was dan gedacht, had te maken met de manier waarop de niet-

morfologisch georiënteerde anatomen en andere hoogleraren van de medische faculteiten die 

morfologie opvatten. Door de bank genomen vonden ze het (doorgaans vergelijkend anato-

misch) onderzoek van de morfologie beter passen in de filosofische of natuurwetenschappelijke 

faculteit dan in de medische. Ze vroegen zich af wat de relevantie was van al die morfologie voor 

de opleiding van de geneeskundige.148 In dit hoofdstuk zal ik nagaan of die geluiden ook in Ne-

derland te horen waren. 

                                                 
145 Nyhart, Biology takes form 341. 
146 ibid. 238. Zo werd in 1888 Fürbringer in Jena benoemd en in 1883 Wiedersheim in Freiburg; een derde evolutio-
naire morfoloog (zij op het gebied van de embryologie) die benoemd werd was Oscar Hertwig.  
147 ibid. 343-344. 
148 ibid. 341. 
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Om een goed begrip te krijgen van de manier van werken van de evolutionaire morfologen in 

Nederland, hun tradities en opvattingen over onderwijs, en ook de eventuele kritiek van anderen 

op die opvattingen, wordt eerst een overzicht gegeven van het ontstaan van deze wetenschappe-

lijke richting. Naast een globale omschrijving van de doelen en methoden van de evolutionaire 

morfologie zal beschreven worden op welke manier Gegenbaur een onderzoeksschool wist te 

formeren, hoe aan de morfologie ook een anatomische onderwijsmethode verbonden was, en 

hoe de morfologen hun anatomische richting ten opzichte van andere richtingen waardeerden. 

Dit laatste is vooral van belang met het oog op de later in het hoofdstuk aan bod komende kri-

tiek van medische zijde op de rol van de anatomie. 

Nadat de opvattingen van de meester aan bod zijn gekomen, wordt beschreven hoe zijn leerlin-

gen en volgelingen anatomisch Nederland veroverden. Hierbij ga ik nauwelijks in op de inhoud 

van hun morfologisch onderzoek, aangezien dit in hoofdlijnen aansloot bij dat van Gegenbaur 

en over diens onderzoek en er over de inhoud van de evolutionaire morfologie in breder verband 

voldoende is geschreven.149  

Het hoofdstuk sluit af met de benoeming van de eerste jonge Nederlandse medisch geschoolde 

anatoom sinds 20 jaar, Lodewijk Bolk. Bolk was de enige Nederlandse leerling van het Duitse 

programma die zelf het professoraat zou bemachtigen. 

1. Evolutionaire morfologie 

1.1 De oprichters: Carl Gegenbaur en Ernst Haeckel 

Carl Gegenbaur werd geboren in Würzburg. In 1845 begon hij aan de studie geneeskunde in die-

zelfde stad. Het waren vooral de lessen van hoogleraar in de anatomie, fysiologie, vergelijkende 

anatomie Albert von Kölliker, en die van Rudolph Virchow, hoogleraar pathologische anatomie, 

die bijdroegen aan Gegenbaurs groeiende interesse in de theoretische en wetenschappelijke me-

dische vakken in plaats van de medische praktijk. Erg belangrijk voor zijn keuze voor een carriè-

re als morfologisch onderzoeker aan de universiteit was daarnaast de ontmoeting die hij in 1851 

met Johannes Müller in Berlijn had. Müller was als hoogleraar anatomie en fysiologie tegen het 

einde van zijn hoogleraarschap steeds meer geïnteresseerd geraakt in het onderzoek naar mariene 

ongewervelden. Gegenbaur volgde Müllers voorbeeld en richtte zich aanvankelijk ook op deze 

groepen.  

In 1855 werd Gegenbaur in Jena benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de zoölogie en verge-

lijkende anatomie. Drie jaar later werd hij in dezelfde stad tot gewoon hoogleraar anatomie be-

noemd. Pas vanaf dat moment begon hij zich meer met de morfologie van gewervelde dieren 

bezig te houden - de richting waarin hij zijn belangrijkste werk zou doen.  

Gegenbaur ontmoette Haeckel voor het eerst in de zomer van 1853. Haeckel was geboren in 

Merseburg (Saksen-Anhalt). In 1852 was hij eveneens aan de studie geneeskunde in Würzburg 

begonnen. Mede enthousiast geworden door het onderzoek van Kölliker en waarschijnlijk ook 

door dat van Gegenbaur vertrok hij in 1854 naar Berlijn om bij Johannes Müller te studeren. 

Ook Haeckel richtte zich op het onderzoek van mariene ongewervelden.  

                                                 
149 zie voor literatuur over evolutionaire morfologie: Nyhart, Biology takes form, Coleman, ‘Gegenbaur, Carl’; Usch-

mann, ‘Haeckel, Ernst Heinrich Philipp August’; Bowler, Life’s splendid drama; Gould, Ontogeny and phylogeny. 
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In 1861 wist Gegenbaur Haeckel over te halen om als assistent en privaatdocent in de vergelij-

kende anatomie en zoölogie bij hem in Jena te komen werken. Een jaar later werd Haeckel be-

noemd tot buitengewoon hoogleraar in de zoölogie in de medische faculteit. Vier jaar later volg-

de het gewoon hoogleraarschap in dit vak in de filosofische faculteit. 

 

Kort voordat Haeckel bij Gegenbaur in Jena kwam werken was Darwins Origin of Species in een 

Duitse vertaling verschenen (1860). Beide morfologen raakten al snel overtuigd van de juistheid 

van het Darwinisme. Haeckel was hierin meer uitgesproken dan Gegenbaur. Zijn eerste publieke-

lijke uitingen over het Darwinisme dateerden uit 1863; in de loop van de jaren 1860 en 1870 zou 

hij de meest uitgesproken aanhanger van de theorie worden onder de biologen in Duitsland. In 

1866 lanceerde Haeckel in zijn eerste standaardwerk, Generelle Morphologie, één van de hoekstenen 

van het evolutionair-morfologisch onderzoek: de recapitulatietheorie of biogenetische grondwet. 

De kern hiervan was dat de individuele (embryonale) ontwikkeling (die Haeckel de nieuwe naam 

ontogenie gaf) een verkorte herhaling was van de evolutionaire ontwikkeling die de soort had 

doorgemaakt (Haeckel gaf deze ontwikkeling de naam fylogenie).  

Deze kern vertoonde duidelijke parallellen met oudere (idealistische) theorieën van organische 

ontwikkeling, zoals die van Von Baer, Kielmeyer en J.F. Meckel (1781-1833), en was dan ook 

veeleer hierop gebaseerd dan op Darwins evolutietheorie. Ook Haeckels opvatting over evolutie 

toont hoezeer hij als uitgesproken aanhanger van het ‘nieuwe’ evolutieprincipe toch nog sterk 

geworteld was in het vroeg 19e-eeuwse natuuronderzoek zoals dat van J.W. von Goethe (1749-

1832) en L. Oken (1779-1851), E. Geoffroy St. Hilaire (1772-1844) en Lamarck. Haeckel be-

schouwde de evolutie als een doelgericht, naar perfectie strevend principe. Zijn opvatting komt 

mooi tot uiting in een lezing uit 1863 waarin hij de evolutie betitelde als een progressieve vorm-

verandering en veredeling van alle organismen.150 In zijn interpretatie van Darwins theorie ge-

bruikte Haeckel dus bestaande elementen uit het werk van vroegere morfologen. Met deze ele-

menten bouwde hij, na incorporatie van Darwins evolutietheorie, een coherent morfologisch sys-

teem op.151  

Anders dan Haeckel beschouwde Gegenbaur Darwins evolutietheorie veel minder als een onbe-

twistbare waarheid. Hij zag deze vooral als een theorie en vatte zijn eigen onderzoek op als een 

bijdrage ter verbreding van de basis ervan. Ook Gegenbaurs werk wortelde echter net als Haec-

kel sterk in de Duitse idealistische morfologie van zijn leermeesters Kölliker en Müller en onder-

zoekers als Von Baer. Dit komt in zijn geval het beste tot uiting in zijn eerste leerboek, Grundzüge 

der vergleichenden Anatomie. De eerste editie hiervan verscheen in 1859, nog voor Darwins Origin, de 

tweede druk verscheen in 1870, ruim erna. In beide edities gaf Gegenbaur een overzicht van de 

zeven verschillende hoofdgroepen in het dierenrijk.152 In de editie uit 1859 werden deze zeven 

groepen, geheel in de traditie van de typenleer, opgevat als volledig op zichzelf staande categorie-

en: alle dieren binnen zo’n groep waren gevormd volgens eenzelfde bouwplan of grondtype. 

Toch gaf Gegenbaur in een schema van de indeling van deze zeven grondtypen door middel van 

lijnen aan welke van die typen wat betreft hun vorm met elkaar in verband stonden. Deze een-

                                                 
150 Nyhart, Biology takes form 130. Daar vertaald uit de lezing van Haeckel uit 1863. 
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influence) rangschikt Haeckel onder de pseudo-darwinianen.  
152 Protozoa, holtedieren, stekelhuidigen, wormen, geleedpotigen, weekdieren en gewervelde dieren. 
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heid binnen de typen en de verbanden tussen de typen waren echter niet reëel. Ze waren niet be-

doeld om een verwantschap aan te geven tussen de typen, of aan te geven dat binnen een type 

sprake was van afstamming van een gemeenschappelijke voorouder. De indeling en de verbin-

dingslijnen waren strikt theoretisch, om aan te geven dat er behalve die zeven hoofdvormen ook 

aanwijzingen waren voor een hogere eenheid.  

Na de publicatie van de Origin zag de indeling van de zeven hoofdgroepen in Gegenbaurs leer-

boek er vrijwel hetzelfde uit. Alleen de lijnen die eerder op ideële relaties tussen de grondtypen 

duidden, waren nu lijnen geworden die duidden op afstamming en verwantschap. Het feit dat de 

dieren binnen de zeven groepen het zelfde basisbouwplan bezaten betekende nu een daadwerke-

lijke afstamming van een gezamenlijke voorouder.153 

1.2 Het evolutionair-morfologisch programma: doelen en methoden 

Kort nadat Haeckel bij Gegenbaur in Jena was komen werken, startte het tweetal met de uitwer-

king van hun oorspronkelijke onderzoek in de evolutionaire richting. Hierbij richtten ze zich niet 

net als Darwin op het verklaren van soortvorming aan de hand van biogeografie en aanpassing 

aan milieuomstandigheden. Omdat ze morfologen waren trachtten ze de evolutionaire stam-

boom te ontrafelen en de wetmatigheden achter het proces van vormverandering te begrijpen 

door naar de verschillen en overeenkomsten in de bouw tussen en binnen de grotere taxonomi-

sche groepen te kijken. In zijn lezing van 1863 stelde Haeckel dat het sterkste bewijs voor het 

bestaan van evolutie bestond in de drievoudige parallel tussen de embryologische, systematische 

en paleontologische ontwikkeling van organismen.154 Er waren dus drie vormen die vergeleken 

konden worden: de volwassen vormen van huidige levende dieren, de embryonale vormen hier-

van en fossiele vormen. Omdat er echter maar weinig bruikbare fossielen gevonden waren maak-

ten zowel Gegenbaur als Haeckel weinig gebruik van de paleontologie voor hun stamboomre-

constructies. Gegenbaur gaf de voorkeur aan het vergelijkend anatomisch werk, terwijl Haeckel 

meer nadruk legde op de vergelijkende embryologie.  

De vergelijkende anatomie zocht naar homologieën in bouw bij verschillende diersoorten en -

groepen. Ondanks het beperkte aanbod hadden fossiele vondsten volgens Haeckel en Gegen-

baur inmiddels wel prijsgegeven dat naarmate fossielen uit een jonger geologisch tijdvak dateer-

den hun bouw steeds complexer werd. Zij concludeerden daaruit dat een minder complexe bouw 

gelijkstond aan primitiviteit. Door vergelijking van de structuur van een lichaamsdeel van een 

bepaald dier met die van soorten of groepen die inmiddels als primitief of juist niet primitief be-

kend stonden, kon inzicht verkregen worden in het proces van evolutionaire ontwikkeling en de 

relatieve positie van dat dier ten opzichte van de andere groepen. 

Door Haeckels biogenetische grondwet kreeg de evolutionaire morfologie de beschikking over 

gegevens uit de beschrijvende en vergelijkende embryologie. Met zijn embryologisch onderzoek 

had Von Baer ontdekt uit welke voorlopers de afzonderlijke dierlijke organen zich hadden ont-

wikkeld. Zo kon ook worden vastgesteld wat een primaire structuur was en wat een afgeleide 

vorm. In het licht van de evolutie en de biogenetische grondwet konden deze primaire en afge-

leide vormen gelijkgesteld worden aan de vormen van primitieve voorouders uit de oudste peri-

ode van de evolutie of juist aan die van de meer recente voorouders. De vergelijkend embryolo-
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154 Nyhart, Biology takes form 130. Daar vertaald uit de lezing van Haeckel uit 1863. 



 64 

gische gegevens sloten hiermee naadloos aan bij die van de vergelijkende anatomie. Eén van de 

mooiste voorbeelden hiervan was het voorkomen van kieuwbogen in een bepaalde fase van de 

embryonale ontwikkeling van de embryo’s van alle landdieren. Deze structuren komen wat be-

treft vorm sterk overeen met de kieuwen van nog bestaande primitieve vissen als haaien en prik-

ken. De evolutionaire morfologen trokken de conclusie dat alle landdieren zo’n vis als gemeen-

schappelijke voorouder deelden.  

Voor Haeckel was de biogenetische grondwet van zo’n onweerlegbare juistheid, dat hij voor zijn 

reconstructie van dergelijke hypothetische voorouders uiteindelijk de vergelijkend-anatomische 

gegevens niet eens meer nodig had. Met het recapitulatieprincipe in de hand kon hij alles uit de 

vergelijking van embryo’s halen.  

 

Behalve wat betreft gehanteerde methode (vergelijkende embryologie of juist vergelijkende ana-

tomie) verschilden Gegenbaur en Haeckel van elkaar wat betreft morfologische interesse. Haec-

kel bleef hoofdzakelijk geïnteresseerd in ongewervelde dieren, terwijl Gegenbaur zich sinds zijn 

benoeming als hoogleraar anatomie had gericht op gewervelden. Deze onderverdeling was niet 

uitzonderlijk, maar gebruikelijk geworden sinds de verzelfstandiging van de zoölogie in de jaren 

1850-1860. 

Gegenbaur richtte zich in zijn vergelijkend anatomisch onderzoek van vertebraten vooral op die 

structuren die karakteristiek waren voor de bouw van het lichaam van de gewervelden, zoals de 

ontwikkeling van het beenweefsel in het algemeen en dat van de schedel en ledematen in het bij-

zonder. Gegenbaur was ervan overtuigd dat een bepaalde vorm een moment vertegenwoordigde 

in een aaneengesloten reeks van lagere naar hogere gewervelden. Alleen door het reconstrueren 

van een zo volledig mogelijke reeks van vormen kon volgens hem de evolutie van een structuur 

begrepen worden.  

Ook in dit opzicht verschilde Gegenbaur van Haeckel. Haeckel trok nogal snel conclusies uit zijn 

vergelijkingen van embryo’s en maakte voorbarige reconstructies van hypothetische stamvormen 

van allerhande diergroepen. Gegenbaur was voorzichtiger en trok alleen conclusies als hij na ver-

gelijking van die homologe structuren voldoende bewijs gekregen had.  

Het was de duidelijk omschreven praktische methode van het ‘homologiseren’ die goed kon 

worden opgepikt door leerlingen of andere volgelingen. Al snel bleek dan ook dat daar waar Ha-

eckel met zijn charisma, populaire lezingen, en de in brede kring navolging vindende biogeneti-

sche grondwet het beeld van de evolutionaire morfologie naar buiten toe bepaalde, het vooral 

Gegenbaur was die met zijn praktische methode grote navolging vond en zo aan de basis stond 

van de bloei van het morfologisch onderzoek. Deze ijverige volgelingen, zowel anatomen als zo-

ologen, zorgden ervoor dat er tegen 1900 haast geen structuur in het dierenrijk te vinden was 

waarvan de homologieën niet waren getraceerd tot in de meest primitieve vertegenwoordiger. 

Het resultaat was een enorme verzameling vergelijkend anatomische en embryologische feiten 

waarvan men in het begin van de 20e eeuw de meerwaarde in twijfel begon te trekken. 
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1.3 De school van Gegenbaur  
Het was niet alleen de goed gedefinieerde methode waardoor Gegenbaurs homologiseren brede 

navolging vond.155 Er was ook een directere oorzaak. Anders dan Haeckel wist Gegenbaur name-

lijk een onderzoeksschool te realiseren. Al in hun tijd in Jena werd duidelijk hoe de flamboyante 

Haeckel studenten enthousiast wist te maken voor de evolutionaire morfologie, terwijl het juist 

Gegenbaur was bij wie deze geïnteresseerden direct (met diens methode) in het laboratorium aan 

de gang konden gaan. Hoewel zowel Haeckel als Gegenbaur ouderejaarsstudenten in staat stel-

den om onderzoek te doen, bood Gegenbaur daarnaast ook een apart practicum aan voor de 

meer gevorderde en geïnteresseerde jongerejaarsstudenten.  

Haeckel had in zijn eerste jaren in Jena als jonge hoogleraar zoölogie geen financiering voor een 

betaalde assistent, terwijl Gegenbaur als hoogleraar anatomie de beschikking had over zowel een 

betaalde vaste assistent als twee (jaarlijks wisselende) student-assistenten. Deze assistent-plaatsen 

werden in de regel ingenomen door eigen (oud)studenten. Daarmee boden ze de in de morfolo-

gie geïnteresseerde student, die zich na het speciale practicum en het eigen onderzoek in de be-

langrijkste methoden had bekwaamd en bewezen, de gelegenheid om een volgende stap te zetten 

in een (eventuele) wetenschappelijke carrière. 

De gevorderde studenten die op het laboratorium van Haeckel werkten kregen maar weinig lei-

ding van hem. Daartegenover stond dat ze vaak hun eigen onderzoeksproject mochten kiezen. 

Op het laboratorium van Gegenbaur heerste echter een strikte structuur. Anders dan bij Haeckel 

werkten de studenten en assistenten aan onderzoek dat niet alleen wat betreft methode, maar 

ook wat betreft onderwerp zeer nauw aansloot bij dat van Gegenbaur zelf. Het verschil in de 

manier van begeleiding van jonge onderzoekers tussen Gegenbaur en Haeckel had voor een deel 

te maken met een verschil in karakter en de andere kijk op onderzoek. Wat bij Gegenbaur bo-

vendien meespeelde was dat zijn laboratorium groter was en drukker bezocht werd door studen-

ten. De assistenten waren er niet alleen om onderzoek te doen: hun onderwijstaak was aanzien-

lijk. Door de gestructureerdheid op het lab, Gegenbaurs karakter en zijn welomschreven metho-

de van onderzoek werd in Jena de basis gelegd voor diens onderzoeksschool voor evolutionaire 

morfologie.  

Deze school kwam echter pas tot bloei nadat Gegenbaur Jena in 1873 had verruild voor Heidel-

berg. Hier zou hij zich nog meer dan in Jena storten op de vergelijkende anatomie en nog minder 

steunen op de vergelijkende embryologie. Het gevolg was dat de termen morfologie en vergelij-

kende anatomie vanaf toen vrijwel synoniem werden.  

Een van de redenen waarom Gegenbaurs school pas in Heidelberg tot bloei kon komen had ook 

nu weer met de inrichting van het instituut te maken. In Heidelberg had hij meer geld voor het 

onderwijs te besteden omdat het aantal studenten groter was. Had hij in Jena naast een gewone 

assistent gekozen voor ondersteuning van twee student-assistenten, in Heidelberg kon hij in 

plaats van deze jonge relatief onervaren krachten een wetenschappelijk prosector aanstellen met 

meer ervaring. Studentassistenten bleven immers meestal maar een jaar en gingen daarna verder 

om uiteindelijk de loopbaan te kiezen waarvoor hun studie ook in de eerste plaats bedoeld was: 

ze werden arts.  
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In Heidelberg kon Gegenbaur de studenten met interesse en vaardigheid in het morfologisch 

onderzoek dus nog een stap verder helpen dan in Jena. In de vorm van een vaste plaats als pro-

sector en assistent bood hij hen de mogelijkheid om gedurende meerdere jaren onderzoek op 

zijn laboratorium te doen. Door deze langdurige posities konden deze onderzoekers zich ener-

zijds volledig richten op het morfologisch onderzoek. Hierbij werkten ze nauw samen met Ge-

genbaur en werden ze intensief begeleid en bijgestuurd. Daarnaast betekende deze specialisatie 

als onderzoeker tevens een keuze voor een loopbaan als professionele anatoom. Na verloop van 

tijd werd het assistent- of prosectorschap gecombineerd met een privaatdocentschap in een mor-

fologisch deelgebied. Vervolgens werd deze combinatie vaak omgezet in een lectoraat en uitein-

delijk zelfs een buitengewoon hoogleraarschap.  

Tot de kern van Gegenbaurs leerlingen behoorden in de eerste plaats twee onderzoekers die nog 

in Jena student bij hem waren geweest en dus met hem meeverhuisd waren. Deze twee leerlingen 

van het eerste uur waren Max Fürbringer en Georg Ruge. Fürbringer was vanaf het begin in 

Heidelberg Gegenbaurs prosector, Ruge begon in 1876 als assistent om drie jaar later, bij het ver-

trek van Fürbringer, het prosectoraat over te nemen. De kern van de school bestond naast Für-

bringer en Ruge uit drie andere leerlingen: Friedrich Maurer, Hermann Klaatsch en Ernst Göp-

pert.  

Naast deze vijf, die in de periode 1873-1900 langdurige assistentschappen vervulden, was er een 

aantal onderzoekers dat voor kortere tijd bij Gegenbaur kwam werken om zich (nader) te be-

kwamen in het evolutionair-morfologisch onderzoek. Vaak kwamen deze onderzoekers niet uit 

Duitsland. Nadat ze in de leer waren geweest keerden ze terug en verspreidden zo het evolutio-

nair-morfologisch onderzoek buiten Duitsland. Behalve de daadwerkelijke leerlingen waren er 

tenslotte ook anatomen die niet bij Gegenbaur gestudeerd hadden of onderzoek gedaan, maar 

toch in zijn traditie en met zijn methoden onderzoek deden en zich ook verdiepten in kwesties 

waar ook Gegenbaur zich mee bezighield. De belangrijkste twee voorbeelden hiervan zijn Carl 

Hasse en Robert Wiedersheim. Beiden startten hun morfologisch onderzoek op het laboratorium 

van Kölliker in Würzburg, waar Haeckel en Gegenbaur ook gewerkt hadden. Hasse werd in 1873 

tot hoogleraar anatomie in Breslau benoemd, en Wierdersheim in 1883 in Freiburg.  

1.4 De morfologische richting en het onderwijs 

Gegenbaurs evolutionair-morfologische programma beperkte zich niet tot het onderzoek. Het 

sloot ook een eigen benadering van het anatomisch onderwijs in. En net zoals zijn leerlingen 

hem in het onderzoek volgden, zo vond ook de onderwijsmethode bij hen navolging.  

De morfologische benadering van het anatomisch onderwijs behandelde de bouw van het men-

selijk lichaam nadrukkelijk vanuit de ontogenetische en fylogenetische herkomst van zijn be-

standdelen. Gegenbaur koos deze benadering niet alleen omdat ze aansloot bij zijn onderzoek. 

Een belangrijker reden was de overtuiging dat deze benadering de medische studenten in staat 

stelde de grote hoeveelheid anatomische feiten en complexe verhoudingen beter te begrijpen en 

als een samenhangend geheel op te opvatten. Bovendien stelde de methode de studenten in staat 

begrip te krijgen van de plaats van de mens temidden van de andere organismen.  

De morfologie zorgde ervoor dat de samenhang tussen de verschillende onderdelen niet alleen 

kon worden geleerd, maar ook echt begrepen. Dat begrip kwam hoofdzakelijk tot stand door de 

interactie tussen theoretische lessen en snijzaalonderwijs. Had de student tijdens de colleges niet 
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alleen kennis opgedaan van een anatomische structuur, maar ook van de evolutionaire en embry-

onale totstandkoming ervan, dan kon hij op snijzaal werkelijk begrijpen hoe die structuur er uit-

zag en in samenhang met de andere onderdelen moest zijn ontstaan. Door echter te beseffen dat 

ook de bouw van het menselijk lichaam aan verandering onderhevig was, zowel uit ontogene-

tisch als fylogenetisch perspectief, kwam de student tot het inzicht dat in alle mogelijke structu-

ren variatie bestond. Zo ontwikkelde de student een kritische blik die hem in staat stelde het 

menselijk lichaam te beschouwen als een wetenschappelijk onderzoeksobject waarin veel te ont-

dekken viel.156  Deze kritische en wetenschappelijke kijk waren niet onbelangrijke bijkomstighe-

den van het anatomisch onderwijs, dat natuurlijk primair bedoeld was om de bouw van het men-

selijk lichaam te leren kennen. 

De morfologische methode kon als geen andere verklaren waarom er in ieder mens zogenaamde 

rudimentaire delen bestonden, structuren die in het volwassen lichaam geen functie hadden, of 

waarom bepaalde structuren zich op een bepaalde plaats ontwikkelden en tenslotte waarom er in 

bijna ieder menselijk lichaam bepaalde variaties in bouw of aangeboren afwijkingen bestonden. 

In de documentatie van deze afwijkingen, variaties en rudimenten in het licht van de ontogeneti-

sche en fylogenetische ontwikkeling (de zogenaamde atavismen) werd een belangrijke taak gezien 

voor de anatomische musea van de instituten. 

1.5 Morfologie en andere anatomische richtingen 

De morfologen beschouwden hun op evolutie en ontogenie gebaseerde anatomische richting als 

superieur aan de andere richtingen binnen de anatomie, te weten de descriptieve, topografische 

en fysiologische of functionele anatomie. De in 1889 in Utrecht benoemde morfoloog Emil Ro-

senberg gaf in zijn inaugurele rede aan op welke punten nu precies de morfologie hoger stond. 

De descriptieve anatomie was de oudste anatomische richting. Haar doel was een zo gedetail-

leerd mogelijke beschrijving van de anatomische feiten. In die beschrijving zocht men naar een 

standaardisatie in vorm, grootte en liggingsverhouding van de verschillende onderdelen. Volgens 

de evolutionaire morfologen was deze naar standaardisatie en naar exactheid strevende beschrij-

ving helemaal niet mogelijk, omdat men er hierbij vanuit ging dat de bouw van de mens onver-

anderlijk was. Deze opvatting was onjuist omdat elk deel of orgaan in de details verschilde van 

mens tot mens. Bovendien veranderde vorm, grootte en ligging gedurende niet alleen het indivi-

duele leven, maar ook dat van de soort. Vanwege de nadruk op deze ontwikkeling kon de morfo-

logie bij uitstek verklaren waarom de verandering de regel was en niet onveranderlijkheid.157 

Vertegenwoordigers van de praktisch medische of topografische anatomische richting stelden 

zich volledig in dienst van de chirurgie en andere klinische disciplines. Hun doel was wat betreft 

de topografie van de organen een voor de kliniek zo precies en eenvoudig mogelijk te reproduce-

ren voorstelling van het menselijk lichaam te maken.158  

Zoals al in het vorige hoofdstuk vermeld, stonden morfologen kritisch tegenover anatomen van 

deze richting omdat de dienstbaarheid aan de kliniek hen de mogelijkheid ontzegde om eigen 

wetenschappelijk onderzoek te doen. Maar ook om meer inhoudelijke redenen had de morfolo-

gie een streepje voor. Uit wetenschappelijk oogpunt waren ook de morfologen gebaat bij topo-

                                                 
156 Rosenberg, Eine vergleichende beurtheilung der verschiedenen richtungen in der anatomie des Menschen 42-43. 
157 ibid. 8-10, 19. 
158 ibid. 10-12. 
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grafische anatomie. Bij hun onderzoek ging het er immers voor een belangrijk deel om een goed 

begrip te krijgen van de onderlinge liggingsverhoudingen van de hoofdorganen bij verschillende 

diergroepen. Anders dan de topografische anatomie hield de morfologie bovendien veel meer 

rekening met het bestaan van allerlei variatie in de vorm en onderlinge ligging van de lichaamsde-

len, en kon zij dit bestaan ook verklaren.  

Wel werd erkend dat langs morfologische weg nog lang niet alle topografische verhoudingen van 

organen konden worden verklaard die voor de praktische geneeskunde van belang waren. De 

verwachting was echter dat met de vooruitstrevendheid waarmee de morfologie de oorsprong 

van de bouw van het menselijk lichaam in kaart bracht, het aandeel uit klinisch oogpunt belang-

rijke anatomische feiten zonder morfologische verklaring gestaag zou afnemen en uiteindelijk 

verdwijnen. Op dat moment zou de praktisch geneeskundige richting volledig opgevat kunnen 

worden als een nuttig neveneffect van het morfologisch werk. 159 

 

Tenslotte was er de fysiologische anatomie. Deze richting is al besproken in paragraaf 3.2 van 

hoofdstuk 1. Ze onderscheidde zich van de descriptieve en praktisch medische anatomie omdat 

ze net zoals de morfologie vergroting van wetenschappelijke in plaats van praktisch nuttige ken-

nis nastreefde.  

In het verleden, voor de afsplitsing van de reductionisten, had de fysiologie sterk de richting van 

de anatomie bepaald. Zo was de kennis van de inrichting van het lichaam en de samenhang der 

organen volledig gebaseerd op hun fysiologische functie. Het resultaat hiervan was de heersende 

anatomische indeling in orgaansystemen geweest.160 Toch meenden de morfologen inmiddels dat 

zij meer inzicht hadden gegeven in de bouw van het lichaam omdat zij de mogelijkheid boden 

deze te verklaren vanuit de embryonale (en evolutionaire) ontwikkeling.  

Anders dan de evolutionaire morfologen gingen de fysiologisch-anatomen van een beschou-

wingswijze uit die in principe zonder de evolutietheorie of andere ontwikkelingsgedachten kon. 

Zoals al gezegd sloot hun werkwijze aan bij die van de reductionistische fysiologen. Rosenberg 

vond dat ze in die beperkte methode de fysiologie in verband met de anatomie te kort deden. 

Voor de morfologie gold juist dat resultaten van elke vorm van fysiologisch onderzoek voor haar 

van potentiële waarde konden zijn. Het morfologisch onderzoek had immers uitgewezen dat de 

functie van een orgaan in zijn embryonale of evolutionaire ontwikkeling net zo goed aan veran-

dering onderhevig was als de vorm. Dus een nauwkeurig begrip van de veranderende fysiologie 

van een orgaan in verband met zijn verandering van vorm tijdens de ontwikkeling moest voor de 

anatomen van het grootste belang zijn.  

Wel twijfelde Rosenberg of de morfologische richting nog steeds voorrang zou moeten krijgen 

wanneer het evolutionistische denkkader ook voor fysiologisch onderzoek maatgevend zou wor-

den. Dan zouden beide richtingen nader tot elkaar komen omdat ze beiden een identiek pro-

bleem te behandelen hadden: de ontwikkeling, of die nu evolutionair was of individueel, was 

immers net zo goed een levensfunctie. Rosenberg toonde zich in deze visie duidelijk een aanhan-

ger van de oudere ‘brede’ benadering van de fysiologie (zie hoofdstuk 1 paragraaf 2.1 en 3.1) Een 

dergelijke evolutionistische benadering van de fysiologie was met de toenmalige reductionistische 

experimentele onderzoeksmethode echter niet mogelijk. Het vraagstuk van de (evolutionaire) 
                                                 
159 ibid. 37-38. 
160 ibid. 13-14. 
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ontwikkeling van het menselijke (en dierlijke) lichaam moest dus eerst maar eens door het be-

schrijvend onderzoek van de morfologie in kaart gebracht worden, zo besloot Rosenberg. Hoe-

wel deze taak van de morfologie niet inhield dat voor functioneel onderzoek bij de anatomie 

geen plaats was, moest voor deze taak toch de hoofdrol zijn weggelegd.161  

2. De eerste benoemingen: Fürbringer en Weber in Amsterdam 

Toen in september 1877 het Amsterdamse Athenaeum Illustre verheven werd tot Gemeentelijke 

Universiteit was dat reden voor het gemeentebestuur om alles op alles te zetten om deze nieuwe 

universiteit van de eerste rang te laten zijn, een instelling voor hoger onderwijs die paste bij de 

hoofdstedelijke trots.162 Dit hield bovenal in dat het corps van hoogleraren moest bestaan uit 

vooraanstaande geleerden.  

Het is niet toevallig dat een aantal van de nieuwe hoogleraren die rond 1877 benoemd werden uit 

Duitsland of op zijn minst Duitstalige landen afkomstig was. Zoals we in het vorige hoofdstuk 

zagen werd Duitsland door Nederland gezien als een land met een sterke medische en weten-

schappelijke traditie. Na de onderwijswetten van 1876 meende men dat ook in Nederland naar 

deze wetenschappelijke mentaliteit gestreefd moest worden. Amsterdam had wat betreft het zoe-

ken naar geschikte Duitse kandidaten voor hoogleraarplaatsen wel enige ervaring. In 1867 haalde 

men immers uit de kring van de reductionistische patholoog anatoom Virchow een hoogleraar 

voor fysiologie, W. Kühne, en een voor pathologische anatomie, H.J. Hertz. 

Een van de vakken waarvoor men bij de verheffing tot universiteit op zoek moest naar een 

nieuwe hoogleraar, was de anatomie. Willem Berlin had immers verzocht om een inperking van 

zijn leeropdracht tot de zoölogie alleen. Dat men in Amsterdam ook voor de ontleedkunde een 

eersterangs hoogleraar wilde, bleek toen eind 1877 Willem Berlin de opdracht kreeg om Carl Ge-

genbaur zelf te polsen voor die plek.163 Waarom koos men specifiek Gegenbaur? Er waren im-

mers meer grote Duitse anatomen. Lynn Nyhart stelt dat het de Nederlandse minister van on-

derwijs was geweest die de post aan Gegenbaur had aangeboden. Hij was bekend met de staat 

van dienst van Gegenbaur en hierover zeer te spreken geweest, omdat zijn zoon bij hem lessen 

had gevolgd.164 Bovendien is het aannemelijk dat ook Berlin (als zoöloog en vergelijkend ana-

toom) positief tegenover de eventuele benoeming van Gegenbaur stond, vanwege de vergelij-

kend anatomische en evolutionair-morfologische richting die hij vertegenwoordigde.  

                                                 
161 ibid. 39-41. 
162 Knegtmans, ‘Het elan van een hoofdstedelijke universiteit’ en idem, Professoren van de stad 250-260. 
163 Not. curatoren UvA, 3-12-1877; GAA 279: 1. Er wordt in die vergadering een brief genoemd die Berlin aan de 
voorzitter van de curatoren had geschreven over professor Gegenbaur. Naar de inhoud hiervan moet gegist worden, 
want de brief is niet gevonden.  
164 Nyhart, Biology takes form 213. Aan de feitelijkheid hiervan moet echter worden getwijfeld. Nederland kende in die 
tijd geen minister van onderwijs, de minister van Binnenlandse Zaken was hiervoor verantwoordelijk. Bovendien 
kan men twijfelen aan de invloed van de regering op de benoemingen bij de gemeentelijke universiteit. Mogelijk was 
de invloed van de toenmalige minister van Binnenlandse zaken, Jan Heemskerk Azn. echter groter, juist omdat hij 
verantwoordelijk was geweest voor het slagen van de nieuwe wet op het hoger onderwijs en de verheffing van het 
Amsterdamse Atheneum tot Universiteit. Bovendien was Heemskerk voorheen gemeenteraadslid geweest in Am-
sterdam en in die hoedanigheid ook korte tijd curator van het Athenaeum Illustre geweest. Maar had een van zijn 
zoons bij Gegenbaur gestudeerd? Dat is onduidelijk. Waarschijnlijker is echter dat Heemskerk zich hierin had laten 
adviseren door de secretaris generaal van het ministerie, P.F. Hubrecht. Zijn zoon, de latere hoogleraar zoölogie in 
Utrecht, A.A.W. Hubrecht, was wel bij Gegenbaur in de leer geweest. Bovendien was Hubrechts dochter getrouwd 
met de invloedrijke fysioloog F.C. Donders. 
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Dat de medische faculteit of de curatoren in Amsterdam niet specifiek waren wat betreft de on-

derzoeksrichting, zolang de betreffende anatoom maar ervaren was, bleek wel toen Gegenbaur te 

kennen gaf ‘ongenegen’ te zijn om het professoraat in Amsterdam aan te nemen.165  De faculteit 

beval toen namelijk alleen Willem Koster uit Utrecht aan, die juist niet bekend stond als morfo-

loog. Nadat echter de onderhandelingen met Koster was stukgelopen, moest de faculteit alsnog 

in het buitenland naar geschikte kandidaten zoeken.166  

Namens de faculteit vroeg Berlin advies aan Gegenbaur. Daarmee werd natuurlijk ook voor een 

bepaalde anatomische richting gekozen. Gegenbaur beval als eerste dr. Kupffer uit Koningsber-

gen aan, daarna dr. Rosenberg uit Dorpat en tenslotte dr. Wiedersheim uit Leipzig.167  

Er werd besloten Kupffer en Rosenberg beiden te polsen. Ook nu liepen de onderhandelingen 

echter weer stuk en moest de faculteit andermaal op zoek naar kandidaten.168 Ze klopte dan ook 

voor de tweede keer aan bij Gegenbaur. Nog eind december 1878 kwam de faculteit met vijf na-

men. 1: Dr. Max Fürbringer uit Heidelberg, 2: Dr. Born uit Breslau, 3: Dr. H. Strasser uit Mün-

chen, 4: Dr. Fr.S. Merkel uit Rostock en 5 Dr. Julius Kollmann uit Basel.169 Ter ondersteuning 

van de lijst stelde de faculteit dat ze zich bij het opmaken ervan vooral hadden laten leiden door 

de vraag: “aan welk onderwijs in ontleedkunde hebben de medische studenten het meest behoef-

te.” De faculteit meende dat “voor hen die als medicus later in de maatschappij zullen moeten 

optreden” bij het anatomisch onderwijs het volgen van snijpractica op de voorgrond moest 

staan. Dat in acht genomen zou volgens de faculteit aan die anatomen een voorkeur gegeven 

moeten worden die dit onderwijs zouden kunnen geven “in eene meer wetenschappelijke, hetzij 

physiologische hetzij vergelijkend anatomische, richting”. Om die reden kwamen volgens de fa-

culteit Dr. Max Fürbringer, Gegenbaurs eerste leerling en prosector en privaatdocent op zijn lab 

in Heidelberg, en Dr. Gustav Born, prosector en privaatdocent in Breslau en gevormd in de 

scholen van Prof. Kölliker en Prof. Hasse, als eersten in aanmerking. Ze voldeden volledig aan 

de eisen van wetenschappelijkheid. Hierbij wijdde de faculteit echter niet verder uit over de aard 

van die wetenschappelijke richting. Het feit alleen was dus voldoende. Wel werd nog gemeld dat 

beide heren zich dagelijks bezighielden met het praktisch onderwijs en geacht werden in staat te 

zijn om aan het hoofd van een anatomisch lab te staan. Als derde noemde de faculteit Strasser, 

privaatdocent en assistent bij de anatomie in Breslau, ook in een goede school gevormd en met 

een goede aanleg. Hij was echter nog erg jong. De overige twee op de lijst waren beiden welis-

waar ervaren praktische anatomen, maar ook reeds gevestigd.170  

                                                 
165 Not. curatoren UvA, 4-2-1878; GAA 279: 1. 
166 Aanvankelijk was Koster geïnteresseerd vanwege “den rijkdom van het materieel” in Amsterdam, waarmee hij 
doelde op het grote aantal kadavers voor het anatomisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Koster vroeg 
echter een te hoog salaris en dus werden de onderhandelingen met hem stopgezet. (Not. curatoren UvA, 4-3-1878 
en 1-4-1878; GAA 279: 1; Brief Koster aan curatoren UvA, 12-3-1878 en 27-3-1878. Bijlagen not. curatoren UvA 
1878 nr, 210 en 211; GAA 279: 6. 
167 Brief fac. geneeskunde aan curatoren UvA, 1-4-1878. Bijlagen not. curatoren UvA 1878 nr. 213; GAA 279: 6. 
Karl Wilhelm von Kupffer (1829-1902), hoogleraar anatomie in Kiel (1867), Koningsberg (1875) en München 
(1880). In zijn onderzoek richtte hij zich vooral op de histologie, microscopische anatomie en embryologie, veelal 
vanuit evolutionair-morfologisch perspectief. Nyhart, Biology takes form 235. Zie voor Rosenberg: paragraaf 3.2. 
168 Not. curatoren UvA, 1-4-1878 en 2-12-1878; GAA 279: 1.  
169 Not. curatoren UvA, 6-1-1879; GAA 279: 1. Gegenbaur had Fürbringer aangemoedigd om de plek in Amsterdam 
te nemen (Nyhart, Biology takes form 213). 
170 Brief fac. geneeskunde aan curatoren UvA, 30-1-1879. Bijlagen not. curatoren 1879 nr. 34; GAA 279: 8. 
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De voorzitter van de curatoren betreurde het wel dat er op de voordrachtslijst ‘uitsluitend 

vreemden’ stonden.171 De faculteit stelde echter dat er weliswaar een aantal Nederlanders ter 

sprake gekomen was, maar dat uiteindelijk geen van hen voldoende steun kreeg.172 Op welke Ne-

derlanders de faculteit doelde is niet duidelijk. Bij de laatste benoeming van een Nederlander, die 

van Van Braam Houckgeest in Groningen, was de enige andere kandidaat J.A. Fles en die was 

toen al niet meer de jongste. Jonge Nederlandse anatomen waren nauwelijks te vinden, zeker als 

ze ook nog een of andere wetenschappelijke richting moesten vertegenwoordigen. 

Uiteindelijk werd de eerste op de lijst, Max Fürbringer, benoemd.173 Fürbringer was zoals al ge-

zegd Gegenbaurs eerste leerling uit de kerngroep van diens morfologische school. Hij was gebo-

ren in Wittenberg en studeerde eerst natuurwetenschappen in Jena en Berlijn, waar hij in 1869 op 

een zoölogisch proefschrift promoveerde. Hij keerde daarna terug naar Jena, waar hij assistent 

van Gegenbaur werd en tevens aan de studie geneeskunde begon. Hij volgde Gegenbaur in 1873 

naar Heidelberg en werd in 1877 toegelaten als privaatdocent. Kort voor zijn vertrek naar Am-

sterdam was hij tot buitengewoon hoogleraar bij Gegenbaur benoemd.174 

Nog voor de officiële benoeming van Fürbringer, deed Willem Berlin de curatoren het voorstel 

om Dr. Max Weber uit Bonn te benoemen tot prosector bij de anatomie.175 Ook Weber was hem 

aanbevolen door Gegenbaur.176 Hoewel Max Wilhelm Carl Weber (1852-1937) later werd om-

schreven als een ‘aanhanger van de school van Gegenbaur’177 was hij nooit bij hem in de leer ge-

weest.178 In 1873 begon hij zijn studie geneeskunde in Bonn. Hij volgde de colleges van de zoö-

loog F.H. Troschel, de anatoom A. de la Valette St. George en van de vergelijkend anatoom 

Frans Leydig.179 Weber werd assistent van Leydig en kreeg zo zijn levenslange interesse in verge-

lijkende anatomie mee. In Bonn promoveerde hij in 1878 op een studie over de spieren van het 

oog van hagedissen.180   

Nadat Fürbringer akkoord was gegaan met de benoeming van Weber als toekomstige prosector 

werd deze benoemd.181 Weber arriveerde kort daarop in Amsterdam, terwijl Fürbringer pas aan 

het einde van het cursusjaar zijn opwachting maakte.182   

2.1 De evolutionair-morfologische herinrichting van de Amsterdamse anatomie  

De aanbeveling van een wetenschappelijk prosector sloot natuurlijk aan bij de manier waarop 

Gegenbaur zelf zijn eigen laboratorium had georganiseerd. Met Weber zou Fürbringer in Am-

                                                 
171 Not. curatoren UvA, 6-1-1879; GAA 279:1. Merkel was gespecialiseerd in histologie, maar bekend vanwege zijn 
uitmuntend praktisch onderwijs (zie Nyhart, Biology takes form 299). 
172 Brief fac. geneeskunde aan curatoren UvA, 30-1-1879. Bijlagen not. curatoren UvA 1879 nr. 34; GAA 279: 8.  
173 Not. curatoren UvA, 7-4-1879; GAA 279: 1. Fürbringer werd op 6 maart 1879 benoemd. 
174 Brugmans et al. Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam, 1632-1932 587. 
175 Not. curatoren UvA, 3-3-1879; GAA 279:1. 
176 Not. besloten vergaderingen gemeenteraad Amsterdam 3-1-1883, GAA 5079: 274. 
177 Brugmans et al. Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam, 1632-1932 276.  
178 Weber kan dus gerekend worden tot de groep mensen die het onderzoeksprogramma van Gegenbaur wat betreft 
doelen en methoden navolgde, zoals Wiedersheim en Hasse dat ook hadden gedaan. 
179 Deze was weliswaar hoofdzakelijk geïnteresseerd in histologie, maar hij incorporeerde wel degelijk Darwinistische 
concepten als adaptatie in zijn onderzoek (Nyhart, Biology takes form 176) 
180 Querner ‘Weber, Max Wilhelm Carl’. 
181 Missive B en W Amsterdam aan curatoren begeleidend een brief van Berlin aan B en W Amsterdam over de aan-
stelling van Max Weber, 3-3-1879. Bijlagen not. curatoren UvA, 1879 nr. 43; GAA 279:8; Not. curatoren UvA, 7-4-
1879; GAA 279:1. 
182 Weber aanvaarde zijn functie pas op 16 juli 1879 (Not. curatoren UvA, 5-8-1879; GAA 279: 1. 
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sterdam op dezelfde manier van start kunnen gaan met het vormen van een ‘school.’ Ook in an-

dere opzichten volgde Fürbringer zijn meester nauwgezet. En niet in de eerste plaats in het on-

derwijs. 

Nog voor zijn komst naar Amsterdam bracht Fürbringer Weber al op de hoogte van de verande-

ringen die hij in de toekomst wilde invoeren in het onderwijs. Hij doelde hierbij op de morfolo-

gische methode van het anatomisch onderwijs, een methode die zo schreef hij aan Weber, op 

belangrijke punten afweek van de manier waarop elders anatomie onderwezen werd. Fürbringer 

zou graag zien dat Weber zich die nieuwe methode eigen maakte.183  

Fürbringer deed voor zijn komst naar Amsterdam ook het verzoek om extra geld voor de aan-

schaf van hulpmiddelen specifiek voor het onderwijs in de embryologie dat hij wilde gaan ge-

ven.184 Voor het anatomisch onderwijs volgens de nieuwe methode van Fürbringer was die em-

bryologie natuurlijk onmisbaar. In zijn eerste jaar in Amsterdam gaf hij dan ook in het zomerse-

mester drie uur per week “vergelijkende ontwikkelingsgeschiedenis der gewervelde dieren in ver-

band met de mensch.” In latere jaren verminderde hij dit onderwijs met een uur en werd het 

simpelweg omschreven als ontogenie, of “menselijke en vergelijkende ontwikkelingsgeschiede-

nis” waarbij ook over de ontwikkeling van het ei, de bevruchting, de eerste ontwikkelingsstadiën 

en de vorming van de kiembladen werd gesproken. Vanaf 1884 kwam het verband tussen de on-

togenie en fylogenie nog meer op de voorgrond, omdat Fürbringer nadrukkelijk het verzoek 

kreeg om het onderwijs in de vergelijkende morfologie der gewervelde dieren te geven.185 Boven-

dien zou hij ook bij de lessen humane anatomie, die in zijn geval volledig systematisch behandeld 

werd, de ontwikkeling van de organen aan bod laten komen.186  

Net als Gegenbaur bood ook Fürbringer in de eerste jaren van zijn Amsterdamse tijd een klein 

groepje gevorderde (en vooral dus geïnteresseerde) studenten een aparte praktische cursus “ana-

tomische en ontogenetische oefeningen” aan, waarbij onderzoekingen verricht werden naar de 

ontwikkeling van verschillende dieren.187  

De laatste wijzigingen die hij op zijn nieuwe werkplaats invoerde betroffen veranderingen in de 

fysieke inrichting van het Amsterdamse laboratorium. Eind 1879 diende hij hiertoe een plan in.188 

Zo wilde hij het museum verplaatsen van één-hoog naar de begane grond, om de vrijgekomen 

ruimte te gebruiken als microscoopkamer, omdat hier meer licht was dan beneden.189  

                                                 
183 Brief Fürbringer aan Weber, 31-5-1879, Max Weber Archief, Artisbibliotheek. 
184 Brief B en W Amsterdam aan curatoren UvA X-6-1879. Bijlagen not. curatoren UvA 1879 nr. 94; GAA 279: 8; 
Not. curatoren UvA, 6-10-1879; GAA 279: 1. Het geld werd hem begin oktober toegekend (Not. curatoren UvA 6-
10-1879; GAA 279:1). In hoeverre dit onderwijs voorheen door Berlin was gegeven of juist door de hoogleraar fysi-
ologie (en histologie) is niet duidelijk. In ieder geval stond bij A. Heynsius, hoogleraar fysiologie in Amsterdam tus-
sen 1858 en 1866, dit onderwijs wel op het programma (zie hoofdstuk 1 noot 31). 
185 Verslagen cursusjaren 1879/80, 1881/82, 1882/83 en 1884/85. Bijlagen not. curatoren UvA 1880 nr. 112, 1882 
nr. 88, 1883 nr.97 en 1885 nr. 119; GAA 279: 9, 11, 12 en 14. In het cursusjaar 1881-82 woonden zo’n 50 studenten 
zijn lessen over ontogenie bij, terwijl er 70 die over de (systematische) anatomie hadden aangehoord. Het aantal stu-
denten dat interesse toonde in de morfologische aanpak van de anatomie was dus niet gering. 
186 Fürbringer gaf meestal jaarlijks zes uur college (systematische) anatomie per week. (zie Systematische anatomie en 
ontogenie sloten goed op elkaar aan omdat de meeste van de orgaansystemen ook uit een bepaald embryonaal weef-
sel ontstaan waren. 
187 Verslag cursusjaar 1881/82. Bijlagen not. curatoren UvA 1882 nr. 88; GAA 279: 11. Het aantal studenten dat 
deelnam aan dit practicum was vijf. Ter vergelijking: het ‘gewone’ snijzaalonderwijs werd in dat cursusjaar door ge-
middels 70 studenten gevolgd, net zoveel als het aantal dat colleges volgde.  
188 Not. curatoren UvA, 5-1-1880; GAA 279: 1. 
189 Memo aangaande de verbouwing, 12-1-1880. Bijlagen not. curatoren UvA 1880 nr. ?; GAA 279: 9. 
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2.2 De evolutionair-morfologische overlap tussen anatomie en zoölogie 

Begin 1880 had Fürbringer de Amsterdamse anatomie dus volledig naar zijn eigen inzichten ver-

anderd. Lang duurde deze situatie echter niet, want kort daarop vertrok Weber. Hij had na an-

derhalf jaar prosectoraat per 1 oktober 1880 het lectoraat in de anatomie in Utrecht aanvaard.190  

Hoe zeer anatomie en zoölogie in navolging van Haeckel en Gegenbaur ook in Amsterdam in 

elkaars verlengde lagen, bleek toen Weber in 1883 weer terugkeerde uit Utrecht, nu niet om het 

anatomisch onderwijs te ondersteunen, maar juist dat in de zoölogie. Na een prosectoraat en een 

lectoraat was het nu in de vorm van een buitengewoon hoogleraarschap. Voor de tweede keer 

maakte hiermee in Amsterdam een anatoom de overstap naar de zoölogie. Het gemeentebestuur 

was namelijk van mening dat de zittende hoogleraar, Willem Berlin, het onderwijs in de zoölogie 

in zijn eentje niet aankon.191 De buitengewoon hoogleraar (Weber dus) zou de vergelijkende ana-

tomie worden opgedragen en dan vooral de praktische oefeningen - het onderwijsdeel waarin 

Berlin specifiek in gebreke was gebleven.192 Berlin werd pas als laatste op de hoogte gesteld van 

de komst van Weber. Het zal niet verbazen dat hij zich in zijn eer aangetast voelde en ontslag 

nam.193 Weber werd kort daarop officieel benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de zoötomie, 

vergelijkende anatomie en het zoölogisch deel der paleontologie.194  

Hoewel Berlin ontslag had genomen werd Webers buitengewoon hoogleraarschap pas een jaar 

later omgezet in een gewoon professoraat.195 De faculteit wiskunde en natuurwetenschappen had 

hier wel eerder toe willen overgaan, maar de curatoren waren terughoudend. Zij wilden eerst 

goed op een rijtje hebben uit welke onderdelen het onderwijs in de zoölogie bestond of behoor-

de te bestaan. In hoeverre waren de leeropdrachten van de hoogleraren in de anatomie en zoölo-

gie duidelijk gedefinieerd? Pas toen hierover helderheid kwam keurden de curatoren de bevorde-

ring van Weber tot gewoon hoogleraar goed. 196 

Voor de curatoren was de terminologie van de vakken die Fürbringer en Weber onderwezen 

waarschijnlijk niet helemaal duidelijk. Beiden gaven immers vergelijkende anatomie. Als Fürbrin-

ger vergelijkende morfologie van gewervelde dieren doceerde,197 waar lag dan het verschil met 

Weber, die in datzelfde jaar (1884) ook aan studenten geneeskunde drie uur per week vergelij-

kende anatomie gaf, waarbij het ging om ‘vergelijkende beschrijving der orgaanstelsels telkens 

van de lage dieren tot de hoge opklimmend.’ 198 Het betrof hier het gebruikelijke punt van ver-

schil tussen evolutionair-morfologische anatomen en zoölogen: de anatoom beperkte zich tot de 

gewervelden, bij de zoöloog kwamen tevens de ongewervelden aan bod.  

Toch week Weber op een cruciaal punt van deze klassieke verdeling af: in zijn onderzoek bleef 

hij namelijk hoofdzakelijk geïnteresseerd in gewervelde dieren, en sloot hiermee dicht aan bij de 

                                                 
190 Kladversie verslag cursusjaar 1879-80. Bijlagen not. curatoren UvA 1880 nr. 112; GAA 279: 9. 
191 Not. besloten vergadering gemeenteraad Amsterdam, 3-1-1883; GAA 5079: 274; Brief B en W Amsterdam aan 
curatoren UvA, 5-2-1883; Bijlagen not. curatoren  UvA 1883 nr. 14; GAA 279: 12. 
192 Not. curatoren UvA, 5-2-1883; GAA 279: 2. 
193 Not. curatoren UvA, 2-4-1883; GAA 279:2. Hij deed dit verzoek tot ontslag in een brief van 18 maart 1883 en 
zou aftreden per 16 juni (Not. curatoren UvA, 4-6-1883; GAA 279: 2). 
194 Not. curatoren UvA, 2-4-1883; GAA 279: 2. Weber werd op 21 maart benoemd. 
195 Weber werd benoemd tot gewoon hoogleraar op 5 augustus 1884. Zie WWW.Albumacademicum.uva.nl. 
196 Not. curatoren UvA, 4-2-1884; GAA 279: 2. 
197 Fürbringer was tot het onderwijs in embryologie en vergelijkende morfologie door de faculteit officieel uitgeno-
digd nadat Berlin zijn ontslag bekend gemaakt had (Not. curatoren UvA, 2-6-1883; GAA 279: 2). Zoals we al zagen 
onderwees hij in ieder geval de embryologie al van af zijn benoeming.  
198 Verslag cursusjaar 1884/85. Bijlagen not. curatoren UvA 1885 nr. 119; GAA 279: 14. 
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anatoom Fürbringer. Die werkte in zijn Amsterdamse tijd aan een lijvig, uit twee delen bestaand 

standaardwerk over de anatomie van vogels, getiteld Untersuchungen zur Morphologie und Systematik 

der Vögel. Weber publiceerde in 1904 zijn standaardwerk over zoogdieren, Die Säugetiere. Ein-

führung in die Anatomie und Systematik der recenten und fossilen Mammalia. Onder Weber en Fürbringer 

was het onderscheid tussen het onderzoek bij de anatomie en de zoölogie in Amsterdam mini-

maal. 

2.3 Fürbringers Amsterdamse leerlingen 

Na het vertrek van Weber als prosector in 1880 bracht Fürbringer een wijziging aan in de assis-

tentie van zijn onderwijs. Voortaan besteedde hij het geld voor één prosector aan het salaris van 

twee student-assistenten. Het probleem met studenten als assistent was dat ze meestal na hun 

assistentschap en studie gewoon arts werden. Maar Fürbringer wist wat hij deed. Er hadden zich 

twee studenten aangediend, Eugène Dubois en Jakob Rotgans, die zich onderscheidden vanwege 

hun bijzondere interesse in de morfologie en/of praktische anatomie.199 Dubois werd door Für-

bringer aangespoord om aan de morfologie van de larynx te werken, terwijl Rotgans door hem 

gemotiveerd werd tot het beantwoorden van de door hemzelf uitgeschreven prijsvraag over de 

anatomie van de onderste hersenzenuwen. Rotgans won hiervoor ook een gouden medaille, 

waarna hij dit onderzoek omvormde tot een dissertatie waarop hij in 1886 promoveerde.200  

Vanaf eind 1881 kreeg Fürbringer geld om zijn assisterend personeel uit te breiden. Naast Rot-

gans en Dubois werden twee nieuwe student-assistenten aangesteld.201 Bovendien kreeg hij eind 

1883 nog meer financiële steun voor personeel.202 Nu kon hij naast twee student-assistenten twee 

(duurdere) meer ervaren assistenten aanstellen, die zich bovendien op morfologisch gebied had-

den bewezen. De eerste hiervan was Eugène Dubois, die inmiddels zijn arts-examen had be-

haald. De tweede was de veelbelovende jonge Duitse morfoloog Max Sagemehl, die in Dorpat 

(bij de hoogleraar anatomie Emil Rosenberg) een proefschrift had geschreven.203   

Het jaar daarop zouden de twee assistenten Sagemehl en Dubois worden herbenoemd. Sagemehl 

wilde bovendien worden toegelaten als privaatdocent in de anatomie, ontwikkelingsgeschiedenis 

en vergelijkende morfologie. Maar op het moment dat dit werd gehonoreerd overleed hij.204 Du-

bois bleef dus als enige ervaren assistent over.205 Toen Fürbringer van juli 1886 tot oktober 1887 

met verlof naar Duitsland ging nam hij zolang het onderwijs waar. Hiertoe werd hij niet alleen 

tot lector, maar ook tegelijkertijd tot prosector benoemd.206 Dubois bleef maar een jaar in deze 

                                                 
199 Not. curatoren UvA, 8-11-1880; GAA 279: 1. 
200 J. Rotgans, Bijdrage tot de kennis van het halsgedeelte der laatste vier hersenzenuwen 1886. 
201 Not. curatoren UvA, 6-12-1881; GAA 279: 1. Rotgans en Dubois bleven dus een tweede jaar aan als assistent, 
maar gingen het jaar daarna verder met hun studie. In de twee jaar daarop werden jaarlijks vier nieuwe student-
assistenten benoemd. 
202 De reden hiervoor is de beloning voor het niet aanvaarden van het hoogleraarschap anatomie in Utrecht (Not. 
curatoren UvA, 5-11-1883; GAA 279: 2. 
203 Sagemehl, M. Untersuchungen über der Entwicklung der Spinalnerven, Dorpat 1882. Zowel Dubois als Sagemehl kregen 
een jaarsalaris van 1000 gulden, terwijl de twee student-assistenten de helft kregen (Not. curatoren UvA, 8-9-1884; 
GAA 279: 2. 
204 Not. curatoren UvA, 7-9-1885; GAA 279: 2. 
205 In de winter van 1885/86 dreigde hij te vertrekken, toen hij door de Utrechtse universiteit gevraagd werd voor 
het lectoraat in de anatomie. Hij bleef in Amsterdam, omdat hij hier een vaste aanstelling als eerste assistent en lec-
tor kreeg (Not. curatoren UvA, 4-1-1886; GAA 279: 2). 
206 Op 29 september 1886 werd Dubois definitief tot lector benoemd (iets wat voordien nog niet officieel door de 
gemeenteraad besloten was), waarbij vermeld werd dat hij 1600 gulden per jaar kreeg voor alleen het lectoraat en 
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functie. Vlak voor de terugkeer van Fürbringer vertrok hij als officier van gezondheid van het 

K.N.I.L. naar Sumatra en later naar Java. Daar zou hij zijn grote ontdekking, de Javamens, doen. 

2.4 Fürbringers vertrek naar Jena 

Al in 1882, relatief kort na de verbouwing, klaagde Fürbringer voorzichtig over de toestand van 

het gebouw aan het Jonas Daniël Meijerplein. De ruimte was voor het groeiende aantal toehoor-

ders en practicanten “niet geheel toereikend.”207 Aan het begin van 1885 kwam hij met ernstiger 

klachten. Het gebouw was niet stevig, het was er vochtig en de ruimte voor het eigenlijke labora-

torium was, met de stijging van het aantal studenten tot 100, nu echt te klein. Eigenlijk konden 

deze klachten alleen verholpen worden door de bouw van een nieuw laboratorium, vond Für-

bringer.208 Er werd niet echt naar zijn klachten geluisterd. De curatoren vroegen Fürbringer wel 

om een plan en ontwerp te maken voor een nieuw gebouw,209 maar toen deze met schetsen en 

plannen voor een gebouw voor Anatomie, Embryologie en Vergelijkende Morphologie der Ge-

wervelde Dieren kwam,210 werd daar niets mee gedaan.  

Een jaar later vertrok Fürbringer voor een jaar met verlof naar Duitsland tot herstel van zijn ge-

zondheid.211 Na terugkeer bleef hij nog maar één jaar. Op 29 juni 1888 berichtte hij dat hij het 

hoogleraarschap in de anatomie in Jena had aangenomen.212 In een brief stelde Fürbringer dat als 

hij niet zo’n moeite had gehad met taal en klimaat in Nederland hij de keuze niet had gemaakt. 

Hoffelijk stelde hij dat het besluit hem moeite gekost had omdat hij gehecht geraakt was aan 

Amsterdam en haar universiteit. Maar zijn vaderland was het land waar hij wetenschappelijk ge-

vormd was, en dat land verlangde hem nu terug. Bovendien liet zijn gezondheid en die van zijn 

familie zich gelden.213 In het voorwoord van zijn Untersuchungen zur Morphologie und Systematik der 

Vögel stelde hij dat (ondermeer) zijn zeer uitgebreide leeropdracht zijn wetenschappelijke werk 

op een negatieve manier had beïnvloed.214 Het is dus duidelijk dat de onderwijslast in Amsterdam 

een rol speelde bij zijn vertrek. Bovendien: Jena, bakermat van zijn onderzoeksrichting had alles 

mee. En het was niet zozeer de Heimat geweest die riep, maar Gegenbaur, die zich actief met zijn 

benoeming aldaar bemoeid had.215  

Als we de uiteindelijke bestemming van de drie belangrijkste assistenten tijdens Fürbringers pro-

fessoraat in Amsterdam bezien, is de conclusie dat indien Fürbringer er naar had gestreefd een 

onderzoeksschool te vormen zoals Gegenbaur, hij daar niet in was geslaagd. Sagemehl stierf 

voortijdig en zowel Dubois als Rotgans verdienden hun naam in de wetenschap uiteindelijk op 

een ander gebied. Rotgans werd in 1893 benoemd tot hoogleraar chirurgie in Amsterdam, terwijl 

Dubois wereldberoemd werd als de ontdekker van de Javamens. Dubois bleef als paleoantropo-

loog nog het dichtst bij de morfologische richting. Zowel hij als Rotgans zouden later nog op-

                                                                                                                                                        

2000 gulden als hij ook eerste assistent en prosector bleef (Not. curatoren UvA, 5-7-1886, 20-7-1886, 3-10-1887 en 
1-11-1886; GAA 279: 2). 
207 Kladversie verslag cursusjaar 1881/82. Bijlagen not. curatoren UvA 1882 nr. 88; 279: 11. 
208 Not. curatoren UvA, 2-2-1885; GAA 279: 2. 
209 Not. curatoren UvA, 2-2-1885 en 2-3-1885; GAA 279: 2. 
210 Not. curatoren UvA, 4-5-1885; GAA 279: 2. 
211 Not. curatoren UvA, 5-7-1886, 20-7-1886 en 3-10-1887; GAA 279: 2. 
212 Not. Curatoren UvA, 2-7-1888; GAA 279: 2. 
213 Brief Fürbringer aan curatoren UvA, 29-6-1888. Bijlagen not. curatoren UvA 1888 nr. 56; GAA 279: 17. 
214 Fürbringer, Untersuchungen zur Morphologie und Systematik der Vögel   XII (vorwort). 
215 Nyhart, Biology takes form 161-162. 
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duiken op een lijst van kandidaten voor de benoeming van een nieuwe anatoom. In die zin was 

Fürbringer in de vorming van leerlingen toch enigszins geslaagd. 

Om in ieder geval Amsterdam voor de evolutionaire morfologie te behouden was Fürbringer 

actief betrokken bij de benoeming van zijn opvolger. De curatoren hadden veel achting voor zijn 

mening. Ze beschouwen zijn vertrek ook als een “groot, schier onherstelbaar [verlies]”.216 De 

benoeming van de opvolger verliep mede door zijn actieve rol en ook weer die van Gegenbaur, 

erg snel.  

Maar nog voordat in Amsterdam een opvolger was gevonden werd in Utrecht als tweede univer-

siteit in Nederland een leerling van Gegenbaur benoemd. De keuze voor een evolutionaire mor-

foloog had echter een lange geschiedenis. 

3. Evolutionaire morfologie in Utrecht: een nieuwe wetenschap 

3.1 Voorbereiding: het lectoraat - anatomie als zoölogische wetenschap? 

In 1876 moest Willem Koster vanwege ziekte noodgedwongen zijn geliefde vak, de pathologi-

sche anatomie, afstoten. Vanaf dat moment was zijn leeropdracht beperkt tot de ‘gewone’ ana-

tomie. Maar ondanks deze aanzienlijke verkleining van zijn takenpakket bleek zijn gezondheid al 

gauw ook te zwak voor de uitoefening van dit professoraat. Hij verzocht de curatoren dan ook 

om zijn assistent Dr. Lamping te mogen behouden. Lamping had inmiddels een aanzienlijke 

hoeveelheid kennis en ervaring op anatomisch gebied, en dat terwijl “er (..) tegenwoordig weinig 

liefhebbers voor anatomischen arbeid [zijn].” Met het tekort aan jonge Nederlandse anatomen 

zou het zonde zijn hem te laten gaan, aldus Koster. Bovendien werd de (niet academisch ge-

schoolde) prosector Van der Wurff oud. Koster deed daarom het voorstel om de organisatie van 

het anatomisch kabinet te wijzigen: zou het prosectoraat niet een meer wetenschappelijk ambt 

kunnen worden? Lamping zou die positie dan kunnen innemen, zodat hij voor het anatomisch 

onderwijs kon worden behouden.  

In dezelfde brief meldde Koster aan de curatoren ook dat nu zijn leeropdracht beperkt zou wor-

den tot de anatomie, hij voortaan ook meer aandacht zou willen gaan besteden aan de microsco-

pische anatomie en de embryologie.217 Nu hij verantwoordelijk was voor ‘slechts’ de gewone ana-

tomie trachtte Koster deze dus wetenschappelijk meer inhoud te geven.  

De organisatie van het anatomisch kabinet veranderde aanvankelijk echter niet. Maar omdat 

Kosters gezondheid niet verbeterde stelde hij de curatoren in 1880 een ingrijpender wijziging 

voor. Hij wilde een extra lector in de anatomie, een “jong mens” die het grootste deel van de les-

sen op zich zou nemen. De curatoren gingen hiermee nu akkoord.  

Het “jong mens” dat voor de invulling van het lectoraat werd aangetrokken was Max Weber. 

Weber nam het grootste gedeelte van zowel het theoretisch als het praktisch onderwijs op zich. 

Met zijn aanstelling zou de Utrechtse anatomie daadwerkelijk een nieuwe wetenschappelijke 

koers gaan varen. Koster en de overige leden van de Utrechtse medische faculteit maakten aldus 

kennis met de nieuwe morfologische richting bij de anatomie. Drie jaar lang, tot hij benoemd 

                                                 
216 Not. curatoren UvA, 2-7-1888; GAA 279: 2. 
217 brief Koster aan secretaris curatoren RUU, 7-7-1876. Archief curatoren RUU, stukken over hoogleraar W. Kos-
ter; HUA 59: 606. 
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werd bij de zoölogie in Amsterdam, was met Weber het anatomisch onderwijs voorzien van een 

“uitstekende geleerde”.218  

Met de aanhoudende ziekte van Koster had het anatomisch onderwijs opnieuw behoefte aan een 

geschikte docent. Even werd overwogen om een nieuwe hoogleraar in de anatomie te benoemen, 

omdat Koster te kennen had gegeven ook wel wat voor het professoraat in de psychiatrie te voe-

len. Als nieuwe anatoom polste de Utrechtse faculteit Max Fürbringer.219 Men was op de hoogte 

van diens nieuwe wetenschappelijke methoden en inzichten en mede door Weber was men hier-

over zeer te spreken. Fürbringer liet echter weten dat hij niet in aanmerking wilde komen. Hier-

mee werd ook de eventuele benoeming van Koster tot hoogleraar in de psychiatrie afgeblazen, 

en werd uiteindelijk een nieuwe lector gevonden.220 Amper drie jaar later was het lectoraat echter 

weer vacant. Deze keer leidde de keuze van een nieuwe lector bij de medische faculteit tot fikse 

discussies over de relatie van de anatomie met de zoölogie en met de geneeskunde.  

Voor de positie als lector hadden zich drie personen aangemeld. Ten eerste ene dr. Breesnee, 

daarnaast dr. J.W. van Wijhe, leraar aan de HBS te Almelo en ten derde dr. J.F. van Bemmelen, 

privaatdocent in de geschiedenis der dierkunde en parasitologie aan de universiteit Utrecht en 

assistent op het zoölogisch laboratorium van de hoogleraar A.A.W. Hubrecht. Van Wijhe en Van 

Bemmelen waren geen arts. 

Voor Koster was de enige arts, Breesnee, echter allerminst favoriet, omdat deze te kennen had 

gegeven het lectoraat te willen combineren met een medische praktijk. De andere twee kandida-

ten vond hij zeer bekwaam; beiden hadden zich als wetenschapper al uitstekend bewezen. Vooral 

was hij te spreken over Van Bemmelen. Hij kende hem goed en waardeerde zijn werkkracht zeer. 

Graag zag Koster dan ook dat alleen van Bemmelen werd voorgedragen als lector. De andere 

leden in de medische faculteit konden zich grotendeels vinden in Kosters wens omdat men de 

bezwaren die aan de benoeming van Breesnee kleefden erkende: een medische praktijk zou het 

onderwijs te kort doen. Men stemde dus in met de voordracht van alleen Van Bemmelen.221  

De curatoren stuurden de voordracht echter terug omdat ze een tweede kandidaat op de lijst wil-

den zien. Hierbij gaven ze te kennen dat die kandidaat bij voorkeur een gepromoveerd medicus 

moest zijn. De faculteit moest dus op zoek naar een tweede kandidaat.222 Twee personen kwa-

men in beeld, beiden uit Amsterdam: Fürbringer beval Eugène Dubois aan en hoogleraar patho-

logische anatomie C.H. Kuhn, C.H.H. Spronck. Koster bleef bij zijn standpunt wat betreft de 

voorkeur voor Van Bemmelen, maar faculteitslid Donders wilde meer informatie over Spronck 

en Dubois. Het kon best zijn, aldus Donders, dat zou blijken dat deze twee toch meer geschikt 

waren dan Van Bemmelen.223  

                                                 
218 in de overtuiging van curatoren en allicht ook de faculteit (zie brief curatoren RUU aan fac. geneeskunde, 11-5-
1883. Ingekomen stukken en minuten uitgaande stukken fac. geneeskunde RUU 1880-1909; HUA 292-2: 396). 
219 Brief president curator aan curatoren RUU 27-6-1883, 29-6-1883, 7-7-1883, 8-8-1883.  Archief curatoren RUU, 
stukken over hoogleraar W. Koster; HUA 59: 606. 
220 brief curatoren aan faculteit geneeskunde, 16-8-1883. Ingekomen stukken en minuten uitgaande stukken fac. ge-
neeskunde RUU 1880-1909; HUA 292-2: 396). Deze werd gevonden in de persoon van Van Haren Norman, die in 
Leiden bij Zaaijer op een functioneel-anatomisch onderwerp was gepromoveerd. In 1886 werd Van Haren benoemd 
tot buitengewoon hoogleraar in de huidziekten in Amsterdam.  
221 Resoluties vergaderingen fac. geneeskunde RUU (1885-1891), 26-11-1885; HUA 292-2: 389. 
222 Resoluties vergaderingen fac. geneeskunde RUU (1885-1891), 16-12-1885; HUA 292-2: 389. 
223 Resoluties vergaderingen fac. geneeskunde RUU (1885-1891), 21-12-1885; HUA 292-2: 389. 
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Nadat deze informatie was opgevraagd schreef de faculteit een brief aan de curatoren waarin ook 

een tweede kandidaat werd genoemd. De faculteit erkende hierin het probleem dat samenhing 

met de keuze voor een kandidaat. Er werd immers gezocht naar iemand die het vak als weten-

schap wilde behartigen en aanvankelijk deels, maar in de toekomstig mogelijk volledig de hoogle-

raar kon vervangen. De lector moest dus een wetenschappelijk man zijn die zich volledig aan die 

functie kon wijden en niet iemand die daarnaast ook een artsenpraktijk had.  Maar zoals gezegd, 

de meest geschikte kandidaat, Van Bemmelen was geen arts. Voor de faculteit was dat geen pro-

bleem. Zij waren immers door Weber volledig van het inzicht overtuigd geraakt dat  “[d]e men-

selijke anatomie in den wetenschappelijken zin opgevat, een deel is van de vergelijkende anato-

mie die op hare beurt weder bij de zoölogie thuishoort.” Weber had dan wel geneeskunde gestu-

deerd, hij was toch met hart en ziel een vergelijkend anatoom en zoöloog - hij was niet voor niets 

hoogleraar zoölogie geworden. In Utrecht was hij de beste lector die de anatomie de laatste jaren 

had gehad. Met Van Bemmelen was de faculteit overtuigd weer iemand te vinden die in dezelfde 

(morfologische) richting ging werken.  

Voor de tweede plaats waren dus wel twee artsen, Dubois en Spronck gepolst. Hoewel Fürbrin-

ger Dubois omschreef als iemand “van wien men op anatomisch gebied de beste verwachtingen 

mag koesteren” gaf deze uiteindelijk te kennen helemaal niet in aanmerking te willen komen om-

dat hij, zoals al gezegd, in Amsterdam een betere betrekking had gekregen. 

Spronck was wel beschikbaar. Hij was bijna gepromoveerd, bezat een grote kennis en ijver en 

werd door zijn Amsterdamse leermeesters van de pathologie en de pathologische anatomie ge-

roemd. Hij had zich met de beschrijvende anatomie weliswaar niet meer beziggehouden dan 

voor zijn onderzoek vereist was, maar was niet ongenegen om zich in die richting te ontplooien. 

De faculteit gaf Spronck dus op als tweede kandidaat. Hun voorkeur bleef uitgaan naar een Phi-

losophiae Doctor (Van Bemmelen) die zich aan de vergelijkende anatomie gewijd had. Deze we-

tenschap was immers inniger verwant met de descriptieve anatomie dan “eenige tak der eigenlijke 

geneeskunst.”224  

Toch kreeg de faculteit, met Koster voorop, niet haar zin, want het was Spronck die werd be-

noemd. Koster was hierover natuurlijk zeer teleurgesteld. Hij vond het hoogst merkwaardig dat 

zijn voorkeur hem geweigerd was.225 Dit was natuurlijk ook opvallend, gegeven dat de medische 

faculteit ogenschijnlijk unaniem voor een andere kandidaat was. De benoeming van Spronck zal 

te maken gehad hebben met de houding van Donders, die lastig en dwingend kon zijn in dit 

soort aangelegenheden. Menig faculteitslid ergerde zich aan zijn handelwijzen.226 Nadat Spronck 

al benoemd was gaf Donders te kennen dat hij in de discussie voorafgaand aan de aanbeveling 

van Van Bemmelen en Spronck niet voldoende was gehoord. Hij had toen namelijk te kennen 

gegeven dat in de aanbevelingsbrief met meer nadruk moest worden gewezen op een aantal bij-

komstige verdiensten van Spronck en hij meende zich te herinneren dat ook de andere faculteits-

                                                 
224 Afschrift brief fac. geneeskunde aan curatoren RUU 24-12-1885. Resoluties vergaderingen fac. geneeskunde 
RUU (1885-1891); HUA 292-2: 389. 
225 Resoluties vergaderingen fac. geneeskunde RUU (1885-1891), 25-1-1886; HUA 292-2: 389. 
226 Donders’ optreden leidde nogal eens tot ‘onregelmatige discussies’ (Resoluties vergaderingen fac. geneeskunde 
RUU (1885-1891), 28-1-1886. HUA 292-2: 389). 
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leden het hiermee eens waren.227 Tot zijn verbazing had hij naderhand gezien dat deze bijkomsti-

ge verdiensten helemaal niet waren genoemd. Ook was hierover niets in de notulen terug te vin-

den en Donders eiste dat dit alsnog gebeurde.  

Bovendien had Donders naar eigen zeggen ook kritische opmerkingen gemaakt over het betoog 

van Koster over de plaats van de anatomie, die evenmin in notulen waren opgenomen. Donders 

wilde nogmaals stellen dat volgens hem de anatomie van de mens in de medische faculteit juist 

niet moest worden gedoceerd als onderdeel van de vergelijkende anatomie, “maar als zelfstandig 

vak, met het oog op de behoeften der geneeskunde, en dat, terwijl vergelijkende anatomie en 

embryologie aan onze universiteit door den heer Hubrecht uitnemend vertegenwoordigd zijn, 

het hem daarom verkieslijk voorkwam voor het anatomisch onderwijs in de medische faculteit 

een medicus te zien optreden.”228  

Het is goed mogelijk dat Donders via zijn contacten bij de regering onderhands de beslissing ten 

gunste van Spronck had beïnvloed. Donders was getrouwd met de dochter van de hoogste amb-

tenaar op het ministerie van Binnenlandse zaken, mr P.F. Hubrecht, die een belangrijke rol 

speelde bij de beslissingen van de dienstdoende minister, Heemskerk.  

3.2 De benoeming van Rosenberg: wetenschappelijk anatoom van de nieuwe richting 

Uiteindelijk nam Koster in het voorjaar van 1888 ontslag. Wie kwam in aanmerking voor zijn 

opvolging? Donders en Engelmann bevalen met kracht Emil Rosenberg uit Dorpat aan, die eer-

der al door Gegenbaur genoemd was voor het professoraat in Amsterdam. Hij was één van zijn 

leerlingen uit de brede kring. Hoewel er niets over vermeld staat is het waarschijnlijk dat Rosen-

berg ook nu weer door Gegenbaur, of anders Fürbringer werd aanbevolen. De lijn tussen 

Utrecht en Gegenbaur en Fürbringer was kort, aangezien Engelmann zelf ook een leerling was 

van Haeckel en Gegenbaur.229  

Aan de curatoren werd vervolgens een aanbevelingsbrief geschreven. Allereerst wees de faculteit 

op een niet te onderschatten probleem: er bestonden geen Nederlandse geneeskundigen die voor 

de leerstoel in de anatomie echt geschikt waren. De Utrechtse faculteit wist waarover ze sprak: ze 

was vanwege haar herhaaldelijke zoektochten naar een lector goed op de hoogte welke jonge 

medici in Nederland zich aan de studie van de anatomie hadden gewijd. Onder hen waren er ze-

ker wel een paar die op den duur het professoraat in de anatomie waardig zouden kunnen bekle-

den, maar geen van hen had nu al zijn sporen verdiend. De faculteit was dus genoodzaakt om 

naar het buitenland uit te wijken. In Rosenberg meende ze de juiste kandidaat gevonden te heb-

ben. 

Emil Rosenberg was in de grote Duitstalige gemeenschap in Estland geboren en had geneeskun-

de gestudeerd aan de Duitstalige universiteit van Dorpat (Tartu) Hij was van 1868 tot 1875 

tweede prosector bij de anatomie in Dorpat geweest en in 1876 hier benoemd tot gewoon hoog-

leraar anatomie en ontwikkelingsgeschiedenis. Hij had voordien enige tijd als assistent bij Ge-

genbaur gewerkt.  

                                                 
227 Volgens Donders was Spronck na het behalen van het artsdiploma opnieuw assistent bij de pathologische ana-
tomie geworden en gaf hij daarmee eveneens blijk van zijn wetenschappelijke zin. Bovendien was men in Amster-
dam over zijn technische kwaliteiten vooral wat betreft de microscopische anatomie zeer te spreken geweest. 
228 Resoluties vergaderingen fac. geneeskunde RUU (1885-1891), 28-1-1886; HUA 292-2: 389. 
229 Resoluties vergaderingen fac. geneeskunde RUU (1885-1891), 25-5-1888; HUA 292-2: 389. 
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In zijn aanbeveling van Rosenberg voor het hoogleraarschap in Amsterdam had Gegebaur in 

1878 over hem geschreven dat zijn wetenschappelijke werk “Meistergültig” was en dat zijn ken-

nis van de menselijke en vergelijkende anatomie, de histologie en embryologie “buitengewoon 

groot” was. Gegenbaur bekende zelfs veel van Rosenberg geleerd te hebben, tijdens diens ver-

blijf in Heidelberg. Niet alleen was hij wetenschappelijk gezien een grote belofte, ook zijn on-

derwijs werd toen al zeer zeer geprezen. Daarom was hij aldus Gegenbaur volkomen in staat om 

de anatomie in zijn volle breedte te vertegenwoordigen.230 In de tien jaar na de Amsterdamse 

aanbeveling had Rosenberg te oordelen naar de aanbevelingsbrief van de Utrechtse medische 

faculteit inderdaad naam gemaakt als onderzoeker. Vooral zijn studies naar de ontwikkeling van 

de wervelkolom van de mens en de hogere dieren waren van belang. Deze hadden een geheel 

nieuw licht geworpen op de morfologische betekenis en het ontstaan van de verschillende on-

derdelen van deze structuur. Naast zijn verdiensten als onderzoeker was Rosenberg tevens uitge-

groeid tot een ervaren docent in de anatomie.  

In het geval dat de regering echter uitgesproken bezwaren tegen de benoeming van een vreemde-

ling had werd als tweede kandidaat Dr. K.F. Wenckebach (1864-1940), assistent bij de pathologi-

sche anatomie in Utrecht genoemd. Hoewel de faculteit niet verwachtte dat hij op korte termijn 

de aangewezen kandidaat was, meende ze wel dat hij dit op den duur kon worden. De faculteit 

baseerde zich op het zelfstandig ondernomen onderzoek van deze jonge wetenschapper op het 

gebied van de ontwikkelingsgeschiedenis en morfologie. Deze studies deden vermoeden dat er 

veel van hem te verwachten viel.231  

De keuze voor Rosenberg en Wenckebach als kandidaten, en dus de keuze voor de morfologi-

sche richting, ook door Donders, maakt duidelijk dat het de fysioloog eerder, in de kwestie van 

het lectoraat, niet primair te doen moet zijn geweest om de anatomische richting, maar om het 

laten vertegenwoordigen van die richting door een medicus. De regering stemde in met Rosen-

berg. Op 28 september 1888 hield hij zijn inaugurele rede Eine vergleichende Beurtheilung der verschie-

denen Richtungen in der Anatomie des Menschen. 

3.3 De crisis in de anatomie wordt onderkend 

Kort na zijn benoeming deed de faculteit mede namens Rosenberg het verzoek aan de curatoren 

om Wenckebach langdurig als assistent aan te mogen stellen bij de anatomie. Rosenberg hoopte 

dat Wenckebach zich zo volledig aan de morfologie kon wijden. De faculteit motiveerde het be-

lang dat ook zij hechtte aan Wenckebachs aanstelling. Niet alleen het anatomisch onderwijs in 

Utrecht was hierbij gebaat, “ook de studie der ontleedkunde in Nederland, die (..) behoefte heeft 

aan eenige bescherming zou er voordeel uit trekken.” De faculteit was goed op de hoogte van de 

crisis waarin de ontleedkunde in Nederland geraakt was. Er waren inmiddels maar weinig jonge 

medici die het vooruitzicht van een winstgevende geneeskundige praktijk opgaven om zich vol-

ledig te wijden aan basisvakken als de wetenschappelijke anatomie. Niet alleen stonden die vak-

ken niet in direct verband met de praktijk, bovendien vergde onderzoek in die richting een bij-

zondere aanleg en toewijding. “Zoo heeft dan ook de ervaring van den laatsten tijd maar al te 

duidelijk geleerd hoe groot het gebrek aan jeugdige ontleedkundigen is in het vaderland.” Noch 

                                                 
230 Brief fac. geneeskunde aan curatoren UvA, 1-4-1878. Bijlagen not. curatoren UvA 1878 nr. 213; GAA 279: 6.  
231 concept brief fac. geneeskunde aan curatoren RUU, 31-5-1888. Resoluties vergaderingen fac. geneeskunde RUU 
(1885-1891); HUA 292-2: 389. 
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in Amsterdam, noch in Utrecht werd immers het professoraat in de anatomie bekleed door Ne-

derlanders, maar door Duitsers. Het belangrijkste gevaar was wel dat deze na een kort verblijf in 

Nederland terug zouden keren naar hun vaderland. De faculteit wees op het recente vertrek van 

Fürbringer uit Amsterdam.  

Door Wenckebach aan te stellen kon de Utrechtse Universiteit iets gaan doen aan de armoede 

aan vaderlandse anatomen. Door hem in de gelegenheid te stellen zich aan de morfologie te wij-

den zou hij in de toekomst “de eer van ons vaderland, dat door zijn verleden ook op het gebied 

der anatomie een naam heeft op te houden,” kunnen handhaven. Er was nog een reden: het kon 

toch alleen maar een gunstig effect hebben op de studenten wanneer ze zagen dat het het univer-

siteitsbestuur ernst was om bijzondere aanleg en ijver te waarderen en degenen die zich zo on-

derscheidden te steunen door hen een plaats aan te bieden? Als de jeugdige ijverige Wenckebach 

door zijn aanstelling een eervolle wetenschappelijke loopbaan tegemoet zou zien, dan zou hier-

door ook bij anderen “loffelijke eerzucht [worden] opgewekt” en de liefde voor het wetenschap-

pelijk werk aan de universiteit worden opgewekt.232  

De curatoren verwezen de faculteit door naar het universiteitsfonds. Ook de beheerders hiervan 

bracht de faculteit vervolgens op de hoogte van de crisis in het vakgebied “waaraan de namen 

van zoovele Nederlanders roemrijk verbonden zijn.”233 De beheerders van het fonds vonden 

echter dat het de faculteit te zeer te doen was om het algemeen wetenschappelijk belang en niet 

dat van de universiteit. De faculteit ontkende dat: “Het onderwijs in de ontleedkunde stelt hooge 

eischen in deze dagen, zoowel omdat deze tak van wetenschap in de laatste jaren nieuwe banen 

geopend heeft, als wegens den grooten (..) van studenten in geneeskunde aan onze Universiteit.” 

Daarom had Rosenberg dus dringend behoefte aan een vaste assistent.234 Wenckebach werd ten-

slotte aangesteld, maar zou uiteindelijk maar drie jaar als assistent aanblijven.235  

Desalniettemin koos men in Utrecht dus volledig voor deze ‘nieuwe banen’ van de morfologi-

sche richting. Om deze goed tot haar recht te laten komen bezat het anatomisch kabinet nauwe-

lijks de juiste hulpmiddelen in de vorm van verzamelingen op het gebied van de microscopische 

anatomie en embryologie. Wilde Rosenberg de anatomie vanuit deze richting kunnen onderwij-

zen, dan moest daar natuurlijk in worden voorzien. Gelukkig had hij in eerste instantie zelf dit 

tekort kunnen ondervangen. Hij had in Dorpat een uitgebreide verzameling microscopische ana-

tomische en (vergelijkend) embryologische preparaten vervaardigd en aangekocht, die hij had 

meegenomen en al voor zijn lessen gebruikte. Het was natuurlijk allerminst gebruikelijk dat een 

hoogleraar onderwijs moest geven met zijn eigen bezit en daarom vroegen de curatoren zich af 

of deze verzameling niet door de universiteit kon worden aangekocht. Rosenberg had te kennen 

gegeven dat hij hiertegen in principe geen bezwaar had.236 De medische faculteit was het volledig 

eens met curatoren. “Onderwijs in morphologische wetenschappen kan alleen dan werkelijk 

                                                 
232 Afschrift brief fac.  geneeskunde aan curatoren RUU 20-11-1888. Resoluties vergaderingen fac. geneeskunde 
RUU (1885-1891); HUA 292-2: 389. 
233 Afschrift brief fac. geneeskunde RUU aan secretaris van de vereniging tot instandhouding van het oud-
studentfonds 14-2-1889. Resoluties vergaderingen fac. geneeskunde RUU (1885-1891); HUA 292-2: 389.  
234 Afschrift brief fac. geneeskunde RUU aan secretaris van de vereniging tot instandhouding van het oud-
studentfonds 2-3-1889. Resoluties vergaderingen fac. geneeskunde RUU (1885-1891); HUA 292-2: 389. 
235 Wenckebach werd in 1901 benoemd tot hoogleraar interne geneeskunde in Groningen en in 1911 in Straatsburg. 
In 1914 werd hij tot hoogleraar geneeskunde in Wenen benoemd. 
236 Brief curatoren RUU aan fac. geneeskunde, 3-10-1890. Ingekomen stukken en minuten uitgaande stukken fac. 
geneeskunde RUU 1880-1909; HUA 292-2: 396. 
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vruchtbaar zijn, wanneer althans de belangrijkste vormverschijnselen in natura kunnen gedemon-

streerd worden.”237 De universiteit voegde de daad bij het woord en kocht de verzameling van 

Rosenberg. Nu kon ook de Utrechtse universiteit, naast die van Amsterdam, bogen op een ana-

tomische instelling waarin op niveau in de evolutionair-morfologische richting kon worden ge-

werkt en onderwezen.  

Hoewel het Utrechtse laboratorium zijn beperkingen had - vanwege de krapte waren er bijvoor-

beeld geen ruimten beschikbaar waar geïnteresseerde studenten onderzoek konden doen - wist 

Rosenberg toch ook een aantal veranderingen ten gunste van het onderwijs (en onderzoek) in die 

nieuwe richting in te voeren. Zo werd het anatomisch museum ingericht tot lokaal voor micro-

scopisch onderwijs - ongetwijfeld om het werken met de nieuwverworven collectie goed tot zijn 

recht te laten komen. 

4. Ruge’s benoeming in Amsterdam: morfoloog, medicus, ontleder 

Zoals al gezegd verliep de benoeming van de opvolger van Fürbringer mede door diens actieve 

rol (en natuurlijk die van Gegenbaur) erg snel. Deze slagvaardigheid had echter ook te maken 

met de houding van de andere leden van de medische faculteit en de curatoren. Omdat iedereen 

zeer te spreken was geweest over Fürbringer werd aan zijn opvattingen over de juiste opvolger 

zeer veel waarde gehecht. Het zal dan ook niet verbazen dat ook nu weer een leerling van Ge-

genbaur uiteindelijk als meest geschikte kandidaat naar voren kwam.  

De opvolgingskwestie werd besproken op een vergadering van curatoren met de voorzitter en 

secretaris van de medische faculteit, begin juli 1888. Fürbringer kon daarmee heel direct zijn in-

vloed laten gelden, want hij was net dat jaar secretaris.  

Allereerst werd, net als in Utrecht, opgemerkt hoe lastig het was om in een geschikte kandidaat te 

vinden. Fürbringer noemde vervolgens een aantal namen van personen die eventueel in aanmer-

king kwamen: Max Weber, Eugène Dubois en hoogleraar pathologische anatomie C.H. Kuhn. 

Geen van dezen achtte hij echter geschikt of genegen om zijn plek in te nemen. Zo was Weber 

niet voor niets hoogleraar in de zoölogie geworden en had ook Dubois door zijn lectoraat op te 

geven en naar Indië te vertrekken aangegeven voor het professoraat niet in aanmerking te willen 

komen. 

De voorzitter van de medische faculteit, P. Klaasz. Pel stelde vast: “Onder de geleerden, die niet 

anatomie of zoölogie maar aanverwante vakken beoefenen, zal men geene personen vinden, die 

voldoen aan den dubbele eisch, om, met grondige kennis van anatomia humana, ook met het 

oog op hare geneeskundige toepassing, kennis van ontwikkelingsleer en van Anatomia comparata 

voor de wetenschappelijke beoefening der ontleedkunde gevorderd de geschiktheid te paren om 

als directeur der anatomische oefeningen van een groot aantal studenten te leiden.”238 Hiermee 

gaf hij de perfecte definitie van een evolutionaire morfoloog als hoogleraar anatomie.  

Vervolgens kwam J.W. van Wijhe aan bod. Die was eerder al in Utrecht ter sprake gekomen om-

dat hij zich kandidaat gesteld had voor het lectoraat anatomie. Van Wijhe was toen nog leraar 

natuurkunde in Almelo, maar had sindsdien besloten zich nadrukkelijker op een academische 
                                                 
237 brief hoogleraren Engelmann, Pekelharing en Spronck aan fac. geneeskunde RUU, 14-10-1890. Ingekomen stuk-
ken en minuten uitgaande stukken fac. geneeskunde RUU 1880-1909; HUA 292-2: 396. Afschrift brief fac. genees-
kunde aan curatoren, 29-10-1890. Resoluties vergaderingen fac. geneeskunde RUU (1885-1891); HUA 292-2: 389.  
 
238 Not. curatoren UvA, 2-7-1888; GAA 279: 2.  
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carrière te richten. In 1887 was hij tot eerste assistent bij de anatomie in Amsterdam benoemd, 

maar hij had hiervoor uiteindelijk bedankt omdat hij een prosectorschap had aanvaard bij hoog-

leraar anatomie Robert Wiedersheim in Freiburg.239 Vergelijkbaar met de discussies in Utrecht 

stelde ook de medische faculteit in Amsterdam dat men Van Wijhe minder geschikt achtte omdat 

hij geen medicus was maar zoöloog. Hoewel men had vernomen dat hij wel de ambitie had om 

medicus te worden, beschouwde men hem in de anatomie nog als een noviet.240 Een niet-

medicus was dus geen kandidaat.  

Kortom: de faculteit en bovenal Fürbringer waren tot de conclusie gekomen dat er in Nederland 

geen geschikte kandidaten waren. Over dus naar het buitenland. Zonder er veel aandacht aan te 

besteden werden de ogen afgewend van België en Frankrijk en gericht op Duitsland. Fürbringer 

stelde dat de persoon die het meest in aanmerking kwam Gegenbaurs leerling Georg Ruge was. 

Deze was al tien jaar assistent van Gegenbaur, had als onderzoeker uitmuntend werk verricht en 

was sinds vijf jaar opgeklommen tot buitengewoon hoogleraar naast Gegenbaur op diens labora-

torium. Als alternatieve kandidaten werden Robert Bonnet en Gustav Born genoemd. De eerste 

was aanvankelijk assistent bij de anatoom Kupffer in München en op dat moment hoogleraar 

anatomie in de diergeneeskundige faculteit in die stad; de tweede was een leerling van de ana-

toom Waldeyer uit Berlijn en inmiddels buitengewoon hoogleraar in de anatomie in Breslau. Aan 

het slot van deze vergadering werd door Fürbringer nog een brief voorgelezen van Gegenbaur 

aan Pel.241 De inhoud hiervan laat zich raden.  

Een week later vergaderden de curatoren nogmaals over de kwestie, maar nu zonder de facul-

teitsleden. De faculteit had inmiddels een aanbevelingsbrief opgesteld met Ruge als eerste kandi-

daat, Bonnet als tweede en Born als derde. De keuze voor deze drie Duitsers motiveerden ze 

door, zoals Fürbringer en Pel eerder al hadden gedaan, er op te wijzen dat er in Nederland geen 

geschikte hoogleraren, lectoren, assistenten in de anatomie of aanverwante vakken waren, noch 

andere jonge medici of zelfs jonge zoölogen zonder medische achtergrond. Nederland had dus 

echt een tekort aan anatomen. 

Curator Zeeman, speciaal belast met medische zaken, deelde de voorkeur voor Georg Ruge. Hij 

had zijn laatste publicatie gelezen. Hierin had Ruge zich een anatoom pur sang getoond, met een 

methode, opvattingen en vaardigheden die hem zeer geschikt maakten voor toekomstige medici. 

Zeeman noemde nog maar eens het eerste belang van de anatomie: “[D]e onmisbare grondslag 

voor den toekomstigen medicus en chirurg. Wat aan het onderwijs daaraan ontbreekt, kan hij 

later niet inhalen”. Daarom moest de hoogleraar niet alleen de theoretische anatomie beheersen, 

maar als docent en directeur van het laboratorium zelf ook het snijden meester zijn. Omdat 

Zeeman veel waarde hechtte aan Gegenbaurs aanbeveling, ging zijn voorkeur niet uit naar Bon-

net of naar de door Waldeyer aanbevolen Gustav Born.242 Deze twee waren immers in hoofdzaak 

embryologen. Allicht beheersten ze de anatomie wel theoretisch, maar praktisch gezien konden 

ze beter met de microscoop dan met het scalpel overweg. Ruge had als echte leerling van Ge-

genbaur een voorkeur voor de vergelijkend anatomische methode en was een bedreven snijder.  

                                                 
239 Not. curatoren UvA, 5-9-1887; GAA 279: 2. Zoals al gezegd behoorde deze Wiedersheim niet tot de leerlingen 
van Gegenbaur, maar wel tot de volgelingen van zijn onderzoeksprogramma. Van Wijhe sloot zich wat betreft on-
derzoek hierbij aan. Zie voor Van Wijhe paragraaf 5. 
240 Not. curatoren UvA, 2-7-1888; GAA 279: 2. 
241 Not. curatoren UvA, 9-7-1888; GAA 279: 2. 
242 ibid. 
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De keuze voor een nieuwe morfoloog werd door zowel curatoren als medische faculteit onder-

steund. De voorkeur voor Ruge was zo groot dat men zelfs geen Nederlanders op de aanbeve-

lingslijst wilde. De Amsterdamse gemeenteraad, die het eindoordeel bij benoemingen had, zou 

dan immers vanwege vaderlandszin zonder enige voorkennis deze mindere kandidaat kunnen 

benoemen. De curatoren stelden dat het niet zo was dat Nederland geen verdienstelijke jonge 

geleerden had, maar dat niet iedereen geschikt was voor deze vacature. Bovendien wees men op 

Utrecht, waar kort daarvoor ook de keuze op een Duitse anatoom, Rosenberg, was gevallen. 243 

In een besloten raadszitting van 20 juli 1888 werd de benoeming van Ruge besproken. Zoals te 

verwachten ontstond er discussie over het bestaan van Nederlandse kandidaten. De burgemees-

ter ontkende dat die er waren. Hij wist echter dat de curatoren er geen bezwaar tegen hadden om 

als tweede kandidaat een jonge Nederlander op de aanbevelingslijst te zetten, mits de raad met 

zekerheid bereid was Ruge te benoemen. Tegen dat idee kwam protest omdat zo alleen de schijn 

werd gewekt dat er nog iets te kiezen viel. De raad zag dan maar liever dat op de voordracht 

maar één persoon genoemd werd.244 Geheel tegen het gebruik in werd dus alleen Ruge voorge-

dragen. Hij werd op 5 september 1888 benoemd.245  

4.1 Duitse twijfel over de medische waarde van de morfologie 

Dat het ook bij de tweede benoeming van een Duitse morfoloog in Amsterdam hoofdzakelijk te 

doen was om een ervaren wetenschappelijk onderlegd medicus en veel minder om de specifieke 

evolutionair-morfologische richting zegt vooral iets over het pragmatisme van de bestuurders 

van de universiteit. Meer nog dan eertijds bij de benoeming van Fürbringer werd er bij Ruge op 

gewezen dat met het oog op de toekomst van studenten geneeskunde hij toch echt een weten-

schappelijk onderzoeker zijn moest. Voor deze wetenschappelijke beoefening wees men welis-

waar op het belang van ontwikkelingsleer en vergelijkende anatomie, maar desondanks gold zijn 

praktische vaardigheid als een belangrijker criterium.  

Daarmee ging men in Amsterdam voorbij aan een discussie in Duitsland in de jaren 1870-80 

over het praktisch medisch nut van de morfologische richting. Vertegenwoordigers van de twee 

oudste richtingen in de anatomie, de descriptieve en topografische, stelden dat wetenschappelijke 

(fysiologische of evolutionair-morfologische) aspiratie nooit mocht afleiden van wat zij als de 

primaire bestaansgrond van de anatomie beschouwden: haar praktische nut voor de kliniek. Een 

van de meest uitgesproken vertegenwoordigers van deze opvatting, Wilhelm Waldeyer, uitte zijn 

kritiek aan het begin van de jaren 1880. Waldeyer zag anatomie eerder als een kunst dan een we-

tenschap, die op een zo eenvoudig mogelijke manier een beeld van de bouw van het menselijk 

lichaam aan de studenten moest presenteren. Wetenschappelijke motieven mochten bij de ana-

tomie niet bepalend zijn. Het doel van het vak was om artsen te trainen en geen wetenschappers. 

Waldeyer vond dan ook dat morfologen in hun onderwijs te veel tijd besteedden aan deze weten-

schap. De studenten moesten eerst maar eens de kale feiten leren, voordat ze de theorieën tot in 

detail te horen kregen.  

De eerste kritische geluiden ten opzichte van de medische relevantie van de evolutionair-

morfologische richting klonken echter al in 1873 in de aanloop naar de benoeming van Gegen-

                                                 
243 ibid. 
244 Not. besloten vergadering gemeenteraad Amsterdam, 20-7-1888; GAA 5079: 276. 
245 Not. curatoren UvA, 1-10-1888; GAA 279: 2. 
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baur in Heidelberg. Aanvankelijk was de helft van de leden van de medische faculteit voorstan-

der van de benoeming van een fysiologisch anatoom, met de verwachting dat deze zich in zijn 

onderwijs meer zou bezighouden met vraagstukken die door de kliniek werden opgeworpen in 

plaats van morfologische die geen praktische doelen dienden. Ook zij vonden de morfologie be-

ter aansluiten bij de zoölogie dan bij de andere vakken in de medische faculteit. Met hun voor-

keur voor een fysiologisch anatoom benadrukten deze faculteitsleden dus het praktisch medische 

belang van de anatomie zonder daarbij het belang van de anatomie als zelfstandige wetenschap 

over het hoofd te zien. 

Nadat Gegenbaur met één stem verschil uiteindelijk toch benoemd was, moest hij natuurlijk be-

wijzen dat zijn morfologie de praktisch medische benadering van de anatomie niet uitsloot.246 De 

argumenten die de evolutionaire morfologen aanvoerden om aan te tonen dat hun richting ook 

aan de basis stond van de topografische anatomie zijn al aan bod gekomen. Niet alleen Rosen-

berg, ook Fürbringer, maar bovenal Georg Ruge waren erg geïnteresseerd in de topografisch ana-

tomische verhoudingen vanuit evolutionair-morfologisch perspectief.247  

Overtuigd van de morfologische basis van de topografische anatomie wist Fürbringer (met Ge-

genbaur) te wijzen op de waarde van Ruge’s onderzoek en zijn praktische ervaring. Fürbringer 

wist de Amsterdamse curatoren en faculteitsleden van de vanzelfsprekendheid van het samen-

gaan van wetenschappelijk onderzoek en praktisch medische toepassing te overtuigen.  

5. Van Wijhe in Groningen: de benoeming van een Nederlandse bioloog 

Met de benoeming van Ruge kwam voor de derde maal het ontbreken van geschikte (jonge en 

tevens professorabele) Nederlandse anatomen met een medische scholing en daarnaast ook enig 

wetenschappelijk niveau aan het licht. Dit tekort bestond al meer dan tien jaar. Het werd tot 

driemaal toe opgelost door de benoeming van een Duitse evolutionaire morfoloog. Sinds Ge-

genbaurs betrokkenheid bij Fürbringers benoeming in Amsterdam en de belofte die Fürbringer 

ondanks zijn korte diensttijd inloste, waren de medische faculteiten bij de opvolgende benoe-

mingen steeds weer als eerste bij hem gekomen voor advies. De tweede keer was de rol van Für-

bringer zelf ook nadrukkelijker geworden. Bij de benoeming van Ruge hadden faculteit en cura-

toren zich zo door de mening van Fürbringer en Gegenbaur laten leiden dat er niet eens namen 

van jonge Nederlanders genoemd werden met uitzondering van Van Wijhe. Hij viel echter direct 

weer af omdat hij geen arts was. Gelukkig was Van Wijhe echter vastberaden in zijn streven. 

Minder dan een jaar na zijn Amsterdamse afwijzing kreeg hij een nieuwe kans. Mede door de rol 

van - andermaal - Fürbringer stonden zijn kansen er nu beter voor. 

Nadat in het voorjaar van 1889 de Groningse hoogleraar anatomie Van Braam Houckgeest zelf-

moord had gepleegd moest ook deze universiteit in een tijd van schaarste op zoek naar een ana-

toom. Vier personen werden door de medische faculteit als kandidaat genoemd. Naast Van Wij-

he waren dat Jakob Rotgans, dr. G. Jelgersma, prosector te Meerenberg en tenslotte Karl Barde-

leben, buitengewoon hoogleraar in Jena.248 Wat die laatste betreft stelde de faculteit dat deze 

werd aanbevolen als men aan de benoeming van een ‘vreemdeling’ de voorkeur meende te moe-

                                                 
246 Nyhart, Biology takes form 222- 227. 
247 Zie hiervoor hoofdstuk 5 paragraaf 1. 
248 Not. fac. geneeskunde RUG, 1-4-1889; GA 46: 600.  
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ten geven.249 Dat gebeurde dit keer niet. In Groningen bleek de keuze voor een Nederlander dui-

delijk belangrijker dan de anatomische richting: Bardeleben kwam uiteindelijk op de officiële 

aanbevelingslijst niet eens meer voor. Er waren dus wel degelijk geschikte jonge Nederlandse ge-

neeskundigen die het waard waren genoemd te worden. 

Aanvankelijk was niet Van Wijhe, maar Rotgans favoriet. Toch besloot de faculteit om Van Wij-

he op één te zetten en Rotgans op twee. Dit had met de opinie van Max Fürbringer en andere 

Duitse morfologen te maken. Omdat in de aanbevelingslijst de mening van Fürbringer over iede-

re kandidaat nadrukkelijk genoemd werd, is het waarschijnlijk dat de Groningse faculteit in hun 

zoektocht naar een opvolger vooral bij hem te rade was geweest.250 Voor hem was Van Wijhe 

favoriet. 

Dat daarvoor Rotgans op één had gestaan had te maken met de opinie van gewezen hoogleraar 

anatomie Middendorp. Waarom Middendorp, zelf hoogleraar pathologische anatomie, meer ver-

trouwen had in de medicus en chirurgisch buitengewoon bekwame Rotgans dan in de bioloog en 

embryologisch onderzoeker Van Wijhe laat zich raden. Voor hem was de anatomie meer een 

snijdende medische discipline dan een biologische wetenschap. Middendorp was het zo oneens 

met de mening van de faculteit om Fürbringer in zijn aanbeveling te volgen, dat hij besloot als 

enige tegen te stemmen en te kennen gaf zich ook afzonderlijk tot de curatoren te richten met 

zijn voordracht. 

Waarom Max Fürbringer en andere Duitse morfologen zo lovend waren over Van Wijhe, bleek 

uit de aanbevelingsbrief van de drie kandidaten van de faculteit aan curatoren. 

Jan Willem van Wijhe was in Duiven (G) geboren. Hij was in 1874 begonnen met de studie bio-

logie in Leiden. In 1880 promoveerde hij op het proefschrift Over het visceraalskelet en de zenuwen 

van den kop der ganoïden. Kort daarvoor had hij gedurende de zomermaanden op het anatomisch 

laboratorium van de vergelijkend anatoom Alexander Ecker in Freiburg gewerkt. In 1882 en 

1883 was hij assistent bij de zoölogie in Leiden geweest. Na het leraarschap in Almelo was hij 

sinds oktober 1887 prosector op het anatomisch laboratorium van Robert Wiedersheim in Frei-

burg. Dat prosectoraat hield overigens meer in dan alleen de leiding over het practicum anato-

mie. Net als op het lab van Gegenbaur gaf de prosector ook theoretisch onderwijs. Zo had Van 

Wijhe lessen in de humane en vergelijkende anatomie gegeven. In maart 1889 was hij in Freiburg 

honoris causa tot doctor in de geneeskunde gepromoveerd.  

Van Wijhe had inmiddels een aanzienlijk aantal wetenschappelijke publicaties op zijn naam.251 

Zijn interesse ging uit naar de embryonale ontwikkeling van de lagere gewervelden zoals kraak-

beenvissen. In zijn onderzoekingen toonde hij zich aldus de faculteit een ontleedkundige die zich 

“op het voetspoor van Gegenbauer, in de nieuwere anatomie en ontwikkelingsgeschiedenis” be-

woog.252 Hoewel geen leerling van Gegenbaur kon hij hier dus wel voor doorgaan. Dat bewees 

ook de opmerking van Fürbringer, die stelde dat Van Wijhe bepaald de aangewezen man was, 

                                                 
249 Not. fac. geneeskunde RUG, 14-4-1889; GA 46: 600. 
250 Bovendien was hij hoogleraar in Jena, waar Bardeleben onder hem werkte. Dat deze aanvankelijk als kandidaat 
genoemd was, wijst eveneens op een grote invloed van Fürbringer op de Groningse benoeming. 
251 Van Wijhe’s belangrijkste publicaties tot dan toe waren ‘Über die Mesodermsegmente und die Entwickelung der 
Nerven des Selachierkopfe’ (1882) en ‘Über die Mesodermsegmente des Rumpfes und die Entwicklung der Exkreti-
onsorgane bei Selachiern’ (1888). 
252 Net als Gegenbaur richtte Van Wijhe zich in zijn onderzoek naar de evolutie van gewervelden op de ontwikkeling 
van voor deze groep cruciale elementen als de kop en de segmenten. 
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“indien het zwaartepunt niet gelegd moet worden in de geneeskundige maar in de morphologi-

sche richting.” Maar ook andere morfologen prezen Van Wijhe. Zo  waren er lovende woorden 

van Anton Dohrn, directeur van het zoölogisch station in Napels, waar Van Wijhe in de jaren 

1881, 1883 en 1887 steeds gedurende enkele maanden had gewerkt. Dohrn rekende Van Wijhe 

tot de zeldzame “klare und starke Köpfe, die mit vorurtheilsloser Energie urtheilen und im Stan-

de sind den Widerstand der Tradition ebenso zu brechen wie sie den tollen Drauflos-raisonniren 

Einhalt gebiehen.” Zijn baas in Freiburg, Wiedersheim, schreef over Van Wijhe’s embryologi-

sche studies over de segmentatie en de kop van haaien dat ze “Wohlberechtigt Gegenbauer’s be-

rühmtem Werke an die Seite zu stellen sei”.253  

De tweede kandidaat, Jakob Rotgans, was inmiddels praktiserend geneesheer in Smilde, maar was 

zoals bekend ooit assistent van Fürbringer in Amsterdam geweest. Rotgans had een “buitenge-

wonen aanleg en bijzondere geschiktheid voor het maken van fijnere anatomische praeparaten.” 

Het met goud bekroonde antwoord op de prijsvraag en het hieruit voortgekomen proefschrift 

Bijdrage tot de kennis van het halsgedeelte der laatste vier hersenzenuwen waren aldus Fürbringer van blij-

vende waarde voor de anatomische kennis over deze zenuwen. Hoewel Rotgans zich nooit echt 

als docent had ontplooid, had hij als assistent voldoende ervaring opgedaan in het geven van 

praktisch anatomisch onderwijs. 

De derde kandidaat, dr. G. Jelgersma, had al sinds lang een grote voorliefde gehad voor de ana-

tomie en had zich in de psychiatrische inrichting in Meerenberg vooral ontplooid op het gebied 

van het onderzoek van het centraal zenuwstelsel. Volgens Fürbringer beschouwden grote ana-

tomen deze studies als nieuwe wegen op het terrein van de vergelijkende anatomie van de herse-

nen.254   

De curatoren zagen geen bezwaren in de aanbeveling van Van Wijhe. Op 24 mei 1889 werd hij 

benoemd tot hoogleraar.255 Op 24 september 1889 hield hij zijn inaugurele rede met de veelzeg-

gende titel Het lichaam van den mensch als getuigenis van zijne afkomst.  

Overigens zou Van Wijhe behalve als onvervalste evolutionaire morfoloog zich tijdens zijn pro-

fessoraat ook nadrukkelijk profileren als topografische anatoom, en hierin een geheel eigen me-

thode ontwikkelen. Deze bestond voor een belangrijk deel uit eigen topografisch-anatomische 

demonstraties rond de snijtafel. Dat Van Wijhe veel aandacht besteedde aan die topografische 

anatomie is goed te verklaren uit de discussies over de twijfel aan de medische relevantie van de 

evolutionaire morfologie en de manier waarop Gegenbaur en zijn leerlingen hier een oplossing 

voor zochten. Van Wijhe moest waarschijnlijk nog meer dan Gegenbaur en zijn leerlingen bewij-

zen met zijn anatomische richting de geneeskunde te dienen. Hij was immers niet alleen een evo-

lutionaire morfoloog, maar vooral een (vergelijkend) embryoloog en dan ook nog eens zonder 

medische achtergrond. Daarbij had in Groningen zijn meest directe collega (Middendorp) zijn 

visie over de richting van de anatomie al nadrukkelijk te kennen gegeven.  

Onder Van Wijhe ging de Groningse anatomie een succesvolle tijd tegemoet. In de meer dan 35 

jaar dat hij aan de universiteit verbonden was publiceerde hij een groot aantal embryologische 

studies. Zijn belangrijkste wapenfeit was echter de bouw van een nieuw laboratorium voor ana-

                                                 
253 Zie Van Wijhe, ‘Über die Mesodermsegmente und die Entwickelung der Nerven des Selachierkopfes’ (1882). 
254 Brief fac.  geneeskunde aan curatoren RUG 2-5-1889. Ingekomen stukken curatoren RUG 1889 nr 114; GA 47: 
389. 
255 Not. curatoren RUG (1889), 6-7-1889; GA 47: 152.  



 88 

tomie en embryologie, dat in 1909 zijn deuren opende. Het enige waar Van Wijhe in al die jaren 

niet in slaagde was in het vormen van leerlingen die zich net als hij op het anatomisch onderzoek 

en onderwijs richtten. Dit zal te maken hebben gehad met het kleine aantal studenten. Hierdoor 

was Van Wijhe’s rol ook bij de practica prominenter en was er minder assistentie nodig. 

6. Ruge’s opvolging door Bolk 

6.1 Ruge’s misrekening: het lectoraat van Seydel  

In Amsterdam, waar het aantal studenten al sinds de jaren 1870 rond de 100 schommelde, was 

het aantal assistenten zoals we zagen sinds de aanstelling van Fürbringer gegroeid tot rond de 

vier. Net als Fürbringer (en Gegenbaur) combineerde ook diens opvolger Ruge aanvankelijk 

kortdurende assistentschappen met langdurige - de laatste natuurlijk met de bijbedoeling om we-

tenschappelijke anatomen in de morfologische richting te kweken.256 Blijkbaar gaf Ruge die eigen 

kweek echter snel op, want al in 1890 haalde hij zijn belangrijkste langdurig assistent, Otto Emil 

Seydel uit Duitsland. Seydel was Ruge’s neef.257 Waarschijnlijk was hij voordien student-assistent 

geweest bij Gegenbaur in Heidelberg, want een jaar na zijn aanstelling in Amsterdam promo-

veerde hij bij hem op een evolutionair-morfologisch onderwerp, Über die Nasenhöhle der höheren 

Säugethiere und des Menschen. 

Seydels loopbaan verliep vlot in Amsterdam. In 1892 werd hij toegelaten als privaatdocent ana-

tomie en in 1894 benoemd tot lector. De curatoren waren met dit verzoek van Ruge akkoord 

gegaan op voorwaarde dat Seydel, gezien zijn (hoge) salaris, zodanig met Ruge zou samenwerken, 

dat er geen andere assistenten meer nodig zouden zijn.258 Met zijn benoeming tot lector werd de 

functie van Seydel op een vergelijkbare wijze uitgebreid als die van Dubois indertijd onder Für-

bringer. Allereerst moest hij natuurlijk colleges geven. Seydel onderwees ondermeer de osteolo-

gie, een aantal lessen in de topografische anatomie en de embryologie. Daarnaast omvatte dit lec-

toraat tevens de functie van prosector en eerste assistent, en Seydel had daarmee ook de leiding 

over het anatomisch practicum.259  

De benoeming van Seydel tot lector betekende echter nogal een risico. Ruge had een keuze ge-

maakt ten bate van de morfologische richting. Hij had liever een ervaren morfoloog die hij volle-

dig naar zijn inzichten kon opleiden, dan jaarlijks een stel studenten die als assistent vooral met 

het praktisch onderwijs bezig waren en maar zelden meer interesse toonden in morfologische 

zaken. Hij was hiermee weliswaar verzekerd van een anatoom en onderzoeker met wie hij goed 

samen kon werken, maar door diens aanstelling was meteen ook al het geld voor het assisterend 

                                                 
256 Eén van die assistenten die meerdere jaren bij hem bleef was T. Tanja, die kort na zijn aanstelling bij hem begon. 
Hoewel hij door het evolutionair-morfologisch onderzoek leek te worden gegrepen en hierover ook publiceerde (zie 
Tanja, ‘Über die Grenzen der Pleurahöhlen bei den Primaten und bei einigen anderen Säugethieren’) promoveerde 
hij in 1896 (in Freiburg) toch op een geneeskundig onderwerp en koos hij uiteindelijk ook voorgoed voor een ge-
bruikelijke carrière in de geneeskunde. 
257 Propria Cures 5-2-1898, 147. 
258 Brugmans et al., Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam, 1632-1932 674; Raadsbesluit van 25 
juli 1894. Seydel kreeg een jaarloon van 2500 gulden. Bij het zelfde besluit werd bepaald dat het gehele laboratorium 
van anatomie en fysiologie jaarlijks 5300 gulden kreeg voor assistentie. Van dit geld moest behalve Seydel ook de 
assistent van hoogleraar fysiologie Place betaald worden en de buitengewoon hoogleraar histologie Dr Jacobus van 
Rees. Er bleef daarna nog maar 200 gulden per jaar over (Brief B en W Amsterdam aan curatoren UvA, 16-12-1896. 
Bijlagen not. curatoren UvA 1897 nr. 766; GAA 279: 27). 
259 Brugmans et al.Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam, 1632-1932 674 
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personeel besteed. Waren er eerst drie of vier assistenten geweest op tachtig tot honderd studen-

ten, nu was het er nog maar één. En dat was eigenlijk veel te weinig. Dat vonden de studenten 

ook en die begonnen zich dan ook te roeren.  

Voor aanvang van het studiejaar 1894-95 deden de studenten hun beklag over de situatie in het 

onafhankelijk studentenblad Propria Cures. Hoewel Ruge zeer werd gewaardeerd, had de assisten-

tie bij het practicum sinds zijn aantreden veel te wensen overgelaten. Al vaak hadden de studen-

ten aangedrongen op meer assistenten, maar Ruge had hier steeds geen gehoor aan gegeven. 

Daarbij vonden ze de kwaliteiten van Seydel ook nog eens ver onder de maat. En nu werd door 

diens benoeming tot lector deze situatie niet verbeterd, maar juist verslechterd, omdat Seydel, 

“die toch al te veel hooi op zijn vork genomen had, ook nog voor zijn lectoraat zal moeten zor-

gen”.  

Behalve het aanhoudende gebrek aan assistentie dat met de benoeming volledig ontkend leek te 

worden, leidde het hoge salaris van de lector tot wrevel bij de studenten. Bij een benoeming op 

een dergelijk salaris “dient men ook, en wel in de eerste plaats, aan Hollanders de gelegenheid te 

geven tot mededinging”. Ten nadele van het onderwijs had Ruge dus zijn eigen landgenoot, die 

bovendien zijn neef was, begunstigd, en dit met goedkeuring van de medische faculteit, de cura-

toren en B en W. De studenten eisten de aanstelling van tenminste twee student-assistenten naast 

Seydel, anders dreigden ze weg te blijven bij de colleges van de lector en als dat niet hielp zelfs bij 

de practica.260   

De roep om meer assistentie was echter al gehoord. Want bij aanvang van de nieuwe cursus had 

de vijfdejaars student Lodewijk Bolk besloten zich als vrijwillig assistent aan het personeel van 

het anatomisch laboratorium toe te voegen. Bolk was voor de studenten en het anatomisch lab 

allerminst een onbekende.  

Lodewijk Bolk was op 10 december 1866 in Overschie nabij Rotterdam geboren als zoon van 

een gemeenteontvanger. In de zomer van 1888 was hij naar Amsterdam gekomen om hier ge-

neeskunde te gaan studeren. Die studie vorderde slechts langzaam, maar dat had alles te maken 

met zijn grote wetenschappelijke interesse. Zo was hij een actief lid van het medisch dispuutge-

zelschap Bis Repetita Placent, waar hij meerdere voordrachten over biologische onderwerpen hield.  

Ruge en Seydel kenden Bolk al enige jaren omdat hij zich in de loop van 1891 had gestort op een 

prijsvraag die namens Ruge door de medische faculteit was uitgeschreven. Bolk had op het ana-

tomisch laboratorium zijn onderzoek gedaan en won met het resultaat in mei 1892 een gouden 

medaille.261 Sindsdien was hij niet meer weggegaan. Met Ruges hulp werkte hij het antwoord van 

de prijsvraag om tot een lijvig artikel dat in 1894 in hét morfologisch vakblad verscheen, het 

door Gegenbaur opgerichte Morphologisches Jahrbuch.  

Tenslotte was Bolk ook voor de studenten op snijzaal geen onbekende. In de loop van het cur-

susjaar 1893-94 had hij Seydel waar het kon bij een aantal practica bijgestaan. Dit tot grote tevre-

denheid van de studenten. In Propria Cures sprak men de wens uit “[d]at de heer Bolk in de gele-

genheid moge zijn ook in de toekomst zijn krachten aan de anatomie te wijden”.262 Toen de stu-

                                                 
260 Propria Cures 4-9-1894, 416.  
261 De precieze inhoud van enige lezingen van Bolk bij B.R.P. en van de prijsvraag komen uitgebreid aan bod in 
hoofdstuk 5. 
262 Propria Cures 4-10-1894, 23. Bolk was zo goed ingevoerd in het wel en wee van het anatomisch laboratorium, dat 
hij Ruge en Seydel in bescherming nam in reactie op de ongezouten kritiek van de studenten op Seydel in P.C. Zo 
wees hij op het in zijn ogen belangrijke werk dat Seydel als rechterhand van Ruge deed ten behoeve van de uitbrei-
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denten aan het begin van de cursus 1894-95 dan ook vernamen dat hij ook een tweede jaar on-

bezoldigd het praktisch onderwijs zou bijstaan stelden ze: “vroegen wij twee student-assistenten, 

wij meenen dat de heer Bolk wel dubbel kan tellen.”263 In de jaren erna bleef Bolk wanneer hij 

tijd had het praktisch onderwijs assisteren en daarnaast wetenschappelijk onderzoek doen op het 

anatomisch laboratorium. Bovendien maakte hij een groot aantal platen en preparaten voor het 

anatomisch onderwijs. 

Ruge zag in dat Bolk blijk gaf van een meer dan gewone bekwaamheid in de anatomie. Toch be-

sloot hij pas aan het einde van 1896 om het gemeentebestuur te vragen of Bolk niet vanaf januari 

1897 als betaalde assistent kon worden aangesteld. Hij had zo lang gewacht omdat hij vond dat 

Bolk eerst zijn artsexamen zou moeten afleggen. Iemand kon zich volgens hem namelijk alleen 

voor een betrekking bekwamen, wanneer hij zich daaraan geheel kon wijden. Uit deze gedachte-

gang klinkt sterk de handelwijze van Gegenbaur door wat betreft het aankweken van morfologen 

binnen de anatomische setting. Als Bolk ook na zijn artsexamen voor de anatomie koos en niet 

voor de kliniek, was hij uit het juiste (morfologische) hout gesneden. Toen Ruge zijn verzoek 

deed had Bolk zijn artsexamen met succes afgelegd.264 Ruge stelde tevens dat ook hij al heel lang 

vond dat er een jonge kracht bij moest omdat hij ook wel inzag dat het onderwijs, de practica en 

de overige werkzaamheden te veel waren voor hem en Seydel alleen. Ruge vroeg B en W Bolk 

1000 gulden per jaar als salaris te geven, omdat dit assistentschap zijn enige baan was. Bolk was 

iemand, zo besloot Ruge, “die zich uit liefde voor de wetenschap geheel aan denzelven wijden 

wil.”265 

B en W waren echter niet overtuigd. Ruge was met de benoeming van Seydel tot lector op het 

hoge jaarloon van 2500 gulden toch akkoord gegaan met de eis van het gemeentebestuur dat dit 

lectoraat een functieomschrijving inhield die verdere assistenten overbodig maakte? Wat was er 

dan precies veranderd dat nu ineens een extra assistent nodig was?266 

Ruge wrong zich in bochten om enige speling te krijgen in de bij raadsbesluit van 1894 vastge-

stelde taakomschrijving van het lectoraat van Seydel. Zo stelde hij dat het nooit zijn overtuiging 

was geweest dat met de benoeming van Seydel tot lector volledig voorzien zou worden in de be-

hoefte aan assisterend personeel. Dit had hij ook aan de toenmalige wethouder van onderwijs en 

aan de curator voor medische zaken, Zeeman, duidelijk gemaakt. Niet alleen bij de practica, ook 

voor overige werkzaamheden was er behoefte aan meer assistenten.267 Dit alles wreekte zich in 

de kwaliteit van het onderwijs. Hij had nooit eerder om meer assistentie gevraagd omdat hij tot 

dan toe niet de geschikte persoon had gevonden, die de ambitie had om zich volledig op de ana-

tomie te richten. Ruge stelde dat het toch ook in het belang van de universiteit was dat ook een 

                                                                                                                                                        

ding van de verzameling van het anatomisch museum. De studenten antwoordden hierop dat ze het erg mooi von-
den dat Seydel zo goed kon samenwerken met Ruge en met hem zulke mooie preparaten wist te maken voor het 
anatomisch museum,  dit ‘tot heil van anatomisch Amsterdam’ maar dat hiermee het onderwijs niet verbeterde (Prop-
ria Cures 4-10-1894, 22). 
263 Propria Cures 4-10-1894, 22. 
264 Afschrift brief Ruge aan B en W Amsterdam, 26-11-1896. Bijlagen not. curatoren UvA 1896 (zonder volgnr); 
GAA 279: 26. 
265 Afschrift brief Ruge aan B en W Amsterdam, 26-11-1896. Bijlagen not. curatoren UvA 1896 nr. 758; GAA 279: 
26. 
266 Brief B en W Amsterdam aan curatoren UvA, 16-12-1896. Bijlagen not curatoren UvA 1897 nr 766; GAA 279: 
27. 
267 De belangrijkste hiervan was het vervaardigen of onderhouden van demonstratiepreparaten.  
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assistent zich niet tijdelijk maar blijvend en met lust en toewijding aan haar wilde binden. Dat de 

voorgedragen Bolk daartoe bereid was, was een “gelukkige omstandigheid”.268 

Curator Zeeman stond volledig achter Ruge. Hij achtte twee assistenten niet te veel. “Het on-

derwijs in de anatomie is toch zoo essentieel, dat wel geeischt kan worden, dat dit met bizondere 

zorg wordt behandeld.” Omdat Ruge echter tot de Paasvakantie naar Napels vertrokken was om 

daar in het zoölogisch station te werken wilde de burgemeester, tevens voorzitter van de curato-

ren, met een definitief oordeel wachten tot hij weer terug was.269  

Tijdens het verlof van Ruge kwam de onderbezetting bij het anatomisch onderwijs op een diep-

tepunt. Seydel nam de volledige leiding over het laboratorium op zich, op snijzaal slechts gehol-

pen door een student die Ruge hiertoe uit eigen zak betaalde.270 Gelukkig voor de studenten ging 

ook Bolk, nog steeds onbetaald, onvermoeid door met het assisteren op snijzaal. Toen werd Sey-

del echter ziek. Voor herstel van zijn gezondheid vertrok hij tot de zomer naar het Duitse berg-

land.271 Het lab had nu dus twee maanden geen leiding. Als noodgreep werd tot de terugkeer van 

Ruge diens vroegere assistent T. Tanja tijdelijk aangetrokken.272  

Nadat Ruge was teruggekeerd werd er door de curatoren eindelijk een besluit over Bolk geno-

men. Curator Zeeman benadrukte dat goede anatomen nogal zeldzaam waren en dat daarom de 

benoeming van Bolk wenselijk was. De voorzitter ging uiteindelijk overstag, maar alleen omdat 

de ziekte van Seydel de situatie had veranderd. Bolk werd eindelijk als betaald assistent aange-

steld.273 

Kort daarna, op 3 augustus, diende Ruge zijn ontslag in.274 Hij had het professoraat in de anato-

mie in Zürich aanvaard, een plek waarvoor hij sterk was aanbevolen door Gegenbaur.275  

6.2 Exit voor een Duitse richting? De benoeming van Bolk 

De opvolging van Ruge had meer voeten in de aarde dan die van Fürbringer. Wie beval Ruge 

aan? Als eerste Friedrich Maurer te Heidelberg, daarna Richard Semon te Jena en tot slotte zijn 

eigen neef Seydel.276 Friedrich Maurer was, na Fürbringer en Ruge, Carl Gegenbaurs derde assis-

tent die tot de kern van diens school behoorde. Hij begon in 1884 en werkte uiteindelijk onder 

Gegenbaur tot 1901.277 Richard Semon was een vroegere leerling van zowel Fürbringer als Haec-

kel. Hij was sinds 1891 buitengewoon hoogleraar in Jena bij de medische faculteit.278  

Het is duidelijk dat Ruge met deze aanbeveling de morfologische traditie van Gegenbaur in Am-

sterdam wilde continueren. In tien jaar tijd was er echter veel veranderd. Genoot Fürbringer veel 

aanzien bij zowel faculteit als curatoren en had hij vrijwel carte blanche in de aanbeveling voor zijn 
                                                 
268 Brief Ruge aan secretaris curatoren (zonder datum, maar tussen 17 en 19 december 1896 geschreven). Bijlagen n. 
curatoren UvA 1897 (zonder volgnr); GAA 279: 27. 
269 Not. curatoren UvA, 11-1-1897; GAA 279: 3. 
270 Brief Ruge aan curatoren UvA, 23-11-1896. Bijlagen not. curatoren UvA 1896 nr. 756; GAA 279: 26. 
271 Brief Seydel aan curatoren UvA, 21-5-1897. Bijlagen not. curatoren UvA 1897 nr. 842; GAA 279: 27. 
272 Not. curatoren UvA, 1-3-1897; GAA 279: 3. 
273 Not. curatoren UvA, 14-6-1897 en 12-7-1897; GAA 279: 3. Bolk kreeg een aanstelling voor een jaar, met terug-
werkende kracht vanaf 21 januari 1897 met een jaarwedde van 600 gulden.  
274 Not. curatoren UvA, 7-9-1897; GAA 279: 3. Het ontslag ging in op 16 oktober 1897. 
275 Nyhart, Biology takes form 213. 
276 Not. curatoren UvA, 6-12-1897; GAA 279: 3 
277 Maurer bestudeerde kieuwen van vissen, de embryonale kieuwboogstructuur bij hogere vertebraten en ook de 
morfologie en ontwikkeling van epidermale structuren zoals haren. Hij zou uiteindelijk Fürbringer opvolgen in Jena  
(Nyhart, Biology takes form 211). 
278 Nyhart, Biology takes form 164. 
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opvolger, voor Ruge gold dat veel minder. Ruges advies werd dan ook door de faculteit volledig 

genegeerd. De faculteit droeg in plaats hiervan de volgende personen voor: als eerste Lodewijk 

Bolk, dan Arthur van Gehuchten (1861-1915), hoogleraar anatomie in Leuven en als derde Van 

Wijhe uit Groningen.279 

De faculteit had Bolk op één gezet omdat hij als leerling en laureaat van de Amsterdamse univer-

siteit hoog gewaardeerd werd. Hij had, deels onder leiding van Ruge, een aantal belangrijke stuk-

ken op het gebied van de menselijke ontleedkunde en dan vooral de segmentale anatomie gepu-

bliceerd. Bovendien had hij tijdens de afwezigheid van Ruge getoond dat hij zeer goed in staat 

was om het praktisch werk op de snijzaal te leiden en dat hij volkomen vertrouwd was met de 

dagelijkse behoeften van het anatomisch onderwijs. De meerderheid van de faculteit zag in de 

leeftijd van deze jonge geleerde geen bezwaar voor de functie.  

Over van Gehuchten schreef de faculteit dat hij als wetenschappelijk man bekend stond. Hij had 

belangrijk onderzoek over de bouw van het centrale zenuwstelsel gepubliceerd. Men plaatste 

hem boven welke andere buitenlandse geleerde ook, omdat hij Nederlands sprak en verstond. 

Tenslotte werd over Van Wijhe geschreven dat hij doctor in de dierkunde was (en doctor honoris 

causa in de geneeskunde) en dat hij onderzoek op zoölogisch gebied deed.280 

Deze eerste aanbevelingslijst van de medische faculteit toont twee zaken duidelijk: ten eerste de 

volledig andere opvatting van de faculteit ten opzichte van ‘vreemdelingen’. De enige buitenland-

se kandidaat was een Belg, van wie met nadruk gesteld werd dat hij Nederlands sprak. Ten twee-

de komt naar voren dat de medische faculteit nu een duidelijk onderscheid maakte tussen het 

wetenschappelijk onderzoek van Bolk en Van Gehuchten, en dat van Van Wijhe, dat nadrukke-

lijk als dierkundig werd bestempeld. 

Het college van curatoren kon zich niet vinden in de voordracht van (de meerderheid van) de 

faculteit. Curator Zeeman had de meeste aanmerkingen. Ten eerste vond hij het niet kunnen dat 

een ongepromoveerde (Bolk) in de voordracht voor twee hoogleraren geplaatst was. Deze hoog-

leraren zouden zich beledigd kunnen voelen. Bovendien was volgens hem Van Wijhe niet ge-

schikt, omdat hij geen medicus was.281 

Zeeman had zich wat betreft de kwaliteiten van Bolk door Ruge laten informeren. Bolk had 

weliswaar uitmuntend onderzoek gedaan, maar, zo relativeerde hij, aan een hypothese over de 

segmentale opbouw van het lichaam die niet door hemzelf geformuleerd was. Volgens Ruge was 

Bolk een “ijverig en gewillig man, niet zonder talent, doch geenszins een genie.” Geleid door de 

beantwoording van de prijsvraag had hij zich te specialistisch, slechts aan één richting van de 

anatomie gewijd. Hij was volgens Ruge de “anatomie in vollen zin des woords niet meester” en 

het zou volgens hem onverantwoordelijk zijn om Bolk aan het hoofd van een groot anatomisch 

laboratorium te plaatsen. Ruge vond Seydel daarentegen wetenschappelijk gezien voortreffelijk. 

Zeeman had Ruge ook gevraagd wat hij van Eugène Dubois vond. Ruge antwoordde dat hij deze 

minder geschikt vond omdat hij zich niet volledig aan de humane anatomie had gewijd. Toch 

zou hij hem wel verkiezen boven Bolk.282 Zeeman had tenslotte ook bij Max Weber informatie 

ingewonnen. Ook hij was over Seydels wetenschappelijke kwaliteiten zeer te spreken. Zeeman 
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was tot de conclusie gekomen dat het wenselijk zou zijn om Seydel als opvolger van Ruge aan te 

bevelen. Bolk zou dan het lectoraat kunnen krijgen.  

De curatoren besloten de faculteit te berichten dat ze hun aanbevelingslijst niet konden overne-

men, vanwege de bezwaren tegen Bolk. Ze vroegen de faculteit alsnog twee personen te noemen 

die daadwerkelijk wel in aanmerking konden komen voor de functie, omdat ze het vermoeden 

hadden dat de twee die naast Bolk waren voorgedragen alleen ter opvulling op de lijst stonden.283  

De faculteit bleek echter zelf ook allerminst eensgezind geweest over de eerdere aanbeveling en 

dan vooral de plaatsing van Bolk. In antwoord op hun verzoek ontvingen de curatoren namelijk 

niet alleen een officiële brief van de faculteit, maar ook een aparte brief van de hoogleraren B.J. 

Stokvis (pathologie, (interne) geneeskunde en pharmacie), Th. Place (fysiologie en histologie), 

P.K Pel ((interne) geneeskunde) en A.A.G. Guye (oorheelkunde). Daarnaast had ook Max Weber 

een brief geschreven ter aanbeveling van Seydel. Aan de hand van deze brieven maakten de cura-

toren zelf een nieuwe aanbeveling voor B en W, met op nummer één Seydel en op twee Du-

bois.284  

Op deze voordracht volgde echter veel protest, in het bijzonder van de studenten geneeskunde. 

In Propria Cures van 5 februari 1898 werd hun verontwaardiging als eerste door een redacteur van 

het blad geuit. Waarom stond het Duitse neefje van Ruge op één en een Nederlander (Dubois) 

op twee? Hadden de protesten van de Amsterdamse hoogleraar verloskunde Hector Treub over 

een aanstaande benoeming van een Duitse vakgenoot (Döderlein in Groningen) een jaar eerder 

dan niets opgeleverd?285 Waar Propria Cures op doelde was de rel die Treub in het voorjaar van 

1897 had veroorzaakt door bij aanvang van een college deze Groningse benoeming aan te grij-

pen om zich tegen het grote aantal Duitse wetenschappers aan de Nederlandse universiteit te 

weer te stellen. En dat terwijl er zeker geschikte Nederlanders te vinden waren. Cynisch raadde 

Treub zijn studenten aan om maar geen wetenschappelijke aspiraties te hebben: als Nederlanders 

wachtte hen immers toch maar teleurstelling.286 Naderhand zette hij zijn opvattingen nog uitge-

breider uiteen in de brochure Universität und Vaterland. Uitgerekend aan de universiteit waar 

Treub zelf werkte en de faculteit waar hij zitting in had dreigde men weer voor een Duitser te 

kiezen. En in dit geval ook nog eens iemand (Seydel dus) die in capaciteiten onderdeed voor een 

Nederlander en bovendien oud-leerling van deze universiteit (Bolk). 

Een anonieme inzender had in Propria Cures een scherpere toon. Seydel was volgens hem mid-

delmatig in kennis, aanleg en prestige en dus niet de juiste man voor de plaats. Hoewel hij hem 

niet onsympathiek en zonder ijver vond, suggereerde hij dat hij door nepotisme naar Amsterdam 

was gekomen, hier lector was geworden ten koste van het onderwijs en door een geheime vrien-

denhulp nu het professoraat kreeg aangereikt. En dat terwijl de meerderheid van de professoren 

volgens de inzender voor Bolk was. De anonymus pleitte voor een keuze van de in zijn ogen su-

perieure Bolk.287  

In de opvolgende edities van het blad ontspon zich een strijd tussen voor- en tegenstanders van 

Bolk, Seydel en Dubois.288 Daarnaast richtten de studenten zich tot de gemeenteraad - collectief 
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bij monde van de faculteitsvereniging van Amsterdamse geneeskunde studenten, Medicinae Studio-

sorum Societas,289 maar ook individueel. Zo deed op 16 februari A.J.W. van Waveren mede namens 

andere studenten het verzoek om voor Bolk te kiezen, “zullende zijne benoeming volgens hun 

bescheiden meening het meest in het belang zijn van de medische studenten.”290 K.H. Bouman 

schreef dat ook hij niet alleen voor zichzelf sprak wanneer hij zei dat “waar een Nederlander en 

een vreemdeling in aanmerking komen (...) het ten zeerste gewenscht is, dat de Nederlander 

worde benoemd.” Andere studenten waren het hiermee oneens en kozen voor Seydel.291 

De mening van de studenten werd meegenomen bij de raadsvergadering over de benoeming die 

op 23 februari plaatsvond. Officieel waren natuurlijk Seydel en Dubois door curatoren voorge-

dragen. Maar de discussie ging uiteindelijk veel meer over de keuze tussen Bolk, die niet eens op 

de voordracht stond, en Seydel.  

Hoewel hij over beiden positieve berichten had ontvangen verkoos raadslid Voûte Bolk boven 

Seydel. Bolk was nog jong, had plezier in de anatomie en was een wetenschappelijk man. Hij 

achtte hem geschikter dan Seydel, ten eerste omdat hij een Nederlander was en hij meende dat 

wanneer er een geschikte Nederlander was hier altijd voor gekozen moest worden. Ten tweede 

had Bolk zijn voorkeur omdat hij helder onderwijs had gegeven, door niet minder dan 45 studen-

ten gevolgd. Voûte had van de studenten gehoord dat Seydel als docent geschikt was, maar dat 

Bolk vanwege zijn accentloosheid als Nederlander een betere spreker was. 

Voûte stelde verder dat Bolk door alle ‘anatomen’ in de faculteit werd gesteund omdat men in 

hem een klinisch topografisch anatoom zag. Hij doelde hierbij op de hoogleraren J.A. Korteweg 

en J. Rotgans (beiden chirurgie), C. Winkler (neuropathologie en psychiatrie) en H. Treub (ver-

loskunde).292 Allen waren zij snijders in de kliniek. Ook de andere ‘anatoom’, hoogleraar patholo-

gische anatomie Kuhn, gaf de voorkeur aan Bolk. Tot de voorstanders van Seydel behoorden 

zoals al gezegd de fysioloog Place en oorheelkundige Guye en daarnaast vanuit de kliniek de niet-

snijders Pel en Stokvis. Opvallend detail was tenslotte dat Voûte stelde dat ook Ruge in eerste 

instantie voor Bolk was maar later toch voor Seydel koos.293  

De ‘anatomen’ waren dus unaniem vóór Bolk. Dat het ze daarbij niet zozeer om de benoeming 

van een Nederlander an sich ging, maar specifiek om de kwaliteiten van Bolk, bleek uit het feit dat 

ze aan Dubois, de Nederlander die wel officieel door de curatoren was voorgedragen, nauwelijks 

aandacht besteedden. Dat was ook het geval in raadsvergadering. De enige opmerking kwam van 

Wethouder Blooker van openbare gezondheid, eveneens een voorstander van Bolk. Hij oordeel-

de over Dubois: “geheel ongeschikt als docent voor een groot college van + 100 personen: 

slechts voor een klein college van 10 à 12 personen zou hij kunnen voldoen.”  

Het feit dat Dubois wel degelijk door zowel Place als Stokvis en Pel was aanbevolen toont echter 

dat de tegenstanders van Bolk niet automatisch voorstanders waren van Seydel. Ze vonden voor-

al Bolk niet geschikt. Die vermeende ongeschiktheid had waarschijnlijk met diens jonge leeftijd te 

maken en mogelijk ook met het feit dat hij ongepromoveerd was. Men twijfelde bovendien, in 

navolging van Ruge, aan zijn wetenschappelijke reikwijdte. Voûte zag in de jonge leeftijd van 
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Bolk geen bezwaar. “[H]ij [zal] met de jaren wel meerdere ondervindingen (...) opdoen” waarna 

hij scherp opmerkte dat men Nederlanders in eigen land vooruit moest helpen. Wanneer men 

een Duitser koos vertrok die na verloop van tijd toch weer naar Duitsland.  

De burgemeester, tevens voorzitter van de curatoren, vond Bolk wel te jong. Hij dankte alles aan 

Ruge, die hem overal in had gesteund. Zo zou hij het onderzoek voor de prijsvraag aan hem te 

danken hebben: Ruge zou Bolks antwoord zelfs omgewerkt en uitgegeven hebben, wat hem 

door sommigen was kwalijk genomen. Volgens de burgemeester was Ruge niet tegen Bolk, alleen 

zag hij hem niet als zijn opvolger en Seydel wel. De burgemeester sloot zich bij die mening aan. 

Hierin sloot hij bovendien aan bij de mening van de curatoren, de minderheid van de faculteit en 

Max Weber 

Raadslid Polak sloot zich aan bij de mening van de burgemeester omdat hij veel waarde hechtte 

aan diens voorzitterschap van het curatorium. Van hoogleraren Place, Pel en Stokvis had Polak 

informatie over het onderzoek van Seydel ontvangen. In richting sloot dit aan bij Ruges onder-

zoek. Volgens Polak was deze richting voor de anatomie de juiste. Bolk, zo stelde hij, was hier-

van nog niet op de hoogte. Als bevestiging hiervan las hij een brief voor die afkomstig was van 

Max Weber. Polak besloot dat hij het ook eens was met de gedachte dat er in eerste instantie ge-

kozen zou moeten worden voor een Nederlander en noemde daarom Dubois nog maar eens.  

Wethouder Blooker was het niet eens met Polak wat betreft het oordeel van de curatoren. Om-

dat het voor de raad moeilijk was om iemand als wetenschappelijk docent te beoordelen hechtte 

hij meer aan het oordeel van de faculteit. Bolk was een ijverige anatoom die met zijn praktische 

kennis veel geld had kunnen verdienen maar dat niet wilde en in plaats daarvan een prijsvraag 

had beantwoord en brochures had geschreven die door zowel Rotgans als Winkler werden ge-

roemd. In reactie op de stelling van Polak dat Bolk de methode van Ruge niet goed beheerste, 

wees Blooker er op dat er tussen de leden van de faculteit een principieel verschil bestond in 

voorkeur voor een bepaalde wetenschappelijke richting van onderzoek. Ruge en ook Seydel ver-

tegenwoordigden de richting van Gegenbaur; Bolk een andere, en wel één die aansloot bij die 

van Van Gehuchten te Leuven.294 Hij paste hiermee beter in de medische faculteit dan Seydel, die 

meer thuis hoorde in de ‘filosofische’.  

De burgemeester leek dit onderscheid nogal vreemd. Hoe kon Bolk, die door Ruge gevormd 

was, nu ineens in een andere onderzoeksrichting werkzaam zijn? Ook het antwoord op de prijs-

vraag was in de traditie van Gegenbaur geschreven. Wat betreft de mening dat Seydel meer ge-

schiktheid was voor de filosofische faculteit stelde de burgemeester dat Seydel de anatomie heus 

niet slechts opvatte als een hulpwetenschap, als een middel, maar het beoefende als een hoofd-

vak.295 

De burgemeester had natuurlijk een punt. Bolk was door Ruge opgeleid en ook als betaald assis-

tent voorgedragen omdat Ruge in hem iemand van de juiste (morfologische) richting zag. Ruge 

vond Bolk echter nog te jong en op morfologisch gebied wetenschappelijk nog te onervaren, 

terwijl hij Seydel rijper achtte. 

Een meerderheid van de medische faculteit, een groep die hoofdzakelijk bestond uit jonge nog 

maar kort zittende hoogleraren, en merendeels uit ‘anatomen’, vond echter dat Bolk zich onder-

scheidde door iets wat zij belangrijk vonden: de daadwerkelijke medische relevantie van zijn onder-
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zoek. Zij keken vanuit de klinische anatomische kant. Bolk had getoond daar een goed oog voor 

te hebben met de publicatie van de twee brochures in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. 

Vanwege het onderzoeksonderwerp, de in segmenten gerangschikte zenuwvoorziening van de 

huid bij de mens, meende men dat Bolk in zijn anatomisch onderzoek aansloot bij dat van de 

Belg Arthur van Gehuchten, die zich in de neurologische anatomie gespecialiseerd had. Vanwege 

deze klinische relevantie meende men bij Bolk dus een andere richting te herkennen, en dat ter-

wijl dit topografisch anatomisch onderzoek in feite niet verschilde van dat van Ruge.296   

In een breder verband had wethouder Blooker natuurlijk gelijk: zoals we zagen bestonden er in 

die tijd verschillende tradities van anatomisch onderzoek, waarvan de morfologische er slechts 

een was. Wel was het natuurlijk zo dat deze richting in Amsterdam sinds 1879 synoniem was met 

wetenschappelijke anatomie. Te oordelen naar de discussie in de raad en de mening van het me-

rendeel van de faculteit, was daar nu verandering in gekomen. De klinische anatomen wilden ie-

mand die niet alleen praktisch anatomisch geschikt was, maar ook gericht was op de medische 

zaak en niet op de evolutie. Wat dat betreft kwam deze kritiek overeen met die van Waldeyer op 

de benoeming van Gegenbaur in 1873.  

De raad nam tenslotte een besluit. Raadslid Fabius meende dat het niet gering was als acht leden 

van de faculteit voor Bolk waren. Hij vond het dan ook onverantwoord om in deze kwestie de 

curatoren te volgen in plaats van de (meerderheid van de) faculteit. Raadsleden Schippers en 

Voûte en wethouder Blooker gingen verder en wezen het advies van curatoren zelfs af. De bur-

gemeester verdedigde de curatoren. De mening van een meerderheid van de faculteit hoefde 

voor hen niet noodzakelijkerwijs een maatstaf te zijn. Ze waren bevoegd om hiervan af te wijken. 

De burgemeester vond ook dat er in de discussie te weinig aandacht was geschonken aan het 

oordeel van de minderheid van de faculteit.297 Men besloot uiteindelijk tot stemming over te 

gaan. Bolk kreeg 37 stemmen, Seydel maar één.298 Op 1 April 1898 aanvaarde Bolk met de inau-

gurele rede De morphotische eenheden van het menschelijk lichaam zijn ambt. Op 26 februari, drie dagen 

na de beslissing van de raad, nam Seydel ontslag als lector. Hij keerde terug naar Duitsland. 

Conclusie 

De crisis in de Nederlandse anatomie, zoals die in 1888 door de Utrechtse medische faculteit 

werd gesignaleerd, werd verklaard uit het “ongenegen zijn” van jonge medici en medische stu-

denten om een financieel zekere toekomst in de maatschappij op te geven voor een positie als 

(karig betaald) universitair onderzoeker en assistent in een vakgebied dat niet of nauwelijks ver-

band hield met de kliniek en met het doel van de medische opleiding. Hiermee is het dilemma 

waar de anatomie voor stond aardig geschetst: wetenschappelijk anatoom worden stond haaks 

op waar de medische opleiding voor diende, namelijk arts worden. 

Afgezien van de in het eerste hoofdstuk aan bod gekomen opkomst van de wetenschappelijke 

geneeskunde die had geleid tot een statusverlies van de anatomie en de eis van wetenschappelijk-

heid die de anatomie in een soort identiteitscrisis bracht, had het tekort aan jonge anatomen te 

maken met drie kwesties: ten eerste met de keuze voor een specifieke richting van dat weten-
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schappelijk onderzoek, ten tweede met de vermeende noodzaak van het Nederlanderschap van 

de anatoom, en ten derde met de eis dat de anatoom een arts moest zijn. In verband met het 

laatste speelde soms ook de medische relevantie van het onderzoek mee. 

Wetenschappelijke richting  

Waarom werden in de periode 1877-1898 zo vaak evolutionaire morfologen benoemd in Neder-

land? Allereerst is het opvallend dat in deze periode bij alle hoogleraarsbenoemingen weten-

schappelijke prestaties een hoofdfactor in de keuze waren. Veel minder van belang was het voor 

de faculteit en de bestuurders echter om welke specifieke wetenschappelijke richting het ging. Bij 

de Amsterdamse benoeming in 1879 maakte het niet zo uit of de anatoom een fysiologische of 

morfologische richting vertegenwoordigde, zolang hij maar wetenschappelijk was, terwijl men 

het in Amsterdam in 1888 vooral belangrijk vond dat het wetenschappelijk onderzoek van de 

anatoom bestond uit snijdend werk.  

De reden voor de overheersende aanwezigheid van evolutionaire morfologen heeft dan ook niet 

zozeer met de voorkeur van de faculteit of de curatoren te maken. De monopoliepositie kwam 

eerder voort uit goed lobbywerk van de belangrijkste vertegenwoordigers van deze Duitse school 

en het grote vertrouwen van faculteit en curatoren in hun oordeel. Gegenbaur was grotendeels 

verantwoordelijk voor de benoeming van de eerste evolutionaire morfoloog, Max Fürbringer in 

Amsterdam, en ook voor de aanstelling van diens prosector, Max Weber. Fürbringer wist (mede 

door het lectoraat in de anatomie van Weber in Utrecht) vervolgens in Nederland zo’n goede 

reputatie op te bouwen, dat zijn oordeel in ieder geval in de benoemingen van Van Wijhe in 

Groningen en Ruge in Amsterdam doorslaggevend was. In Utrecht speelde zijn mening mogelijk 

mee; in ieder geval was men hier door Gegenbaur op het spoor van Rosenberg gebracht.  

De manier waarop Gegenbaur actief werkte aan de institutionele verspreiding van het onder-

zoeksprogramma is al door Nyhart beschreven.299 Ze stelde ook dat Fürbringer als oudste leer-

ling gaandeweg die rol van Gegenbaur overnam. Het lijkt er sterk op dat hij hierin in zijn Neder-

landse tijd ervaring opdeed. Een cruciale factor kan de reputatie geweest zijn die Fürbringer in 

Amsterdam opbouwde. Ondanks de gebrekkige faciliteiten voor onderwijs, het klimaat en de 

grote onderwijsdruk waardoor voor onderzoek nauwelijks tijd was, kreeg hij veel waardering. Hij 

werkte hard en gaf lessen die (zeker na de ongeïnspireerde lessen van Berlin) verfrissend nieuw 

waren. Hij had een goed oog voor wetenschappelijk talent en trachtte een soort onderzoeks-

school op te bouwen. Met Fürbringer in Amsterdam en diens voormalige prosector Weber in 

Utrecht maakte de evolutionaire morfologie in de jaren 1880 in Nederland een succesvolle epi-

sode door. Toen dus in 1888 en 1889 drie nieuwe anatomen benoemd moesten worden, was 

Fürbringer de aangewezen persoon om naar te luisteren.  

In zijn oordeel wist Fürbringer echter ook feilloos op heersende trends binnen medische facultei-

ten in te spelen. In Amsterdam vond men het belangrijk dat de nieuwe anatoom een medicus 

was en goed kon snijden, terwijl het Nederlanderschap veel minder belangrijk was. Dus was de 

Nederlandse Van Wijhe uiteindelijk geen kandidaat omdat hij geen arts was. In Groningen had 

Fürbringer aanvankelijk zijn assistent in Jena, Bardeleben voorgedragen, maar omdat hier het 

Nederlanderschap het belangrijkste criterium leek te zijn wist hij in zijn advies Van Wijhe op de 

                                                 
299 Nyhart, Biology takes form 213. 
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voorgrond te plaatsen en niet Rotgans, die aanvankelijk op één stond. Hoewel Rotgans een me-

dicus was en een bekwame ontleder, had Van Wijhe zich meer bewezen op het gebied van de 

evolutionaire morfologie.  

Dat in Nederland de evolutionaire morfologie bloeide had niet alleen te maken met de versprei-

ding door Nederlandse leerlingen en volgelingen van Gegenbaur of Haeckel. Door het gebrek 

aan eigen anatomen, en door de overtuiging dat Duitsland wat betreft de wetenschappen voorop 

liep werd de Nederlandse anatomie in feite vanuit de Duitse morfologische centra Jena en Hei-

delberg aangestuurd. Je zou zelfs kunnen betogen dat Amsterdam voor de school van Gegen-

baur een oefenlokaal voor het anatomisch professoraat was. Na het vertrek van Fürbringer en 

Ruge trachtte men immers de derde kernleerling Maurer op de Amsterdamse plek te krijgen.  

De vraag kan bovendien gesteld worden of er tegen het einde van de jaren 1880 nog wel zo’n 

tekort aan Nederlandse anatomen was. Aan het begin was dat er zeker, maar aan het einde waren 

er toch vier te noemen: Wenckebach, Rotgans, Jelgersma en Dubois. Alle vier waren zij zowel 

medicus als wetenschappelijk geïnteresseerd. De Nederlandse anatomie was echter dusdanig in 

handen van de Duitse evolutionaire morfologen, dat men deze of andere jonge anatomen bij de 

Amsterdamse benoeming in 1888 niet of nauwelijks de moeite van het noemen waard vond. In 

feite belemmerde de evolutionaire morfologie tegen het einde van de jaren 1880 de opkomst van 

nieuwe jonge Nederlandse anatomen. In ieder geval liet de benoeming van Bolk zien hoe groot 

het vertrouwen in de evolutionair-morfologische richting was geworden. Ondanks de tegengelui-

den van faculteit en studenten hielden de curatoren hardnekkig vast aan het advies van Ruge. Dit 

bewijst hoe de evolutionair-morfologische richting in Amsterdam de status had gekregen van 

enige juiste richting - een heel ander beeld dan Nyhart gaf van de situatie in Duitsland. Met de 

benoeming van Bolk kwam daar verandering in. In de argumentatie ten gunste van Bolk speel-

den het Nederlanderschap maar vooral de medische relevantie van zijn onderzoek een belangrij-

ke rol. 

Nederlanderschap  

Bij alle drie de benoemingen van buitenlandse evolutionaire morfologen kwam de vraag of er 

geen (geschikte) Nederlandse kandidaat te vinden was op enig moment aan bod. Hierbij speelde 

het door nationalisme aangewakkerde groeiende zelfbewustzijn in Nederland een rol. Na het 

kortdurende professoraat van Fürbringer in Amsterdam werd de nationaliteitskwestie scherper 

aangezet; de universiteit was niet gebaat bij vroegtijdig naar huis terugkerende buitenlanders. De 

roep om jonge Nederlandse anatomen in Utrecht in 1888 verwijst onder andere hiernaar. Een 

half jaar later in Groningen was het Nederlanderschap blijkbaar zo belangrijk dat ondanks de ac-

tieve bemoeienis van Fürbringer geen Duitsers op de aanbevelingslijst stonden. De opvolgings-

kwestie van Ruge vormde het definitieve omslagpunt.  

In de jaren 1890 groeide de irritatie over de Duitse wetenschappers in Nederland. Niet alleen bij 

de anatomie, op veel meer plaatsen in Nederland waren Duitse medici benoemd. Glashard stelde 

Hector Treub, die de anti-Duitse gevoelens een stem gaf, dat die benoemingen hadden plaatsge-

vonden op posities waarvoor best geschikte Nederlanders te vinden waren geweest. Alsof jonge 

Nederlandse medici wetenschappelijk niet meer meetelden. Tenslotte was natuurlijk de grootste 

ergernis dat uitgerekend in Amsterdam, waar de twee opvolgende anatomen uit Duitsland na 

korte tijd de wijk hadden genomen en waar Treub zelf hoogleraar was, men voor de derde keer 
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een Duitser wilde benoemen. En dat terwijl er ook een geschikte Nederlander was: Lodewijk 

Bolk.  

Medische relevantie  

In eerdere historische publicaties waarin de opvolgingskwestie van Ruge aan bod kwam,300 werd 

sterk de nadruk gelegd op het anti-Duitse element in deze benoemingsprocedure. Bovendien 

werd in de strijd tussen voor- en tegenstanders van Bolk een strijd tussen de jonge en de oude 

leden in de faculteit gezien. Eén belangrijk element werd tot nu toe echter over het hoofd gezien: 

de medische relevantie die men in het onderzoek van Bolk meende te herkennen.  

Anders dan in Duitsland speelde de discussie over de medische relevantie van het morfologisch 

onderzoek of van de morfologische benadering voor het medisch onderwijs in het Nederland 

van na de wet op het hoger onderwijs lange tijd geen rol. In Duitsland moest Gegenbaurs rich-

ting de competitie aangaan met andere anatomische stromingen. Volgens veel anatomen en an-

dere leden van de medische faculteiten deden de fysiologische, topografische en descriptieve ana-

tomie meer ter zake in het medisch onderwijs dan de morfologie. Wetenschappelijkheid van de 

anatomie werd wel van belang geacht, maar toch stond medisch nut voorop. Daarmee hadden 

vooral de topografische en descriptieve anatomie een voordeel. Steeds luider klonk het dat de 

morfologie - hoofdzakelijk vergelijkende anatomie - beter paste in de natuurfilosofische faculteit 

dan in de medische. Zo verloor de richting van Gegenbaur gaandeweg terrein in Duitsland, on-

danks dat Gegenbaur en zijn leerlingen hun best deden om te laten zien dat de wetenschappelijke 

morfologie juist aan het fundament stond van de drie andere richtingen.  

In Nederland was dat anders. De roep om een wetenschappelijk anatoom als hoogleraar of lector 

klonk vanaf 1876 steeds vaker. De wens tot wetenschappelijkheid betekende dat wat de anatomie 

betreft Nederland Duitser was dan Duitsland zelf.  

Bovendien stellen veel wetenschapshistorici301 dat men in Nederland weliswaar riep dat het doen 

van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek een belangrijke taak van de universiteit was, maar 

dat het er in de praktijk nog steeds op neerkwam dat de universiteit er vooral was als instelling 

voor hoger onderwijs - het waren vooral de overheden die aan deze opvatting bleven vasthou-

den. De anatomie in de periode 1877-1897 toont dat in ieder geval voor deze discipline deze stel-

ling niet opgaat. De curatoren aan de diverse universiteiten ondersteunden immers keer op keer 

de benoeming van wetenschappers die zich bezighielden met (evolutionair-morfologisch) onder-

zoek dat ver afstond van de medische praktijk. Deze keuze zou te maken kunnen hebben met de 

identiteitscrisis van de anatomie kort daarvoor: omdat het vak voordien geen eigen wetenschap-

pelijk karakter (meer) had, was de nieuwe wet bij uitstek een gelegenheid om daar met een nieu-

we prestigieuze richting uit het buitenland verandering in te brengen. Dat Amsterdam hierin het 

voortouw nam had alles te maken met de ambities van deze nieuwe universiteit om een weten-

schappelijke instelling van eerste rang te zijn.  

Dat de anatomie in Nederland na 1877 niet als dienend vak beschouwd werd maar als een heuse 

wetenschap betekende niet dat de discipline van zijn medische relevantie ontdaan werd. Bij de 

meeste benoemingen stond voorop dat de anatoom een kundige docent moest zijn die de stu-

denten dit medische basisvak goed kon doceren, zowel in theorie als praktijk. Hij moest goed 
                                                 
300 Zie o.a. Mooij, De polslag van de stad en Knegtmans, Professoren van de stad. 
301 Zie o.a. Theunissen, Nut en nog eens nut. 
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doordrongen zijn van het belang van die anatomie voor de geneeskunde. Om die reden eiste 

men in de meeste gevallen dat de anatoom zelf ook een medicus was. Iemand die zelf de medi-

sche opleiding had doorlopen wist bijvoorbeeld hoe belangrijk een goed begrip van de topografi-

sche anatomie was voor latere klinische richtingen zoals de chirurgie. Men twijfelde eraan of bij-

voorbeeld een zoöloog hiertoe ook in staat was. 

Anderzijds vonden de evolutionaire morfologen gehoor voor hun claim dat vanuit hun richting 

diezelfde topografische anatomie niet minder goed onderwezen werd. Rosenberg legde in zijn 

inaugurele rede uit hoezeer morfologie de topografische anatomie een wetenschappelijke basis 

gaf, Van Wijhe ruimde er in zijn onderwijs een nadrukkelijke plaats voor in en de als praktisch 

anatoom zeer vaardige Ruge paste topografische anatomie toe in zijn morfologisch onderzoek.  

Bij de benoeming van Bolk werd het evolutionair-morfologisch onderzoek in Nederland voor de 

eerste keer bekritiseerd vanwege zijn vermeend gebrek aan medische relevantie. En dit gebeurde 

niet alleen uit anti-Duitse motieven, of omdat jonge medische hoogleraren zich verzetten tegen 

de gevestigde opvattingen, maar bovenal omdat de tegenstanders van de evolutionaire morfolo-

gie in de medische faculteit zelf hoofdzakelijk snijdend werk verrichtten: voorstanders van Bolk 

waren hoogleraren in de verloskunde, chirurgie, pathologische anatomie en psychiatrie en neuro-

logie.302 Met de resultaten van Bolks segmentaalonderzoek (waarover in de volgende hoofdstuk-

ken meer) - in feite topografisch anatomisch onderzoek - waren vooral de hoogleraren chirurgie 

en psychiatrie zeer ingenomen. Bolks anatomisch onderzoek was voor hen, en ook voor andere 

chirurgen en neurologen, wel toepasbaar in de kliniek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
302 Hoezeer dit laatste vak tot de ‘snijdende’ behoorde zal in het volgende hoofdstuk duidelijk worden. 
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3. Medische relevantie - Bolks nieuwe weg in het ontleedkundig onderzoek 

Inleiding 

De opvolging van Georg Ruge in Amsterdam was allesbehalve soepel verlopen. Een van redenen 

waarom de voorstanders van Bolk hem geschikter vonden dan Seydel had met de inhoud van 

twee brochures in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) te maken. In deze artikelen 

had Bolk de segmentaal gerangschikte innervatie van de huid van de mens nageplozen, speciaal 

om hiermee zijn medische collega’s uit de neurologische en chirurgische kliniek van dienst te 

zijn. Het zal niet verbazen dat tot de voorstanders van de benoeming van Bolk de Amsterdamse 

hoogleraar psychiatrie en neurologie Cornelis Winkler (1855-1941) behoorde. 

Bolk had dus laten zien dat het wetenschappelijke anatomisch onderzoek medische relevantie 

kon hebben. Daarmee was hij de eerste Nederlandse anatoom sinds twintig jaar die in zijn on-

derzoek aansloot bij andere medische disciplines. Dit hoofdstuk zal over deze ‘nieuwe’ medische 

relevantie van Bolks anatomisch onderzoek gaan. De centrale vraag hierbij is hoe Bolk precies 

met zijn onderzoek een bijdrage probeerde te leveren aan de vraagstukken op het neurologisch 

maar ook het fysiologisch gebied. 

De medische relevantie van het segmentaal-anatomisch onderzoek berustte behalve op vraag-

stukken uit de neurologische onderzoekspraktijk tevens op kwesties waarmee de fysiologie zich 

bezighield. Zo trachtte Bolk de fysiologen voorzichtig duidelijk te maken dat zij voor hun eigen 

studies het grote belang van dergelijk anatomisch onderzoek niet over het hoofd moesten zien. 

Later trachtte hij iets soortgelijks te doen met onderzoek naar de bouw van de kleine hersenen. 

Weer richtte hij zich tot de neurologen en fysiologen. Maar nu ging hij een stap verder: zonder 

een gedegen anatomische basis was fysiologisch onderzoek van dit orgaan zinloos aldus Bolk. 

“Zuerst anatomie und dann die fysiologie, indem zuerst fysiologie, dann nicht ohne anatomie”, 

zo sprak Bolk de grote Duitse anatoom en psychiater Berhard von Gudden (1824-1886) na.  

Bolk kwam met een nieuwe indeling van de kleine hersenen en met een hypothese over de speci-

fieke lokalisatie van functies in dit orgaan. Vooral in die nadruk op functielokalisatie vond hij 

aansluiting bij het op dat moment bloeiende mechanistisch-materalistische onderzoek naar de 

bouw en functie van het brein, waarin sinds het einde van de 19e eeuw vooral door Duitse psy-

chiaters het voortouw was genomen. In Nederland was de al genoemde Cornelis Winkler de lei-

dende figuur in dit onderzoek. Winkler stimuleerde tal van jonge onderzoekers tot het doen van 

neuroanatomisch, neurofysiologisch en neuropathologisch onderzoek.  

Hoewel er geen direct bewijs is voor de invloed van de dominante Winkler op Bolks onderzoek, 

is dit wel aannemelijk. Tussen de anatoom en psyschiater ontstond immers in de eerste jaren van 

Bolks professoraat een bloeiende samenwerking met in ieder geval één belangrijk resultaat. Bei-

den stonden namelijk aan de wieg van het Centraal Instituut voor Hersenonderzoek. Het insti-

tuut werd gevestigd in een aanbouw aan het nieuwe anatomisch laboratorium van Bolk en zou 

zich vooral richten op de (vergelijkende) anatomie van het zenuwstelsel. Op deze manier werd 

andermaal het belang van Bolks anatomie voor het neurologische onderzoek benadrukt.  

Tochkunnen we hier niet zonder meer van een succesverhaal spreken. Ik zal aanvoeren dat dit 

onderzoek naar bouw en functie van de hersenen vooral gebaat was bij een interactie tussen neu-

roanatomisch, neurohistologisch, neurofysiologisch en neuropathologisch onderzoek. Door de 

combinatie van onderzoeksmethoden (post-mortemonderzoek van patiëntenmateriaal, dierexperi-
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menten en histologische kleur- en snijtechnieken) was echt baanbrekend onderzoek nauwelijks 

ergens anders mogelijk dan in de kliniek en het laboratorium van de neuroloog/psychiater. Bo-

vendien was de bijdrage van macroscopisch anatomisch onderzoek zoals Bolk dat deed inmid-

dels gering - de neuro-onderzoekers hadden als het ware een fijnere kaart nodig en die werd ge-

leverd door de histologie. Hoe zeer de (macroscopische) anatoom door zijn methode beperkt 

was in zijn bijdragen aan het onderzoek van het brein zal worden getoond aan de hand van de 

kritiek op Bolks onderzoek naar de kleine hersenen. Scherper nog komt het verschil tussen de 

beperkte anatomische methode en de veel ruimere keuze van de neuroloog aan het licht in de 

omgekeerde situatie: wanneer een neuroloog het professoraat in de ontleedkunde op zich neemt. 

Het geval van J.W. Langelaan, leerling van Winkler, toont wat er dan gebeurt. 

Aan het slot van het hoofdstuk stel ik, mede op basis van de constatering van het verschil in on-

derzoeksmethode tussen anatoom en neuroloog, de vraag in hoeverre Bolk met zijn medisch re-

levant onderzoek daadwerkelijk een bijdrage wilde leveren aan het de neurologische onderzoeks-

problematiek, of hierin vooral een middel zag om zijn eigen positie als anatoom te verbeteren. 

Was Bolk als anatoom werkelijk een nieuwe onderzoeksrichting ingegaan? 

1. Segmentale anatomie  

Bolks ‘Een en ander uit de segmentaalanatomie van het menschelijk lichaam’ I en II, verschenen 

in het NTvG, waren zijn eerste bijdragen aan dit algemeen medisch vakblad. Zijn eerdere stukken 

over de segmentale anatomie waren in het Morphologisches Jahrbuch gepubliceerd. Dit was een blad 

voor een internationaal publiek van wetenschappelijke specialisten. Het NTvG was een nationaal 

blad van algemeen medische strekking. Het was weliswaar toonaangevend en zeker ook weten-

schappelijk van niveau, maar stond toch vooral ten dienste van de (praktiserende) medici van alle 

specialismen.  

Bolk was op dat moment de eerste anatoom sinds bijna twintig jaar die in het NTvG publiceerde. 

Het toont hoezeer de ontwikkelingen van de wetenschappelijke ontleedkunde op medisch gebied 

tot stilstand waren gekomen. Bolks leermeester Ruge, diens voorganger Fürbringer, hun Utrecht-

se collega Rosenberg en de Groningse Van Wijhe waren door de evolutionair-morfologische 

richting gegrepen; hun Leidse collega Zaaijer was wat onderzoek betreft reeds lang in ruste en 

diende als anatoom slechts het onderwijs. Bolk blies dus nieuw leven in de medische dimensie 

van het vak en deed dit in de medische spreekbuis bij uitstek.  

Bolk zou overigens gedurende zijn hele loopbaan de inhoud van zijn wetenschappelijke artikelen 

heel specifiek laten aansluiten bij de doelgroep van de bladen waarin hij publiceerde. Fundamen-

teel wetenschappelijke stukken verschenen steeds in het Morphologisches Jahrbuch of het Zeitschrift 

für Anatomie und Morphologie. In het NTvG, maar ook bijvoorbeeld in de periodiek Geneeskundige 

bladen uit kliniek en laboratorium voor de praktijk behandelde hij onderwerpen die óf in de kern voor 

medici van nut waren, of die hoewel fundamenteel wetenschappelijk, toch een heel duidelijke 

toegevoegde medische waarde hadden.  

 

Wat was segmentale anatomie precies? Onder anatomen en fysiologen bestond geen discussie dat 

het menselijk (en dierlijk) lichaam van oorsprong een segmentale opbouw kende, en dat die seg-

mentatie tijdens de embryonale ontwikkeling gaandeweg was verdwenen door differentiatie en 

specialisatie van de diverse lichaamsdelen. Die oorspronkelijke segmentale opbouw was nog het 
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meest behouden gebleven in de rompwand: daar was de opeenvolging van min of meer gelijk-

vormige elementen als wervels, ribben, tussenribspieren, rechte buikspieren en ruggenmergze-

nuwen duidelijk waarneembaar.  

In de ledematen was de segmentatie vrijwel verdwenen.303 De enige manier waarop deze toch 

kon worden achterhaald, was aldus Bolk via ‘deductie en reflectie’ Net als in de rest van het li-

chaam worden ook in de ledematen de spieren en huid geïnnerveerd door takken van ruggen-

mergzenuwen, die ontspringen tussen twee wervels. Hiermee was hun oorspronkelijke segmenta-

le positie bepaald. Om te achterhalen tot welk segment de verschillende spieren en de huid van 

de ledematen oorspronkelijk behoord hadden, moest de loop van de zenuwen naar de huid en de 

diverse spieren gevolgd worden. Was die opgehelderd, dan kon gededuceerd worden welk deel 

van de huid of welk deel van een spier tot welk (oorspronkelijk) myotoom (spiersegment) en 

dermatoom (huidsegment) had behoord.304 Bovendien kon uit de aanhechting van de spieren aan 

de beenderen van arm of been gededuceerd worden uit welke segmenten dit niet-centrale deel 

van het skelet zich had ontwikkeld. Zo concludeerde Bolk bijvoorbeeld dat het bekken en de 

schouderbladen oorspronkelijk tot segmenten behoorden die meer naar voren (meer in de rich-

ting van de schedel) lagen dan hun uiteindelijke positie.  

Naast het achterhalen van het oorspronkelijke bouwplan kon de segmentale anatomie aan de an-

dere kant ook iets zeggen over de oorzaken die ten grondslag lagen aan de differentiatie van de 

afzonderlijke structuren vanuit die oorspronkelijke positie.305 Men kon dus twee kanten op: ener-

zijds verschafte de segmentale anatomie inzicht in de ontogenie, anderzijds in de oorzaken van 

de topografische verhoudingen tussen spier en zenuwstelsel.306 Daarmee was de segmentale ana-

tomie een vorm van topografische anatomie. Het belang van deze anatomische richting voor het 

onderwijs is in de vorige hoofdstukken voldoende aan bod gekomen; de studie van de segmenta-

le innervatie had nu dus ook het wetenschappelijk belang getoond. 

1.1 Segmentatiestudies door de fysiologie 

De studie naar de segmentale innervatie van spieren en huid was in de tijd van Bolk een onder-

zoeksgebied dat door fysiologen werd gedomineerd, zo schreef hij in 1898 in een historisch 

overzicht.307 In zo’n sterke mate zelfs, dat alle fundamentele vragen op dit gebied het eerst door 

fysiologen waren gesteld en langs de weg van het dierexperiment beantwoord. Daarmee hadden 

hun resultaten slechts betrekking op de situatie bij dieren.308 

Een van de problemen waar ook de fysiologen niet uitkwamen, was de segmentale innervatie van 

de ledematen. De ruggenmergzenuwen die huid en spieren van armen en benen bedienden, 

kwamen namelijk samen in netwerken (zogenaamde plexussen), waaruit ze als samengestelde ze-

nuwtakken naar de ledematen gingen. Fysiologisch was daardoor niet na te gaan welke zenuw 

feitelijk welk deel van de spier of huid van de extremiteit voor zijn rekening nam. Grote Duitse 

anatomen als F.S. Merkel en L. Edinger volgden de fysiologen in hun bevindingen en stelden dat 

                                                 
303 Bolk, ‘Beziehung zwischen Skelet, Muskulatur und Nerven dargelegt am Beckengürtel, an dessen Muskulatur 
sowie am Plexus Lumbosacralis’ (1894) 250. 
304 Iedere dermatoom of myotoom wordt door de aftakkingen van één afzonderlijke ruggenmergzenuw voorzien.  
305 Bolk, ‘Die Segmentaldifferenzirung des menschlichen Rumpfes und seiner Extremitäten I’ (1898) 467. 
306 Bolk, ‘Een en ander uit de segmentaal-anatomie van het menschelijke lichaam I’ (1897) 983. 
307 Bolk, ‘Die Segmentaldifferenzirung des menschlichen Rumpfes und seiner Extremitäten I’ (1898).  
308 Bolk, ‘Een en ander uit de segmentaal-anatomie van het menschelijke lichaam I’ (1897) 985. 
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de zenuwen door de samenkomst in de plexus de gecombineerde spierbewegingen uitvoerden als 

een functionele eenheid. De afzonderlijke spinale zenuwen hadden dus niet hun eigen spieren of 

spierdelen.309 Hiermee was er geen reden meer om er verder onderzoek naar te doen. 

De belangrijkste oorzaak waarom anatomen de segmentale verdeling van de zenuwen nauwelijks 

hadden onderzocht was echter van praktische aard. Prepareertechnisch was het zeer bewerkelijk 

om de ruggenmergzenuwen naar hun eindgebied in spier of huid te traceren. Wanneer ze zich 

ook nog eens tot plexussen samenvoegden werd het ondoenlijk geacht. De grote anatoom Henle 

had dit als eerste verwoord en hierover was onder de anatomen wel consensus: ‘non possumus’.310  

Sinds de jaren 1880 waren de anatomen volgens Bolk aan een inhaalslag bezig. Tot deze anato-

men behoorden Bolks leermeester Ruge en diens voorganger Fürbringer. Sinds Bolks antwoord 

op de prijsvraag van de medische faculteit die door Ruge was ingediend, hoorde hij hier nu ook 

bij.311 Het met scalpel en pincet traceren van de zenuwen en hun aftakkingen, het opdelen van de 

zenuwvezels in de plexus was weliswaar een hele klus, Bolk beaamde het van harte, maar het was 

wel degelijk mogelijk. Bolk was zelfs een stap verder gekomen dan zijn leermeesters. Na langdu-

rige technische oefening had hij bovendien bewezen dat het traceren van de zenuwen en hun 

vezelbundels in de plexus bij de mens veel verder mogelijk was dan tot op dat moment gedacht 

werd. Hij had zelfs de afzonderlijke spieren en de grenzen tussen de verschillende dermatomen 

weten te bereiken.312 

Bolk was overigens niet de eerste geweest die afzonderlijke spieren en huidregionen had bereikt. 

De Engelse onderzoekers A.M. Paterson en W.P Herringham waren hem voor geweest. Toch 

was zijn methode beter, stelde hij zelf. De Engelsen hadden slechts delen van het lichaam van 

verschillende individuen geprepareerd en hieruit naderhand de segmentatie van het gehele li-

chaam gecompileerd. Dit resultaat gaf weliswaar een globale indruk, om gefundeerde conclusies 

te trekken moest de segmentale verhoudingen van het gehele lichaam bij eenzelfde individu wor-

den uitgeplozen. Dan pas werd ook voldoende rekening gehouden met de zo veel voorkomende 

variaties in dit systeem. Voor zijn grote overzichtswerk ‘Die Segmentaldifferenzirung des men-

schlichen Rumpfes und seiner Extremitäten’, dat in 1898 en 1899 in vier delen verscheen en 

waarvan de twee stukken in het NTvG uit 1897 een soort Nederlandse voorpublicaties waren, 

had Bolk dat wel gedaan, en hierin bleek hij onovertroffen.  

Rond 1900 had het segmentaal-anatomisch onderzoek, waarin Bolk in de voorhoede meespeelde, 

inmiddels niet alleen de resultaten van het veel uitgebreidere fysiologisch onderzoek grotendeels 

bevestigd, ook kon het deze resultaten verklaren en daarmee een morfologisch fundament geven. 

Door het snijwerk konden de anatomen de opvatting dat de zenuwplexussen functioneerden als 

een eenheid verwerpen en aantonen dat functielokalisatie van afzonderlijke spinaalzenuwen in 

spiergroepen bestond. Zoals Bolk het zag in zijn historisch overzicht had de anatomie op het 

gebied van de segmentatie haar basispositie weer terugveroverd: vorm kwam vóór functie. 

                                                 
309 Bolk, ‘Die Segmentaldifferenzirung des menschlichen Rumpfes und seiner Extremitäten I’ (1898) 479-80. 
310 ibid. 467. 
311 De inhoud van de prijsvraag en Bolks antwoord komen uitgebreid aan bod in hoofdstuk 5 paragraaf 1.1. 
312 In het rompgedeelte van het lichaam volgden de dermatomen elkaar als regelmatige banden op. In de ledematen 
was door de differentiatie die regelmatige opvolging verstoord.  
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1.2 Segmentale anatomie voor de kliniek 

Hoewel de segmentale anatomie dus niet alleen voor de morfologie maar zeker ook voor de fysi-

ologie nieuwe inzichten had verschaft, wilde Bolk in de stukken in het NTvG niet te diep op deze 

wetenschappelijke kwesties ingaan. “Moge toch voor den anatoom het zoeken naar het verband 

tusschen geconstateerden feiten of verschijnselen het meest aantrekkelijke deel van zijn arbeid 

uitmaken, voor den klinikus hebben in casu slechts de feiten zelve waarde, daar zij door hem 

voor diagnostische doeleinden kunnen worden te hulp geroepen.”313  

Zoals al gezegd hadden twee groepen clinici specifiek baat bij Bolks resultaten: de neu-

ro(patho)logen en chirurgen. Niet omdat ze hiermee inzicht kregen in de oorspronkelijke seg-

mentale opbouw van het lichaam, maar vanwege de vaststelling van de specifieke grenzen van 

het gebied (van zowel huid als spieren) dat door elke afzonderlijk spinaalzenuw wordt geïnner-

veerd. Voor de neuro(patho)loog vormde de segmentale anatomie de enige en definitieve aanwij-

zing voor de precieze diagnose van neuropathische affecten. Voor chirurgen was het bij laesies 

van de wervelkolom vaak een onontbeerlijk hulpmiddel voor de bepaling van de plaats ervan, zo 

bezwoer Bolk zijn lezers.314  

Van specifiek belang was een goed inzicht in de precieze ligging van de dermatomen in de lede-

maten. Door de groei van de armen en benen uit de romp tijdens de embryonale ontwikkeling 

was hier zoals al gezegd de oorspronkelijke segmentatie van de dermatomen verstoord geraakt. 

Zo sloten oorspronkelijk opeenvolgende dermatomen niet altijd meer op elkaar aan, of lagen 

dermatomen die in de romp ver van elkaar verwijderd waren nu juist tegen elkaar. De ontrafeling 

van deze nieuw ontstane begrenzing in de ledematen (Bolk noemde ze differentiatiegrenzen, 

omdat ze het resultaat waren van differentiatie door ledemaatontwikkeling) beschouwde Bolk als 

het voor de kliniek meest waardevolle resultaat van zijn onderzoek. Omdat hier huidgebieden 

aan elkaar grensden die geïnnerveerd werden door ver van elkaar afstaande spinaalzenuwen, be-

stond er ook geen overlap tussen de kleinste vertakkingen van deze zenuwen. Geen overlap be-

tekende een duidelijk afgrensbare sensatie van pijn. In deze vaststelling lag de grootste diagnos-

tisch waarde.315 

Omdat van experimenteren met mensen natuurlijk geen sprake kon zijn, was voordat de anato-

men zich er op hadden gestort, de kennis van de segmentale innervatie bij de mens noodge-

dwongen beperkt geweest tot klinische waarnemingen. Om die reden was de kennis nogal frag-

mentarisch geweest. Voor de sensorische innervatie van de huid kon de kliniek zich zelf nog wel 

redden; immers bij uitval van een zenuw kon het gedeelte van de huid dat hierdoor gevoelloos 

geworden was vrij nauwkeurig worden vastgesteld. Maar de segmentale innervatie van de spieren 

was vrijwel onmogelijk langs klinische weg vast te stellen, omdat de meeste spieren door meerde-

re ruggenmergzenuwen werden geïnnerveerd. Een verlamde spier was maar zelden aan uitval van 

maar één zenuw te wijten. Bovendien was nauwkeurige vaststelling onmogelijk omdat bij een 

bepaalde beweging van het lichaam een groot aantal spieren samenwerken. Bij een stoornis in de 

beweging was het dan moeilijk om vast te stellen aan het uitvallen van welke spinale zenuwen dat 

te wijten was.316  

                                                 
313 Bolk, ‘Een en ander uit de segmentaal-anatomie van het menschelijke lichaam I’ (1897) 983. 
314 Bolk, ‘Die Segmentaldifferenzirung des menschlichen Rumpfes und seiner Extremitäten I’ (1898) 472. 
315 Bolk, ‘Een en ander uit de segmentaal-anatomie van het menschelijke lichaam I’ (1897) 995. 
316 Bolk, ‘De segmentale innervatie van romp en ledematen bij den mensch’ (1910) 2. 
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Hoewel de segmentale anatomie zoals Bolk die had uitgeplozen dus uit diagnostisch oogpunt 

voor de kliniek zeer belangrijk was, konden de eigen resultaten van chirurgen en neurologen juist 

vanwege de toevalligheid van de klinische waarnemingen volgens Bolk weinig of niets bijdragen 

aan de vergroting van de kennis over de segmentatie.317 Zo onderstreepte Bolk het onmisbare 

van de ontleedkunde in dit verband. 

Dat de clinici hem hierin gelijk gaven bleek uit de Leiddraad bij klinisch onderzoek over de segmen-

tale anatomie die Bolk na lang aandringen van die collega’s in 1910 publiceerde.318 Het was Bolks 

belangrijkste bijdrage aan het medisch onderzoek en zijn laatste over de segmentale anatomie. 

Belangrijke bladzijden in deze leidraad waren die waar Bolk van iedere spinale zenuw, en dus van 

segment tot segment beschreef welke spierbewegingen uitgevallen waren bij de uitschakeling van 

die zenuw. Bolk kon al die uitvalsverschijnselen naar eigen zeggen zo precies opstellen zonder 

gebruik te maken van klinische gegevens, door ze te deduceren uit zijn minutieuze ontleding van 

het eerder genoemde (individuele) lichaam.  

Bolk reikte de neurologen en chirurgen niet alleen de hand via zijn geschriften. Ze verzochten 

hem ook meermalen om zijn segmentaal-anatomische bevindingen vast te leggen in “plastische 

reproducties”. Tot dan toe moesten ze zich namelijk behelpen met onduidelijke en tegenstrijdige 

schetsen uit de literatuur. Aanvankelijk aarzelde Bolk echter. Vooral zijn resultaten van de hui-

dinnervatie in de ledematen weken belangrijk af van de algemeen geraadpleegde indelingen. Eerst 

wilde hij meer zekerheid. In 1900 was dat zover: klinische waarnemingen hadden de juistheid van 

Bolks langs anatomische weg verkregen resultaten bevestigd. Bolk durfde het nu aan om gips-

modellen van de segmentale huidinnervatie te maken. Van twee jongens liet hij een been en een 

arm in gips afgieten, waarop hij vervolgens in contrasterende kleuren de verschillende dermato-

men aangaf. Bolk wilde de modellen reproduceren en in de handel brengen voor 15 gulden per 

stuk, zo kondigde hij aan in het NTvG.319 

Dit op de markt brengen van zijn segmentaal-anatomische resultaten, als betrof het een uitvin-

ding, toont nog eens hoe nadrukkelijk Bolk het medisch belang van zijn onderzoek aan de man 

bracht. 

2. Cornelis Winkler 

Dat Bolk de medische waarde van zijn segmentaal-anatomische bevindingen goed wist in te 

schatten had alles te maken met de positieve reacties uit de hoek van het in Nederland nog jonge 

medische specialisme van de neurologie. De vertegenwoordiger van dit specialisme was de even 

jonge hoogleraar in de neurologie en psychiatrie Cornelis Winkler, die bij zijn eigen benoeming 

in Amsterdam, twee jaar eerder, was verwelkomd als een held: “het jaar dat Winkler gebracht 

heeft, het kan voor onze Hoogeschool geen ongelukkig jaar geweest zijn.”320  

Winkler werd in Vianen geboren. Hij studeerde in Utrecht en werd daar assistent bij de hoogle-

raar histologie C.A. Pekelharing. Winkler verhaalde in zijn autobiografie dat hij al tijdens dit as-

                                                 
317 Bolk, ‘Een en ander uit de segmentaal-anatomie van het menschelijke lichaam I’ (1897) 984. 
318 Bolk, ‘De segmentale innervatie van romp en ledematen bij den mensch’ (1910). Ondertitel: ‘Een leiddraad bij 
klinisch onderzoek’. 
319 Bolk, ‘Gipsmodellen der extremiteiten met aanduiding der segmentale huidinnervatie’ (1900). 
320 Jaarboek der Universiteit van Amsterdam 1895/1896 16. 
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sistentschap geïnteresseerd raakte in de neurologie en psychiatrie.321 In 1885 werd hij benoemd 

tot lector in de psychiatrie in Utrecht. Om zich in dit vak nader te bekwamen maakte hij een stu-

diereis naar Duitsland en Oostenrijk. Hij had ontmoetingen met onder andere de psychiaters Th. 

Meynert, en B. von Gudden, de hersenanatoom L. Edinger en neurofysioloog E. Hitzig.322 Voor-

al de ontmoeting met Meynert was belangrijk voor Winkler. Hij beschouwde hem als de grond-

legger van de wetenschappelijke psychiatrie omdat hij de eerste was die de architectuur van de 

hersenschors in een schema had vastgelegd en de locale structuurverschillen in verschillende de-

len van de schors had beschreven.  

In navolging van Meynert en Von Gudden was ook Winkler overtuigd dat de (pathologische) 

anatomie en fysiologie van het brein de basis waren van de psychiatrie, en dat de laatste bij ge-

volg niet los te zien was van de neurologie. Geestesziekten waren een vorm van zenuwziekten. 

Ook in de manier waarop hij de werking van het brein opvatte sloot hij aan bij het vooral in de 

Duitstalige landen bloeiende mechanistische hersenonderzoek, waarvan behalve Meynert en Hit-

zig ook C. Wernicke, G. Fritsch en C. von Monakow belangrijke vertegenwoordigers waren.323  

In 1893 werd Winklers Utrechtse lectoraat in de psychiatrie omgezet in een professoraat in de 

psychiatrie en neurologie. Drie jaar later verruilde hij het Utrechtse hoogleraarschap voor een 

hoogleraarschap in de klinische neuropathologie en psychiatrie in Amsterdam. In 1915 keerde hij 

terug naar Utrecht om daar andermaal het hoogleraarschap in de psychiatrie en neurologie op 

zich te nemen. In 1925 ging hij met emeritaat.  

Gedurende zijn hele wetenschappelijke loopbaan zou Winkler vasthouden aan de  anatomisch-

fysiologische richting van de psychiatrie en een voorstander blijven van de eenheid van psychia-

trie met neurologie. Die opvatting was binnen het vakgebied echter steeds meer op zijn retour. 

Alleen in zijn eerste Utrechtse periode en het begin van zijn Amsterdamse periode was ze toon-

aangevend geweest. Door de opkomst van Freuds psychoanalyse en de experimentele psycholo-

gie raakten andere psychiaters er steeds meer van overtuigd dat de behandeling van geestesziek-

ten een geheel andere aanpak vergde dan die van neurologische aandoeningen en dat psychiatrie 

en neurologie niet op één leerstoel pasten. Maar Winkler had niets op met de psychologische 

grondslagen van de psychiatrie en de psychoanalyse en bleef daarom voorstander van de verbin-

tenis.324 Hij bleef zijn leven lang ook meer een laboratoriumwetenschapper dan een psychiater. 

De behandeling van patiënten bekoorde hem veel minder dan de bestudering van de bouw en 

functie van zieke en gezonde zenuwstelsels.  

Met zijn op de anatomie en fysiologie gestoelde neurologie en psychiatrie zou Winkler vooral in 

zijn Amsterdamse periode een kortdurende maar nadrukkelijke rol spelen bij het bepalen van de 

richting van niet alleen dit voor Nederland jonge zelfstandige medische specialisme, maar ook 

van de anatomie en fysiologie. 

                                                 
321 Winkler, Herinneringen van Cornelis Winkler, 1855-1941 (1982) 41. Aan de juistheid moet worden getwijfeld. Zie 
volgende noot. De autobiografie is aan het einde van zijn leven geschreven.  
322 Winkler, Herinneringen van Cornelis Winkler, 1855-1941 (1982) 46. De Waardt (‘De konijntjes van Winkler’ 166) 
schrijft dat Winkler tijdens zijn studie niet een bijzondere interesse in de psychiatrie gehad had. Toen hij in 1885 
benoemd werd tot lector in de psychiatrie, was hij dan ook helemaal niet de voor de hand liggende kandidaat. Pas 
vanwege die benoeming was hij naar Wenen gegaan om daar het vak te leren, bij Meynerts leerling Leidesdorf en 
diens leerling Wagner von Jauregg. Winkler herinnerde het zich dus iets anders. De kennismaking met Meynert en 
diens leerlingen was al eerder geweest.  
323 In paragraaf 3 komt dit mechanistisch onderzoek uitgebreid aan bod. 
324 De Waardt, ‘De Konijntjes van Winkler’ 162 
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2.1 Winkler, Bolk en de school van Winkler 

Natuurlijk zag de neuroloog Winkler de waarde in van Bolks segmentaal-anatomisch onderzoek. 

Misschien had Winkler Bolk in zijn tijd als assistent bij Ruge zelfs wel aangemoedigd om zijn be-

vindingen speciaal voor clinici in het NTvG te publiceren. In ieder geval vond Winkler in Bolk 

iemand met dezelfde liefde voor het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als basis voor de 

geneeskunde. In Winkler vond Bolk een medestander in de overtuiging van de waarde van het 

anatomisch onderzoek voor de medische wetenschap. Tussen de jonge ambitieuze anatoom en 

de evenzo ambitieuze neuroloog ontstond een levenslange vriendschap. Toen Bolk in 1930 over-

leed en in besloten kring in zijn geboortedorp Overschie begraven werd, was Winkler één van de 

slechts twee (oud)collega’s en vakgenoten die hierbij aanwezig waren. 

Als vrienden werkten Bolk en Winkler samen aan twee medisch-wetenschappelijke ondernemin-

gen, waarvan er een faalde en een zeer succesvol werd. Het succesverhaal, de stichting van het 

Centraal Instituut voor Hersenonderzoek, komt in paragraaf 4 aan bod. Het eerste samenwer-

kingsverband tussen Bolk en Winkler betrof de oprichting van het eerste Nederlandse anatomi-

sche tijdschrift Petrus Camper in 1901. Het blad, voluit Petrus Camper - Nederlandsche Bijdragen tot de 

Anatomie, was maar een kort leven beschoren. In 1907 verscheen het vierde en tevens laatste 

deel. Gedurende die tijd schreven Bolk en zijn assistenten het leeuwendeel van het blad bij el-

kaar. De onderneming faalde omdat het draagvlak te klein was en de kosten te hoog. Er waren 

minder dan 50 abonnees bij het verschijnen van het eerste deel en die hadden maar een kleine 

700 gulden opgebracht. De kosten van dit eerste deel waren meer dan het drievoudige geweest.325  

Niet alleen werkten Winkler en Bolk samen om ondernemingen te realiseren die in hun beider 

belang waren, ook beïnvloedden ze elkaars onderzoek. Enerzijds stimuleerde Bolks segmentale 

anatomie van de huid Winkler tot het doen van dierexperimenten naar de verdeling van derma-

tomen, anderzijds werd mede door Winklers opvattingen over de bouw en functioneren van de 

hersenen Bolk aangespoord om zich in de bouw van de kleine hersenen te verdiepen. Dit laatste 

punt komt uitgebreid aan bod in paragraaf 5 

 

Niet alleen Bolks loopbaan werd – althans in de eerste jaren – belangrijk bepaald door Winkler. 

Zijn dominante persoonlijkheid trok een groot aantal jonge medici, studenten, promovendi en 

gepromoveerden naar zijn lab. Hieronder bevonden zich enkele latere hoogleraren fysiologie, 

anatomie, en neurologie. Jacobus Willem Langelaan, tussen 1903 en 1909 hoogleraar anatomie in 

Leiden, startte zijn promotie-onderzoek in de neurofysiologie bij Winkler en werd er korte tijd 

diens assistent. Ook de latere hoogleraar neurologie in Amsterdam, Bernard Brouwer, promo-

veerde in 1909 bij Winkler en bleef daarna enige jaren werkzaam op zijn lab. De latere directeur 

van het Centraal Instituut van Hersenonderzoek, Cornelis Ubbo Ariëns Kappers werkte er in 

1900 en 1901 aan een antwoord op een prijsvraag uitgeschreven door de Utrechtse universiteit, 

betreffende ‘Een onderzoek naar het ontstaan van de mergscheede en de scheede van Schwann 

bij zenuwvezelen.’326 Met dit onderzoek won Kappers de gouden medaille. Tot de mensen uit de 

invloedsfeer rond Winkler behoorde tenslotte ook de latere hoogleraar fysiologie in Amsterdam, 

Gérard van Rijnberk.  

                                                 
325 Brief De Erven F. Bohn aan Bolk, 16-9-1902, ingeplakt in een exemplaar van  het 1e deel van Petrus Camper in 
bezit van Museum Vrolik (Afdeling Anatomie, Embryologie en Fysiologie, AMC). 
326 Jaarboek der Rijksniversiteit te Utrecht 1900/1901 94. 
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2.2 Van Rijnberk - fysiologie van dermatomen 

Gérard van Rijnberk (1875-1953) had gestudeerd in Italië en was daar ook gepromoveerd bij 

Domenico LoMonaco op een onderwerp dat de fysiologie en anatomie van het zenuwstelsel be-

trof. Volgens de autobiografie van Winkler keerde Van Rijnberk in 1899 terug naar Nederland 

met de wens om aan diens lab te werken. Mede geïnspireerd door het baanbrekende segmentaal-

anatomisch werk van Bolk en deels gericht op het experimenteel staven van die bevindingen, 

wist Winkler van Rijnberk voor het onderzoek naar de fysiologie van de segmentale innervatie 

van de huid te interesseren.327  Het onderzoek zou tot een aantal publicaties leiden.328 Bij deze 

studies vormde Bolks topografische kaart van de huidsegmentatie een belangrijk uitgangspunt. 

Het loont om stil te staan bij de wisselwerking tussen de anatomische en fysiologische onder-

zoeksmethode bij de kennisvergaring van segmentale innervatie van de huid. Zoals we al zagen 

was dit inzicht in eerste instantie uit de kliniek en het fysiologisch dierexperiment afkomstig. 

Vervolgens namen de anatomen het voortouw in dit onderzoek door de zenuwvoorziening 

daadwerkelijk uit te pluizen. Bolk stelde uiteindelijk het meest complete schema hiervan bij de 

mens op. Zo kwam hij ook tot de hypothese dat de groei van arm of been in de embryonale 

ontwikkeling voor een verstrooiing van het regelmatige patroon van segmentatie van de stroken 

huid had gezorgd. (Neuro)fysiologen als Van Rijnberk en Winkler onderzochten vervolgens weer 

met dierexperimenten de juistheid van Bolks anatomische model. Specifiek keken Van Rijnberk 

en Winkler naar de dermatoomverdeling over de extremiteit juist om de hypothese over het ont-

staan ervan te toetsen. Bolks voorstelling werd door hen grotendeels bevestigd, maar wel op de-

tails verbeterd.329 Het is goed mogelijk dat hun resultaten op hun beurt Bolk aanzetten om zijn 

schema van de ledemaatdermatomen aan te passen en zo bijdroegen aan zijn latere besluit om 

gipsmodellen voor klinisch gebruik van zijn bevinding te laten maken.  

 

Hoewel Van Rijnberk na enige tijd terugkeerde naar Italië, bleef hij goed bevriend met Win-

kler.330 Toen in 1909 de Amsterdamse hoogleraar fysiologie Thomas Place met emeritaat ging, 

werd Van Rijnberk door de inzet van Winkler en steun van Bolk diens opvolger.  

Op 1 november 1909 sprak Van Rijnberk zijn inaugurele rede uit. Van Rijnberk dankte aan het 

slot hiervan Bolk en Winkler persoonlijk voor hun invloed op zijn carrière. Aan Bolk: “Gij weet 

welken invloed Uwe voor den physioloog zoo suggestieve anatomische arbeid op mijn werk ge-

had heeft.” Van Rijnberk keek er naar uit om met Bolk in diens nabijheid te kunnen voortgaan 

met het werken aan de vele onderwerpen, waar ze elkaar konden aanvullen. Inmiddels had Van 

Rijnberk zich niet alleen in navolging van Bolk op de segmentale innervatie gestort, maar ook op 

de functielokalisatie in de kleine hersenen (zie paragraaf 5.2).331  

                                                 
327 Winkler, Herinneringen van Cornelis Winkler, 1855-1941 (1982) 97. 
328 Zie Winkler & Van Rijnberk, ‘Over bouw en functie van het rompdermatoma (III)’ (1902); idem, ‘Over functie 
en bouw van het rompdermatoom (IV)’ (1903); idem, ‘Over het uitgroeien van de laterale velden der rompderma-
tomen op de caudale afdeeling der bovenste extremiteit’ (1903).  
329 Winkler & Van Rijnberk, ‘Over het uitgroeien van de laterale velden der rompdermatomen op de caudale af-
deeling der bovenste extremiteit’ (1903) 583-584. 
330 Winkler, Herinneringen van Cornelis Winkler, 1855-1941 (1982) 97. 
331 Van Rijnberk, Over het begrip “Leven” (1913) 27. 
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Met Winkler en Bolk, met de benoeming van Van Rijnberk en met de opening van het hersenin-

stituut datzelfde jaar, was er in Amsterdam een zwaartepunt ontstaan in onderzoek van het ze-

nuwstelsel.  

3 De bloei van het brein 

Uit het beschreven onderzoek naar de segmentale innervatie wordt ondermeer duidelijk dat de 

bouw van het menselijk lichaam nog niet volledig in kaart was gebracht. Er bestonden nog ‘witte 

plekken.’ Dat gold in een nog veel sterkere mate voor de precieze bouw en het functioneren van 

het (menselijk) brein. Tot in de 19e eeuw was het brein grotendeels een onbekend gebied geble-

ven. Natuurlijk was de macroscopische morfologie, de goed te onderscheiden structuur van het 

brein, al sinds eeuwen bekend. Over de fijnere bouw (wat wel de cytoarchitectuur genoemd 

werd), vooral in relatie tot de hersenfuncties, was echter vrijwel niets opgehelderd. Daar zou van-

af de tweede helft van de 19e eeuw verandering in komen. Vooral van de jaren 1870 tot 1910 zou 

het hersenonderzoek bloeien. Het initiatief hierin werd genomen door Duitse psychiaters.  

Meer nog dan bij de ontrafeling van de segmentale innervatie, die feitelijk neerkwam op het 

doorzettingsvermogen, scherpe oog en vakmanschap van een anatoom met voldoende voorken-

nis van fysiologische experimenten en klinische waarnemingen op dit gebied, vereiste de ophel-

dering van de fijne bouw en functielokalisatie van de hersenen een wisselwerking tussen verschil-

lende vakgebieden: histologie, pathologie, anatomie en fysiologie. Het was de combinatie van 

deelgebieden van deze disciplines, in dezelfde volgorde de studie van cytoarchitectuur, neuropa-

thie, neuroanatomie en neurofysiologie die het onderzoeksdomein vormde van die psychiaters. 

Door technische verbeteringen aan de microscoop en door de ontdekking van allerlei nieuwe 

kleurings-, conserverings- en fixatietechnieken, zoals de paraffine-inbedding van weefsel (1869) 

Golgi’s zilverimpregnatie (1873), Nissls methyleenblauw kleuring (1885) en Blums formalinefixa-

tie (1893) en tenslotte door Wilhelm His’ ontwikkeling van het microtoom (1886), waarmee 

plakken weefsel op standaarddiktes konden worden gesneden, kon de histologie de cytoarchitec-

tuur van zowel gezond als ziek hersenweefsel zichtbaar maken.332 Fixatie, kleuring en het snijden 

van coupes behoorden tot de basisactiviteiten van psychiaters-neuro-anatomen als Meynert, Von 

Gudden, A. Alzheimer en K. Brodmann. In zijn Utrechtse inaugurele rede (1893) beaamde ook 

Winkler het grote belang van de “laboratoria van de psychiatrie” van deze mannen. Door hun 

ontrafeling van de cytoarchitectuur van de hersenen wisten ze dieper in de inwendige bouw van 

de hersenen door te dringen dan tot dan toe door de anatomen morfologisch was bereikt.333 

Naast deze praktische vernieuwingen die bestudering van de fijne bouw van de hersenen moge-

lijk maakte, was het vooral de causaal-mechanistische benadering van het functioneren (en dis-

functioneren) van het brein die vanaf het einde van de jaren 1860 de richting van het hersenon-

derzoek stuurde. Wortels van deze benadering lagen in de reductionistische fysiologie van de 

Berlijnse school en Virchows celpathologie van de jaren 1840-1850. In navolging hiervan werd 

door de Duitse psychiaters/neurologen het brein gereduceerd tot een machinerie in het hoofd.  

Tenslotte was bij de opkomst van de mechanistische opvatting van het brein een toevallige (kli-

nische) ontdekking van groot belang. In de jaren 1860 constateerde de Franse de neuroanatoom 

en antropoloog Paul Broca in de hersenen van een man die tijdens zijn leven het vermogen tot 
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spreken verloren had na diens overlijden een beschadiging van de linker frontaalkwab. Broca 

concludeerde uiteindelijk dat spraak als lichaamsfunctie gelokaliseerd was in genoemde plek in de 

hersenen. Hiermee werd nieuw leven geblazen in de oude opvatting uit de frenologie dat de 

functies van het lichaam en geest gerangschikt waren in afzonderlijke gebieden in de hersenen.334 

In de Duitstalige wereld werd dit idee van de discrete locaties van hersenfuncties in 1870 overge-

nomen door twee leerlingen van Meynert, Gustav Fritsch en Eduard Hitzig. Niet alleen probeer-

den zij de locaties experimenteel vast te stellen - met elektrische schokken op de grote hersenen 

van honden trachtten ze de ledematen te bewegen - vooral probeerden ze het vroeg 19e-eeuwse 

idee te verwerpen dat de grote hersenen uitsluitend bedoeld waren voor de ‘hogere’ (geestelijke) 

hersenfuncties. Fritsch en Hitzig bewezen dat ook de grote hersenen een rol speelden bij de lage-

re motorische en sensorische functies. Met hun hondenexperimenten ontdekten ze bovendien 

dat bepaalde delen van het brein verantwoordelijk waren voor specifieke bewegingen: er bestond 

een zogenaamde functielokalisatie van de motoriek in de hersenen. Het was te verwachten, dat er 

zich ook sensorische centra in de grote hersenen zouden bevinden.335 De laatste dertig jaar van 

de 19e eeuw probeerde de experimentele (neuro)fysiologie het bestaan hiervan aan te tonen. In 

de bewoordingen van Cornelis Winkler: was het brein een schuifladekast waar de waarnemingen 

en voorstellingen keurig gerangschikt lagen?336  

Het was aan een andere leerling van Meynert, Wernicke, om tenslotte de laatste stap te zetten in 

het onderzoek naar de sensorische en motorische functielokalisatie in de hersenen. Konden niet 

ook gedachten gekoppeld worden aan gelokaliseerde hersenactiviteit? Wernicke meende van wel: 

geestelijke processen waren slechts de subjectieve kant van activiteit in de motorische en sensori-

sche lokalisatiecentra. Wernicke’s model van hoe de hersenen functioneerden kende deze centra 

als de anatomische bouwstenen. Het brein was volgens Wernicke gerangschikt als een reflexloop: 

alle zintuiglijke informatie kwam aan de achterkant van de hersenen binnen, werd verwerkt, en 

vervolgens via zogenaamde associatievezels naar de voorkant van de hersenen gestuurd. Daar 

bevonden zich de motorische centra die naar de verwerkte informatie handelden door motori-

sche prikkels naar het lichaam te sturen. Het netwerk van genoemde vezels waarmee sensorische 

en motorische centra met elkaar verbonden waren maakte een interactie mogelijk die zo complex 

kon zijn dat ze de indruk van een bewustzijn konden genereren.337 

Het nieuwe model van de functie van het brein werd door neurologen en psychiaters op grote 

schaal overgenomen en toegepast. Het bood een manier om de werking van en haperingen in de 

menselijke geestelijke machinerie te beschrijven, te verklaren en te bestuderen, namelijk door niet 

naar de inhoud van de verhalen van geesteszieken te luisteren, maar eerder naar de klank en 

vorm, als ging het om storingen in een machine. Allerlei neurologische, maar ook psychiatrische 

verschijnselen die men in de kliniek tegenkwam werden aldus benaderd. Het einde van de relatie 

patiënt - clinicus was de dissectietafel, waar tijdens een autopsie de machinerie van het brein 

werd geopend en de juistheid van de diagnose door de waarneming tijdens het leven werd gecon-

troleerd.338  
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In zijn inaugurele rede in Utrecht zei Winkler het zo: “[D]e psychiater [kent] scherp de grenzen, 

die zijn leervak van de hersenanatomie afscheiden; zijn studie ligt aan het ziekbed (…) Hij was er 

(...) een tijdlang de secretaris van den krankzinnige. Maar slechts een tijd lang. Toen ging hij naar 

de ontleedkamer om aan het doode werktuig inlichtingen te vragen aangaande zijn verrigtingen 

tijdens het leven.”339  

In de kliniek, het laboratorium en de snijkamer van de psychiater werd de verbinding gemaakt 

tussen de uit neurofysiologisch onderzoek afkomstige mechanistische modellen van het brein en 

de coupes vol vastgelopen machinerie uit de hoofden van patiënten uit de kliniek. Daarmee 

toont deze verbintenis vooral ook hoezeer neurologie en psychiatrie voor mechanistische her-

senonderzoekers synoniemen waren.  

Wernicke’s model verklaarde de complexiteit van het bewustzijn door de interactie tussen lokal-

satiecentra via zenuwbanen. Hierdoor richtte het onderzoek naar de lokalisatie in de hersenen 

zich naderhand vooral op het functioneel uitpluizen van die baansystemen – in feite bundels van 

de uitlopers van de zenuwcellen die zich in de schors van de grote hersenen bevonden. De Duit-

se neuroloog Korbinian Brodmann koos voor een totaal andere onderzoeksmethode. Hij liet de 

op experimenteel functielokalisatie onderzoek gebaseerde modellen voor wat ze waren en be-

perkte zich tot neurohistologische waarneming. Tussen 1901 en 1909 sneed hij in het Berlijnse 

psychiatrisch laboratorium van Oskar Vogt van mens en dier brein na brein in plakken van stan-

daarddikte waarop hij standaardkleuring toepaste en waarvan hij op standaardvergroting onder 

de microscoop de cytoarchitectuur onderzocht. Klinische waarnemingen en fysiologische expe-

rimenten liet hij volledig links liggen. Strikt gebaseerd op de weefselstructuur kwam Brodmann 

tot een topografische verdeling van de grote hersenen in diverse onderscheiden gebieden.340  

4. Herseninstituut 

Brodmanns hersenkaart was het verbluffende resultaat van acht jaar ongestoord werken. Douwe 

Draaisma stelt in zijn boek Ontregelde geesten dat deze kaart het product was van de unieke combi-

natie van de aard van de onderzoeker en externe omstandigheden. Brodmann had een enorme 

werkdrift, geen gezin, een gevoel voor precisie, standaardisatie en een tot corrigeren geneigde 

instelling, waardoor hij het loodzware project tot een goed einde wist te brengen. Ook de externe 

omstandigheden waren uitzonderlijk: er waren voldoende geld en middelen om al die jaren onge-

stoord aan het project te werken - het lab waar hij het onderzoek deed was een particulier insti-

tuut van de neuroloog Oskar Vogt, dat was opgericht met financiële steun van staalmagnaat 

Krupp. Vogt had Brodmann in 1901 speciaal voor het project aangetrokken. Tenslotte had 

Brodmann goede betrekkingen met de Berlijnse Zoo om aan dierlijk materiaal te komen. 

Brodmanns situatie was dus werkelijk uitzonderlijk te noemen. Voor het gemiddelde neurologi-

sche of anatomische laboratorium was hersenmateriaal meestal slechts bij toeval en dus onregel-

matig te verkrijgen en ging de bewerking ervan vaak de onderzoekscapaciteit van individuele on-

derzoekers te boven. Om toch voortgang te boeken in de studie van de bouw en werking van de 

hersenen pleitte de Zwitserse anatoom Wilhelm His (1834-1904) in 1903 voor een internationaal 

samenwerkingsverband. Hij stelde voor om onder toezicht van de pas opgerichte Internationale 

Associatie van Akademies een internationale keten van onderzoeksinstituten voor Hersenonder-
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zoek op te richten. His, die net als Brodmann veel belang hechtte aan standaardisatie, 341 vond 

ook dat de gehanteerde nomenclatuur in het hersenonderzoek nogal veel variatie vertoonde. 

Centralisatie van het onderzoek in één organisatie zou de gewenste standaardisatie opleveren.  

His stelde zich een dergelijk centraal instituut voor als een soort bibliotheek of museum, met een 

verzamelbeleid dat zou streven naar compleetheid, zodat de collectie zou kunnen dienen als refe-

rentieverzameling. Daarmee verschilde het duidelijk van de meeste anatomische collecties van 

universiteiten, die waren samengesteld naar aanleiding van onderwijswensen, toevallige vondsten 

of wetenschappelijke interesses van hoogleraren. Om deze reden moest volgens His het centrale 

instituut een eigen bestuur en administratie hebben, onafhankelijk van de universiteiten. 

In 1903 werd er onder leiding van de histoloog-anatoom Wilhelm Waldeyer een speciale com-

missie benoemd, de Commission on the anatomy of the brain, die His’ plan zou uitwerken. Conform 

His’ opvattingen stelden ze de oprichting voor van een internationaal netwerk van herseninstitu-

ten dat voorgezeten werd door een centrale commissie van zeven leden.  

De keten zou alle hoofdrichtingen van het hersenonderzoek moeten omvatten: systematische 

anatomie en antropologie van het brein, vergelijkende anatomie, histologie en embryologie van 

het brein, de fysiologie (inclusief de experimentele psychologie), pathologische anatomie en het 

klinisch onderzoek. Ieder afzonderlijk instituut zou zijn eigen specialisatie moeten hebben. Stan-

daardisatie was belangrijk, omdat alle deelnemende instituten zich zouden verplichten al hun ma-

teriaal aan de andere beschikbaar te stellen. Coupes van de hersenen moesten dus op uniforme 

wijze (gesneden in standaarddiktes, gekleurd in standaardkleuring en gebruik makend van dezelf-

de nomenclatuur, maten en gewichten) worden verwerkt om zo direct beschikbaar te zijn voor 

onderzoekers. Naast anatomen, fysiologen en psychiaters zouden in de toekomst ook internisten, 

chirurgen en psychologen tot de klanten van de herseninstituten gaan behoren. 

In 1904 oordeelde de internationale Association of Sciences positief over het plan. Het was klaar om 

door de afzonderlijke nationale academies van wetenschappen te worden besproken. Toen de 

Nederlandse Koninklijke Akademie van Wetenschappen het voorstel ontving, vroeg de voorzit-

ter aan de leden Cornelis Winkler en Louis Bolk om te adviseren.342 

Winkler had zich al eens uitgesproken over het belang van een goed geoutilleerde verzameling 

breinen. In zijn inaugurele rede in Utrecht wees hij op de noodzaak van kennis van de ‘hersenar-

chitectuur’ in het psychiatrisch onderwijs. Maar hij voorzag een probleem: dit specifieke onder-

wijs kon niet zonder een museum dat beschikte over een groot aantal preparaten. En waar haal-

den de anatomische musea die preparaten zo snel vandaan?343 Ook Bolk had zich eerder al over 

een ander element van His’ voorstel uitgesproken. Hij steunde diens roep om standaardisatie in 

de nomenclatuur van het hersenonderzoek.344 

Niet verwonderlijk dus dat Winkler en Bolk het belang van de oprichting inzagen, en aan de 

Akademie duidelijk maakten. Zonder een dergelijke keten zou de zo noodzakelijke studie van de 

hersenen in de nabije toekomst geheel onmogelijk zijn.“Niet ten onrechte, wijst (...) de commis-

sie er op dat de tijd niet ver af is waarin de hersenanatomie gedwongen zal zijn, de miljoenen cel-

lenterritoria waarmee zij werkt, op soortgelijke wijze onder de wetenschappelijke arbeiders te 
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verdeelen, als de astronomen reeds gedwongen zijn geweest, om de sterrenhemel in afdeelingen 

te splitsen.” 

Winkler en Bolk hielden de leden van de Akademie van Wetenschappen voor dat alleen in Ne-

derland nog niets geschikts op dit belangrijke onderzoeksgebied aanwezig was. Nederland bezat 

geen anatomische instituten die over technische hulpmiddelen beschikten, geen musea waar 

doorsnedenreeksen in verschillende richtingen van de hersenen van de hoofdtypen van de ge-

wervelde dieren beschikbaar waren. Dit zal vooral door Bolk naar voren gebracht zijn. Daarnaast 

bezat ons land geen neurologische en psychiatrische laboratoria die de vergelijking met het bui-

tenland zouden kunnen doorstaan; geen systeem van bewaring van veel waardevol pathologisch 

materiaal dat nu dagelijks uit de grote klinieken verloren ging. Het zal vooral Winkler geweest 

zijn die dit element benadrukte.  

Aan het slot van hun betoog adviseerden Winkler en Bolk de Akademie dan ook om bij de rege-

ring te pleiten voor de oprichting van één centraal Nederlands instituut voor hersenonderzoek. 

De beste plek hiervoor, zo meenden de twee, was Amsterdam.  

De voorkeur voor Amsterdam had natuurlijk met hun eigen werkkring te maken. Toch was er 

ook een minder persoonlijke motivatie: in Amsterdam bevond zich de dierentuin Artis. Het geval 

Brodmann toonde al wat voor voordelen een aanwezige dierentuin bood voor het hersenonder-

zoek. Het was vooral Bolk natuurlijk niet ontgaan hoe in zijn directe nabijheid Artis het Zoölo-

gisch Laboratorium steeds van groot nut geweest was. Het duo kon zich goed voorstellen hoe dit 

rijke vergelijkend anatomisch materiaal ook het herseninstituut van dienst kon zijn. Bovendien 

was de Amsterdamse Universiteit op dat moment meer gericht op medisch onderwijs en onder-

zoek dan de andere universiteiten en bevonden zich in Amsterdam maar liefst twee grote, aan die 

universiteit gelieerde gasthuizen waar waardevol materiaal vandaan kon komen. Winkler, die zo-

wel op het oude Binnengasthuis als op het nieuwe Wilhelminagasthuis werkzaam was, was van 

deze mogelijkheid als geen ander op de hoogte. Daarbij zou het de regering een financieel voor-

deel kunnen opleveren als in overleg met het gemeentebestuur van Amsterdam de kosten van 

het instituut gedeeld zouden kunnen worden.345  

Het plan van Winkler en Bolk werd aangenomen door de leden van de K.A.W., en eind 1905 

ging ook de minister van Binnenlandse Zaken in principe akkoord. Er werd een commissie van 

advies gevormd, bestaande uit vijf Akademie-leden onder wie Bolk en Winkler zelf. Deze com-

missie vormde het advies om tot een concreet plan, dat in februari 1906 gereed was. De opzet 

zou als volgt zijn: het rijk betaalde de inrichting en het personeel, de gemeente Amsterdam zou 

het gebouw en hersenmateriaal aanleveren. 

De Amsterdamse gemeenteraad ging snel akkoord. De locatie was geen probleem, daar had Bolk 

voor gezorgd. Hij had na jaren onderhandelen een nieuw lab toegezegd gekregen.346 Razendsnel 

wist hij de oorspronkelijke plannen zo te wijzigen dat er een vleugel kon worden aangebouwd 

voor het herseninstituut.347 B en W van Amsterdam stelden voor, het instituut behalve door een 

directeur te laten besturen door een commissie van advies die bestond uit de Amsterdamse 

hoogleraren voor anatomie, zoölogie en psychiatrie. Zo zouden er directe lijnen bestaan tussen 
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het instituut en de universiteit, en tevens specifiek met het anatomisch laboratorium. Via de an-

dere hoogleraren bleef ook de lijn met de Gasthuizen en Artis kort. 

De minister ging akkoord. Nadat de Tweede Kamer eind 1907 met moeite ook akkoord ging, 

stond niets de oprichting van het instituut meer in de weg.348 Het sprak vanzelf dat door de nau-

we band met Artis en het ontleedkundig lab de richting waarin het Nederlandse herseninstituut 

zou gaan werken de systematische en vergelijkende anatomie zouden worden. Hierbij zal de on-

derzoeksinteresse van medeoprichter Bolk echter eveneens een belangrijke rol gespeeld hebben.  

Met het bepalen van de richting was echter ook de keuze bepaald voor de toekomstig directeur. 

Die moest immers niet alleen een collectie breinen aanleggen, maar zich tevens gespecialiseerd 

hebben in het onderzoek op het gebied van de vergelijkende anatomie van het brein. De juiste 

persoon werd gevonden in C.U. Ariëns Kappers, eertijds werkzaam op Winklers lab en daarna 

prosector op het anatomisch laboratorium van Ludwig Edinger (1855-1918) in Frankfurt am 

Main, dat ook onderdeel was van de internationale keten van herseninstituten. Edinger werd ge-

roemd omdat hij een belangrijke voorvechter was van de rol van de vergelijkende (her-

sen)anatomie voor de kennis van de bouw van het menselijk zenuwstelsel. 

In 1909 werd het Hersenistituut tegelijkertijd met het lab van Bolk geopend in het bijzijn van 

enkele prominente leden van de ‘braincommission’ onder wie Waldeyer. 

5. Vergelijkende anatomie van het cerebellum 

Rond dezelfde tijd dat Winkler met Van Rijnberk werkte aan de segmentale fysiologie, en hij met 

Bolk samenwerkte bij de oprichting van het blad Petrus Camper en bovendien de K.A.W. warm 

maakte voor de oprichting van een herseninstituut, startte Bolk ook zijn eerste vergelijkende stu-

dies naar het cerebellum van de zoogdieren en de mens. 

Eerder al is gesteld dat Winkler in zijn inaugurele rede in Utrecht (1893) de ‘laboratoria van de 

psychiatrie’ prees omdat ze dieper in de inwendige bouw van de hersenen hadden weten door te 

dringen dan de anatomen tot dan toe was gelukt met de macroscopische morfologie. Daarmee 

kwam deze psychiaters de eer toe de fijne bouw van de hersenen ontrafeld te hebben.349 De me-

thode van de anatoom kon hier geen uitsluitsel geven, zoals dat nog wel voor de segmentale in-

nervatie had gegolden. Maar gold dat voor het volledige brein? Nee. Anders dan bij de grote her-

senen was de morfologie van het cerebellum, de kleine hersenen, een nog redelijk onontgonnen 

gebied. Een buitenkans voor de anatoom met een scherp oog, zoals Bolk. Winkler prees daarom 

Bolks morfologisch onderzoek van deze witte plek in de hersenen en poneerde dat het zonder 

meer “een der hoeksteenen” was “waarop het gebouw der localisatie-leer van het cerebellum kan 

worden opgetrokken.”350 

 

Net als eerder bij zijn segmentatieonderzoek stelde Bolk dat ook het onderzoek naar de functie 

van het cerebellum tot dan toe vooral de fysiologen en clinici had beziggehouden - de fysiologen 

met experimenten, de clinici door post-mortemonderzoek van hersenen van overleden patiënten. 

De morfoloog had slechts een passieve rol gespeeld. De reden hiervoor wortelde aldus Bolk in 

de overtuiging dat men het als een “Grundphenomen der lebendigen Substanz” beschouwde dat 
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de vorm door de functie bepaald werd. Ook nu weer zou Bolk tonen dat het anders kon, en we-

derom het belang van de anatomie ten bate van de kliniek en fysiologie bewijzen.351  

Toch waren het in eerste instantie geen utilitaire motieven geweest waardoor Bolk in de bouw 

van het cerebellum geïnteresseerd was geraakt, maar evolutionair-morfologische. In een studie 

naar de hersenen van orang-oetans was hem de merkwaardige vorm van de kleine hersenen van 

dit dier opgevallen. Dit werd de aanleiding voor vergelijkend onderzoek van in eerste instantie de 

kleine hersenen van de Zuid-Amerikaanse apen, en vervolgens van praktisch alle groepen zoog-

dieren.352 Net als Bolks eerste segmentaal-anatomische studies in het Morphologisches Jahrbuch 

muntten ook deze vergelijkend anatomische studies uit in ontleedkundig detail en precisie. 

Tegelijkertijd wist Bolk het onderzoek dus in bredere context te plaatsen zodat het voor clinici en 

fysiologen van waarde kon zijn. Ook in de keuze van het blad waarin hij dat deed is een parallel 

te zien met het segmentatieonderzoek. Zijn betoog over de waarde van de vergelijkende anato-

mie van het cerebellum voor de fysiologen en de clinici verscheen in Psychiatrische en Neurologische 

Bladen. Een belangrijk verschil is echter dat Bolk in zijn artikelen over segmentale anatomie 

slechts de waarde hiervan voor het klinisch en fysiologisch onderzoek wilde tonen, terwijl hij in 

zijn stuk over het cerebellum een stapje verder ging: niet alleen wilde hij de voor de doelgroep 

relevante feiten weergeven, maar hij hoopte tevens de richting van het fysiologisch onderzoek 

ermee te bepalen.  

De parallel tussen segmentaal-anatomische en cerebellumstudies eindigt tenslotte in het grote 

overzichtswerk over het onderwerp. Over de segmentale anatomie publiceerde Bolk in vier delen 

in het Morphologisches Jahrbuch, over het cerebellum verscheen de monografie Das Cerebellum der 

Säugetiere.  

Maar waaruit bestond precies de waarde van Bolk’s cerebellumonderzoek? Op basis van de ver-

gelijking van de kleine hersenen van de zoogdieren kwam hij tot een belangrijke conclusie over 

dit deel van de hersenen bij de mens. Het menselijk cerebellum had zich op een eigenaardige wij-

ze gedifferentieerd en leek niet op de cerebella van andere primaten, zelfs niet van de nauw ver-

wante mensapen. Wat betreft dit orgaan vertegenwoordigde de mens een zijtak in de evolutie in 

plaats van een hoofdlijn. Vanwege deze uitzonderingspositie was het orgaan ongeschikt om als 

startpunt te dienen bij vergelijkend anatomisch onderzoek. Hiermee hing vervolgens een veel 

belangrijker besluit samen: de indeling en nomenclatuur van het menselijk cerebellum, die was 

gebaseerd op topografische anatomie, was volledig ongeschikt als basis voor de indeling en be-

schrijving van de cerebella van andere dieren.353  

Bolk pleitte voor een andere nomenclatuur voor de diverse cerebellaire onderdelen, gebaseerd op 

de fylogenetische ontwikkeling van het orgaan, en dus op vergelijkende anatomie. Hij verwoord-

de de reden hiervoor helder: “[M]eermalen blijkt het (...) dat reliefverhoudingen of wel onder-

deelen, die uit een descriptief oogpunt van slechts ondergeschikt belang zijn, uit een vergelij-

kend-anatomisch oogpunt zich als zeer belangrijk doen kennen.”354  
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Bolk voegde de daad bij het woord en kwam met een nieuwe indeling en bijbehorende nomen-

clatuur. Hiermee toonde hij naar eigen zeggen hoe de vergelijkende anatomie de topografische en 

descriptieve anatomie van de mens een dienst bewees. Ze verschafte een beter inzicht en droeg 

zo bij aan “zuivering en scherper afronding van descriptief-anatomische begrippen.”355  

5.1 Functielokalisatie in het cerebellum 

Maar Bolks vergelijkende anatomie van het cerebellum moest dus niet alleen als basis dienen van 

de descriptieve anatomie van de mens, maar ook van het fysiologisch en neurologisch onderzoek 

op dit gebied. Want de vaststelling dat het menselijk cerebellum en de (oude) nomenclatuur niet 

een geschikt uitgangspunt waren in het onderzoek, bood de mogelijkheid om nauwkeuriger fy-

siologische en klinische vragen te stellen. Bolk deed alvast een voorzet: hoe zit het met de lokali-

sering van functies in het cerebellum? Wilden de clinici en fysiologen daar een antwoord op, dan 

moesten ook zij de bestaande nomenclatuur prijsgeven.356 

Bolk liet het niet bij deze aanzet. In Over de physiologische beteekenis van het cerebellum ging hij een stap 

verder. Uitgaande van de overtuiging dat het cerebellum de coördinatie regelde van de motoriek 

zoals die wordt aangestuurd door bepaalde centra in de grote hersenen, kwam hij tot een lokali-

satie van functies in de kleine hersenen, zoals die ook al bij de grote hersenen was opgezet. Dat 

er ook in de kleine hersenen sprake was van functielokalisatie baseerde hij op de waarneming dat 

prikkeling van verschillende gebieden van de kleine hersenen effect had op de beweging van ver-

schillende lichaamsdelen.357 Let wel, deze coördinatiefunctie van het cerebellum, en de functielo-

kalisatie an sich waren aannames. Het ging hierbij om waarnemingen van anderen. Bolk deed zelf 

geen experiment. 

Zijn lokalisatie was dan ook niet gebaseerd op fysiologisch onderzoek, maar op correlaties die hij 

geconstateerd had bij de vergelijking van de zoogdiercerebella. Bolk zag een verband tussen de 

vorm, grootte en positie van de diverse onderdelen van het cerebellum en de beweeglijkheid, 

functie en onderlinge samenwerking van de spierstelsels van ledematen, kop, hals en staart. De 

bewegingen van de spieren in de ledematen werden volgens Bolk gecoördineerd vanuit de twee 

hemisferen van het cerebellum, terwijl de coördinatie van de spieren van hoofd, hals en staart 

vanuit het centrale deel van het cerebellum - de vermis - afkomstig was. Bolk kwam tot deze con-

clusie door de opvallende parallel tussen de mate van ontwikkeling van de genoemde delen van 

het cerebellum en de mate van fysiologische ontwikkeling van de spiergroepen. Zo was bij wal-

vissen, met hun onderontwikkelde ledematen maar krachtig ontwikkelde staart de vermis groot en 

waren de halfronden klein, terwijl bij de mens en de andere primaten de halfronden en vooral het 

bovenste deel, waar de coördinatie van de armen volgens Bolk gelokaliseerd was, het meest ont-

wikkeld waren. 

Bolk besefte dat hij zich met deze hypothese buiten de grenzen van zijn eigen vakgebied begaf. 

Dit deed hij niet omdat hij de behoefte had het terrein van de fysiologie te exploreren, maar om-

dat hij op zijn eigen terrein “een rijke ader” had gevonden die hem naar dit naburige terrein had 

gebracht. Gelukkig, zo stelde Bolk, werd de wetenschap echter niet stuksgewijs aan onderzoekers 

toebedeeld. Maar voor deze grensoverschrijding was naast de toevallige vondst ook een inhoude-
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lijk argument te vinden. In het algemeen was Bolk van mening dat de fysiologie eerst te rade 

moest gaan bij de anatomie. Bij het fysiologisch onderzoek naar de kleine hersenen gold dit eens 

te meer.358 Naast het vasthouden aan de verouderde nomenclatuur was het volgens Bolk namelijk 

een gebrek aan morfologische kennis dat ervoor had gezorgd dat het experimenteel onderzoek 

naar het cerebellum in tachtig jaar nauwelijks was opgeschoten en slechts tegenstrijdige resultaten 

had opgeleverd.359  

Zo was er bijvoorbeeld het vreemde verschil in effect tussen hond en konijn nadat bij beide 

ogenschijnlijk dezelfde helft van het cerebellum was verwijderd. Een dergelijk verschil was be-

langrijk, omdat de dierexperimenten altijd als model dienden om de menselijke situatie beter te 

begrijpen. Dit soort ogenschijnlijke tegenstrijdigheden bemoeilijkte het onderzoek voortdurend. 

Waren de onderzoekers echter beter op de hoogte van de vergelijkende anatomie van het cere-

bellum, dan zouden ze inzien dat een hemispheer van het cerebellum bij een hond iets heel anders 

was dan het technisch overeenkomstige onderdeel bij een konijn.360 Het hondencerebellum kon 

niet simpelweg gezien worden als een vergroot konijnencerebellum. Om maar te zwijgen van een 

directe vergelijking van een vogelcerebellum met dat van een zoogdier.361  

Toch ging Bolk naar eigen zeggen niet werkelijk over de grens van de morfologie heen, tenmin-

ste niet in de praktijk. Zijn functielokalisatie was slechts een hypothese, gebaseerd op een correla-

tie. Zowel deze hypothese als de op fylogenetische ontwikkeling gebaseerde nomenclatuur waren 

bedoeld als een richtlijn voor de experimenten van de fysioloog, waardoor deze preciezer te werk 

kon gaan.362 Daarmee eindigde de taak van de anatoom voor de fysioloog. Het was aan de laatste 

om deze handreiking aan te nemen.363 Daarmee lag ook het eindoordeel van Bolks hypothese 

over het cerebellum in de handen van de fysioloog, maar ook in die van de zorgvuldig waarne-

mende clinicus.364  

Het onderzoek naar het cerebellum toonde eens te meer hoe Bolk de relatie tussen de vakgebie-

den fysiologie en morfologie zag. Hoe meer de fysiologie en morfologie zich als zelfstandige on-

derzoeksrichtingen hadden ontwikkeld en hoe meer resultaten er gevonden werden, des te dieper 

werd de kloof tussen beide wetenschappen en daardoor werd het steeds moeilijker om een brug 

te slaan. Maar, zo zei Bolk, bij iedere morfoloog die overtuigd was dat vorm en functie slechts 

twee zijden zijn van dezelfde verschijning, moest voortdurend de vraag opkomen of er niet een 

mogelijkheid bestond om een draad te ontwaren die beide verbond.365   

Hij besloot dat weliswaar “[d]ie morphologische Differenzirung des Cerebellum (…) der Ausd-

ruck der Physiologie dies Organes” was, maar dat daarmee niet was gezegd dat de fysiologie ook 

het primaat had in de studie van dit of een ander deel. “Zuerst also Anatomie und dann Physio-

logie, wenn aber erst Physiologie, dan nicht ohne Anatomie,” zei Bolk de Duitse psychiater Von 

Gudden na, een van de pioniers op het gebied van functielokalisatie in de hersenen.366 
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5.2 Appreciatie en kritiek van fysiologie en kliniek 

Er was in ieder geval één fysioloog die Bolks handreiking over de waarde van de vergelijkende 

anatomie aannam en de methode navolgde: Gérard van Rijnberk. Deze was na zijn dermatoom-

experimenten met honden op het lab van Winkler teruggekeerd naar Italië. Hij erkende dat het 

fysiologisch en klinisch onderzoek naar de functielokalisatie in het cerebellum gebukt ging onder 

het ontbreken van een juiste anatomische indeling. “De physiologie, bij het vaststellen der pun-

ten, waar zij haar extirpatie- en prikkelproeven uitvoeren moet, de kliniek bij het vergelijken van 

den zetel van de ter sectietafel gekomen pathologische laesies, hebben een topographisch schema 

nodig.”367 Op het laboratorium van de fysioloog Luciani in Rome had hij, geholpen door de aan-

wijzingen van Bolk en de toepassing van zijn nieuwe nomenclatuur, fysiologisch onderzoek ge-

daan naar de functielokalisatie in het cerebellum van de hond.368 Voor twee gebieden in de kleine 

hersenen hadden Van Rijnberks experimenten Bolks hypothese ondersteund.  

Functielocalisatie in de kleine hersenen werd een ‘hot topic’, want in 1906 schreef het Rotter-

damse Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte een prijsvraag uit, die 

naadloos aansloot bij Bolks eindoordeel dat het aan de clinici en fysiologen was om de lokalisatie 

in het cerebellum werkelijk te ontrafelen. “Het Genootschap verlangt een experimenteel, nog 

liever een klinisch door autopsien streng gecontroleerd onderzoek, dat uitmaakt of localisatie van 

functies bij de verrichtingen van het cerebellum al of niet moet worden aangenomen.” Van Rijn-

berk stuurde een antwoord in en won de gouden medaille.369  

Van Rijnberk merkte echter wel op dat Bolks grondgedachte een twijfelachtig punt kende: Bolk 

ging bij zijn correlatie uit van de premisse, dat het cerebellum verantwoordelijk was voor de co-

ordinatie van de spierbewegingen. Maar uitgerekend de grootste kenner van het cerebellum, zijn 

Romeinse baas Luciani, wees coördinatie als functie van de kleine hersenen af.370 Luciani meende 

dat het cerebellum tot taak had om de willekeurige spierbewegingen te versterken en de spanning 

op peil te houden in de spieren die betrokken waren bij de houding en stand van het lichaam.371 

Voor Luciani hield het uitsluiten van een coördinerende functie van het cerebellum tevens het 

uitsluiten van functielokalisatie in. Hiervoor meende hij het bewijs te zien in de cytoarchitectuur 

van het cerebellum. Die was geheel eenvormig. Nergens zag hij verschillen in histologische bouw 

die konden duiden op een verschil in functie. Dat was een opvallend contrast met Bolk, die juist 

op basis van vergelijkend anatomisch onderzoek stelde dat de kleine hersenen histologische ge-

differentieerd waren - meer nog zelfs dan de grote hersenen.372 

De Leidse hoogleraar psychiatrie en neurologie G. Jelgersma meende te weten wat de kern van 

het verschil in opinie tussen Bolk en Luciani aangaande het laatste punt moest zijn. Jelgersma 

was het voor een belangrijk deel eens met Luciani. Hij had veelvuldig cerebellumcoupes onder de 

microscoop gezien en was tot de conclusie gekomen dat wat betreft de cytoarchitectuur dit or-

gaan zeer eenvormig was. In de grote hersenen was die echt wel gedifferentieerder. Dat was ook 

een van de punten van kritiek die hij op Bolks lokalisatiehypothese van het cerebellum had. Bolk 

had deze gebaseerd op te eenzijdig onderzoek namelijk alleen macroscopisch vergelijkend ana-
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tomische bestudering. Misschien dat morfologisch de windingsverhoudingen van het cerebellum 

zeer verschillend waren tussen verschillende dieren, maar dat gold werkelijk niet voor de histologi-

sche structuur. Wat dit betreft verschilden zoogdiercerebella zelfs niet zo van die van vogels. 

Waarom had Bolk niet de cytoarchitectuur bestudeerd? En verder: waarom was hij eveneens 

voorbij gegaan aan studie van het daadwerkelijke verloop van zenuwvezels van en naar het or-

gaan toe of hoe het hersendeel in het embryo tot stand kwam?373  

Bolk had inderdaad maar beperkt onderzoek gedaan en histologische differentiatie afgeleid uit 

evolutionair-morfologische pluriformiteit van dit orgaan. Daarmee was hij in feite op dat punt 

gestopt waar ook andere anatomen die de bouw van de overige delen van de hersenen hadden 

beschreven waren opgehouden. De ontrafeling van de fijnere structuur, de cytoarchitectuur, was 

niet aan hen te danken, maar aan de psychiaters. En dit gold dus ook voor het cerebellum, hoe 

(fylogenetisch) morfologisch van belang Bolks resultaten ook waren.  

Ondanks zijn kritiek vond Jelgersma Bolks op correlatie gebaseerde lokalisatie toch “plausibel en 

voorlopig door de feiten, die hij aanvoert, voldoende gemotiveerd.”374 Jelgersma was het namelijk 

oneens met Luciani dat een histologische eenvormigheid functielokalisatie zou uitsluiten,375 en hij 

was net als Bolk overtuigd van de coördinerende taak van het cerebellum. Tenslotte juichte hij 

net als Van Rijnberk Bolks nieuwe, op vergelijkende anatomie gebaseerde indeling van het cere-

bellum toe. In latere publicaties - Jelgersma bleef onderzoek doen naar de lokalisatie in het cere-

bellum376 - paste hij die nieuwe indeling zelf ook toe.  

5.3 Bolks synthese  

In 1908 schreef Bolk zijn laatste stuk over de kleine hersenen. Het was een kritische reactie op 

het proefschrift Over localisatie van functies in het cerebellum van de arts A. Binnerts dat bij Winkler 

was geschreven. Bolk gebruikte het proefschrift vooral om op de kritiek die in de tussentijd op 

zijn schema van functielokalisatie was gekomen te reageren.  

Jelgersma’s kritiek had hij inmiddels deels ter harte genomen: ook hij stelde nu dat de schors van 

de kleine hersenen histologisch overal hetzelfde was. De specifieke fysiologische betekenis van 

de diverse onderdelen van de schors moest daarmee overal volkomen gelijk zijn.377 Daarbij wees 

hij er op dat hij nooit had aangenomen dat er in het cerebellum een lokalisering van functies be-

stond, waarbij diverse regionen ieder een eigen lichaamsfunctie coördineerden, maar juist een 

lokalisering in functie. Als geheel diende het cerebellum de coördinatie van één functie, namelijk 

de spierbeweging. Alleen correspondeerden verschillende gebieden van het cerebellum met ver-

schillende regionen van het spierstelsel.378 Dat was de reden dat in weerwil van de histologische 

homogeniteit de macroscopische morfologie van het orgaan zeer gedifferentieerd was, aldus 

Bolk.  

Ook kwam Bolk terug op het verschil in opvatting over de functie van het orgaan tussen hem en 

Luciani. Was het cerebellum bedoeld voor coördinatie of versterking? Anders dan in zijn Physiolo-
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gische beteekenis zag Bolk nu helemaal geen tegenstelling tussen zijn eigen visie en die van Luciani. 

“Het kwam mij altijd voor, dat al die theorieën niet anders zijn dan verschillende formuleeringen 

van een in den grond identiek feit.” Bolk zocht de synthese: “De kleine hersenen zijn het centraal 

orgaan, dat in een ononderbroken continuïteit gedurende het geheele leven, den contractie-

toestand van het geheele spierstelsel als eenheid regelt.”379 Het verschil in opvatting was volgens 

Bolk dat Luciani meer de aard of het wezen van de regulatie op de voorgrond stelde, terwijl hij-

zelf aanvankelijk meer de verschijnselen van deze regulatie benadrukte. “En ik beschouw nu de 

kleine hersenen als het orgaan, dat de harmonie in de samenwerking van alle elementen, waaruit 

die eenheid bestaat, ononderbroken blijft onderhouden, het orgaan dat coördineert.”380 

Vooral op grond van het “in het vergelijkend anatomisch argument liggend correlatief motief” 

concludeerde Bolk dat de waarschijnlijkheid van het bestaan van lokalisering  nog steeds niet 

verminderd was “door tegenspraak van klinische en physiologische zijde.”381 Hiermee sloot Bolk 

het onderwerp definitief af. Verdere discussie liet hij over aan anderen.  

5.4 Besluit: Van Rijnberk en de scheiding van discipines 

Van Rijnberk bleef in zijn latere studies naar het cerebellum eveneens trouw aan de nieuwe inde-

ling van Bolk. De oude indeling van het menselijke cerebellum was en bleef ongeschikt zodra 

men met onderzoek aan dierlijke kleine hersenen startte.382 Het werk van Bolk had daarmee “den 

stoot gegeven tot een algeheele herziening onzer opvattingen over anatomische beteekenis der 

kleine hersenen.”383 Bovendien had Bolks lokalisatiehypothese de grondslag gelegd voor de stu-

die naar de functielokalisatie in dit orgaan en was het, geheel naar Bolks wens, het uitgangspunt 

geweest voor verdere onderzoekingen op verschillend gebied.384  

Toch moest van Rijnberk ook bekennen dat Bolks resultaten slechts op een waarschijnlijke loka-

lisatie van functies konden duiden, iets wat Bolk zelf overigens ook had ingezien en toegegeven. 

Want hoewel Van Rijnberk zelf met dierexperimenten had aangetoond dat het lokalisatieschema 

van Bolk deels klopte, was er nauwelijks iets bevestigd over de door Bolk voorgestelde lokalisatie 

in functie van de overige delen van het cerebellum.385  

Van Rijnberk wilde dan ook een loskoppeling van morfologie en fysiologie: wilde men instem-

men met de vergelijkend anatomische basis waarop Bolk zijn lokalisatieschema had ontworpen, 

dan moest men naar zijn mening diens puur fysiologische interpretaties afwijzen.386  

Ten aanzien van de eventuele waarde van klinische gegevens voor het lokalisatievraagstuk van de 

kleine hersenen stelde Van Rijnberk andermaal vast dat het menselijk cerebellum vanwege “de 
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zoo sterke uitbreiding van bepaalde gebieden” nauwelijks geschikt was om aan het vraagstuk van 

functielokalisatie bij te dragen.387 

 

Met zijn op vergelijkende anatomie gebaseerde nieuwe nomenclatuur en de constatering dat het 

menselijk cerebellum ongeschikt was als uitgangspunt voor onderzoek naar de functie van dit 

orgaan had Bolk voor de tweede keer aangetoond hoe waardevol ontleedkundig onderzoek was 

voor de kliniek en hoe onmisbaar voor de fysiologie. Maar naast de lovende woorden wat betreft 

deze resultaten was er ook kritiek uit neurologische, psychiatrische en fysiologische hoek. Vol-

gens Van Rijnberk haalde Bolks lokalisatieschema het uiteindelijk niet. Het was te speculatief en 

kon niet met voldoende fysiologische resultaten worden onderbouwd. Toch prees van Rijnberk 

Bolks schema omdat het in ieder geval het onderzoek naar de functie van het orgaan had weten 

te motiveren. Hoewel speculatief, was het ook een erg tot de verbeelding sprekend construct. 

Vergelijkbare kritiek en lof voor het schema kwam van Jelgersma. Ook hij vond het schema ze-

ker stimulerend, maar ook gebaseerd op te weinig feiten. De cytoarchitectuur en het vezelver-

loop van en naar het cerebellum had Bolk niet bestudeerd. Het valt op dat de kritiek zich richtte 

op wat Bolk beweerde over of juist had nagelaten op onderzoeksgebieden die buiten de feitelijke 

ontleedkunde lagen. Bolks onderzoeksmethode was dus eigenlijk te zeer beperkt geweest tot de 

morfologie voor de beweringen die hij deed op het gebied van de fysiologie en neurologie, en dat 

resulteerde in kritiek. Bolk was niet voor niets een ontleedkundige - de kern van zijn discipline 

(zowel in onderzoek als onderwijs) bestond uit macroscopisch morfologische snijdend werk.  

6. J. W. Langelaan: de neuroloog als anatoom  

In zijn bijdragen aan het neurologisch en neurofysiologisch onderzoek was Bolks blik dus aan-

zienlijk door zijn eigen disciplinaire grenzen ingeperkt. In de concluderende opmerkingen aan 

het einde van dit hoofdstuk zal betoogd worden dat Bolk dat niet als een probleem opvatte. Hij 

wilde immers geen neuroloog of specialist in neuroanatomie zijn.  

Bolks eenzijdige benadering van de neurologische en fysiologische onderzoeksproblematiek 

komt vooral scherp aan het licht wanneer zijn onderzoeksmethode en -doelen zoals hierboven 

beschreven, vergeleken worden met die van zijn Leidse collega tussen 1903 en 1909, Jacobus 

Willem Langelaan (1871-1963). Langelaan kan in bepaalde opzichten beschouwd worden als 

Bolks tegenpool. Was Bolk de eerste anatoom sinds jaren die zich richtte op medisch relevant 

neurologisch onderzoek, Langelaan was de eerste (en enige) neurologisch specialist die benoemd 

werd tot anatoom. 

Langelaan had in Amsterdam geneeskunde gestudeerd en was daarna aan promotieonderzoek 

begonnen naar de spierspanning (Over spiertonus (1900)) op het laboratorium van Winkler. Hoewel 

dit onderzoek wel degelijk in verband stond met de klinische neurologie, werkte Langelaan het 

zo overwegend fysiologisch uit, dat niet Winkler, maar Thomas Place, hoogleraar fysiologie, Lan-

gelaans promotor werd. Na zijn promotie specialiseerde hij zich bij Winkler in de klinische neu-

rologie. In januari 1903 verliet hij als specialist in de neurologie Winklers lab. Toch ging hij toen 

niet de kliniek in. In december 1902 overleed de Leidse anatoom Teunis Zaaijer, na bijna veertig 

jaar hoogleraarschap. Het overlijden viel midden in de cursus en de medische faculteit zat daar-
                                                 
387 Van Rijnberk, ‘De jongste gegevens aangaande de plaatselijke verdeeling der verrichtingen in de kleine hersenen, 
naar bevindingen aan het ziekbed’ (1925) 385. 



 123 

mee met een lastig probleem. Omdat ze goed besefte dat een nieuwe hoogleraar niet snel gevon-

den was, pleitte ze voor een spoedige aanstelling van een tijdelijk lector in de anatomie. Drie we-

ken na Zaaijers dood was met Langelaan de kandidaat voor dit lectoraat gevonden. Volgens de 

voorzitter van de faculteit, de fysioloog Willem Einthoven, was Langelaan “behalve door zijne 

bekwaamheden op het gebied der Anatomie ook dáárom de juiste man (...) omdat hij te Amster-

dam dikwijls als docent is opgetreden en daarvoor den grootsten lof van zijne meerderen heeft 

mogen inoogsten.”388 

In de aanbeveling viel ook de naam van Winkler. Zijn positie en invloed zal er vooral voor ge-

zorgd hebben dat de onervaren wetenschapper het Leidse lectoraat toebedeeld kreeg. Dit lecto-

raat werd uiteindelijk omgezet in een professoraat omdat geschiktere kandidaten (Bolk, Van Wij-

he) afhaakten.389  

Daarmee werd Langelaan niet alleen de eerste en enige clinicus die werd benoemd als hoogleraar 

in een fundamenteel vak, maar vooral - gezien zijn onderzoeksinteresse - de eerste (neu-

ro)fysioloog die benoemd werd in de ontleedkunde. Dit was met recht een merkwaardige keuze, 

aldus Langelaans biograaf, de latere hoogleraar histologie C.G. Heringa: “Hoe, terwijl tot dusver 

heel zijn denken en werken zo uitgesproken in de functionele richting lagen en het ook een fysio-

logisch tijdschrift was, waarin hij zijn werk naar het buitenland bracht, kon hij zich aangetrokken 

gevoeld hebben tot een zo bij uitstek morfologisch vak als de anatomie?”390 

Uit Langelaans inaugurele rede was volgens Heringa te begrijpen waarom de anatomie wel dege-

lijk bij Langelaans wetenschappelijke visie paste. De morfologische wetenschappen, anatomie en 

histologie, hadden de taak modellen te zoeken die de levensverschijnselen zichtbaar en begrijpe-

lijk konden maken om zo de grondslagen te geven aan de fysiologie. De modellen toonden bo-

vendien “dat iedere verklaring des levens, welke wij in staat zijn te geven, slechts eene mechani-

sche kan zijn.”391 Voor Langelaan was de vorm een substraat en de anatomie een middel en geen 

doel. Zijn anatomie was een fysiologische anatomie die vergelijkbaar was met die van H. von 

Meyer.392 Langelaan noemde als voorbeeld de studie van spierbeweging door met behulp van fo-

tografie (gewoon of Röntgen) opeenvolgende fasen van de contractie vast te leggen. 

Langelaan bleek echter niet zozeer een fysiologisch anatoom te zijn maar vooral een neuroloog. 

In zijn zeven Leidse jaren richtte hij zijn onderzoek strikt op de fysiologie, anatomie, histologie 

en pathologie van het zenuwstelsel.393 Hij werkte dus net als Winkler, maar ook Jelgersma, bin-

nen het domein van een vakgebied waarvan de grenzen bepaald werden door de inhoud en niet 

door de methode, zoals anatomie of fysiologie. 

Dat Langelaan een neuroloog was, laat zich ook afleiden uit de manier waarop hij zijn onderwijs 

invulde. Heringa vermoedde dat Langelaans vertrek uit Leiden te maken had met het feit dat hij 

                                                 
388 Brief fac. geneeskunde aan curatoren  RUL 15-01-03, mede namens eerste door laatste in afschrift aan minister 
van BiZa gestuurd (19-01-03) samen met begeleidende brief ter ondersteuning van het verzoek tot aanstelling on-
dersteunde. Archief Ministerie BiZa: hoger onderwijs, stukken betreffende benoeming, ontslag, bezoldiging en pen-
sionering van hoogleraren en lectoren RUL; NA 2.04.11 Inv. nr 142: 544. (met dank aan A. van Piekeren). 
389 Zie hoofdstuk 4 paragraaf 2. 
390 Heringa, ‘Levensbericht van Jacobus Willem Langelaan’ 343.  
391 Langelaan, Over de methoden der morphologie (1903) 20.  
392 zie hoofdstuk 1 paragraaf 3.2. 
393 Zie o.a. Langelaan, ‘Over den vorm van het rompmyotoom (1ste mededeeling)’ (1904); idem, ‘On congenital 
ataxia in a cat’ (1907); idem, ‘On the development of the large commisures of the telencephalon in the human brain’ 
(1908). 
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het “doceren van buiten zijn belangstelling liggende systematische anatomie teveel gevoeld heeft 

als een belemmering in zijn eigen wetenschappelijke taak.”394 Het feit dat Heringa aan Langelaan 

als docent vooral goede herinneringen had vanwege zijn enthousiasme bij het onderwijs van de 

bouw van de hersenen, verraadt te meer zijn inhoudelijke voorkeur.  

Langelaan zal zijn tekortkomingen in de anatomie van te voren hebben ingezien. In zijn intreere-

de wees hij op zijn onderwijs (als lector) dat vele gebreken kende. Bovendien zou hij van zijn 

studenten eisen dat ze zelfstandig, met goede voorbereiding en een weldoordacht plan, het prak-

tisch deel van het onderwijs zouden gaan uitvoeren, en zichzelf beperken tot het geven van 

hoorcolleges.395 Langelaan was geen snijder. 

Hoezeer Langelaan zich in het neurologische domein bleef ophouden blijkt ook uit de redenen 

waarom hij in 1909 ontslag nam. De belangrijkste hiervan was het stelselmatig tekort aan lijken 

voor snijpractica, waardoor het onderwijs ernstig beperkt werd en onder de maat dreigde te ra-

ken. Maar daaraan gekoppeld was een reden die duidelijk toonde dat de neuroloog Langelaan bij 

de ontleedkunde op de verkeerde plaats zat. Langelaan voerde namelijk aan dat het gebrek aan 

lijken ook zijn onderzoeksmogelijkheden had ingeperkt en dat hij om die reden het wetenschap-

pelijk werk in de richting van de neuropathologie had gestuurd. Het onderzoek op dit gebied 

vond plaats met proefdieren, maar om medisch relevant te zijn was controle van de experimen-

ten aan het ziekbed noodzakelijk. “[Z]onder Klinisch medische controle moet ook deze richting 

van anatomisch onderzoek op niets uitloopen.”396 In Leuven, waar de anatoom Van Gehuchten 

aldus Langelaan dezelfde problematiek had gekend en zich eveneens op de neuropathologie had 

gericht, had men het belang van de controle ingezien en hem een kleine klinische afdeling gege-

ven. Langelaan wilde ook graag een eigen “Polikliniek voor organische zenuwziekten”, met een 

stuk of 20 patiënten. 

Er was nog een reden waarom hij zo’n eigen klinische afdeling wilde. Langelaan had naar eigen 

zeggen in zijn onderwijs vooral rekening gehouden met het belang van de anatomie voor de toe-

komstige medische praktijk van zijn studenten. Aanvankelijk was hij door zijn eigen klinische 

achtergrond hiertoe zeer goed in staat geweest. Maar inmiddels stond hij als hoogleraar van een 

fundamenteel medisch vak al zo lang buiten die praktijk dat hij hiermee steeds minder voeling 

had gekregen. Wanneer hem officieel het klinisch onderwijs in de neuropathologie werd opge-

dragen - naar hij aanvoerde vanwege zijn opleiding de enige mogelijke richting - zou dat ook 

voor de voor zijn anatomische lessen zo noodzakelijke binding met de medische praktijk gunstig 

zijn. Het zou zeker niet een te grote leeropdracht worden, want het anatomisch onderwijs vergde 

door het tekort aan lichamen toch maar een beperkte hoeveelheid van zijn kracht.397 

Maar de medische faculteit adviseerde de curatoren niet op Langelaans klinische voorstel in te 

gaan. Om het onderwijs in de anatomie op peil te houden, zo voerden ze aan, moest de hoogle-

raar er niet een andere werkkring bij zoeken omdat dit onderwijs hem maar weinig kracht kostte, 

maar juist al zijn energie steken in alternatieve middelen die het anatomisch onderwijs zouden 

verbeteren. Bovendien, zo meende de faculteit, eiste het onderwijs in de neuropathologie zo veel 

                                                 
394 Heringa, ‘Levensbericht van Jacobus Willem Langelaan’ 345. 
395 Langelaan, Over de methoden der morphologie (1903) 23. 
396 Brief Langelaan aan curatoren RUL, 14-7-1908. Ingekomen stukken curatoren RUL 1908 nr. 613; UBL AC3: 154. 
(met dank aan A. van Piekeren). 
397 Brief Langelaan aan curatoren RUL, 5-1-1909.  Ingekomen stukken curatoren RUL 1909 nr. 24; UBL AC3: 158. 
(met dank aan A. van Piekeren). 
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werkkracht, dat de docent hierin nooit tijd zou overhouden voor de anatomie. En dit terwijl de 

anatomie zelf juist ook een veelomvattend vak was.398 De curatoren namen dit advies over. Voor 

Langelaan zat er niets anders op dan te vertrekken. 

 

Voor Langelaan - als neuroloog – was anatomie slechts een onderdeel geweest van een groter 

medisch wetenschappelijk geheel waartoe net zo goed de fysiologie, dierexperimenten en contro-

le aan het ziekbed in een kleine kliniek behoorden. Maar binnen de anatomie als universitair vak 

had Langelaan al gauw de grenzen van zijn interessegebied bereikt. Zijn wens om vanuit de ont-

leedkunde een neuropathologische kliniek te leiden kon alleen op verontwaardiging rekenen. 

Vergelijk dit met Bolk die zijn grenzen in de methode van onderzoek doen vond, wat hem op 

kritiek juist van neurologen en fysiologen kwam te staan, toen hij een fysiologisch model voor 

functielokalisatie op vergelijkende anatomisch onderzoek baseerde. Dus zowel Bolk en Langel-

aan werden in hun handelen beperkt door de grenzen van de anatomische discipline. Langelaan 

vanwege de grenzen van het vak, Bolk vanwege de (morfologische) methoden van het onder-

zoek.  

De zaak Langelaan toont hoezeer zijn onderzoeksmotivatie met die van Bolk verschilde: het was 

voor de neuroloog Langelaan ondenkbaar zich op andere anatomische onderzoeksgebieden te 

richten (zoals de vergelijkende anatomie) omdat hij geïnteresseerd was in de werking van het ze-

nuwstelsel. Aan de andere kant was Bolk juist vanuit vergelijkend anatomische interesse in het 

cerebellumonderzoek en kwesties over de functionele betekenis van dit orgaan verzeild geraakt. 

Toen Langelaan in 1909 inzag dat het onmogelijk was voor hem als neuroloog onderzoek te 

doen in de rol van hoogleraar anatomie stapte hij op. Na Bolks stuk over de functielokalisatie in 

het cerebellum uit 1908 startte hij geen functioneel onderzoek met proefdieren om zijn lokalisa-

tiehypothese te bewijzen, en evenmin legde hij de zenuwvezels bloot tussen spiergroepen en 

kleine hersenen. Bolk stapte af van het medisch relevant onderzoek. In plaats hiervan verdiepte 

hij zich in de antropologie van de Nederlandse bevolking, de bouw van het urogenitaalkanaal en 

de ligging van het achterhoofdsgat bij mens en mensaap.  

7. Het einde van het mechanistische brein 

Het mechanistisch hersenonderzoek waarin de studie van anatomie, cytoarchitectuur en fysiolo-

gie de basis vormden raakte op zijn retour. Dit had te maken met een algehele afkeer van de re-

ductionistische benadering in de natuurwetenschappen.399 Vanaf de jaren 1910 waren de meeste 

psychiaters het erover eens dat hun vak essentieel anders was dan de neurologie en andere medi-

sche wetenschappen. De psychiatrie was meer dan de bestudering en behandeling van kapotte 

centrale zenuwstelsels als machines en had juist meer verbanden met de psychologie en filoso-

fie.400 

Winkler bleef echter zijn leven lang overtuigd dat de anatomie en fysiologie van het brein de ba-

sis waren van de psychiatrie. In dit opzicht was hij meer een natuurwetenschapper dan psychia-

                                                 
398 Brief fac. geneeskunde aan curatoren RUL, 31 maart 1909.  Ingekomen stukken curatoren RUL 1909 nr. 301; 
UBL AC3: 159. (met dank aan A. van Piekeren). 
399 Zie hoofdstuk 5. 
400 De Waardt, ‘De Konijntjes van Winkler’ 162. 
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ter.401 Vooral was Winkler echter een medisch wetenschapper, die de banden tussen zijn psychia-

trie en de fundamentele anatomie en fysiologie aanhaalde. 

Toch was ook Winkler zelf genuanceerder gaan denken over de strikt mechanistische benadering 

van geestes- en zenuwziekten. Zo toonde hij zich in zijn inaugurele rede in Utrecht (1915) voor-

zichtiger wat betreft de lokalisatieprincipe. Winkler vond het nodig paal en perk te stellen aan de 

verklarende mogelijkheden ervan: “[E]lke analyse eener functie, (...) al was zij ook nog zoo duide-

lijk aan een vaste plaats of aan een bepaald orgaan gebonden [leerde] steeds de aanwezigheid (..) 

kennen van een factor, die met elke localisatie den spot dreef.“402   

Maar Winkler waarschuwde ook de psychologen. Ze hadden nogal wat kritiek geuit aan het adres 

van de anatomen en fysiologen. De langzaam voortzwoegende ontleder en experimentator was 

verweten dat ze zonder een duidelijk omschreven medisch doel te werk gingen. En dat terwijl 

volgens Winkler er ook op de benaderingen van deze psychologen wel het een en ander viel af te 

dingen. “Want daartegenover staat, dat elk afgerond psychologisch stelsel, zoodra het met vast-

staande feiten der zenuwphysiologie in botsing kom of er geen rekening mee houdt, wel groote 

bewondering zal kunnen afdwingen voor het menschelijk vernuft, dat het schiep, maar een we-

tenschappelijke toekomst niet zal bezitten.”403 

‘Blijf bij de feiten’ leek Winkler hiermee aan te geven: de anatomen en fysiologen waren terug-

houdender geworden met hun materialistische kijk en mechanistische methoden het hele leven te 

willen verklaren. Het zou ook verstandig zijn als de psychologie ophield met kunstig bedachte, 

alles verklarende theorieën te lanceren die geen lang leven beschoren waren. 

 

Conclusie 

Waarden van het anatomisch onderzoek  

Bolk had in twee onderzoeksgebieden, de segmentale anatomie en de bouw van het cerebellum 

bewezen dat er ook wat betreft de menselijke macroscopische bouw toch nog wel wat op te hel-

deren was. Bij de segmentale anatomie ontrafelde Bolk daadwerkelijk een menselijke structuur, 

bij het cerebellumonderzoek was het juist de vergelijkende studie die hem op de onjuistheid van 

de nomenclatuur van het menselijk cerebellum bracht en bovendien de ongeschiktheid van dit 

menselijke cerebellum als uitgangspunt voor vergelijking met andere dieren. Bolk bewees zo dat 

de beschrijvende menselijke anatomie nog allerminst een dood onderzoeksgebied was en even-

eens dat de vergelijkende anatomie wel degelijk van waarde was voor goed begrip van die mense-

lijke anatomie. In dit verband sloot Bolks cerebellumonderzoek ook aan bij de onderzoeksrich-

ting van het Centraal Herseninstituut.  

Maar Bolk toonde bovendien hoe belangrijk deze nieuwe (vergelijkend) anatomische kennis was 

voor het fysiologisch en neurologisch onderzoek. Zo betoogde hij dat voor dierexperimenten die 

de precieze lokalisatie van functies in het cerebellum - ook bij de mens - moesten ontrafelen, 

kennis van de ware (op evolutionaire morfologie gebaseerde) structuur en indeling cruciaal was. 

                                                 
401 Zie De Waardt, ‘De Konijntjes van Winkler’ 167; Faasse, Zuiver voor de wetenschap 34. 
402 Winkler, De verhouding der psychologie tot de physiologie van het zenuwstelsel (1915) 27. 
403 ibid. 29-30. 
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Bolks handreiking aan de fysiologen werd in ieder geval door de onderzoekers Van Rijnberk en 

Winkler van harte aanvaard.  

Bolks toenadering tot de fysiologie betekende een breuk met het ontleedkundig onderzoek in de 

bijna veertig jaar daarvoor. Anders dan vlak na de scheiding van anatomie en fysiologie toen het 

eerste een steunvak in het onderwijs werd, leverancier van een pakket noodzakelijke kennis van 

de bouw van het menselijk lichaam voor de toekomstig arts, en het tweede met zijn reductionisti-

sche onderzoeksmethode de basis van de nieuwe wetenschappelijke geneeskunde, had Bolk nu 

een andere rol voor de ontleedkunde op het oog. Bolks humane anatomie was een onderzoeks-

vak dat wetenschappelijk noodzakelijke kennis en inzichten leverde, zonder welke de fysiologie - 

althans in de genoemde gevallen - haar taak niet goed kon uitvoeren. Eerst anatomie en dan fysi-

ologie, aldus Bolk. Daarin ging hij bij zijn cerebellumstudies een stap verder dan bij zijn segmen-

tatie-onderzoek. Hij hield het immers niet bij een strikt anatomisch onderzoek, maar verbond er 

een fysiologische hypothese (over functielokalisatie) aan. Zo vormde het anatomische onderzoek 

niet alleen de basis waarop de fysioloog zijn onderzoek deed, maar meende Bolk ook nog de 

richting van dat onderzoek aan te moeten geven.  

Bolks onderzoek naar segmentale anatomie en cerebellum wilde ook een bijdrage leveren aan het 

onderzoek en de praktijk van clinici - vooral neurologen maar in geval van de segmentale anato-

mie ook chirurgen. Daarmee kende Bolk een derde waarde toe aan het anatomisch onderzoek. 

Wel moet gezegd worden dat zijn segmentaal-anatomische resultaten van grotere blijvende waar-

de waren voor zijn geneeskundige vakbroeders dan zijn cerebellumstudies. Daarvan bleek slechts 

de nieuwe indeling van waarde.  

Neuroanatomisch onderzoek als doel of middel? 

Bolk voldeed volledig aan de verwachtingen van de jonge faculteitsleden die in hem een nieuwe 

anatomische richting vertegenwoordigd zagen. Hij had het menselijk anatomisch onderzoek weer 

tot leven gebracht en het de waardige plek in de medische faculteit teruggegeven die het ooit be-

kleedde. Door de relevantie van het onderzoek voor fysiologie en neurologische kliniek wist hij 

het vak niet alleen voor de medische opleiding maar ook voor de medische wetenschap en prak-

tijk op de kaart te zetten. Maar was Bolk door die medische relevantie daadwerkelijk een andere 

anatomische richting ingeslagen dan zijn evolutionair morfologische voorgangers? En wat was 

daarvoor dan zijn motivatie?  

Het onderzoek naar de morfologie van het cerebellum was Bolk overduidelijk gestart vanuit een 

evolutionair morfologische interesse. Naar aanleiding hiervan richtte hij zich op de neurologische 

problematiek van de functielokalisatie in dit deel. Maar dit deed hij niet met dierexperimenten, of 

histologische methoden - wanneer Bolk dat gedaan had was hij werkelijk op neurologisch of 

functioneel anatomisch terrein gekomen. Nee, Bolk bleef strikt vergelijkend morfologisch onder-

zoek doen en ‘ontdekte’ zo een correlatie tussen spiergroepen en lokalisatie van de functie hier-

van in het cerebellum.  

Het segmentaal-anatomisch onderzoek van Bolk was dan wel vooral gericht op de ontrafeling 

van de segmentale innervatie bij de mens, toch wortelde ook dit onderzoek volledig in de evolu-

tionaire morfologie. In hoofdstuk 5 zal aan bod komen dat het voortvloeide uit dat van Bolks 

voorganger Ruge. Overigens, ook nu weer trachtte Bolk geen specifieke functionele vragen met 

dierexperimenten op te helderen of neurologische problematiek aan te kaarten.  



 128 

Ook uit Bolks bijdrage aan de oprichting van het Centraal Instituut voor Hersenonderzoek blijkt 

vooral zijn evolutionair morfologische interesse. Meteen al werd met het noemen van Artis de 

vergelijkende anatomie van het brein de belangrijke richting waarin in het toekomstig instituut 

gewerkt zou worden. Door Bolks inspanningen werd dit instituut vervolgens gekoppeld aan zijn 

eigen in oprichting zijnde laboratorium. Deze locatie naast de ontleedkunde en in de nabijheid 

van Artis maakte het onderzoek van dit instituut in een andere richting dan de vergelijkende ana-

tomie zeer onlogisch. Was Winklers partner in de onderhandelingen een ander geweest, bijvoor-

beeld Langelaan, Jelgersma of Van Rijnberk, dan was het maar helemaal de vraag geweest of de 

vergelijkende anatomie zo’n nadrukkelijke rol gespeeld had in de argumentatie voor oprichting. 

Genoemde voorbeelden tonen dat Bolk niet brak met de evolutionaire morfologie van zijn voor-

gangers. Hij was er niet primair op gericht een bijdrage te leveren aan het neurologisch-

psychiatrisch onderzoek. Eerder lijkt het dat Bolk zijn (neuro)anatomische bevindingen als een 

middel gebruikte om zijn naam als ‘medisch’ anatoom waar te maken om daarmee zijn positie als 

ontleedkundige te verbeteren.  

Mogelijk onder invloed van Winkler had Bolk het belang ingezien van zijn segmentale anatomie 

voor de kliniek en het fysiologisch onderzoek. Hiermee behaalde hij drie successen: hij bewees 

de medische relevantie van het anatomisch onderzoek, hij verbeterde de positie van de anatomie 

ten opzichte van de fysiologie en andere medische disciplines en tenslotte vestigde hij zijn eigen 

naam als anatoom.  

Ook moet Bolk helder het belang hebben ingezien van participatie in het op dat moment nog 

veelbelovende neurologisch-psychiatrisch onderzoek waarbij zijn goede vriend Winkler volop 

betrokken was. Voor dit onderzoek was immers naast fysiologische, histologische en patholo-

gisch-anatomische kennis van het brein ook de macroscopische humane en vergelijkende (neu-

ro)anatomie van belang. Met de cerebellumstudies en zijn betrokkenheid bij de oprichting van 

het herseninstituut kon Bolk andermaal het belang van het ontleedkundig onderzoek onderstre-

pen.  

Een laatste aanwijzing voor een opportunistisch motief voor deelname aan het neurologisch on-

derzoek is de opvallende coïncidentie tussen de beëindiging van dat onderzoek, de tanende po-

pulariteit van het reductionistisch onderzoek als geheel én het gereedkomen van Bolks eigen la-

boratorium. Het is niet onwaarschijnlijk dat Bolk stopte met de medische relevantie van zijn on-

derzoek te benadrukken toen zijn laboratorium voor elkaar was en de neurologische richting 

voor gezien hield toen hier niet meer mee te scoren viel. In zijn nieuwe laboratorium richtte hij 

zich vooral weer op evolutionair morfologische vraagstukken. 

Onderzoeksmethoden  

Een laatste aanwijzing dat Bolk bij het neurologisch-psychiatrisch onderzoek betrokken was uit 

opportunistische motieven heeft te maken met zijn onderzoeksmethode. Zoals al beschreven 

kwam - anders dan bij de ontrafeling van de segmentale rangschikking in het perifere zenuwstel-

sel - bij het onderzoek naar de bouw en werking van het centrale zenuwstelsel meer kijken dan 

macroscopisch onderzoek van een anatoom en prikkelingsproeven van een fysioloog. Voor het 

onderzoek naar de bouw en werking van het brein was het noodzakelijk de fijnere bouw (cytoar-

chitectuur) van het brein te leren kennen. Vervolgens moest deze kennis gecombineerd worden 

met de resultaten uit neurofysiologische dierexperimenten. Om de kennis en experimenten ten-
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slotte van enige klinische waarde te laten zijn moesten ze getoetst worden aan neuropathologi-

sche gevallen bij de mens. Jelgersma bekritiseerde Bolk omdat hij zich bij zijn cerebellumonder-

zoek beperkt had tot morfologisch onderzoek.  

Toch laat zich Bolks methodekeuze niet alleen verklaren uit gebrek aan werkelijke interesse in 

het onderzoeksgebied. Als anatoom bediende Bolk zich van de onderzoeksmethode van de mor-

foloog. Dat hield in zijn geval in dat hij zich vooral tot macroscopisch beschrijvend onderzoek 

beperkte, of dat nu de medische (neurologische) wetenschap diende of niet. De psychia-

ter/neuroloog bediende zich van verschillende onderzoeksmethoden. Het was juist de combina-

tie van dierexperimenten, verbeterde histologische snij- en kleurtechnieken, patiëntenobservatie 

en ontleding van breinen waarmee zij rond de eeuwwisseling zorgde voor de doorbraken. Daar 

stak de methode van de morfoloog schril bij af. Niet voor niets faalde Langelaan als anatoom, 

terwijl hij als neuroloog belangrijk onderzoek had kunnen doen. 

Bolk wilde wellicht niet anders dan met zijn morfologie een bijdrage leveren aan de neurologi-

sche vraagstukken, om zo de medisch relevantie van de anatomie te benadrukken. Mogelijk 

droeg het besef dat deze methode voor inzicht in de complexe structuur van het brein te beperkt 

was bij aan zijn besluit verdere stappen op het gebied van de bouw van het brein achterwege te 

laten. 
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4. De School van Bolk - anatomie als bloeiende discipline 

Inleiding 

Toen de student J.A.J. Barge in 1903 voor het eerst met Lodewijk Bolk in aanraking kwam, zag 

hij een jongeman van 36 jaar met een “donkerbruinen, weligen krullenbol, ’n zwierigen snor en 

een ietwat stijf baardje.” De anatoom droeg een stalen brilletje, en volgens Barge een slecht zit-

tende gerafelde pantalon, een stijf dichtgeknoopte geklede jas die in 1903 behoorlijk uit de tijd 

was (hij leek, in de woorden van Barge, wel een erfstuk van Ruge), met hierop tenslotte een “stijf 

gestrikte wijd afstaande zwarte Lavalièredas.” 404 

Deze beschrijving van Bolks uiterlijk kwam aardig overeen met een aantal van zijn karaktertrek-

ken: hij besteedde weinig aandacht aan zijn uiterlijk, omdat het ‘innerlijk’ er meer toe deed, hij 

was voor zijn 36 jaar ouwelijk, of misschien ernstig, en bovenal erg gesloten. Het waren deze ka-

raktertrekken die Bolk bij uitstek geschikt maakten voor zijn vak. De geslotenheid, de serieusheid 

en de warsheid van uiterlijk vertoon maakten dat hij zich volledig kon storten op de inhoud, op 

zijn wetenschappelijk werk.  

In het wetenschappelijk onderzoek had Bolk al vroeg naam gemaakt. Zoals we in de vorige twee 

hoofdstukken zagen hadden de resultaten van zijn segmentaalanatomisch onderzoek vanwege 

hun medische relevantie meegespeeld bij zijn benoeming tot hoogleraar. Toch was de medische 

herwaardering van de anatomie niet het enige wapenfeit van de jonge anatoom. Dit hoofdstuk en 

de volgende twee pogen dat te laten zien. 

Aan het begin van de 20e eeuw maakte in Nederland de anatomie een opbloei door, zowel we-

tenschappelijk als institutioneel. Wetenschappelijk beperkte zich dat niet tot medisch relevant 

onderzoek alleen. De evolutionaire morfologie, elders in de wereld toch wel op haar retour, 

bloeide in Nederland volop juist door het onderzoek van ijverige anatomen als Bolk. Daarnaast 

richtten de anatomen zich op antropologische kwesties.  

Ook institutioneel bloeide de anatomie aan het begin van de 20e eeuw. Vanaf 1909 werden aan 

drie van de vier Universiteiten nieuwe laboratoria voor de anatomie geopend, die daarmee defini-

tief afrekenden met het naar binnen gekeerde 19e-eeuwse anatomisch kabinet. Rond dezelfde tijd 

kwam er na meer dan 30 jaar een einde aan het chronische tekort aan Nederlandse medisch ge-

schoolde ontleedkundigen. Bovendien verscheen voor het eerst sinds 70 jaar een Nederlandstalig 

leerboek in de anatomie. Bovenal genoten de anatomen echter aanzien onder de studenten ge-

neeskunde, vooral vanwege hun heldere onderwijs. Kortom, de anatomie stond weer in het cen-

trum van de belangstelling en de anatoom aan het begin van de 20e eeuw was een medisch ge-

schoolde, zelfverzekerde en geliefde docent met een diepgewortelde interesse in fundamentele 

morfologische, biologische of antropologische vraagstukken zonder daarbij de relatie met de 

medische wereld uit het oog te verliezen.  

Dit hoofdstuk gaat over deze opbloei van de anatomie als discipline aan de universiteit, en zal 

tonen dat het harde werken van Bolk de belangrijkste kracht achter die bloei is geweest. Hoe wist 

Bolk toonaangevend te worden? Hoe kon het dat een ongepromoveerde onervaren medicus am-

per dertig jaar later kon bogen op een nieuw lab, een bloeiende vereniging, een leerling van eigen 

kweek op iedere leerstoel in Nederland, inclusief Indië en bovendien een museumverzameling 

                                                 
404 Barge, ‘Prof Dr. L. Bolk’ (1930). 
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van meer dan 4000 objecten en een publicatielijst van meer dan honderdzestig originele weten-

schappelijke artikelen. Bij dat wetenschappelijk onderzoek zal in volgende hoofdstukken uitge-

breid stil worden gestaan. In dit hoofdstuk zal vooral Bolk als docent en hoofd van het lab aan 

bod komen. Kwesties over onderzoek komen ter sprake, maar vooral in relatie tot de manier 

waarop Bolk het onderwijs en zijn laboratorium inrichtte. Hoe zag Bolks onderwijs eruit en hoe 

verhield dit zich tot dat van zijn voorganger en tot zijn onderzoek?  

In 1903 was het aanzien van Bolk al zo gestegen dat hij gepolst werd voor het hoogleraarschap in 

Leiden. Dit leidde tot acties van studenten die hun zeer gewaardeerde docent niet kwijt wilden en 

van de gelegenheid gebruik maakten om te pleiten voor een nieuw laboratorium voor Bolk. Toen 

Bolk besloot niet te vertrekken werd hem behalve een nieuw lab ook uitbreiding van het assiste-

rend personeel toegezegd. Het was de invulling van dit zogenaamde prosectoraat waarmee hij de 

basis legde van de ‘school van Bolk’, die uiteindelijk de Nederlandse ontleedkunde tot in de jaren 

vijftig zou domineren. Welke functies had die prosector en hoe zorgde Bolk voor een kweek-

school? Waarom waren Bolks aldus gevormde leerlingen in trek als hoogleraar anatomie? In hoe-

verre verschilden ze van hun leermeester en wat namen ze van hem over?  

Uiteindelijk zou de Nederlandse ontleedkunde tot volle bloei komen met de oprichting van de 

Nederlandse anatomenvereniging en de publicatie van het Leerboek voor Ontleedkunde. De symboli-

sche kroon op de anatomische renaissance kwam in 1925, toen er na eeuwen weer een Anatomi-

sche Les - van Bolk - geschilderd werd.  

Door het hoofdstuk heen zal ook worden stilgestaan bij Bolks karakter. Bolk was een strenge, 

bijna tirannieke docent, maar zeer geliefd. In hoeverre was zijn karakter, verantwoordelijk voor 

zijn instelling in onderwijs en onderzoek, bepalend voor zijn eigen roem en in hoeverre namen 

zijn leerlingen elementen hiervan over?  

1. Het onderwijs 

Tijdens het professoraat van Bolk bleef het medisch curriculum in hoofdlijnen gelijk aan dat ten 

tijde van zijn Duitse voorgangers. De studenten volgden in het eerste jaar colleges en practica in 

de natuur- en scheikunde, plantkunde, zoölogie en geneesmiddelenleer. Het jaar werd afgesloten 

met een propedeutisch examen. In de twee jaar daarna volgde de student algemene pathologie, 

histologie, fysiologie en anatomie. Deze twee jaar werden afgesloten met het kandidaatsexamen. 

Hierna volgden twee jaar van colleges, patiëntendemonstraties en practica in interne geneeskun-

de, neurologie, heelkunde, gynaecologie, bacteriologie, gezondheidsleer, farmacologie en patho-

logische anatomie. Dit vierde en vijfde jaar van de studie werd vervolgens afgesloten met een 

doctoraalexamen. Na dit doctoraal volgden twee jaar van coassistentschappen bij diverse vakge-

bieden.  

De twee jaren tot het kandidaatsexamen werden dus besteed aan een relatief klein aantal vakken. 

Ze werden beschouwd als medische basisvakken, cruciaal voor de verdere studie en uiteindelijke 

loopbaan van de arts. Vooral anatomie en fysiologie werden zeer uitgebreid behandeld. Het ana-

tomisch onderricht bestond naast theoretische colleges uit snijpractica, die van oudsher plaats-

vonden in de koudste periode van het jaar, tussen oktober en april. Het was tijdens dit practicum, 

dat de student voor het eerst daadwerkelijk met het menselijk lichaam - weliswaar dood -  in aan-

raking kwam. Hierdoor had de anatomie, en dus de hoogleraar en de assistenten in dit vak een 

extra verantwoordelijkheid in de vorming van de aanstaande arts.  
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1.1 Colleges 

In het theoretisch onderwijs bracht Bolk een aantal wijzigingen aan ten opzichte van zijn voor-

ganger Georg Ruge. Aanvankelijk had Ruge net als Fürbringer getracht om in de colleges de ana-

tomie van het gehele lichaam in één cursusjaar te behandelen. Fürbringer slaagde hierin echter 

maar zelden, waardoor de studenten over bepaalde onderdelen geen lessen kregen. Het is begrij-

pelijk dat ze het toejuichten dat Ruge al snel besloot om van de theoretische lessen een tweejaar-

lijkse cursus te maken. Omdat de de studenten twee studiejaren anatomie volgden misten ze zo 

dus niets.  

Zoals ik al in hoofdstuk 2 besprak stond het theoretisch onderwijs van Ruge en Fürbringer, net 

als dat van hun leermeester Gegenbaur, sterk in het teken van de fylogenie en ontogenie: de 

menselijke bouw werd behandeld vanuit evolutionaire, maar vooral vanuit zijn embryonale ont-

wikkeling. Deze methode bracht vrijwel automatisch met zich mee dat de anatomie systematisch, 

dat wil zeggen per orgaansysteem werd behandeld.405 

De belangrijkste wijziging die Bolk in het theoretisch onderwijs aanbracht was dat hij lessen in de 

topografische anatomie ging geven. In eerdere hoofdstukken is al aan bod gekomen hoe belang-

rijk de topografische anatomie was voor de medische opleiding. Niet dat Ruge dat niet inzag; tij-

dens de practica demonstreerde hij in ruime mate topografisch anatomische preparaten. Maar in 

zijn colleges besteedde hij er geen aandacht aan. Alleen bij zijn lector Seydel was dit onderdeel 

een aantal maal in capita selecta aan bod gekomen. De eerste theoretische lessen die Bolk als 

kersverse hoogleraar vanaf mei 1898 onderwees was een soort spoedcursus topografische ana-

tomie, vlak voor de examens.406 In de jaren daarna zou Bolk structureel één tot twee uur per 

week aan topografische anatomie besteden.  

Naast deze topografische anatomie vormde ook voor Bolk de systematische anatomie nog steeds 

de basis van het theoretisch onderwijs. De lessen hierin spreidde hij echter nog meer uit dan zijn 

voorganger, namelijk over een periode van steeds drie jaar. Daarnaast gaf Bolk zo nu en dan ana-

tomische demonstraties en responsiecolleges over topografische en systematische onderwerpen, 

waarbij de studenten door op vragen van Bolk te antwoorden hun anatomische kennis konden 

toetsen. Bovendien werden in de meeste jaren van zijn professoraat lessen verzorgd door het 

vaste assisterend personeel (de prosector), zoals ook Seydel dat als lector had gedaan bij Ruge. 

Deze lessen zorgden ervoor dat de studenten in die twee jaar tijd voldoende gelegenheid hadden 

om alle onderdelen van de anatomie behandeld te krijgen.  

Bolk handhaafde ook het tentamen osteologie (leer van het skelet). In de tijd van Ruge werd het 

onderwijs in de osteologie jaarlijks gegeven, meestal door Seydel, die ook het tentamen afnam. 

Bolk hield vast aan deze opzet en liet de osteologie meestal over aan de prosector. Zonder het 

behalen van dit tentamen werden studenten niet toegelaten op snijzaal om aan de snijpractica te 

beginnen.  

Anders dan Ruge en Fürbringer stond het systematisch anatomisch onderwijs veel minder in het 

teken van de ontogenetische ontwikkeling. Besprak Ruge tijdens de colleges systematische ana-

tomie ook altijd de embryonale (en fylogenetische) ontwikkeling van de specifieke systemen en 

                                                 
405 Jaarboeken der Universiteit van Amsterdam 1877/1884-1897/1898 en Amsterdamsche Studentenalmanakken voor 1881-
1898. 
406 Jaarboek der Universiteit van Amsterdam 1898/1899 57. 
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organen, Bolk deed dit zeker niet structureel.407 Dat komt ook terug in het aantal college-uren: 

Bolk besteedde gemiddeld vier uur per week aan de systematische anatomie, Ruge meestal zes. 

Daarnaast gaf Ruge ook nog eens twee uur per week een apart college over de vroege embryolo-

gie, dat later meestal door Seydel werd overgenomen. Bolk handhaafde dit college embryologie 

weliswaar, maar reduceerde het tot één uur per week - althans volgens de Series Lectionem. Feitelijk 

gaf hij het niet eens ieder jaar.  

Het belangrijkste verschil in het theoretisch onderwijs tussen Bolk en zijn Duitse voorgangers 

was dus dat de embryonale en evolutionaire context van de menselijke anatomie minder nadruk-

kelijk werd behandeld, ten gunste van de topografische anatomie. Deze wijziging paste binnen de 

al eerder besproken voorkeur van de faculteit geneeskunde voor een meer ‘medisch’ anatoom. 

Ze sloot aan op de al eerder in Duitsland gehoorde kritiek op de medische relevantie van het 

anatomisch onderwijs in evolutionair-morfologische context. 

Tenslotte zij vermeld dat volgens de Series Lectionem Bolk in de jaren 1904 tot 1921 een college 

per week aan de fysische antropologie wijdde. Toch gaf hij maar in zes cursusjaren daadwerkelijk 

college over dit onderwerp.408 Antropologie was een persoonlijke interesse van Bolk en de jaren 

waarin hij deze lessen gaf komen aardig overeen met de momenten waarop hij het meest actief 

op antropologisch gebied onderzoek deed. Zo hield hij in het cursusjaar 1901-1902 colleges over 

de schedelcapaciteit, aansluitend bij zijn onderzoek hiernaar, en het jaar erna over “de physische 

anatomie” van de hersenen, “een onderwerp dat we gaarne hoorden, omdat ’t Professors eigen 

bepalingen zijn.”409 Maar de antropologie was niet de enige onderzoeksinteresse die op college 

behandeld werd. Bolk vlocht graag problemen in zijn colleges die zijn eigen onderzoek beheers-

ten.410  

Bolk maakte bij zijn lessen veelvuldig gebruik van preparaten, collegeplaten en bordtekeningen, 

zeker wanneer het ging om topografisch ingewikkelde structuren.411 In het nieuwe laboratorium 

(vanaf 1909) kreeg hij bovendien de beschikking over een projectietoestel. 

De colleges werden doorgaans zeer gewaardeerd. De studentenalmanak spreekt wat dit betreft 

boekdelen: het was niet nodig “den loftrompet” te steken over de wijze van college geven van 

Prof. Bolk. Dit was al zo vaak gedaan dat haast speekwoordelijk gold dat “het een aangename 

taak is van Prof. BOLK een college-verslag op te maken.”412 De colleges werden vaak zo druk 

dat er - in het oude laboratorium - krukjes bij moesten komen omdat in de collegebanken geen 

plaats meer was.413  

                                                 
407 In het cursusjaar 1910-1911 deed hij dit wel; hij behandelde in de systematische colleges toen o.a. het urogenitaal-
apparaat, voorafgegaan door een uiteenzetting over de ontwikkeling hiervan (Amsterdamsche Studentenalmanak voor 
1912 92). 
408 Zie hiervoor de lijsten van de gegeven colleges in het voorgaande jaar en de Series Lectionem van het toekomstige 
jaar in de Jaarboeken der Universiteit van Amsterdam 1898/1899-1929/1930.  Die jaren dat Bolk daadwerkelijk fysische 
antropologie doceerde waren: 1904/1905, 1906/1907, 1908/1909, 1909/1910, 1913/1914 en 1920/1921. 
409 Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1903-1904 278. 
410 Barge, ‘Louis Bolk’ (1936) 104-105. 
411 Zo werd bijv. in  het cursusjaar 1910/1911 op het topografisch anatomisch college het oor en de ligging van het 
inwendig gehoorapparaat behandeld aan de hand van vele preparaten en tekeningen (Amsterdamsche Studentenalmanak 
voor 1912 92-93).   
412 Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1903-1904 276-277. 
413 Vanwege over de colleges ontogenie en topografische anatomie op donderdagen en vrijdagen in het cursusjaar 
19071908 (Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1909). 
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Bolks colleges waren systematisch, eenvoudig en helder. Maar, zo herinnerde zijn leerling Barge 

zich, ze waren ook plechtig en apodictisch: “Het was zooals hij zei en daarmee uit.” 414 Ook de 

keren dat hij zijn onderzoek in zijn colleges besprak gebeurde dit met zo’n grote stelligheid, dat 

niemand merkte dat het zijn eigen onderzoeksproblemen betrof.415 Bolk besprak deze zaken niet 

zozeer omdat het onderwerp hem niet los liet, maar vooral omdat het hem dwong zijn gedachten 

te ordenen. “[D]e argelooze toehoorders zullen slechts zelden beseft hebben, welk een machtige, 

scheppende geest dan tot hen sprak, want ook dan was alles zóó klaar en helder, dat het den 

schijn gaf, alsof slechts algemeen bekende feiten en reeds lang ingeburgerde meeningen werden 

weergegeven.”416  

De studenten hadden grote eerbied voor Bolk als “groot ontleedkundig genie” wiens onderzoe-

kingen in de woorden van student Simon Vestdijk “de anatomie als wetenschap revolutioneer-

den”.417  Dat ze hem tegelijkertijd ook vreesden had niet zozeer met zijn theoretische lessen te 

maken als wel met de manier waarop hij het praktisch onderwijs bestierde. 

1.2 De snijpractica 

“[D]aar Prof. Bolk ons zijn inzichten heeft medegedeeld over de wijze waarop Z.H.G. met een 

zekere groep van ons omgaat, en meende op deze wijze te moeten voortgaan, zou het onnut zijn 

daarover langer te spreken. Alleen hopen we, dat Z.H.G. zich nooit vergissen zal, door in de 

groep der geestelijk recalcitrante personen te plaatsen, die daar niet behooren.”418 Dit was een 

terechte bezorgdheid, want Bolk was op snijzaal buitensporig streng. Hij heerste er als een tiran 

en schepte er een genoegen in om de studenten “einzuschüchtern”, iets wat volgens Barge ook 

bijna altijd lukte.419  

Hoe ging Bolk te werk? Dagelijks van één tot half vijf was de snijzaal open voor de studenten. 

Wie om half twee echter niet gearriveerd was werd de toegang geweigerd. De studenten ver-

voegden zich aan de snijtafels en startten of hervatten hun werk aan het preparaat. De assisten-

ten en prosector zagen toe dat alles ordentelijk verliep, stelden vragen en gaven antwoorden op 

vragen van studenten. Van Bolk was geen spoor te bekennen. De studenten praatten - steeds lui-

der - en maakten grappen. Tot dat Bolk binnentrad en zijn ronde deed langs de studenten om 

hun kennis te toetsen. “Bij zijn verschijning verstomde het rumoer, op z’n meest eenvoudige 

vraag volgde zichtbare beklemming bij den delinquent en bleef deze het antwoord schuldig, dan 

“vloog hij de zaal af” voor 14 dagen!”420  

Waar kwam dat naar machtswellust neigende impulsieve optreden vandaan, vroeg Barge zich af. 

Zeker, Bolk had temperament en kon intens driftig zijn, maar zijn acties op snijzaal waren niet 

slechts een uiting hiervan. Het leek moedwillig, alsof hij voordat hij naar snijzaal ging een knop 

omzette. Barge meende dat het te maken had met het feit dat Bolk, die jong tot hoogleraar be-

noemd was, koste wat kost de grappen en grollen van de studenten de baas wilde blijven en zich 

                                                 
414 Barge, ‘Prof Dr. L. Bolk’ (1930). 
415 Barge, ‘Louis Bolk’ (1936) 104-105. 
416 Mijsberg, ‘In memoriam prof. Dr. L. Bolk’ (1930).  
417 Vestdijk, De vrije vogel en zijn kooien. Anton Wachter Amsterdam 295. 
418 Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1903-1904 278 
419 Barge, ‘Prof Dr. L. Bolk’ (1930). 
420 ibid. 
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daarom onder alle omstandigheden wilde laten gelden.421 Vestdijk sloot zich hierbij aan. Hij liet 

Anton Wachter inzien dat “zulk een tiran niet honderdvijftig studenten per jaar regeren kon 

zonder op represailles verdacht te moeten zijn. Een minder groot man met zulke gewoonten zou 

men een sadist hebben genoemd”.422 Bolk werd overigens net zozeer gevreesd vanwege zijn 

strengheid op de mondelinge examens.  

Volgens Van den Broek, een andere leerling van Bolk, wisten de studenten Bolk ondanks die 

strengheid toch te waarderen, omdat ze inzagen dat de strengheid onpersoonlijk was. Het ging er 

Bolk immers vooral om de basis van de medische studie bij zijn studenten in te hameren.423 Al-

leen door in het leven en de studie te staan met de opvatting dat ze nog niets gezien hadden of 

wisten, konden ze iets bereiken.424  

Over de rol van de anatomie binnen de medische opleiding had Bolk een strikte opvatting. Het 

vak vormde samen met de fysiologie de basis van de overige geneeskundige vakken. Vanwege de 

beperkte tijd van de opleiding kon de student van al die vakken maar een beperkte hoeveelheid 

kennis opdoen. Pas bij zijn specialisatie zou hij er een van uitkiezen en het tot zijn vak maken. 

Maar van die basisvakken anatomie en fysiologie was het juist van belang, dat hij ze volledig kon 

overzien. “De student mag niet naar de kliniek gaan met eenige kennis van anatomie, hij moet 

zijn anatomie kennen.” Daarbij moest de student niet alleen de feiten weten, hij moest ze vooral 

begrijpen. Alleen op dat werkelijke begrip van de anatomie (en de fysiologie), kon de rest van de 

medische studie worden voortgebouwd.425  

De reden waarom hij vooral op de snijpractica zo streng en veeleisend was, had te maken met 

dezelfde onderwijsopvatting. De snijzaal was niet de plek om nieuwe anatomische kennis op te 

doen. “Het practicum is een hulpmiddel niet om te leeren weten, doch om te leeren zien en te 

begrijpen,” stelde hij als regel voor de eerstejaars practicanten.  

Omdat deze eerstejaars aan het spierstelsel werkten, moest die opgedane theoretische kennis de 

spiergroep betreffen waaraan ze op dat moment werkten: “den oorsprong, aanhechting, alge-

meene vorm, structuur en functie van de spier, de betrekking van de spier tot het gewricht of de 

gewrichten waarop zij werkt, de groep of laag waartoe de spier behoort, en de afdeeling tot welke 

deze groep of laag weder behoort.” Op al die punten kon Bolk tijdens een ronde over de snijzaal 

dus lastige vragen stellen. Gaf de student hierbij blijk van onvoldoende kennis, dan “zal hem in 

overweging gegeven worden, het praepareren tijdelijk te staken.” Dan vloog de student dus van 

de snijzaal af. Bolk eiste dat de studenten twee weken nadat ze met het practicum waren begon-

nen in hoofdlijnen met de algemene myologie bekend waren en twee weken later ook nog eens 

met de gewrichtsleer. Om dit te halen raadde Bolk de studenten aan om in de dagelijks geopende 

studiezaal met behulp van de daar beschikbare demonstratiepreparaten, skeletdelen en met platen 

gevulde stereoscopen te studeren.426  

                                                 
421 ibid.  
422 Vestdijk, De vrije vogel en zijn kooien. Anton Wachter Amsterdam 296-7. 
423 Van den Broek, ‘Louis Bolk’ 507-508. 
424 ‘In memoriam Prof. Dr. L. Bolk’ Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1931 87-88. 
425 Brief Bolk aan curator Delprat over de eventuele toevoeging van experimentele psychologie aan de kandidaats-
vakken, 9-7-1921. Bijlagen not. curatoren UvA 1921 nr. 158; GAA 279: 79. Bolk was hier tegen omdat dit vak de tijd 
die de studenten nodig hadden voor het begrip van anatomie en fysiologie maar zou bekorten.  
426 Kladversie(?) van “inlichtingen en voorschriften in het bijzonder voor de practicanten van het eerste jaar”. AEL, 
stukken betreffende de benoemingen van Bolk aan UvA 1894-1904; SAA 30265: 451. 
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In de opbouw van het practicum paste Bolk een gelaagd systeem toe, waarbij het onmogelijk was 

verder te komen zonder dat het voorgaande volledig begrepen was: geen student kwam op snij-

zaal zonder de osteologie, geen scalpel ging in een spierpreparaat zonder voldoende theoretische 

myologie. Ook de manier waarop de studenten hun preparaat ontleedden, de zogenaamde prepa-

reergang, was aan strikte regels gebonden. Willekeur in het snijden was verboden.427  

1.3 practica en practicumhandleiding 

Bolks opvattingen over het snijzaalonderwijs, de gelaagdheid, de relatie tussen weten en begrij-

pen en de striktheid in handelen waren hem ingegeven door zijn voorganger Ruge, bij wie hij 

immers zelf assistent was geweest. Daarbij kwam nog dat Bolk tot en met het cursusjaar 1909-

1910 ook Ruges prepareerhandleiding gebruikte.428 Deze practicumhandleiding was weer geba-

seerd op Ruges eigen praktische ervaringen op de snijzaal van Gegenbaurs Heidelbergse anato-

mische instituut, waar hij assistent geweest was. Ook Gegenbaur had er op toegezien dat de 

voorgeschreven prepareerregels strikt gevolgd werden. Hij streefde naar een minimum aan wille-

keur bij het prepareren omdat juist door willekeurig handelen men te veel materiaal verloor en 

daarmee morfologische informatie.  

De kern van Gegenbaurs prepareerregels, opgetekend in Ruges handleiding en dus nagevolgd 

door Bolk, bestond uit de zogenaamde conservatieve preparatiemethode. Deze methode was niet 

zozeer uit spaarzaamheid voortgekomen, maar uit didactisch oogpunt. Om door te dringen tot 

de dieperliggende delen moesten de oppervlakkige structuren bij het prepareren zodanig worden 

verwijderd, dat ze altijd eenvoudig teruggeplaatst konden worden op hun oorspronkelijke plaats. 

Zo kon het prepareren als het ware later steeds weer worden herhaald, wat de didactiek ver-

hoogde en tot nog betere topografische inzichten leidde. Voor Gegebaur diende het praktisch 

onderwijs als de noodzakelijke aanvulling op de theoretische systematische anatomie uit de leer-

boeken, die de student reeds beheerste, met als belangrijkste doel de vergroting van de topografi-

sche anatomische kennis. “Denkt sich die systematische Anatomie den Körper nach Organsys-

temen zerlegt und behandelt sie ihn in einer entsprechenden Weise, so geht einen jede Präparati-

on topographisch zu werke”.429 

Ruge benadrukte tenslotte ook dat naast de herhaling ook het tekenen van preparaten in diverse 

fasen van ontleding van belang was om de topgrafische verhoudingen daadwerkelijk te begrijpen 

en te onthouden. Pas wanneer men dat bereikt had, kon het prepareren ook voor wetenschappe-

lijke doeleinden worden aangewend. Dan pas had de preparateur namelijk voldoende inzicht om 

de soms minieme anatomische variaties op het spoor te komen. “Für ihr Auftreten ist durch He-

ranziehen vergleichend-anatomischer oder entwickelungsgeschichtlicher Thatsachen oft einen 

befriedigende Erklärung zu geben.”430 

Ruges practicumhandleiding was zo opgesteld, dat als de studenten deze op de letter volgden en 

goed doorwerkten, ze in de loop van twee semesters het gehele lichaam volledig ontleedden. Het 

eerste semester werd besteed aan de spieren en ingewanden, inclusief de bloedvaten, het tweede 

jaar aan het zenuwstelsel, zowel centraal als perifeer.  

                                                 
427 ibid. 
428 Ruge, Anleitungen zu den Präparierübungen an der menschlichen Leiche (1896). 
429 ibid. 2. 
430 ibid. 5 
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In de overtuiging dat wat werkte in Heidelberg ook aan te bevelen was voor Amsterdam intro-

duceerde Ruge Gegenbaurs methode op het laboratorium op het Jonas Daniel Meijerplein. Al 

snel merkte hij echter dat de methode hier nooit optimaal zou kunnen werken, vanwege het 

“Missverhältnis zwischen der Anzahl von Studenten und den zur Verfügung stehenden Räum-

lichkeiten”.431 Het Amsterdamse lab was te klein en het aantal studenten te groot. Toch hand-

haafde hij in de kern zijn handleiding en gebruikte Bolk deze aanvankelijk dus ook.  

 

In het cursusjaar 1910-11 schafte Bolk uiteindelijk Ruges methode af en verving deze door een 

door hemzelf gemaakt dictaat.432 De assistenten, onder wie de al eerder genoemde Barge, die net 

dat jaar voor het eerst in dienst was, moesten deze practicumhandleiding net zo goed overne-

men. En zoals Ruge indertijd aan de hand van het werk op de snijzaal bij Gegenbaur zijn hand-

leiding schreef, zo schreef Barge, die tot 1919 als prosector op Bolks snijzaal werkte, in 1918 zijn 

Handleiding der practische ontleedkunde. Aanvankelijk was deze handleiding slechts bedoeld voor ge-

bruik door de studenten in Amsterdam en later Leiden, waar Barge vanaf 1919 zelf hoogleraar 

was. In 1921 bracht hij de handleiding in de handel omdat andere anatomen de handleiding aan 

hun studenten waren gaan aanbevelen. Het zal niet verbazen dat Bolk hier een van was. Hij gaf 

de handleiding als enige boek op dat zijn studenten voor zijn onderwijs verplicht moesten aan-

schaffen.433  

Dat Bolk het boekje verplicht stelde is niet vreemd: het werkje steunde sterk op diens inzichten. 

In zijn inleiding gaf Barge dat zelf ook min of meer toe door te stellen dat de plaatselijke om-

standigheden van invloed waren op de keuze van de manier waarop het anatomisch practicum 

opgezet werd. Net als Ruge in zijn handleiding stelde ging het daarbij ondermeer om de beschik-

bare ruimte, de plaatselijke tradities ten aanzien van de te volgen methode en tenslotte de anato-

mische school die door de leider van het practicum zelf doorlopen was.  

Een belangrijke reden waarom de handleiding ook in trek was bij anderen was eenvoudigweg dat 

het boekje het enige in zijn soort was in het Nederlandse taalgebied. A.J.P Van den Broek, 

voormalig assistent van Bolk en inmiddels zelf hoogleraar in Utrecht, stelde in een bespreking 

van het boekje in het NTvG hoeveel studenten aan inhoud van de stof misten in een boek in een 

vreemde taal.434 Mogelijk was dat een belangrijke reden geweest waarom Bolk de handleiding van 

Ruge aan de kant geschoven had. Een andere reden die het gebruik van Barges handleiding aan-

trekkelijk maakte, was dat hij net als die van Ruge zo opgesteld was dat het stoffelijk overschot 

zo nuttig mogelijk werd besteed.435 Concluderend kan gesteld worden dat Barges handleiding 

sterke overeenkomsten vertoonde met die van Ruge, wat gezien hun beider relatie tot Bolk en 

het Amsterdamse laboratorium niet vreemd is.  

Dat het boekje inderdaad een product was van het Amsterdamse laboratorium van Bolk, stelde 

Van den Broek vast aan de hand van een niet onbelangrijk onderdeel. Barge’s handleiding ging 

                                                 
431 ibid. (Vorwort zur zweitem Auflage). 
432 Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1912 92-93. De assistenten, onder wie 1e assistent-prosector G.P Frets en 2e 
assistent J.A.J. Barge, moesten deze practicumhandleiding net zo goed overnemen. Hun versies van het dictaat wer-
den gecorrigeerd door de hoogleraar. AEL, aantekeningen van L. Bolk betreffende anatomische practica 1910; SAA 
30265: 465 (maar de aanduiding in de inv. van SAA is onjuist het betreft hier het dictaten van Frets en Barge, met 
correcties van Bolk (LdR) . 
433 Zie Jaarboeken  der Universiteit van Amsterdam 1921/1922-1929/1930. 
434 Van den Broek, ‘J.A.J. Barge, Handleiding der praktische ontleedkunde’ [boekaankondiging] (1921). 
435 Woerdeman, ‘J.A.J. Barge, Handleiding der practische ontleedkunde’ (2e druk) (1931). 
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uit van een situatie waarbij het aanbod aan lijken voor ontleding ruim voldoende was. Helaas 

heerste er aan de anatomische laboratoria van de rijksuniversiteiten een algemene schaarste aan 

lichamen voor ontleding, zodat Van den Broek vermoedde dat de opzet van het snijpracticum in 

de handleiding niet in zijn volledigheid gebruikt zou kunnen worden. Niet zonder sarcasme stel-

de Van den Broek dat een anatomisch lab waar de hoeveelheid lijken voor ontleding voldoende 

was om de handleiding van Barge te kunnen gebruiken een gelukkig lab was. Hij hoopte dat Bar-

ge zelf op zijn nieuwe Leidse werkplek de handleiding zou kunnen gebruiken zoals hij was ont-

staan in Amsterdam, waar de schaarste niet heerste. 

1.4 Zelfstudie 

Anders dan Bolk was Ruge dus overtuigd dat het topografisch anatomisch inzicht alleen door 

praktische oefening tot stand kon komen en niet als theorie onderwezen moest worden. Dat 

Ruge het belang van de topografische anatomie wel degelijk inzag blijkt ook uit zijn bijzondere 

aandacht voor het maken van topografische anatomische preparaten speciaal ter demonstratie 

tijdens de practica.436 Daarmee breidde hij de verzameling van het ontleedkundig museum be-

langrijk uit. Overigens restaureerde hij ook onderdelen van deze verzameling zodat ze beter voor 

het onderwijs bruikbaar werden.437  

Ook Bolk liet ten behoeve van het onderwijs topografische preparaten maken. Zo vervaardigde 

hij in de jaren 1899, 1900 en 1901 series dwarsdoorsneden van ledematen, hoofd en romp. Net 

als Ruge zag hij het belang in van het natekenen door de studenten, opdat ze zouden leren beter 

te kijken naar preparaten. Maar de studenten klaagden over de beperkte tijd die ze voor dit nate-

kenen hadden. Kon er geen zaal worden ingericht waar ze meer doorsneden konden bestuderen 

en vooral langer? Het antwoord wisten ze eigenlijk al: op het laboratorium op het Jonas Daniël 

Meijerplein was geen ruimte. Als noodoplossing had Bolk, die zelfstudie van de studenten erg 

belangrijk vond, de snijzaal in het zomersemester omgevormd tot een tijdelijke studieruimte. 

Maar in de winter konden de studenten hier vanwege de snijpractica natuurlijk onmogelijk te-

recht voor hun zelfstudie.438 De studenten putten intussen hoop uit de aanstaande nieuwbouw 

voor de anatomie en spraken de wens uit dat hierin een ruimte gereserveerd zou worden voor 

het bestuderen van coupes en preparaten.439  

Verheugd waren de studenten dan ook met de studiezaal in het nieuwe lab, aldus het verslag over 

het collegejaar 1909-1910. Er werd veel gebruik van gemaakt, “ter inname van zowel geestelijk 

als lichamelijk voedsel.”440 Het jaar erop liet Bolk in de studiezaalkasten behalve skeletmateriaal 

ook preparaten neerzetten die na overleg met de studenten naar wens omgewisseld konden wor-

den.441 Daarnaast liet Bolk er stereoscopen met anatomische afbeeldingen plaatsen. De openings-

tijden van de studiezaal bewijzen hoe belangrijk Bolk het vond dat de studenten voldoende gele-

genheid hadden tot zelfstudie. Dagelijks konden de studenten er van negen tot vijf uur terecht; 

                                                 
436 Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1891 170-171 en idem voor 1893 156-157. 
437 Zie catalogi  preparaten Ruge, Museum Vrolik (Afdeling Anatomie, Embryologie en Fysiologie, AMC). 
438 Kladversie brief Bolk aan curatoren, 2-3-1900(?). AEL, stukken betreffende bouw en opening nieuwe Anato-
misch Lab. Mauritskade 1880-1906; SAA 30265: 457. 
439 Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1903-1904 276-278. 
440 Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1911 110. 
441 Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1912 92-93. 
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op zaterdag tot vier uur. Op verzoek kon er ook ’s avonds van zeven tot tien uur gestudeerd 

worden.442 

2 Een nieuw laboratorium 

In februari 1900 schreef Bolk een brief aan curatoren waarin hij hen attent maakte op de slechte 

toestand van het laboratorium op het Jonas Daniel Meijerplein.443 De gebrekkige staat was cura-

toren, maar ook B&W van Amsterdam geenszins onbekend. Al in 1885 had Fürbringer geklaagd 

dat het uit 1868 daterende laboratorium niet meer aan de eisen van de tijd voldeed en dat nieuw-

bouw eigenlijk de enige oplossing was. Hoewel hem gevraagd werd hoe hij zich dat nieuwe lab 

precies voorstelde en Fürbringer hierop een plattegrond opstuurde, werd er van gemeentewege 

nooit iets ondernomen. Zijn opvolger Ruge klaagde eveneens over het lab, maar ook hij vertrok 

onverrichter zake uit Amsterdam. 

Nu was de beurt dus aan Bolk. In zijn brief zette hij de nadelen van het lab nog eens op een rij-

tje. In niets voldeed het laboratorium meer aan de eisen van het anatomisch onderwijs en even-

min als wetenschappelijke inrichting.  

Allereerst was er de snijzaal. Die was zo klein dat Bolk van de studenten steeds maar de helft toe 

kon laten. Zelfs dan hadden ze nog steeds maar weinig bewegingsruimte om te snijden. Boven-

dien was de hygiëne in de zaal slecht omdat er geen ventilatie mogelijk was en was de verlichting 

onvoldoende. Dan de collegezaal. Die was onpraktisch ingericht: de colleges waren niet overal te 

horen, en de schetsen op het bord niet overal te zien. Bovendien ontbrak het aan ruimte om 

preparaten uit te stallen die betrekking hadden op het besproken onderwerp, om wandplaten op 

te hangen en om dia’s te projecteren. Ook deze ruimte was moeilijk te ventileren, iets wat vooral 

problematisch werd als de zaal gevuld was met 100 tot 120 studenten. Of zoals Bolk later de toe-

stand van de overvolle collegezaal bondig omschreef: hij bood slechts plaats voor zestig studen-

ten, lucht voor vijftig en licht voor veertig. Verder ontbrak het in het gebouw zoals al gezegd aan 

een zaal voor zelfstudie, en tenslotte was ook de ruimte voor het museum te klein geworden en 

ontbrak het aan plaats voor onderzoeksmateriaal als bekkens en schedels. Behalve de gebrekkige 

inrichting kende ook de locatie van het laboratorium zijn bezwaren. De belangrijkste was wel dat 

haaks op de snijzaal een school stond waarvan de leerlingen zicht hadden op de activiteiten op 

zaal.444  

Na deze gedetailleerde brief had het gemeentebestuur eindelijk stappen ondernomen. In 1902 

was er correspondentie met Bolk over een eventuele locatie van nieuwbouw aan de Zeeburger-

dijk. Er kwam echter niets van terecht omdat Bolk de locatie ongeschikt vond. Omdat het hier 

om een langwerpig perceel ging dat evenwijdig met de weg liep, kon hij de verschillende ruimten 

voor onderwijs en onderzoek niet groeperen zoals hij voor ogen had.445 Bolk had een duidelijk 

idee hoe zijn lab er wel uit moest zien: U-vormig met een aparte vleugel voor onderzoek en een 

                                                 
442 Kladversie(?) van “inlichtingen en voorschriften in het bijzonder voor de practicanten van het eerste jaar”. AEL, 
stukken betreffende de benoemingen van Bolk aan UvA 1894-1904; SAA 30265: 451. 
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445 Brief B en W Amsterdam aan Bolk  31-5-1902.  AEL, stukken betreffende bouw en opening nieuwe Anatomisch 
Lab. Mauritskade 1880-1906; SAA 30265: 457. 
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voor onderwijs, en daar tussenin, als een soort uitstulping in de buik van de U, de collegezaal. 

Bovendien had Bolk al een locatie op het oog. Net als zijn voorganger Ruge zag hij een deel van 

de in 1894 gesloten Oude Oosterbegraafplaats, net buiten de Muiderpoort aan de Mauritskade, 

als de meest geschikte plek.  

Uiteindelijk zou Bolk zowel in locatie als in ontwerp zijn zin krijgen. In de aanloop tot deze 

nieuwbouw blijkt vooral dat Bolk als hoogleraar anatomie met amper vijf jaar ervaring inmiddels 

een naam had opgebouwd en als docent geliefd was. 

2.1 Bolk naar Leiden? 

Op 22 december 1902 overleed de Leidse hoogleraar anatomie Teunis Zaaijer. Al in een vroeg 

stadium (enkele weken later) werd Bolk gepolst voor dit professoraat. Dat men hem in Leiden zo 

snel wist te vinden had waarschijnlijk te maken met het doctoraat Honoris Causa dat Zaaijer hem 

in het jaar van zijn dood nog had verleend voor zijn studies over de segmentaalanatomie.  

Bolk voelde er zeker iets voor om zijn Amsterdamse leerstoel te verruilen voor de Leidse, maar 

had wel een aantal wensen. Behalve de gebruikelijke verbeteringen in het eigen salaris, wilde hij 

een aanmerkelijke verhoging van de jaarlijkse toelage voor onderzoek en onderwijs. Bolks ver-

langlijstje toont goed zijn prioriteiten op deze gebieden. Met het geld wilde hij de bestaande his-

torische (vooral droge) museumpreparaten zodanig bewerken dat ze meer geschikt werden voor 

het demonstratieonderwijs en voor zelfstudie. Daarnaast zou het geld gebruikt worden om de 

collectie uit te breiden met nieuwe objecten van meer didactische aard, wat ondermeer duur 

glaswerk zou gaan kosten. Verder  zou de toelage besteed worden aan de aanschaf van materiaal 

voor vergelijkend anatomisch onderzoek. Hieraan ontbrak het in Leiden geheel - men had nooit 

onderzoek gedaan op dat terrein - terwijl Bolk juist erg gericht was op dit gebied. Ook wilde Bolk 

dat de assistentie van het onderwijs zou gaan plaatsvinden op de manier zoals hij dat in Amster-

dam gewend was (zie paragraaf 3). Tenslotte wenste hij dat er een lector in de histologie en em-

bryologie zou komen, die onder de hoogleraar anatomie en ontogenie zou vallen. Wat betreft de 

toestand van het anatomisch kabinet zelf stelde Bolk dat met uitzondering van een aantal kleine 

veranderingen in de inrichting geen grote verbouwingen noodzakelijk waren. Als deze wensen 

werden gehonoreerd, schreef Bolk de Leidse medische faculteit, dan zou hij het hoogleraarschap 

in Leiden zeker aanvaarden.446 

Verheugd meldde de faculteit op 27 januari 1903 aan curatoren het nieuws dat Bolk reeds onder 

bepaalde voorwaarden had toegezegd. Op de aanbevelingslijst stond hij dan ook op nr. één, 

waarna de Groningse Van Wijhe en de Belg Van Gehuchten volgden.447  

2.2 studenten ondernemen actie tegen het vertrek 

Hoe geliefd Bolk als docent was blijkt uit de reacties van de studenten in Amsterdam toen ze 

weet kregen van zijn mogelijke vertrek. “Of het waar is, weet niemand, maar het gerucht loopt 

rond dat Prof. Bolk benoemd is of zal worden als hoogleeraar te Leiden,” aldus een anoniem be-

richtje in het studentenweekblad Propria Cures van 31 januari 1903. De schrijver riep de studenten 

geneeskunde op pogingen te ondernemen om dit eventuele besluit van Bolk te “influenceren”. 

                                                 
446 Afschrift memorie Bolk, 3-1-1903, waarsch. aan W. Einthoven (fac. geneeskunde RUL).  AEL, stukken betref-
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“Laat men geen officiëele berichten afwachten. Dan is het onderhandelen gewoonlijk onmogelijk 

geworden.”448  

Dat ook het Amsterdamse curatorium begreep dat ze stappen moesten ondernemen, blijkt uit 

het besluit om het gemeentebestuur per brief nogmaals op de gebrekkige toestand van het ana-

tomisch laboratorium te wijzen.449 Zoals we al zagen was er correspondentie geweest over nieuw-

bouw tussen Bolk en gemeente, maar concreet was er niets gebeurd. Het dreigende vertrek zette 

de plannen nu op scherp.  

In Propria Cures werden de verwikkelingen rond Bolks mogelijke vertrek op de voet gevolgd. “’t 

Zou minst genomen hoogst betreurenswaardig zijn, wanneer Prof. Bolk, na zich hier >je< do-

cent getoond te hebben, ons plotseling in den steek zou laten.”450 Tot welke actie de geneeskun-

de studenten zouden overgaan was inmiddels op een vergadering van de Medicinae Studiosorum 

Societas (MSS), de faculteitsvereniging van de geneeskundestudenten besloten. Aan Bolk zou een 

brief worden gericht die door de studenten kon worden ondertekend. Bovendien zou de vereni-

ging zich tot de gemeenteraad richten en er bij hen (nogmaals) op aandringen dat er een nieuw 

laboratorium voor anatomie zou worden gebouwd.451 Ook voor de studenten was het verband 

tussen een nieuw laboratorium en het dreigende vertrek van Bolk evident. 

Bijna 200 studenten ondertekenden de brief aan Bolk, waarin de MSS hun waardering en sympa-

thie voor Bolk “als buitengewoon goed en helder docent” uitspraken in de hoop dat dit zou 

meewegen in zijn uiteindelijke besluit.452  

Volgens een teleurgestelde anonieme student of oudstudent van Bolk, ‘Medicus’, was het vertrek 

al een voldongen feit. Bolks motieven waren immers bekend: het gebrekkige laboratorium en de 

geringe steun van gemeentewege hierin. Maar hij wees er ook op dat Bolk in Leiden evenmin een 

nieuw of up to date laboratorium zou wachten. Vooral echter was ‘Medicus’ verbolgen over het 

feit dat Bolk geen gevoel voor piëteit had voor de universiteit waar hij in zijn inaugurele rede 

over schreef dat die hem juist had gemaakt tot wie hij was geworden. Bolk had geschreven dat hij 

met een toewijding die niet was ingegeven door plichtsbetrachting, maar een uitdrukking was van 

“eene innerlijke begeerte, een verlangen,” zou bijdragen aan de bloei van ‘zijn’ Universiteit. En 

het moest volgens ‘Medicus’ gezegd: Bolk had sinds zijn benoeming de indertijd van hem ge-

koesterde hoge verwachtingen op schitterende wijze waargemaakt. Maar het zou hem dus sieren 

als hij zou blijven. Hierbij merkte hij op dat niet alleen studenten er zo over dachten, maar ook 

andere bij de universiteit betrokkenen. “[W]are hij ons onverschillig, wij hadden hem kalm laten 

gaan.”453  

2.3 Bolk stelt hogere eisen aan Leiden 

Hoewel Bolk ontkende dat er enig verband was tussen het bestaande gebrekkige laboratorium in 

Amsterdam en zijn mogelijke vertrek naar Leiden werd dus toch algemeen aangenomen dat het 

wel zo was. De juistheid van die opvatting werd versterkt door het feit dat Bolk zich wat betreft 

                                                 
448 Propria Cures 31-1-1903, 197.  
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de toestand van het Leidse laboratorium inmiddels had bedacht. Na een nader bezoek liet hij de 

voorzitter van de Leidse medische faculteit, Willem Einthoven, weten dat de bouw van een 

nieuw laboratorium toch gewenst was. Deze plotselinge verandering wekte natuurlijk ergernis. 

Bolk had immers eerder minder hoge eisen gesteld. In Leiden was men er daarmee van uit ge-

gaan dat de zaak goeddeels was beklonken en de faculteit had dan ook reeds de Minister van Bi-

Za van Bolks toezegging en zijn aanvankelijke eisen op de hoogte gesteld. Die had op zijn beurt 

al geïnformeerd naar de kosten. En nu had Bolk zich ineens bedacht en zette hij de zaak op losse 

schroeven. De kwestie zou de minister (Abraham Kuyper in dit geval) “gegronde aanleiding ge-

ven om wrevelig te worden.” De faculteit besloot dan ook om Bolks nieuwe eisen niet voor te 

stellen aan de curatoren en minister, omdat die dan zouden gaan twijfelen aan de ernst waarmee 

door de faculteit de belangen van het onderwijs werden overwogen en behandeld.  

Men vond het dus buitensporig wat Bolk nu eiste. Zou Bolk niet alsnog op zijn eerdere voor-

waarden het hoogleraarschap willen aanvaarden? De faculteit zegde daarbij toe om zijn wensen 

over verdere verbeteringen van het gebouw, of nieuwbouw in alle opzichten te ondersteunen, 

wanneer Bolk eenmaal korter of langer aan de Leidse universiteit verbonden was.454  

In de Amsterdamse gemeenteraad werd intussen het adres van de MSS besproken aangaande de 

nieuwbouw van het anatomisch lab in verband met het dreigende vertrek van Bolk. Gemeente-

raadslid Schippers stelde dat Bolk hem verzekerd had dat de toestand van het huidige laboratori-

um niet de aanleiding was van zijn eventuele vertrek. Dat nam echter niet weg dat dit lab wel de-

gelijk slecht was. Raadslid Josephus Jitta sprak zijn overtuiging uit dat men Bolk alleen kon be-

houden als de toestand van het lab daadwerkelijk zou worden verbeterd. Hij memoreerde dat 

Ruge en Fürbringer indertijd ook vanwege de gebrekkige toestand van het lab vertrokken waren. 

Dat de studenten op verbetering aandrongen onderschreef hij dan ook van harte. De burgemees-

ter stelde tenslotte dat B&W al lange tijd van de noodzaak van een nieuw lab doordrongen waren 

en dat er dus ook in overleg met Bolk plannen gemaakt waren, maar dat er nog geen geschikte 

locatie was gevonden. Ook aan de burgemeester had Bolk overigens te kennen gegeven dat hij 

tevreden was over de gang van zaken hieromtrent en dat aan zijn eventuele vertrek alleen per-

soonlijke motieven ten grondslag lagen.455 Een definitief besluit over nieuwbouw inclusief de lo-

catie werd echter niet genomen. 

2.4 Bolk blijft in Amsterdam 

De Leidse faculteit geneeskunde hoopte nog steeds dat Bolk ook zonder de toekenning van de 

nieuwbouw toch naar Leiden zou komen. De kans hierop was zeker nog niet verkeken zo blijkt 

uit de correspondentie tussen Einthoven en Bolk. Einthoven hield Bolk op de hoogte van de 

honorering van zijn eerder aangegeven wensen. Terwijl de hoogte van het salaris, de kosten van 

verbouwing en eenmalige financiering voor preparaten en onderzoeksmateriaal voor de minister 

geen probleem vormden, gold dat wel voor de andere wensen. Een structurele verhoging van de 

uitgaven ten bate van verbetering van hulpmiddelen en uitbreiding van het personeel in de toe-

komst stond Kuyper niet toe. Einthoven probeerde Bolk echter gerust te stellen: de president 

curator had aldus Einthoven zijn overtuiging uitgesproken dat als Bolk eenmaal in Leiden was en 

                                                 
454 Brief Einthoven aan Bolk, 23-2-1903; brief fac. geneeskunde RUL aan Bolk, 27-2-1903. AEL, stukken betreffen-
de de benoemingen van Bolk aan UvA 1894-1904; SAA 30265: 451.  
455 Propria Cures 21-3-1903, 268-269. 
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hij jaarlijks zijn - verhoogde - begroting indiende, die wel door de regering zou worden onder-

steund. De president had benadrukt hoe belangrijk hij het vond dat de Leidse medische faculteit 

“een sieraad” van Nederland was en dat alles op alles gezet moest worden om mannen van naam 

aan de universiteit te verbinden.456 De Leidse universiteit poogde natuurlijk op Bolks eerzucht in 

te spelen. De persoonlijke overweging die Bolk had om naar Leiden te vertrekken zal ook vooral 

in deze richting gezocht moeten worden: het besef om als anatoom werkzaam te zijn aan de oud-

ste universiteit van Nederland en als hoogleraar bijgeschreven te worden op de lijst van groothe-

den als Albinus en Boerhaave. 

Toch besloot Bolk uiteindelijk in Amsterdam te blijven. Op 24 april maakte hij zijn besluit ken-

baar aan de Leidse medische faculteit.457 Blijkbaar had hij geen vertrouwen dat het met die struc-

turele verhoging van de financiering wel goed zou komen als hij eenmaal in Leiden werkzaam 

was. Daarbij was de Amsterdamse gemeenteraad toeschietelijker dan de Minister van BiZa. Of 

het nu zo was dat Bolk in Amsterdam bleef omdat het gemeentebestuur hem een lab beloofde 

dat wat betreft locatie, indeling en inrichting geheel naar zijn wensen was, of dat men hem dit 

beloofde nadat hij de belofte had gedaan in Amsterdam te blijven, in ieder geval koos Bolk defi-

nitief voor Amsterdam. Op 28 april maakte hij tijdens het college zijn besluit bekend aan de stu-

denten. “’n Oorverdoovende ovatie was ’t antwoord der studenten op dit heugelijke bericht.”458  

2.5 Opening van het lab 

Precies daar waar Bolk het had gewild, op het terrein van de voormalige Oosterbegraafplaats, 

verrees het nieuwe laboratorium. De bouwtekeningen van de gemeentearchitect waren tot in de-

tail gebaseerd op de inzichten en het schetsontwerp van Bolk. Die had ten aanzien van onderwijs 

en onderzoek niets over het hoofd gezien, zodat het lab volledig voldeed aan de eisen in “den 

tegenwoordigen tijd van meer ruimte, grooteren lokalen en betere inrichting van gebouwen voor 

het Hooger Onderwijs” en kon wedijveren met de beste van dergelijke instellingen in het buiten-

land.459 De snijzaal was aanzienlijk groter en hoger dan die op het oude laboratorium; vanwege 

het groot aantal hoge ramen, zes booglampen en 24 wandlampen was het er ook licht genoeg. 

De ruimte onder de snijzaal was volledig ingericht voor het bewaren en conserveren van de li-

chamen voor de snijzaal. De collegezaal bood plaats aan 160 studenten en had voldoende ruimte 

voor wandplaten. Onder de collegezaal bevond zich de al genoemde studiezaal, een van de be-

langrijkste omissies op het oude lab. Buiten, op het terrein achter het lab bevonden zich in een 

apart gebouw de zo gewenste ruimten voor maceratie, injectie en ontvetting. Boven de snijzaal 

bevond zich een 300 vierkante meter grote museumzaal waarin Bolk de waardevolle anatomische 

verzamelingen van Vrolik, Fürbringer en Ruge, maar vooral ook van zichzelf goed kon onder-

brengen. Speciaal voor de schedels, bekkens en ander onderzoeksmateriaal waren twee aparte 

                                                 
456 Brief Einthoven aan Bolk, 7-4-1903 & 10-4-1903. AEL, stukken betreffende de benoemingen van Bolk aan UvA 
1894-1904; SAA 30265: 451. 
457 Kladversie brief Bolk aan curatoren RUL, 22-5-1903. AEL, stukken betreffende de benoemingen van Bolk aan 
UvA 1894-1904; SAA 30265: 451. Not. curatoren RUL 6-5-1903; UBL AC3: 1541. Na het afwijzen van Bolk maakte 
de Leidse faculteit geneeskunde in juni een nieuwe voordracht, met Van Wijhe op één en J.W. Langelaan als tweede 
kandidaat (Not. curatoren RUL 01-07-03; UBL AC3: 1541). Toen Van Wijhe de plek ook afwees - waarschijnlijk 
ook omdat rond deze tijd hem een nieuw lab was toegezegd - werd Langelaan uiteindelijk benoemd (Not. curatoren 
RUL, 05-08-03; UBL AC3: 1541). Zie verder hoofdstuk 3 paragraaf 6. (Met dank aan A. van Piekeren). 
458 Propria Cures 2-5-1903, 315-16. 
459 ‘Een nieuw Anatomisch Laboratorium’ Algemeen Handelsblad 7-6-1909 (voorblad). 
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ruimten in het onderzoeksdeel van het laboratorium ingericht. Daarnaast waren in deze vleugel 

ruimten gereserveerd voor de assistenten en de prosector en bevond er zich het eigen onder-

zoekslaboratorium van Bolk. Bolks werkkamer tenslotte, was centraal gelegen: schuin boven de 

ingang, precies tussen de onderzoeks- en onderwijsruimten in. 

Na twee jaar bouwen werd op maandag 7 juni 1909 dit nieuwe lab op feestelijke wijze geo-

pend.460 Dit vond plaats middels een publiekslezing, een eerste ‘anatomische les’ van Bolk. Daar-

na werd in de hal van het gebouw een plaquette onthuld waarop Bolk de burgemeester Mr. W.F. 

van Leeuwen bedankte voor zijn initiatief tot de nieuwbouw. Na de onthulling van een tweede 

gedenksteen die een naamlijst met alle Amsterdamse hoogleraren anatomie bevatte, van Nicolaas 

Tulp tot Lodewijk Bolk, werd het gebouw bezichtigd. 

3 De School van Bolk 

De gedenksteen met de naamlijst van de hoogleraren anatomie die in de hal van het nieuwe lab 

prijkte was een geschenk aan Bolk van zijn assistenten en oud assistenten. In de 11 jaar dat Bolk 

inmiddels hoogleraar was, had al een groot aantal studenten of doctorandi in de geneeskunde 

deze belangrijke taak in het anatomisch onderwijs uitgevoerd. De plaquette werd aan Bolk uitge-

reikt door A.J.P. van den Broek, zijn toenmalige prosector. De prosector was van al het assiste-

rend personeel het belangrijkst. Hij leidde het anatomisch practicum en voerde hierin de andere 

assistenten aan. Maar zoals we hierna zullen zien omvatte zijn functie veel meer. Door het pro-

sectoraat zou Bolk de basis leggen van wat uiteindelijk ‘de school van Bolk’ zou gaan worden, die 

voor een belangrijk deel verantwoordelijk was voor de opbloei van de anatomische wetenschap 

in het begin van de 20e eeuw.  

Van den Broek was Bolks eerste prosector. Enkele maanden na de onthulling van de plaquette 

zou hij als hoogleraar anatomie in Utrecht benoemd worden. 

3.1 De basis van de school: het prosectorschap 

Hoe de assistentie verliep in Amsterdam ten tijde van Ruge en Fürbringer is aan bod gekomen in 

hoofdstuk 2. Ze trachtten, geheel naar het voorbeeld van hun leermeester, assistenten voor lan-

gere tijd aan het lab te verbinden, om ze zo op te leiden als anatoom in de traditie van Gegen-

baur, maar slaagden daar niet al te zeer in. Door Bolk zou deze structuur van de inrichting van 

het onderwijs wel tot een succes gebracht worden.  

Na het vertrek van Ruge veranderde er aanvankelijk veel wat betreft het assisterend personeel. 

Nog voor zijn inaugurele rede op 2 mei 1898 vroeg Bolk al om een wijziging van de regeling 

voor de assistentie van de anatomische practica.461 In plaats van het geld voor assistentie aan één 

(dure) lector te besteden die in zijn eentje de practica onmogelijk goed kon assisteren (zoals Sey-

del bij Ruge), werd het Bolk na diens verzoek toegestaan om het bedrag te verdelen over vier 

student-assistentplaatsen. Een van die eerste student-assistenten was de al genoemde Van den 

Broek. In de jaren die volgden zou Bolk jaarlijks steeds drie tot vier assistenten benoemen. De 

meeste hiervan waren medisch kandidaat of doctorandus. Soms bleven deze assistenten ook een 

tweede jaar. Gezien het grote aantal studenten dat de practica volgde zag Bolk logischerwijs meer 

heil in vier wat minder ervaren assistenten dan in slechts een zeer bekwame.  

                                                 
460 Zie de inleiding van dit proefschrift voor een uitgebreid verslag van de opening.  
461 Not. curatoren UvA, 3-6-1898; GAA 279: 3. 
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Vanaf cursusjaar 1903-1904 werd het assisterend personeel op verzoek van Bolk structureel uit-

gebreid met een prosector.462 Dat de curatoren hiervoor geld beschikbaar stelden, had allicht te 

maken hebben met Bolks besluit om in Amsterdam te blijven.  

Bolk had een duidelijke motivering voor het instellen van een dergelijk prosectorschap. Het ana-

tomisch onderwijs was een “te integreerend bestanddeel” van de normale studiegang om eventu-

eel voor langere tijd te kunnen worden onderbroken. In het streven naar zo goed mogelijk on-

derwijs vond Bolk het dan ook noodzakelijk dat er een zekere stabiliteit in de assistentie zou ko-

men. Er moest tenminste één persoon zijn die voor langere tijd, en mogelijk voorgoed aan het 

anatomisch onderwijs verbonden bleef. Deze persoon, de prosector, vervulde echter niet alleen 

de taak van eerste assistent die alleen de leiding over het practicum op zich nam. Bolk be-

schouwde de prosector als plaatsvervanger, die bij eventuele ontstentenis van de hoogleraar de 

leiding van het lab over kon nemen en als een reserveleerkracht ook colleges kon geven. Omdat 

voor een dergelijke taak iemand minimaal tot arts bevorderd moest zijn stelde Bolk als voor-

waarde dat de prosector voldoende salaris kreeg om zich te kunnen onderhouden. Het prosec-

torschap was immers een volledige baan die het niet toeliet om daarnaast nog een praktijk uit te 

oefenen.463 De overeenkomst met de manier waarop Gegenbaur onderzoekers aan zich wist te 

verbinden door langdurige assistent-schappen is natuurlijk opvallend. Bolks prosectoraat was dan 

ook andermaal een voorbeeld van een aan Ruge ontleende invulling van zijn leeropdracht. An-

ders dan Gegenbaur was Bolks prosectoraat er echter niet primair op gericht om onderzoekers 

van een bepaalde wetenschappelijke richting (evolutionaire morfologie) aan zijn lab te verbinden. 

Bolk had, althans zo presenteerde hij het, vooral het onderwijsbelang op het oog. 

Toch hield het prosectorschap wel degelijk ook het doen van wetenschappelijk onderzoek in. 

Dat alle prosectoren die Bolk in de loop der jaren bij zich had werken net als hij affiniteit hadden 

met morfologisch onderzoek, toont dat de baan niet alleen om onderwijs draaide. Zowel wat be-

treft methode als inhoud van dat onderzoek drukte Bolk zijn stempel op de prosectoren (en an-

dere assistenten). Ik kom hier in paragraaf 3.7 nog op terug. 

3.2 A.J.P. van den Broek en het privaatdocentschap 

Als eerste prosector werd Van den Broek benoemd. Arnoldus Johannes Petrus van den Broek 

was op 27 oktober 1877 in Haarlem geboren en had aldaar de HBS gevolgd. In 1895, op zeven-

tienjarige leeftijd, begon hij aan de studie geneeskunde in Amsterdam. In 1902 werd hij tot arts 

bevorderd, een jaar later volgde zijn benoeming als prosector. In 1905 werd Van den Broek 

eveneens toegelaten als privaatdocent in de anatomie. Het privaatdocentschap was als universi-

taire functie ontleend aan het Duitse academische systeem. In de Duitse landen mocht een ge-

promoveerd wetenschapper zelf geen lessen geven als hij niet als privaatdocent was toegelaten 

tot een universiteit. Deze toelating vond alleen plaats als de onderzoeker een Habilitationschrift 

had geschreven, een soort tweede proefschrift. Hiermee, en met een eerste openbare les, ‘habili-

tierte’ (vestigde) de geleerde zich als privaatdocent en bewees daarmee tevens dat hij professora-

bel was. Op het privaatdocentschap volgde doorgaans het lectoraat, dan het buitengewoon pro-

fessoraat en tenslotte het gewoon professoraat. Fürbringer en Ruge waren als prosector en assis-

tent jarenlang privaatdocent geweest.  
                                                 
462 Zie o.a. not. curatoren UvA 6-7-1903 en 7-9-1903; GAA 279: 3. 
463 Brief Bolk aan curatoren UvA, 7-9-1909. Bijlagen not. curatoren UvA 1909 nr. 167; GAA 279: 44. 
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In Nederland maakte het privaatdocentschap echter veel minder een integraal bestanddeel uit 

van het academische systeem. Dit blijkt vooral uit het niet bestaan van een aparte Habilitation. 

Een privaatdocent werd toegelaten gebaseerd op zijn reeds gepresteerde wetenschappelijk werk. 

Daarnaast betekende een privaatdocentschap zeker niet altijd de aanloop tot een later professo-

raat.464 

Wat in het Nederlandse systeem wel gehandhaafd bleef was dat iemand geen theoretische lessen 

mocht geven als hij niet was toegelaten als privaatdocent. Wilde Bolk zijn prosector daadwerke-

lijk tot plaatsvervanger maken, dan moest hij ook wat dit betreft kiezen voor een op de school 

van Gegenbaur gebaseerd element.  

Van den Broek opende zijn lessen als privaatdocent op 9 oktober 1905 met de lezing  ‘Enkele 

beschouwingen omtrent het probleem der verwantschap van den mensch tot de overige zoogdie-

ren’. Vanaf dat moment gaf hij theoretisch onderwijs dat door de studenten zeer werd gewaar-

deerd. Zo gaf hij in het cursusjaar 1908-1909 op “boven onzen lof verheven wijze (...) een helde-

re uiteenzetting over de ontwikkeling en topographie van ’t peritoneum”.465  

Tot de zomer van 1909 leidde Van den Broek het anatomisch practicum bij Bolk, deed hij verge-

lijkend anatomisch onderzoek en gaf hij colleges als privaatdocent. In september 1909 werd hij 

benoemd als hoogleraar anatomie in Utrecht. 

3.3 G.P. Frets en het vroegtijdige vertrek 

Van den Broek werd als prosector opgevolgd door G.P. Frets.  

Gerrit Pieter Frets werd in 1879 geboren in Boskoop, volgde de Rijks HBS in Gouda, en stu-

deerde daarna van 1899 tot 1906 geneeskunde in Utrecht. Eind1906 deed hij zijn artsexamen. In 

1903 onderbrak hij zijn studie een jaar om assistent te zijn bij de Utrechtse hoogleraar anatomie 

Rosenberg. In 1907 werd hij benoemd tot prosector aan het anatomisch kabinet te Leiden, onder 

Langelaan. Eind 1907 nam hij wegens ziekte ontslag.466 Na zijn herstel maakte hij tot september 

1909 een wetenschappelijke reis, gefinancierd door de Utrechtse Dondersstichting. Hij werkte in 

1908 bij Fürbringer in Heidelberg en van oktober 1908 tot april 1909 bij prof. Rückert in Mün-

chen. Daarna werkte hij ook nog kortere tijd in Zürich en Parijs. In deze periode schreef Frets 

ook enkele wetenschappelijke anatomische publicaties. 

Hoewel Frets dus niet bij Bolk opgeleid was, had hij wel al wat ervaring als anatomisch assistent 

en reeds een wetenschappelijke opleiding doorgemaakt.467 Ongeveer tegelijk met zijn aanstelling 

als prosector werd Frets ook toegelaten als privaatdocent in de anatomie. In die hoedanigheid gaf 

hij ondermeer twee jaar lang een cursus in de anatomie van het zenuwstelsel. 468 

                                                 
464 Verschillen in opvatting over de rol van het privaatdocentschap zou er overigens mede aan te grondslag hebben 
kunnen liggen dat Ruge Bolk verre van geschikt achtte als zijn opvolger. Bolk was in 1896-1897 nog niet eens ge-
promoveerd en had in Ruge’s ogen zelfs nog geen recht gehad op een privaatdocentschap, terwijl Seydel die gebrui-
kelijke (Duitse) stappen al wel doorlopen had.  
465 Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1910 83-84. 
466 Brief Frets aan curatoren UvA, 5-10-1909. Bijlagen not. curatoren UvA 1909 nr. 201; GAA 279: 44. 
467 Brief Bolk aan curatoren UvA, 7-9-1909. Bijlagen not. curatoren UvA 1909 nr. 167; GAA 279: 44. 
468 Brief Ariëns Kappers aan Bolk (in hoedanigheid van lid van de commissie van advies van het Centraal Instituut 
voor  Hersenonderzoek (C.I.H).) 18-6-1913. AEL, stukken betreffende functioneren van commissie van toezicht op 
het C.I.H.1909-1913; SAA 30265: 487. Frets was in 1913 één van de sollicitanten naar de functie van onderdirecteur 
van het Herseninstituut. Een functie die hij niet kreeg omdat hij aldus Ariëns Kappers zich nooit met klinische we-
tenschappen had beziggehouden en evenmin met de pathologische anatomie van het zenuwstelsel. Zijn publicaties 
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Bolks wens om een prosector voor lange tijd, misschien zelfs wel voor altijd in dienst te hebben 

kwam in het geval van Frets niet uit. Amper vier jaar later, tegen het einde van de cursus 1912-

1913 solliciteerde Frets – zonder succes - naar de baan van onderdirecteur van het Herseninsti-

tuut. Daarna solliciteerde hij op de functie van inwonend geneesheer bij het gesticht Maasoord in 

Poortugaal. Deze keer wel met succes: begin september werd hij benoemd.469 

Mogelijk was Bolk teleurgesteld in Frets’ besluit zijn werkkring te verlaten. In ieder geval ont-

stond na zijn vertrek naar Poortugaal een ruzie tussen de twee over wetenschappelijk onderzoek 

waarop ik nog terugkom (paragraaf 3.7). De relatie tussen Frets en Bolk zou nadien nooit meer 

goed komen. Frets bleef verbonden aan het gesticht Maasoord tot 1944. In die periode, maar 

ook daarna deed hij vooral onderzoek naar de erfelijkheid van geestesziekten en zenuwziekten. 

Daarnaast was hij een van de voortrekkers van de Nederlandse eugenetische beweging. Hij over-

leed in 1958. 

3.4 J.A.J. Barge en het promotieonderzoek 

In hetzelfde cursusjaar dat Frets als prosector begon werd ook diens latere opvolger Barge be-

noemd als assistent.  

Johannes Antonius James Barge werd in 1884 op Semarang in Java geboren. Kort na zijn ge-

boorte keerde het gezin Barge terug naar Nederland, waar Barge zijn kinderjaren doorbracht in 

Amsterdam en Hilversum. Na het gymnasium, dat hij doorliep op het internaat van de Jezuïeten 

in Katwijk, begon hij in 1901 met de studie geneeskunde in Amsterdam. In 1909 legde hij het 

artsexamen af, waarna hij als eerste assistent begon bij Bolk.  

Het jaar 1909-1910 was het eerste in het nieuwe laboratorium en Bolk maakte van die gelegen-

heid gebruik om naast een prosector niet vier student-assistenten aan te stellen, maar twee eerste 

en twee tweede assistenten. Deze eerste assistenten waren beiden reeds arts, terwijl de tweede 

assistenten nog student waren. Aan de benoeming van deze twee ‘arts-assistenten’ verbond Bolk 

ook de mogelijkheid van het doen van promotieonderzoek.  

Bolk had steeds zijn assisterend personeel aangemoedigd om wetenschappelijk onderzoek te 

doen, ook wanneer ze maar een of twee jaar op zijn laboratorium werkten. Lijvige morfologische 

studies van tientallen pagina’s waren vaak het resultaat. Met een promotie kon aan dit onderzoek 

voor zowel Bolk als de promovendus meer betekenis worden gegeven. In 1912 promoveerde 

Barge op het proefschrift Friesche en Marker schedels. Bijdrage tot de kennis van de anthropologie der bevol-

king van Nederland.470 Na het vertrek van Frets in 1913 werd Barge dus tot diens opvolger be-

noemd.471  

Gedurende het prosectoraat van Barge zouden twee andere latere hoogleraren anatomie als assis-

tent beginnen. In het cursusjaar 1913-14 was M.W. Woerdeman student-assistent, het jaar erop 

was W.A. Mijsberg, Barge’s latere opvolger als prosector, één van de student-assistenten. Woer-

deman was toen inmiddels tot arts bevorderd en tot eerste assistent benoemd.  

                                                                                                                                                        

stonden slechts indirect in verband met de neurologie. Uiteindelijk kreeg B. Brouwer, de latere hoogleraar neurolo-
gie, de baan. 
469 Brief Frets aan curatoren UvA, 7-9-1909. Bijlagen not. curatoren UvA 1914 nr. 142; GAA 279: 58. 
470 De andere in 1909 benoemde eerste assistent, C.G. van Balen Blanken (1881-1939), promoveerde ook in 1912, 
op het proefschrift Bijdrage tot de kennis der anatomie van pancreas en lymphaatstelsel der primaten.  
471 Zie o.a. not. curatoren UvA  6-10-1913; GAA 279: 4. 
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Tijdens het derde jaar van zijn prosectorschap moest Barge laten zien waartoe hij als prosector 

op de manier die Bolk voor ogen had – als plaatsvervanger – in staat was. Bolk was namelijk in 

de eerste helft van 1916 vier maanden door ziekte afwezig. In zijn rechter bovenbeen was een 

verdikking ontstaan die hem behoorlijk wat pijn bezorgde. Na onderzoek bleek het om een bot-

tumor te gaan. Tijdens de afwezigheid van Bolk vond zijn onderwijs echter gewoon doorgang, 

omdat Barge samen met Woerdeman, die ook een derde (en laatste) jaar het onderwijs assisteer-

de, de colleges en practica voor hun rekening namen. Overigens waren zowel Barge als Woer-

deman geen privaatdocent. Van de oorspronkelijke (Duitse) doelstellingen van het privaatdo-

centschap bleef dus nog minder over. De lessen die Barge en Woerdeman gaven waren er in ie-

der geval niet minder om; ze werden zeer gewaardeerd. Toch verzocht Barge voor de aanvang 

van de nieuwe cursus (1916-1917) om toegelaten te worden als privaatdocent in de anatomie en 

embryologie.  

In januari 1919 werd Barge benoemd tot hoogleraar anatomie en embryologie in Leiden. Als 

prosector werd hij opgevolgd door de al genoemde W.A. Mijsberg.  

3.5 W.A. Mijsberg en de stagnatie van de leerschool 

Willem Alphonse Mijsberg werd in 1893 in Delft geboren, maar maakte zijn jeugd en schoolop-

leiding door in Zaandam. Na de HBS deed hij in twee jaar staatsexamen ter voorbereiding op de 

studie geneeskunde in Amsterdam, waaraan hij in 1910 begon. Tijdens zijn eerder genoemd assis-

tentschap bij Bolk raakte hij geïnteresseerd in de evolutionair-morfologische vraagstukken die 

zijn leermeester ook bezighielden. In die periode werkte hij tevens aan de beantwoording van 

een prijsvraag naar de aard der verbindingen van het zoogdierbekken, die in 1915 door de 

Utrechtse faculteit geneeskunde was uitgeschreven. Mijsbergs antwoord werd in 1916 met een 

gouden medaille bekroond.472 

Amper een jaar na zijn benoeming als prosector moest hij de leiding over het lab, de lessen en de 

practica en een zestal studentassistenten voor meer dan een half jaar op zich nemen omdat Bolks 

been in het voorjaar van 1920 door de chirurg J. Rotgans, collega hoogleraar en goede vbriend 

van Bolk geëxarticuleerd - tot aan het gewricht geamputeerd - werd. Vanaf begin 1921 werd 

Mijsberg toegelaten als privaatdocent in de anatomie.473 Op 16 mei 1923 promoveerde hij bij 

Bolk op het proefschrift Über den Bau des Urogenitalapparates bei den männlichen Primaten. 

In 1925 was Mijsberg kandidaat voor het hoogleraarschap in de anatomie en embryologie in 

Groningen. Hij werd hiervoor door Bolk nadrukkelijk aanbevolen. Bolk was zeer tevreden ge-

weest over de manier waarop Mijsberg vanaf 1921 vanwege diens eigen invaliditeit een aantal van 

zijn colleges had waargenomen en ook geheel zelfstandig het anatomisch practicum had geleid. 

Zowel de colleges als de practica werden ook door de studenten gewaardeerd.  Mijsberg werd in 

Groningen aangeprezen als een vlot en helder spreker en een serieus en gedegen anatomisch on-

derzoeker, die voortreffelijk wetenschappelijk werk had geleverd dat getuigde van een scherp 

waarnemingsvermogen en een helder oordeel. Desondanks stond zijn naam in Groningen niet 

als eerste maar als tweede op de lijst van kandidaten vermeld, onder die van Woerdeman, die een 

jaar eerder nog tot hoogleraar in de histologie in Amsterdam benoemd was. De voorkeur voor 

Woerdeman boven Mijsberg toont dat de heersende positie van Bolk en zijn school, en vooral 
                                                 
472 zie Van den Broek ‘In memoriam W.A. Mijsberg’ (1958). 
473 Not. curatoren UvA, 8-1-1921; GAA 279: 98. 
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van de evolutionair-morfologische onderzoekscomponent hierin, in verval raakte. In Groningen 

wilde de faculteit nadrukkelijk een anatoom met meer aandacht voor de ‘nieuwe’ experimentele 

en functionele aspecten van de anatomie en embryologie. In de ‘Amsterdamse School’ zoals men 

Bolk en zijn leerlingen noemde, was die niet of onvoldoende aanwezig. Dat men Woerdeman 

niet tot die school rekende, ondanks drie jaren assistentschap, toont vooral de impact van zijn 

(nieuwe) experimentele onderzoek. Ik kom hierop in hoofdstuk 7 uitgebreid terug. 

Uiteindelijk vertrok Mijsberg tegen het einde van 1926 naar Batavia in Nederlands-Indië, waar hij 

benoemd was tot docent anatomie, embryologie en antropologie aan de School ter Opleiding 

van Inlandse Artsen (STOVIA) in Weltevreden. Hoewel deze school in 1927 werd verheven tot 

Geneeskundige Hogeschool en Mijsberg daarmee bevorderd werd tot hoogleraar, was deze posi-

tie vergeleken met het professoraat van Van den Broek in Utrecht en Barge in Leiden toch van 

een tweede rang.  

3.6 Chr. van Gelderen en de sluiting van de school 

De laatste echte leerling van Bolk, Christiaan van Gelderen zou op het gebied van de anatomie 

uiteindelijk helemaal geen betrekking meer vinden. Van Gelderen werd in 1899 in Amsterdam 

geboren en studeerde hier ook geneeskunde. Vanaf 1920 was hij twee jaar lang student-assistent 

bij Bolk. In het tweede jaar werkte hij aan de beantwoording van een prijsvraag die in 1921 door 

de Amsterdamse faculteit geneeskunde was uitgeschreven. Voor zijn antwoord ontving ook hij 

een gouden medaille. In 1923 deed Van Gelderen zijn doctoraal examen geneeskunde en zijn 

artsexamen. Vanaf de cursus 1923-1924 was hij eerste assistent en na een verzoek van Bolk aan 

curatoren werd hij begin 1925 benoemd tot conservator van het anatomisch museum.474  

De reden voor dit verzoek was dat Van Gelderen dreigde het laboratorium te verlaten om een 

beter betaalde - klinische - plaats elders te aanvaarden. Dat wilde Bolk koste wat kost voorko-

men. Hij beschouwde Van Gelderen als een “veelbelovende jonge kracht” met een superieure 

aanleg en de lust om zich uitsluitend aan de wetenschap te wijden. Bolk beschouwde het als zijn 

plicht om Van Gelderen hiervoor te behouden. De wetenschap waar hij op doelde was natuurlijk 

de morfologie. Bolk noemde van Gelderen een geboren morfoloog, en schroomde niet te verkla-

ren dat het de beste leerling was die hij ooit had gehad.475 Inderdaad had Van Gelderen voor zijn 

jonge wetenschappelijke loopbaan al een aanzienlijke hoeveelheid publicaties op zijn naam.  

Toch veranderde er met het conservatorschap weinig aan zijn functie: hij bleef als eerste assistent 

werkzaam en deed daarnaast zijn morfologisch onderzoek. Begin 1926 werd hij toegelaten als 

privaatdocent in de embryologie. 476 In hetzelfde jaar promoveerde hij op het proefschrift Die 

vergleichende Ontogenie der Hirnhäute mit besonderer Berücksichtigung der Lage der neurokraniellen Venen.  

Maar toen Mijsberg in 1926 naar Nederlands-Indië vertrok volgde Van Gelderen hem niet op als 

prosector. Bolk had tegen het einde van het cursusjaar 1925-1926 contact met de antropoloog en 

hoogleraar anatomie in Freiburg E. Fischer over de mogelijke aanstelling van een van zijn assis-

                                                 
474 Not. curatoren UvA, 8-12-1924; GAA 279: 98. 
475 Brief Bolk aan curatoren UvA, 15-11-1924. Bijlagen not. curatoren UvA 1924 nr. 288; GAA 279: 147. 
476 Not. curatoren UvA, 8-11-1925; GAA 279: 98. 
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tenten, de jonge morfoloog Dr. Adolf Dabelow (1899-1984) als prosector.477 Dabelow zou uit-

eindelijk tot eind 1927 blijven. 

Onduidelijk is waarom Van Gelderen Mijsberg niet opvolgde. Voelde hij zich gepasseerd en ver-

trok hij, of kon hij elders een betere betrekking krijgen. In ieder geval was hij vanaf 1927 assis-

tent bij het pathologisch anatomisch instituut en vanaf 1928 aan de chirurgische kliniek. Maar 

toen in de cursus 1927-1928 Bolk lange tijd wegens ziekte afwezig was - ondanks de amputatie 

was de beentumor toch teruggekeerd - werden zijn lessen bij gebrek aan een prosector als plaats-

vervangend hoofd van het lab onder anderen door Van Gelderen waargenomen.478 Na het ver-

trek van Dabelow eind 1927 zou er in de resterende jaren van Bolks professoraat geen vaste pro-

sector meer aangesteld worden, slechts een tijdelijke.  

Van Gelderen zou uiteindelijk ook in de kliniek blijven. Als chirurg werd hij chef de clinique op 

de heelkundige kliniek van W. Noordenbos, waar hij in 1928 als assistent begonnen was. Later 

zou hij de overstap maken naar de Valeriuskliniek van de Vrije Universiteit. Toch zou hij altijd 

een warme belangstelling houden voor de morfologie.479 Mogelijk koos hij in 1926 na het vertrek 

van Mijsberg voor zekerheid. Hoewel door Bolk bestempeld als veelbelovend morfoloog had hij 

echter weinig kans op een toekomst in de morfologie als anatoom. Alle beschikbare leerstoelen 

waren immers bezet door relatief jonge hoogleraren, die allen enige tijd op het laboratorium van 

Bolk hadden gewerkt. Van Gelderen was dus eigenlijk het slachtoffer van het succes van de 

school van Bolk. In hoofdstuk 7 zullen we zien dat de groeiende opvatting dat de evolutionaire 

morfologie of in ieder geval de beschrijvende morfologie een verouderde wetenschap was, de 

andere oorzaak was van de kentering in het succes van de school van Bolk.  

3.7 Bolks karakter als basis van de wetenschappelijke vorming 

Bolk liet in de brief om Van Gelderen als conservator aan te stellen duidelijk merken waar het 

‘leerling zijn’ van hem uit bestond: in navolging van Bolk was Van Gelderens wetenschappelijk 

onderzoek gericht op de descriptieve (evolutionaire) morfologie. Hierin komt hij  overeen met de 

andere leerlingen van Bolk die ook lange tijd als assistent (en bovenal dus als prosector) onder 

hem werkten: Van den Broek, Barge en Mijsberg. Voor Frets gold dat aanvankelijk ook, maar na 

zijn vroegtijdig vertrek en de ruzie met Bolk richtte hij zich op erfelijkheid en eugenetica. Boven-

dien was Frets in feite geen leerling van Bolk omdat hij niet als student- of artsassistent bij Bolk 

was begonnen en al voor zijn komst naar Amsterdam ondermeer in het laboratorium van Für-

bringer aan evolutionair-morfologische vraagstukken gewerkt had. Voor Woerdeman gold juist 

het tegenovergestelde. Hij was wel bij Bolk begonnen als student-assistent en jong artsassistent, 

maar hij richtte zich daarna al snel op de histologie en experimentele embryologie.  

Het ‘leerling-zijn’ van Bolk bestond behalve uit een wetenschappelijke component vooral uit een 

onderwijscomponent. Zoals we zagen maakte de manier waarop onder Bolk het prosectorschap 

was ingericht de leerlingen niet alleen tot morfologische wetenschappers, maar ook tot kundige 

anatomische docenten en leiders van een eigen laboratorium. 

                                                 
477 Brief E. Fischer aan Bolk, 25-7-1926; brief Dabelow aan Bolk, 30-7-1926. AEL, ingekomen stukken en afschrif-
ten uitgaande stukken L. Bolk, directeur (..) 1921-1930; 30265: 440. 
478 Jaarboek der Universiteit van Amsterdam 1928/1929 176. 
479 In 1949 schreef hij een handboek, Funktionelle Pathologie in der Chirurgie. Een recensent in het NTvG schreef: “Is er 
nog wel iemand die tevreden is met een uitsluitend morphologische pathologie?” (zie: Eerland, ‘Chr, v. Gelderen, 
Funktionelle Pathologie in der Chirurgie’ [boekaankondiging]). 
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Waardoor kwam het dat een dergelijk langdurig assistentschap en prosectoraat de liefde voor de 

wetenschap en dan vooral de morfologie deed ontkiemen en tegelijkertijd onderwijskwaliteiten 

en leiderschap aankweekte? De kern hiervan was in het karakter van Bolk gelegen. Het is al aan 

bod gekomen dat hij streng was en veeleisend voor de studenten. Zijn leerlingen gaven te kennen 

dat dit in nog sterkere mate gold voor zijn medewerkers.480 Het ging om dezelfde, op tirannie 

lijkende tucht en plichtsbetrachting, aldus Barge.481 Bolk verlangde een volledige overgave ten 

dienste van het laboratorium en van de wetenschap, zo stelde Van den Broek. Maar hij voegde 

hieraan toe dat Bolk het recht had dit te verlangen, want hij verlangde het ook van zichzelf.482 Hij 

stelde wat dat werk (en daarmee zijn leven) betreft de allerhoogste eisen aan zichzelf. Dat was 

ook de reden dat ondanks de hoge eisen die hij vooral aan zijn assisterend personeel stelde, zij 

hierdoor niet minder eerbied en bewondering voor hem hadden. Bolk leefde voor zijn werk. Hij 

werkte dan ook altijd, zowel thuis als op zijn lab, en op beide plaatsen even hard. “Had eenmaal, 

langs welken weg dan ook, een probleem vasten vorm voor hem aangenomen, dan was het alsof 

er een daemon in hem was losgebroken en wierp hij zich met een niets en niemand en op de 

laatste plaats zichzelf ontziende werkkracht op de oplossing daarvan.”483 

Aan iets anders dan werken leek hij geen behoefte te hebben. Het gevolg was wel dat zijn leven 

eenzaam was en naar buiten afgesloten. Hij beschouwde dat zelf als een noodzakelijk gevolg van 

zijn ingeschapen aard. “[V]oor menschen van mijn natuur zijn er maar twee plaatsen in de we-

reld: in de woestijn of aan de Universiteit!” sprak hij op zijn 25-jarig ambtsjubileum dat gevierd 

werd in 1922. Bolk was dan ook niet getrouwd: “Ik kan mijn aandacht niet verdeelen.”484   

Treffend schreef de studentenalmanak na zijn overlijden waar die onverdeelde aandacht voor de 

wetenschap vandaan kwam en hoe zijn leven hierdoor bepaald werd. Bolk meende dat de mens 

nog vrijwel niets wist over zijn eigen ontstaan of de wereld om zich heen. Daarom streefde hij er 

met alle energie die hij bezat naar die kennis te vergroten.485 Dat was ook de reden waarom hij 

wars van oppervlakkigheid was en altijd tot de kern van een probleem wilde komen. Alleen door 

hard te werken kon men verder komen. Het ging hier ook om het bereiken van een bepaalde po-

sitie in het bestaan. Bolks afkomst speelde hierbij waarschijnlijk een woordje mee. Zijn vader, die 

naast zijn baan als gemeenteontvanger werkzaam was in de Nederlands-hervormde kerk in Over-

schie, had gewild dat zijn zoon predikant zou worden. Aan die wens had Bolk weten te ontko-

men door op subsidie van de Amsterdamsche Universiteits Vereeniging geneeskunde te gaan 

studeren. In Amsterdam had hij alle banden met het geloof verbroken en zich vol op de weten-

schap gestort. Door onvermoeibaar hard te werken en tegenslagen het hoofd te bieden was hij 

hoogleraar geworden. Ook daarna was hij niet op zijn lauweren gaan rusten. Het was precies de-

ze instelling die hij trachtte over te brengen op zijn leerlingen, de assistenten op zijn lab, en zijn 

studenten.  

Barge’s herinnering aan zijn eigen promotieonderzoek schetst mooi hoe Bolk zijn werklust en 

werkkracht op zijn leerlingen probeerde over te brengen. Toen Barge in 1909 zijn “karig bezol-

                                                 
480 Zie Van den Broek, ‘In memoriam Prof. Dr. Louis Bolk’ (1930); idem ‘Louis Bolk’ (1931); Barge, ‘Prof Dr. L. 
Bolk’ (1930); idem, ‘Louis Bolk’ (1936); Ariëns Kappers, ‘In memoriam L. Bolk’ (1930). 
481 Barge, ‘Louis Bolk’ (1936) 105. 
482 Van den Broek, ‘Louis Bolk’ (1931) 507-508. 
483 Barge, ‘Prof Dr. L. Bolk’ (1930).  
484 Barge, ‘Louis Bolk’ (1936) 103-105. 
485 ‘In memoriam Prof. Dr. L. Bolk’ Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1931, 87-88. 
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digde” assistentschap begon, met als belangrijkste doel het schrijven aan zijn proefschrift, kreeg 

hij van Bolk een stapel literatuur mee om zich in te lezen in het onderwerp. Toen hij vervolgens 

op het laboratorium de teksten begon te bestuderen kreeg hij na een paar dagen van Bolk te ho-

ren dat het lab geen plaats was om te zitten lezen. Dat moest hij maar ’s avonds thuis doen. Ie-

mand van zijn leeftijd hoorde daar ook te werken. “Het laboratorium is plaats voor onderzoek, 

thuis moet u studeeren en schrijven. Ik zal u wel ander werk geven hier.” Barge kreeg daarna we-

kelijks werk op wat genoeg was voor een maand en het leek haast of Bolk nooit tevreden was. 

Toch werkte deze methode. Net als anderen die langere tijd in die atmosfeer hadden vertoefd 

werd hij er door gevormd: wie onder een dergelijke tucht volhardde, vond in het voorbeeld een 

leerschool voor het leven.486 Ook Van den Broek liet geen twijfel bestaan over de grote invloed 

van Bolk op hen die als assistent langer of korter onder zijn leiding stonden. “De krachtige ople-

ving van de ontleedkunde in Nederland is gevolg van zijn voorbeeld, van zijn enthousiasme, van 

zijn medeleven met al wat zijn leerlingen betrof en deden (...) Het is niet zonder beteekenis, dat 

de drie leerstoelen in Nederland en de leerstoel in Batavia door zijn leerlingen worden bezet, al-

len oud-assistenten.”487 

Ook dat medeleven en enthousiasme was tenslotte kenmerkend voor zijn aard en vormende rol. 

Bolk leek aldus Barge misschien een onaangenaam mens, maar wie dag in dag uit met hem om-

ging en hem steeds beter leerde kennen wist dat dit, net als zijn tirannie op de snijzaal, een soort 

van façade was, “waarachter ’n bovenal edele, rechtschapen en trouwe ziel schuil ging.” Hij eiste 

weliswaar veel, maar hij stond ook voor de belangen van ‘zijn’ mensen op de bres. Ook als een 

enkele keer iemand de moed verloren had, stond hij aldus Barge klaar om deze weer zelfver-

trouwen te geven.488 

Toch zal de rol van Bolk in het aanwakkeren van het wetenschappelijke vuur in zijn leerlingen 

heel dwingend geweest zijn. Ook hier gold dat het moest gaan zoals hij zei. Zo had Barge welis-

waar naar eigen zeggen het antropologische onderwerp van zijn promotieonderzoek zelf geko-

zen, hij stelde ook dat dit “in overleg met Bolk” was gebeurd en dat hij voor aanvang “volkomen 

vreemd” was op dat gebied. Hij moest zich eerst inlezen in een aanzienlijke hoeveelheid litera-

tuur die hem door Bolk werd verstrekt.489 Het lijkt dus aannemelijk dat de keuze voor het on-

derwerp en de regie van Barges promotie toch vooral bij Bolk hadden gelegen.  

Ook de ruzie die ontstond tussen Frets en Bolk ging er in de kern om dat Frets zich bij het on-

derzoek niet aan Bolks regels gehouden had. Frets was eind 1912 begonnen met een onderzoek 

naar heiligbenen opgegraven in de voormalige Oosterbegraafplaats.490 In juni 1913 had hij dit 

                                                 
486 Barge, ‘Prof Dr. L. Bolk’ (1930); ibid. ‘Louis Bolk’ (1936) 105. 
487 Van den Broek, ‘In memoriam Prof. Dr. Louis Bolk’ (1930) 3080. 
488 Het masker van strengheid nam hij aldus Van den Broek en Barge ook af bij de zeldzame gelegenheden dat men 
hem buiten ambtelijk verband trof. Wie het geluk had Bolk in persoonlijke omgang te leren kennen wist zijn op-
rechtheid, zijn eenvoud en zijn hartelijkheid te waarderen. In besloten, vertrouwde kring was hij dan joviaal, vriend-
schappelijk en gezellig. Op zulke momenten bleek hij vol humor en plaaglust, “met ’n enkel fijn sarcasme gekruid.” 
Daarbij bezat hij een gracieuze hoffelijkheid die hem tot een “ami des femmes” maakte. Maar gemakkelijk was het 
niet om met Bolk in nauw contact te komen. Veel intieme vrienden had hij niet (Van den Broek, ‘In memoriam 
Prof. Dr. Louis Bolk’ (1930) 3081; Barge, ‘Prof Dr. L. Bolk’ (1930). 
489 Barge, ‘Prof Dr. L. Bolk’ (1930).  
490 Toen de gemeente Amsterdam aan het einde van de 19e en begin van de 20e eeuw haar grenzen uitbreidde moest 
een aantal begraafplaatsen dat voorheen net buiten de bebouwde kom lag worden geruimd. De belangrijkste hiervan 
waren de Oude Wester- en Oosterbegraafplaats. De laatste sloot haar poorten in 1894. Zoals al gezegd werd het 
ontleedkundig laboratorium gebouwd op een deel van dit terrein. Bolk zag in de ontruimingen een uitgelezen kans 
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onderzoek stopgezet om zich op zijn nieuwe werkkring in het Gesticht in Poortugaal voor te be-

reiden. Maar omdat Bolk het jammer zou vinden als het werk aan de sacra niet verder zou wor-

den afgemaakt had Frets met hem afgesproken na zijn benoeming in Poortugaal het werk samen 

met Barge af te ronden. Frets zou het werk dat hij reeds had gedaan verder statistisch uitwerken, 

terwijl Barge het zou completeren met een nauwkeurige beschrijving van enkele zeldzame afwij-

kende heiligbenen.  

Frets ging aan de gang en werkte in de winter van 1913-1914 zijn aantekeningen uit tot een vrij-

wel volledig stuk. Door misverstanden tussen Frets, Barge en Bolk over de verdere uitvoering 

voegde hij hieraan echter ook een beschrijving van de zeldzame sacra toe. Hij rondde het stuk af 

en stuurde het naar het Morphologisches Jahrbuch op.491 Een overdruk stuurde hij daarna naar Bolk 

op. Die reageerde furieus: het stuk behandelde de afwijkende sacra niet, maar ‘mis’handelde ze! 

Frets had gebrekkig werk afgeleverd dat aan Barge was opgedragen en had het bovenal niet eens 

ter correctie aan Bolk opgestuurd voordat hij het naar het blad instuurde. Bolk berichtte Frets 

dat als hij “in Amsterdam mocht komen, [hij] het ontleedkundig laboratorium van een bezoek 

[zou] willen onthouden.” Bolk verklaarde uitdrukkelijk dat “in het vervolg elke relatie tusschen U 

en mij verbroken is.”492 De relatie herstelde inderdaad niet meer. Zo bezocht Frets nooit de jaar-

lijkse anatomendagen, terwijl zijn onderzoek er juist goed bij gepast had.  

4 Assistentie bij de anatomie vóór de komst van Bolks leerlingen  

Toen Bolk aantrad in Amsterdam hadden zijn twee Duitse voorgangers al enige pogingen gedaan 

om via langdurige assistentschappen leerlingen te kweken. Hoe was dat in de andere drie anato-

mische instellingen in Nederland, in Leiden, Utrecht en Groningen? Hoe werd daar voorzien in 

de assistentie van het ontleedkundig onderwijs? 

Rond 1900 was er aan de anatomische instellingen van de rijksuniversiteiten sinds het midden 

van de 19e eeuw eigenlijk weinig veranderd. De wat ingeslapen situatie kwam alleen al tot uiting 

in de naamgeving. Voerden Fürbringer, Ruge en Bolk in Amsterdam de leiding over een anato-

misch laboratorium, de Leidse hoogleraar Zaaijer, de Utrechtse Rosenberg en de Groningse Van 

Wijhe hadden als anatoom het beheer over een Anatomisch Kabinet. Deze situatie had natuurlijk 

alles te maken met de aantallen studenten geneeskunde. Van de vier Nederlandse universiteiten 

had Amsterdam rond 1900 verreweg de meesten. De medische faculteit was dan ook sinds de 

dagen van het Athenaeum rond het midden van de 19e eeuw aanzienlijk gegroeid, waar de aantal-

len geneeskunde studenten bij de andere universiteiten ongeveer gelijk waren gebleven of zelfs 

waren afgenomen. Het aantal studenten vertaalde zich ook in het aantal personeelsleden dat het 

anatomisch onderwijs ondersteunde, en de mate van hun wetenschappelijke geschooldheid. 

In de regel hadden de anatomische kabinetten net als het Amsterdamse laboratorium de beschik-

king over een bediende, een conciërge en een amanuensis. Bovendien hadden de hoogleraren bij 

het praktisch onderwijs ook hulp van één of twee student- of artsassistenten, die meestal slechts 

                                                                                                                                                        

om aan menselijk onderzoeksmateriaal te komen. Hij kreeg van de gemeente toestemming om de skeletresten in zijn 
instituut te mogen opnemen. Vanaf die tijd stammen zijn studies over schedels en gebitten. Het materiaal was ook 
een bron voor onderzoek van assistenten. Naast Frets werkte later ook  M.J. Stiemens in het kader van een beant-
woording van een prijsvraag, aan een onderzoek gebaseerd op deze grafresten. Zie Stiemens, ‘Über die Concrecentia 
atlanto-occipitalis’.  
491 Frets, ‘Das menschliche Sacrum’ (1914). 
492 Kopie brief Bolk aan Frets, 30-3-1914. Bijlagen not. curatoren UvA 1914 nr. 142; GAA 279: 58. 
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één of twee jaar bleven. Ze beschouwden het assistentschap als een tijdelijke baan, geen roeping - 

leerlingen die zelfstandig onderwijs konden geven, of zich op het wetenschappelijk onderzoek 

stortten werden op deze manier niet aangekweekt. Hoewel het wel gebeurde dat deze assistenten 

lang genoeg bleven en een promotieonderzoek deden, bleef het assistentschap tijdelijk en gingen 

de assistenten daarna verder met hun medische loopbaan.493  

Naast deze (meer)jaarlijkse studentassistenten hadden zowel Zaaijer in Leiden als Rosenberg in 

Utrecht bij het Kabinet als vaste kracht voor het onderwijs een prosector, in het verleden ook 

wel aangeduid als prosector-custos of custos, in dienst. Anders dan de prosector zoals we hem 

hebben leren kennen bij Gegenbaur of Bolk had deze prosector-custos geen academische oplei-

ding en was hij alleen met de praktische kant van het onderwijs bezig. Hij bezat geen anatomi-

sche kennis, of hoefde die niet te bezitten, maakte het onderwijsmateriaal (de lichamen) voor het 

praktisch onderwijs gereed en deed reparaties aan de collectie. 

Zaaijer en Rosenberg hadden dus enerzijds krachten in tijdelijke dienst die voldoende anatomi-

sche kennis bezaten om eventueel ook onderzoek te doen, maar daarvoor dus vaak te kort ble-

ven, en anderzijds een kracht in vaste dienst voor praktische zaken die geen medisch-

wetenschappelijke achtergrond had. Geen van beiden, zeker de prosectoren niet, bezat in de re-

gel voldoende ervaring om theoretisch onderwijs te geven of het lab te leiden.  

4.1 Leidse en Utrechtse veranderingen  

In Utrecht veranderde deze situatie pas in 1908, toen Rosenberg bij de curatoren het verzoek 

deed om een nieuwe - vaste - prosector aan het laboratorium toe te voegen, en de bestaande pro-

sector, H. van Wering voortaan tot amanuensis te benoemen. Diens functie veranderde er overi-

gens niet door. De titel prosector kreeg een - voor Utrecht nieuwe - wetenschappelijke lading. 

Aangesteld werd namelijk de arts H.M. de Burlet. Deze was assistent geweest bij Ruge in Zürich. 

Daar was hij ook een promotieonderzoek gestart naar de embryonale ontwikkeling van de men-

selijke lever. In 1910 promoveerde De Burlet, inmiddels werkzaam in Utrecht, bij Ruge.494 Waar-

schijnlijk had Rosenberg vanwege zijn eigen zwakke gezondheid De Burlet benoemd om zijn 

onderwijstaak enigszins te verlichten - vergelijkbaar dus met Bolks  taakomschrijving van het 

prosectoraat. Dat was natuurlijk ook niet zo vreemd, aangezien De Burlet in feite net als Bolk 

leerling was van Ruge, en die op zijn beurt net als Rosenberg leerling van Gegenbaur.  

Of het ook de bedoeling was van Rosenberg om De Burlet uiteindelijk ook tot zijn opvolger op 

te leiden is niet duidelijk maar lijkt waarschijnlijk. Toch gebeurde dat niet en dat had waarschijn-

lijk te maken met de onervarenheid van De Burlet op het Utrechtse laboratorium. Toen Rosen-

                                                 
493 Twee voorbeelden zijn T.M. Mesdag en W. Noordenbos, die als assistent bij de Groningse hoogleraar Van Wijhe 
beiden promotieonderzoek deden. Noordenbos startte in 1900 en Mesdag in 1906. Noordenbos promoveerde in 
1904 op het proefschrift Over de ontwikkeling van het chondrocranium van zoogdieren, Mesdag in 1909 op Bijdrage tot ontwik-
kelingsgeschiedenis van de structuur der hersenen bij het kipembryo. Na als lector in de verbandleer en operatieve chirurgie in 
Utrecht benoemd te zijn werd Noordenbos in 1920 hoogleraar in heelkunde in Amsterdam. Mesdag werd uiteinde-
lijk chirurg in Zwolle. Toen Van Wijhe bij zijn aftreden bij een faculteitsvergadering gevraagd werd of hij iemand 
wist die hij geschikt achtte als zijn opvolger kon hij niemand noemen. Al zijn leerlingen zo stelde hij, “waren naar 
klinische beroepen overgegaan.” Not. fac. geneeskunde RUG, 25-2-1926; GA 46: 602 (zie hiervoor ook hoofdstuk 7 
paragraaf 4.2).  
494 De Burlet Die äusseren Formverhältnisse der Leber beim menschlichen Embryo.  
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berg tegen het einde van 1908 verlof aanvroeg ter herstel van zijn gezondheid,495 werd het labora-

torium tijdelijk waargenomen niet door De Burlet, maar door de een jaar eerder benoemde lector 

in de verbandleer en operatieve chirurgie, Dr. W Noordenbos.496  

De Burlet bleef dus als prosector aan het Utrechtse kabinet verbonden, ook nadat Rosenberg 

met ingang van september 1909 met emeritaat was gegaan. Onder Rosenbergs opvolger Van den 

Broek richtte de Burlet zich vooral op het onderwijs in de microscopische anatomie, en in het 

onderzoek op de functionele morfologie van het binnenoor. Hierbij werkte hij nauw samen met 

fysiologische en farmacodynamische onderzoekers van het farmacologisch laboratorium van R. 

Magnus.497 De Burlet werd twee maal gepasseerd voor een Nederlands hoogleraarschap in de 

ontleedkunde. Eerst in Leiden in 1919 door Barge en vervolgens in Groningen in 1925 door 

Woerdeman. Uiteindelijk zou hij in 1931 alsnog in Groningen de baan krijgen. 

In het anatomisch kabinet van Zaaijer in Leiden bestond de assistentie rond 1900 uit één assis-

tent of prosector, doorgaans een afgestudeerde arts die vaak enige jaren bleef. Dat de assistentie 

niet optimaal was blijkt uit het schrijven van Bolk naar aanleiding van zijn eventuele benoeming 

in Leiden in 1903. Bolk eiste immers als één van de veranderingen dat in Leiden meerdere stu-

dent-assistenten werden aangesteld in plaats van één vaste assistent of prosector.  

Zaaijers daadwerkelijke opvolger, Langelaan, wist tijdens zijn professoraat de situatie waarin het 

kabinet, het onderwijs en de assistentie verkeerde nauwelijks te verbeteren. Hoewel Langelaan de 

door Bolk gestelde eisen grotendeels overnam, werden de veranderingen die aan Bolk wel waren 

toegezegd niet aan hem toegekend.498 Ook aan andere wensen werd door het universiteitsbestuur 

nauwelijks gehoor gegeven. Zo werd op zijn verzoek tot naamsverandering niet gereageerd. 

‘Anatomisch kabinet’ vond hij - terecht - nogal ouderwets. Het ontleedkundig onderwijs en on-

derzoek vond immers al lang niet meer alleen plaats met museumpreparaten te midden van oude 

vitrinekasten. Maar het Leidse curatorium bleef stug vasthouden aan de oude benaming.  

Ook wenste Langelaan een of liever nog twee vaste medisch wetenschappelijk geschoolde pro-

sectoren. Ook die kreeg hij aanvankelijk niet: voor het jaar 1903 was er slechts geld voor twee 

studentassistenten en een pas afgestudeerde arts.499 Daarna was het wat betreft de assistentie iets 

beter gesteld, zij het dat onder Langelaans beheer de gewenste prosectoren elkaar nogal snel af-

wisselden. Deze geringe bestendigheid van het assisterend personeel had nu eens niet met het 

bestuur maar met Langelaans eenzelvige aard te maken. Ondanks de verheffing van het prosec-

torschap tijdens Langelaans professoraat waren er geen assistenten geweest die als wetenschap-

pelijk anatoom hem als hun leermeester konden beschouwen. 

De ellendige situatie van de Leidse anatomie was compleet toen in de loop van Langelaans hoog-

leraarschap ook nog eens een schaarste in het aantal lichamen voor het snijpracticum optrad. 

Door dit tekort stuurde hij aan op een inkorting van de duur van het ontleedkundig practicum. 

Uiteindelijk nam Langelaan mede door het tekort aan lichamen in 1909 ontslag.500  

                                                 
495 Brief Rosenberg aan curatoren RUU, 6-7-1909. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren RUU 1909 nr. 879; 
HUA 59: 170. Not. curatoren RUU, 2-11-1908; HUA 59: 13.  
496 ibid. en Jaarboek der Rijksuniversiteit te Utrecht 1908/1909 86, 97. Zie noot 90. 
497 Afschrift brief fac. geneeskunde aan curatoren RUG 22-11-1930, met bijlagen. Ingekomen stukken en minuten 
uitgaande stukken fac. geneeskunde RUG 8-1-1927-16-12-1930; GA 46: 610.   
498 Van Piekeren, De Leidse anatomie van 1900-1920 18.  
499 Not. curatoren RUL, 4-11-1903; UBL AC3: 1541. (met dank aan A. van Piekeren).  
500 Zie voor de overige redenen: hoofdstuk 3 paragraaf 6 
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4.2 J. Boeke - volgeling van Bolk? 

De enige wens van Langelaan die wel gehonoreerd werd, was de benoeming van een lector in de 

histologie en embryologie in 1904. Voor dit lectoraat werd J. Boeke benoemd. Na Langelaans 

ontslag in 1909 volgde hij hem op als hoogleraar.  

Jan Boeke werd op 23 november 1874 in Hengelo geboren. Na vier jaar Gymnasium en HBS in 

Utrecht studeerde hij vanaf 1894 geneeskunde in Amsterdam. Tijdens zijn studie was hij assistent 

geweest bij de plantenfysioloog Hugo de Vries, de histoloog Jacobus van Rees en de fysioloog 

Thomas Place. Hij had op een prijsvraag uitgeschreven door de laatste een antwoord ingediend 

dat met goud was bekroond en hij was daarna ook bij Place gepromoveerd. Daarna was hij bij 

het Rijksinstituut voor Onderzoek der Zee in Den Helder werkzaam geweest alvorens in 1904 

tot lector in Leiden benoemd te worden.  

In overeenstemming met zijn leeropdracht deed Boeke onderzoek op het gebied van de histolo-

gie, embryologie en vergelijkende anatomie. Kort voor zijn benoeming in Leiden was hij kandi-

daat geweest voor het hoogleraarschap in de anatomie in Utrecht. Die positie ging echter naar 

Bolks eerste leerling Van den Broek. De Utrechtse medische faculteit erkende weliswaar dat 

Boeke als wetenschapper hoog stond aangeschreven en dat hij sinds het lectoraat zich ook suc-

cesvol had ontwikkeld als docent. Daarbij was hij niet onbekend met de menselijke anatomie en 

twijfelde de faculteit er ook niet aan dat hij in korte tijd het vakgebied in zijn volledigheid mees-

ter zou zijn. Desondanks vond men hem minder geschikt voor de leerstoel anatomie omdat hij 

toch vooral thuis was in de vergelijkende anatomie en de histologie.501 Dat men in Leiden Boeke 

wel geschikt vond voor het hoogleraarschap in de ontleedkunde had onder andere te maken met 

het feit dat hij al geruime tijd colleges in de anatomie verzorgde. Bovendien was hij natuurlijk tot 

in detail op de hoogte van de toestand van het kabinet, wat ook een voordeel was. In dat opzicht 

had hij onder Langelaan net zo goed gefunctioneerd als plaatsvervanger als de prosectoren onder 

Bolk. Desondanks had Boeke weinig ervaring in de praktische anatomie.502  

In de manier waarop Boeke zijn onderwijs inrichtte zijn een aantal overeenkomsten te zien met 

Bolk. In zijn inaugurele rede stelde Boeke dat vooral het praktische anatomisch onderwijs toege-

sneden moest zijn op de klinische praktijk van de toekomstige artsen. Net als Bolk benadrukte 

Boeke daarom het belang van de topografische anatomie. In tegenstelling tot Langelaan wilde 

Boeke dat de studenten niet aan zelfstudie aan de snijtafel deden. Ze mochten dus alleen snijden 

nadat ze zichzelf theoretisch grondig op de hoogte hadden gesteld van de topografische en sys-

tematische anatomie. Ook wat dit aspect betreft sloot Boekes opvatting aan bij die van Bolk en 

daarmee de methoden van Ruge en de school van Gegenbaur.  

Om het theoretisch onderwijs aanschouwelijker te maken gebruikte hij – net als Bolk – diapro-

jecties. Boeke’s doel was vooral dat de studenten beter voorbereid aan het practicum konden be-

ginnen. Bovendien startte Boeke het praktisch onderwijs altijd eerst met de bespreking van een 

voorbeeldpreparaat. Daarna werkten de studenten in groepen aan hun eigen preparaat. Omdat er 

nog steeds een grote schaarste was aan lichamen voor het onderwijs maakte hij ook veel meer 

gebruik van modellen. 

                                                 
501 Brief  fac. geneeskunde aan curatoren RUU, 24-7-1909. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren RUU 1909 
nr. 928; HUA 59: 170.  
502 Van Piekeren, De Leidse anatomie van 1900-1920 24.  
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Ook wat betreft de inrichting van het Leidse kabinet voerde Boeke veranderingen door die over-

eenkwamen met die van Bolks nieuwe laboratorium. Zo werd er een voor studenten openbare 

studeerruimte ingericht, waar literatuur over anatomie, embryologie en histologie te vinden was. 

Ook werden er langs de muren van de snijzaal kasten geplaatst met preparaten die in verband 

stonden met wat op college behandeld werd.  

Dat Boeke’s - al dan niet provisorische - veranderingen ten bate van het onderwijs overeenkom-

sten vertoonden met Bolks methoden en inrichting, was waarschijnlijk geen toeval. Toen Boeke 

benoemd werd was Bolks nieuwe laboratorium net in gebruik, en het is goed mogelijk dat Boeke, 

die met name niet goed thuis was in de praktische kant van de anatomie, zich door Bolk en diens 

lab liet inspireren. Hij was ondernemend en intelligent genoeg en met de juiste onderwijskwalitei-

ten behept om zich de methoden snel eigen te maken. Als Boeke zich door Bolk had laten inspi-

reren, dan nam hij in ieder geval niet de autoritaire trekken over. In plaats hiervan stelde Boeke 

zich tegenover zijn studenten gemoedelijk op. In zijn inaugurele rede sprak hij tot hen: “Wees 

verzekerd, dat waar het mij aan de nodige ervaring moge ontbreken, gij in mij een hulpvaardige 

leermeester en medewerker zult vinden die naast U wil staan, waar hij niet boven U staan kan.”503 

De Leidse medische studenten waren zeer te spreken over alle veranderingen die Boeke door-

voerde.  

5. Het professoraat van Bolks leerlingen 

Hoe verging het Van den Broek, Barge en Mijsberg na hun vertrek uit Amsterdam naar respec-

tievelijk Utrecht, Leiden en Batavia? Welke elementen van Bolks inrichting van het hoogleraar-

schap namen ze over en wat niet?  

5.1 Van den Broek in Utrecht 

Arnold van den Broek was pas 31 toen hij in 1909 werd voorgedragen als kandidaat voor het 

hoogleraarschap in de anatomie in Utrecht. Ondanks zijn jonge leeftijd en het feit dat hij niet 

gepromoveerd was, werd hij door het merendeel van de leden van de Utrechtse medische facul-

teit verkozen boven de ander kandidaten, de vier jaar oudere en wel gepromoveerde Boeke en de 

door een minderheid genoemde 43 jaar oude Dr. J.H.F. Kohlbrugge.  

De redenen waarom Boeke niet de favoriet van de faculteit was zijn reeds besproken. Waarom 

vond de meerderheid van de faculteit Kohlbrugge ongeschikt? Jacob Herman Friedrich Kohl-

brugge (1865-1941) had in 1890 een half jaar als assistent bij Ruge gewerkt en was zodoende be-

trokken geweest bij het praktisch anatomisch onderwijs. Daarvoor had hij bij Ruge en Max We-

ber een proefschrift geschreven over een (vergelijkend) anatomisch onderwerp. Na het assistent-

schap en het proefschrift was hij afwisselend in Nederland en Nederlands-Indië als private on-

derzoeker met anatomisch, embryologisch en antropologisch onderzoek bezig geweest. In Indië 

deed hij dat naast een geneeskundige praktijk, in Nederland werkte hij aan diverse laboratoria van 

de Utrechtse Universiteit. Kohlbrugge legde zelf een vrij omvangrijke antropologische verzame-

ling aan. In 1906 keerde hij voorgoed terug naar Nederland. Zijn onderzoek en werk aan zijn 

verzameling weerhield hem ervan om actief aan het onderwijs deel te nemen.  

                                                 
503 Boeke, De menschelijke anatomie in hare verhouding tot vergelijkende anatomie en ontwikkelingsgeschiedenis (1909) 40. 
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Hoewel in de medische faculteit de wetenschappelijke veelzijdigheid van Kohlbrugge algemeen 

erkend werd, wekte deze veelzijdigheid juist ook twijfel over zijn geschiktheid als docent in het 

redelijk scherp begrensde gebied van de menselijke anatomie. De minderheid van de faculteit die 

vóór Kohlbrugge was, had echter de overtuiging dat hij zich wel degelijk zou weten te beperken 

wanneer zijn plicht dat voorschreef. Bovendien was zijn werk op het gebied van de anatomie zo 

voortreffelijk, dat twee van Duitslands meest vooraanstaande anatomen, Schwalbe en Waldeyer, 

hem zonder voorbehoud bovenaan stelden.504 De curatoren deelden echter de bezorgdheid van 

de meerderheid van de faculteit wat betreft de veelzijdigheid van Kohlbrugge, de brieven van 

toonaangevende Duitse anatomen ten spijt. Voor het overige sloten curatoren ook aan bij het 

merendeel van de faculteit.  

Zowel Kohlbrugge als Boeke had zich te zeer op een of meerdere nevengebieden bewogen om 

de ontleedkunde in haar volledigheid per direct te kunnen onderwijzen. Alleen Van den Broek 

werd hier wel toe in staat geacht. Ondanks het feit dat hij ongepromoveerd was en dit voor een 

hoogleraar in beginsel wenselijk zou zijn, was hij ook voor curatoren de favoriete kandidaat.505 

Van den Broek had alle onderdelen van de ontleedkunde zelfstandig gedoceerd, tot grote tevre-

denheid van Bolk. “Reeds dadelijk openbaarde zich zijn gave van doceeren en wist hij de studen-

ten te boeien (...) Zoo geheel had hij zich ingewerkt in het onderwijs der ontleedkunde, dat, bij 

onverwachte ontstentenis van zijn chef, hij dadelijk gereed was diens lessen voort te zetten. Ook 

bij de oefeningen op het cadaver heeft hij zich als praktisch anatoom en als tactvol leider van een 

tachtigtal studenten heel berekend getoond voor die taak. Als docent ontleedkunde is hij dus vol-

komen rijp.”506   

Hoewel de faculteit ook aanvoerde dat Van den Broek inmiddels eveneens als wetenschappelijk 

onderzoeker een naam had opgebouwd, en wel op vergelijkend anatomisch en embryologisch 

gebied, is wel duidelijk dat hij vooral favoriet was vanwege zijn kwaliteiten als docent. Een onge-

promoveerde onderwijzer in de ontleedkunde stond zowel bij faculteit als curatoren hoger aan-

geschreven dan gepromoveerde wetenschappelijke talenten ongeacht of ze zich gespecialiseerd 

hadden (Boeke) of juist te breed georiënteerd waren (Kohlbrugge). Overigens promoveerde Van 

den Broek, net als zijn leermeester Bolk, honoris causa in 1924. 

Van den Broek werd op 1 september 1909 benoemd. Zijn inaugurele rede, Over korrelaties in het 

dierlijk organisme, hield hij op 4 oktober. Hoewel hij zeker wel onderzoek bleef doen, aanvankelijk 

op voornoemde gebieden en later ook in de antropologie, zou hij toch vooral een docent in de 

ontleedkunde blijven. Zo werd hij, overigens niet altijd tot zijn eigen genoegen,507 door anderen 

ook beschouwd.  

Doceren was Van den Broeks lust en leven. Zijn gedegen colleges werden net als die van Bolk 

zeer gewaardeerd. Vergelijkbaar met Bolk drukte Van den Broek met zijn, “door fraai taalgebruik 

                                                 
504 Brief leden fac. geneeskunde Zwaardemaker, Eijkman, Spronck en Talma aan curatoren RUU, 24-7-1909. Inge-
komen en uitgaande stukken curatoren RUU 1909 nr. 929; HUA 59: 170.  
505 Kladversie brief curatoren RUU aan Minister van BiZa (zonder datum).  Ingekomen en uitgaande stukken cura-
toren RUU 1909 nr. 930; HUA 59: 170. 
506 Brief  fac. geneeskunde aan curatoren RUU, 24-7-1909. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren RUU 1909 
nr. 928; HUA 59: 170.  
507 Zie brief Van den Broek aan Ariëns Kappers 3-9-1938. Archief C.U Ariëns Kappers, NIN-KNAW. Hierin citeert 
hij C. Winkler, die in Psychologische en Neurologische Bladen (1923, no. 6) een door Ariëns Kappers en Van den Broek 
samengesteld boek besprak: “V.d. Broek van het begin tot het einde docent, zonder eenig streven naar originaliteit 
in opvatting”. 
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gesierde betoogtrant” een onuitwisbare stempel op de academische vorming van de studenten.508 

Die studenten zullen met minder vrees zijn onderwijs gevolgd hebben dan bij Bolk. Was Bolk 

vooral apodictisch, Van den Broek toonde zich eerder een enthousiast docent. Anders dan Bolk, 

die omschreven werd als een teruggetrokken geest, was Van den Broek weliswaar een beheerst 

mens, maar daarnaast wel dynamisch en hartelijk. Tot op hoge leeftijd behield hij een markante 

jeugdige vitaliteit, en tevens een grote werkkracht en veelzijdige interesse. Wat betreft die laatste 

eigenschappen kwam hij ook overeen met Bolk, maar niet in de uiting ervan. Bolk werkte altijd 

en besteedde zijn tijd om tot de kern van een wetenschappelijk probleem door te dringen. Van 

den Broek was geen “isolerend kamergeleerde, noch een diepvorsende (...) onderzoeker.”509 Zijn 

vele publicaties laten zich dan ook verdelen in korte beschrijvende wetenschappelijke studies en 

min of meer populaire boeken of handboeken die net als zijn lessen getuigden van zijn grote di-

dactische kwaliteiten. 

Dat Van den Broek het beste omschreven kan worden als een docent anatomie en popularisator 

van de wetenschappelijke morfologie had wellicht niet zozeer met een gebrek aan interesse in het 

uitdiepen van wetenschappelijke vraagstukken te maken. Twee met elkaar in verband staande 

factoren maakten het doen van onderzoek voor Van den Broek wel erg lastig. Ten eerste waren 

de faciliteiten van de Utrechtse anatomisch kabinet, de zogenaamde Statenkamer aan het Jans-

kerkhof nogal gebrekkig. Net als zijn voorganger Rosenberg deed Van den Broek hierover re-

gelmatig zijn beklag, maar op een paar kleinere ingrepen na veranderde er niet veel. Na jaren van 

klagen zou de crisis van de jaren 1930 de hoop op nieuwbouw of structurele verbetering defini-

tief doen vervliegen.510 Daarnaast was er een chronisch tekort aan lichamen voor het onderwijs. 

Zo was in het cursusjaar 1915-1916 dit gebrek zo nijpend, dat Van den Broek bijna het praktisch 

onderwijs moest stilleggen. Pogingen om aan meer lichamen te komen hadden geen resultaat, 

ook het jaar erna niet.511  Tegenover dit tekort aan lijken stond een in korte tijd groeiend aantal 

studenten.512 Bovendien gaf Van den Broek vanaf 1912 ook anatomisch onderwijs aan studenten 

tandheelkunde. Ook hun aantal en daarmee de onderwijsinspanning voor Van den Broek groeide 

snel.513  

In het theoretisch onderwijs sloot Van den Broek aan bij Bolk. Ook hij onderwees zowel syste-

matische als topografische anatomie. Aanvankelijk gaf hij ook colleges over embryologie, maar 

nadat Boeke in 1919 benoemd was als hoogleraar embryologie en histologie, gingen die lessen 

naar hem over. In het praktisch onderwijs, wanneer dat door het gebrek aan lichamen op enige 

manier mogelijk was, onderscheidde Van den Broek zich duidelijk van Bolk. Dit komt naar vo-

ren in een punt van kritiek op de prepareerhandleiding van Barge die zoals al gezegd gebaseerd 

was op zijn ervaringen op de snijzaal van Bolk. De voorschriften voor het prepareren waren hier-

in namelijk zo tot in de puntjes uitgewerkt, dat wel erg weinig aan het eigen initiatief en inzicht 

                                                 
508 Dankmeijer, ‘In Memoriam Prof. Dr. A.J.P. van den Broek (1877-1961)’. 
509 ibid. 
510 Zie Jaarboeken der Rijksuniversiteit te Utrecht 1920/1921 151; 1921/1922 150; 1924/1925 185-186; 1925/1926 129; 
1927/1928 283 en 1931/1932 260. 
511 Bijlagen afschrift jaarverslag RUU 1915/1916 en 1916/1917 aan de Minister van BiZa. Archief curatoren RUU; 
59: 256 & 257. 
512 Zo volgden in het cursusjaar 1915/1916 gemiddeld 100 studenten zijn lessen, terwijl dat er in het jaar daarna al 
120 waren. 
513 In de cursus 1915/1916 gaf Van den Broek zo’n 2 uur per week college aan 20 studenten tandheelkunde; het jaar 
erop 3 uur per week aan zo’n 60 studenten. 
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van de cursist werd overgelaten, aldus Van den Broek. “Zou een weinig meer vrijheid wel zoo-

veel schade doen aan de grondigheid der opleiding?”514 Wat betreft het doel van het practicum en 

het belang van het handhaven van de prepareerregels had Van den Broek duidelijk gebroken met 

Bolk en diens op Gegenbaur gebaseerde traditie. 

Wat Van den Broek wel overnam van Bolk, was de manier waarop het onderwijs werd geassis-

teerd. Hoewel Rosenberg natuurlijk met de benoeming van De Burlet de eerste zet had gedaan 

tot meer constantheid en een hoger wetenschappelijk niveau bij zijn assistenten, zouden ook on-

der Van den Broek een aantal assistenten voor langere tijd blijven. Ze beschouwden het assis-

tentschap niet meer als een tijdelijke baan, maar als een eerste stap in een wetenschappelijke car-

rière. Zo kwam in 1913 H. Berkelbach van den Sprenckel als student-assistent bij Van den Broek 

te werken, keerde hij in 1916 als gewoon assistent terug en bleef hij daarna 10 jaar verbonden aan 

de anatomie, uiteindelijk als hoofdassistent. Uiteindelijk was hij zelfs kandidaat voor het hoogle-

raarschap in de anatomie in Groningen in 1925. 

In 1927 verruilde hij deze positie voor het conservatorschap bij het embryologisch histologisch 

laboratorium van Jan Boeke, wat gezien zijn onderzoeksinteresse in de microscopische anatomie 

en histologie wel te verklaren is.  

5.2 Barge in Leiden  

Toen Jan Boeke in 1919 het Leidse professoraat in de anatomie en embryologie verruilde voor 

dat in de histologie en embryologie in Utrecht, was de Leidse medische faculteit eenstemmig in 

de keuze van een opvolger: Bolks leerling Barge.  

In een brief aan curatoren vestigden de faculteit zowel de aandacht op Barges “wetenschappelij-

ken zin” als zijn onderwijskwaliteiten. Over zijn onderzoek werd gemeld dat zijn antropologisch 

proefschrift zeer gunstig beoordeeld was en dat zijn daaropvolgende stukken over de ontwikke-

ling van het pericard en de aangezichtsspleet vooral didactisch van kwaliteit waren. Tenslotte 

noemden ze Barges studies naar de halswervels en achterhoofd. “Uit dit werk blijkt een weten-

schappelijk streven, dat ons het beste verwachten doet voor de toekomst.” Waar het de faculteit 

hoofdzakelijk om ging was het feit dát Barge wetenschappelijke zin had op het gebied van de 

anatomie en embryologie. De wetenschappelijke inhoud deed er minder toe.  

Wat betreft het anatomisch onderwijs wist de faculteit te melden dat hij een uitstekend docent 

was. Dit bleek uit het feit dat studenten zijn lessen als privaatdocent graag bezochten en uit de 

goede berichten die de faculteit had gekregen over de colleges die hij als plaatsvervanger van 

Bolk had gegeven. Bovendien leidde Barge op voortreffelijke wijze het practicum in Amsterdam. 

Geen moeite voor het onderwijs was voor hem te veel, wat volgens de faculteit bleek uit de al 

genoemde door hem samengestelde practicumhandleiding.515 

De faculteit meldde ook dat Barge zich al bereid had verklaard het professoraat te aanvaarden, 

wanneer hij inderdaad officieel gevraagd zou worden. Als tweede kandidaat noemde de faculteit 

H.M. de Burlet, prosector in de anatomie in Utrecht. Hoewel De Burlet op wetenschappelijk ge-

                                                 
514 Van den Broek, ‘J.A.J. Barge, Handleiding der praktische ontleedkunde’ [boekaankondiging] (1921). 
515 Brief fac. geneeskunde aan curatoren RUL 23-12-1918 (ingekomen stukken curatoren RUL 1918 nr. 1244). Stuk-
ken betreffende individuele hoogleraren 1910-1928; UBL, AC3: 1638. (met dank aan A. van Piekeren). 
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bied niet onderdeed voor Barge, waren zijn kwaliteiten als onderwijzer minder dan die van Bar-

ge.516  

Op 7 mei 1919 opende Barge zijn lessen met de oratie Vorm en functie. Net als dat van Bolk werd 

Barges onderwijs door de Leidse studenten zeer gewaardeerd. Hij was een bevlogen docent en 

een uiterst begaafd spreker. Zijn colleges, die hij gewoonlijk zonder aantekeningen en dus zo uit 

het hoofd voordroeg, waren dan ook juweeltjes van taal en inhoud. Bovendien kon Barge bij-

zonder goed tekenen.517 Tijdens zijn colleges maakte hij uitgebreide krijttekeningen op het bord, 

die naarmate zijn betoog vorderde ook een steeds definitievere vorm kregen.518 Barge kreeg al 

vóór zijn benoeming in Leiden erkenning voor zijn tekentalenten. In 1917 verscheen van zijn 

hand een serie anatomische wandplaten met een korte handleiding, vervaardigd in opdracht van 

de Koninklijke Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp Bij Ongelukken.  

Anders dan Bolk was Barge veel toegankelijker voor studenten, ook waar het persoonlijke belan-

gen en problemen betrof. Hij genoot hun vertrouwen. Maar Barge had dan ook een heel ander 

karakter dan Bolk. Barge was zonnig en opgewekt waar Bolk gesloten en rechtlijnig was. De 

striktheid in het prepareren die Van den Broek dan ook in Barges practicumhandleiding signa-

leerde zal bij hem ook wel niet al te zeer op de snijzaal gehandhaafd zijn - in ieder geval zeker 

niet op de manier waarop Bolk dat meende te moeten doen.  

Barges begaafdheid als spreker beperkte zich niet alleen tot de colleges. Hij was een geliefd en 

veelgevraagd spreker op bijeenkomsten van allerlei kunstzinnige, religieuze en maatschappelijk 

geëngageerde verenigingen. Zelf was hij ook een uitgesproken verenigingsmens en bijvoorbeeld 

lid van de commissie voor de Lakenhal en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.519 Zijn 

voordrachten betroffen meestal onderwerpen die met zijn vakgebied te maken hadden en het 

snijvlak tussen biologische wetenschap en levensvisie belichtten. Barge was vurig en uitgesproken 

katholiek en vanaf zijn studententijd ook actief in allerlei katholieke organisaties. In 1937 werd hij 

Eerste Kamerlid voor de Rooms-katholieke Staatspartij.  

Barge werd beschouwd als wetenschapper van gezag,520 maar dat kwam vooral door zijn publieke 

activiteiten als spreker. Zoals ik zal laten zien in volgende twee hoofdstukken was dat gezag niet 

gebaseerd op eigen wetenschappelijk (anatomisch) onderzoek: na 1919 deed hij dit nauwelijks 

meer. Hij besteedde al zijn aandacht aan onderwijs en zijn bestuurlijke, culturele en maatschappe-

lijke bezigheden. In zijn onderwijs en in zijn theoretische bespiegelingen uitte hij zijn liefde voor 

de wetenschap, niet in eigen onderzoek. 

Tijdens Barges professoraat kreeg de Leidse anatomie uiteindelijk een nieuw laboratorium. Hoe-

wel al in 1912, ver voor zijn benoeming, tot de nieuwbouw besloten was, verliepen de voorberei-

dingen intens traag.521  Pas toen Barge zich actief met de bouw ging bemoeien werd er vaart ach-

                                                 
516 ibid. 
517 Van den Broek, ‘In memoriam prof dr. J.A.J. Barge (1952); Fockema Andreae ‘Joannes Antonius James Barge’; 
Bosmans, ‘Barge, Johannes Antonius James’. 
518 Noach, vijfenzestig jaar medische faculteit: een ooggetuige verslag (met dank aan A. van Piekeren).  
519 Van den Broek, ‘In memoriam prof dr. J.A.J. Barge (1952); Fockema Andreae ‘Joannes Antonius James Barge’ 
520 Bosmans, ‘Barge, Johannes Antonius James’. 
521 In 1912 werd besloten om de gehele medische faculteit, inclusief klinieken en laboratoria onder te brengen in een 
cluster van 13 dicht bij elkaar gelegen gebouwen. Een grootscheeps project waarvan de uiteindelijke realisatie door 
de Eerste Wereldoorlog en economische complicaties nogal lang op zich liet wachten. (Zie: Barge, ‘University of 
Leiden department of anatomy’ (1924)). Overigens was in Groningen een dergelijke centralisatie van medische labo-
ratoria en klinieken als eerste gerealiseerd. (Zie Jaarboek der Rijks-Universiteit te Groningen 1898/1899). Hoewel in de 
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ter gezet. Het nieuwe laboratorium opende in 1923 zijn deuren. In feite was het beter niet te 

spreken van een anatomisch laboratorium, maar van een anatomisch-histologisch laboratorium, 

want een aanzienlijk deel van het gebouw was ingericht voor onderzoek en praktisch onderwijs 

in de histologie. Barge stelde dat het gebouw zo was ingericht dat het zich zou kunnen aanpassen 

aan nieuwe richtingen op morfologisch gebied die de toekomst nog zou kunnen brengen.522 

Door de nieuwbouw kon de anatomie zich goed ontplooien. Dat bewijst het aantal assistenten: 

dit groeide van twee in 1919 tot 27 in 1947. Barge stimuleerde deze assistenten zich te ontwikke-

len in diverse richtingen.  

Een van de assistenten die bij Barge onderzoek deden was J. Dankmeijer. Dankmeijer studeerde 

geneeskunde in Amsterdam en behaalde zijn artsexamen in 1932. Na een jaar assistent bij Woer-

deman geweest te zijn begon hij een assistentschap bij Van den Broek in Utrecht. Hier startte hij 

ook een promotieonderzoek dat hij later afrondde in Leiden, waar hij door Barge in 1936 als eer-

ste assistent-prosector werd benoemd. Dankmeijer werd Barges steun en toeverlaat en had ook 

de dagelijkse leiding over het lab.523 Het door Bolk geïntroduceerde en op Gegenbaur geënte sys-

teem van de prosector die functioneerde als adjunct van het lab vond dus ook navolging bij (een 

van) zijn leerlingen. In 1947 volgde Dankmeijer Barge op als hoogleraar in Leiden.  

5.3 Mijsberg in Batavia  

Toen Willem Alfons Mijsberg in 1926 op de anatomische instelling in Weltevreden aankwam trof 

hij een situatie aan waarbij de uitrusting voor het anatomisch onderwijs adequaat was, maar mu-

seumcollecties, wetenschappelijke boekwerken en tijdschriften en ander materieel voor onder-

zoek ontbraken of zeer gebrekkig waren. Mijsberg, die zich in navolging van Bolk sterk gericht 

had op evolutionair-morfologische vraagstukken en daartoe vergelijkend-anatomisch en embryo-

logisch onderzoek deed, ging vol strijdlust aan de gang om de gebrekkige faciliteiten te verbete-

ren.  

Hij besloot het museum voorlopig maar even te laten voor wat het was, maar liet wel materiaal - 

dieren - voor vergelijkend anatomisch onderzoek bestellen. Voor het embryologisch onderzoek - 

een embryologische afdeling was er voordien niet eens geweest – bestelde hij een microtoom, 

broedstoof, object- en dekglazen. Omdat er nauwelijks geld voor hem was begroot moest hij zijn 

wensen wat betreft aanschaf van relevante wetenschappelijke literatuur grondig bijstellen. Met 

behulp van een financiële schenking van zijn voorganger Th.G. van Vogelpoel wist hij toch enige 

boeken en relevante tijdschriften te kopen. Ook ontving hij van oude bekenden en nieuwe rela-

ties allerlei literatuur.  

In het anatomisch onderwijs was er tenslotte maar één punt niet op orde. Enigszins verbaasd 

constateerde Mijsberg bij aankomst namelijk dat er niet voldoende lichamen waren voor de prac-

tica. Gelukkig was dit tekort snel verholpen.524 Dat de voorzieningen voor het anatomisch on-

derwijs van de STOVIA verder prima waren kwam omdat het gebouw van de anatomie nog 

maar zeven jaar oud was. Overigens was de onderwijstaak voor de anatoom aan de STOVIA vrij 

                                                                                                                                                        

oorspronkelijke plannen hiervan een anatomisch laboratorium niet voorkwam, werd in 1903 besloten tot de nieuw-
bouw hiervan nabij de andere laboratoria en klinieken.  
522 Barge, ‘University of Leiden department of anatomy’ (1924) 103. 
523 Van Piekeren, De Leidse anatomie van 1900-1920 31. 
524 Brief Mijsberg aan Ariëns Kappers, 25-1-1927. Archief C.U. Ariëns Kappers, NIN-KNAW. 
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aanzienlijk: 22-23 uur per week, inclusief de practica.525 Op sommige dagen betekende dat on-

derwijs van 7 uur ’s ochtends tot 12.30, inclusief de practica, “een onderwijsprestatie die naar 

mijn zin wel wat te veel van het goede is!” aldus Mijsberg.526  

Waarschijnlijk mede ingegeven door zijn leeropdracht startte Mijsberg in Batavia met antropolo-

gisch onderzoek. Toch is het ook goed mogelijk dat hij zich juist hierop stortte vanwege het te-

kort aan mogelijkheden tot voortzetting van zijn vergelijkend-anatomische en embryologische 

onderzoekingen en niet op de laatste plaats het tekort aan literatuur hierover. Het antropologisch 

onderzoek bracht hem vervolgens op het gebied van de genetica en de prehistorie.527 Door zijn 

inspanningen op anatomisch, genetisch en antropologische gebied wist hij uiteindelijk het labora-

torium in Weltevreden op hoog universitair niveau te brengen. Dat hoge niveau vond ook zijn 

neerslag in de nevenfuncties die Mijsberg in Indië bekleedde. Vanaf 1929 zat hij in de Natuurwe-

tenschappelijke Raad van Nederlands-Indië, vanaf 1936 als voorzitter. In 1930 werd hij benoemd 

tot adviseur voor de antropologie van de oudheidkundige dienst van Nederlands-Indië.528 

In 1946 keerde Mijsberg terug naar Nederland. Hij werkte twee jaar als prosector bij Van den 

Broek in Utrecht en volgde hem in 1948 op als hoogleraar. In de kleine tien jaar tot zijn dood in 

1958 breidde hij het Utrechtse laboratorium voor anatomie uit met een afdeling voor experimen-

tele embryologie en antropologie. Het was vooral de antropogenetica die Mijsberg uiteindelijk 

interesseerde. In 1949 stond hij dan ook mede aan de wieg van de Nederlandse Anthropogeneti-

sche Vereniging.529 

6. De Anatomendag 

In 1913 was Bolk secretaris van het Amsterdamse Genootschap ter bevordering van de Natuur- 

Genees- en Heelkunde. In het jaarverslag van dat jaar wees hij er op dat de voortgaande speciali-

satie in de wetenschap en de oprichting van specialistische verenigingen ongunstig waren voor 

het genootschap, dat meer generalistisch van aard was. Bolk pleitte ervoor dat het genootschap 

een poging zou doen om al die afzonderlijke specialistische verenigingen onder haar hoede te 

nemen. Onder de paraplu van het genootschap zouden deze groepen toch deel uitmaken van een 

geheel. In 1914 concretiseerde hij zijn opvattingen. De bloei van het genootschap en vooral van 

de biologische sectie zou aanzienlijk bevorderd worden als de nog ongeorganiseerde Nederlandse 

wetenschappers van disciplines als anatomie, fysiologie en microbiologie jaarlijks onder de hoede 

van het genootschap een dag in Amsterdam een wetenschappelijke vergadering zouden houden. 

Door zich zo te organiseren zouden deze onderzoekers zichzelf en het genootschap een dienst 

bewijzen.  

Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog maakte de roep om nadrukkelijker nationale samen-

werking tussen wetenschappers binnen de disciplines alleen maar groter, omdat de internationale 

samenwerking stilviel.530 Nederland was weliswaar neutraal, maar internationale verbanden waar-

in Nederlandse wetenschappers actief waren vielen uiteen door de oorlog. Een voorbeeld hier-

                                                 
525 Vogelpoel ‘Het onderwijs in de anatomie’ 163-164, 170.  
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530 Van Berkel, ‘Het Genootschap als spiegel van twee eeuwen wetenschapsgeschiedenis in Nederland’ 47-52. 
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van was de Internationale Associatie van Academies van Wetenschappen, die, zoals we in hoofd-

stuk 3 zagen, in 1903 aan de wieg stond van de internationale keten van herseninstituten. Ook dit 

samenwerkingsverband hield op, wat vooral natuurlijk in het Centraal Herseninstituut gevoeld 

werd.  

Door Bolk werd het effect van de oorlog echter nog directer gevoeld. In 1915 zou namelijk het 

derde Federatieve Internationale Anatomencongres in Amsterdam op het laboratorium van Bolk 

en onder zijn leiding worden gehouden.531  Dit congres was in 1905 voor de eerste maal georga-

niseerd in Genève. Een van de doelen die de organisatie, de Internationale Federatie van Anato-

menassociaties, met de congressen voor ogen had was de standaardisering van de anatomische 

naamgeving (nomina anatomica). 

Door de oorlog werd het geplande congres bij Bolk afgelast. Hierdoor bleek des te meer het be-

lang van nationale organisatie voor de Nederlandse anatomen, en daarmee werd Bolks eerdere 

suggestie voor een dergelijke organisatie onder de vlag van het genootschap alleen maar urgenter. 

Op 17 april 1915 vond dan ook de eerste anatomendag plaats, op de plaats waar het internationa-

le congres gepland was: het lab van Bolk. Een jaar later werd de eerste fysiologendag georgani-

seerd. Beide dagen bleken een groot succes. Zo’n succes, dat zowel de fysiologen (in 1923) als de 

anatomen (in 1925) er toe overgingen om jaarlijks een tweede dag te organiseren, zodat een gro-

ter aantal sprekers aan bod kon komen. Bovendien werd na een tiental jaren besloten een van de 

twee bijeenkomsten buiten Amsterdam te organiseren. Vanwege het succes hadden de fysiologen 

zich al in 1920 omgevormd tot een aparte subsectie van de biologische sectie. Hierna werden er 

ook andere subsecties geformeerd, namelijk die voor experimentele biologie en die voor micro-

biologie. De grotere verzelfstandiging van deze groepen en hun mindere gebondenheid aan Am-

sterdam maakten de banden met het genootschap steeds losser. Dit probleem werd uiteindelijk 

opgelost door het genootschap zelf, dat de diverse secties veranderde in afdelingen en de anato-

men en fysiologen uitnodigde als nieuwe afdelingen onderdeel te blijven van het genootschap. 

De anatomen gaven in 1930 gehoor aan deze oproep tot “verzelfstandiging binnen een federa-

tie”. Ze richtten de Nederlandsche Anatomenvereniging op, als afdeling van het genootschap.532 

Het succes van Bolks anatomendagen was aldus Van den Broek “de beste uitdrukking van den 

opbloei der ontleedkundige wetenschap in het begin van deze eeuw in Nederland.”533 Zeker de 

eerste jaren – tot aan Bolks dood in 1930 – waren het bijeenkomsten waarop Bolk een zware 

stempel drukte. De dagen werden meestal in zijn lab gehouden en verliepen onder zijn voorzit-

terschap en het grootste deel van de deelnemers bestond uit leerlingen van Bolk, de assistenten 

(en dus leerlingen) van hen, vrienden van Bolk of anderen op wier vorming Bolk een grote in-

vloed had gehad. De relatie met Bolk kwam ook tot uiting in de voordrachten. Vooral in de eer-

ste jaren was het aandeel lezingen over evolutionair-morfologische vraagstukken erg groot. Pas 

later kwamen er steeds meer voordrachten over functionele anatomie, experimentele embryolo-

gie en zelfs biochemische en genetische onderwerpen – een ontwikkeling die natuurlijk parallel 

liep met de afname van de interesse in deze inmiddels klassieke descriptieve morfologie en met 

het overlijden van haar grote vertegenwoordiger Bolk. 

                                                 
531 Van den Broek, ‘Begrüßungsansprache und Bemerkungen über neue Methoden und Technik in der Anatomie’ 
(1930). 
532 Van Berkel ‘Het Genootschap als spiegel van twee eeuwen wetenschapsgeschiedenis in Nederland’ 47-52. 
533 Van den Broek, ‘In memoriam Prof. dr. Louis Bolk’ (1930). 



 165 

Door Bolk kenmerkte het Nederlandse anatomenwereldje zich door de hechtheid van een fami-

lie. De belangrijkste leden hiervan kwamen elkaar ook tegen in andere organisaties, zoals binnen 

het Nederlandsch Bureau voor Anthropologie. Ik kom hierop terug in hoofdstuk 6. 

Vijftien jaar nadat door de Eerste Wereldoorlog het derde Internationale Federatieve Anatomen-

congres was afgelast kreeg Bolk een tweede kans. Het uitgestelde derde congres zou alsnog in 

Amsterdam worden gehouden en onder het voorzitterschap van Bolk. Maar toen in augustus 

1930 Bolks laboratorium even het centrum van de anatomische wereld was, verwelkomde niet 

Bolk, maar Van den Broek de aanwezige anatomen met een openingsrede. Voor Bolk kwam het 

congres net te laat – hij was drie maanden daarvoor overleden.  

7. Het Leerboek Anatomie 

Toen Van den Broek in 1921 Barges practicumhandleiding anatomie recenseerde schreef hij 

hierover dat hij deze uitgave vooral waardevol vond omdat hij uit ervaring wist hoeveel leerstof 

er door studenten gemist werd in een boek in een vreemde taal. Hoe goed een dergelijk boek ook 

stond aangeschreven, het werkte minder goed dan Nederlandstalig werk.534  

Dat Van den Broek zelf ook de daad bij het woord had gevoegd bleek een jaar later, toen het 

eerste deel van het Leerboek der beschrijvende ontleedkunde van den mensch verscheen. Samen met Boe-

ke en Barge had hij het initiatief genomen tot het schrijven. Dat het hiervoor inderdaad hoog tijd 

was vond ook Mijsberg, de recensent van dit eerste deel. Het laatste in het Nederlands geschre-

ven leerboek over anatomie dateerde uit 1851. 

Deze door de anatoom J.A. Fles ten behoeve van het onderwijs aan de kweekschool voor militai-

re artsen geschreven Handleiding tot de stelselmatig beschrijvende ontleedkunde van den mensch bevatte als 

illustraties slechts zeer kleine houtsneden. En dat terwijl overvloedige illustratie een eerste vereis-

te was voor een goed anatomisch leerboek. Van den Broek, Boeke en Barge stelden in hun inlei-

ding dat de kosten van deze illustraties, in combinatie met het kleine verspreidingsgebied van een 

Nederlandstalig boek zeker wel de redenen geweest waren waarom niet eerder schrijvers en uit-

gevers een dergelijk boek hadden durven publiceren.  

De speciale aanleiding waarom de schrijvers het nu wel aandurfden, was “den opbloei, dien het 

ontleedkundig onderzoek in de laatste decenniën onder leiding en invloed van Bolk doormaakt.” 

En omdat, aldus de drie schrijvers, elk leerboek zowel een algemeen als een nationaal karakter 

behoorde te dragen, kon vooral door de inspanning van Bolk het leerboek ook echt een Neder-

lands leerboek zijn, met bijzondere aandacht voor Nederlandse literatuur.  

Van den Broek, Boeke en Barge lieten het niet bij een verwijzing naar Bolk als aanleiding van de 

totstandkoming van het leerboek. Ze droegen het ook officieel op aan “hun leermeester doctor 

Louis Bolk”, en wel in het bijzonder vanwege diens 25 jarig hoogleraarschap. Toen Van den 

Broek hem een exemplaar met dezelfde boodschap overhandigde was Bolk  “[i]nnig (...) ver-

heugd, dat zijn oud-leerlingen hem op deze wijze wilden huldigen.”535  

In de vier jaar na het verschijnen van het eerste deel volgden de overige vier delen van het leer-

boek. Het eerste deel bevatte een overzicht over de geschiedenis van de anatomie door Boeke, 

waarna het skelet en de gewrichten door Van den Broek werden behandeld. Deel drie verscheen 

als tweede, in 1923, en behandelde de splanchnologie (orgaanleer) en de endocriene organen. 
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Van den Broek leverde net als in het eerste deel het grootste deel van de tekst. Het hoofdstuk 

over de klieren was van de hand van Boeke. In 1924 volgde het tweede deel, waarin Barge over 

het spierstelsel schreef en Boeke over het bloed- en lymfevaatstelsel. Het vierde deel verscheen 

eveneens in 1924 en ging over het zenuwstelsel. Dit deel was geheel door Van den Broek ge-

schreven. Het vijfde deel verscheen tenslotte in 1926 en behandelde de zintuigen. Dit deel was 

voor rekening van Barge. De grootste bijdrage aan het leerboek was dus van Van den Broek. Dat 

hij meer dan Barge een bijzonder genoegen schiep in het schrijven van leerboeken doen zijn ver-

dere publicaties op dit terrein vermoeden. In 1932 verscheen van zijn hand het Leerboek der topo-

graphische ontleedkunde van den mensch, in 1933 het Leerboek der bijzondere ontleedkunde voor tandartsen, en 

in 1944 schreef hij samen met zijn leerling J. Auër het Leerboek der ontleedkunde voor studeerenden in 

de heilgymnastiek, massage en lichamelijke opvoeding. 

Bolk was niet alleen vereerd dat zijn leerlingen het leerboek aan hem hadden opgedragen, vanaf 

1924 beval hij het ook aan zijn studenten aan.536 Verplichte kost was het niet - met uitzondering 

van Barges prepareerhandleiding stelde Bolk de aanschaf van leerboeken niet verplicht. Een goed 

collegedictaat moest in principe voldoende zijn. Toch vond het Leerboek der beschrijvende ontleed-

kunde gretig aftrek. De eerste herdruk verscheen al in 1925 en het boek bleef herzien en herdrukt 

worden tot in 1957, toen het toe was aan een achtste druk. 

8. Terug van weggeweest: de Anatomische Les 

In februari 1925 legde de Amsterdamse schilder Martin Monnickendam de laatste hand aan het 

schilderij De anatomische les van professor Louis Bolk. Het grote doek (170 bij 170 cm.) was in op-

dracht van Bolk zelf geschilderd en werd na gereedkomen op 12 Februari 1925 opgehangen bo-

ven de schoorsteenmantel van zijn werkkamer op het laboratorium.537 Op het schilderij staat 

Bolk op het punt een jonge orang-oetan te ontleden, terwijl hij omringd is door Boeke, Barge en 

Van den Broek. De algemene opvatting dat het om Bolk en zijn leerlingen zou gaan is feitelijk 

natuurlijk onjuist omdat Boeke dat nooit is geweest. Toch beschouwde hij zich blijkbaar als zo-

danig, te oordelen naar het eerbetoon dat de drie het Leerboek opdroegen aan ‘hun leermeester’, 

Bolk. Wellicht had Boeke in zijn jaren als relatief onervaren hoogleraar anatomie in Leiden veel 

van Bolk overgenomen, zoals ik eerder al opperde.  

Toch is het waarschijnlijk, zoals ook eerder is voorgesteld,538 dat Bolk zich met deze drie liet por-

tretteren juist omdat ze het leerboek hadden geschreven. Van den Broek, Boeke en Barge eerden 

Bolk in het leerboek omdat hij verantwoordelijk was geweest voor de opbloei van de Nederland-

se ontleedkunde aan het begin van 20e eeuw, als dank voor deze eer zou Bolk de drie samen met 

hem op het doek vereeuwigen in een genre, de anatomische les, dat in de Gouden Eeuw het gro-

te aanzien van de anatoom en de ontleedkunde weerspiegelde.  

                                                 
536 Jaarboek der Universiteit van Amsterdam 1924/1925 105. Het Leerboek verving twee boeken die Bolk voor zij studen-
ten aanbevolen had: D.J. Cunningham’s  A Textbook of Human Anatomy en Rauber-Kopsch’ Lehrbuch der Anatomie des 
Menschen. Daarnaast werd door Bolk bij zijn onderwijs aanbevolen:  C. Toldt, Anatomischer Atlas für Studirende und 
Ärzte; W. Spalteholz, Handatlas der Anatomie des Menschen; Corning, Lehrbuch der Topographischen Anatomie; I. Broman, 
Normale und abnormale Entwicklung des Menschen; C.W. Prentiss, Textbook of Embryology; R. Bonnet, Lehrbuch der Entwic-
klungsgeschichte; A. Thomson, A handbook of anatomy for Art-Students. (Jaarboek der Universiteit van Amsterdam  1923/1924 
104)  
537 Baljet, ‘Het schilderij ‘De anatomische les van professor Louis Bolk’ door Martin Monnickendam’. 
538 Scheller, ‘Twee anatomische lessen’. 
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Na al die tijd werd met ‘De anatomische les van Bolk’ dit genre nieuw leven in geblazen. Dit 

suggereert dat ook Bolk zelf inzag dat de Nederlandse anatomie door hem (en zijn leerlingen) 

weer zijn belangrijke status had teruggekregen. De verwijzing naar het roemruchte verleden van 

de anatomie komt ook tot uiting in het schilderij zelf: op de achtergrond is een buste van een van 

Nederlands beroemdste oude anatomen te zien, Petrus Camper. Vermoedelijk voelde Bolk zich, 

mede door zijn onderzoekingen op het gebied van anatomie van aap en mens verwant met Cam-

per, want de buste was al lang in zijn bezit en stond op zijn werkkamer. Ook het tijdschrift dat 

Bolk in 1902 oprichtte droeg de naam van deze beroemde voorganger. Zoals ook al in de inlei-

ding van dit proefschrift gesteld is was een verwijzing naar de Gouden Eeuw in die jaren niet 

uitzonderlijk 

Dat Bolk op het doek in een orang-oetan snijdt suggereert welk soort ontleedkunde het volgens 

hem was waarmee het vakgebied haar oude status had terug gekregen: de vergelijkende anatomie 

en dan vooral het onderzoek (zijn onderzoek) dat naar de ‘menswording’ speurde.  

Conclusie 

De school van Gegenbaur en de school van Bolk 

Lynn Nyhart stelde dat de school van Gegenbaur vooral gekenmerkt werd door een gemeen-

schappelijk onderzoeksprogramma waarin de leerlingen hun leermeester volgden. Instandhou-

ding van deze morfologische richting vormde de basis van Gegenbaurs acties om zijn leerlingen 

aan professoraten in de ontleedkunde te helpen. De reden hiervoor is in hoofdstuk 2 aan bod 

gekomen: binnen die medische setting was evolutionaire morfologie/vergelijkende anatomie 

maar één van de richtingen en bovendien zeker niet een van de meest populaire. Er werd voort-

durend getwijfeld aan de medische relevantie van het onderzoeksprogramma, maar vooral aan de 

hieruit voortvloeiende onderwijsmethode.539 

De school van Bolk verschilde op een aantal punten van die van Gegenbaur. Ten eerste ontbrak 

hier een vastomlijnd onderzoeksprogramma. Bolks leerlingen, inclusief Frets en Van Gelderen540 

hadden zich allen weliswaar net als hij met evolutionair-morfologisch onderzoek bezig gehouden, 

en enkelen van hen ook met kwesties die specifiek aansloten bij onderzoeksonderwerpen van 

Bolk, zoals segmentaal anatomie (Barge) en kwesties over foetalisatie (Mijsberg), toch is in het 

meeste van dat onderzoek niet een duidelijke verbinding met dat van Bolk te maken.  

Dat zijn leerlingen onderzoek deden dat in het verlengde lag van dat van Bolk toont eerder dat 

Bolk zich actief bemoeide met de keuze van onderzoeksonderwerpen van zijn assistenten. Op 

het moment dat deze leerlingen hun eigen positie kregen buiten Bolks lab vervaagden veel van 

die lijnen. Dat is goed te zien aan de antropologie. Zoals we in hoofdstuk 6 zullen zien ontpop-

ten zijn drie leerlingen Barge, Van den Broek en Mijsberg zich net als Bolk tot experts in de an-

tropologie. Maar waar Bolk zich op de antropologie van de Nederlanders richtte, werd Barge ex-

pert op het gebied van de (algemene) rassenleer, Van den Broek van de prehistorie en Mijsberg 

uiteindelijk van de antropogenetica. Wel dezelfde discipline, maar niet hetzelfde onderzoek.  

Zouden zijn leerlingen Bolks onderzoeksprogramma gevolgd hebben, zoals Gegenbaurs leerlin-

gen dat van hem, dan zou er sprake geweest moeten zijn van een gelijk doel en eenzelfde metho-

                                                 
539 Nyhart, Biology takes form 207-240. 
540 Ook Woerdeman begon aanvankelijk met descriptief evolutionair-morfologisch onderzoek (zie hoofdstuk 7). 
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de. Bolks leerlingen volgden hem wel in methoden, maar dus nauwelijks in onderzoeksdoel. Een 

goede reden waarom ze hem in zijn onderzoek niet volgden was simpelweg dat Bolk pas tegen 

het einde van zijn leven – vooral in de laatste tien jaar – zijn belangrijkste wetenschappelijke con-

cept, de foetalisatietheorie, (zie hoofdstuk 5) volledig uitwerkte. De meeste van zijn leerlingen 

hadden toen al hun eigen plaats verworven. Zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien was 

Bolk zelf aanvankelijk een niet minder trouwe volgeling van het onderzoeksprogramma van Ge-

genbaur. Tijdens zijn hoogleraarschap begon hij echter te twijfelen aan Darwins evolutieopvat-

ting en Haeckels en Gegenbaurs inhoudelijke uitwerking hiervan. Toen Bolk midden in dat pro-

ces zat, waren zijn belangrijkste leerlingen, Van den Broek en Barge, bij hem werkzaam. Bolks 

school was dus geen onderzoeksschool in de strikte zin als die van Gegenbaur, hoewel zijn leer-

lingen hem wel degelijk wat betreft methode navolgden, en hiermee bijdroegen aan het handha-

ven van vergelijkende, descriptieve morfologie als heersend onderzoeksrichting in Nederland.  

Was Bolks school dan een onderwijsschool, die zich kenmerkte door een bepaalde vorm van 

ontleedkundig onderwijs, zoals dat eveneens voor de school van Gegenbaur gold? In zijn on-

derwijs sloot Bolk sterk aan bij zijn voorganger Ruge en daarmee bij Gegenbaur. De overeen-

komst was echter niet zozeer gelegen in het belang van de embryonale en fylogenetische ontwik-

keling als uitgangspunt van de menselijke morfologie. Hoewel door Bolk deze ontogenie en fylo-

genie zeker niet over het hoofd gezien werden, mochten ze nooit de overhand hebben ten op-

zichte van kennis die de aanstaande artsen nodig hadden voor hun toekomst. Bolk startte dus 

met colleges over topografische anatomie, waar zijn voorganger dat onderwerp alleen op de 

practica aan bod liet komen. Anderzijds perkte hij het onderwijs in de embryologie in. Van struc-

turele lessen in vergelijkende anatomie zoals Fürbringer en aanvankelijk ook Ruge die nog aan de 

studenten gaven was al helemaal geen sprake meer. Overigens wil dit niet zeggen dat Bolk in zijn 

onderwijs de vergelijkende anatomie helemaal niet aanbod liet komen. Hij mocht immers graag 

zijn onderzoeksonderwerpen op college behandelen om te zien of hij de kwesties waar hij mee 

bezig was begrijpelijk had uitgewerkt.  

Wat Bolk echter vooral overnam van de Gegenbaurschool, was een bepaalde striktheid bij het 

practicum en de opvatting dat dit practicum niet bedoeld was om de bouw te leren kennen, maar 

om de al bekende bouw te begrijpen. In deze methode vond Bolk ook navolging van Jan Boeke 

in Leiden. Analoog aan de Duitse Gegenbaurschool die behalve uit echte leerlingen ook uit on-

derzoekers bestond die geen leerling waren maar wel in zijn invloedsfeer verkeerden (zie hoofd-

stuk 2) zou Boeke wat dit element betreft een volgeling genoemd kunnen worden van de school 

van Bolk. 

Toch is dit element niet wat de kern van Bolks school uitmaakte. De school had niet een duide-

lijk onderzoeks- en onderwijsprogramma. Bolks school was een school in de letterlijke zin van 

het woord, waar leerlingen als prosector leerden om zelf het gehele pakket aan taken dat inmid-

dels hoorde bij de anatoom te kunnen uitoefenen. Behalve leiding over het snijzaalonderwijs (de 

eigenlijke functieomschrijving van de prosector) ging het om het doen van wetenschappelijk on-

derzoek, het verzorgen van theoretische lessen (in de hoedanigheid van privaatdocent) en het in 

staat zijn om leiding te geven aan een eigen instituut.  

Natuurlijk was deze uitgebreide versie van het prosectorschap ook geënt op het Duitse systeem 

van Gegenbaur, inclusief het privaatdocentschap met zijn theoretische lessen. Maar omdat Bolks 

school niet beschikte over een centraal onderzoekprogramma en inhoudelijk onderwijsthema is 
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het deze praktische kant alleen, waardoor zich de school van Bolk kenmerkt. Bolks leerlingen 

Van den Broek en Barge, en ook de volgeling Boeke hadden een ander karakter dan Bolk, maar 

ze waren net zulke geliefde en didactisch begaafde docenten die hielden van de anatomie als on-

derwijsvak maar ook van het anatomisch onderzoek. Deze professionaliteit maakte ze geschikt 

voor hoogleraarposten, wanneer zich die aandienden. 

De anatomie tot bloei 

Bolks leerlingen zagen in diens harde werken de oorzaak van het opbloeien van de Nederlandse 

ontleedkunde. Bolk paarde een onvermoeide onderzoeksdrang, het vermogen tot de kern van 

een probleem te komen, didactische kwaliteiten en bestuurlijke en organisatorische inzichten aan 

elkaar. Hierdoor was hij niet alleen een geliefd docent, maar ook een hooggeacht onderzoeker en 

buitengewoon goed in staat om een nieuw laboratorium op te richten. Bovendien was Bolk een 

politiek bekwaam anatoom: als secretaris van het Genootschap ter Bevordering van de Natuur- 

Genees en Heelkunde wist hij de oprichting van de anatomendag te realiseren, als secretaris van 

de KAW wist hij later iets vergelijkbaars te doen met de Antropologische Commissie. Daarbij 

was hij anders dan de ‘trouwe’ Gegenbaurleerlingen beter in staat om te tonen hoe het anato-

misch onderzoek nog steeds voor de geneeskunde relevante resultaten kon hebben.  

Zijn leerling Van den Broek schreef in een in memoriam over hem: “doordat Bolk er niet de 

man naar was om zijn wetenschappelijk werk in een enkel wetenschappelijk tijdschrift in te stu-

ren, en hij juist ook veelvuldig publiceerde in NTvG, en het Maandblad “uit kliniek en laboratorium”, 

heeft hij alle Nederlandse geneeskundigen kunnen laten meeleven en genieten van zijn denkbeel-

den. Groot was hierdoor zijn invloed op de Nederlandse geneeskunde en Nederlandse genees-

kundigen.”541  

Dit is ook precies wat Bolk anders deed dan zijn voorgangers. Als uitmuntend en bevlogen do-

cent wist hij het belang van de anatomie en de waardering voor het vak, ook de wetenschappelij-

ke kant, bij zijn studenten over te brengen; als onderzoeker wist hij aan te sluiten bij de morfolo-

gen in binnen en buitenland; via de anatomendagen wist hij in Nederland een forum voor ze op 

te richten; via zijn stukken in algemene medische tijdschriften wist hij ook een breder publiek 

van de wetenschappelijke en medische relevantie van de anatomie te overtuigen.  

Dat de anatomie in Nederland bloeide was niet alleen aan Bolk toe te schrijven. Zijn leerlingen 

volgden de meester in zijn harde werken, en ook zijn aandacht voor de keuze van media waarin 

de stukken werden gepubliceerd. Ook zijn leerlingen schreven veelvuldig in het NTvG. Na ver-

loop van jaren kende een steeds groter wordend deel van de lezers van het tijdschrift bovendien 

Bolk en zijn leerlingen persoonlijk. Een arts die in 1933 een medische praktijk begon en in Ne-

derland of Nederlands-Indië kort daarvoor geneeskunde had gestudeerd, had les gehad van Bolk 

of een van zijn leerlingen.  

Bolks leerlingen gingen bovendien een stap verder dan Bolk in hun bijdragen aan de bloei: meer 

dan hij gaven ze lezingen buiten de academische wereld, vooral Barge en Van den Broek. Daar-

naast schreven ze ook populaire boeken, vooral Van den Broek en Boeke. Tenslotte schreven ze 

leerboeken. Ook nu weer was Van den Broek hierin het meest actief. Met die lezingen, populaire 

                                                 
541 Van den Broek, ‘In memoriam Prof. Dr. Louis Bolk’ (1930) 3080. 
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boeken en leerboeken, alsook hun populariteit als docent droegen ze bij aan de opbloei van de 

anatomie.  

Het enige element waarmee ze zich minder dan Bolk bezighielden, was het fundamentele onder-

zoek. Bolks leerlingen waren alleen populaire, gezaghebbende docenten en goede vertellers waar 

Bolk ook een gezaghebbende wetenschapper was. Zoals we in hoofdstuk 7 zullen zien koos Bolk 

als zijn opvolger iemand die weliswaar maar ten dele uit zijn eigen school afkomstig was, maar 

juist vanwege dit wetenschappelijke element zeer veelbelovend was.  

Bolk had de Nederlandse anatomie weer op de kaart gezet. Het evolutionair-morfologisch on-

derzoek had in hem een eigen, Nederlandse variant gevonden, een die anders dan de Gegenbaur-

leerlingen gaandeweg brak met de basis van dat morfologische programma, de evolutietheorie 

van Darwin en de biogenetische grondwet van Haeckel. Bolk verving deze door een eigen evolu-

tionair-morfologisch kader. Deze ontwikkeling, en het resultaat ervan, de foetalisatietheorie, zul-

len het onderwerp zijn van het volgende hoofdstuk. 
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5. Foetalisatie en retardatie - keerpunten in de anatomie als biologische we-

tenschap 

Inleiding 

 ‘[D]e mensch [is] een geslachtsrijp geworden primatenfoetus,’ vatte Bolk de kern van zijn foeta-

lisatietheorie samen in 1922.542 Opvallend genoeg was paleontoloog Stephen J. Gould het bijna 

zestig jaar later in de kern met hem eens. Gould is een van de weinigen geweest die enige aan-

dacht besteedden aan Bolks opvallende theorie van de menselijke evolutie. 

Goulds boek Ontogeny and Phylogeny bestaat voor een belangrijk deel uit een speurtocht naar de 

wortels van Haeckels biogenetische grondwet en is daarmee een wetenschapshistorisch betoog 

over de continuïteit van een wetenschappelijk concept. Daarnaast had Gould met het boek ook 

een biologisch doel voor ogen: hij wilde een lans breken voor het evolutionaire belang van wat 

hij heterochronie noemde, veranderingen in het relatieve moment van verschijnen en de mate van 

ontwikkeling van al bij voorouders aanwezige eigenschappen. In dit verband kwam hij op de be-

spreking van Bolks theorie. Retardatie, de vertraagde ontwikkeling die Bolk als oorzaak van foe-

talisatie opvatte, was voor Gould niets anders dan een voorbeeld van die heterochronie.  

Het oppoetsen van een oude theorie ter onderbouwing van een eigen wetenschappelijke opvat-

ting, zo zou je de manier waarop Gould de foetalisatie van Bolk besprak kunnen betitelen. Gould 

spande Bolk voor zijn eigen kar. Hij wilde de door Bolk verzamelde feiten van de foetalisatie en 

hun verklarende kader, het retardatieconcept, redden van Bolks in zijn ogen gedateerde evolutie-

opvatting. 

Het is deze exercitie - om in ontleedkundig jargon te blijven, dit vrijprepareren van de feiten uit 

de context - waarin het probleem schuilt van Goulds bespreking van Bolk. Door de feiten en het 

directe verklarende kader van de theorie uit hun ideeënhistorische ontwikkeling te isoleren, kan 

de theorie niet volledig begrepen worden. Om de totstandkoming van de theorie beter te kunnen 

doorzien, zal dit hoofdstuk besteed worden aan een reconstructie van de belangrijkste gegevens 

en inzichten die aan de basis ervan stonden. Zo zal ondermeer blijken dat Bolk niet op hetzelfde 

moment tot het inzicht van foetalisatie van vorm en retardatie in ontwikkeling kwam, en dat juist 

de periode tussen de conceptie van de twee inzichten belangrijk voor zijn ideeënontwikkeling 

was.  

Een chronologie dient bovendien het breder kader van dit proefschrift omdat zo de niet onaan-

zienlijke rol van Bolk in de ontwikkeling van de wetenschappelijke ontleedkunde in Nederland 

goed kan worden belicht. Er zal niet worden ingegaan op de internationale receptie van Bolks 

foetalisatie- en retardatietheorie. Die past juist weer niet in het overwegend Nederlandse kader 

van dit proefschrift. Ik wil hier slechts de wortels van Bolks foetalisatietheorie belichten, een 

chronologie van de ontwikkeling geven en deze in historische context plaatsen.  

Kortom, de vraag is hoe Bolk tot zijn foetalisatie theorie kwam en deze daarna transformeerde 

tot retardatietheorie. Deze vraag staat niet op zichzelf. Aangezien Bolk in de jaren 1900-1930 de 

meest toonaangevende ontleedkundige in Nederland was zal de chronologie tevens bijdragen aan 

het overzicht van de wetenschappelijke ontwikkelingen van dit vakgebied in die periode.  

                                                 
542 Bolk, ‘Aangeboren afwijkingen beschouwd in het licht der foetalisatietheorie’ (1922) 1538. 
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In 1898 zag de medische faculteit in Bolks werk een breuk met de Duitse evolutionaire morfolo-

gie vanwege de medische relevantie van diens onderzoek. In hoofdstuk 3 heb ik geprobeerd te 

tonen hoe deze medische relevantie voor Bolk vooral een manier was om de positie van de ont-

leedkunde te verbeteren. Het begin van dit hoofdstuk zal laten zien dat Bolk aanvankelijk wat 

betreft onderzoek juist naadloos aansloot bij het onderzoek van zijn voorganger Ruge, en hier-

mee bij de traditie van de evolutionaire morfologie van Gegenbaur. Bovendien was Bolk over-

tuigd darwinist in de monistische traditie van de Duitse voorman van de evolutionaire morfolo-

gie, Ernst Haeckel.  

Vervolgens zal ik de ontwikkeling schetsen die Bolk als morfoloog doormaakte tot aan de publi-

catie uit 1918 waarin hij de foetalisatiegedachte voor het eerst aan het publiek bekend maakte. In 

die periode, die ruwweg tussen 1900 en 1917 liep, zouden Bolks opvattingen rigoureus verande-

ren. Hij zou zich steeds meer tegen het darwinisme en Haeckels biogenetische grondwet kanten. 

In deze overgang past Bolk in de door wetenschapshistoricus van het darwinisme Peter Bowler 

beschreven eclipse of Darwinism van de jaren rond 1900. Darwins evolutietheorie, en vooral diens 

natuurlijke selectie had voor de meeste wetenschappers afgedaan. Er deden tal van alternatieve 

evolutietheorieën opgang. De foetalisatietheorie van Bolk was er één van.  

Zoals Bowler schrijft, was een van de meest dominante alternatieven voor het darwinisme de 

zogenaamde orthogenetische evolutieopvatting. In de kern waren orthogenetici ervan overtuigd 

dat evolutie slechts bestond uit een gedetermineerde evolutie van vormen, een evolutie in een 

vastliggende richting. Ik zal laten zien dat Bolk al vroeg tijdens zijn professoraat orthogenetische 

conclusies uit zijn onderzoek trok. Toen ander onderzoek hem deed besluiten dat de biogeneti-

sche grondwet onjuist moest zijn, stond niets de gedetermineerde foetalisatie van de menselijke 

lichaamsvorm meer in de weg. 

Daarna zal besproken worden hoe de foetalisatietheorie van de menselijke vorm door Bolk gaan-

deweg werd omgevormd tot een retardatietheorie van de menselijke ontwikkeling. Deze trans-

formatie zal in het perspectief geplaatst worden van het opkomend holisme in de Nederlandse 

biologie in het tweede decennium van de 20e eeuw. Naar deze holistische biologie in Nederland 

is door wetenschapshistorici relatief veel onderzoek verricht. Zo is onder andere gewezen op het 

verband tussen het opkomend holisme in Nederland en het lang uitblijven van de zogenaamde 

neodarwinistische synthese.543 Ik zal in dit hoofdstuk niet nader ingaan op deze synthese maar 

laten zien hoe breedgedragen holistische opvattingen onder morfologen uit de kring rond Bolk 

waren en hoop daarna aan te tonen dat ook Bolks foetalisatietheorie holistische trekken vertoon-

de. 

Tijdens de transformatie tot retardatietheorie in de jaren tussen 1918 en 1925 kwam Bolk gelei-

delijk tot het inzicht dat het onmogelijk was om de vorm van het organisme los te zien van zijn 

biologisch functioneren. Ook in deze visie sloot hij aan bij veel holistische wetenschappers. Door 

                                                 
543 Zie Theunissen, Eugène Dubois en de aapmens van Java; idem, ‘Jan Boeke en de harmonie van het organisme’; idem 
en Donath, ‘De plaats van de morfologie in de Nederlandse zoölogie’. Door deze synthese tussen de natuurlijke 
selectie als kern van het darwinisme en de experimentele erfelijkheidsleer, die in de Angelsaksische wereld plaats-
vond in de jaren 1920, herwon het darwinisme als verklaringsmodel voor het ontstaan van soorten weer aan zeg-
gingskracht. In Nederland vond de acceptatie van deze synthese in bredere kring echter pas plaats in de jaren 1950. 
Een belangrijk kenmerk van de holistische benadering was een afkeer van het ‘kille’ mechanistisch-materialistisch 
onderzoek dat het leven reduceerde tot fysisch-chemische reacties. De selectietheorie van Darwin werd doorgaans 
door de holisten beschouwd als onderdeel van dit reductionisme.  
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het besef van die eenheid van vorm en functie veranderde zijn in de kern orthogenetische theorie 

van foetalisatie in een biologische theorie van retardatie.  

Het hoofdstuk sluit af met een discussie over de vraag of Bolk en de andere holistische anato-

men gezien hun overtuiging van eenheid tussen vorm en functie nog steeds gezien kunnen wor-

den als morfologen, of dat een andere benaming wellicht beter past. 

 

1: Segmentale anatomie en evolutionaire morfologie 

1.1 Bolk, Ruge en de prijsvraag 

In september 1892 sprak de rector van de Amsterdamse universiteit, de patholoog B.J. Stokvis, 

tijdens de feestelijke opening van het academisch jaar vol bevlogenheid de jonge kandidaatsarts 

Bolk toe vanwege het winnen van de gouden medaille voor het beantwoorden van een academi-

sche prijsvraag. “[W]ilt ge nu weten waarom U de overwinning ten deel viel? (...) Het was, omdat 

gij blaaktet van het edelste vuur, dat er gloeit in de borst van de jongeren en ouderen, van de vu-

rige aandrift, om te zoeken, te zoeken, en nog eens te zoeken! (...) Blijve die liefde voor weten-

schappelijk onderzoek U steeds bezielen!”544 

De prijsvraag, die in mei 1891 door de medische faculteit was uitgeschreven en van Georg Ruge 

afkomstig was geweest, verlangde een anatomisch onderzoek naar de precieze innervatie van het 

bovenbeen. “Mochten daarbij variëteiten gevonden worden, zoo wenscht de Faculteit zooveel 

mogelijk de redenen daarvoor aangewezen te zien.”545 

Bolks inzending, onder het motto “Felix qui rerum potuit cognoscere causas”, was de enige ge-

weest. Hoewel Bolk zich beperkt had tot de segmentale innervatie van de spieren en die van de 

huid van de onderste extremiteit buiten beschouwing had gelaten, oordeelde Ruge: “De schrijver 

heeft terecht begrepen dat de faculteit in de eerste plaats de varieteiten in de innervatie (…) wilde 

vastgesteld zien, en heeft daarom zijn onderzoek over vele lijken uitgestrekt (…) [T]alrijke nieu-

we feiten kwamen daarbij aan het licht, zoodat onze kennis van het menschelijk lichaam door dit 

onderzoek niet onbelangrijk is uitgebreid.”  

Maar dat was niet het enige: “Niet minder heeft de schrijver aan de wensch der faculteit voldaan, 

waar hij de oorzaken der gevonden variëteiten uiteenzet.” Bolk had namelijk ook een aantal apen 

(meerkatten, geslacht Cercopithecus) onderzocht en met de mens vergeleken. Zo was Bolk er vol-

gens Ruge in geslaagd “de vormveranderingen van het organisme aan te toonen, die de waarge-

nomen afwijkingen van spieren en zenuwen veroorzaken en die aan de grens van den romp en 

de benedenste extremiteit zeer aanzienlijk zijn”546 

Zoals ik in hoofdstuk 3 liet zien, bestond er geen discussie over de oorspronkelijke segmentale 

opbouw van het dierlijk en menselijk lichaam. Deze segmentatie was door differentiatie en speci-

alisatie van de diverse lichaamsdelen tijdens de verdere embryonale ontwikkeling gaandeweg ver-

dwenen. Was het traceren van de loop van de zenuwen die spieren en huid innerveerden voor de 

kliniek en het fysiologisch onderzoek een belangrijk doel, voor Bolk maar ook voor zijn leer-

meester Ruge waren die resultaten eerder een middel. Het hogere doel was inzicht te krijgen in 

                                                 
544 Jaarboek der Universiteit van Amsterdam van 1891/1892 5. 
545 Jaarboek der Universiteit van Amsterdam van 1890/1891 88. 
546 Jaarboek der Universiteit van Amsterdam van 1891/1892 62. 
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de morfogenese van het lichaam. Alleen zo kon namelijk de oorspronkelijke segmentale aanleg 

van het menselijk lichaam worden ontrafeld.547  

Er was echter nog een dieperliggend doel van het segmentaal-anatomisch onderzoek. Voor zo-

wel Ruge als diens voorganger Fürbringer gold niet zozeer de strikte morfogenese van het men-

selijk lichaam als drijfveer voor het segmentatie onderzoek, maar eerder algemene evolutionair-

morfologische kwesties. In dit doel zou Bolk zijn meester volgen. 

Ruge was als assistent van Gegenbaur al geïnteresseerd geraakt in variaties van het menselijk li-

chaam en het verband hiervan met de bouw van ‘lagere’ primaten. In 1878 publiceerde hij een 

onderzoek naar de vergelijkende anatomie van de spieren in de voetzool, in 1884 een studie naar 

de variaties in de slagaders van de menselijke bovenarm.548 Steeds meer legde hij zich toe op de 

variaties in spier- en zenuwstelsel bij aap en mens. Om deze vaak zeer geringe en moeilijk her-

kenbare variaties te ontdekken ontwikkelde Ruge een minutieuze prepareervaardigheid. Wat dit 

betreft gold hij dus als een voorbeeld voor zijn leerling Bolk. Dat Ruge een echte liefhebber was 

van het prepareren kwam al bij zijn benoeming in Amsterdam ter sprake.549 Het wetenschappelijk 

belang ervan  noemde Ruge zelf al in zijn prepareerhandleiding. 

In zijn Amsterdamse periode legde Ruge zich toe op de zogenaamde ‘rompwandverkorting’ bij 

de zoogdieren.550 Net als Haeckel, Gegenbaur en de meeste andere evolutionaire morfologen, 

vatte Ruge de evolutie op als een progressief ontwikkelingsproces. Een van de eigenschappen die 

de progressieve evolutie van de zoogdieren kenmerkte, was een steeds korter wordende romp: bij 

het opklimmen tot de hoogst ontwikkelde primaten en de mens was het aantal lichaamssegmen-

ten stelselmatig afgenomen. Behalve op basis van aantallen wervels had Ruge dat vastgesteld aan 

de hand van het spier- en zenuwstelsel.  

Deze zogenaamde cataplasie (het niet meer tot ontwikkeling komen) van segmenten was een al-

gemeen biologisch principe, dat als “concentratie van het organisme” werd aangeduid. Andere 

voorbeelden hiervan waren te vinden in het aantal schedelbeenderen en tanden: naarmate de 

evolutie opklom was ook het aantal hiervan steeds kleiner geworden.  

Het was vanwege zijn interesse in de segmentale rompwandverkorting dat Ruge de prijsvraag 

uitschreef waar Bolk zijn antwoord op instuurde. “U viel het voorrecht ten deel, enkele nieuwe 

feiten te ontdekken en den samenhang van bepaalde verschijnselen op ontleedkundig gebied in 

een nieuw licht te stellen,” sprak Stokvis tegen Bolk.551 Om welke ‘verschijnselen’ ging het hier? 

Bolk had goed begrepen dat het Ruge in zijn prijsvraag in hoofdzaak ging om het in kaart bren-

gen van de variëteiten in de innervatie van de spieren en daarnaast om iets over de oorzaken van 

die variatie te weten te komen.  

“In de overtuiging, dat individueele ontwikkelingstrappen, bij den mensch slechts door vergelij-

king met overeenkomende toestanden bij dieren verklaard kunnen worden,” had Bolk dus “ver-

schillende exemplaren van cercopitteens (=Cercopithecus) onderzocht, om ook hier eerst de voor-

                                                 
547 Bolk, ‘Die Segmentaldifferenzirung des menschlichen Rumpfes und seiner Extremitäten I’ (1898) 466-467. 
548 Ruge, Entwicklungsvorgänge an der Muskulatur des menschlichen Fußes’(1878); idem, ‘Untersuchungen über die 
Extensorengruppe am Unterschenkel und Fuße der Säugethiere’(1878); idem, ‘Beiträge zur Gefäßlehre des Men-
schen’ (1884); idem, ‘Über die Gesichtsmuskulatur der Halbaffen’ (1886). 
549 Zie hoofdstuk 2 paragraaf 4. 
550 Ruge, ‘Der Verkürzungsprocess am Rumpfe von Halbaffen’(1892); idem, ‘Zeugnisse für die metamere Verkür-
zung des Rumpfes bei Säugethieren’ (1893); idem, ‘Verschiebungen in den Endgebieten der Nerven des Plexus lum-
balis der Primaten’ (1893). 
551 Jaarboek der Universiteit van Amsterdam van 1891/1892 5. 
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komende afwijkingen te leeren kennen en daarna de gegevens met die van de mensch te vergelij-

ken.” Zo was hij er in geslaagd “de vormveranderingen van het organisme aan te toonen, die de 

waargenomen afwijkingen van spieren en zenuwen veroorzaken en die aan de grens van den 

romp en de benedenste extremiteit zeer aanzienlijk zijn.”552  

Waarom was voor het in kaart brengen van die ontwikkeling volgens Ruge van belang om de va-

riatie bij een zo groot mogelijk aantal individuen te bestuderen?  

1.2 Vergelijkende anatomie van de individuen 

De studie van variaties was een nieuwe weg die de vergelijkende anatomie was ingeslagen, ver-

klaarde Bolk later in een lezing voor het Amsterdamse dispuutgezelschap voor medische studen-

ten Bis Repetita Placent. Dit gezelschap hield maandelijks bijeenkomsten waar steeds een van de 

leden een voordracht hield, waarna onder leiding van één of meerdere hoogleraren van de facul-

teit werd gediscussieerd.553   

De gewone vergelijkende anatomie, de vergelijking van de bouw van verschillende diersoorten, 

was weliswaar lang toonaangevend geweest in het morfologische onderzoek, maar volgens Bolk 

anno 1895 op haar retour. Dit kwam door de embryologie, en vooral de experimentele ontwikke-

lingsleer. Helemaal had de vergelijkende anatomie echter niet afgedaan. In navolging van zijn 

leermeester Ruge wees Bolk op de nieuwe vorm van vergelijkende anatomie, die van variaties 

tussen individuen binnen een soort. Deze variatie in kenmerken was voor de morfoloog van 

even groot belang als de soortverschillen, bezwoer Bolk. Net zoals dat bij de afzonderlijke soor-

ten mogelijk was, kon met behulp van variatiestudies ook binnen een soort één continue reeks 

geconstrueerd worden van minst naar meest progressieve individuen.  

De bouw van de individuen van een soort schommelde rond een bepaald gemiddelde en bij het 

divergeren van de soorten uit een stamvorm verplaatste deze norm zich langzaam. Die norm 

gold overigens niet zozeer het individu in zijn geheel, maar elk orgaan of systeem afzonderlijk. 

Het was binnen een individu mogelijk dat een orgaan of systeem meer gedifferentieerd was dan 

de norm, terwijl een ander deel wat differentiatie betreft onder de norm viel. In het eerste geval 

sprak men van een progressieve ontwikkeling, in het tweede van regressieve. Een regressief 

kenmerk bij de mens kon in vorm grote overeenkomst vertonen met een soortgelijke structuur 

bij mensapen of nog verdere verwanten. Zo’n kenmerk werd een atavisme genoemd. Een pro-

gressief kenmerk was een aanwijzing dat de evolutie nog in volle gang was. De kern van evolutie, 

het principe dat aan de organische structuur ten grondslag lag, was immers dat over een bepaalde 

tijd “het gelijke steeds heeft voortgebracht niet meer het gelijke, doch een gewijzigde vorm van 

hooger differentiatie. Steeds gaat de natuur opbouwend te werk uit het laagere komend tot het 

hoogere, niet sprongsgewijze, doch geleidelijk.”554 

                                                 
552 ibid. 68. 
553 Manuscript lezing Bolk voor Bis Repetita Placent, circa 1895. AEL, manuscripten Bolk; SAA 30265: 503. In de in-
ventaris van SAA staat de inhoud van nr. 503 omschreven als ‘Gebitsontwikkeling’ (maar zie opmerking omtrent 
deze specificatie). Datering van de lezing gebaseerd op het in de tekst genoemde boek van Hans Driesch en op het 
gegeven dat Bolk aan het slot meldde dat deze bijeenkomst van het dispuutgezelschap vermoedelijk zijn laatste was. 
Bolk haalde zijn artsexamen op 21 november 1896 (LdR).  
554 Manuscript lezing Bolk ca. 1895. AEL, manuscripten Bolk; SAA 30265: 505. In de inventaris van SAA staat de 
inhoud van inv. nr. 505 omschreven als ‘Myologie van de primaten’ (maar zie opmerking omtrent deze specificatie). 
Gebaseerd op overeenkomsten van de inhoud met die van de in noot 12 genoemde lezing (SAA 30265: 503) betreft 
het hier waarschijnlijk een tweede versie of anders een voorstudie van deze lezing (LdR). 
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Zoals al eerder gezegd bleef Bolk na het winnen van de medaille als vrijwillig assistent werkzaam 

op het laboratorium van Ruge. In die jaren werkte hij zijn bekroonde antwoord met hulp van 

Ruge om tot een wetenschappelijke publicatie in het Morphologisches Jahrbuch en deed daarna nieuw 

segmentaal-anatomisch onderzoek waarover hij eveneens in het Morphologisches Jahrbuch publi-

ceerde.555 Hiermee vulde hij Ruge’s onderzoek aan en deelde diens opvattingen. De belangrijkste 

hiervan waren: het belang van de vergelijkende anatomie van variaties voor de segmentale ana-

tomie en het belang van de segmentale anatomie voor de studie van de rompwandverkorting en 

daarmee voor de evolutionaire morfologie. Ook in bredere zin sloot zijn onderzoek en naadloos 

aan bij de evolutionaire morfologie van Haeckel en Gegenbaur: Bolk onderschreef een progres-

sieve evolutieopvatting en Haeckels biogenetische grondwet, en wat betreft methoden was hij 

een waardige opvolger van Ruge in Gegenbaurs vergelijkend anatomische traditie. Tenslotte 

kwam Bolk ten aanzien van overige wetenschappelijke opvattingen vooral overeen met Ernst 

Haeckel.  

2: Vroege wetenschappelijke opvattingen 

2.1 Darwin de god, Haeckel de profeet 

Als student was Bolk een fervente voorvechter van het darwinisme. Uit studentenlezingen en 

inzendingen in het studentenblad Propria Cures blijkt dat hij ook in zijn aanbidding van Darwin 

op Haeckel leek. In Propria Cures had hij gepleit voor meer aandacht voor Darwins leer in het 

curriculum, wat hem op kritiek kwam te staan van ene V.B., die meende dat die leer al voldoende 

behandeld werd. Bovendien was hij allerminst overtuigd van de waarheid van de evolutie die 

voerde van “lillend protoplasma tot den denkenden, gevoelenden mensch.”556 Bolk antwoordde 

verbaasd: erkende inmiddels niet iedereen Darwins theorie als een ware wetenschappelijke theo-

rie die de mens van het voetstuk van de oppermacht had gestoten en in plaats hiervan banden 

van verwantschap had geboden? Bolk aanbad Darwin naar eigen zeggen.557 

Bolks visie op de evolutie kwam nog op een ander belangrijk punt met Haeckel overeen, name-

lijk in het bewijs voor een monistische wereldbeschouwing. Dat blijkt uit een studentenlezing uit 

1894. Bolk wees zijn toehoorders op de wetenschappers uit het midden van de eeuw, zoals Dar-

win, die vervuld waren met “goddelijk diepe gedachten.”558 Darwins’ grote wetenschappelijke 

licht had voor de organische natuur de wetmatigheid ontrafeld net zoals Newton dat eerder al 

voor de anorganische natuur had gedaan.559 Daarmee was de mens van zijn voetstuk van uniciteit 

gestoten en was hem ontnomen dat hij een “schepsel sui generis”560 was.  

Volgens Bolk was Lamarck de eerste die het dualisme tussen organische en anorganische natuur 

trachtte te overbruggen door te stellen dat “alle levensverschijnselen berusten op physische of 
                                                 
555 Bolk, ‘Beziehungen zwischen Skelet, Muskulatur und Nerven der Extremitäten, dargelegt am Beckengürtel, an 
dessen Muskulatur sowie am Plexus lumbo-sacralis’ (1894); idem, ‘Rekonstruktion der Segmentirung der Gliedmas-
senmuskulatur, dargelegt an den Muskeln des Oberschenkels und des Schultergürtels’ (1895); idem, ‘Die Sklerozonie 
des Humerus’ (1895). 
556 Propria Cures 14-10-1890, 54 
557 Propria Cures 21-10-1890, 70-71. 
558 Manuscript lezing Bolk voor Bis Repetita Placent, 1894. AEL, stukken betreffende de benoeming van L. Bolk aan 
de Universiteit van Amsterdam; SAA 30265: 451. Deze lezing heeft hier echter niets mee van doen (LdR). Citaat 
afkomstig van pagina 3 (mijn nummering in kopie). 
559 ibid. 16 (mijn nummering). 
560 ibid. 17 (mijn nummering). 
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chemische grondslagen die een uiting is v/d organische materie.”561 Maar Lamarck kon met zijn 

theorie niet de oorzaak van die evolutie aangeven, zo stelde Bolk En dat nu was de grootste ver-

dienste van Darwin: diens evolutietheorie had de mechanische oorzaak van de veranderlijkheid 

van soorten aan het licht gebracht, namelijk de ‘natuurlijke teeltkeus’, en daarmee de eenheid tus-

sen de organische en anorganische materie aangetoond. Darwins Origin of Species moesten we be-

schouwen als een waardige pendant van de bijbel.562 Of eigenlijk was het boek boven de bijbel 

verheven, want Bolk was overtuigd dat “de darwinist uit een zedenkundig oogpunt hoger dan 

zijn tegenstander” stond.563  

Bolks religieus darwinistisch fanatisme valt wellicht voor een deel te verklaren uit zijn afkomst. 

Al eerder (in hoofdstuk 4 paragraaf 3.7) is aan bod gekomen dat Bolk had weten te ontkomen 

aan de wens van zijn vader om theologie te gaan studeren en zich tijdens zijn studie geneeskunde 

vol op de wetenschap had gestort. Het heeft er veel van dat hij zich aan zijn religieuze afkomst 

had ontworsteld en voor een ‘nieuwe’ religie had gekozen. Bolk ging ver in zijn overtuiging van 

de juistheid van Darwins leer: de ware darwinist zou het accepteren als hij zelf in zijn struggle for 

life aan het kortste eind trok. De strijd van de mens ging echter niet alleen om overleven, maar 

ook om “elk voor zijn deel bij te dragen om de menschheid tot meerder ontwikkeling op te voe-

ren.” Een doelbewuste strijd van de mens voor meer ontwikkeling. Genieten van het grootste 

geluk, dat was teleologische christelijke ethiek.564 Evenmin was het leven volgens de jonge Bolk 

overigens een streven naar een “utopia van algeheele gelijkheid” dat de massa door het socialis-

me voorgespiegeld werd.  

2.2 Kritiek op wetenschap zonder filosofie 

Het doel van de lezing uit 1894 was echter niet enkel om een ode aan Darwin te brengen. Vooral 

diende ze om kritiek te uiten op de wetenschappers van zijn tijd. Want vergeleken met het mid-

den van de 19e eeuw, toen grote lichten als Darwin, Helmholz, Schwann en Broca ieder op hun 

eigen terrein baanbrekende wetenschappelijke theorieën vormden, staken de jaren 1890 schril af. 

Waar waren soortgelijke heldere geesten in zijn tijd? 

Bolk verzuchtte dat het grote licht van vooral Darwins evolutietheorie de wetenschappers van 

zijn tijd had verblind: ze konden niets anders dan de nieuw waargenomen verschijnselen in pas-

sen in deze heersende theorieën: “meermalen vraag ik mij af, waarom toch dat toetsen van elk 

speciaal geval aan de algemeene wetten.”565 Het had een eindeloze stroom triviale nieuwe feitjes 

tot gevolg.  

De kritiek richtte Bolk niet op een groep onderzoekers in het bijzonder maar hij zal er zeker ook 

de embryologen en evolutionaire morfologen mee bedoeld hebben. Zoals ik al liet zien was Bolk 

op de hoogte van het op zijn retour zijn van de vergelijkende anatomische methode van Gegen-

baur. En als er iets een stroom aan nieuwe feiten had opgeleverd was het wel de vergelijkende 

anatomie en embryologie.  

Wat moesten die wetenschappers volgens Bolk doen? Ze moesten in ieder geval stoppen met de 

concurrentiestrijd om zo snel mogelijk nieuwe feitjes te publiceren. Bij wetenschap kwam meer 
                                                 
561 ibid. 23 (mijn nummering). 
562 ibid. 27 (mijn nummering). 
563 ibid. 28 (mijn nummering). 
564 ibid. 30 (mijn nummering). 
565 ibid. 6 (mijn nummering). 
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kijken, namelijk filosofie. Door alleen maar feiten bijeen te brengen om de grote theorieën te on-

dersteunen, filosofeerden de onderzoekers niet over alternatieve verklaringen. “[V]ele mogen 

thans de steenenbrengers zijn, weinig zijn de bouwmeesteren.”566 Men moest maar eens een 

voorbeeld nemen aan Darwin zelf: al vanaf 1831 had hij het selectiebegrip in zijn hoofd, de vol-

ledige theorie publiceerde hij pas in 1859.  

Aan het einde van de lezing vroeg Bolk zich voorzichtig af of de darwinistische filosofie niet 

voor uitbreiding vatbaar was. Waren er niet ook andere oorzaken naast selectie die de vorm kon-

den doen veranderen? Had Herbst niet ontdekt dat lithium toegevoegd aan zee-egeleieren ge-

zorgd had voor dieren die totaal anders gevormd waren dan normaal? Vormverandering dus 

zonder dat er selectie aan te pas was gekomen.  

Bolk riep op tot het verzamelen van zo veel mogelijk van dit soort feiten. Niet om de darwinisti-

sche theorie onderuit te halen, zoals een steeds groter wordende groep jonge biologen dat pro-

beerde. Zij stonden weliswaar achter de evolutie, maar ontkenden de waarde van het darwinis-

tisch begrip selectie.567 Van deze groep was de Duitse embryoloog Hans Driesch (1867-1941) de 

grootste “reactionair (...) tegen de selectieleer.”568 Aldus schetste Bolk het begin van een revolutie 

tegen het darwinisme, die na de eeuwwisseling alleen maar groeide (zie paragraaf 4.4). Zelf wilde 

Bolk zover niet gaan. Hij wilde dat met die nieuwe feiten in de hand gefilosofeerd zou gaan wor-

den over het formuleren van een nieuw beginsel dat de vormwording en ontwikkeling kon bepa-

len, dat een aanvulling kon zijn op de selectieleer.569  

Aan het belang van filosoferen om tot een nieuwe theorie te komen bleef Bolk zijn leven lang 

vasthouden. Naast zijn zucht om steeds tot nieuwe wetenschappelijke theorieën te komen ver-

klaart het ook het vaak speculatieve karakter van zijn eigen wetenschappelijke ideeën. De theorie 

over de functielokalisatie in het cerebellum uit het vorige hoofdstuk is hiervan een mooi voor-

beeld. “[E]lke biologische theorie heeft de observatie tot vader en de phantaisie tot moeder.”570  

2.3 De functie bepaalt de vorm 

Hoewel de nieuwe ontwikkelingen in de jaren 1890 Bolk dus niet ontgingen en hij hier de wens 

uit putte tot nieuwe wetenschappelijke synthesen, bleven zijn onderzoek en opvattingen toch 

vooral aansluiten bij de evolutionaire morfologie van Haeckel en Gegenbaur. Zo is er nog een 

punt waarin Bolks opvattingen aansloten bij die van Haeckel, namelijk in het verband dat hij tus-

sen vorm en functie en materie en vorm legde.  

Bolk was het antwoord op de eerder genoemde prijsvraag begonnen met een citaat van de mate-

rialistische filosoof Ludwig Büchner: “Die Form ist ein Resultat, kein Prinzip.” Bolk was over-

tuigd dat de vorm ontstond door de gezamenlijke werking van verschillende invloeden.571  

                                                 
566 ibid. 5 (mijn nummering). 
567 Manuscript lezing Bolk ca. 1895. AEL, manuscripten Bolk; SAA 30265: 505 (zie noot 13). 
568 Manuscript lezing Bolk voor Bis Repetita Placent, circa 1895. AEL, manuscripten Bolk; SAA 30265: 503 (zie noot 
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569 Manuscript lezing Bolk voor Bis Repetita Placent, 1894, 41 (mijn nummering). AEL, stukken betreffende de be-
noeming van L. Bolk aan de Universiteit van Amsterdam; SAA 30265: 451 (zie noot 17). 
570 Bolk, ‘De beteekenis der bevruchting in verband met beschouwingen over den natuurlijken dood’ (1904) 140. 
571 Bolk, Bijdrage tot de kennis van de Innervatie der huid en der spiergroepen aan het bovenbeen van den Mensch - Antwoord op de 
door de geneeskundige faculteit der Amsterdamsche Universiteit uitgeschreven prijsvraag op 1 mei 1891. Archief Senaat UvA, stuk-
ken betreffende prijsvragen; GAA 283: 94. 
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Deze visie sloot ook aan bij die van Haeckel. Aansluitend op zijn monistische levensbeschou-

wing was voor Haeckel een mechanische visie op levende wezens de enige juiste. Net als de le-

venloze natuur werd ook de levende bepaald door een eindeloze keten van oorzaak en gevolg. 

Deze keten leverde een aantal elkaar hiërarchisch opvolgende wetten op, die ieder opgevat moes-

ten worden als een gegeneraliseerd empirisch gegeven met een voor Haeckel duidelijk aanwijsba-

re oorzaak. Zo was de progressieve ontwikkeling van de levensvorm een wet, een onbetwistbaar 

feit dat zowel door paleontologie, de individuele ontwikkeling als de verspreiding van de levens-

vormen op aarde werd ondersteund. Volgens Haeckel moest in alle drie gevallen de oorzaak van 

deze progressieve ontwikkeling gezocht worden in Darwins natuurlijke selectie. Deze selectie 

was volgens Haeckel op zijn beurt weer het gevolg van een interactie van twee hoger in de hië-

rarchie staande wetten of invloeden, namelijk adaptatie en overerfbaarheid. Beiden waren op hun 

beurt weer de uiting van fysiologische processen en daarmee dus het gevolg van nog hoger 

staande functionele oorzaken. Adaptatie was het gevolg van de noodzaak van het organisme om 

zich te voeden, en overerfbaarheid het gevolg van de noodzaak tot voortplanting.572 Voeding en 

voortplanting nu, waren gebaseerd op dezelfde fysische en chemische processen die ook in de 

levenloze natuur plaatsvonden. Deze aaneenschakeling van oorzaken en gevolgen laat ook zien 

hoezeer in Haeckel’s interpretatie van Darwins selectie het lamarckistische principe van de over-

erfbaarheid van door functionele aanpassing verworven eigenschappen naar voren komt.  

Ook voor Bolk bepaalde de functie de vorm. In zijn studentenlezing bij Bis Repetita Placent sloot 

hij zich aan bij de brede opvatting van de fysiologie die de oude (niet-reductionistische) fysiolo-

gen (zie hoofdstuk 1) en de morfologen (zoals Rosenberg, zie hoofdstuk 2) hanteerden. Vorm-

wording was het resultaat van een belangrijke lichaamsfunctie, namelijk de voortplanting en ont-

wikkeling (ontogenese).573  

Vooral in zijn inaugurele rede, De morphotische eenheden van het lichaam uit 1898, besprak Bolk hoe 

de verschillende levensfuncties hun uitwerking hadden op de vorm van het lichaam. De verde-

ling van deze functies - Bolk sprak van arbeidsdeling - had op verschillende niveaus van het li-

chaam zijn effect gehad. Bolk: “Het grondbeginsel (...) is hetzelfde, nl. den vorm [is] te beschou-

wen als eene aanpassing aan de functie, de ontwikkeling van een hoogeren vorm uit een lageren, 

als berustend op eene synthese van morphotische eenheden, met de daarop volgende verdeling 

van den physiologischen arbeid over dezelve.”574 Uit welke verschillende eenheden van vorm was 

het lichaam opgebouwd? Voor Bolk waren de celorganellen de vormeenheden van de eerste orde 

en de cellen die van de tweede. Een orgaan was echter geen eenheid van vorm maar een groep 

cellen die samen een eenheid van functie vormden. Verschillende organen vormden samen weer 

een andere eenheid van functie, namelijk het orgaansysteem, terwijl voor Bolk de op de cel vol-

gende morfotische eenheid het segment was. De eenheden van vorm kwamen dus niet noodza-

kelijk overeen met de eenheden van functie. 

Ook wat betreft deze indeling kwam Bolk aardig overeen met Haeckel. Deze hanteerde een hië-

rarchische indeling die in totaal uit zes verschillende levenseenheden bestond, van de cel als 

kleinste tot de kolonie van organismen als grootste. Bij Haeckel was echter iedere eenheid tege-

                                                 
572 Nyhart, Biology takes form 131-132. 
573 Manuscript lezing Bolk voor Bis Repetita Placent, circa 1895. AEL, manuscripten Bolk; SAA 30265: 503 (zie noot 
12). 
574 Bolk, De morphotische eenheden van het menschelijk lichaam (1898) 22. 
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lijkertijd een morfologische eenheid met een karakteristieke vorm, een fysiologische eenheid die 

in staat was de levensfuncties in stand te houden en een genealogische eenheid in de tijd, met een 

bepaalde levensduur.575  

Wel moet gezegd worden dat voor zowel Bolk als Haeckel - net als overigens voor andere evolu-

tionaire morfologen - gold dat ze weliswaar stelden dat de vorm een uitdrukking was van de 

functie, maar dat dit functionele aspect, inclusief Haeckels uitgebreide hiërarchische indeling van 

wetten en ketens van oorzaak en gevolg grotendeels een abstract theoretisch kader was dat de 

morfologische onderzoekspraktijk van alledag nauwelijks raakte. Die beperkte zich toch hoofd-

zakelijk tot de bestudering van de vorm en vormevolutie. 

2.4 Antimaterialisme 

Hoewel Bolk zijn antwoord op de prijsvraag nog met een citaat van de materialistische filosoof 

Büchner opende, ontwikkelde hij later gaandeweg een aversie tegen het materialisme. Waar-

schijnlijk begon deze weerzin in de periode rond zijn benoeming als hoogleraar, maar het precie-

ze moment en de aanleiding zijn niet aan te wijzen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de ma-

nuscripten van lezingen waaruit dit groeiend antimaterialisme spreekt, niet gedateerd zijn.576  

In zijn inaugurele rede zijn bij Bolk echter ook nog duidelijk materialistische opvattingen te be-

speuren. Zo is hij van mening dat de celorganen “alle van eenzelfde natuur, eenzelfde chemische 

samenstelling [zijn]. [D]e differente functies die in het cellichaam zetelen [zijn] slechts de uit-

drukking van differente groeperingswijzen dezer eenheden. Dit is voor hem, die ook aan de ge-

organiseerde natuur een in zijn vorm onveranderlijk grondelement wil onderschuiven, wel de 

meest aantrekkelijke opvatting.”577 Hierin is dus nog duidelijk een eenheid tussen levende en le-

venloze natuur te zien. Maar in een van de ongedateerde manuscripten stelde hij juist dat het 

protoplasma een georganiseerd geheel was, een morfologische eenheid waarvan niet alle delen 

gelijkwaardig waren, maar bestonden uit werkelijk gedifferentieerde organen. De vraag of de 

chemie het protoplasma synthetisch kon opbouwen deed niet meer ter zake: een substantie kon 

nagemaakt worden, maar een vorm, een orgaan niet. Hiermee leek Bolk dus afstand te nemen 

van de materialistische gelijkheid van leven en niet-leven.  

Nog kritischer was Bolk in een ander fragment. Een ijdel pogen vond hij het streven van de 

adepten van het “bekrompen materialisme” om het leven te herleiden tot dezelfde fysico-

chemische of mechanische krachten die ook in de dode natuur worden waargenomen. Niet dat 

Bolk hiermee het vitalisme predikte. Hij was het weliswaar a priori eens met de opvatting dat het 

leven en niet-leven op dezelfde krachten gebaseerd waren, maar hij ontkende de mogelijkheid 

om dit ooit met exacte wetenschappelijke methoden vast te stellen. De reden was dat de mens in 

de natuur niet de werking van krachten waarnam, maar alleen de uitwerking ervan: effect in plaats 

van proces. We namen slechts indrukken van effecten waar, de werking van die natuurkrachten 

zelf viel buiten onze waarneming en zou daarmee ook nooit van ons bewustzijn deel kunnen 

                                                 
575 Nyhart, Biology takes form 133. 
576 Het gaat om twee lezingen of klad- of voorversies van lezingen. AEL, manuscripten Bolk; SAA 30265: 504 en 
505. In de inventaris van SAA staat de inhoud van nr. 504 omschreven als ‘Umbildung in der Umgebung der Kubi-
talgelenkes’ en nr. 505 als ‘Myologie van de primaten’ (maar zie opmerking omtrent deze specificatie). Het manu-
script uit nr. 504 begint met “M.H. In de volgende bijdrage wensch ik eenige bemerkingen te maken.” Het manu-
script uit nr. 505 begint met “De klove, M.H., tusschen de protamoebe en de mensch is niet zo groot..” 
577 Bolk, De morphotische eenheden van het menschelijk lichaam (1898) 14. 
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uitmaken. En dus was het onmogelijk om iets zinnigs te zeggen over de identiteit van de krach-

ten in beide rijken. Omdat het in de natuurfilosofie ongeoorloofd was om uit de identiteit van de 

effecten die van de oorzaken te deduceren, redeneerde Bolk, was ook de vraag naar de identiteit 

van de krachten een onjuist gestelde en was de poging om die identiteit te bewijzen ijdel. Hierin 

is de visie van Immanuel Kant te herkennen.  

Bolk vond dat de materialistische fysico-biologen zich de vraag moesten stellen of het effect van 

de krachten in beide rijken hetzelfde was. Deze effecten vielen wel binnen ons bewustzijn en 

konden dus wel vergeleken worden. En aangezien volgens Bolk het effect van een oorzaak direct 

afhankelijk was van het substraat waarop de oorzaak werkte, leidde de vraag naar het effect als 

vanzelf naar de vraag of het substraat waarop in beide rijken de krachten werken, identiek was. 

En dat was niet zo volgens Bolk: voor de anorganische wereld was het substraat de materie, voor 

de organische de vorm. Van dit onderscheid gaven de materialistische biologen zich geen reken-

schap. Voor hen bestond slechts stof. Ze waren er te weinig van doordrongen dat naast de stof-

eigenschappen die ons door de chemie en fysica werden geleerd er ook vormelijke eigenschap-

pen bestonden die niet kwantitatief, maar kwalitatief verschilden van de stoffelijke eigenschap-

pen. De vorm als het ondeelbare element der organische functies werd door hen volledig gene-

geerd en in plaats hiervan stelden ze zich tevreden met de opvatting: omdat geen vorm denkbaar 

is zonder stof, omdat elke vorm opgebouwd is uit stof, heeft bij gevolg ook de vorm de eigen-

schappen van stof.  

Tenslotte, ook aan de zekerheid dat de functie de vorm bepaalde begon Bolk te twijfelen. En ook 

hier is niet goed aan te geven wanneer dat precies gebeurde. De functionele correlatie tussen ce-

rebellumontwikkeling en die van het spierstelsel die Bolk in 1903 ontwikkelde was duidelijk ge-

baseerd op de overtuiging dat functionele adaptatie de vorm bepaalde: hoe prominenter de spier-

groepen van een dier des te prominenter de coördinerende cerebellumdelen. Maar zoals ik hierna 

zal laten zien, was Bolk al eerder tot de conclusie gekomen dat de evolutie van de vorm ook op 

een andere manier verklaard kon worden dan door functionele adaptatie.  

3: De aanloop tot foetalisatie 

3.1 Bouwstenen van foetalisatie 

Vrij kort na zijn benoeming als hoogleraar verruilde Bolk het segmentaal-anatomisch onderzoek 

voor andere morfologische gebieden. De meeste hiervan bleken vruchtbaar genoeg om hem de 

rest van zijn leven bezig te houden. Zoals ik al liet zien raakte hij door de studie naar de hersenen 

van orang-oetans (1902) in het neuro-anatomisch cerebellumonderzoek verzeild. Daarnaast ver-

scheen in 1900 zijn eerste antropologische studie en startte hij in datzelfde jaar een serie primato-

logische onderzoekingen (‘Beiträge zur Affen-Anatomie’). In 1906 tenslotte verscheen zijn eerste 

onderzoek op het gebied van de evolutie van het (menselijk) gebit.  

Vooral het primatologisch onderzoek en het vroege onderzoek naar het gebit leverden de bouw-

stenen voor Bolks eerste versie van zijn foetalisatietheorie zoals hij die ontvouwde in zijn recto-

raatslezing uit 1918. Die bouwstenen betroffen niet zozeer de empirische gegevens zelf, de resul-

taten uit het onderzoek tussen ruwweg 1900 en 1917. In mijn optiek waren het veeleer de inter-

pretaties van die ‘feiten’ – in Bolks eigen bewoordingen het onmisbare gefilosofeer, of de fanta-

sie - die de bouwstenen voor de theorie zouden vormen. 
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Ik streef hiermee het tegenovergestelde na als Gould in Ontogeny and Phylogeny. Gould, die zelf ge-

loofde dat een ‘general, temporal retardation of development has clearly characterized human evolution,’578 wil-

de om die reden Bolks feiten loskoppelen van diens evolutionaire opvattingen en ze als waarde-

volle data op zichzelf laten spreken.579 Ik wil tonen dat die verzamelde feiten onmogelijk los te 

zien zijn van de veranderingen in opvattingen over evolutie, omdat feit en interpretatie van het 

ene onderzoek bijdroegen aan de keuze voor het andere.  

In de periode 1900-1917 trok Bolk dus een aantal conclusies uit studies die later de werkelijke 

bouwstenen bleken bij de formulering van de foetalisatietheorie. Allereerst betrof dat een veran-

dering in de overtuiging waar de drijvende kracht van evolutie vandaan kwam en de opvatting 

dat de menselijke vorm eigenschappen kon bezitten die ongunstig waren voor het individu, maar 

wel gunstig voor de soort als geheel, omdat ze uiting waren van progressie. Ten tweede de notie 

dat de mogelijkheid bestond als volwassen individu of soort foetale of juveniele kenmerken te 

behouden. En tenslotte het besef dat Haeckels biogenetische grondwet niet klopte.  

3.2 Wat drijft de evolutie? 

Een van de eerste veranderingen in het denken van Bolk die zijn basis vond in eigen onderzoek, 

was het aannemen van de mogelijkheid van orthogenetische evolutie, een van binnenuit gestuurd 

doelgericht streven naar progressie. Zoals ik hierboven schetste had het segmentaal-anatomisch 

onderzoek bij individuen hem getoond hoe groot de variatie voor sommige afzonderlijke anato-

mische kenmerken kon zijn en dat deze variatie een uiting was van het naar progressie strevende 

proces van evolutie. De argumentatie hiervoor was de overduidelijke toename van complexiteit 

die kon worden waargenomen in de stamboom van het leven, van eencellige tot mens. De Duitse 

evolutionair-morfologische school zocht de verklaring voor deze progressie in het lamarckisti-

sche principe van functionele aanpassing.580  

Het is een kleine stap van het aannemen van een dergelijk functioneel gedreven progressie naar 

een opvatting dat krachten in de organismen zelf verantwoordelijk zijn voor dit streven naar 

progressie. In dat laatste geval zou de evolutie werkelijk een evolutie, ontvouwing, zijn, namelijk 

een ontwikkeling van een in principe gedetermineerd proces.  

Zover ging Bolk aanvankelijk niet, maar in zijn vroegste studies als jonge hoogleraar in de perio-

de 1899-1900 maakte hij toch een voorzichtige stap van progressieve evolutie als proces naar 

progressieve evolutie als doelgericht proces. Aanleiding hiervoor was een nauwkeurige studie van 

de menselijke halswervels. In hoeverre was de grens tussen hals en hoofd onderhevig aan varia-

tie?  

De algemene opvatting was dat deze grens vanaf het ontstaan van de klasse der reptielen ge-

fixeerd was. Grote morfologen als Fröriep en Fürbringer hadden dit door de vergelijking van alle 

klassen van gewervelde dieren geconcludeerd. Vóór het ontstaan van de reptielen was de grens 

nog labiel geweest: bij de fylogenetische ontwikkeling van de vissen had de schedel voortdurend 

halssegmenten in zich opgenomen, waardoor de grens tussen hoofd en hals zich aanvankelijk 

steeds meer naar achter verplaatste. Maar vanaf het reptielstadium waren de bovenste twee hals-

                                                 
578 Gould, Ontogeny and phylogeny 365 (cursivering Gould). 
579 ibid. 356. 
580 Zie Bowler, The eclipse of Darwinism en Nyhart, Biology takes form 131-132. 
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wervels zo gespecialiseerd in functie geworden, dat de grens tussen hoofd en hals daarmee verder 

vastlag.  

Bolk kwam tot een andere conclusie, gebaseerd op nauwgezet vergelijkend anatomisch onder-

zoek, in dit geval van een groot aantal menselijke eerste halswervels en enkele van mensapen. De 

menselijke wervels vertoonden vrij veel variatie in vorm, en deze konden worden gerangschikt in 

atavistische (regressieve) en progressieve variaties.581 Bij de hoogste geslachten van de primaten 

zag Bolk dat de atlas een regelmatige reductie onderging. “De verschillende phasen van dit re-

ductieproces leert men kennen uit de anomalieën van deze wervel bij den mensch.”582 De pro-

gressieve variaties van de menselijke atlas kenmerkten zich door een nog verder gaande reductie. 

Na bestudering van de zeldzame gevallen van vergroeiing en fusie tussen atlas en achterhoofd 

besloot Bolk dat de variaties moesten worden beschouwd als verschillende fasen van een assimi-

latieproces van het eerste segment met de schedel. De grens tussen hals en hoofd was dus hele-

maal niet gefixeerd. Het assimilatieproces was volgens Bolk dan ook niet gestopt, maar alleen 

lang latent gebleven in de fylogenese. “Het komt mij voor, dat het in de klasse der primaten zijn activiteit 

herwonnen heeft.”583 Bolk besloot: niet omdat de eerste halswervels zich in functie specialiseerden 

stopte de verdere assimilatie, maar juist doordat de assimilatie stopte konden die eerste wervels 

zich in vorm differentiëren. Bolk draaide oorzaak en gevolg om en er moest dus een andere fac-

tor zijn die in dit geval de evolutie stuurde. Iets dus dat weer aan “activiteit herwonnen heeft.” De 

vraag is natuurlijk wat. Hoewel hij het nergens zo stelde is het duidelijk dat Bolk de evolutie op-

vatte als een van binnen uit gestuurd, gedetermineerd proces.  

Bolk zag namelijk ook in dat een deels of volledig met de schedel vergroeide halswervel voor het 

individu zeker geen voordeel bood: de draaibeweging van het hoofd werd er ernstig door be-

moeilijkt. Maar omdat de evolutionaire stamboom duidelijk bewees dat assimilatie progressie be-

tekende, was de nadeligheid voor het individu hieraan ondergeschikt. Bolk: “Het is toch in ons orga-

nisme in het geheel geen onbekend of vreemd verschijnsel, dat variaties, welke (1) aetiologisch van evolutieve natuur 

zijn, of (2) ontwikkelingsprocessen, die van meer algemeene beteekenis het geheele organisme betreffen, gevolgen 

kunnen hebben die voor het individu nadeelig zijn.”584 Er waren wel meer voorbeelden van: zo was de 

eenzijdige aangeboren vergroeiing van de onderste lendenwervel met het heiligbeen progressief 

omdat het een uiting was van het evolutionaire proces van rompwandverkorting, terwijl het indi-

vidu er wel een scoliose van kreeg. Daarnaast bestonden er een groot aantal pathologische ge-

breken aan rug, benen, bekken en  buikorganen die te maken hadden met de opgerichte stand 

van het menselijk lichaam. En wie zou – aldus Bolk – durven beweren dat de opgerichte stand 

van de mens geen progressieve eigenschap was?  

3.3 Persisteren van juveniele en foetale kenmerken  

Het waren resultaten uit eigen morfologisch onderzoek die Bolks progressieve evolutieopvatting 

oprekten. Het gaat in dit geval om de ogenschijnlijk met Haeckels biogenetische grondwet strij-

dige bevinding dat anatomische structuren die onder normale omstandigheden alleen tijdelijk 

                                                 
581 Bolk, ‘De variaties in het grensgebied tusschen hoofd en halswervelkolom bij den mensch en hun beteekenis I’ 
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582 ibid. 632. 
583 Bolk, ‘De variaties in het grensgebied tusschen hoofd en halswervelkolom bij den mensch en hun beteekenis III’ 
(1900) 50 (cursivering Bolk). 
584 ibid. 49 (cursivering Bolk). 
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voorkwamen in een foetale of juveniele levensfase konden blijven bestaan in de volwassen vorm. 

Op zich was deze opvatting geen novum. De Duitse morfoloog J. Kollmann (1834-1918) was al 

in 1885 na de bestudering van de axolotl, een merkwaardige Mexicaanse amfibie, van het bestaan 

van een dergelijk verschijnsel overtuigd geraakt. Bij de axolotl bleven bij het groter worden de 

kieuwen en staartvin bestaan, terwijl er wel poten tot ontwikkeling kwamen en het dier uiteinde-

lijk ook geslachtsrijp werd. Neotenie noemde Kollman dit verschijnsel. Bolk zou uiteindelijk het 

persisteren van foetale vormen tot een essentieel onderdeel van zijn foetalisatietheorie maken.  

De eerste maal dat Bolk over het persisteren van foetale vormen nadacht was een toevallige 

vondst de achtergrond: in 1900 kreeg hij het lichaam van een 63-jarige landarbeider op de snijta-

fel dat nogal wat eigenaardig gevormde organen bezat. Deze variaties kwamen sterk overeen met 

toestanden bij een foetus of pasgeborene. Bolks conclusie was dan ook dat ze het gevolg moes-

ten zijn van stilstand in de embryonale ontwikkeling. Naast deze afwijkingen had het lichaam ook 

een aantal variaties die als atavismen konden worden beschouwd. Zo had de maag de vorm van 

die van een gibbon en de lever die van een makaak of meerkat. Het lichaam, zo besloot Bolk, 

had dus twee soorten variaties: de theromorfe atavismen en de variaties door persistentie van em-

bryonale vormen. Maar hadden de twee groepen variaties niet dezelfde hoofdoorzaak? Het leek 

Bolk waarschijnlijk dat de lichaamsvorm als geheel in een bepaalde fase van de ontogenese was 

blijven steken, zodanig dat men “in gewissem Sinne in diesem Manne nur einen vergrößerten 

Fötus zu sehen”585 had.  

Belangrijk bij dit ‘case-report’ is om te beseffen, dat Bolk deze foetalisatie als een unicum be-

schouwde, een regressieve afwijking die vergelijkbaar was met atavistische variaties. Dat was an-

ders in het tweede geval. 

In dit geval was niet een toevallige vondst, maar juist een systematisch onderzoek naar de gebit-

ten in zijn gestaag groeiende collectie apenschedels de aanleiding voor Bolk om tot het aanwezig 

blijven van juveniele kenmerken in de evolutie te besluiten. 

Voor morfologen die onderzoek deden naar de afstamming van de mens en de verhouding tot 

de overige primaten was de fylogenie van de diverse groepen primaten helder: meest primitief 

waren de halfapen, vervolgens kwamen de ‘apen van de nieuwe wereld’, ook wel breedneusapen 

of platyrhine apen, dan de ‘apen van de oude wereld’ (smalneusapen of katarrhine apen), de 

mensapen en helemaal bovenaan de mens, waarbij er dan weer onderscheid gemaakt kon worden 

tussen primitieve en minder primitieve rassen. Ook Bolk twijfelde niet aan deze indeling. Eén 

van de belangrijkste kenmerken waarin de apen van de nieuwe wereld zich onderscheidden van 

de apen van de oude wereld was het gebit. 586 In vergelijking met de platyrhine apen was het aan-

tal tanden bij katarrhinen (inclusief de mens) verminderd. 587 Op zich was die constatering niet 

verbazingwekkend: reductie was voor morfologen immers een belangrijk kenmerk was van pro-

gressie in de evolutie.  

                                                 
585 Bolk ‘Kürzere Mittheilungen aus dem anatomischen Institut zu Amsterdam. I Über die Persistenz fötaler For-
merscheinungen bei einem erwachsene Manne’ (1900) 84. 
586 Bolk, ‘De betrekking tusschen de tandformulen der platyrrhine en katarrhine primaten’ (1906) 751. 
587 ibid. 752. 
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Eén van de tanden die de platyrhine apen wel bezaten maar de apen van de oude wereld niet was 

een derde premolaar.588 De gangbare opvatting onder morfologen was dat bij de ontwikkeling 

van de katarrhine apen uit een platyrhine voorouder die premolaar simpelweg niet meer tot ont-

wikkeling was gekomen. Maar Bolks studie van de apengebitten deed hem tot een andere opvat-

ting besluiten. Naar zijn idee was het gebit van de katarrhine apen ontstaan uit dat van de platyr-

hine “doordat de laatste of derde molaar van deze is verdwenen, eveneens als de laatste of derde 

premolaar, terwijl de derde melkmolaar zijn karakter van tijdelijken tand heeft verloren en ge-

worden is tot blijvenden tand.”589 

Een deel van de veranderingen betrof dus de persistentie van een bij platyrhine apen juveniel 

element. Bolk had meerdere argumenten voor deze hypothese, maar de belangrijkste was wel de 

vorm van de derde melkkies bij de Zuid-Amerikaanse apen. Die leek meer op een eerste blijven-

de kies dan op de andere melkkiezen. Bij het wisselen werd bij de Zuid-Amerikaanse apen deze 

volgens Bolk functioneel hoger ontwikkelde kies vervangen door de derde premolaar, die eigen-

lijk minder ontwikkeld was. Met de wisseling ging het gebit van de Zuid-Amerikaanse apen er 

dus op achteruit. Persistentie van de derde melkmolaar zou winst betekenen voor het functione-

ren van het gebit. Dat was dan ook wat volgens hem gebeurd was bij de evolutionaire overgang 

van platyrhine naar de ‘hogere’ katarrhine apen: de derde melkmolaar van de platyrhinen was 

persistent geworden en tot eerste molaar gepromoveerd. De derde premolaar van de platyrhine 

brak niet meer door, behalve een enkele keer. In dat geval betrof het een atavistische tand tussen 

de eerste molaar en de tweede premolaar. 

De persistentie van het juveniele kenmerk betekende een verbetering en was daarmee niet in 

strijd met de opvatting van progressie. 

 

3.4 Verschuiving van achterhoofdsgat 1909 - recapitulatietheorie op de helling? 

Toen Bolk als student in 1894 voorzichtig aangaf dat evolutie meer behelsde dan alleen externe 

selectie, was dat omdat er biologische verschijnselen bestonden die niet met die selectietheorie 

strookten. Bolk stond in die opvatting natuurlijk niet alleen: hij noemde niet voor niets ‘kemp-

haan’ Hans Driesch. Behalve tegen de selectietheorie van Darwin groeide onder morfologen ook 

de kritiek op de biogenetische grondwet van Ernst Haeckel. Voortdurend kwamen er morfologi-

sche feiten aan het licht die niet overeenkwamen met die recapitulatieleer. Haeckel verdedigde 

zich echter fanatiek: hij wuifde de feiten weg door ze te wijten aan cenogenese, door aanpassing 

ontstane, latere wijzigingen in de ontogenese, die de ware recapitulatie van de fylogenese verhul-

den.  

Bolk behield wat betreft recapitulatie aanvankelijk zijn vertrouwen. Tot 1909. In hetzelfde jaar 

dat Heinrich Schmidt, trouwe aanhanger van Haeckel stelde dat de biogenetische grondwet geen 

uitzonderingen kende590 en dus als een echte grondwet beschouwd moest worden, kwam Bolk 

juist tot een tegenovergestelde opvatting.  

                                                 
588 Het gebit van een volwassen mens bestaat onder normale omstandigheden zowel in boven als onderkaak uit vier 
snijtanden, twee hoektanden, vier premolaren en tenslotte vier of zes molaren, echte kiezen. Het laatste (3e) paar 
hiervan zijn de verstandskiezen. 
589 Bolk, ‘De betrekking tusschen de tandformulen der platyrrhine en katarrhine primaten’ (1906) 756. 
590 Gould, Ontogeny and phylogeny 167. 
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Het was Bolk opgevallen dat bij primaten het achterhoofdsgat - de plek waar de schedel verbon-

den is aan de wervelkolom - al naar gelang de soort een zeer verschillende ligging had. Zo be-

vond het gat zich bij de mens in het midden van de schedelbasis, terwijl bij veel apen en de ove-

rige zoogdieren het gat aan de achterkant van de schedel lag.591  

Bolk concludeerde hieruit dat bij de ontwikkeling van de mens uit een voorouder de verbinding 

tussen schedel en wervelkolom naar voren verschoven moet zijn. De juistheid van deze opvat-

ting bewees de vergelijkende methode: vergeleek Bolk de schedels van halfapen, apen, mensapen 

en de mens, dan zag hij het achterhoofdsgat, als het ware zoals in de menselijke evolutie naar vo-

ren schuiven. 

Men zou kunnen aanvoeren dat deze verschuiving een aanpassing was aan het rechtop gaan van 

de mens. In navolging van Th.H. Huxley meende Bolk echter dat dit niet het geval was, maar dat 

het iets te maken had met de ontwikkeling van kaken en beenderen van het aangezicht.592 Bolk 

wilde dit met eigen onderzoek bewijzen en benutte hiervoor zijn grote collectie apenschedels, 

inclusief bijna vijftig schedels van mensapen, maar ook meer dan honderd mensenschedels. Be-

halve schedels van volwassen mensen en apen bestudeerde hij ook die van jonge primaten en 

kinderschedels. Bolk zaagde de schedels in twee helften en mat.593 Zijn resultaten bewezen Hux-

ley’s stellingen: bij primitieve apen was de aangezichtsschedel vóór de hersenschedel gelegen, bij 

het opklimmen van de evolutionaire ladder schoof dit deel gaandeweg onder de hersenschedel. 

Het moest volgens Bolk deze achterwaartse verschuiving geweest zijn, die van grote invloed was 

geweest op de ligging van het foramen magnum.594 Tot zover vrij gebruikelijk evolutionair-

morfologisch onderzoek.  

Er was Bolk echter ook iets opgevallen wat hij niet vermoed had. Bij de vergelijking van de posi-

tie van het achterhoofdsgat van de schedels van jonge mensapen met hun volwassen soortgeno-

ten bleek dat “gedurende de postfoetalen ontwikkeling van den schedel, (...) het Foramen magnum occipitaal-

waarts [verschuift].”595 Bovendien was een verandering van de hellingshoek opgetreden: “bij den 

jeugdigen apenschedel ligt het Foramen magnum meer horizontaal dan bij den volwassen schedel.”596 Refererend 

aan Haeckels biogenetische grondwet stelde hij verbaasd vast: “Ik had a priori het tegenoverge-

stelde verwacht, meenende in de individueele ontwikkeling een afspiegeling van de phylogeneti-

sche te zullen terugvinden.”597  

Nu was het ook Bolk opgevallen, net als legio andere onderzoekers, dat een jonge mensaap er 

veel menselijker uitziet dan een volwassen antropoïde.598  “Door verschillende onderzoekers is er 

in de laatste jaren op gewezen, dat de infantiele schedel van Anthropoiden morphologisch dich-

ter bij den menschenschedel staat dan die van de volwassen Anthropoiden.” 599 Zo had de al eer-

der genoemde onderzoeker Kollmann vooral op de overeenkomst in de voorhoofdswelving ge-

                                                 
591 Bolk, ‘Over de ligging en verschuiving van het Foramen magnum bij de primaten’ (1909).  
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wezen. Bolk kon de grote overeenstemming dus bevestigen wat de ligging van het foramen mag-

num betreft. Ook bij juveniele naar volwassen mensenschedels zag hij dezelfde verschuiving naar 

achteren en verandering van hellingshoek. Bolk concludeerde: “én in de ligging én in de helling van het 

Foramen magnum, komt dus de jeugdige Anthropoïd meer met den menschelijken toestand overeen dan de volwas-

sene.”600 Bolks onderzoek had getoond dat de biogenetische grondwet van Haeckel niet altijd op-

ging. 

4: Foetalisatie 

4.1 Het been van Bolk 

Toen Lodewijk Bolk in 1917 tot Rector Magnificus werd verkozen, was dat mogelijk mede om-

dat gevreesd werd dat men hem voor deze eervolle taak later niet meer zou kunnen vragen. De 

bottumor die in 1916 in zijn rechterbovenbeen was geconstateerd, voorspelde niet veel goeds 

aangaande zijn toekomstige gezondheid. 

Tijdens het rectoraat, in december 1917, rondde Bolk zijn belangrijke werk Hersenen en cultuur af. 

Aanvankelijk bedoeld als diesrede die hij zou uitspreken begin januari 1918, werd de tekst voor 

de duur hiervan te omvangrijk. Hersenen en cultuur bestaat daarom uit twee delen: alleen de eerste 

helft hiervan sprak Bolk uit op 8 januari. Het tweede deel verscheen direct in druk.  

Kritisch besprak Bolk in Hersenen en cultuur de toenmalige in zijn vakgebied gebruikelijke onder-

zoeksmethoden, zoals het reductionisme, en theorieën, zoals die van Darwin en Haeckel. Aan 

zijn kritiek koppelde hij voor de eerste maal zijn eigen opvatting over het ontstaan van de mens – 

de foetalisatiehypothese. Voor het eerst of voor het laatst? Het had het sluitstuk van de Bolks 

wetenschappelijke loopbaan kunnen zijn. Met een mogelijk spoedig naderend einde verkondigde 

hij zijn visie op de essentie van het menselijk bestaan. Hersenen en cultuur vormde de synthese van 

al zijn eerdere onderzoek, kritieken en overdenkingen. In de vrij sombere visie op de toekomst 

van de mensheid leek Bolks dreigende dood een woordje mee te spreken. Deze somberheid kan 

echter ook mede ingegeven zijn door de wereldoorlog.  

Dankzij een succesvolle operatie kon Bolk echter daarna nog tien jaar onderzoek doen, waarmee 

hij zijn foetalisatietheorie wetenschappelijk kon onderbouwen en tot retardatietheorie omvor-

men. De basisgedachte, de blauwdruk van de theorie, was echter sinds 1918 niet veranderd. 

4.2 Bolks universum: Hersenen en cultuur. 

Zoals ik heb laten zien had het onderzoek dat Bolk in de jaren tussen de prijsvraag en het recto-

raat ondernam zijn opvattingen over evolutie op een aantal punten gewijzigd. Op andere punten 

was hij niet van mening veranderd. Over evolutie als zodanig twijfelde hij niet en met Haeckel en 

andere evolutionaire morfologen was hij er ook nog steeds van overtuigd dat evolutie een pro-

gressief proces was, met de mens als het ultieme resultaat. De bewijzen waren overduidelijk: voor 

zover van volkomenheid mocht worden gesproken in de morfologie, vertoonde het menselijk 

lichaam kenmerken die in geringere graad van ontwikkeling reeds bij mensapen te vinden waren. 

De voor de menselijke vorm meest kenmerkende eigenschappen waren het hoge hersengewicht, 

de sterk geplooide hersenen, de opgerichte gang en de over het algemeen onbehaarde huid. Bij 

de mensapen was het alsof voorbereidingen getroffen waren voor dit wezen van de menselijke 
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lichaamsvorm - een voorstadium van een ontwikkelingsproces dat bij de mens zijn top bereikt 

had.601 Dat Bolk in zijn rectoraatsrede de menselijke hersenen als leidraad nam om zijn opvattin-

gen over het ontstaan van de menselijke vorm uit de doeken te doen zal niet verbazen: juist die 

hersenen waren voor de mens een van de meest kenmerkende organen. De kapstok waaraan 

Bolk zijn kritiek op Haeckel en Darwin ophing was dan ook de vraag wat de oorzaak was van het 

grote hersenvolume van de mens.  

Kon dat volume worden verklaard op basis van het lamarckisme of het darwinisme? Nee, geen 

van tweeën kon worden aangewezen als de oorzaak van het immens toegenomen hersenvolume 

van de mens en daarmee aan de basis staan van de menswording als geheel. Het lamarckisme zou 

volgens Bolk de toename van de hersenen moeten verklaren als functionele aanpassing, het ge-

volg van bewust of onbewust ‘verhoogd gebruik’ van het orgaan over vele generaties. Maar met 

het volwassen (en geslachtsrijp) worden van het individu bereiken de hersenen hun definitieve 

grootte. Bewuste noch onbewuste geestelijke inspanning kon daarmee voor groei van het orgaan 

zorgen.602 

Dan de kern van het darwinisme, de natuurlijke selectie. Werd die toegepast op de hersenen, dan 

zouden idealiter de meest begaafden in de strijd om het bestaan bevoorrecht zijn en de minder 

begaafden in het nadeel. Het resultaat was een steeds begaafder type mens. 

Maar Bolk vond die strijd om het bestaan zo langzamerhand “een biologisch “Mädchen für Al-

les””603 geworden. Hij ontkende het bestaan van die strijd in de natuur niet, maar als die bij de 

mens een rol gespeeld had, was deze dier gebleven. Nooit zou die strijd de mensheid moreel in-

zicht en zedelijk bewustzijn hebben kunnen bijbrengen. “Het wezen toch van den strijd (…) is 

een kamp tusschen macht en overmacht; in dien strijd is overmacht recht en zwakheid een mis-

daad. En is het niet juist een uiting van ’s menschen hooger, verhevener standpunt, wanneer hij 

de toepassing van dit laatste beginsel, wanneer het zich in ’t maatschappelijke leven nog eens 

voordoet, als “brutisme” kenmerkt.”604  

Bovendien: wat is het evolutionaire voordeel van hogere intelligentie? Zouden de meest zedelijke 

en intelligente mensen in de strijd om het bestaan zoveel voordeel gehad hebben ten opzichte 

van hun tijdgenoten? Toonde de geschiedenis dan dat de meest edele en begaafde lieden in gun-

stiger omstandigheden verkeerden? En waren ook tegenwoordig niet eigenbelang en brute kracht 

en niet genialiteit en zedelijkheid de basis van de samenleving? Er was echter hoop: er zouden 

betere tijden komen, daarvan was Bolk overtuigd. Maar die verbetering zou niet komen van het 

socialisme: “der Mensch ist ungleich, ungleich sind die Stunden.” Bolk geloofde in een betere 

maatschappij gebaseerd op: “aan allen “het Goede” aan den beteren “Het Beste””. Maar zo 

waarschuwde hij, in deze progressie kon de mensheid “het Beste” nooit bereiken, als niet eerst 

het traject van “het Goede” in volle lengte doorlopen was. Pas als die laatste fase bereikt was, als 

eigenbelang en brute kracht geëlimineerd waren, zou volgens Bolk ook de natuurkeus de macht 

worden die de mens door zijn veredelende invloed kon verheffen. Maar zover was het nog lang 

niet verzekerde Bolk. Intussen stipte hij hiermee even de motieven van de eugenetische bewe-

ging aan, zonder zich overigens uit te laten over hoe precies in de samenleving alleen “het Goe-
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de” kon overblijven.605 Bolk concludeerde: de natuurlijke selectie is in het verleden niet de drij-

vende kracht geweest die de mensheid opvoerde tot meerdere begaafdheid.  

Bleef nog over de seksuele selectie uit Darwins leer. Maar ook die had volgens Bolk de evolutie 

van de menselijke geest niet bepaald. Want werkelijke superioriteit van de geest was niet erfelijk. 

En daarbij, had ooit een vrouw of man zich laten leiden door geestelijke begaafdheid bij zijn of 

haar keuze van een partner? Over de rol van deze selectie kon de vrijgezelle Bolk slechts somber 

zijn.  

Bolk ontkende de waarde van selectie en erfelijkheid van verworven eigenschappen niet als 

krachten in de evolutie, ze konden echter onmogelijk het grote menselijke brein en dus de 

menswording verklaren. Daarmee konden ze volgens Bolk geen centrale rol in de evolutie heb-

ben gespeeld.606 Dat Bolk in deze afwijzing van vooral het darwinisme zeker niet alleen stond zal 

later aan bod komen.  

Wat was volgens Bolk dan wél de drijvende kracht achter het ontstaan van de menselijke vorm? 

De kern van Bolks eigen opvatting had voor een belangrijk deel te maken met de onjuistheid van 

de biogenetische grondwet. Zou de menselijke individuele ontwikkeling zich volgens deze wet 

voltrekken, dan zouden in die ontwikkeling voorbijgaande verschijnselen en verhoudingen aan-

getroffen worden die bij de mensapen en eventueel de lagere apen blijvend waren. De ontogenie, 

de individuele ontwikkeling, zou immers de fylogenie, de evolutie van de soort verkort herhalen. 

En dat was niet zo. Eerder leek zelfs het omgekeerde het geval: er kwamen bij de individuele 

ontwikkeling van de mensapen voorbijgaande verhoudingen en toestanden voor, die bij de mens 

permanent waren. En het betrof hier ook nog eens kenmerken die tot de essentiële van de men-

selijke lichaamsvorm behoorden. Bolk kon daarom alleen maar concluderen dat de biogenetische 

grondwet niet een fundamentele wet kon zijn met, zoals Haeckel dat wilde, de status van een 

dogma. 607  

Allereerst waren er natuurlijk de cruciale resultaten van zijn onderzoek uit 1909 naar de positie 

en helling van het achterhoofdsgat. Daarnaast waren er andere bewijzen in de schedel. Bolk was 

op dat moment druk bezig met een onderzoek naar de vorm van het voorhoofd en de ligging 

van de oogkassen.608 Het voorhoofd van de schedel van mensapen kenmerkte zich door een 

zware wenkbrauwboog, terwijl bij de mens het voorhoofd gewelfd was. Als de biogenetische 

grondwet klopte, dan zou die welving toegeschreven moeten worden aan de toename van het 

hersenvolume, die voor de mens zo karakteristieke progressieve eigenschap. In dat geval zou de 

welving pas ontstaan in een van de laatste fasen van de individuele menselijke ontwikkeling: een 

laag voorhoofd zou zich geleidelijk oprichten. Maar de voorhoofdsvorm van een mensenfoetus 

vertoonde helemaal geen overeenkomst met die van de volwassen mensaap. Het was weer an-

dersom: de vorm van het voorhoofd van een jonge mensaap was gewelfd en kwam dus overeen-

kwam met die van de volwassen mens.  

En dan was er nog de ligging van de oogkassen. Bij jonge mensapen en de mens waren die als 

het ware in de schedelholte gedrukt. De holte lag daardoor boven de oogkassen. Het bot dat de 
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twee van elkaar scheidde vormde zo het ‘dak’ van de kassen. Bij volwassen mensapen bevonden 

de oogkassen zich vóór de schedelholte. Het dak van de oogkassen werd nu gevormd door de 

wenkbrauwboog. Dit was volgens Bolk het noodzakelijke gevolg van het verschuiven van de 

oogkassen onder de schedelholte vandaan tijdens de individuele ontwikkeling van de mensapen. 

“Er is niet de minste aanwijzing dat de stamvorm van den mensch ooit in ’t bezit dezer zware 

wenkbrauwlijsten is geweest, dat deze verschuiving der oogkassen ooit bij hem heeft plaatsge-

had.”609  

4.3 Foetalisatie 

Bolk wilde af van de biogenetische grondwet en alleen naar de feiten kijken: mensenkind en 

mensapenjong vertoonden grote overeenkomsten in schedelbouw. De schedel van de volwassen 

mens behield deze vormverhouding, terwijl bij de volwassen mensaap veel verandering optrad. 

Om dit verschil te benadrukken introduceerde Bolk nieuwe termen. De situatie bij de mens ten 

opzichte van de mensaap noemde hij conservatief. De toestand van de mensaap zelf zou men dan 

progressief kunnen noemen, ware het niet dat deze benaming aanleiding zou kunnen geven voor 

een verkeerde opvatting, omdat de mens zonder twijfel de meest progressieve situatie vertegen-

woordigde. Daarom noemde Bolk de toestand bij de mensapen propulsief, van voorbijgaande aard.  

Hoewel Bolk het woord foetalisatie pas veel later (in 1925) bedacht en ging gebruiken, vormden 

de termen propulsief en conservatief de peilers van die later in meer detail uitgewerkte foetalisa-

tietheorie, want ze benoemden het essentiële verschil tussen de menselijke individuele ontwikke-

ling en die van de mensapen. Conservatief bij de mens hield in dat bepaalde foetale kenmerken, 

verhoudingen en morfologische correlaties permanent bleven, terwijl deze bij de mensapen en 

meer nog bij de apen, overgangstoestanden vormden. “[D]e menschelijke lichaamsvorm verwij-

dert zich bij zijn groei minder van den foetalen vorm dan die der menschapen.”610  

Bolk meende ook dat het hoge hersengewicht gerekend moest worden tot de foetaal gefixeerde 

kenmerken. Net als bij de andere eigenschappen betrof het hier een relatieve fixatie: de vormver-

houding bleef bestaan, terwijl de grootte van de delen toe nam. En wat bleek: een hoog relatief 

hersengewicht was helemaal geen specifiek menselijk kenmerk, maar kwam voor in de foetale 

levensfase van alle zoogdieren. Daarmee was het dus een algemeen foetaal kenmerk. Specifiek 

voor de mens was dat het gefixeerd was. 

Wat was volgens Bolk de oorzaak van de fixatie van foetale kenmerken bij de mens en van de 

propulsieve ontwikkeling bij de mensaap? Men zou de karakteristieke structuren bij de mensapen 

kunnen wijten aan aanpassingen van de volwassen vormen aan uitwendige omstandigheden. Bij-

voorbeeld: oogkassen, voorhoofd en positie achterhoofdsgat zou bij hen door de aanzienlijk ge-

groeide kaken en kaakspieren van vorm en positie veranderd kunnen zijn. Toch kon deze aan-

passing onmogelijk de primaire oorzaak geweest zijn volgens Bolk. De conservatieve ontwikke-

ling van de mens en de propulsieve van de mensapen waren het gevolg van “een factor die de 

ontwikkelingsgang beheerscht en reguleert.”611  

Het was een recente toevoeging aan zijn wetenschappelijke verzameling die de doorslag gaf in 

het uitsluiten van externe omstandigheden. Bolk had de foetus van een chimpansee in zijn bezit 
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gekregen - een zeldzaamheid. De huid van het ongeboren jong was onbehaard, met uitzondering 

van de kruin. Daarnaast was de huidskleur grauwachtig vaal met een okerkleurige ondergrond, 

zoals de kleur van “pasgeboren negerkinderen”. De foetus toonde aan dat de gangbare opvatting 

van de onbehaardheid als een exclusief menselijk en daarmee progressief kenmerk onjuist was. 

De menselijke hoofdbeharing zou het enige restant zijn van de lichaamsbeharing van de andere 

dieren. De foetus bewees echter dat deze soort ook een fase in de individuele ontwikkeling kende 

waarin het dier geheel onbehaard was met uitzondering van de kruin. Dus: wat bij de mens blij-

vend was (conservatief), was bij de mensaap een tijdelijke fase in de voortgaande (propulsieve) 

ontwikkeling.  

Dat dit foetale kenmerk onmogelijk een aanpassing kon zijn aan uitwendige omstandigheden was 

voor Bolk evident: chimpansees met een naakt lichaam hebben immers nooit bestaan. Bolk con-

cludeerde dat het verschijnsel dus wel een uiting zijn moest van een “een inwendige ontwikke-

lingsfactor (...), die bij de menschapen in beginsel al werkzaam, bij den mensch zijn volle kracht 

ontplooit.”612 

Bolk vond dit een belangrijke conclusie, omdat hiermee een factor met een ander karakter als 

oorzaak van de evolutie - de ‘vervorming’ der organismen - werd geïntroduceerd. De gangbare 

verklaringen voor dit proces, de lamarckistische en darwinistische, gingen volgens Bolk steeds uit 

van een uitwendige factor. Bolk kwam, met de foetus van de chimpansee als doorslaggevend be-

wijs, nu dus tot de conclusie dat een inwendig gelegen vormveranderende factor actief was. De 

essentiële verschillen tussen mens en mensaap waren steeds terug te voeren op voor de mensaap 

foetale kenmerken die bij de mens gefixeerd waren gebleven en dus op een factor in de ontwik-

keling zelf. Bolk sloot externe factoren als aanpassing en selectie niet uit in de evolutie, maar ze 

hadden alleen tot nuancering van vorm geleid, niet tot ontwikkeling ervan. Vormverandering was 

een actief inwendig gestuurd proces in plaats van een passieve reactie op uitwendige factoren.  

Maar als evolutie inwendig aangestuurd werd, was elke nieuw ontwikkelde vorm dan een nood-

zakelijk resultaat? Inderdaad, Bolk meende dat evolutie in beginsel een gedetermineerd proces 

was. Hij besefte de consequentie van zijn opmerking. Maar, zo stelde hij, waar we nog nauwelijks 

iets van de essentie van het leven begrijpen, waarom zouden we het dan niet voor mogelijk hou-

den dat één van zijn eigenschappen bestond uit een vorm-evolutie langs gedetermineerde weg? 

Dezelfde krachten die in de kiemcel besloten lagen en ervoor zorgden dat een organisme groeide, 

hadden volgens Bolk de ontwikkeling van het hele organische rijk bepaald. Evolutie was daarmee 

een actief proces; een progressieve ontwikkeling als uitdrukking van een grondeigenschap van 

het leven. Bolk concludeerde: in het laagste oerorganisme lag al de noodzakelijkheid besloten van 

de ‘menswording’.  

Het gehele complex aan dierlijk leven op aarde was voor Bolk dus één organisch geheel: het was 

begonnen met een grondvorm en had zich daaruit langs vaste banen ontwikkeld tot steeds hoger 

georganiseerde vormen. Uiteindelijk had deze ontwikkeling de menswording bereikt. Gedurende 

dit proces waren de mensapen als variaties in vorm ontstaan, mogelijk wel door aanpassing en 

selectie.613 

Maar waaruit bestond die inwendige factor, die de evolutie determineerde? Onderzoek uit de de-

cennia rond 1900 had meer inzicht gegeven in de rol van hormonen, op de regelmatige  en 
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“harmonische (…) opvolging der morphologische correlaties gedurende de ontwikkeling”.614 

Bolk meende dat de oorzaak van fixatie van de foetale kenmerken met een wijziging in de hor-

monale activiteit te maken had. Over de aard en oorzaak van die gewijzigde invloed was nog 

niets te zeggen, omdat  “wij alleen zeer in ’t algemeen weten, dat de harmonische ontwikkeling 

van den vorm onder den invloed van de endocrine orgaantjes staat.” Bolk had het vermoeden 

dat de endocriene organen “de bemiddelaars zijn, waarlangs in den loop der phylogenetische 

ontwikkeling wijzigingen in de morphologische correlaties der organismen tot stand kwamen.”  

4.4 Eclipse of Darwinism 

De omslag die Bolk doormaakte van een (zelfbenoemd) darwinist in 1894 tot een ‘anti’-darwinist 

in 1917 kan als exemplarisch gelden voor de ontwikkeling die de bioloog Julian Huxley, terugkij-

kend op de jaren rond 1900 betitelde als de ‘eclipse’ van het darwinisme. Had het darwinisme in 

de eerste decennia na de publicatie van Darwins Origin of Species onder wetenschappers voor een 

brede consensus over het bestaan van evolutie gezorgd, over het mechanisme, natuurlijke selec-

tie, bestond vanaf het begin grote twijfel. Deze ‘blinde’ selectie kon toch onmogelijk de soorten-

rijkdom op aarde veroorzaakt hebben? Zelfs darwinisten van het eerste uur zoals Huxley en Ha-

eckel zagen de natuurlijke selectie als het minst overtuigende element van de evolutietheorie zo-

als Darwin haar presenteerde. Wetenschapshistoricus en Darwinkenner Peter Bowler noemt hen 

om deze reden pseudo-darwinisten, omdat ze wel als felle Darwin-aanhangers van het eerste uur 

golden. Hooguit was natuurlijke selectie medeverantwoordelijk en niet hoofdverantwoordelijke 

voor de evolutie. Bovendien gaf Darwins theorie geen verklaring voor het ontstaan van variaties.  

Het onderzoek van biogeografen, embryologen, botanici en evolutionaire morfologen in de jaren 

1870 tot 1890 had de onzekerheden over de theorie niet weggenomen. Zoals we zagen sprak ook 

Bolk in zijn lezing in 1894 over de groeiende twijfel. Behalve het ongeloof in de effectiviteit van 

selectie en de onduidelijkheid over het ontstaan van variaties, rees er twijfel over het geleidelijke 

verloop van het proces. Bovendien werden er maar geen fossielen gevonden van overgangsvor-

men die de grote groepen organismen met elkaar konden verbinden. In de eerste decennia van 

de 20e eeuw was de aanhang voor de Darwins evolutietheorie zo sterk geslonken onder weten-

schappers dat van echte darwinisten nauwelijks meer sprake was.615  

Er kwamen diverse alternatieven in zwang die de concurrentie aangingen met het darwinisme en 

deze kregen steeds meer aanhang. Naast het door Bolk al genoemde (neo)lamarckisme ontston-

den er tal van saltationistische en orthogenetische evolutietheorieën. Het saltationisme keerde 

zich vooral tegen het geleidelijke karakter van de evolutie zoals Darwin dat voorstelde. Een be-

langrijke saltationistische theorie was de mutatietheorie van de Nederlandse plantenfysioloog 

Hugo de Vries.  

Bolks opvatting dat een inwendig gelegen factor de vormevolutie determineerde is een voorbeeld 

van een orthogenetische evolutietheorie. Anders dan bij het darwinisme en lamarckisme, waar de 

                                                 
614 ibid. 61. Deze overtuiging zien we ook terug bij morfologen uit de kring rond Bolk. Zo bespraken zowel Boeke 
als van den Broek in hun inaugurele redes van 1909 de samenhang tussen de hormoonproducerende endocriene 
organen en hun effect op het gehele lichaam. Zie Van den Broek, ‘Over Korrelaties in het dierlijk organisme’ 
(1909/1910) 42; Boeke, De menschelijke anatomie in hare verhouding tot de vergelijkende anatomie en ontwikkelingsgechiedenis 
(1909) 32. Zie voor de mogelijke achtergrond paragraaf 6 over holisme. 
615 Zie Bowler, The eclipse of Darwinism; Theunissen en Donath, ‘De plaats van de morfologie in de Nederlandse zoö-
logie’ 64.  
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evolutie van de vorm het gevolg was van functionele adaptatie, speelde adaptatie bij orthogenese 

geen rol. Voor orthogenese bestond er slechts vormevolutie en die werd door factoren van bin-

nenuit gestuurd, zonder rekening te houden met eisen gesteld door functie of omgeving. Een 

nieuwe eigenschap was daarmee niet per se gunstig voor het individu. Orthogenese was vorme-

volutie langs specifieke gedetermineerde paden.616 Zoals al gezegd gaan Bolks orthogenetische 

opvattingen in ieder geval terug tot 1899: zijn idee dat sommige eigenschappen, zoals de assimila-

tie van de bovenste wervel met de schedel, progressief waren voor de menselijke soort, maar ne-

gatief voor het menselijk individu is hier het mooiste voorbeeld van.  

Bowler schrijft dat orthogenese niet veel van doen had met een progressieve evolutieopvatting, 

omdat orthogenetici niet geloofden in een hiërarchie van het leven. Omdat nieuwe eigenschap-

pen niet gunstig voor het overleven hoefden te zijn, konden de vaste lijnen waarlangs de evolutie 

liep uiteindelijk tot degeneratie en zelfs uitsterven van soorten leiden.617 De degeneratie van een 

soort of ras paste goed in de verwarrende tijd die het fin de siècle was, waarin men vreesde dat de-

cadentie, socialisme en technisch vernuft spoedig de oude Europese beschaving ten val zou 

brengen. Ook in Bolks opvattingen waren sporen van deze degeneratiegedachte te vinden. Een 

volgend hoofdstuk zal ingaan op zijn antropologisch onderzoek, dat sterk doordrongen was van 

de notie dat het Germaanse ras aan degeneratie onderhevig was. Maar hoewel Bolk een dreigen-

de degeneratie signaleerde toont het voorgaande dat hij wel degelijk overtuigd was van de pro-

gressieve lijn in de evolutie van de mens. Bij Bolk sloten, anders dan Bowler stelt, orthogeneti-

sche opvattingen en progressiviteit in evolutie elkaar niet uit.  

Wat dat laatste betreft wortelde Bolk nog steeds sterk in de evolutionair-morfologische traditie 

van Ruge, Gegenbaur en Haeckel. Die verbondenheid blijkt ook uit de verwantschap van Bolks 

foetalisatietheorie met Haeckels biogenetische grondwet - ondanks zijn gekantheid tegen diezelf-

de grondwet. In beide gevallen werd de individuele ontwikkeling namelijk in verband gebracht 

met de evolutionaire ontwikkeling. Ontogenie verklaarde bij Haeckel de fylogenie, neotenie bij 

Bolk de foetalisatie.  

4.5 Vorm of functie? Andermaal het antimaterialisme 

De blijvende verbinding van Bolk met de evolutionair-morfologische traditie van zijn voorgan-

gers blijkt verder uit de onverminderde nadruk op de bestudering van de vorm en vormevolutie. 

In Hersenen en cultuur keerde Bolk ook terug naar het verband tussen vorm en functie. Eerder al is 

aan bod gekomen hoe hij de lamarckistische functionele adaptatie afwees als oorzaak van evolu-

tie, omdat deze de toename van het volume van de hersenen bij de menswording niet kon ver-

klaren.618 Als de functie niet standaard de vorm bepaalde, wat was dan de hiërarchische betrek-

king tussen de twee? Wat kwam eerst? Voor Bolk was dit een biologisch grondprobleem dat ver-

band hield met zijn wereld- en levensbeschouwing.619 

Zou men het primaat aan de functie toekennen, met de vorm als resultaat, dan zou men volgens 

Bolk ook moeten besluiten tot het aannemen van een mechanistisch wereldbeeld, waarin het le-

ven gereduceerd werd tot een gecompliceerd fysisch-chemisch proces. Zoals we al zagen was 

                                                 
616 Bowler, The eclipse of Darwinism 141. 
617 Bowler, The eclipse of Darwinism 143-144.  
618 Bolk Hersenen en cultuur 22 
619 ibid. 23. 
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Bolk sinds het begin van zijn professoraat een verklaard tegenstander van een dergelijke materia-

listische levensvisie. De levensprocessen werden weliswaar begeleid door fysische en chemische 

verschijnselen, maar het was onmogelijk op deze manier tot de essentie van het leven door te 

dringen, meende Bolk in Hersenen en cultuur. Reductionistische wetenschappers die in hun labora-

toria speurden naar het steeds kleinere hielden de illusie levend dat ze ooit door zouden kunnen 

dringen tot de essentie van het leven en de grens van een stoffelijke levenseenheid zouden berei-

ken. Dat zou ze nooit lukken volgens Bolk, omdat die “stoffelijke levenseenheden” helemaal niet 

bestonden. “Het leven is voor mij niet een stofeigenschap, maar een vorm-eigenschap (...) Elke 

vorm is een phenomeen, zooals er nog nimmer een was, zooals er ook nimmer meer een zijn zal; 

elke vorm heeft slechts een ondeelbaar oogenblik bestand, want hij leeft, en leven is een onon-

derbroken vormverandering.” En natuurlijk kon je een dergelijk verschijnsel niet benaderen langs 

fysisch-chemische weg, met methoden die gebaseerd waren op natuurwetten. Bolk zou het leven 

dan ook liever willen bekijken met “verkleinglazen” in plaats van vergrootglazen. Daarmee zou 

juist de samenhang van verschillende verschijnselen met elkaar in verband gebracht kunnen wor-

den in plaats van dat er getracht werd om de onzichtbare stoffelijke verbindingen binnen onze 

gezichtsgrenzen te brengen.620  

De functie kon volgens Bolk nimmer een creërend, maar hooguit een modellerend vermogen 

hebben. “Alleen de verscheidenheid aan vormen is een resultaat, maar de levensvorm in abstrac-

ten zin, gedacht als substraat waaraan de elementaire levensfuncties zijn gebonden, is mij een 

element van het heelal, de manifestatie van een universeele primairkracht.”621 Bolk noemde zijn 

ultieme verklaring panbiotisme. Het was vooral een bevrediging van zijn persoonlijk causaliteits-

gevoel. Hij hield daarmee vast aan een vorm van monisme, alleen niet een materialistische variant 

als die van Haeckel.  

5: Retardatie 

5.1 Van vorm naar functie: foetalisatie wordt retardatie 

Bolk hield vast aan de opvatting dat de vorm belangrijker was dan de functie. Natuurlijk, vorm 

en functie maakten samen het organisme, maar in essentie was het leven een vormeigenschap. 

Hersteld van de amputatie van zijn been startte Bolk in de jaren na Hersenen en cultuur niet alleen 

nieuw morfologisch onderzoek om de foetalisatiethese te bewijzen en op punten bij te scha-

ven,622 ook verdiepte hij zich nader in de literatuur over het hormonale stelsel.623 Gaandeweg rea-

liseerde hij zich hierdoor dat het foetaliserende effect van de hormonale werking op de vorm niet 

los te zien was van een effect op het ‘harmonieus’ functioneren van het lichaam.624 Het resultaat 

van dit besef was de omvorming van de foetalisatietheorie van de menselijke lichaamsvorm tot 

de retardatietheorie van de menselijke ontwikkeling.  

                                                 
620 ibid. 24. 
621 ibid. 25. 
622 Zie o.a. Bolk, ‘Die Topographie der Orbita beim Menschen und Anthropoidenund ihre Bedeutung für die Frage 
nach der Beziehungzwischen Menschen- und Affenschädel’  (1919); idem, ‘Über Metopismus’ (1919); idem, ‘Over 
de beteekenis der voorhoofdslijsten bij de primaten’ (1922); idem, ‘Over het kinprobleem’ (1924). 
623 Zie Bolk, ‘Over het karakter der morphologische veranderingen bij aandoening der endocrine organen’ (1921); 
idem, ‘Aangeboren afwijkingen beschouwd in het licht der foetalisatietheorie’ (1922).  
624 Bolk, ‘Over het karakter der morphologische veranderingen bij aandoening der endocrine organen’ (1921) 1093. 
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Zijn literatuurstudie had hem in ieder geval antwoord gegeven op zijn in Hersenen en cultuur ge-

stelde vraag naar de aard van de verandering in de werking van het endocriene stelsel: het moest 

een remming in de hormonale activiteit zijn geweest die de vormontwikkeling had beïnvloed. 

Tevens probeerde hij nu iets te zeggen over wat hij noemde de “algemeen biologische beteeke-

nis”625 van deze remming. Die kon onmogelijk beperkt gebleven zijn tot de vormontwikkeling 

alleen en moest effect gehad hebben op de hele ontwikkelingsgang van de mens. Bolk deed een 

suggestie: waren de verschillende levensfasen van de mens in vergelijking met alle andere prima-

ten niet aanzienlijk verlengd? De mens werd ouder omdat zijn ontwikkelingstempo vertraagd was 

vergeleken met andere apen. De ontwikkeling van de ovaria, de vrouwelijke geslachtsklieren, was 

een mooi voorbeeld: al op tweejarige leeftijd waren deze bij de mens volgroeid, en daarmee in 

feite geschikt om geslachtshormoon te produceren en de puberteit in te luiden. Pas tussen 12 en 

14 jaar werden ze werkelijk actief en trad de puberteit op. Tussen deze twee momenten bevond 

zich een latente periode: terwijl het lichaam langzaam verder groeide bevonden de klieren zich in 

rust. Tegenover deze discongruente ontwikkeling bij de mens stond die van de mensaap: ge-

slachtsrijp op een leeftijd van ongeveer twee jaar, precies wanneer ook de geslachtsklieren uit-

ontwikkeld waren, aldus Bolk. Door het aannemen van een minder actief hormoonstelsel bij de 

menselijke ontwikkeling kon Bolk deze opvallende retardatie in groei en latentie van de ovaria 

koppelen aan het aanwezig blijven van foetale vormkenmerken.  

Voor Bolk stonden het foetaal blijven van de vorm en de retardatie van de algehele ontwikkeling 

nu naast elkaar. Het waren twee aan elkaar verwante verschijnselen: een zuiver morfologisch en 

een algemeen biologisch. Het foetalisatieproces dat beide veroorzaakt had, had er toe geleid dat 

de mens beschouwd kon worden als “een geslachtsrijp geworden Primatenfoetus”.626 Met deze 

woorden omschreef Bolk populair de kern van zijn foetalisatietheorie van menselijke evolutie.627  

Niet alleen stelde hij de morfologische en biologische verschijnselen nu aan elkaar gelijk, boven-

dien waren ze het gevolg van een in de eerste plaats fysiologisch proces. De foetalisatie had im-

mers te maken met de werking van het hormoonstelsel en dat kende twee functies. De belang-

rijkste was regulatie van de stofwisseling, het algemeen functioneren van het lichaam. De tweede 

functie, de (vorm)ontwikkeling, was in feite een afgeleide van de eerste, want zonder gezond 

functioneren was er geen groei en vormwording mogelijk.628 Met deze conclusie brak Bolk an-

dermaal met een eigen opvatting, namelijk de overtuiging dat de vorm het primaat had over de 

functie. Hij stapte daarmee af van zijn orthogenetische evolutieopvatting. 

De achtergrond van deze stap is te vinden in zijn publicatie ‘De ontogenetische recapitulaties als 

hormonistisch verschijnsel’. Ook nu weer vormde kritiek op Haeckels biogenetische grondwet 

het startpunt. Had hij die eerder al de grondwettelijke status ontnomen om redenen die binnen 

de grenzen van het morfologische domein vielen, dit maal keek hij verder. Hij aanvaarde welis-

waar dat sommige embryonale structuren elkaar in tijd opvolgden als een recapitulatie van de 

fylogenetische ontwikkeling, maar dit gold lang niet altijd. Belangrijker was dat hij zich nu de 

simpele vraag stelde waarom in sommige gevallen de ontogenie de fylogenie herhaalde. Naar het 

                                                 
625 ibid. 1101. 
626 Bolk, ‘Aangeboren afwijkingen beschouwd in het licht der foetalisatietheorie’ (1922) 1538. 
627 In deze publicatie noemde hij de theorie voor het eerst ‘foetalisatietheorie’. De toevoeging ‘van menselijke evolu-
tie’ duidt er op dat het dus niet alleen maar ging om de ontwikkeling van de menselijke vorm. 
628 Bolk ‘Aangeboren afwijkingen beschouwd in het licht der foetalisatietheorie’ (1922) 1538-1539.  
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antwoord hierop was door de evolutionaire morfologen nauwelijks gezocht. Bolk wist wel waar-

om: deze morfologen, met Haeckel voorop, hadden die recapitulaties - embryologische ontwik-

kelingsreeksen - steeds bezien als een verzameling morfologische feiten om de juistheid van de 

evolutie te bewijzen. Daarnaast had het ontbreken van de waaromvraag volgens Bolk te maken 

met de aard van de onderzoekers die zich met die embryologie hadden beziggehouden. Dat wa-

ren volgens hem vooral anatomen629 geweest die te weinig aandacht hadden gehad voor het em-

bryo als organisme. Anatomen, aldus Bolk, beschouwden het embryo als een geleidelijk ingewik-

kelder wordende constructie. Naarmate de ontogenie vorderde werd de vorm steeds complexer 

en bereikte uiteindelijk de volwassen fase. De vormontwikkeling liep van onvolmaakt naar vol-

maakt. De anatomen neigden ertoe aan de onvolmaaktheid van een vorm onwillekeurig ook een 

onvolledigheid van functie te koppelen. Maar dat was natuurlijk niet zo, want een zich ontwikke-

lend organisme was een even volkomen in harmonie functionerend organisch geheel als een 

volwassen individu. Bolk besloot dat we in “de opvolgende ontwikkelingsstadiën niet zoozeer 

(...) een naar volmaaking strevenden vorm [zien moesten], dan wel een ononderbroken opvolging 

van organismen, waarbij een volgend uit een voorafgaand ontstaat, gepaard aan een functionele 

evolutie.”630 In geen enkel stadium was er iets te veel of overbodig. In dit licht beschouwde Bolk 

de delen die van tijdelijke aard waren in het embryo en eerder in verband gebracht werden met 

evolutie en verwantschap van het organisme, nu als delen die in die embryonale fase een nood-

zakelijke rol vervulden in het harmonisch functioneren in die fase.  

Bolk brak dus met zijn eerdere orthogenetische opvattingen, waarbij evolutie synoniem was met 

(progressieve) vormevolutie en delen die nadelig waren voor het individu toch noodzakelijk wa-

ren voor de (vorm)evolutie van de soort. Evolutie was nog steeds wel een gedetermineerd pro-

ces, maar orthogenese waarbij alleen vormontwikkeling bepalend was, was voor Bolk definitief 

verleden tijd. Hij trok nu de conclusie: “de wegen waarlangs de gedachtengang van den anatoom 

gaat, [moeten] steeds gericht (...) zijn naar de physiologie.”631 Alleen uit het contact tussen de ana-

tomie en de fysiologie ontstond de morfologie – deze laatste was slechts een wetenschap voor 

zover ze de fysiologie omvatte. En anatomie verhield zich voor Bolk tot de morfologie als het 

waarnemen tot het begrijpen. Bolk stelde nu dus dat vorm en functie onlosmakelijk aan elkaar 

verbonden waren. Sterker nog, hij leek de fysiologie zelfs belangrijker te vinden door te stellen 

dat zonder de fysiologie de morfologie slechts anatomie was, geen wetenschap, maar ‘slechts’ 

waarneming. 

In ieder geval omarmde Bolk de door de fysiologie in de morfologie geïntroduceerde onder-

zoeksmethoden zoals het experiment. Zo maakte hij nu gebruik van de beschrijving van experi-

menten van Spemann om zijn (nieuwe) opvatting over het embryo als functionele eenheid te on-

dersteunen. Hij wees bijvoorbeeld op de rol van embryonale structuren als chorda en meso-

nephros, die in het volwassen individu afwezig waren. In het embryo dienden deze delen volgens 

hem niet alleen meer als bewijs voor de evolutionaire afkomst (hun doel in de evolutionaire mor-

fologie), maar hadden ze wel degelijk een directe functie. Hij beschouwde ze als organisatiecen-

tra, een van Spemann afkomstige term om embryonale groepen cellen en weefsels die de ont-

                                                 
629 Bolk gebruikte hier heel bewust het woord anatomen en niet morfologen. Waarom hij deze woordkeuze maakt 
wordt spoedig duidelijk. 
630 Bolk, ‘De ontogenetische recapitulaties als hormonistisch verschijnsel’ (1925) 846.  
631 ibid. 847. 
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wikkeling en differentiatie van andere weefsels in het embryo stuurden aan te duiden.632 Door de 

productie van specifieke hormonen zorgden deze structuren als chorda en mesonephros er vol-

gens Bolk voor dat het embryo zich verder ontwikkelde. Daarmee waren ze dus een soort endo-

criene organen die stoffen uitscheidden die voor de verdere groei en differentiatie van belang 

waren. 

De laatste fase van de omvorming van Bolks morfologische tot een biologische theorie kwam 

uiteindelijk in 1925 met het in diverse talen gepubliceerde Het probleem der menswording. De foetali-

satietheorie werd omgedoopt tot retardatietheorie. Hierin kwam duidelijk naar voren dat de 

vormwording van de mens een onderdeel was van de menswording, de wording van de mens als 

organisme. Zowel de anatomisch als fysiologisch voor de mens specifieke eigenschappen waren 

het gevolg van dezelfde oorzaak: een verandering in de werking van de endocriene organen had 

de gehele stofwisseling gewijzigd en daarmee de ontwikkeling vertraagd. Deze retardatie van de 

levensprocessen zorgde ervoor dat bepaalde lichamelijke kenmerken zo in hun ontwikkeling ge-

remd werden, dat ze in een foetaal stadium bleven: foetalisatie van de vorm.633 De retardatietheo-

rie was daarmee een fysiologische theorie “[D]e vorm [is] ten slotte het resultaat (…) van vorm-

wording, en dit laatste is een physiologisch proces, een functie van het organisme. De morpholo-

gische verschijnselen kunnen slechts physiologisch worden begrepen.”634 De fysiologie had het 

primaat gekregen.  

5.2 Terugblik 

Bolk besefte zelf welke ommezwaai hij in zijn wetenschappelijke denken wat betreft evolutie en 

de relatie tussen vorm en functie had doorgemaakt. Tijdens een lezing ter ere van zijn dertigjarig 

jubileum als hoogleraar anatomie in Amsterdam (1928) weet hij zijn standpunten ten tijde van 

zijn inauguratie, inclusief zijn verering voor Darwin en diens profeet Haeckel, aan jeugdig gebrek 

aan inzicht en ervaring.635 Waarin zag Bolk het essentiële verschil in zijn opvattingen van 1898 en 

1928? Rond 1898 had hij evolutie opgevat als een morfologisch fenomeen, waarbij de vormen 

waarin het leven zich had gematerialiseerd zich in een langzaam proces ontwikkelden tot com-

plexere en hoger georganiseerde structuren, als gevolg van toevallige uitwendige factoren, vol-

gens de theorieën van Darwin en Lamarck. Zijn standpunt in 1928 was dat evolutie een elemen-

taire functie van het leven was, een actieve kracht in de natuur die de ontwikkeling stuurde van 

steeds hoger georganiseerde vormen uit lagere. Evolutie was zodoende niet een resultaat maar 

een oorzaak. Iedere levensvorm was het resultaat van deze essentiële eigenschap van het leven 

zelf.  

In de jaren rond 1898, zo stelde Bolk, speurde hij niet naar de essentie van evolutie, maar naar 

haar manifestaties, die in verband gebracht werden met uitwendige factoren. Ze gaven reden tot 

het stellen van vragen als: hoe hebben die invloeden voor de evolutie van de vormen gezorgd? In 

1928 moest de vraag zijn: op welke manier heeft de evolutie die vormen gecreëerd? Volgens Bolk 

toonde het verschil in vraagstelling het veranderde wetenschappelijke uitgangspunt. De vorm 

was vervangen door ‘werkingsmechanisme’, de morfoloog was in feite een fysioloog geworden.  

                                                 
632 Zie voor organisatiecentra hoofdstuk 7. 
633 Bolk, ‘De biologische grondslag der menschwording’ (1927) 58-59. 
634 ibid. 60. 
635 Deze paragraaf is volledig gebaseerd op Van Limborgh, ‘Bolk’s own review’. 
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Voor zijn eigen onderzoeksgebied, de ontwikkeling van de menselijke vorm, had hij een duidelijk 

antwoord op zijn nieuw opgeworpen vraag. De menselijke evolutie als geheel vloeide voort uit 

een retardatie in de individuele menselijke ontwikkeling. Bolk concludeerde hieruit dat men om 

de fylogenie te begrijpen de ontogenie moest bestuderen en niet andersom, zoals Haeckel had 

gedaan. Het bestuderen en vergelijken van volwassen lichaamsvormen om tot stambomen te 

komen behoorde tot het verleden, omdat de volwassen vormen ons niets leerden over de manier 

waarop de organismen zich tot elkaar verhouden. In plaats hiervan moest de individuele ontwik-

keling dus worden bestudeerd. Daarmee veranderde de oude anatoom in een morfoloog-

fysioloog. Bolk besloot dat zijn nieuwe opvatting over evolutie ook zijn visie op andere biologi-

sche problemen beïnvloedde. Had hij in 1918 al ingezien dat evolutie een gedetermineerd proces 

was en dat in het laagste oerorganisme al de noodzakelijkheid van de menswording besloten lag, 

nu stelde hij onomwonden dat hij zijn oude epigenetische opvatting had ingeruild voor een pre-

formationistische. 

Tot besluit moet de breuk met de morfologie die Bolk in zijn eigen ‘ontwikkelingsgang’ zag 

enigszins worden gerelativeerd. Zijn eigen onderzoek dat aan de basis stond van zijn theorie 

bleef toch echt morfologisch. Het morfologisch-fysiologisch onderzoek naar de ontogenetische 

processen waar Bolk dit eigen onderzoek op liet aansluiten was natuurlijk het nieuwe onder-

zoeksveld van de ontwikkelingsmechanica of experimentele embryologie waarin niet alleen de al 

genoemde Spemann goede resultaten boekte, maar ook Bolks eigen leerling Woerdeman. In 

hoofdstuk 7 zal Woerdeman uitgebreid aan bod komen. Bolk beschouwde deze nieuwe onder-

zoeksrichting vooral als veelbelovend omdat hij haar als enige in staat achtte zijn eigen retardatie-

theorie en de inwendig gestuurde evolutie (of ontwikkeling) te bewijzen. Dit argument zou zijn 

keuze voor Woerdeman als zijn opvolger voor een belangrijk deel bepalen.  

5.3 Retardatie: langverwachte synthese? 

“Synthese, geef ons synthese!”, was de noodkreet van de jaren 1910 en 1920, volgens Bolks leer-

ling Barge. Het fin de siècle had een onoverzichtelijke verzameling maatschappelijke en religieuze 

bewegingen, culturele stromingen en sociale activiteiten opgeleverd. Bovenal doelde Barge met 

zijn roep om synthese - in 1927 in De Gids - echter op de biologische wereld. De eenheid onder 

darwinistische vlag was omgeslagen in individualisme. De ene onderzoeker richtte zich op de 

experimentele embryologie, de ander hield vast aan descriptief evolutionair-morfologische on-

derzoek, een derde was gespecialiseerd in experimentele erfelijkheidsleer of reductionistische fy-

sico-chemische weefselleer. Wat was de algemene gedachte die al dit onderzoek met elkaar ver-

bond? Ze leek te ontbreken, besloot Barge; een onoverzichtelijke overgangsfase, zo beschouwde 

hij zijn tijd. 

Er waren wel pogingen tot synthese. Bolks retardatietheorie, die poogde op basis van overeen-

komsten en verschillen in levensfuncties iets te zeggen over de overeenkomsten en verschillen in 

vorm, was er een geslaagd voorbeeld van. Barge beschouwde Bolks theorie als een “zeer karakte-

ristieke uiting van het biologisch denken in onzen tijd, waarin duidelijk de wijziging, die dit den-

ken in den loop der laatste jaren onderging, aan den dag treed.”636  

                                                 
636 Barge, ‘Retardatie en foetalisatie, een nieuwe beschouwing  van het vraagstuk der anthropogenese’ (1927) 360. 
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Bolks theorie beantwoordde volgens Barge om twee redenen de algemene roep om synthese. 

Ten eerste omdat de theorie een verband tussen vorm en functie legde. Maar daarnaast ook om-

dat ze het nieuwe, nog niet verklaarde feitenmateriaal (bijvoorbeeld uit de ontwikkelingsmechani-

sche hoek) en het oude, dat zijn verklaringsgrond had verloren (de evolutionaire morfologie) het 

resultaat liet zijn van één gemeenschappelijk beginsel: retardatie in ontwikkeling en foetalisatie in 

vorm door wijziging in hormonale activiteit. Bolk vatte de evolutie hiermee op als een uiting van 

het organisme zelf en niet zoals het darwinisme als het resultaat van uitwendige factoren. Omdat 

het verschijnsel zo een elementaire levensuiting werd, zoals bijvoorbeeld ook stofwisseling en 

beweging dat waren, maakte Bolks theorie de beschouwing van het leven wel raadselachtiger, 

aldus Barge.637 

Aansluitend op de door Barge genoemde redenen waarin Bolks theorie gehoor gaf aan de roep 

om synthese kwam nog een derde vorm van synthese tot uiting in de retardatietheorie. Niet al-

leen belichaamde ze de langgewenste samenvoeging van anatomie (of morfologie) en fysiologie, 

ook gaf ze een verklaring voor kwesties in andere disciplines en verbond deze zo met elkaar. Ten 

eerste was dat de antropologie. Door Bolk zelf was dit vakgebied vanaf het begin betrokken bij 

de foetalisatie. De theorie bood een eenvoudige verklaring voor de rasverschillen: het witte ras 

was het meest gefoetaliseerd en het zwarte het minst. De huid van de chimpansee is zwart en 

harig, die van een chimpanseefoetus grauwwit. De huid van een pasgeboren kind uit Afrika 

grauw. De zwarte rassen vertoonden hiermee tekenen van propulsie ten opzichte van de witte 

rassen. Voor Bolk was daarmee de primitiviteit van de eerstgenoemden biologisch verklaard.638  

Daarnaast kon Bolks theorie het ontstaan van een groot aantal aangeboren afwijkingen verklaren. 

Van reuzengroei en cretinisme (dwerggroei als gevolg van jodiumgebrek die gepaard gaat met 

verstandelijke onderontwikkeling) was het in zijn tijd reeds bekend dat ze het gevolg waren van 

een verstoring in de huishouding van het groeihormoon enerzijds en het schildklierhormoon an-

derzijds. Bolk opperde dat aangeboren afwijkingen het resultaat waren van de gestoorde werking 

van andere endocriene organen tijdens de ontwikkeling. Zo zag hij een verband tussen het afwe-

zig zijn van bijnieren (die het hormoon adrenaline produceren) en anencefalie (het niet tot ont-

wikkeling komen van de (grote) hersenen). Vanwege het verband tussen de verstoring in hor-

moonactiviteit en stoornissen in de morfologische ontwikkeling  bezat het retardatieprincipe dus 

ook waarde voor de kliniek en het vakgebied van de pathologische anatomie.  

Ook op niet medisch of biologisch terrein zorgde Bolks theorie voor de nodige verklaringen. Zo 

was de retardatie van de ontwikkeling verantwoordelijk geweest voor onze complexe sociale en 

maatschappelijke structuren: een langdurige jeugd betekende een langdurig moederschap, wat 

een verbondenheid van de vader nodig maakte en daarmee diens kostwinnerschap. Een stabiele 

familie was de hoeksteen van de maatschappij. Ook de psychologie kon met de retardatietheorie 

uit de voeten, immers de vertraging van ontwikkeling betekende ook een vertraging in de ont-

wikkeling van de geest.  

De retardatietheorie droeg dus bij aan de verklaring van de menselijke biologie in brede zin, pas-

send bij de door Barge beschreven roep om synthese. Op zijn beurt was de roep om synthese in 

de biologie onderdeel van een holistische wetenschapsbenadering in de eerste decennia van de 

                                                 
637 ibid. 379. 
638 zie Bolk, ‘Over het onstaan der menschenrassen’ (1927). Zie ook hoofdstuk 6 paragraaf 2.8. 
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20e eeuw. Barge was een adept van deze richting. Betekende de tweeledige synthese die Barge in 

het werk van Bolk meende te herkennen dat ook deze een holistische visie had ontwikkeld?  

6: Holistische biologie 

De groeiende afkeer van de kern van het darwinisme en de opkomst van allerlei alternatieve ver-

klaringsmodellen voor evolutie zoals die werd beschreven in paragraaf 4.4 stonden niet op zich-

zelf. Vanaf de jaren 1890 groeide de weerzin tegen de wetenschap als geheel. De maatschappelij-

ke en materiële verbeteringen dankzij de wetenschap, die positivistische wetenschappers zoals als 

Th.H. Huxley en Herbert Spencer in Engeland en Haeckel, Virchow en Helmholz in Duitsland 

hadden beloofd, waren uitgebleven.639  

Als de wetenschap ook geen antwoord kon geven op de essentiële vragen van het bestaan, wat 

kon ze dan wel? Vooral in Duitsland, maar ook in Nederland waren er wetenschappers die de 

moed niet opgaven en geloofden dat er verantwoordde, minder ‘kille’ manieren van wetenschap 

bedrijven bestonden die geen afbreuk deden aan de opvatting dat het menselijk bestaan zinvol 

was. Het waren vooral biologen en psychologen die naar deze nieuwe wetenschappelijke wegen 

zochten. Voorop stond hierbij dat deze wetenschap niet de pretentie moest hebben de koers van 

de maatschappij te bepalen. Bovendien verwierp men de notie dat er maar één wetenschappelijke 

(reductionistische) methode bestond om tot de waarheid te komen. Er bestonden meerdere me-

thoden en die leidden tot meerdere waarheden, ieder op hun eigen niveau en niet noodzakelijk in 

strijd met elkaar. Het belangrijkste kenmerk van deze nieuwe stroming was de opvatting dat een 

levend wezen meer was dan ‘slechts’ een optelsom van de diverse onderdelen en functies waaruit 

het bestond. Bouw en functies van een lichaam waren op alle organisatieniveaus (cel, weefsel, en 

individu) niet van elkaar los te koppelen. Het geheel was meer dan de som der delen. Vanwege 

deze nadruk op het geheel (in het Duits Ganzheit en door de Nederlandse onderzoekers wel met 

‘totaliteitsbegrip’ aangeduid) wordt deze stroming door wetenschapshistorici aangeduid als ho-

lisme. Vaak kenmerkte dit holisme zich ook door een nadruk op de rol van de intuïtie bij het 

doen van onderzoek. Daarbij schaarde men zich achter het uitgangspunt van de filosoof Imma-

nuel Kant, dat het menselijk verstand niet in staat was om tot de kern van de complexiteit van 

het leven door te dringen. 

Het wetenschappelijke holisme kende niet één duidelijk omlijnde wetenschappelijke benadering. 

Een van de vroegste vertegenwoordigers, de embryoloog Hans Driesch, keerde in zijn antime-

chanistische opvatting van het leven terug naar een vorm van vitalisme. Aan de andere kant van 

het spectrum bevonden zich mensen als de Nederlandse embryoloog en histoloog Jan Boeke en 

de in Nederland werkzame Duitse dierfysioloog Hermann Jacques Jordan (1877-1943). Zij dis-

tantieerden zich net zo goed van dit neo-vitalisme als van het oude materialisme. Volgens Boeke 

introduceerde Driesch namelijk nieuwe elementen in de wetenschap die niet voor analyse toe-

gankelijk waren en daarmee dodelijk waren voor het onderzoek. Boeke: “Onze theorieën moeten 

blijven bij de mechanistisch te verklaren verschijnselen (...) Onze wetenschap mag zich alleen 

bezig houden met die verschijnselen, die door middel van experiment en waarneming kunnen 

                                                 
639 Zie Macleod, ‘The “bankruptcy of science” debate’; Harrington, Reenchanted science (introduction). 
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worden gecontroleerd.”640 Vanwege deze beperking wordt deze vorm van holisme wel holistisch 

materialisme genoemd.641  

6.1 Holisme in Nederland - Boeke, Van den Broek, Barge 

Het holisme als wetenschappelijke stroming komt in Nederland tegen het einde van de Eerste 

Wereldoorlog op.642 Naast de al genoemde Jordan, Boeke en Barge had ook Bolks leerling Van 

den Broek holistische ideeën - zij het in beperkte mate. Hoewel het vraagstuk van het verband 

tussen vorm en functie in het dierlijk organisme al veel langer voor discussie onder biologen had 

gezorgd,643 bleef het voor de holistische biologen, die immers bestudering van het organisme als 

eenheid nastreefden, een belangrijk discussiepunt.  

Toen Barge in 1927 Bolks retardatietheorie besprak als een theorie waaruit de synthese tussen 

vorm en functie sprak, liet hij niet na om ook op andere onderzoekers te wijzen. Als voorbeeld 

noemde hij Boeke, die het functionerende organisme als eenheid in het centrum van de belang-

stelling plaatste. Boeke streefde er volgens Barge naar om in de bouw van het organisme de 

grondslag te vinden voor de harmonische werking van het geheel. Zo trachtte hij vorm en func-

tie weer in hun onderlinge samenhang te bestuderen en zo de kloof tussen morfologie en fysio-

logie te dichten die in het midden van de 19e eeuw was ontstaan.  

Hoewel Boeke’s holistische visie zich pas volledig ontwikkelde tijdens zijn Utrechtse periode, zijn 

in zijn eerdere Leidse tijd als hoogleraar anatomie en embryologie de eerste sporen ervan te be-

speuren.644 Zo sprak hij in zijn inaugurele rede in 1909 over het “zoo wonderbaar fijne en doel-

matige samenstel van de menschelijke organisatie”, “waarvan alle deelen zich zoo in volkomen 

harmonie met elkaar (...) hebben ontwikkeld”.645 Ook toen al was Boeke overtuigd van de sa-

menhang tussen vorm en functie. “[I]s het de natuur ooit om de vorm als zoodanig te doen? 

Nimmer.” “Eerst als men de functie binnen den kring van zijn waarnemen trekt, krijgen de be-

schouwingen blijvende waarde.”646 Boeke was het dan ook volledig eens met kritiek op het een-

zijdige karakter van de evolutionaire morfologie, die zich nauwelijks bekommerd had om de 

functie van verschillende organen. De in ieder levend wezen aanwezige harmonie was overigens 

volgens hem een openbaring van een hogere macht. Om daar iets zinnigs over te zeggen moest 

men het gebied van het geloof betreden. “[D]aar houd wetenschap op, daar begint wijsheid.”647 

Rond dezelfde tijd dat Boeke zijn eerste holistische ideeën ontwikkelde, raakte ook Bolks leerling 

Van den Broek overtuigd van de harmonie van het lichaam. In zijn inaugurele rede in Utrecht in 

1909 Over korrelaties in het dierlijke organisme citeerde hij Cuvier om deze harmonie te benadrukken: 

“Elk organisme is één enkel geheel, waarvan de deelen van elkaars afhankelijk zijn.”648 Van den 

Broek besloot met op te merken “hoe er in het organisme iets is, dat buiten de voor ons zichtba-

                                                 
640 Boeke, ‘Het probleem van de vorm’ (1925) 80-81. 
641 Zie Baneke, ‘“Synthese! Geef ons synthese!”’ 174-175; Allen, Life science in the twentieth century 103-106. 
642 Baneke, ‘“Synthese! Geef ons synthese!”’; Theunissen, Eugène Dubois en de aapmens van Java; idem, ‘Jan Boeke en de 
harmonie van het organisme’; idem en Donath, ‘De plaats van de morfologie in de Nederlandse zoölogie’. 
643 Zo was het een belangrijk geschilpunt tussen de twee vooraanstaande Franse zoölogen uit het begin van de 19e 
eeuw, George Cuvier en Etienne Geoffroy St. Hilaire. Cuvier gaf het primaat aan de functie, terwijl Geoffroy de 
vorm voorop stelde. Zie Appel, The Cuvier-Geoffroy debate.  
644 Zie Theunissen, ‘Jan Boeke en de harmonie van het organisme’. 
645 Boeke, De menschelijke anatomie in hare verhouding tot de vergelijkende anatomie en ontwikkelingsgechiedenis  (1909) 12 & 15. 
646 ibid. 26. 
647 Boeke, ‘Het probleem van de vorm’ (1925) 81; Theunissen, ‘Jan Boeke en de harmonie van het organisme’ 63 
648 Van den Broek en Broek, ‘Over Korrelaties in het dierlijk organisme’ (1909/1910) 36-37. 
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re morphologische en physiologische differentiatie staat, iets dat aan de organisatie eigen is. Het 

leert ons, hoe, ondanks die morphologische en physiologische differentiatie, het organisme toch 

ook één enkel geheel blijft; hoe sommige verschijnselen slechts als uitingen van het geheele orga-

nisme kunnen worden aangezien.”649  

Anders dan Boeke, die zijn holistische ideeën ook in zijn histologisch onderzoek toepaste,650 

bleef Van den Broeks holisme beperkt tot theoretische bespiegelingen. Dit gold ook voor Barge. 

Meer nog dan Van den Broek uitte deze zijn opvattingen over de grondproblemen van de biolo-

gie vooral in lezingen en fraai geschreven betogen voor een ontwikkeld publiek.651  

In zijn inaugurele rede als hoogleraar anatomie in Leiden in 1919, die de veelzeggende titel Vorm 

en functie had, stelde Barge zich, net als Bolk een jaar eerder in Hersenen en cultuur, de cruciale vraag: 

“Is het de vorm der levende wezens, die hunne functie bepaalt, of is het de functie, die hun vorm 

doet ontstaan?”652 Volgens Barge stond het vast dat de vorm onder invloed van de functie, door 

aanpassing aan toevallige uitwendige prikkels, aan verandering onderhevig kon zijn. Daarnaast 

meende hij echter net als Bolk dat er in de vorm nog een eigen beginsel, “iets noodzakelijks, iets 

principieels” tot uitdrukking kwam. Hij zag wel in dat dit nooit aan de directe waarneming ont-

leend kon worden. Het was dan ook niet aan de beschrijvende of de causaal-analytische natuur-

wetenschap, maar aan de wijsbegeerte, het “wijsgeerig element in de biologie”, voorbehouden 

om over de ware aard van het leven een uitspraak te doen.653  

Waar Bolk het primaat aan de vorm gaf en de functie nooit een creërend, maar slechts een mo-

dellerend vermogen toekende, was voor Barge een dergelijk primaat onmogelijk. Voor hem be-

invloedden de vorm en functie elkaar. De vorm van ieder levend wezen was deels de afspiegeling 

van uitwendige prikkels en deels de uitdrukking van dat eigen beginsel. “De scheiding van deze 

beide is slechts een ideële, geen reële.” 654  “[W]ij kunnen den vorm niet scheiden van de functie 

noch de functie ontleden in louter stoffelijke krachten en een levenskracht, noch den vorm doen 

uiteenvallen in iets bijkomstigs en iets wezenlijks. (…) [H]et leven blijft een synthese tot een 

hoogere eenheid, die zich tegen iedere analyse in onmiddellijk waarneembare componenten ver-

zet en in zooverre voor ons in verborgenheden is gehuld.”655 De herkomst van dat principiële liet 

Barge aanvankelijk in het midden: een gunstige samenwerking van krachten in de natuur onder 

invloed van een eerste oorzaak of een onmiddellijke scheppingsdaad.  

Barge bleef altijd bij deze opvatting van het leven als een synthese tussen een fysisch-chemische 

element en ‘iets anders’, en van de gelijkwaardigheid van vorm en functie.656 Het is niet moeilijk 

in te zien waar de katholiek Barge dat ‘andere’ meende te moeten vinden. “In de nabijheid van 

het absolute zijn gevoelt men te staan voor Hem, Die van Zichzelven getuigen kan en getuigd 

heeft: “Ik ben, Die ik ben.””657  

Barge deed als anatoom weinig onderzoek, misschien mede omdat men er toch niet dichter bij 

de essentie van het leven mee kon komen. Beter was het in elk geval om het blikveld te verbre-

                                                 
649 ibid. 56. 
650 Theunissen, ‘Jan Boeke en de harmonie van het organisme’ 64-67. 
651 zie Barge De betrekking tusschen vorm en functie als biologisch probleem, Het mysterie van ons bestaan, Praeformatie en epigenese.  
652 Barge, Vorm en functie (1919) 10. 
653 ibid. 22-23; Barge, Wat is leven (1935) 72-73. 
654 Barge, Vorm en functie (1919) 23 
655 ibid. 24. 
656 Barge Wat is leven (1935) 72-73. 
657 ibid. 
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den en met mensen vanuit verschillende disciplines hierover gedachten uit te wisselen. Om die 

reden richtte Barge samen met zijn de Leidse hoogleraar zoölogie J.C. van der Klaauw (1893-

1972) het Interdisciplinaire Leidse Bureau voor Theoretische Biologie op. Interdisciplinariteit, 

meerdere wegen om tot de waarheid te komen, het waren duidelijke kenmerken van de holisti-

sche wetenschapsbenadering. 

6.2 Bolks holisme?  

Holistische opvattingen en synthetische gedachten over de eenheid tussen vorm en functie waren 

dus prominent vertegenwoordigd in de kring rond Bolk. Uit studies naar holistische biologen in 

Nederland blijkt hoezeer de holistische visie op de levende natuur gekoppeld was aan de afwij-

zing van de ‘materialistische’ selectietheorie van Darwin en de biogenetische grondwet van Ha-

eckel.658 Gezien de metamorfose die Bolk doormaakte van een evolutionaire morfoloog in de 

traditie van Haeckel en Gegenbaur naar een morfoloog die zowel bij Haeckels recapitulatie als 

Darwins selectie twijfels had, is de vraag op zijn plaats of ook Bolk holistische denkbeelden ont-

wikkelde. Een reden te meer is zijn verandering in opvatting over het verband tussen vorm en 

functie.  

Het is niet onwaarschijnlijk dat Barge, Van den Broek, Boeke en Bolk, die elkaar immers erg 

goed kenden, elkaar in hun opvattingen hebben beïnvloed. Boeke en Van den Broek, die beiden 

in 1909 tot hoogleraar anatomie benoemd werden, bespraken beiden de harmonie van het leven-

de lichaam in hun oratie. Toen Van den Broek in 1924 zijn rectoraatsrede ‘De normale gestalte 

van den mensch’ besloot met de conclusie dat niet het gemiddelde van een groep individuen be-

paalde wat de ‘norm’ van een individu was, maar het harmonisch functioneren van het ieder in-

dividu afzonderlijk, deed hij dat door uit Bolks rectoraatsrede Hersenen en cultuur te citeren: “Elke 

vorm (…) is een phaenomeen zooals er nimmer een was, zooals er ook nimmer meer een zijn 

zal, (...) leven is een ononderbroken vormverandering.”659 Voor van den Broek was het individu 

een “gedurende het geheele leven veranderende grootheid”.660  

Barges inaugurele rede besprak het verband tussen vorm en functie als een biologisch grondpro-

bleem, net zoals Bolk dat ook had gedaan in Hersenen en cultuur. Hun opvattingen ten aanzien van 

de twee kwamen op belangrijke punten overeen. Beiden zagen in het ontstaan van de lichaams-

vorm een belangrijke rol weggelegd voor een ‘inwendig gelegen eigen beginsel’. Alleen in de 

eindoorzaak van dat beginsel verschilden de twee. Voor Barge was de rol van dat beginsel niet 

los te zien van de inwerking door uitwendige factoren, voor Bolk speelden uitwendige factoren 

een marginale rol. Als eindoorzaak van het beginsel wees Barge naar God, waar Bolk het panbio-

tisch verklaarde.  

Toen bij Boeke en Barge vanaf het begin van de jaren 1920 de holistische opvattingen verder 

uitkristalliseerden, terwijl ze het belang van de samenhang tussen vorm en functie, tussen fysio-

logisch en morfologisch onderzoek voorop bleven stellen, maakte Bolk de omslag van foetalisa-

tietheorie naar retardatietheorie. In 1928 stelde hij in zijn jubileumtoespraak dat de nieuwe ‘mor-

foloog-fysioloog’, meer nog dan de fysioloog en ‘oude’ morfoloog afzonderlijk, de (evolutionaire 

                                                 
658 In deze koppeling wordt de belangrijkste verklaring gezien van het zo lang uitblijven van wat wordt genoemd de 
neo-darwinistische synthese, die de selectietheorie van Darwin koppelde aan experimenteel erfelijkheidsonderzoek. 
659 Van den Broek, ‘De normale gestalte van den mensch’ (1923/1924) 87. 
660 ibid. 
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en individuele) ontwikkeling als een biologische wetenschap kon bestuderen omdat hij het orga-

nisme als een geheel onderzocht en niet alleen de afzonderlijke delen. 

Er zijn andere aanwijzingen dat Bolk vanaf 1918 aansluiting zocht bij een meer holistische bena-

dering. Behalve de al genoemde afkeer van de mechanistische selectietheorie is dat bijvoorbeeld 

de duidelijke afwijzing van de reductionistische wetenschapsbenadering. Bolk wilde dat het leven 

niet meer bestudeerd zou worden met vergrootglazen, maar met ‘verkleinglazen’, om de samen-

hang der verschijnselen meer tot studiedoel te maken. 

Tenslotte is Bolks toenadering tot een meer holistische visie ook af te lezen uit de ‘factor’ die hij 

verantwoordelijk achtte voor de ontwikkeling van de menselijke lichaamsvorm: de hormonen. 

Holistisch materialistische fysiologen661 als J.B.S. Haldane (1860-1936), W.B. Cannon (1871-

1945) en L.J. Henderson (1878-1945) legden in hun onderzoek de nadruk op de interne regulatie 

van stofwisselingsprocessen in het lichaam. Zo introduceerde Cannon de term homeostase voor 

deze dynamische zelfregulering. Hij kwam hiertoe onder andere door studies van het endocriene 

systeem.662  De cruciale rol die ook Bolk aan dit recent ontdekte systeem toeschreef is dus niet 

opmerkelijk. Endocriene organen waren klieren die stoffen, hormonen, afscheiden aan het bloed. 

Deze hormonen hadden daarmee per definitie effect op een ander deel van het lichaam dan waar 

ze werden geproduceerd. Het endocriene stelsel was dus een mooi voorbeeld van het belang van 

een holistische benadering van het organisme.  

Toch was de rol die Bolk de hormonen in de organisatie en groei van het lichaam toebedeelde 

een andere dan bij de holistisch materialisten. Bij hen bleef het holistische aspect beperkt tot een 

zoektocht naar de samenhang tussen afzonderlijke fysiologische processen die materialistisch of 

mechanistisch werden benaderd. Door Bolks (aanvankelijke) opvattingen over het primaat van 

de vorm, zijn overtuiging van de inwendig gestuurde, gedetermineerde vormverandering en door 

zijn panbiotisme neigde zijn holisme meer naar de benadering van Hans Driesch met zijn entele-

chiebegrip of naar de opvattingen van de oude vitalistische wetenschappers.  

7: De anatoom een (theoretisch) bioloog 

De benaming biologie stamt uit het begin van de 19e eeuw. De term was een containerbegrip 

waaronder specifieke disciplines werden samengevat: morfologie en vergelijkende anatomie, zoö-

logie, botanie, (vergelijkende) fysiologie en embryologie. Zoals we in hoofdstuk 1 zagen, werd 

met die biologie een brede wetenschap van het leven beoogd. Veel van dit onderzoek was, ook al 

werd een beter begrip van ontwikkeling of functionele aspecten beoogd, hoofdzakelijk morfolo-

gisch van aard. Toen de experimentele fysiologen tegen het midden van de 19e eeuw zich met 

een eigen reductionistisch onderzoeksprogramma van deze brede wetenschap van het leven dis-

tantieerden, werd de biologie vrijwel synoniem met morfologie. Maar tegen het einde van de 

eeuw betekende biologie meer dan alleen maar een aanduiding van morfologie of zoölogie of 

zelfs fysiologie.663 Veel biologen twijfelden steeds meer aan de waarde van het strikt beschrijven-

de morfologische onderzoek, dat (zeker in Nederland) synoniem was met de evolutionaire mor-

fologie van de Haeckel- en Gegenbaurtraditie. Of het nu kwam door afkeer van het darwinisme 

(waarmee het evolutionair-morfologisch onderzoek immers sterk werd geassocieerd) of juist 

                                                 
661 in de opvatting van G. Allen (zie Allen, Life science in the twentieth century). 
662 Zie Allen Life science in the twentieth century 101. 
663 Nyhart, Biology takes form 337, 204-206. 
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door een voorkeur voor een holistische benadering, er ontstond een groeiende wens om weer 

meer aandacht aan fysiologische kwesties te besteden - en dan niet zoals Bolk al aangaf op een 

reductionistische manier, maar op een fysiologisch-morfologische. Hiermee doelde hij op de ma-

nier waarop de experimentele embryologie naar de vormwording keek: als dynamisch proces. 

Morfologisch onderzoek naar de embryonale ontwikkeling werd uitgevoerd met uit het fysiolo-

gisch onderzoek afkomstige experimentele causaal-analytische methoden.  

Over het algemeen zagen de Nederlandse morfologen, zowel zoölogen, embryologen als anato-

men van na 1900 wel het belang in van deze nieuwe richting, en meer in het algemeen van de 

experimentele biologie.664 Ze luidde uiteindelijk ook het einde in van de oude beschrijvende mor-

fologie. Bolk was aanvankelijk als student sceptisch ten aanzien van deze richting, maar zoals we 

zagen sloten de experimenten van Hans Spemann later goed aan bij zijn retardatietheorie. Ook 

Boeke, Barge en Van den Broek spraken en schreven met veel bewondering over de experimen-

tele doorbraken op het gebied van de embryologie.665 Opvallend is echter dat ondanks dit brede 

draagvlak geen van de morfologen uit de kring rond Bolk zelf de overstap naar de experimentele 

morfologie maakte.666  Zonder uitzondering bleven ze zuiver descriptief onderzoek doen - als ze 

al onderzoek deden.  

Bolk en zijn groep waren dus hoofdzakelijk theoretisch in de samenhang tussen fysiologie en 

morfologie geïnteresseerd. Daarbij hadden Bolk, Boeke en Barge de neiging om deze theoreti-

sche interesse in meer dan alleen beschrijvende morfologie als ‘biologie’ te omschrijven. Zo be-

nadrukten ze dat het om een interesse in fundamentele kwesties ging die het leven als geheel, of 

op zijn minst het organisme als levend individu, behelsden. Strikt descriptief morfoloog, ana-

toom of embryoloog in onderzoeksmethode of discipline, in hun theoretische (en holistische) 

interesse overschreden ze deze disciplinaire of praktische grens en beschouwden ze zichzelf als 

bioloog. 

Zo schetste Barge in zijn Leidse inaugurele rede het contrast tussen hen die de menselijke ana-

tomie beschouwden als een overzichtelijk complex van vormverhoudingen, “zooals in den jong-

sten tijd menigmaal gesuggereerd wordt” en hen die het vak bleven opvatten als een zelfstandig 

onderdeel van de biologische wetenschappen. Bij de vertegenwoordigers van de eerste opvatting 

keerde de beperkte visie van de menselijke anatomie als utilitair vak dus weer terug. Barge verte-

genwoordigde - vanzelfsprekend - de tweede richting. Hem boeide vooral vraagstukken “die in 

hun algemeenheid de biologie in haar ganschen omvang beheersen” en daarmee de voor zo velen 

dor lijkende menselijke anatomie “tot een waarlijk levende wetenschap maken.”667 In de jaren 

erna verdiepte Barge zich verder in algemeen biologische en levensbeschouwelijke vraagstukken, 

zelfstandig of in verband met het door hem mede opgerichte Stichting voor Theoretische biolo-

gie. Maar deze verdieping bleef steeds strikt theoretisch.  

Ook Boeke was meer dan alleen embryoloog of histoloog. In zijn Utrechtse periode beperkte hij 

zich in zijn onderzoek tot beschrijvende morfologie van weefsels, als theoreticus behandelde hij 

                                                 
664 Zie Theunissen en Donath, ‘De plaats van de morfologie in de Nederlandse zoölogie’ 59-60. 
665 Zie Barge, Vorm en functie (1919); Boeke, De menschelijke anatomie in hare verhouding tot de vergelijkende anatomie en 
ontwikkelingsgechiedenis (1909) en Van den Broek, ‘De normale gestalte van den mensch’ (1923/1924).  
666 Boeke doet in zijn Utrechtse periode wel regeneratieproeven, maar aldus Theunissen (‘Jan Boeke en de harmonie 
van het organisme’) alleen om de juistheid van zijn opvatting over het zenuwstelsel te bewijzen. De enige leerling 
van Bolk die de overstap wel maakte was zoals gezegd Martin Woerdeman (zie hoofdstuk 7). 
667 Barge Vorm en functie 8 
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de algemeen biologische vraagstukken.668 De biologie was duidelijk meer dan ‘dode’ morfologie, 

de biologische wetenschap moest zich richten op het levende organisme als geheel. Hoezeer 

Boeke zich als bioloog profileerde bewijst zijn populair-wetenschappelijke boekje Algemeene biolo-

gie, leer der levensverschijnselen dat in 1923 verscheen.  

Bolk was eigenlijk al vanaf het begin van zijn studietijd niet zozeer geïnteresseerd in de medische 

wetenschap, maar in biologische kwesties. Hij gaf er met verve lezingen over aan het medische 

dispuutgezelschap Bis Repetita Placent. Maar ook na zijn benoeming als hoogleraar anatomie be-

hield hij zijn interesse in algemeen-biologische thematiek. Bolk dacht na over centrale onderwer-

pen als de aard en samenstelling van het protoplasma, de aard van bevruchting, het onderscheid 

tussen leven en niet-leven en de ‘natuurlijke dood’.  

Bolks overtuiging zelf een bioloog te zijn spreekt vooral uit zijn meermalen herhaald pleidooi 

voor een leerstoel in de biologie als afzonderlijke wetenschap aan een van de Nederlandse uni-

versiteiten. In de studentenlezing over het  darwinisme uit 1894 sprak hij over een afzonderlijk 

kansel  voor de natuurfilosofie.669 Maar hij verving deze oudere term door biologie in een later ma-

nuscript.670 “Als een der leemten in het schema van vakken waarin aan de hogescholen in Neder-

land gedoceerd wordt, wensch ik op te merken het ontbreken van een kansel van waaraf de bio-

logie als een zelfstandige wetenschap wordt gedoceerd”. Bolk vond het vreemd, “dat naar wij op 

zoo (...) uitstekende wijze onderwijs genieten in de afzonderlijke branches der biologie,” een zelf-

standige cursus in de algemene beginselen van deze wetenschap ontbrak. Grondelementen van 

deze biologie waren naast de vanzelfsprekende “phylogenetische en individueele ontwikkeling” 

bijvoorbeeld ook  de erfelijkheidsleer.671  

Ook later, toen hij al vier jaar hoogleraar was liet hij in een stuk over de erfelijkheid van de ziekte 

tuberculose dezelfde kritiek horen: “De biologische opleiding van den medicus laat veel te wen-

schen over. Wat ontbreekt is een systematisch onderricht, waarin (…) de algemeene wetten en 

verschijnselen worden ontvouwd, (...) De medische wetenschap is een biologische wetenschap, 

maar hij leert deze biologie niet voldoende als zelfstandige philosophische wetenschap ken-

nen.”672 Dat Bolk als student geneeskunde en later als afgestudeerd medicus pleitte voor een der-

gelijk basisvak toont hoezeer hij belang hechtte aan de algemene biologie. 

Misschien de mooiste illustratie dat Bolk zich bioloog voelde is wel het ex libris waarmee hij zijn 

boeken als zijn eigendom bezegelde. Ex libris prof Bolk staat er tussen de trekdraden van pas ge-

deelde chromosomen in een cel. De draden zijn boven en onder verbonden aan de centrosomen, 

toen net ontdekte celorganen. In een voorstudie van een andere studentenlezing schreef Bolk 

over de rol van deze centrosomen bij de bevruchting. Hij vatte ze op als onderdelen van het pro-

toplasma en in hun functie zag hij het bewijs van de deelname van het protoplasma aan de be-

vruchting. Een ex libris dus als uiting van een fundamentele interesse in het raadsel van het le-

ven. 

 

                                                 
668 Zie Theunissen, ‘Jan Boeke en de harmonie van het organisme’. 
669 Manuscript lezing Bolk voor Bis Repetita Placent, 1894. AEL, stukken betreffende de benoeming van L. Bolk aan 
de Universiteit van Amsterdam; SAA 30265: 451 (zie noot 17). Alhier pagina 25 (mijn nummering in kopie). 
670 Manuscript lezing Bolk ca. 1895. AEL, manuscripten Bolk; SAA 30265: 505. Zie noot 13.  
671 ibid. 
672 Bolk, ‘Naar aanleiding der erfelijkheid van tuberculose’ (1902) 1033. 
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Conclusie 

Van mechanistische darwinist naar panbiotisch holist.  

Als student was Bolk een fervente aanhanger van het darwinisme en dan vooral de materialis-

tisch-monistische variant van Ernst Haeckel. Bolk was evenzeer overtuigd van de juistheid van 

Haeckels biogenetische grondwet en paste die toe in het onderzoek dat in de traditie van de evo-

lutionair-morfologische school van de anatoom Gegenbaur stond. Maar in de periode tussen zijn 

benoeming als hoogleraar en zijn rectoraat in 1918 keerde hij zich tegen bijna alles waar hij aan-

vankelijk in geloofde. Haeckels biogenetische grondwet bleek niet altijd op te gaan en mocht dus 

niet zo genoemd worden; de kern van het darwinisme, de selectietheorie, kon onmogelijk tot 

vormverandering leiden; functionele aanpassing, de kern van het lamarckisme en naast het dar-

winisme van groot belang in Haeckels evolutieopvatting, evenmin. Tevens deed Bolk afstand van 

een al te strikt materialistisch-monistische opvatting van het leven.  

Wat kwam er voor de darwinistische en monistische opvattingen in de plaats? Het materialisti-

sche monisme werd vervangen door een panbiotische variant. Het leven bestond niet uit dezelf-

de stof als de levenloze natuur. Het was nu juist andersom: de krachten die de levende natuur 

vorm gaven waren ook aanwezig in wat voorheen de levenloze natuur was. Daarmee bestond er 

geen levenloze natuur meer. Bovendien werd die vormevolutie niet door uitwendige functionele 

krachten of blinde selectie bepaald maar doelmatig gestuurd van binnen uit.  

In het anti-darwinisme en anti-Haeckelianisme sloot Bolk aan bij een grote groep van onderzoe-

kers die zich keerden tegen de mechanistische levensopvatting zoals die bij Haeckel en Darwin 

tot uiting kwam. Deze holistische tegenbeweging kenmerkte zich door de overtuiging dat leven 

meer was dan een opeenstapeling van blinde kracht en stof. Concreet betekende het dat met de 

gangbare reductionistische manier van onderzoek doen bepaalde kenmerken die essentieel waren 

voor het leven over het hoofd gezien werden. De organisatie van het lichaam was hiervan een 

goed voorbeeld: wilde men die goed begrijpen, dan moest het (zich ontwikkelende) lichaam als 

geheel bestudeerd worden. Als het lichaam op ieder tijdstip van zijn ontwikkeling een eenheid 

vormde, kon de vorm en het functioneren van dat lichaam niet los van elkaar gezien worden. 

Met morfologisch onderzoek van een dood lichaam werd een aanzienlijke hoeveelheid informa-

tie over dat organisme gemist. Tegen het einde van zijn leven was Bolk steeds meer overtuigd 

van de juistheid van deze opvatting - zij het vooral in theorie. 

Ook in de keuze van de ‘factor’ die ten grondslag lag aan retardatie en foetalisatie sloot Bolk aan 

bij de holistische wetenschappers met hun nadruk op de studie van het lichaam als harmonisch 

geheel. De hormonen die Bolk verantwoordelijk achtte voor de retardatie en foetalisatie waren 

immers stoffen waarvan het belang voor de instandhouding van het lichaam nauwelijks anders 

dan holistisch kon worden gezien.  

Overigens ging Bolk in zijn overtuiging van het aannemen van een gedetermineerde kracht die 

het leven stuurde verder dan de meeste andere holistische onderzoekers. Die hielden het bij een 

onderscheid tussen het doelmatig georganiseerde levende wezen en de ‘ondoelmatige’ door fysi-

sche wetten geregeerde levenloze natuur. Bolk zag ook in de levenloze natuur doelmatige, be-

zielde krachten aan het werk.  



 208 

Vorm en functie 

Bolk veranderde twee keer van opvatting wat betreft de relatie tussen vorm en functie. Aanvan-

kelijk bepaalde de functie van de delen de vorm. In dat idee sloot Bolk naadloos aan bij Duitse 

evolutionaire morfologen en vooral Ernst Haeckel. Haeckel legde sterk de nadruk op het belang 

van de fysiologie voor een mechanistisch-materialistische benadering van het leven. De bestude-

ring van het organisme moest op dezelfde fysico-chemische methoden gebaseerd zijn als de stu-

die van de levenloze natuur. Maar deze uitleg was vooral abstract en nauwelijks toepasbaar. 673 

Het was een theoretisch kader dat zijn onderzoekspraktijk van alledag nauwelijks raakte. In dat 

onderzoek, en overigens ook het onderzoek van andere evolutionaire morfologen werd nauwe-

lijks de nadruk gelegd op functionele aspecten. Deze waren weliswaar van belang om de struc-

tuur van een deel te begrijpen, maar ze waren altijd ondergeschikt aan de studie van de vorm. 

Aan de hand van de vorm konden evolutionaire stambomen worden gereconstrueerd, langs 

functionele weg was dat onmogelijk. Er was dus een opvallend contrast tussen theorie en praktijk 

bij morfologen als Haeckel en evenzeer de jonge Bolk.  

Bolks mening over het verband tussen vorm en functie veranderde in de beginperiode van zijn 

professoraat. Tegelijk met het afwijzen van een al te strikt materialisme leek hij de invloed van 

functionele aanpassing aan banden te leggen. De eerste schets van zijn foetalisatietheorie was dan 

ook een openlijke omarming van inwendig gestuurde gedetermineerde vormontwikkeling in de 

beste orthogenetische traditie. Toch was met die constatering praktisch gezien nauwelijks iets 

veranderd: nog steeds ging het onderzoek om de vorm. Maar nu Bolk het materialistische theore-

tische kader van Haeckel had verlaten, kon hij door zijn deterministische evolutieopvatting 

daadwerkelijk kiezen voor de opvatting dat de vorm belangrijker was dan functie.  

Dat Bolk na 1918 juist weer functionele aspecten vooropstelde in plaats van de vorm, kan zoals 

ik heb aangevoerd te maken hebben gehad met de opkomende holistische wetenschapsopvatting. 

Voor de holistische morfologen Boeke en Barge, die tot de kring van Bolk behoorden, waren 

vorm en functie in het organisme niet los van elkaar te zien. En omdat Bolk overtuigd was dat 

hormonen de foetalisatie van de vorm veroorzaakten, moest hij besluiten dat aan de functionele 

aspecten het primaat gegeven moest worden. Want omdat die hormonen primair voor instand-

houding van het biologisch functioneren van het lichaam verantwoordelijk waren en in tweede 

instantie de bouw van het lichaam beïnvloeden, kon foetalisatie van vorm niet primair het gevolg 

zijn van de gewijzigde hormoonactiviteit, maar slechts secundair. Het primaire gevolg moest re-

tardatie van de functionele ontwikkeling zijn. Bolk had in de holistische eenheid die een zich 

ontwikkelend organisme was het functioneren van dit levende wezen boven de evolutie van 

diens lichaamsvorm geplaatst. Daar waar Bolk (met Haeckel) dus eerst om materialistische rede-

nen aan de functie voorrang gaf, deed hij dit nu uit holistische overtuiging.  

Toch ging het ook nu weer meer om de theorie dan de praktijk. Bolk bleef tot aan zijn dood 

vooral de vorm bestuderen, in weerwil van het theoretische belang van de functie. Om die reden 

is het naar mijn mening dan ook onjuist om Bolk en anderen die in de praktijk strikt morfolo-

gisch onderzoek bleven doen te betitelen als functioneel morfologen of functioneel anatomen.  

Hoezeer Bolk gedurende zijn leven ook van opvatting veranderde, steeds bleef hij praktisch ge-

sproken trouw aan het morfologisch onderzoek zoals hij dat van Ruge geleerd had. Zijn geest liet 

                                                 
673 Allen, Life science in the twentieth century 27. 
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zich meevoeren langs de opvattingen van tijdgenoten en voegde ze samen tot fantasievolle, voor 

een belangrijk deel speculatieve constructies, maar in onderzoeksmethode week hij niet van zijn 

scalpel, lintzaag, en aanzienlijke collectie schedels en preparaten. 

Biologie en idealisme 

Bolk had zijn leven lang een brede biologische interesse, en koesterde daarnaast een zeker filoso-

fisch idealisme. Hij was vroeg van het belang van een eenheid van de verschillende biologische 

vakgebieden overtuigd en zag die het liefst tot uiting komen in een afzonderlijke leerstoel. Hij 

bleef tot einde van zijn leven geïnteresseerd in kwesties die verder reikten dan de morfologie. 

Misschien is het mooiste voorbeeld hiervan wel zijn omvorming van zijn morfologische foetali-

satietheorie tot biologische retardatietheorie. Het is om deze reden dat ik Bolk wat betreft theo-

retische interesse eerder als een bioloog beschouw dan als een morfoloog. 

Zijn idealisme had eerst de vorm waarin het bij andere evolutionaire morfologen in Haeckels tra-

ditie bestond. Over dit idealisme, dat onder de oppervlakte het werk van vooral Haeckel verbond 

met het romantisch natuuronderzoek aan het begin van de 19e eeuw, is inmiddels het een en an-

der geschreven. Ook Stephen J. Gould trachtte in zijn Ontogeny and Phylogeny aan te tonen hoezeer 

Haeckels wetenschappelijk werk doordrongen was van dit romantisch idealisme. 674 Haeckel be-

nutte Darwins evolutietheorie vooral als middel om het idee van een overal in de natuur aanwe-

zige eenheid causaal te verklaren. Het idealisme in de evolutionaire morfologie kwam onder an-

dere tot uiting in de opvatting van evolutie als progressief proces. Ook voor Bolk streefde de 

evolutie naar progressie en bestonden er hogere en lagere dieren.  

Vervolgens ontstond hieruit bij Bolk een orthogenetisch idealisme, waarin de progressie gehand-

haafd bleef maar niet meer beschouwd werd als het resultaat van functionele aanpassing. De 

functie werd ondergeschikt, progressieve vormevolutie was gedetermineerd. Tenslotte ontwik-

kelde Bolk een soort holistisch idealisme, waarin de ontwikkeling van vorm niet zonder die van 

de functie ging. Daarbij was veel minder het einddoel, de definitieve vorm, van belang maar 

veeleer de harmonie waarmee de ontwikkeling van vormen en functies plaatsvond en van bin-

nenuit gecoördineerd werd.  

Zo kan Bolk dus het beste omschreven worden als een idealistisch bioloog in theorie en een 

morfoloog in de praktijk. Hierin komt hij overeen met zijn leerlingen, hoewel de mate van holis-

tisch idealisme onderling verschilt, net zo goed als de biologische interesse en de mate van ver-

slingerdheid aan het morfologisch onderzoek. Zo was Barge vooral theoretisch bioloog met idea-

listische (religieuze) overtuigingen. Met praktisch morfologisch onderzoek hield hij zich nauwe-

lijks bezig. Boeke was juist wel een morfologisch onderzoeker, maar bezat daarnaast overduide-

lijk holistische en idealistische denkbeelden. Van den Broek tenslotte was op alle gebieden min-

der actief en uitgesproken.  

 

 
 

 

                                                 
674 Zie behalve Gould, Ontogeny and phylogeny ook Nyhart, Biology takes form 130-139 (zie hiervoor ook hoofdstuk 2, 
paragraaf 1.1) en Richards, The tragic sense of life.  
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6. De antropoloog, een ontleedkundige? 

Inleiding 

Actuele kwesties lijken vaak echo’s uit het verleden. Zo ook de discussie over de Nederlandse 

identiteit of het ontbreken hiervan. In 1924 overtuigde Lodewijk Bolk een gezelschap van cursis-

ten in de antropologie dat het Nederlandse volk “een der meest samengestelde van Europa,” 

was, met als basis twee zeer verschillende rassen, het Keltische en het Germaanse. Ze waren 

weliswaar deels met elkaar vermengd, maar het was nooit zo ver gekomen dat ze overal gelijkma-

tig in elkaar waren opgegaan. Daarom was er ook nooit een duidelijk te herkennen fysiek ‘Neder-

lands Type’ ontstaan en belangrijker nog, deelde het Nederlandse volk ook wat psychische eigen-

schappen betreft geen duidelijk ontwikkelde volksziel, nationaal bewustzijn, of gevoel van saam-

horigheid.675 Het was eerder zo dat elk van de twee rassen naar zijn aard een aandeel had gehad 

in de geschiedenis van ons volk. “Naast mannen van het beleid met overwegend Noordsch type 

zooals onze staatslieden De Witt, Fagel, Oldenbarneveldt, dankt onze historie aan het alpine ras 

mannen van de daad, zoals onze vlootvoogden De Ruyter, Maarten Tromp en Piet Hein.”676   

Bolk was in zijn tijd een autoriteit op het gebied van de antropologie van Nederland. In het door 

de KNAW uitgegeven werk over het antropologisch onderzoek in Nederland uit 1938 was die 

roem nog niet verbleekt. Als een vergelijkbare autoriteit, maar dan vooral op het gebied van de 

rassenleer, gold in de jaren 1930 Bolks leerling Barge. In 1940 pleegde hij een daad van verzet 

tegen de Duitse bezetter, waardoor zijn naam ook na 1945 met de antropologie verbonden bleef. 

Tijdens een college stelde hij refererend aan de Arische mythe dat het Duitse ras of type niet be-

stond. Ook het Duitse volk was uit een mengelmoes aan rassen opgebouwd.  

Barge was overigens niet de enige anatoom  in de jaren 1930 en 1940 die gespecialiseerd was in 

antropologie: de Amsterdamse Arie de Froe was in 1940 –1941 met grootscheepse opgravingen 

op het voormalig eiland Schokland bezig, en tevens betrokken geweest bij het onderzoek naar de 

importbevolking van de pas bewoonbare Noordoostpolder. In het Herseninstituut in de aan-

bouw van het Amsterdamse ontleedkundig laboratorium was hersenanatoom C.U. Ariëns Kap-

pers met onderzoek van de hersenen van diverse rassen bezig, en in Utrecht tenslotte ontpopte 

Arnold van den Broek zich in die jaren tot een kenner van de paleoantropologie.  

Vanwege de zo uitgesproken interesse van anatomen uit de eerste helft van de 20e eeuw in an-

tropologische kwesties zou men kunnen denken dat de twee vakgebieden reeds lang en zeer in-

nig met elkaar verbonden waren. Dat was maar ten dele het geval. 

In de 18e en 19e eeuw waren het inderdaad veelal anatomen geweest, maar ook zoölogen die zich 

op antropologische vraagstukken hadden gestort. De grondlegger van de fysische antropologie, 

althans in de beleving van veel antropologen uit het begin van de 20e eeuw, J.F. Blumenbach 

(1752-1840), was als ontleedkundige verbonden aan de universiteit van Göttingen. Ook een aan-

tal Nederlandse anatomen uit die tijd hield zich met antropologische vraagstukken bezig, zoals 

Gerard Vrolik en Petrus Camper.  

Het valt natuurlijk niet te ontkennen dat vanwege de aard van het onderzoeksmateriaal antropo-

logie en anatomie veel raakvlakken hebben. Hoewel naar de - veel nagevolgde - definitie van de 

                                                 
675 Bolk, ‘De samenstelling en herkomst der Nederlandsche bevolking’ (1924) 672. 
676 ibid. 677. 
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Franse antropoloog Paul Broca het vakgebied beschouwd werd als de natuurlijke historie van de 

menselijke soort, waarbij ook diens fysiologie, psychologie en ontwikkeling beschreven dienden 

te worden, ging het in de praktijk toch vooral om de menselijk bouw. Hieraan moet echter 

meteen worden toegevoegd dat de antropologie groepen mensen bestudeerde: rassen, stammen 

of volken. Welke kenmerken deelden de leden van die groep met elkaar en waarin verschilden ze 

van andere groepen? Het verband met de anatomie werd hiermee nog meer onderstreept, want 

om inzicht te krijgen in de verschillen in bouw van groepen mensen was het noodzakelijk gron-

dige kennis te hebben van de lichaamsbouw die alle mensen met elkaar deelden – de ‘gewone’ 

menselijke anatomie dus. Anatomie en fysische antropologie lagen dus in het verlengde van el-

kaar. Beide waren onderdelen van de morfologische wetenschap, zoals ook de vergelijkende ana-

tomie en de embryologie dat waren.677 

Ondanks deze duidelijke verbanden hielden de aan de universiteit verbonden anatomen in het 

Nederland van de tweede helft van de 19e eeuw zich afzijdig van het antropologisch onderzoek. 

Zoals al aan bod gekomen in hoofdstuk twee richtte de meerderheid van hen zich op de vergelij-

kende anatomie en embryologie. De antropologie was grotendeels het terrein van private weten-

schappers. Naast hun baan, meestal een medische praktijk, legden ze in hun vrije tijd antropolo-

gische verzamelingen aan, meestal schedels, waaraan ze onderzoek deden.  

Behalve de wetenschappelijk nauwelijks actieve Leidse hoogleraar T. Zaaijer678 was in de tweede 

helft van de 19e eeuw maar één in de antropologie geïnteresseerde onderzoeker die een betrek-

king had aan een ontleedkundig lab: Eugène Dubois. Om veldwerk te kunnen doen, of beter ge-

zegd, op expeditie te kunnen naar Nederlands-Indië, moest hij zijn baan als prosector-1e assistent 

bij Max Fürbringer opzeggen. Dit voorbeeld toont een belangrijk knelpunt tussen de twee disci-

plines: de anatoom had onderwijsverplichtingen aan de universiteit en kon dus niet weg, de an-

tropoloog moest het vrije veld in en kon dus niet te zeer gebonden zijn – niet althans aan de rela-

tief zware onderwijslast van de anatoom.  

De vraag is hoe deze situatie veranderde en hoe in de jaren 1920 en 1930 de antropologie weer 

zo nadrukkelijk tot het domein van de anatomen is gaan behoren.  

De eerste anatoom met een hernieuwde interesse in de antropologie was Lodewijk Bolk. Dit 

hoofdstuk zal daarom andermaal uitgebreid stilstaan bij deze veelzijdige anatoom. Maar niet 

voordat de doelen, methoden en achtergronden van de laat 19e-eeuwse, begin 20e-eeuwse antro-

pologie zijn geschetst. Zoals al gezegd was die vrijwel uitsluitend een private aangelegenheid en 

was er aan de universiteiten geen leerstoel voor de antropologie. In hoeverre kwam het antropo-

logisch onderzoek van Bolk overeen met dat van de private onderzoekers en op welke punten 

verschilde het? 

Ondanks de interesse van Bolk en zijn leerlingen in de jaren 1900-1920 in antropologische vraag-

stukken droegen dit niet bij aan de verbetering van de positie van de antropologie als universitair 

vak. Dat gebeurde pas in 1919 met de benoeming van de antropoloog J.P. Kleiweg de Zwaan tot 

bijzonder hoogleraar in Amsterdam. In hoeverre verschilde het werk van deze antropoloog van 

wat de anatomen-antropologen als Bolk en Barge deden, buiten dat hij natuurlijk antropologisch 

                                                 
677 Zie Barge, ‘De methoden der physische anthropogie’ (1924). 
678 Zie hoofdstuk 1. Zaaijer had een proefschrift geschreven over een fysisch antropologisch onderwerp (Beschrijving 
van twee vrouwenbekkens uit den Oost-Indischen Archipel (1862)), maar daarna nog slechts één keer over een dergelijk on-
derwerp geschreven (‘Untersuchungen ueber die Form des Beckens Javanischer Frauen’ (1866)). 
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onderwijs gaf? Kleiweg de Zwaan zorgde ervoor dat de antropologie in Nederland aansloot bij 

het internationale antropologische onderzoek. Hij stond aan de basis van het Nederlands bureau 

voor antropologie en op zijn initiatief werd uiteindelijk een eerste antropologische cursus geor-

ganiseerd (waar Bolk over de Nederlandse rassen sprak). Ook stond hij aan de wieg van het an-

tropologisch-sociologisch tijdschrift Mensch en Maatschappij, waarmee hij aansluiting zocht met de 

eugenetische beweging, die in de antropologie als biologische wetenschap antwoorden hoopte te 

vinden voor medische en maatschappelijke problemen.  

Toen Kleiweg als hoogleraar ontslag nam, kwam het antropologisch onderwijs in Amsterdam 

onder de hoede van de hoogleraar anatomie, Martin Woerdeman, en zou daarmee meer dan 

voorheen deel gaan uitmaken van het medische curriculum. Wat voor soort antropoloog wensten 

de medici (en niet in de laatste plaats Woerdeman) en hoe verschilde deze opvatting van de ma-

nier waarop Kleiweg de Zwaan het vakgebied beschouwde? 

1. Voorgeschiedenis 

1.1 Opbloei van de antropologie 

De opkomst van allerlei antropologische genootschappen (en musea) in diverse westerse landen 

in de tweede helft van de 19e eeuw en het begin van de 20e stond in direct verband met de op-

komst van het Europees nationalisme en imperialisme. De geboorte van Europese natiestaten in 

de 19e eeuw bracht een zoektocht met zich mee naar wat de bevolking van die afzonderlijke na-

ties bond. Waar lagen de wortels van de bevolking? In een gemeenschappelijke geschiedenis, in 

gewoonten en gebruiken, de taal of toch vooral een ras of volksstam? Taalkundigen bestudeer-

den de verschillende dialecten van het land, volkenkundigen de verschillende gebruiken en ze-

den, archeologen richtten zich op de pre- en protohistorie van het land en antropologen tenslot-

te, op de lichaamsvorm van de bevolking, zowel de schedels en skeletresten uit graven van lang 

vervlogen tijden als de hoofdvorm, lengte en pigmentatie van de levende bevolking.  

Een tweede stimulans voor de bloei van het antropologisch onderzoek had te maken met het 

imperialisme, de wedloop van de Europese landen om hun natie tot een wereldrijk uit te breiden. 

Vooral de Franse en Britse expansie in Afrika en Azië was gigantisch, maar ook Nederland 

breidde zijn gebied in de Oost vanaf 1860 uit. Eilanden als Borneo en Celebes, waar aanvankelijk 

slechts handelsposten waren gevestigd, werden onder druk van het imperialisme daadwerkelijk 

onderdelen van het Nederlandse rijk. Zowel om economische redenen als uit prestige-

overwegingen zette de nationalistische expansie aan tot het in kaart brengen van de kennis van 

planten, dieren, de geologie, en ook de bewoners van de onderworpen gebieden. Het werd ge-

bruikelijk om aan grote expedities een antropoloog te verbinden die vreemde volken lichamelijk 

onderzocht, hun gebruiken beschreef en wetenschappelijk materiaal vergaarde. 679  

Behalve nationalisme en imperialisme droeg ook het aan het einde van de 19e eeuw groeiende 

besef in een snel veranderende tijd te leven bij aan de voortvarendheid waarmee antropologen, 

etnologen en taalkundigen de hoofdmaten, kledendracht, talen en dialecten van authentieke vol-

ken documenteerden. Het kon aldus de latere Amsterdamse hoogleraar geografie S.R. Steinmetz 

                                                 
679 zie o.a. Frese, Anthropology and the public 8-12; Bloembergen De koloniale vertoning 30-31; Couttenier, Congo tentoon-
gesteld  27, 29. Couttenier wijst er o.a. op hoe de antropologie in België als middel diende om de oorsprongsgeschie-
denis van de jonge natie te herschrijven.  
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niet vaak genoeg worden herhaald waar de moderniteit toe zou leiden: “het weldra onherroepe-

lijk of uitsterven of geciviliseerd worden van haast alle natuurvolken, maakt het (...) tot een on-

herstelbare ramp voor de wetenschap der verste toekomst , dat niet (...) aan de wetenschappen, 

die deze natuurvolken behandelen, geld en zorg door de regeeringen besteed wordt. (...) de pri-

mitieve volken verdwijnen onherroepelijk en zeer snel; al wat zij ons leeren kunnen omtrent de 

geschiedenis van het menschdom, (...) verdwijnt met hen, en voor altijd.”680 Dit gold overigens 

niet alleen voor de ‘inlanders’ van de koloniën, maar ook voor de bevolking uit de rurale streken 

van eigen land. Verschafte de kennis van de primitieve volkeren inzicht in de evolutionaire her-

komst, ontwikkeling en divergentie van de menselijke soort als geheel, die van de boerenbevol-

king in eigen land leverde daarnaast inzicht in onze eigen directe herkomst en ontwikkeling. Om 

deze reden was ook de zoektocht naar (de fossielen van) onze evolutionaire voorouders van be-

lang. Eugène Dubois zocht en vond in Nederlands-Indië een menselijke voorouder, de javamens 

(1894).681 

1.2 Methode van onderzoek 

Wat waren precies de methoden van het (fysisch) antropologisch onderzoek en hoe weerspiegel-

den zich hierin de doelen hiervan?  

“Wanneer men onder (...) “physische” anthropologie verstaat de studie van den mensch in zijn 

lichamelijke eigenschappen en in het bijzonder de studie der menschenrassen, zooals zich deze 

op grond van lichamelijke kenmerken van elkander onderscheiden laten, dan is daarmede ook de 

methode van deze wetenschap in groote lijnen bepaald”, schreef Barge in 1924.682  Zijn opvatting 

over de essentie van het vakgebied sloot grotendeels aan bij de eerder genoemde definitie van 

Broca, zij het dat Barge deze specificeerde door te stellen dat het ging om studie van mensenras-

sen. Steinmetz in 1892 en Kleiweg de Zwaan in 1924 hanteerden een vergelijkbare inperking. 

Volgens Steinmetz bestudeerde het vakgebied de anatomie, fysiologie en biologie van de mens 

“voor zoover deze van gewicht zijn voor de onderscheiding in rassen en volken.”683 Kleiweg 

stelde hier simpelweg dat het uitsluitend ging om de studie van groepen mensen en niet om de 

individuele mens.684   

Antropologie ging dus om de bepaling en indeling van de menselijke soort in diverse grote of 

kleine groepen, de rassen. Uit het wezen van de antropologie viel vervolgens af te leiden wat de 

onderzoeksmethode voor het vakgebied zou moeten zijn - een “vergelijkend lichamelijk onder-

zoek van den mensch” aldus Barge.685 Gebaseerd op de verschillen en overeenkomsten tussen 

individuen en groepen, kon vervolgens de indeling in “rassen” worden gemaakt. 

Voor de antropologen uit de tweede helft van de 19e en het begin van de 20e eeuw was de basis 

van de wetenschappelijke fysische antropologie gelegd door Blumenbach. Hij was het die als eer-

ste een rasindeling van de mensheid maakte gebaseerd op diverse lichamelijke kenmerken. Een 

                                                 
680 Steinmetz, ‘Anthropologie als universiteitsvak’ 329. Zie ook Couttenier, Congo tentoongesteld (Inleiding); Frese, An-
thropology and the public 44-50. 
681 Zie ook Frese, Anthropology and the public 13. 
682 Barge, ‘De methoden der physische anthropologie’ (1924) 658. 
683 Steinmetz, ‘Anthropologie als universiteitsvak’ 329.  
684 Aldus Kleiweg de Zwaan. Later in dit hoofdstuk zal aan bod komen dat juist de bestudering van de individuele 
bouw ook onderdeel ging worden van het antropologisch onderzoek. Zie over Broca en fysische antropologie ook 
Couttenier, Congo tentoongesteld 23-24. 
685 Barge, , ‘De methoden der physische anthropologie’ (1924) 658. 
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ras werd daarmee gedefinieerd als “een groote groep van menschen, die door het gemeenschap-

pelijk bezit van een bepaald erfelijk complex van aangeboren lichamelijke kenmerken onderling 

verbonden en ten opzichte van andere dergelijke groepen onderscheiden zijn.”686 Het ging dus 

om het benadrukken van verschillen. Blumenbach, en met hem ook zijn navolgers uit de 19e en 

het begin van de 20e eeuw, trachtten daarmee de mensheid in al haar verschillende uiterlijke vor-

men te reduceren tot een beperkt aantal ideaaltypen, de ‘zuivere’ rassen.  

De lichamelijke kenmerken waar men in de loop der jaren rasindelingen op probeerde te baseren 

waren divers: neusvorm, oogvorm, verhoudingen tussen romp en ledematen, vorm van het ge-

zicht, vorm van de lippen en type haar (krullend, sluik, kroes etc.). Toch bleken uiteindelijk drie 

lichaamskenmerken de belangrijkste bij de rasbepaling: pigmentatie (huids-, haar- en oogkleur), 

lichaamslengte en schedelvorm.687 Wat betreft de lichaamslengte kwam men echter steeds meer 

tot de overtuiging dat deze van meer factoren afhankelijk was dan erfelijkheid alleen. Ook voe-

ding, milieu, bodemgesteldheid en arbeid speelden mee.688 

De schedelvorm was het belangrijkste raskenmerk voor antropologen. Deze werd gezien als het 

meest ‘menselijke’ kenmerk. De vorm en omvang van de schedel zei immers iets over de bouw 

en omvang van de hersenen en daarmee van de intellectuele capaciteit en morele en culturele 

vermogens.689 Daarbij had de schedel ook praktische voordelen: zowel bij levende mensen als bij 

grafresten was schedelmeten goed mogelijk. Er bestonden tal van schedelmaten, de een nog in-

gewikkelder te bepalen dan de ander. Een belangrijke vooruitgang in het schedelmeten kwam 

toen de Zweedse Anders Retzius rond het midden van de 19e eeuw de index cephalicus (de ver-

houding tussen lengte en breedte van de schedel) als maat voor het bepalen van de schedelvorm 

introduceerde. Hiermee werden aan de craniologische termen kortschedeligheid (brachycefalie) 

en langschedeligheid (dolichocefalie) absolute getallen verbonden. De index cephalicus werd al 

snel een van de voornaamste raskenmerken die van de schedel konden worden afgeleid.690  

In een raszuivere populatie bezat ieder individu dezelfde schedelvorm, pigmentatie en, na correc-

tie vanwege milieuomstandigheden, lichaamslengte. 

1.3 Overlap met andere vakgebieden en het belang van veldwerk 

Hoewel vaak met de antropologie hetzelfde bedoeld werd als fysische antropologie, kon men 

deze twee toch niet standaard aan elkaar gelijk stellen. Bovendien verschilde het vaak per land 

wat men onder antropologie verstond en hoe men het vak bijvoorbeeld onderscheidde van de 

etnologie of etnografie. Voor een deel had deze vaagheid te maken met onduidelijkheid over de 

                                                 
686 ibid. 659. 
687 In Natuurlijke Historie van Nederland noemde Lubach deze kenmerken al de drie belangrijkste. Eveneens wees hij 
op de nauwe samenhang tussen de bestudering van de mens en het dier. Blumenbachs indeling van de vijf hoofdras-
sen was op huidskleur gebaseerd. 
688 In Nederland wees Zeeman in de periode 1863-1867 er al op dat de lengte van de (Nederlandse) bevolking het 
gevolg was van rasfactoren en welvaart, en bovendien dat de lengte aan het toenemen was (zie Van Bork-Feltkamp, 
‘Anthropologigical research in the Netherlands’ 36). Later zou Bolk in 1909 tot een vergelijkbare conclusie komen 
(zie paragraaf 2.7) Zie ook Barge, ‘De methoden der physische anthropologie’ (1924) 667-668. 
689 Zie Couttenier, Congo tentoongesteld 23-24, 41-46. 
690 Barge, ‘De methoden der physische anthropologie’ (1924) 666. Lubach (Natuurlijke historie van Nederland (1863)) 
noemde bijvoorbeeld naast de uit het midden van de 19e eeuw stammende index cephalicus van Retzius ook de uit 
1836 daterende indeling van Pritchard in drie hoofdvormen: de ‘Europese’ schedelvorm (ovale schedel, plat aange-
zicht) de negride vorm (langwerpige schedel, prognathie) en de Aziatische schedelvorm (brede schedel, uitstekende 
jukbeenderen). 
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definities van volk, volksstam of ras. De scheidslijnen tussen fysisch antropologisch en etnolo-

gisch onderzoek, maar ook  paleoantropologisch en archeologisch onderzoek waren niet een-

voudig te trekken, en veel antropologische organisaties streefden juist ook naar een breed spec-

trum aan onderzoek en schaarden naast de daadwerkelijk fysische antropologie juist ook de etno-

grafie, etnologie, folklore en sociologie hieronder.691 

Toch bestond er enige vorm van onderscheid en dat had te maken met de achtergrond van de 

onderzoekers. Het fysisch antropologisch onderzoek werd meestal uitgevoerd door mensen met 

een geneeskundige achtergrond, terwijl de volkenkunde ook door mensen wier achtergrond in de 

letteren en rechten lagen werd beoefend. Gezien de aard van het ‘onderzoeksmateriaal’ zal dit 

onderscheid niet heel erg verbazen: medici waren gewend om mensen aan een lichamelijk onder-

zoek te onderwerpen en hadden door hun opleiding de noodzakelijke anatomische kennis om 

grafresten te onderzoeken. Er speelde ook een ander praktisch punt mee: een bevolking vooral 

van een westers land als Nederland, liet zich over het algemeen niet lichamelijk onderzoeken 

door een niet-medicus.692 

Het lichamelijk onderzoek ter plaatse en het verzamelen van menselijke resten vormde de basis 

van het fysisch antropologisch onderzoek. Ook hierin sloot de antropologie aan bij andere vak-

gebieden zoals etnologie maar bijvoorbeeld ook taalkunde en archeologie. In het veld kon bij de 

levende bevolking lichamelijk onderzoek en studie van taal en gewoonten tegelijkertijd plaatsvin-

den, terwijl bij opgravingen tezamen met archeologische vondsten skeletresten werden opge-

diept. Het veld, of dat nu in De Oost lag of in het oosten des lands, was de plaats waar de antro-

poloog thuishoorde, meer dan het laboratorium of het studeervertrek. Zoals de Engelse antro-

poloog A.C. Haddon (1855-1940) schreef: “There can be no doubt that observation in the field 

is by far the most important branch of anthropological work at the present time, and all our en-

ergies should be employed in this direction.”693 

1.4 Nederlandse antropologie: privaat onderzoek in verenigingsverband 

In Nederland waren de eerste organisaties die zich met antropologisch onderzoek bezighielden 

afkomstig uit de medische hoek. In 1850 werd onder de vlag van de Nederlandse maatschappij 

tot bevordering der geneeskunst de commissie voor statistiek opgericht. Deze commissie had als 

doel om langs medisch statistische weg meer kennis van de fysiologische en pathologische staat 

van het Nederlandse volk te krijgen. Antropologisch onderzoek, vooral bepalingen van lichaams-

lengte, vormde slechts een deel van hun activiteiten. In 1865 werd namens dezelfde maatschappij 

de commissie voor etnologie opgericht.694 Deze organisatie beperkte zich uitsluitend tot fysisch 

antropologisch onderzoek van Nederland. Publicaties van beide commissies verschenen vrijwel 

zonder uitzondering in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG), wat gezien de achter-

grond van de commissie en de aard van het onderzoek niet vreemd is. Antropologen die in deze 

                                                 
691 Kleiweg de Zwaan (‘De hoofdlijnen in de ontwikkeling der anthropologie’ (1924) 653) schrijft dat op dat moment 
nog steeds in veel landen het geval was. Bovendien was zijn eigen professoraat hiervan het bewijs: hij was hoogleraar 
in de antropologie, en prehistorie, maar had ook kennis van de etnologie van Nederlands-Indië. Zie over de breed-
heid van de term ‘antropologie’ ook: Couttenier, Congo tentoongesteld 11-12. 
692 Zie M.J Sirks, ‘De beteekenis der anthropologie voor het universitair-medisch onderwijs’ (Brief Sirks aan curato-
ren UvA, 28-5-1940; Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1939 nr. 208; GAA 279: 212.  
693 Kleiweg de Zwaan, De mensch en zijn omgeving (1919) 26. 
694 zie voor een uitgebreider overzicht: Van Bork-Feltkamp, ‘Antropology in the Netherlands’ 34-55. 
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commissies actief waren behoorden tot de grondvesters van het etnologisch-antropologisch on-

derzoek naar de oorsprong van de Nederlandse bevolking: A. Folmer (1833-1915), D. Lubach 

(1815-1902) August Sasse (1832-1893), J. Zeeman (1824-1905) en J.C. de Man (1818-1909). In 

hun discussies over de rassamenstelling van Nederland beperkten ze zich meestal tot de meetre-

sultaten van onderzoek aan kleine aantallen schedels van historische begraafplaatsen. In 1898 

werd een derde genootschap opgericht, de Nederlandse Antropologische Vereniging. Initiator 

was Johan Sasse (1862-1915), zoon van de hierboven genoemde August. Onder de leden bevond 

zich een gemêleerd gezelschap van etnologen, taalkundigen en antropologen. Publicaties van de-

ze vereniging verschenen niet alleen in het NTvG maar ook in het Tijdschrift van het Aardrijkskun-

dig Genootschap.  

Het is opvallend dat al deze Nederlandse antropologen uit de tweede helft van de 19e eeuw - al-

len medici - het onderzoek deden naast hun dagelijkse dokterspraktijk. Het waren dus private 

onderzoekers, niet verbonden aan een universiteit. Hierin verschilde Nederland van veel andere 

Europese landen. Want behalve in verenigingen kwam de bloei van het antropologisch onder-

zoek elders in Europa ook tot uiting in de vestiging van leerstoelen aan diverse universiteiten.695 

In Nederland kwamen antropologische en volkenkundige onderwerpen weliswaar in de lessen 

van hoogleraren in de geografie aan bod,696 een aparte hoogleraar in de antropologie liet voor-

alsnog op zich wachten. Van een “systematische en veelzijdige opleiding van anthropologen”697 

was volgens de al genoemde Steinmetz aan het einde van de 19e eeuw daarom geen sprake. 

Steinmetz zou graag zien dat die er wel kwam, zodat de diverse onderdelen van de antropologie, 

de etnologie, etnografie en archeologie, maar vooral toch de fysische antropologie aan de student 

konden worden onderwezen. Waar het volgens Steinmetz vooral om ging was een praktisch as-

pect van het onderwijs in deze vakken. De student moest de “ingewikkelde anthropometrische 

methoden” door oefening leren kennen. Steinmetz zag alle heil in een soort antropologische cur-

sus waarin alle elementen van het antropologisch onderzoek in brede zin werden onderwezen, 

zoals de studie aan museumcollecties, laboratoriumwerk, en niet te vergeten het veldwerk. Maar 

in Nederland zou het nog wel even duren, zo voorspelde Steinmetz, voordat een dergelijke cur-

sus gegeven zou worden. Hij had gelijk. Zoals we zullen zien zou de eerste antropologische cur-

sus in Nederland pas in 1924 plaatsvinden. De initiatiefnemer hiervan was Kleiweg de Zwaan, 

die in 1919 tot eerste (en enige) hoogleraar antropologie in Nederland was benoemd.  

Bij de Nederlandse antropologie in de tweede helft van de 19e eeuw en het begin van de 20e doet 

zich het opvallende verschijnsel voor dat ze als officiële academische discipline niet bestond ter-

wijl er wel organisaties waren die zich er professioneel mee bezighielden. Bovendien waren er 

min of meer populaire boeken voorhanden,698 groeide het aantal geïnteresseerden gestaag en 

                                                 
695 Kleiweg de Zwaan, ‘De hoofdlijnen in de ontwikkeling der anthropologie’ (1924) 657; Steinmetz, ‘Anthropologie 
als universiteitsvak’ 329. 
696 Zo behoorde in Amsterdam de volkenkunde van Nederlands-Indië tot de leeropdracht van de in 1877 tot hoog-
leraar aardrijkskunde benoemde C.M. Kan. Bovendien zou Bolk vanaf 1905 een aantal jaren één uur per week on-
derwijs in de fysische antropologie geven (zie hoofdstuk 4 noot 5) en liet iemand als Eugène Dubois, vanaf 1898 
buitengewoon hoogleraar in de geologie, de paleoantropologie waarschijnlijk ook niet onbesproken. 
697 Steinmetz, ‘Anthropologie als universiteitsvak’ 329. 
698 Zoals Lubach, Natuurlijke Historie van Nederland (1863). 
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werd er zelfs een hoofdstuk in het hobbygidsje voor het verzamelen van natuurhistorisch materi-

aal, De Pionier, gewijd aan de vergaring van antropologisch materiaal.699  

2. Lodewijk Bolk: de anatoom als antropoloog is een bioloog 

2.1 Onderzoek aan eigen collectie: het verband tussen schedelvorm en capaciteit 

Bolks eerste contact met de antropologie vond waarschijnlijk plaats op 19 november 1898. Toen 

hield de Nederlandsche Anthropologische Vereeniging haar openingsvergadering in de statige 

lokalen van het hoofdgebouw van Artis te Amsterdam. Initiatiefnemer Johan Sasse had de im-

mer ondernemende Amsterdamse hoogleraar psychiatrie Cornelis Winkler weten te overtuigen 

van het belang van een dergelijke vereniging. Winkler hielp Sasse bij de oprichting en leverde de 

benodigde ondersteuning vanuit de universitaire wereld. Onder de aanwezigen waren dan ook 

zowel ‘private’ antropologische en etnologische onderzoekers zoals Dubois en Folmer, als hoog-

leraren en privaatdocenten. Naast natuurlijk Winkler zelf was ook de inmiddels in Amsterdam tot 

hoogleraar geografie en etnologie benoemde Steinmetz aanwezig. Lodewijk Bolk was de enige 

aanwezige anatoom. Deze openingsvergadering en het al eerder aangehaalde goede contact met 

Winkler zou best eens Bolks enthousiasme voor het antropologisch onderzoek gewekt kunnen 

hebben.  

Bolks eerste antropologische studie verscheen begin 1900 in het NTvG. Voor dit onderzoek, en 

voor het daaropvolgende, maakte hij gebruik van materiaal dat hij voorhanden had: een collectie 

van meer dan 200 schedels van Nederlandse origine. Met bepaling van het volume van de sche-

dels en met hun index cephalicus onderzocht hij of er een verband bestond tussen schedelvorm 

en schedelinhoud.700 Aangezien de inhoud voor Bolk, net als voor vele andere onderzoekers gold 

als maat voor intelligentie, ging het er dus om te achterhalen in hoeverre intelligentie en schedel-

vorm met elkaar samenhingen.  

Bolk had zich laten inspireren door het werk van de Duitse antropoloog Otto Ammon. Die had 

uit onderzoek aan de bevolking van de Duitse deelstaat Baden (Die natürliche Auslese beim Menschen 

(1893)) geconcludeerd dat onder de stedelingen dolichocefalie algemener was terwijl bij de platte-

landers brachycefalie meer voorkwam. Uitgaande van de premissen dat stadse mensen over het 

algemeen, ‘intellectueel hooger’701 stonden dan plattelanders en dat mensen met een lange sche-

del meer hersencapaciteit hadden dan die met een korte, had Ammon gededuceerd dat er een 

relatie bestond tussen langhoofdigheid en intellect. Hoe stelde Ammon zich dat voor? Blijkbaar 

bestond er een natuurlijke selectie, een stroom van het platteland naar de steden - de centra van 

beschaving - van het meer begaafde, meer langhoofdig deel van de bevolking.  

Hoewel Bolks resultaten niet wezen op een duidelijke correlatie tussen schedelvorm en hersen-

volume, zodat kortschedeligen niet per definitie minder intelligent waren dan de langschedeligen, 

had hij toch lovende woorden voor het suggestieve werk van Ammon. Hij tilde zo het antropo-

logisch onderzoek uit boven de droge opsommingen van metingen die de gewone ‘physische an-

tropologie’ kenmerkten. Hiermee kregen zijn bevindingen ook buiten deze tak van de morfologie 

                                                 
699 Serrurier, De pionier - Handleiding voor het verzamelen en waarnemen op natuurkundig gebied inzonderheid in tropische gewesten 
(1891). 
700 Bolk, ‘Over de betrekking tusschen inhoud en vorm van den schedel’ (1900). 
701 ibid. 590. 
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betekenis, bijvoorbeeld voor de sociologie. Aldus had hij wat Bolk noemde een ‘sociaal-

antropologie’ gecreëerd.702 Bolk zag van een dergelijke maatschappelijke relevantie van het antro-

pologisch onderzoek wel het belang in: antropologie niet alleen om de herkomst van een bevol-

king te verklaren, maar ook haar tegenwoordige staat.  

Maar Bolks besef van de meerwaarde van de antropologie kwam niet voort uit een toevallige 

constatering bij het schedelmeten. Zoals zal blijken stond het in nauw verband met zijn funda-

mentele interesse in biologische vraagstukken. Er stond echter nog een factor aan de basis van 

Bolks antropologische interesse. In zijn publicatie ‘Kraniologische Untersuchungen hollandischer 

Schädel’,703 die een uitvloeisel was van de hierboven beschreven studie, meldde hij trots dat hij 

zijn conclusies over de schedelmaten van de Nederlanders op meer schedels gebaseerd had dan 

andere antropologen voor hem. Bolk was sterk overtuigd dat met meer gegevens de zeggings-

kracht van een bewering toenam. Om te begrijpen waar dit besef geworteld was, moeten we ver 

terug - naar de tijd vóór zijn studie geneeskunde. 

2.2 De notaris als ‘bioloog-statisticus’, bevolkingsregisters als zijn onderzoeksterrein.  

Hoewel Bolk altijd al geneeskunde had willen studeren, waren de mogelijkheden hiertoe voor 

iemand van zijn sociale achtergrond beperkt. Een manier die voor hem openstond, en waarvan 

hij dan ook gebruik hoopte te maken, was de rijkssubsidie voor de studie voor officier van ge-

zondheid, de opleiding tot militaire arts. Helaas was deze regeling echter net afgeschaft. Bolk be-

sloot toen maar om net als zijn oudere broer voor notaris te gaan studeren en ging hiertoe in de 

leer bij notaris Rant in Waalwijk. In augustus 1888 deed hij het kandidaat-notaris-examen. Zoals 

bekend zou zijn toekomst er daarna heel anders uitzien. Met een beurs van de Amsterdamsche 

Universiteits Vereeninging kon hij vanaf september 1888 alsnog geneeskunde gaan studeren in 

Amsterdam. Maar de jaren in Waalwijk waren geen verloren jaren: in de eerste jaren van zijn stu-

dententijd rondde hij in zijn vrije uren zijn notarisopleiding af bij een notaris in Amsterdam. Zo 

was Bolk lang voordat hij hoogleraar werd of zelfs arts een beëdigd notaris. 

Bolks notariaat zou hem op een manier die totaal los stond van de ontleedkunde naar een kant 

van het antropologisch onderzoek voeren die aansloot bij zijn primaire biologische interesses. 

Het notariaat bracht hem namelijk in aanraking met bevolkingsregisters. En deze deden bij Bolk 

het besef groeien van de grote schat aan biologisch-antropologische en epidemiologische infor-

matie die hierin besloten lag.  

Hoezeer Bolk het notariaat als een bron zag voor het doen van biologisch-antropologisch onder-

zoek bewijst een opmerking van zijn leerling Van den Broek in een necrologie. Hij stelde dat 

Bolk, toen deze reeds hoogleraar was, in de zomermaanden het notarisambt van zijn broer in 

Amersfoort met veel plezier waarnam omdat hij daarbij de gelegenheid had om de genealogieën 

van boerenfamilies te bestuderen.704  

De grote waarde van bevolkingsregisters voor de ‘bioloog-statisticus’ beschreef Bolk in zijn arti-

kel ‘Naar aanleiding der erfelijkheid van tuberculose’ uit 1902. Anders dan de titel doet vermoe-

den gaat het nauwelijks over TBC, maar veeleer over het belang van statistisch onderzoek voor 

de biologie. Zo presenteerde hij onder andere de resultaten van een onderzoekje naar het even-

                                                 
702 ibid. 589, 592. 
703 Bolk, ‘Kraniologische Untersuchungen holländischer Schädel’ (1902).  
704 Van den Broek, ‘Louis Bolk’ (1931) 497. 
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tuele bestaan van een jaarlijkse periode van verhoogde vruchtbaarheid bij de mens. Uit de bevol-

kingsregisters van drie plaatsen had hij de aantallen geboorten per maand van een groot aantal 

jaren verzameld. En hoewel hij moest bekennen dat met deze gegevens het bestaan van een der-

gelijke periode niet kon worden aangetoond, omdat het onmogelijk was eventuele erfelijke (bio-

logische) oorzaken goed te onderscheiden van sociale factoren, bewees deze kwestie voldoende 

dat in de registers van de burgerlijke stand een schat aan materiaal lag voor het beantwoorden 

van dergelijke biologische vragen. Voor die beantwoording waren immers altijd grote aantallen 

gegevens noodzakelijk, en de registers konden die leveren. Hiermee konden van de mens meer 

biologische data worden verzameld dan van welke andere soort ook.705  

Maar het onderzoek in bevolkingsregisters had zeker ook een medische relevantie. Dergelijk on-

derzoek zou vooral de arts met een ontwikkeld waarnemingsvermogen die zijn omgeving vanuit 

biologisch gezichtspunt beschouwde moeten aanspreken.706 Hij moest echter wel een ander soort 

onderzoek nastreven dan de “bioloog-statisticus”. De bioloog zou door berekeningen aan het 

verzamelde materiaal moeten trachten algemeen geldende verschijnselen op het spoor te komen. 

De medicus zou zijn aandacht juist moeten vestigen op de bijzondere gevallen en vooral de vraag 

moeten beantwoorden of bepaalde fenomenen in specifieke families voorkwamen.  

Bolk besloot: per familie zou er uiteindelijk een “status biologicus” moeten worden ontworpen 

waarin zaken als steriliteit, abortus, meervoudige zwangerschap, geboortedata, fysieke ontwikke-

ling, weerstand tegen pathologische invloeden en processen, rasinvloeden, lichamelijke gelijkenis 

met de vader of  moeder, de meer of mindere graad van pigmentatie “in verband met die der ou-

ders”, het eerste optreden van de menstruatie, “vooral met het oog op de maand waarin dit ge-

schiedt” en bloedverwantschap van de ouders werden vermeld.707   

Bolks overtuiging dat de antropologie een biologische wetenschap was met een medische en 

maatschappelijke relevantie en bovendien zijn besef van de waarde van het bijhouden van bevol-

kingsstatistieken tonen hoezeer hij aansloot bij de eugenetische beweging, die rond de eeuwwis-

seling opkwam.  

De eugenetica wortelde in het sociaal-darwinisme van Herbert Spencer en Francis Galton. Gal-

ton was overtuigd dat biologische principes ook aan de samenleving ten grondslag lagen en hij 

vestigde hierbij vooral de aandacht op de erfelijkheid van allerlei gewenste, maar ook ongewenste 

menselijke eigenschappen. Een actieve selectie in die gewenste eigenschappen zou tot een betere 

mensheid leiden. De eugenetica won aan kracht na de ontdekking van de erfelijkheidswetten en 

de opkomst van de experimentele erfelijkheidsleer rond de eeuwwisseling. De eugenetische prin-

cipes leken nu toepasbaar en dit leidde tot eugenetische bewegingen in diverse westerse landen.708 

Het opstellen van databestanden met voldoende biologische waarde - waar Bolk het dus ook 

                                                 
705 Bolk, ‘Naar aanleiding der erfelijkheid van tuberculose’ (1902) 1032. 
706 ibid 1033. Bolk sprak duidelijk ook voor zichzelf. Hij beschouwde de medische wetenschap immers als een bio-
logische wetenschap en vond bovendien, zoals ik al in hoofdstuk vijf liet zien, dat in de medische opleiding de bio-
logie te weinig als zelfstandige wetenschap aan bod kwam. De student geneeskunde leerde “deze biologie niet vol-
doende als zelfstandige philosophische wetenschap kennen. Hij is als iemand die wetten, reglementen, verordenin-
gen kent, doch die kennis van de grondwet mist.” 
707 ibid.1032.  
708 Zie Noordman, Om de kwaliteit van het nageslacht 21-32. 
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over had - werd door deze beweging als een onmisbaar hulpmiddel voor het eugenetisch onder-

zoek beschouwd.709 

2.3 Het grote werk: antropologie van de Nederlanders 

Hoewel Bolk in zijn eerste antropologische studies dus aansloot bij de opkomende eugenetische 

beweging, maakte hij juist naam op antropologisch gebied met een studie die in het verlengde lag 

van het gangbare onderzoek naar de herkomst van de Nederlandse bevolking van antropologen 

als De Man, Folmer en Sasse sr. en jr.  

In 1904 presenteerde hij aan de Koninklijke Akademie van Wetenschappen de resultaten van zijn 

uitgebreide studie naar de oog- en haarkleur van de Nederlandse bevolking. Aan de hoofden van 

bijna alle scholen in Nederland had hij een kaart gestuurd waarop zij van hun leerlingen de oog-

kleur (blauw, grijs, bruin en bruin-groen) in combinatie met haarkleur (blond, bruin, rood en 

zwart) moesten aangeven. Zo wist Bolk gegevens te krijgen van maar liefst 477.200 schoolkinde-

ren. Hij rekende vervolgens per gemeente de percentages voor de mogelijke kleurcombinaties uit 

en trok daaruit, zoals het naar zijn eigen zeggen een bioloog betaamde, algemene conclusies. Het 

belangrijkste resultaat was dat een derde van de Nederlandse bevolking bruinogig was (en 

meestal in combinatie met donker haar), en dat dit type in de drie zuidelijke provincies het sterkst 

vertegenwoordigd was.  

Bolks antropologische bevindingen sloten aan bij die van vader en zoon Sasse. Aan de hand van 

schedelmetingen aan schedels van historische en prehistorische begraafplaatsen had August Sasse 

in 1867 vastgesteld dat naar het zuiden van Nederland toe dolichocefalie steeds minder voor-

kwam. Aangezien hij overtuigd was dat schedelvorm een raskenmerk was, en dat de schedel van 

‘raszuivere’ Germanen dolichocefaal was, verwierp hij in 1870 het idee dat de Nederlandse be-

volking als geheel van Germaanse oorsprong was. Deze opvatting was tot dan toe steeds de 

meest gangbare geweest: hoewel de Kelten zich als eerste in Nederland hadden gevestigd, waren 

zij vanuit het Noorden door Germaanse stammen, overwegend Friezen, volledig van ons grond-

gebied verdreven. Het toenemende percentage aan brachycefale schedels in het zuiden bewees 

volgens Sasse dat de dolichocefale Germanen deze kortschedelige Kelten niet volledig hadden 

verdreven. In de zuidelijke provincies was de bevolking van Nederland daarmee overwegend van 

Keltische oorsprong, in het Noorden van Germaanse. Niettemin bestond er onder de schedel-

metende antropologen in de late 19e eeuw absoluut geen consensus over deze nieuwe opvat-

ting.710 

Bolks onderzoek naar pigmentatie ondersteunde de opvattingen van vader (en ook zoon) Sasse 

echter volledig. Ook volgens Bolk waren de oorspronkelijke bewoners van Nederland, de mid-

delmatig lange Kelten met hun matte huidskleur, bruine ogen en donker haar, niet volledig maar 

slechts grotendeels verdreven door de Germaanse Friezen met hun blanke huid, blonde haar en 

blauwe (of althans lichte) ogen.711 De Nederlandse bevolking, zo besloot ook Bolk, bestond uit 

twee rassen, een alpine (Keltisch) en een Germaans ras. 

                                                 
709 Zie Van Herwerden, ‘Erfelijkheidsverschijnselen bij den mensch en eugenetica’ (1924). 
710 Zie voor de discussies over de herkomst van de Nederlandse bevolking en de interpretatie van de schedelmaten: 
hoofdstukken 4, 5 en 6 van Van Bork-Feltkamp, ‘Anthropological research in the Netherlands’. 
711 Bolk, ‘De verspreiding van het blondine en brunette type in ons land’ (1904) 920.  
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2.4 Bolks methoden: verschillen met voorgangers en overeenkomsten met ander eigen 

onderzoek 

Ondanks de overeenkomst in doelstelling was het pigmentatieonderzoek van Bolk toch op 

meerdere fronten anders dan dat van zijn voorgangers.  

Dat begon al met de inhoud van het onderzoek zelf: Bolk was de eerste die de pigmentatie van 

de Nederlandse bevolking structureel onderzocht. De meeste antropologen waren natuurlijk 

overtuigd dat pigmentatie als raskenmerk benut kon worden, maar toch werd het antropologisch 

onderzoek naar de herkomst van de Nederlandse bevolking gedomineerd door het schedelme-

ten. Op het vijfde Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres in 1895 ontvouwde Sasse 

junior weliswaar het plan om een studie te doen naar de pigmentatie bij schoolkinderen, maar 

daar kwam verder niets van.712  

Een tweede verschil was dat Bolk zijn onderzoek beperkte tot gegevens afkomstig van de huidige 

bevolking. Tot op dat moment hadden de andere antropologen die de herkomst van de Neder-

landse bevolking bestudeerden slechts zelden levende personen onderzocht. Er werden welis-

waar lichaamslengten gemeten, bijvoorbeeld van rekruten, maar het ging daarbij niet zozeer om 

metingen in verband met raciale afkomst. Wat betreft de craniometrie waren August Sasse en De 

Man de eersten die bij levende personen hoofdmaten namen. Het ging hierbij niet om grote aan-

tallen en het onderzoek was bedoeld om vergeleken te worden met de metingen aan schedels uit 

oude graven.713 Bolk bewees dat voor een antropologisch onderzoek naar de herkomst van de 

bevolking niet noodzakelijk de skeletresten van onze ‘voorouders’ hoefden te worden gemeten. 

Onderzoek aan de huidige bevolking kon deze herkomst net zo goed aan het licht brengen.  

Een derde belangrijke verschil tussen Bolk en de andere antropologen had met de schaal van het 

onderzoek te maken. Hoewel bijvoorbeeld iemand als August Sasse wel degelijk de noodzaak 

inzag van het onderzoek aan grote aantallen schedels om iets over de raszuiverheid te kunnen 

zeggen, bleef het onderzoek meestal beperkt tot kleine aantallen. Zoals we al zagen had Bolk 

steeds benadrukt hoe belangrijk grote aantallen waren voor de betrouwbaarheid van beweringen. 

Het was beter om een kleine hoeveelheid belangwekkende gegevens te bezitten van een grote 

groep mensen dan een grote hoeveelheid meetgegevens van een kleine groep, stelde hij in de 

heruitgave van het populaire gidsje De Pionier.714 De bijna een half miljoen gegevens van alleen 

haar en oogkleur vormden het bewijs. 

Het laatste punt van verschil is dat Bolk voor het vergaren van de gegevens het ‘veld’ niet in ge-

weest was. Lag voor de andere antropologen de basis van het vak in het verzamelen van materi-

aal - schedels uit opgravingen en eventueel metingen aan bevolking in uithoeken van het land, 

Bolk had dit werk als het ware ‘uitbesteed’ aan de schoolhoofden. In het geval van het pigmenta-

tieonderzoek was ‘veldwerk’ ook ondoenlijk geweest - als hij zelf langs al de scholen was geweest 

had hij nooit zoveel gegevens kunnen krijgen. Het was ook onnodig: voor Bolk was de antropo-

logie immers een biologische wetenschap. Prehistorische, etnologische of taalkundige verbanden, 

en overige grafvondsten, dialecten of klederdracht waren secundair aan de raskenmerken. Ik kom 

hier op terug.  

                                                 
712 Van Bork-Feltkamp, ‘Anthropological research in the Netherlands’ 54. 
713 ibid. 48, 55. 
714 zie Salome, ‘Bolk’s Anthropological Work’ 69.  
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Zelfs al zou Bolk een liefhebber van het veldwerk geweest zijn, dan nog was het juist zijn positie 

als hoogleraar in een voor de geneeskundige opleiding zo cruciaal vak als de anatomie die hem 

verhinderde om veelvuldig veldwerk te verrichten of langdurig op expeditie te gaan. Met uitzon-

dering van de zomermaanden misschien was hij dus wel genoodzaakt om de metingen door an-

deren te laten verrichten. Wat dat betreft was het voor de antropologen Sasse sr. en jr., Folmer 

en De Man een voordeel niet aan een universiteit te zijn verbonden. 

Anderzijds: juist Bolks positie stelde hem in staat zo’n aanzienlijke hoeveelheid gegevens te ver-

garen. Als medisch hoogleraar aan de Amsterdamse Universiteit zal hij meer gezag gehad hebben 

dan een private onderzoeker -  ook als deze geneesheer van beroep was.  

 

Zowel in zijn opvatting dat het in wezen om een biologische wetenschap ging, als in zijn visie op 

de medische relevantie sloot Bolks antropologisch onderzoek aan bij zijn andere wetenschappe-

lijke activiteiten. Er zijn echter nog twee overeenkomsten. Ten eerste is dat de overtuiging dat in 

de morfologie van de huidige bevolking, weliswaar in combinatie met de resultaten uit opgravin-

gen door anderen,715 de antwoorden op de vragen over de herkomst van die bevolking scholen.716 

In feite sloot deze methode aan bij die van de evolutionaire morfologie van Haeckel en Gegen-

baur en dan vooral de vergelijkend anatomische methode van de laatste. Die trachtte immers uit 

de bouw van volwassen moderne diersoorten de evolutionaire stamboom en daarmee de her-

komst van die huidige soorten te reconstrueren.  

Een tweede kenmerk waarin het antropologisch onderzoek van Bolk aansloot bij zijn andere we-

tenschappelijk werk is gelegen in de verhouding met andere vakgebieden. Bolks conclusie wat 

betreft de gedeelde Keltisch-Germaanse oorsprong van onze bevolking was, zoals al aan bod 

gekomen, in conflict met de gangbare opvatting dat de Nederlanders allen van Germaanse origi-

ne waren. Wetenschappelijke onderbouwing hiervoor kwam uit de hoek van historici en linguïs-

ten.717 Volgens hen waren er geen historische bronnen en taalkundige bewijzen die het voortbe-

staan van de Kelten in Nederland bevestigden. Ze waren spoorloos verdwenen nadat de Friezen 

vanuit het Noorden en later de Saksen en Franken vanuit het oosten het land waren binnenge-

drongen. Maar volgens Bolk bewees de antropologie dus het ongelijk van de historicus en taal-

kundige.718 In het algemeen stelde Bolk dat taalkunde en geschiedenis daarom niet “voor den an-

thropoloog een aprioristisch beginsel bij zijn gedachtengang [mogen] zijn.”719 Wanneer er histori-

sche documenten bestonden, moesten de geschiedenis en de antropologie naderhand in overeen-

stemming met elkaar gebracht worden. Waren degelijke bronnen niet voorhanden, dan moest 

                                                 
715 Zoals ik zal laten zien zou Bolk zelf spoedig ook een verzameling  archeologische schedels gaan aanleggen om 
zijn bewijsvoering mee te ondersteunen, maar de basis van zijn bewering was toch afkomstig uit onderzoek van de 
huidige bevolking.  
716 In deze methode vond Bolk aansluiting bij de filoloog J.H. Galleé (1847-1907). Galleé meende uit de verschillen-
de zeden en gewoonten, dialecten en folklore van huidige bewoners in de verschillende Nederlandse regio’s te kun-
nen achterhalen van welke volksstammen ze de nazaten waren. Vervolgens trachtte hij zo de pre- en protohistori-
sche verspreiding van die volksstammen in kaart te brengen. Hij bestudeerde bijvoorbeeld kleding en bouwwijzen 
van boerderijen. Het was niet voor niets dat Bolk in 1908 een bijdrage leverde over de antropologie in het door Gal-
leé samengestelde en na diens dood uitgegeven Het boerenhuis in Nederland en zijne bewoners. (Zie Eickhoff, De oorsprong 
van het ‘eigene’ 131). 
717 Eén van Bolks bronnen voor deze studies en waaraan hij mogelijk refereert wanneer het gaat om “gangbare op-
vattingen” of  “verouderde kennis” is het boekje van Lubach, De natuurlijke historie van Nederland. 
718 Bolk, ‘De verspreiding van het blondine en brunette type in ons land’  (1904) 921. 
719 Bolk, ‘De bevolking van Nederland in hare anthropologische samenstelling (1908) 125-126. 
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volgens Bolk de geschiedenis worden gereconstrueerd uit de antropologie en (paleo)etnologie. 

Wat de linguïstiek betreft, die mocht “uit de anthropologie ten behoeve van haar geschiedenis 

deducties maken, maar niet omgekeerd.”720 

Stelde Bolk in zijn cerebellumstudies dat de fysiologen in hun experimenten omtrent de functie 

van dit orgaan zich moesten laten leiden door de bevindingen van de anatoom (“zuerst Anato-

mie und dann Physiologie”), in zijn antropologisch onderzoek poogde hij iets vergelijkbaars. 

“Zuerst Anthropologie und dann Geschichte und Linguistik”, zou analoog aan Von Guddens 

uitspraak voor Bolks antropologie kunnen gelden. 

Als er dus vooral in het zuiden van het land een Keltisch element in de bevolking zat, zou er daar 

dan niet ook een Keltisch dialect bestaan? “Het antwoord hierop is aan de linguïst, maar toch 

komt het mij voor dat de resultaten van het anthropologisch onderzoek niet zullen nalaten in-

vloed op de opvattingen der linguïsten uit te oefenen.“721 Bolk deed een voorzet: het viel hem op 

dat het gebied waar volgens de linguïsten een Frankisch dialect gesproken werd, hetzelfde was als 

waar hij de Kelten terugvond. Was misschien het Frankisch dialect te beschouwen als een Ger-

maanse taal gesproken met een Keltische mond?  

2.5 Schedelmetingen en Saksen 

De opvatting van de gemengde kelto-germaanse oorsprong van de Nederlandse bevolking zou 

Bolk in de kern niet meer wijzigen. Bovendien breidde hij zijn onderzoeksmethode uit met sche-

delmetingen: hij liet de hoofdmaten van levende Nederlanders opmeten en startte met het ver-

zamelen van schedels uit terpgraven en van in de middeleeuwen ‘verdronken’ Zeeuwse streken 

als Reimerswaal.  

In zijn bijdrage aan een  boek van de filoloog Galleé722 besprak Bolk de eerste resultaten - hij had 

inmiddels de hoofdmaten van 4300 mannen.723 Hoewel zijn verzamelde grafresten August Sasse’s 

bevindingen bevestigden - het grootste deel van de terpschedels was dolichocefaal en dus Ger-

maans, terwijl de Zeeuwse schedels brachycefaal waren en dus Keltisch - toonden de resultaten 

van de metingen van de levende bevolking een ander beeld: 60% was kortschedelig en 40% lang-

schedelig. Hierbij kwam nog dat naar het oosten toe het percentage kortschedeligen toe nam. Dit 

had Bolk niet verwacht. Zou de bevolking voldoen aan de rasconstructie die hij eerder uiteenzet-

te, dan waren blond haar en lichte ogen gekoppeld aan langschedelig en brunette en donkere 

ogen aan kortschedelig. En nu was de bevolking in het noordoosten blond en kortschedelig, ter-

wijl in het zuidwesten de bevolking brunette en betrekkelijk langschedelig was.724 Wat was er de 

oorzaak van dat de blonde Friese bevolking kortschedeliger was geworden, terwijl de donkere 

Zeeuwse meer langhoofdig was geraakt?  

                                                 
720 ibid. 126. 
721 Bolk, ‘De verspreiding van het blondine en brunette type in ons land’  (1904) 921. 
722 zie noot 42. 
723 Bolk, ‘De bevolking van Nederland in hare anthropologische samenstelling (1908) 160. In 1920 publiceerde hij 
nogmaals over de schedelmaten: ‘Over den index cephalicus en de absolute maten van het hoofd der bevolking van 
Nederland’. Hij had toen inmiddels de meetgegevens van bijna 10.000 mannenhoofden (ibid. 970). 
724 Bolk, ‘De bevolking van Nederland in hare anthropologische samenstelling (1908) 180. 
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In ieder geval moesten we volgens Bolk beseffen dat de huidige situatie niet primair was. Het 

bewees hoezeer onze bevolking in samenstelling tot de merkwaardigste in Europa behoorde en 

om die reden het bestuderen meer dan waard was.725 

De situatie in het noordoosten kon Bolk goed verklaren. Het was hem al eerder opgevallen dat er 

in het midden van het land en naar het noordoosten toe een derde ras was ingemengd, namelijk 

een type dat wel blond was, maar klein van postuur en brachycefaal.726 Aanvankelijk deed hij 

slechts de suggestie dat dit volksdeel verwant was met de Wenden, de Slavische bevolking uit het 

midden van de Noord-Duitse laagvlakte. Na grondiger studie, blijkbaar niet alleen naar het voor-

komen van schedelvormen, maar ook van de vroegste geschiedenis van Nederland besloot Bolk 

dat deze kortschedelige blonde bevolking de nazaten waren van de Saksen.727 Zij waren met de 

Franken in de tijd van de volksverhuizingen Nederland vanuit het oosten binnengetrokken en 

hadden daarna langzaam hun gebied naar het noorden vergroot, ten koste van de Friezen. Over 

de dynamiek van dit proces zoals Bolk dat opvatte kom ik later nog te spreken. In ieder geval 

werd Bolks hypothese door de linguïstiek ondersteund: in Groningen sprak men inmiddels een 

Saksisch dialect, terwijl men er in de middeleeuwen nog Fries sprak. Het was een mooi voorbeeld 

hoe antropologie, linguïstiek en geschiedenis met elkaar overeenkwamen.  

Er bleef een vraag over: behoorden die blonde Saksen nu tot het Germaanse ras of niet? Bolk 

meende van niet. De langschedeligheid was een te belangrijk criterium voor de bepaling hiervan. 

Hij hield vast aan zijn eerdere opvatting dat de Saksen verwant waren aan de Wenden in Duits-

land.728 

Dan wat betreft de toegenomen langschedeligheid in Zeeland. Bolk voerde aan dat de Friezen 

eertijds hun gebied hadden uitgebreid in zuidelijke richting langs de Noordzeekust. De langsche-

delige donkere kustbevolking van Zeeland moest worden opgevat als een mengvolk van deze 

Friezen en het oorspronkelijke Keltische type.  

De combinatie van grootschalig onderzoek naar schedelvorm en pigmentatie deed Bolk nu be-

sluiten dat het meest oorspronkelijke Friese type rond Katwijk woonde terwijl men het meest 

oorspronkelijke Alpine type tegenwoordig vond in midden Limburg.729  

2.6 Seniliteit van mensenrassen  

Zijn resultaten van het onderzoek naar de rassamenstelling van Nederland bezaten volgens Bolk 

niet alleen een fysisch antropologische waarde. Het zal inmiddels niet verbazen dat ze, “zooals 

trouwens elk anthropologisch onderzoek”730 ook een waarde voor de algemene biologie hadden. 

In zijn artikel ‘Tuberculose en ras’, het vervolg op het eerder besproken ‘Naar aanleiding der er-

felijkheid van tuberculose’ besprak hij deze waarde. De inhoud ging nu niet over de mogelijke 

erfelijke gevoeligheid van bepaalde families voor deze ziekte, maar over het opvallende verschijn-

sel dat de vatbaarheid voor deze ziekte van ras tot ras verschilde. Zo kwam onder het brunette 

(Keltische) type TBC beduidend minder voor dan onder het blonde deel van de bevolking. Voor 

Bolk stond dit gegeven echter niet op zich. Recent onderzoek van Duitse antropologen zoals de 

                                                 
725 ibid. 172. 
726 Bolk maakte hiervan voor het eerst melding in 1905 in het (later besproken) ‘Tuberculose en ras’.  
727 Bolk, ‘De bevolking van Nederland in hare anthropologische samenstelling’ (1908) 184-185. 
728 ibid. 185-186. 
729 ibid. 182. 
730 Bolk, ‘Tuberculose en ras’ (1905) 1092. 
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al genoemde Ammon,731 had uitgewezen dat in Zuid-Duitsland het blonde langhoofdige ras in de 

loop der eeuwen een steeds kleiner deel van de bevolking was gaan uitmaken. De schedels uit 

middeleeuwse graven waren vrijwel uitsluitend langhoofdig en dus Germaans, terwijl de huidige 

bevolking in de zuidelijke Duitse landen vooral van het alpine ras was. Hun conclusie was daar-

mee dat dit laatste ras steeds meer gebied had veroverde op het Germaanse. De Nederlandse 

pendant van dit verschijnsel kwam al aan bod: in Groningen hadden de Saksen grondgebied in-

genomen van de Friezen.  

Volgens Bolk lag aan de verschillen in vatbaarheid voor tuberculose en veranderingen in samen-

stelling van de bevolking eenzelfde biologisch principe ten grondslag. De natuurwetten die gol-

den in de strijd om het bestaan golden immers ook voor de mens. Niet slechts individuen van 

een soort concurreerden met elkaar, maar ook ondersoorten en rassen. Door de eeuwen heen 

kon het ene ras het andere verdringen. Maar welke biologische beginselen bepaalden die strijd 

om het bestaan in het voordeel van een bepaald individu, geslacht, ras of soort? Bolk noemde 

twee factoren. Ten eerste een grotere vruchtbaarheid. Bij de mensenrassen gold dit echter alleen 

nog voor natuurrassen, waarbij een groot aantal nakomelingen het voortbestaan van het ras ga-

randeerde omdat het een overwicht aan brute kracht betekende. Voor de cultuurrassen in Euro-

pa speelde deze eigenschap geen rol meer. Het overwicht van het westen op de wereld had im-

mers niets te maken met het aantal nakomelingen, want die namen hier overal af, althans bij de 

hogere klassen. Bolk verwees naar een verschijnsel dat door de eugenetica als een serieus toe-

komstig probleem gezien werd.  

De tweede bepalende factor was volgens Bolk de intredende seniliteit van een ras. Om de rol van 

deze factor uit te leggen moest Bolk terug naar wat hij eerder besproken had in zijn eigen inaugu-

rele rede (zie hoofdstuk 5). Bolk meende dat het individuele organisme niet de enige biologische 

eenheid was waaruit de organische natuur was opgebouwd. Er bestonden meerdere van die een-

heden, elk van een hogere orde en opgebouwd uit de eenheden van een lagere orde. De cel was 

voor Bolk zowel fysiologischs als morfologisch de basiseenheid van het leven. Vervolgens kwam 

het individu,732 dan het geslacht (in genealogische zin), het ras, de soort en uiteindelijk het ge-

slacht in biologische zin (genus). Voor elk van deze eenheden golden dezelfde “wordings-, ont-

wikkelings-, en verwordingswetten.”733 Elk genus was ooit ontstaan uit een soort, en of een soort 

zelf een geslacht kon worden hing af van het “muteerend vermogen”734 Het ras was opgebouwd 

uit een aantal (genealogische) geslachten, die de voorvader van dit ras, de mutant, gemeen had-

den.  

Al deze biologische eenheden waren volgens Bolk onderworpen aan eenzelfde natuurwet, name-

lijk dat hun bestaansduur niet eeuwig was. Elke eenheid was slechts begiftigd met een bepaalde 

hoeveelheid levenspotentie en bewoog zich langs eenzelfde voorgeschreven lijn naar een eind-

punt: diens “gepraedestineerde” levensgrens.735 Aan deze “natuurlijke dood” had Bolk eerder al 

twee lezingen gewijd.736 Bolks opvattingen in dit verband sloten aan bij zijn orthogenetische idee-

                                                 
731 ibid. 1094. 
732 Bolk is blijkbaar niet meer overtuigd van het segment als eenheid (zie hoofdstuk 5, paragraaf 2.3) 
733 Bolk, ‘Tuberculose en ras’ (1905) 1095. 
734 ibid.  
735 ibid. 1097. 
736 Bolk, ‘Over den natuurlijke dood’ (1903) en idem, ‘De beteekenis der bevruchting in verband met beschouwin-
gen over den natuurlijken dood (1904). 
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en over de gedetermineerde van binnenuit werkende evolutie zoals die in het vorige hoofdstuk 

aan bod kwam.  

Voor soorten en rassen gold net als voor het individu en de cel dat een initiële periode van ont-

wikkeling werd gevolgd door een periode van bloei en daarna een periode van verval - seniliteit - 

waarop de dood volgde. Bolk besefte dat hij hiermee recht inging tegen de wetenschappers die 

meenden dat het uitsterven van soorten alleen aan uitwendige invloeden te wijten zou zijn. Niet 

dat deze externe invloeden geen rol speelden, maar Bolks grondopvatting was dat elke levens-

eenheid sterven moest krachtens een in de aard van het leven zelf berustende eigenschap. In een 

van de lezingen over de “natuurlijke dood” legde hij aan de hand van de delingen bij de eencelli-

ge infusoriën uit waar dat aan lag. Volgens hem werd bij iedere celdeling het chromosoom niet 

precies in twee identieke helften gekliefd en verdeeld over de dochtercellen. Een nakomeling zou 

daarmee of te weinig materie van een bepaalde erfelijke eigenschap kunnen ontvangen, of juist te 

veel. Iedere nieuwe generatie ging zo steeds meer stukken erfelijk materiaal missen en dus minder 

optimaal functioneren. Uiteindelijk werd een drempelwaarde bereikt: het erfelijk materiaal was zo 

defect, dat de “correlatie der functies” staakte en de  eencellige stierf.737 Iets dergelijks vond 

plaats bij “meercelligen” zoals de mens.  

Het was overigens van belang in te zien dat niet iedere levenseenheid zich in dezelfde levensfase 

bevond. Logisch, omdat niet alle individuen van een soort, ras of cel met eenzelfde aantal gene-

raties verwijderd waren van de stamvader, net zo min als broers van een vader allemaal even oud 

waren. In zijn ‘Naar aanleiding der erfelijkheid van tuberculose’ beschouwde Bolk dit verschijnsel 

als belangrijk argument voor het registreren van families in een “status biologicus”. Er moest 

onderscheid worden gemaakt tussen families die in involutie en zij die in evolutie verkeerden. In 

het eerste geval ging het dus om een geslacht in verval.738 Het was voor Bolk wel duidelijk dat de 

genoemde eindigheid van de levenseenheden nooit tot algehele vernietiging van het leven zou 

leiden, omdat elke eenheid in de bloeiperiode het vermogen had om nieuwe eenheden van de-

zelfde orde voort te brengen.  

Ook rassen kenden dus een natuurlijk begrensde levensduur met een bloeiperiode en een fase 

van verval. In de bloei waren de leden van het ras vruchtbaar en veerkrachtig tegen invloeden 

van buiten. Het verval kondigde zich aan door de vermindering van beide eigenschappen. Juist 

families in verval waren het rijkst aan biologisch interessante verschijnselen. Ze waren vatbaarder 

voor ziekten, en hun vruchtbaarheid was uitgeput: er kwam vaak steriliteit of een laag geboorte-

aantal voor. Dergelijke families leenden zich goed voor onderzoek naar de vraag welke invloed 

kruising met een nieuw element (uit een ander ras) op de verlevendiging van de vruchtbaarheid 

had.739  

                                                 
737 Bolk, ‘De beteekenis der bevruchting in verband met beschouwingen over den natuurlijken dood’ (1904) 134. 
738 Bolk, ‘Naar aanleiding der erfelijkheid van tuberculose’ (1902) 1032. 
739 ibid. Ook nu weer sneed Bolk met deze verklaring een kwestie aan (het verminderde reproductievermogen bij 
sommige groepen) die in het eugenetische debat aan de orde was. Ook verklaarde hij er de opkomende vrou-
wenemancipatie mee. De vrouw die weigerde moeder te worden trof geen blaam omdat het de stem van de natuur 
was, die in haar sprak: “[Z]ij kan niet willen, omdat zij oud geboren is, genaderd aan de natuurlijke levensgrens van 
haar geslacht.” De tijdens de bloei van het geslacht of ras zo overheersende drang om voort te planten, de kracht 
van het germa, was uitgeput - alleen het soma, het persoonlijke verstand, de rede maakte de beslissingen nog. “Wat 
zich hier voordoet onder den uitwendigen schijn van gemak- of genotzucht, heeft inderdaad een veel dieper biologi-
sche grond.” (Bolk, ‘Tuberculose en ras’ (1905) 1098). 
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Dat sommige rassen vatbaarder waren voor tuberculose dan andere had alles te maken met ver-

val van het ras. Daarmee was ook de erfelijke aanleg voor de ziekte verklaard: een oud ras be-

stond per definitie uit oude geslachten. Ook de bestrijding van de ziekte moest in dit licht bezien 

worden. Tegen het verval van een ras viel immers niets te doen; men kon tijdelijk de symptomen 

van de ziekte bestrijden, maar de aangeboren dispositie van het individu, zijn geslacht en ras ver-

dween er niet door.  

Bolk besloot: het Germaanse ras, en dan vooral de Friese stam bevond zich in verval en verloor 

langzaam aan gebied ten gunste van krachtigere delen van de bevolking: de brachycefale donker-

harige Kelt en de evenzo brachycefale blonde Saks. Ten opzichte van het alpine type was de 

Friese Germaan niet alleen vatbaarder voor tuberculose, ook kende het ras meer ouderdomsziek-

ten. Bovendien, zo bleek uit een latere studie van Bolk, was de Fries gevoeliger voor gebitscariës 

dan de Kelt.740 Daarnaast had de Fries dus vooral aan gebied verloren ten opzichte van de Saks. 

Bolk: “In die vreedzame over eeuwen zich uitstrekkende concurrentie” tussen Saks en Fries “zal 

een gering surplus aan vitale capaciteit, op den duur (...) beslissend zijn, een gering overwicht in 

de vruchtbaarheid bij een der stammen, of een weinig minder weerstand tegen ziekten bij de an-

dere, zijn b.v. twee oorzaken, die op den duur van grooten invloed zullen zijn.”741  

2.7 Toename van de lichaamslengte: uiting van herstel van het Nederlandse volksorga-

nisme 

Na zijn studie naar pigment en schedelvorm ondernam Bolk tenslotte een onderzoek naar het 

derde basale raskenmerk: de lichaamslengte. Bolk had via het Centraal Bureau voor de Statistiek 

dat in 1899 was opgericht, de lengtematen van de mannelijke lotelingen uit de periode 1898-1907 

opgevraagd en verkregen. Na het verwerken van die gegevens kon hij een aantal zaken conclude-

ren: ten eerste, dat lichaamslengte bepaald werd door zowel uitwendige als inwendige factoren. 

Met de laatste bedoelde hij raskenmerken, met de eerste doelde hij op bodemgesteldheid en soci-

aal milieu. Maar Bolk was nog iets anders opgevallen. De lichaamslengte van de Nederlanders als 

geheel was vanaf 1858 toegenomen.742 Wat was de oorzaak? Hoewel Nederland in die toename 

zeker niet uniek was, gold dat wel een extreme groei tussen 1858 en 1898. Bolk geloofde niet dat 

alleen uitwendige factoren zoals betere hygiëne en voeding, minder kinderarbeid en minder ziek-

ten de oorzaken van de enorme groei waren. De werkelijke oorzaak moest volgens Bolk een bio-

logisch karakter dragen.  

Weer zocht hij de verklaring in de parallel met een andere ‘levenseenheid’, het individu. Bij een 

mens kwam een tijdelijke intense verhoging van de vitale energie ook voor, en wel in de herstel-

periode na een uitputtende ziekte. Dit vermogen tot herstel was nog even onbegrijpelijk als het 

hieraan verwantte vermogen tot regeneratie van defecten. Waarom werd de verhouding tussen 

opbouw en afbraak in het lichaam zo aangepast, dat er eerst een overmaat ontstond, waarna het 

evenwicht van voorheen weer werd gezocht? Van waaruit werd dit gecoördineerd?  

Met een bevolking kon volgens Bolk iets soortgelijks aan de hand zijn. De Nederlanders waren 

waarschijnlijk al vanaf de 18e eeuw tot 1860 als volk ziek geweest. Deze ‘ziekte’ uitte zich onder 

andere door een regelmatige vermindering van lichaamslengte. De spectaculaire toename van 

                                                 
740 Bolk, ‘Tandcaries en Pigmentatie’ (1912). 
741 Bolk, ‘De bevolking van Nederland in hare anthropologische samenstelling’ (1908) 184-185 
742 Bolk, ‘Over de toeneming in lichaamslengte der mannelijke bevolking van Nederland’ (1910) 657. 
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lichaamslengte na 1860 was een uiting van het herstel. Bolk benadrukte dat deze ziekte en het 

herstel letterlijk moesten worden opgevat. Hiermee verloor de snelle stijging haar abnormale ka-

rakter en werd het een fysiologisch verschijnsel. 

Er waren volgens Bolk nog meer uitingen van de ziekte van het Nederlandse volk tot 1860, na-

melijk een culturele en economische apathie: de staat was bijna bankroet, de intellectuele elite 

beperkt. Pas aan het einde van de 19e eeuw trad ook hierin een gunstige ommekeer op. “Die res-

tauratie was een uiting van het volksorganisme zelf”.743 Bolk beschouwde de fysieke en geestelij-

ke eigenschappen als onafscheidelijk.744 De ziekte en het latere herstel van beide waren dus ook 

beide de uiting van de fysiologie van ons volk als organisme. Bolk breidde zijn oude opvatting 

over de verschillende ‘eenheden’ van het leven dus met een categorie uit: het volk of volksgroep, 

“uit leden bestaand die onderling door verwantschap aan elkander verbonden zijn,” en te be-

schouwen als een min of meer scherp begrensd biologisch geheel, het organisme. Hieraan ont-

leende elk volk of volksgroep zijn eigen volksaard.745  

Ook zijn openingsrede in het nieuwe anatomisch laboratorium op 7 juni 1909, al aan bod geko-

men in de inleiding van dit proefschrift, sloot Bolk af met zijn persoonlijke overtuiging: “ons 

land, wat betreft de verbetering in de physieke ontwikkeling der bevolking, gedurende de laatste 

decenniën gaat aan de spits van de volkeren van Europa.”746 Zoals ook al in de inleiding gezegd, 

werd de bloei van de wetenschappen eveneens gezien als een uiting van de opleving van het Ne-

derlandse volksorganisme en moet het besef van die opleving in verband gebracht worden met 

sterk groeiend nationalisme. Dat gold ook voor Bolk persoonlijk. Voorafgaand aan diezelfde re-

de stelde hij namelijk dat het niet alleen uit wetenschappelijke interesse, maar ook vanwege nati-

onaal eergevoel was dat hij zich in de antropologie van het Nederlandse volk had verdiept.  

Bolks nationalistische uitingen over het herstel van het Nederlandse volksorganisme zijn natuur-

lijk enigszins tegengesteld aan zijn latere (uit 1924 daterende) opvatting dat er bij het Nederland-

se volk geen duidelijk ontwikkeld gevoel voor saamhorigheid bestond. In de inleiding van dit 

hoofdstuk is al gezegd dat Bolk zich hierbij baseerde op het samengesteld zijn van het Neder-

landse volk uit (minimaal) twee verschillende rassen. Omdat deze zich nooit volledig en gelijkma-

tig met elkaar hadden vermengd waren er in de Nederlandse bevolking ook nog steeds twee dui-

delijk te onderscheiden geestelijke geaardheden te herkennen. Misschien zijn de twee opvattingen 

toch wel te verzoenen, want Bolk stelde in 1924 ook dat de alpine “mannen van de daad” en de 

Germaanse “mannen van het beleid” naar hun aard een aandeel hadden gehad in de geschiedenis 

van ons volk. Wellicht dus dat beide geaardheden ook hun aandeel hadden in het herstel van 

rond 1900/ 

2.8 Foetalisatie 

Bolks foetalisatieprincipe zou uiteindelijk verklaren wat de oorzaak van het verschil tussen de 

mensenrassen zou zijn. De differentiatie had te maken met verschillen in activiteit van de endo-

criene organen, net zoals dat gold voor het verschil tussen mens en mensaap.747 De Homo nordicus, 

                                                 
743 ibid. 665. 
744 ibid. 
745 ibid. 666. 
746  ‘Een nieuw Anatomisch Laboratorium’ Algemeen Handelsblad 7-6-1909 (voorblad). 
747 Bolk was overigens niet de eerste die tot de overtuiging kwam dat het verschil in fysieke kenmerken tussen de 
rassen veroorzaakt werd door een verschil in de activiteit van de hormoonhuishouding. De Britse anatoom en an-
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de Germaan, bleek van alle rassen het meest gefoetaliseerd. Zijn geringe pigmentatie gaf hierin 

de doorslag. De lichtgepigmenteerde brunette Kelt was al minder gefoetaliseerd. Vervolgens 

kwamen de nog meer gepigmenteerde maar nog steeds blanke rassen. Dan volgden de Aziatische 

rassen. Vooral hun oogleden bewezen dat ze minder gefoetaliseerd waren dan de blanke rassen. 

Deze waren namelijk in een toestand gefixeerd die weliswaar bij de foetus van mensapen van 

voorbijgaande aard was, maar toch later optrad in de ontwikkeling dan de vorm waarin de oogle-

den van de Europese mens gefixeerd waren.748 Het minst gefoetaliseerd waren tenslotte de don-

kere rassen uit Afrika, Nieuw Guinea en Australië.  

Bolks foetalisatie- of retardatietheorie handhaafde dus de oude indelingen van hogere en lagere 

rassen, zoals we die ook bij Haeckel maar eigenlijk al veel eerder, bij Blumenbach en andere ro-

mantische natuuronderzoekers terugzagen. Het nieuwe was dat Bolk een verklaring voor het ver-

schil in de inwendige biologische functies zocht.  

Er bleef echter één kwestie over. Als de Germaan het meest gefoetaliseerd was en dus het meest 

‘menselijk’, hoe was daarmee dan het feit in overeenstemming te brengen dat deze Germaan ook 

raciaal het meest kwetsbaar was vanwege de degeneratie die tot uiting kwam in vatbaarheid voor 

cariës en tuberculose? Mevr. A.J. van Bork-Feltkamp, die de geschiedenis van de Nederlandse 

antropologie tot 1938 in kaart bracht verzoende de twee tegenstrijdigheden door er op te wijzen 

dat met de toegenomen foetalisatie juist ook de toegenomen kwetsbaarheid van het Germaanse 

ras was ontstaan. Bolk liet zich over deze tegenstelling echter niet uit. 

3. Bolks antropologische commissie - ook aandacht voor biochemische antropologie 

Van Bork-Feltkamps overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse antropologie was in op-

dracht van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen tot stand gekomen, en wel specifiek de 

Commissie voor Physisch Antropologisch Onderzoek van de Nederlandse Bevolking. Deze 

commissie werd in 1925 op voorstel van Bolk in zijn hoedanigheid van secretaris van de Ko-

ninklijke Akademie opgericht.749 Nog steeds overtuigd dat de rassamenstelling van de Nederland-

se bevolking een van de meest interessante van Europa was, had Bolk ingezien dat zijn eigen on-

derzoeksresultaten nog te beperkt waren. Onderzoek op nog uitgebreidere schaal was noodzake-

lijk, maar was onmogelijk door één persoon uit te voeren.750  

De commissie bestond uit vijf secties die samen werden voorgezeten door Bolk. Eén van de 

deelcommissies was bedoeld om het Nederlands antropologisch onderzoek uit het verleden in 

kaart te brengen. Het boek van Van Bork-Feltkamp was hiervan het voorlopig resultaat. Het was 

dus niet vreemd dat ze Bolk als een van de belangrijkste antropologen van het begin van de 20e 

eeuw beschouwde en een heel hoofdstuk aan hem besteedde.751  

                                                                                                                                                        

tropoloog A. Keith (1866-1955) was de eerste die, in 1919 tot deze opvatting kwam. Voor Bolk sloot deze opvatting 
echter perfect aan bij zijn retardatie hypothese. Zie Bolk, ‘Over het ontstaan der menschenrassen’ (1927). 
748 Bolk, ‘Over mongolenplooi en mongoloide idiotie’ (1923). 
749 Bolk was secretaris van de K.N.A.W. van 1920-1927. Volgens F.A.F.C. Went trad Bolk aan als secretaris in een 
voor de Akademie moeilijke periode. Er was een aanzienlijke schuld opgebouwd en de regering eiste dat met strenge 
maatregelen die schuld werd weggewerkt. Bolk slaagde hierin en wist er zelfs voor te zorgen dat er na de bezuinigin-
gen nog wat geld overbleef, dat beschikbaar werd gesteld voor de oprichting van de antropologische commissie. 
Went, ‘Lodewijk Bolk’ (1930) 97. 
750 Kleiweg de Zwaan, ‘Rede van den voorzitter (...) bij den aanvang van den cursus over “Nederland”’ (1930). 
751 Van Bork-Feltkamp, ‘Anthropological research in the Netherlands’ 131.  
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Van de overige vier deelcommissies richtten zich er drie ieder op een van de drie belangrijke -

meetbare- raskenmerken: lichaamslengte, pigmentatie en schedelindex. Niet toevallig waren het 

ook de drie richtingen van antropologisch onderzoek die Bolk zelf beoefend had.  

De vijfde deelcommissie was er één voor biochemisch onderzoek. Hoewel Bolk zelf geen onder-

zoek deed in deze richting, kan deze deelcommissie beschouwd worden als een product van zijn 

grote verwachtingen op het terrein van de ‘biologische’ benadering van de antropologie en de 

nieuwe biochemische methoden die hierin waren ontwikkeld. De Utrechtse Marianne van Her-

werden, biologe en actieve voorvechtster van de eugenetica in Nederland was de drijvende 

kracht achter deze deelcommissie.  

De eugenetici streefden in hun onderzoek naar de menselijke erfelijke eigenschappen een nuttig 

en ideëel doel na: de resultaten zouden leiden tot een vergroting van pathologische, maatschap-

pelijke en antropologische inzichten.752 

Het belangrijkste nieuwe inzicht dat de menselijke genetica voor de antropologie had gebracht 

was de ontdekking van de erfelijkheid van verschillende bloedgroepen.753  Het onderzoek waar-

toe de biochemische deelcommissie onder leiding van Van Herwerden zich vooralsnog dan ook 

beperkte was die bloedgroepenbepaling. Tot aan haar dood in 1934 trachtte ze de verdeling van 

bloedgroepen in Nederland in kaart te brengen. Na haar dood werd haar werk voor de commis-

sie voortgezet door H.J.T. Bijlmer. In februari 1930 tijdens een cursus over de antropologie van 

Nederland werden de eerste resultaten door Van Herwerden bekend gemaakt. Hoewel inmiddels 

bekend was geworden dat er geen duidelijke samenhang was tussen ras en bloedgroep was vol-

gens Van Herwerden het onderzoek toch zeer waardevol. Als onderscheidingskenmerk bleef de 

bloedgroep zijn waarde houden vooral ook omdat ze niet door milieuomstandigheden kon wor-

den beïnvloed.754  

3.1 Constitutieleer 

Naast de constatering dat de bloedgroep wel een zuiver erfelijk kenmerk was, maar lastig als ras-

kenmerk op te vatten, kwam men geleidelijk ook tot het inzicht dat de invloed van uitwendige 

(of beter: niet genetische) factoren bij het ontstaan van andere raskenmerken, zoals de gebruike-

lijke schedelvorm, pigmentatie en lichaamslengte groter moest zijn. Zoals we al zagen erkende 

ook Bolk al dat bodemgesteldheid en economische voorspoed een grote rol speelden bij de li-

chaamslengte van de Nederlanders. Daarom was het volgens Van Herwerden ook noodzakelijk 

                                                 
752 Van Herwerden, ‘Erfelijkheidsverschijnselen bij den mensch en eugenetica’(1924) 719-720. Op pathologisch ge-
bied was inmiddels bekend dat bij de vatbaarheid voor tuberculose een erfelijke factor meespeelde. Maatschappelijke 
inzichten hadden o.a. betrekking op inteelt en bastaardering van verschillende rassen. De wetten van Mendel hadden 
meer helderheid verschaft over het waarom van het gevaar van huwelijken tussen verwanten. Het vergrootte de kans 
op homozygote nakomelingen en daarmee overerving van nadelige eigenschappen. Andersom was de bastaardering 
tussen verschillende rassen aldus eugenetici zoals Van Herwerden eveneens problematisch. Deze bastaardering 
zorgde juist voor een te sterke heterogeniteit in eigenschappen, een ‘wir-war van genen’, die zich soms uitte in one-
venwichtigheid in de verhoudingen tussen lichaam en geest. Omdat een eigenschap meestal bepaald werd door 
meerdere genen en vaak in graduele intensiteit, trad er niet zo zeer splitsing van erffactoren op, maar was de bas-
taard een soort polyhybride, die in uiterlijk het midden hield tussen beide ouders. Vandaar, zo stelde ze, was het 
voorkomen van een ‘zuiver’ negertype bij mulatten erg zeldzaam. Toch kon dit type ook zonder vermenging met 
‘zuiver negerbloed’, wel weer zomaar verschijnen. Dit leidde tot verdachtmaking van de moeder en daarmee tot so-
ciale schade voor het slachtoffer.  
753 Daarnaast was de erfelijkheid van bloedgroepen en de mogelijkheid van de bepaling hiervan door het agglutina-
tieverschijnsel van medische waarde, vanwege het nut bij bloedtransfusies.  
754 Van Herwerden, ‘De verhouding der bloedgroepen in Nederland’ (1930) 286.  
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dat ten behoeve van de eugenetica antropologen met vooral een biologisch genetische inslag niet 

alleen de erfelijke factoren van onze bevolking onderzochten, maar daarnaast ook de uitwendige 

omstandigheden.755  

Ook A.J.P van den Broek, net als zijn leermeester Bolk zeer geïnteresseerd in antropologische 

kwesties, was overtuigd dat er gevaar school in de rasbepaling en indeling, gebaseerd op klassieke 

antropometrische methoden: “[M]en kan terecht de vrees hebben dat bij hem, bij wien praktisch 

schier nooit van eene raszuiverheid gesproken kan worden, bij wien het aantal kenmerken zoo 

buitengewoon groot is, waar wij nog bijna in het geheel niet weten wat genotypisch, wat phäno-

typisch is (...) bij wien nog allerminst zekerheid bestaat dat de samenvoeging bij verschillende 

rassen een zelfde is, ooit langs dezen weg een definitief resultaat ware te bereiken.”756 Van den 

Broek pleitte daarom voor een grotere rol van een ‘nieuwe’ richting van de antropologie, de con-

stitutieleer.  

Het begrip constitutie kwam oorspronkelijk uit de geneeskunde en werd gedefinieerd als: “De 

som van alle eigenschappen van den mensch, lichamelijke en geestelijke, waardoor de wijze be-

paald wordt, waarop zijn organisme functioneert en op uitwendige invloeden reageert – onver-

schillig of die eigenschappen inhaerent zijn aan het kiemplasma dan wel tijdens het leven worden 

verkregen.”757  

De inherente eigenschappen samen werden aangeduid als het genotype. De medici waren al tot 

inzicht gekomen dat genetische factoren direct ten grondslag lagen aan veel ziekten. Maar ook 

langs meer indirecte weg konden ze verantwoordelijk zijn voor een zwakke constitutie en daar-

mee bijdragen aan het daadwerkelijk optreden van een ziekte.758 Dit maakte kwesties over norma-

le en pathologische constitutie tot belangwekkend onderzoek, iets waarvan Bolk dus ook al over-

tuigd was.  

Aan de andere kant hield het begrip constitutie rekening met het feit dat er meer dan alleen gene-

tische factoren een rol speelden bij het normaal of ziekelijk functioneren van het lichaam. De 

juistheid hiervan bewezen een aantal aandoeningen die hun oorsprong hadden in een gestoorde 

hormoonhuishouding.759 Volgens Van den Broek hadden uitwendige factoren als klimaat ook 

langs de weg van de hormoonhuishouding de verschillende rassen beïnvloed en zo voor raciale 

aanpassingen gezorgd.760 Voor Van den Broek was het duidelijk dat de constitutieleer in antropo-

logische zin meer dan de oude antropologische methoden rekening hield met de invloed van de 

biologie van het lichaam op het ontstaan van de lichaamsvorm en daarmee met de rol die biolo-

gische criteria speelden bij het bepalen van rasverwantschap. 

                                                 
755 Van Herwerden, ‘Erfelijkheidsverschijnselen bij den mensch en eugenetica’ (1924) 721. 
756 Van den Broek, ‘De normale gestalte van den mensch’ (1923/1924) 78. 
757 Van Herwerden, Erfelijkheid bij den Mensch en Eugenetiek (1926) 115. Haar definitie is geciteerd uit de oratie van 
A.A. Hijmans van den Bergh, hoogleraar inwendige geneeskunde in Utrecht van 1919 tot 1938. 
758 Van Herwerden, ‘Erfelijkheidsverschijnselen bij den mensch en eugenetica’ (1924) 712-713 
759 Van Herwerden gaf als voorbeelden acromegalie en reuzengroei ten gevolge van een tumor van de hypofyse en 
het verblijf in de tropen van iemand die daar erfelijk de aanpassing voor miste. In het geval van de reuzengroei zorgt 
de tumor voor een overproductie van groeihormoon. Een ander voorbeeld werd door Van den Broek genoemd 
(‘De normale gestalte van den mensch’  (1923/1924) 80), nl. het cretinisme: dwerggroei en retardatie ten gevolge van 
een tekort aan schildklierhormoon. Volgens Van den Broek toonde dit goed hoe bepalend de endocriene organen 
voor de normale gestaltevorming waren. 
760 Van den Broek, ‘De normale gestalte van den mensch’ (1923/1924) 86. 
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4. Bolks antropologische leerlingen 

Zoals zijn opmerkingen over de constitutieleer aantonen, deelde Bolks eerste leerling Van den 

Broek de overtuiging dat de antropologie opgevat moest worden als een biologische wetenschap. 

Desondanks zou Van den Broeks antropologisch onderzoek strikt beperkt blijven tot de klassie-

ke schedelmeting en lengtebepaling. 

Van den Broek richtte zich overigens pas op de antropologie nadat hij al als hoogleraar in 

Utrecht was benoemd. Zijn eerste studies betroffen de – weinig bekende – antropologie van de 

papua’s. Aanleiding voor deze studies was de expeditie van Hendrik Albert Lorentz van 1909-

1910 naar Nieuw Guinea, waarvan Van den Broek een aanzienlijk aantal schedels werd toege-

zonden.761 In 1925 werd hem de leiding toevertrouwd van de deelcommissie voor lichaamslengte 

van Bolks Anthropologische Commissie. In 1927 publiceerde hij naar aanleiding van het onder-

zoek een stuk over de voortdurende toename van de lichaamslengte van de Nederlandse bevol-

king.762 

 Uiteindelijk richtte hij zich echter vooral op de prehistorische mens. Zo verscheen in 1926 een 

boekje voor ontwikkelde leken met de titel Praehistorie van den Mensch, dat in 1936 werd opgevolgd 

door Oudste geschiedenis van den mensch. In 1947 verscheen bovendien het werk De dageraad der men-

schheid. 

Van den Broek was niet de enige leerling van Bolk bij wie zich een interesse in antropologische 

vraagstukken ontwikkelde. Uit de inleiding bleek al dat ook Barge op het gebied van de antropo-

logie faam opbouwde, en ook de laatste van de drie prosectoren die het tot hoogleraar brachten, 

W.A. Mijsberg, deelde de interesse.  

Ook Mijsberg richtte zich pas op de antropologie nadat hij het prosectorschap bij Bolk verruild 

had voor het (hoog)leraarschap aan de STOVIA/Geneeskundige Hogeschool in Batavia. Deze 

keuze was deels het gevolg van zijn leeropdracht - Mijsberg was hoogleraar in de anatomie, em-

bryologie en antropologie. Daarnaast zal de keuze te maken hebben gehad met de veel betere 

omstandigheden om antropologisch onderzoek te doen. Zoals al gezegd (Hoofdstuk 4 paragraaf 

5.3) trof hij bij aankomst in Batavia geen middelen voor embryologisch onderzoek en slechts 

zeer gebrekkig materiaal voor vergelijkend anatomische studies.763 Voor het doen van antropolo-

gisch onderzoek wist hij snel voldoende materiaal te vergaren, en wel op de snijzaal. De lichamen 

en andere menselijke resten waarmee het onderwijs werd gegeven waren immers van inheemse 

herkomst.764 Daarbij konden ook zijn (inheemse) studenten als onderzoeksobject dienst doen: in 

een studie naar de lichaamslengte van de bewoners van Java mat hij zo’n 70 van zijn eigen leer-

lingen op.765  

                                                 
761 Van den Broek, ‘Dwergstammen in zuid Nieuw-Guinea’ (1911); idem, ‘Über Pygmäen in Niederländisch-Süd-
Neu-Guinea (1913); idem, ‘Über die Regio pterica am menschlichen Schädel auf Grund von Untersuchungen an 
Papuaschädeln’ (1917); Zie ook: Kleiweg de Zwaan, ‘A.J.P. van den Broek, Untersuchungen an Schädeln aus Niederländsch 
Süd-West-Neu-Guinea’ & ‘idem, Zur Anthropologie des Bergstammes Pĕsĕchĕm im Innern von Niederländisch-Neu-
Guinea.’[boekaankondiging] (1915). 
762 Zie Van Bork Feltkamp, ‘Anthropological research in the Netherlands’ 131. 
763 Brief Mijsberg aan Ariëns Kappers, 25-1-1927. Archief C.U. Ariëns Kappers, NIN-KNAW. 
764 In een brief aan C.U. Ariëns Kappers schrijft hij dan ook dat hij de skeletresten van snijzaal juist zo waardevol 
waren omdat hiervan naast ras ook geslacht en leeftijd bekend waren (Brief Mijsberg aan Ariëns Kappers 1-9-1931. 
Archief C.U. Ariëns Kappers, NIN-KNAW). 
765 Mijsberg, ‘Lichaamslengte als anthropologisch kenmerk’ (1939). 
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Naast de antropologie van de bevolking van Indië raakte hij net als Van den Broek geïnteres-

seerd in de paleoantropologie, en bovendien in statistiek en antropogenetica. Mijsbergs expertise 

op antropologisch gebied groeide snel en in 1930 werd hij benoemd tot adviseur voor de antro-

pologie van de oudheidkundige dienst van Nederlands-Indië. Vanaf zijn terugkeer in Nederland 

richtte Mijsberg zich steeds meer op de antropogenetica. Als opvolger van Van den Broek in 

Utrecht breidde hij het lab vanaf 1948 uit met een antropologische afdeling. Daarnaast was hij 

betrokken bij de oprichting van de Nederlandse Antropogenetische Vereniging in 1949.766  

Hoewel Van den Broek en Mijsberg zich beiden pas in antropologische vraagstukken verdiepten 

na hun benoeming tot hoogleraar, is wel aannemelijk dat de basis voor deze interesse ontstond 

tijdens hun prosectorschap bij Bolk. Ze hadden immers alle mogelijkheid zich tot in detail op de 

hoogte te stellen van Bolks antropologische vorderingen en inzichten. 

Voorts is het ook aannemelijk dat Arie de Froe, die maar een jaar als assistent bij Bolk gewerkt 

had, en C.U. Ariëns Kappers, als directeur van het Herseninstituut meer dan 20 jaar Bolks ‘buur-

man’, onder zijn invloed zich op antropologisch terrein begaven. De Froe startte een aantal op-

gravingen op Schokland en deed metingen aan de gevonden grafresten. Daarnaast was hij be-

trokken bij het onderzoek naar de bevolking van de Zuiderzeepolders.767 Ariëns Kappers richtte 

zich met name op het vergelijkend onderzoek naar breinen van uiteenlopende volkeren. In de - 

geringe - verschillen in vorm van hersenkwabjes in combinatie met schedelvormen probeerde hij 

raskenmerken te ontdekken.  

Van de Bolkleerlingen was alleen bij Barge de interesse in antropologie daadwerkelijk te herleiden 

tot onderzoek dat hij bij Bolk had uitgevoerd. Hij promoveerde in 1912 op een proefschrift over 

Friese en Marker schedels.768  

4.1 Barge - expert in rassenleer 

Barge was zonder twijfel op het gebied van de antropologie Bolks belangrijkste leerling. Veel van 

wat Barge vond of schreef is te herleiden tot opvattingen van Bolk. In zijn bijdrage aan de antro-

pologische cursus in 1924, legde Barge in navolging van zijn leermeester nog eens uit dat er een 

verschil was tussen een ras en een volk.769 Bolk beschouwde het begrip volk als etnologisch,770 

Barge als staatkundig. ‘Ras’ was een antropologische term. Bij een volk bestond de onderlinge 

verbondenheid niet uit erfelijke vormeigenschappen, maar uit een gemeenschappelijke taal, be-

schavingsvorm, geschiedenis, economische belangen en bovenal gemeenschappelijke staatsin-

richting en landsgrenzen. 

Een ras kon zich uitstrekken over veel verschillende volken: de Nederlandse bevolking bestond 

uit het Teutoonse ras, het Keltische en waarschijnlijk ook nog elementen van andere herkomst, 

sprak Barge Bolk na. En die rassen vond men ook in grote delen van de rest van Europa. Dus: 

het Nederlandsche ‘ras’ bestond niet, er bestond alleen een Nederlands ‘volk’ samengesteld uit 

verschillende rassen. En deze rassen, ook hierin sprak de overtuiging van Bolk door, hadden el-

                                                 
766 Zie Van den Broek, ‘In memoriam W.A. Mijsberg 1893-1958’ (1958). 
767 Zie hiervoor o.a. Noordman, Om de kwaliteit van het nageslacht 119-123. 
768 Barge, Friesche en Marker schedels (1912). Zie ook hoofdstuk 4 paragraaf 3.7.  
769 Zie voor die cursus paragraaf 6.1.  
770 Zie voor Bolks opmerkingen over het joodse volk en ras: Bolk, ‘Tuberculose en ras’ [ingezonden] (1905) 1296. 
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kaar ooit op één bodem ontmoet, waarschijnlijk hardnekkig bestreden, en zich ten slotte met el-

kaar vermengd.771  

Barge werd in de loop van de jaren 1930 steeds meer beschouwd als een expert op het gebied 

van het rassenleer. Over zijn opvattingen, vooral in relatie tot het opkomend nazisme is reeds het 

een en ander geschreven.772 Barge gaf lezingen over dit onderwerp en leverde daarnaast een be-

langrijke bijdrage aan het door Steinmetz geschreven De rassen der menschheid. Wording, strijd en toe-

komst, dat verscheen in 1938. In zijn bijdrage kantte Barge zich fel tegen allerlei nationalistische 

interpretaties en theorieën waarin een relatie gelegd werd tussen ras en geest en besprak hij zijn 

opvattingen over het al dan niet bestaan van een joods ras vanwege de nationaal-socialistische 

ontwikkelingen in Duitsland. 

Uiteindelijk zou Barge vooral bekend worden vanwege zijn zogenaamde ‘rassencolleges’ aan het 

begin van de Duitse bezetting. Als daad van verzet tegen het gedwongen ontslag van joodse me-

dewerkers op de universiteit door het Nazi-regime hield hij op 26 november 1940 in plaats van 

het aangekondigde gebruikelijke college anatomie een verhaal waarin hij zowel het bestaan van 

het Duitse ras als het joodse ras ontkende. Net zomin als het Nederlandse volk pur sang Ger-

maans was gold dat voor het Duitse.773 Barges opvattingen over het onderscheid tussen het 

(Duitse, Nederlandse of joodse) volk en ras die in zijn rassencollege’s, lezingen en zijn bijdrage 

aan De rassen der menschheid naar voren kwamen, waren trouwens nauwelijks gewijzigd sinds zijn 

bijdrage aan de antropologische cursus uit 1924. 

Barge’s expertise op het gebied van de rassenleer was feitelijk strikt theoretisch. Sinds 1912 had 

hij zelf geen antropologisch onderzoek gedaan, of actief nieuwe meetgegevens verzameld. Zijn 

theoretische antropologische bespiegelingen passen bij het beeld van Barge als theoreticus en 

begenadigd spreker en schrijver over vraagstukken op het raakvlak van biologie en (holistische) 

filosofie, zoals in het vorige hoofdstuk besproken. Dat Barge meer dan Bolks andere leerlingen 

uiteindelijk naam maakte als deskundige op het gebied van de antropologie heeft dan ook niet 

zozeer met zijn antropologische kennis te maken, maar eerder met het feit dat hij zich meer dan 

de anderen in culturele kringen begaf en besefte dat “het hedendaagsch rassenvraagstuk” niet 

meer een probleem was “waaraan in de stilte van het laboratorium wordt gewerkt door rustige 

van het felle rumoer daarbuiten niet beroerde geleerden.”774 

4.2 Overeenkomsten tussen Bolk en zijn leerlingen 

Verschillende aspecten van het antropologisch onderzoek van Bolk zijn dus terug te vinden bij 

zijn leerlingen. De belangrijkste hiervan hebben niet zozeer met inhoud maar juist met methode 

en perspectief te maken. De opvatting dat de antropologie een biologische wetenschap is en veel 

minder raakvlakken heeft met volkenkunde, archeologie of filologie is bij alle leerlingen van Bolk 

terug te vinden. Bij Mijsberg in de vorm van de antropogenetica, bij Van den Broek in zijn na-

druk op het (zij het theoretische) belang van de constitutieleer, waarbij de normale constitutie 

                                                 
771 Barge, ‘De methoden der physische anthropologie’ (1924) 659. 
772 zie Hendriksen en Hijmans, ‘De “rassencolleges” van Barge, een leemte in de geschiedenis van de Leidse univer-
siteit’; en Van Vree, ‘Ras, volk en cultuur’; Mok, ‘Een beladen erfenis’. 
773 Hendriksen en Hijmans, ‘De “rassencolleges” van Barge, een leemte in de geschiedenis van de Leidse universiteit’ 
199. 
774 Afkomstig uit notities van lezingen van Barge uit de jaren 1930; geciteerd uit: Hendriksen en Hijmans, ‘De “ras-
sencolleges” van Barge, een leemte in de geschiedenis van de Leidse universiteit’ 209. 
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van het individu het beste uitgangspunt was voor antropologisch onderzoek. Bij Barge lijkt deze 

biologische basis minder nadrukkelijk, maar ze schemert door in de genoemde scheiding tussen 

‘volk’ en ‘ras’. Duidelijker blijkt ze uit zijn opvatting dat het in theorie alleen mogelijk was een 

natuurlijke rasindeling te maken aan de hand van een volledig lichamelijk onderzoek van indivi-

duele lichamen en door de resultaten hiervan met elkaar te vergelijken, waarbij “zooveel mogelijk 

het geheel, de combinatie van alle kenmerken het uitgangspunt der beschouwingen zijn moet”.775 

Deze opvatting sloot niet alleen aan bij Van den Broeks harmonieuze constitutie, maar ook bij 

zijn eigen holistische wetenschapsopvatting zoals die in hoofdstuk 5 aan bod kwam. Barge besef-

te dat het in de praktijk onmogelijk was om individuele lichamen volledig op eventuele rasken-

merken te onderzoeken en daarnaast het massaonderzoek te doen waarop de antropologie in 

Barge’s ogen toch wel gegrondvest was. Daarmee koos hij wat betreft onderzoeksmethoden een 

middenweg tussen de ideale theoretische situatie en de weerbarstigheid van de onderzoeksprak-

tijk. Ook hierin zijn parallellen met Van den Broek en Bolk, voor wie de biologische basis even-

eens theorie bleef, terwijl in de praktijk hun onderzoek zich beperkte tot al dan niet grootschalige 

schedelmeting, lengtebepaling en pigmentinventarisatie. Bolk pleitte voor een status biologicus, 

maar legde er van geen mens één aan.  

Een tweede overeenkomst tussen Bolk en zijn leerlingen wat betreft de antropologische metho-

den is dat ook zij hun onderzoek (als daarvan al sprake was) vooral binnen de muren van hun 

laboratorium uitvoerden. Schedels en meetresultaten werden Van den Broek toegezonden, Mijs-

berg nam zijn eigen snijzaalmateriaal en leerlingen als basis. 

5. Anatomen en het antropologisch onderwijs 

Hoewel Bolks interesse in antropologische kwesties dus op een of andere manier vroeg of laat 

werd overgenomen door zijn leerlingen Van den Broek, Barge en Mijsberg, zodat rond 1920 de 

anatomen aan drie van de vier Nederlandse universiteiten zich wetenschappelijk in de antropolo-

gie hadden gespecialiseerd, kwam deze interesse maar mondjesmaat terug in hun onderwijs.  

Bolk, die zoals al eerder gezegd de kwesties die hem in zijn onderzoek bezighielden regelmatig in 

zijn colleges verwerkte, gaf in de cursus 1901-1902 zijn eerste lessen in de antropologie. Hij had 

een college gegeven over de schedelcapaciteit naar aanleiding van zijn studie naar het verband 

tussen schedelinhoud en –vorm.776 Van 1904 tot en met 1921 zou hij, te oordelen naar de Series 

Lectionem, structureel ieder cursusjaar een uur fysische antropologie per week hebben gegeven. 

Feitelijk had Bolk in die periode maar in zes cursusjaren dergelijke colleges gegeven. In de helft 

hiervan behandelde hij de antropologie van Nederland, “opgehelderd door kaarten en projec-

ties”777, in de andere helft de prehistorische mensenrassen en de menselijke evolutie – allicht 

kwam hierbij zijn foetalisatietheorie-in-wording aan bod. Toch had Bolk een ander doel met zijn 

antropologische colleges dan met die over de anatomie. De antropologische lessen dienden 

slechts “om mede te werken aan [de] (...) algemeene ontwikkeling” van zijn studenten.778   

                                                 
775 Barge, ‘De methoden der physische anthropologie’ (1924) 660. 
776 Amsterdamsche studentenalmanak voor 1903-1904 278. 
777 Amsterdamsche studentenalmanak voor 1911 110. 
778 Amsterdamsche studentenalmanak voor 1910 83-84. 
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Het beroemde rassencollege dat Barge op 26 november 1940 gaf was het slotcollege van een se-

rie van twaalf lessen over fysische antropologie. Deze lessen waren niet verplicht.779 Ook Barge 

gaf echter niet structureel onderwijs in de antropologie. Alleen wanneer er tijd (over) was gaf hij 

een serie colleges over het onderwerp.780 De lessen van Barge over antropologie dienden net als 

die van Bolk vooral de algemene ontwikkeling. De rassencolleges uit 1940 werden druk bezocht, 

net als eerder Bolks colleges over antropologie en prehistorie.781 

De enige anatoom bij wie antropologie wel structureel in het onderwijs aan bod moest komen, 

omdat het tot zijn officiële leeropdracht behoorde, was Mijsberg. Maar of hij daadwerkelijk meer 

tijd dan bijvoorbeeld Bolk of Barge aan de antropologie besteedde is de vraag. In ieder geval was 

in de raciale lappendeken van Nederlands-Indië enige kennis over de fysiek zo verschillende ras-

sen niet overbodig voor aanstaande inlandse medici.  

Omdat voor Nederlandse artsen deze kennis minder urgent was, tenzij ze eventueel zouden 

overwegen zich in Nederlands-Indië te vestigen,782 moeten de antropologische lessen van Barge, 

Van den Broek en Bolk vooral worden opgevat als een soort wetenschappelijk intermezzo. Al-

licht hielden de anatomen scherp voor ogen dat wetenschappelijke informatie, van welke soort 

en hoe interessant ook, nooit het hoofddoel van de anatomische lessen mocht overschaduwen: 

kennis van de menselijke bouw ten bate van de geneeskundige opleiding.  

Dat de antropologie door de andere medici aan de universiteit in het reguliere medische curricu-

lum nauwelijks van betekenis werd geacht, tonen de benoemingsprocedures van Barge en Van 

den Broek. De inhoud van Barges proefschrift telde niet mee bij de keuze voor hem. De Leidse 

medische faculteit vond het alleen belangrijk dat dit proefschrift, net als andere publicaties, toon-

de dat Barge wetenschappelijk voldoende kaliber had. Nog belangrijker vonden ze overigens zijn 

onderwijskwaliteiten. Iets dergelijks was het geval bij de benoeming van Van den Broek. De keu-

ze viel vooral op hem omdat hij als docent anatomie “volledig rijp” was. Zijn onderzoek was in 

zoverre belangrijk dat het tenminste ook op het gebied van de anatomie was. Van een van zijn 

tegenkandidaten, J.H.F. Kohlbrugge, die niet onverdienstelijk gepubliceerd had op het gebied 

van zowel anatomie, embryologie als antropologie, vreesde men dat hij zich als anatoom niet zou 

weten te beperken tot dat waar men Van den Broek bij uitstek geschikt voor achtte: het ontleed-

kundig onderwijs. Antropologie bleek in zijn geval dus niet een voordeel maar een nadeel.783 

Het lijkt er dus op dat de anatomen heel duidelijk beseften dat de antropologie nooit ten koste 

mocht gaan van de anatomie. Door zich vooral te beperken tot het antropologisch onderzoek, 

voorkwamen ze dat ze anders werden gezien dan als anatoom.  

                                                 
779 Hendriksen en Hijmans, ‘De “rassencolleges” van Barge, een leemte in de geschiedenis van de Leidse universiteit’ 
203. 
780 Barge, ‘University of Leiden department of anatomy’. 
781 Zie Hendriksen en Hijmans, ‘De “rassencolleges” van Barge, een leemte in de geschiedenis van de Leidse univer-
siteit’ en voor Bolk o.a.:Amsterdamsche studentenalmanak voor 1910 83:  “’t valt te betreuren, dat Prof. de tijd ontbrak ’t 
onderwerp, waar velen belang in stelden, af te handelen.” 
782 Zie voor discussie hierover paragraaf 7.1. 
783 Uiteindelijk zou Kohlbrugge, die in 1913 in Utrecht  tot buitengewoon hoogleraar in de etnologie werd benoemd 
vanaf dat jaar ook lessen in de antropologie gaan geven (zie Jaarboek der Rijks-Universiteit te Utrecht 1912/1913, Series 
Lectionem voor 1913/1914). 
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6. J.P. Kleiweg de Zwaan: de eerste hoogleraar in de antropologie in Nederland 

In 1919 werd Johan Pieter Kleiweg de Zwaan namens het Koloniaal Instituut te Amsterdam be-

noemd tot bijzonder hoogleraar in de antropologie en geneeskunde van de inlandse bevolking in 

de Nederlandse Koloniën.784 Met deze benoeming was het eerste en voorlopig enige hoogleraar-

schap in de antropologie in Nederland een feit. 

Kleiweg de Zwaan (1875-1971) had van 1897 tot 1903 geneeskunde gestudeerd in Amsterdam en 

daarna enige tijd in Parijs en Berlijn. In 1906 maakte hij zijn eerste onderzoeksreis. Hij ging mee 

met een Duitse expeditie van professor A. Maass uit Berlijn om op midden Sumatra antropolo-

gisch en etnologisch onderzoek te verrichten. Daarna reisde hij door naar Java, Japan en Brits-

Indië. 785 Terug in Nederland promoveerde hij in 1908 bij Bolk cum laude op het proefschrift 

Bijdrage tot de anthropologie der Menangkabau-Maleiers, gebaseerd op resultaten verkregen tijdens de 

expeditie. In 1909 werd hij toegelaten als privaatdocent in de medische cultuurgeschiedenis, maar 

hij gaf geen lessen omdat hij in 1910 weer vertrok naar Nederlands-Indië, nu op een beurs van 

het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Hij bestudeerde de inwoners van 

het eiland Nias, en maakte een groot aantal gipsafgietsel van hun gezichten. De resultaten van dit 

onderzoek, zowel de publicaties als de gezichtsmaskers zelf, werden beschouwd als belangrijke 

bijdragen tot de antropologie van de Indische archipel en vestigden Kleiwegs naam als antropo-

loog.  

In 1912 keerde hij terug naar Nederland en begon nu daadwerkelijk zijn lessen als privaatdocent. 

In 1915 werd hij aangesteld als staflid bij het Koloniaal Instituut, nadat J.C. van Eerde, de eerste 

directeur van de afdeling Volkenkunde van het Instituut het bestuur overtuigd had van de nood-

zaak van een specialist in de antropologie. Vier jaar later volgde zijn benoeming tot bijzonder 

hoogleraar aan de medische faculteit. In juli 1924 werd hij daarnaast benoemd tot buitengewoon 

hoogleraar in de prehistorie en antropologie, aan de faculteit letteren en wijsbegeerte, hoewel hij 

hiervoor pas vanaf 1928 salaris van de universiteit ontving. Tot die tijd werd hij betaald door het 

Koloniaal Instituut, waar hij inmiddels hoofd van de subafdeling voor fysische antropologie was 

geworden. Na 1927 bleef hij aan het Instituut verbonden als honorair medewerker. In 1933 werd 

zijn buitengewoon hoogleraarschap omgezet in een gewoon professoraat. In 1939 tenslotte, nam 

hij ontslag als gewoon hoogleraar aan de faculteit letteren, en tevens als bijzonder hoogleraar aan 

de medische faculteit. Hij bleef echter als honorair medewerker verbonden aan het Koloniaal 

Instituut.  

                                                 
784 Het Koloniaal Instituut in Amsterdam werd in 1910 opgericht als een landelijk instituut voor de kennis op het 
gebied van de Nederlandse Koloniën. Die kennis strekte zich uit van wetenschappen als volkenkunde en geografie 
tot aan geneeskunde (zoals tropische hygiëne) en handelskennis van allerlei tropische producten. De verschillende 
disciplines waren verspreid over aparte afdelingen. De afdeling voor Handel en die voor Volkenkunde bezaten hun 
eigen museum. De collecties van het volkenkundig  museum waren gebaseerd op het in Haarlem in 1864 opgerichte 
Koloniaal Museum en het Etnografisch Museum van Artis.  
Zie voor het bijzonder hoogleraarschap: Knegtmans, Professoren van de stad 284-286. In 1916 trad de eerste bijzonder 
hoogleraar namens het Koloniaal Instituut toe tot de Amsterdamse Universiteit: J.J. van Loghem werd benoemd tot 
hoogleraar in de tropische hygiëne. Daarna werd een leerstoel in de koloniale volkenkunde ingesteld, waarvoor het 
Koloniaal Instituut J.C. van Eerde voordroeg. 
785 Bijlage (krantenknipsel) bij brief B en W Amsterdam aan curatoren UvA 12-4-1932. Ingekomen en uitgaande 
stukken curatoren UvA 1932 nr. 60; GAA 279: 172. 
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6.1 Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie en de Anthropologische Cursus 

In augustus 1920 kreeg Kleiweg de Zwaan van de Amsterdamse Universiteit het verzoek om 

haar te vertegenwoordigen op de oprichtingsvergadering van het Institut international 

d’Anthropologie in Parijs. Hiermee bleek hij de enige afgevaardigde uit Nederland.786  

De oprichting van een dergelijk instituut had een vergelijkbaar doel als eertijds de keten van her-

seninstituten: het groeperen, coördineren en vooral centraliseren van het antropologisch onder-

zoek in ruime zin. Hoe ruim blijkt uit de vier secties waarin de onderzoekers op het congres wer-

den onderverdeeld. Een voor morfologische en functionele antropologie, een tweede voor pre-

historische antropologie en vergelijkende etnografie, dan een sectie voor etnologie en etnogenie 

en tenslotte één voor psycho-sociologie, vergelijkende etnologie, godsdienst, folklore, criminolo-

gie en eugenetica.  

Een van de besluiten die het instituut nam was dat het de regeringen van de deelnemende landen 

zou voorstellen om de universiteiten op te dragen een geregelde cursus in de antropologie te or-

ganiseren en daarnaast een elementaire cursus in de fysische antropologie tot een verplicht on-

derdeel te maken van het doctoraal in de natuurwetenschappen en geneeskunde. Bovendien zou 

het instituut niet alleen een hoofdbureau moeten hebben waar alle antropologische kennis werd 

gebundeld, ieder deelnemend land zou tevens een eigen nationaal bureau voor antropologie moe-

ten krijgen. 

In 1922 werd dan ook het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie opgericht, onder 

voorzitterschap van Kleiweg de Zwaan. Daarnaast maakten Barge en Van den Broek en de histo-

loog Boeke deel uit van dat eerste bestuur. Barge was vice-voorzitter tot 1926 en Van den Broek 

en Boeke waren ieder voorzitter van een van de secties waarin het bureau in navolging van het 

internationale instituut was onderverdeeld. Van den Broek was voorzitter van de sectie voor fysi-

sche antropologie en Boeke voor die van erfelijkheidsleer en eugenetica. In 1924 werd dit voor-

zitterschap overgenomen door Marianne van Herwerden.787 De bekleding van deze functies door 

de anatomen en biologen toont dat ze betrokken waren bij het wel en wee van de Nederlandse 

antropologie, ook al waren ze niet aanwezig geweest bij de oprichting van de moederorganisatie, 

het internationale Institut. 

Iets dergelijks was het geval bij de twee jaar later voor de eerste maal gegeven antropologische 

cursus. Zoals al gezegd had men op de oprichtingsvergadering de wens uitgesproken dat in de 

deelnemende landen jaarlijkse cursussen in de antropologie zouden worden gegeven. In januari 

1924 was dat voor Nederland zo ver. Het Nederlandse bureau organiseerde haar eerste antropo-

logische cursus, en wel in het Amsterdamse laboratorium van Bolk. De cursus was bedoeld voor 

studenten, leden van het bureau en overige geïnteresseerden. De docentengroep bestond voor de 

helft uit de bekende anatomen Bolk, Van den Broek, Barge en Mijsberg, en verder uit ‘voormalig’ 

anatoom Boeke, diens medewerker Van Herwerden, de archeoloog A. van Giffen en tenslotte 

Kleiweg de Zwaan zelf natuurlijk.788 

                                                 
786 Kleiweg de Zwaan, ‘Het “Institut International d’Antropologie”’ [feuilleton] (1921). 
787 De Wolf, Eigenheid en samenwerking 28-29. 
788 De inhoud van  Kleiwegs inleiding op de cursus (‘Hoofdlijnen in de ontwikkeling der anthropologie’) en de 
voordrachten van Bolk (‘De samenstelling en herkomst der Nederlandsche bevolking’), Barge (‘De methoden der 
physische anthropologie’) en Van Herwerden  (‘Erfelijkheidsverschijnselen bij den mensch en eugenetica’ ) is door 
dit hoofdstuk heen reeds op diverse plaatsen aan bod gekomen. Verder gaf Van den Broek een opsomming van de 
vondsten van fossiele mensachtigen, stak Boeke een algemeen verhaal af over de waarde van erfelijkheidsleer en 
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In de jaren na 1924 organiseerde het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie nog 

andere cursussen. In 1925 een over sociologie, het jaar erop over prehistorie, waar naast Kleiweg 

ook Van Giffen en ook weer Van den Broek, Barge en Mijsberg een lezing hielden. In 1928 

volgde een cursus over erfelijkheid en eugenetiek, in 1929 ging de cursus over folklore en in 1930 

over antropologie, volkenkunde en prehistorie van Nederland. Ook deze cursussen werden ge-

houden in Amsterdam, in het laboratorium van Bolk.789 

Naast cursussen gaf het Bureau vanaf 1925 ook een blad uit, het sociologisch-antropologisch 

tijdschrift Mensch en Maatschappij. Bij de oprichting was Kleiweg natuurlijk nauw betrokken. Ten-

slotte speelde hij ook een leidende rol in de organisatie van het derde internationale congres van 

het internationale Institut, dat in 1927 gehouden werd in het Koloniaal Instituut.  

Kleiweg de Zwaan ontpopte zich in de jaren 1920-1930 als een ware duizendpoot op antropolo-

gisch gebied. Naast de betrokkenheid bij het internationale instituut en het Nederlands Bureau 

en zijn cursussen en tijdschrift, was hij ook in diverse andere organisaties op antropologisch en 

geografisch gebied actief. Zo was hij enige tijd voorzitter van het Koninklijk Nederlandsch Aard-

rijkskundig Genootschap en erelid van de Royal Geographic Society.790 

6.2 Kleiwegs koloniale antropologie: een brede antropologie 

Met de benoeming van Kleiweg de Zwaan was er een hoogleraarschap in de antropologie dat 

ingevuld werd op de manier waar Steinmetz in 1892 op had gehoopt. Steinmetz doelde op an-

tropologisch onderwijs in de brede zin van het woord, inclusief de etnologie, etnografie en ar-

cheologie. Maar hij vermoedde dat het nog wel lang zou duren voor de universiteit hier klaar 

voor was, omdat de faculteitsindeling nog steeds ‘middeneeuwsch’ was.791  

Antropologie in die brede zin overschreed inderdaad de klassieke verdeling tussen de medische 

en filosofische faculteit. Kleiwegs leeropdracht was dan ook uitgesmeerd over twee professora-

ten in twee faculteiten. De interdisciplinariteit kwam voorts tot uiting in het aantal instituties dat 

inhoudelijk en bestuurlijk betrokken was bij zijn hoogleraarschap. Kleiweg had drie werkkringen: 

naast de twee faculteiten ook het Koloniaal Instituut, dat het professoraat natuurlijk vooral de 

kant van de koloniale antropologie opstuurde.  

De onderwerpen die Kleiweg de Zwaan in zijn lessen behandelde, of het nu was tijdens zijn pri-

vaatdocentschap of zijn professoraat, varieerden dan ook enorm: de Griekse geneeskunde voor 

Hippocrates, de geneeskunde van de “inlanders van onze Oost en andere volken van primitieve 

beschaving”, “de praehistorische mensch en zijn cultuur”, de primitieve godsdiensten in de Indi-

sche archipel, de geneeskunde van de inlanders in verband met hun godsdienst, algemene antro-

                                                                                                                                                        

besprak Mijsberg in zijn voordracht ‘Over de afstamming van den mensch’, de fossiele mensachtigen vanuit evoluti-
onair-morfologisch perspectief, in het bijzonder van Bolks foetalisatiehypothese. Kleiweg de Zwaan sloot af met een 
voordracht over de samenstelling van de bevolking van Nederlands-Indië.  
789 Zie Mensch en Maatschappij jaargangen 1925-1930 voor de overzichten van de cursussen. 
790 Bijlage (krantenknipsel) bij brief B en W Amsterdam aan curatoren UvA, 12-4-1932. Ingekomen en uitgaande 
stukken curatoren UvA 1932 nr. 60; GAA 279: 172. 
791 Steinmetz, ‘Anthropologie als universiteitsvak’ 330. Overigens zou Steinmetz later als hoogleraar aardrijkskunde 
en volkenkunde in Amsterdam (1907-1933) zelf ook het onderscheid tussen etnologie, etnografie en antropologie 
niet strikt aanhouden en o.a. rassenkwesties en erfelijkheid van psychische eigenschappen in zijn lessen bespreken. 
(Zie Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1911 162-163, voor 1912 133-136, voor 1914 133-134). Hetzelfde gold overi-
gens voor zijn voorganger Kan die in zijn bespreking van de volkenkunde eveneens hoofdstukken over de “zuivere 
anthropologie” en de “geographische anthropologie.” besprak (Amsterdamsche studentenalmanak voor 1907 288). Het 
gold overigens ook voor Kohlbrugge in Utrecht (zie noot 109). 
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pologie, en tenslotte de indeling der mensenrassen – de betekenis van lichaamslengte, hoofd-

vorm, gelaatsvorm en eigenschappen van de huid, ogen en haar als antropologische kenmerken 

en bovendien de invloeden van de omgeving op de lichaamseigenschappen van de mens. Overi-

gens gaf Kleiweg pas vanaf het cursusjaar 1916-1916 met enige regelmaat college, en dan meestal 

maar enkele uren per week.792 

Dat Kleiweg de antropologie van meet af aan als een breed, of beter, als een weinig afgebakend 

studievak opvatte, blijkt uit wat hij hierover zei in zijn inaugurele rede uit 1919. Het vak “brengt 

hare beoefenaars in voortdurende aanraking met die van andere, min of meer verwijderde leer-

vakken.”Allereerst noemde hij de anatomie en embryologie en ten tweede de volkenkunde. 

Daarnaast behoorden vraagstukken uit vakgebieden van de prehistorie, archeologie en paleonto-

logie voor een deel tot het terrein van de antropoloog. En tenslotte hield de antropoloog zich 

bezig met vraagstukken op het gebied van erfelijkheidsleer en de rassenkruising, rassenpatholo-

gie, rassenhygiëne en eugenetica, “de verbetering van het menschdom naar lichaam en geest”793 

De verwijzing naar de erfelijkheidsleer en eugenetica is opvallend. Hoewel Kleiweg namelijk wel 

degelijk net als Bolk c.s. de biologische basis van de antropologie onderschreef, en bijvoorbeeld 

in zijn onderwijs ook aandacht had voor de erfelijkheidsleer,794 en als maatschappelijk betrokken 

antropoloog een voorstander was van eugenetische maatregelen, was hij juist niet actief in de eu-

genetische beweging. Dat zal alles te maken hebben gehad met zijn daadwerkelijke onderzoeksin-

teresses. Vatte hij de antropologie als studievak breed op, zijn hart lag – ook in zijn onderwijs – 

vooral bij de combinatie van prehistorische en primitieve cultuur en rassen- en volkenkunde van 

Nederlands-Indië. In zijn onderzoekingen zette hij bovenal de fysieke toestand van de bevol-

kingsgroepen in de Oost om in getallen - in schedelmaten, vormverhoudingen en bijvoorbeeld 

percentages bogen, lissen en spiralen in de vingerafdrukken van tegen de 5000 inlanders uit Su-

matra.795  

7 Het ontslag van Kleiweg de Zwaan 

Kleiweg de Zwaans brede antropologische interesse en kennis, maar vooral de brede leerop-

dracht en betrokkenheid hierin van twee organisaties, universiteit en Koloniaal instituut, zorgden 

voor nogal wat verschillen in opvatting over de waardering en het belang van het vakgebied. 

In 1938 deed Kleiweg de Zwaan het verzoek aan de curatoren van de universiteit om doorbeta-

ling van salaris tijdens een op handen zijnde studiereis naar Nederlands-Indië. De curatoren we-

zen het verzoek af omdat ze de reis als langdurig verlof beschouwden, en hierbij was doorbeta-

                                                 
792 Zie Jaarboek der Universiteit van Amsterdam 1909/1910-1922/1923 (ihb. 1917/1918 87).In de cursus 1930-1931 gaf 
hij twee uur college antropologie en prehistorie aan vijf studenten in de faculteit letteren en wijsbegeerte en één uur 
capita selecta uit de antropologie aan circa 80 studenten in de medische faculteit Bijlage bij stuk nr.  395 van inge-
komen en uitgaande stukken curatoren UvA 1931, gevoegd bij brief  B en W Amsterdam aan curatoren UvA, 12-4-
1932. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1932 nr. 60; GAA 279: 172. 
793 Kleiweg de Zwaan, De mensch en zijn omgeving (1919) 28-30. 
794 Te oordelen naar de literatuur die studenten voor zijn lessen moesten bestuderen, (Jaarboek der universiteit van Am-
sterdam 1923/1924 107-108). 
795 Een greep uit de studies van Kleiweg de Zwaan: ‘Gebruiken en ziekten der inlanders van onzen Oost en hun 
ethnologische beteekenis’ (1916); ‘Over de penis-staafjes der inlanders van den Indischen Archipel’ (1920); ‘Das 
Verhältnis des Gesichtsschädels zu dem Hirnschädel, sowie die Lage und die Dimensionen des Schläfenbeins bei 
Papua- und bei Holländischen Schädeln’ (1935) Het laatstgenoemde voorbeeld in de tekst komt uit ‘Daktylosko-
pisch onderzoek bij de Niassers’ (1911). 
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ling niet gebruikelijk.796 Kleiweg maakte de reis toch, maar na terugkeer een klein jaar later diende 

hij op 1 juni 1939 zijn ontslag in. 

In een boze brief motiveerde hij zijn ontslag. Ten eerste moesten curatoren inzien dat een antro-

poloog voor het verkrijgen van zijn studiemateriaal verplicht was om onderzoek in het veld te 

verrichten. In tegenstelling tot andere hoogleraren kon hij zijn studiemateriaal niet in laboratori-

um of studeerkamer verkrijgen. Om volkeren te bestuderen moest hij naar buiten. En omdat hij 

zelf gespecialiseerd was in de bevolking van Indië, moest hij daar natuurlijk naartoe. Toch had de 

studiereis het onderwijs aan de universiteit niet in gevaar gebracht: tijdens zijn afwezigheid waren 

zijn lessen waargenomen door zeer bevoegde mensen.  

Kleiweg de Zwaan besloot dat hij niet meer wilde werken bij een universiteit waar wetenschappe-

lijke ondernemingslust en drang tot eigen onderzoek gestraft werden door inhouding van loon. 

Zo werd het wetenschappelijk onderzoek, volgens Kleiweg het primaire doel van een universi-

teit, niet bevorderd maar juist bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt.797 Het is natuurlijk maar de 

vraag of de bestuurders van de universiteit het wat betreft de taak van hun instelling met Kleiweg 

eens waren. Hoewel sinds de nieuwe wet op het hoger onderwijs het doen van wetenschappelijk 

onderzoek tot de taken van de universiteit behoorde, was de instelling zeker in de ogen van de 

bestuurders toch nog vooral een onderwijsinstituut.  

7.1 De opvolging: antropologie als lectoraat bij de anatomie 

In ieder geval moest er een opvolger komen, zoveel was duidelijk. Maar wie was het meest ge-

schikt? En vooral lastig: hoe werd het probleem van de interfacultaire combinatie van vakken 

opgelost die Kleiweg de Zwaan op het lijf was geschreven? En ook niet onbelangrijk: wie ging de 

eventuele nieuwe hoogleraar betalen? 

De secretaris van de curatoren van de universiteit, Piet Otten polste hierover vertrouwelijk zijn 

goede vriend Bertram Schrieke. Deze was sinds 1936 bijzonder hoogleraar koloniale volkenkun-

de en sinds 1938 bovendien directeur van de afdeling volkenkunde van het Koloniaal Instituut.  

Schrieke stelde allereerst dat het bestuur van het Koloniaal Instituut wat betreft een vervanging 

van het bijzonder hoogleraarschap van Kleiweg de Zwaan een afwachtende houding aannam 

Waarom zou het Instituut een bijzonder professoraat in stand houden als er al een gewoon 

hoogleraarschap in die vakken werd benoemd? 

Wat Kleiwegs vervanging aan de universiteit betreft, was het voor Schrieke duidelijk dat er in-

derdaad niet één persoon te vinden zou zijn die algemene antropologie, antropologie van Neder-

lands-Indië, algemene prehistorie en die van Nederlands-Indië kon doceren. Dat ook de medi-

sche faculteit dit inzag, bleek uit wat Schrieke vernomen had. Deze faculteit wilde het onderwijs 

in de antropologie behouden en had volgens Schrieke hiervoor H.J.T. Bijlmer, privaatdocent in 

de humane erfelijkheidsleer, op het oog. Deze had in Indië diverse antropologische studies ver-

richt. Schrieke, die Bijlmer naar eigen zeggen goed kende, antwoordde Otten dat het hem een 

slecht idee leek voor deze een gewoon hoogleraarschap in de antropologie in te stellen, aangezien 

                                                 
796 Dubbelen not. curatoren UvA, 29-8-1938; GAA 179: 102.  
797 brief Kleiweg de Zwaan aan curatoren UvA, 3-6-1939. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1939 nr. 
208; GAA 279: 212. 
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hij weliswaar “ijverig, ambitieus, maar middelmatig zonder een zweem van oorspronkelijkheid” 

was.798 Een lectoraat voor Bijlmer was meer dan voldoende.  

Aangaande de vervanging van de prehistorie in de leeropdracht van Kleiweg de Zwaan stelde 

Schrieke voor zijn eigen leeropdracht uit te breiden met de prehistorie van Nederlands-Indië, 

waarbij de algemene prehistorie als inleiding hierop behandeld kon worden. “Zoo deed Kleiweg 

het ook,” aldus Schrieke. Zijn oplossing was de meest goedkope, zo rekende hij zijn vriend voor. 

De enige extra kosten bestonden uit een lichte verhoging van zijn salaris tot dat van een buiten-

gewoon hoogleraar. Met het lectoraat in de antropologie voor Bijlmer en met de uitbreiding van 

zijn eigen leeropdracht met de prehistorie kon volgens Schrieke het bijzonder hoogleraarschap 

van het Koninklijk Instituut vervallen.799 

Met deze opmerking en met het ontslag van Kleiweg de Zwaan, verviel ook de kenmerkende 

drie-eenheid die de academische antropologie in Amsterdam in de jaren 1920 en 1930 in de 

greep hield. Kleiweg de Zwaan had door zijn brede interesse het draagvlak voor de antropologie 

in Amsterdam kunnen creëren. Maar als zo vaak bij brede oriëntatie (we zagen het ook bij de 

kandidatuur van Kohlbrugge voor de post van anatomie in 1909 in Utrecht) bleef het daardoor 

een wankel draagvlak. Na zijn vertrek gingen de drie partijen ieder hun weg. Het Koloniaal Insti-

tuut hield zich tot 1950 buiten het academisch onderwijs in de antropologie. De faculteit letteren 

ging op zoek naar een prehistoricus, de faculteit geneeskunde naar een antropoloog.  

Wat voor een antropoloog wilde de faculteit? Men was unaniem in de opvatting dat in het on-

derwijs van de antropologie moest worden voorzien. De belangrijkste reden was de grote bete-

kenis die men inmiddels voor de ‘algemeen’800 medische opleiding toekende aan de al eerder be-

sproken constitutieleer, waartoe men zowel de menselijke erfelijkheidsleer, eugenetica en de leer 

der bloedgroepen rekende. 

Daarnaast waren er ook nog antropologische onderzoeksrichtingen die weliswaar buiten het ka-

der van de algemeen medische opleiding vielen, zoals de etnologische antropologie en de rassen-

kunde, maar die wel van belang waren voor de arts die naar Indië ging en om die reden verdien-

den onderwezen te worden.801 De faculteit maakte dus het onderscheid tussen een meer bioche-

mische en toegepaste biologisch antropologische richting, en de meer descriptieve volkenkundige 

variant. Vooral van die eerste zag men de waarde. 

Het liefste zag de faculteit natuurlijk dat voor de antropologie een afzonderlijke leerstoel zou 

worden ingesteld, maar de medici begrepen ook wel dat in tijd van crisis die oplossing te duur 

zou zijn. Het beste alternatief was daarom volgens hen om dit onderwijs op te dragen aan de 

hoogleraar in de anatomie. Die kon het dan laten onderwijzen door een van zijn assistenten. 

Woerdeman, die de aangever van dit plan was, doelde hierbij op de al genoemde assistent Arie de 

Froe. De faculteit stelde dat deze zeer geschikt was, omdat hij erg geïnteresseerd was geraakt in 

                                                 
798 Hetzelfde oordeel had hij overigens over Kleiweg de Zwaan. 
799 Vertrouwelijke brief Schrieke aan Otten, 15-7-1939. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1939 nr. 
208; GAA 279: 212.  
800 Onderstreept in tekst. Op dat moment was er veel discussie over de vernieuwing van het medisch onderwijs. In 
de propedeuse wilde men af van zoölogie en botanie en meer nadruk op biologie, erfelijkheidsleer en fysiologie. 
Hoewel de faculteit het niet zo in haar voorstel noemde, meenden curatoren toch dat het voorstel van de faculteit in 
verband stond met deze wijziging van de preklinische medische opleiding, zoals die indertijd door Prof. Snapper als 
wenselijk was uitgesproken. Zie dubbelen van not. curatoren UvA, 8-1-1940, GAA 279: 102. 
801 Brief fac.geneeskunde aan curatoren UvA, 27-12-1939, Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1939 nr. 
208; GAA 279: 212. 
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de antropologie. Deze oplossing had als voordeel dat niet alleen de kosten gering waren, maar 

dat door de band met de anatomie bovendien gewaarborgd werd dat het vakgebied een harmoni-

sche plaats in het medische curriculum kreeg. Zo zou niet alleen de medische opleiding, maar 

ook de wetenschap het best worden gediend.802 

De curatoren vonden deze oplossing echter niet geschikt. Wat ze vooral tegenstond was dat de 

faculteit zo maar één kant van de antropologie tot haar recht zou laten komen. De etnologische 

antropologie,803 zo belangrijk voor Nederland met zijn diverse rassen omvattende koloniën, zou 

dan niet meer worden onderwezen. Daarbij vonden ze het bezwaarlijk dat het onderwijs werd 

opgedragen aan een assistent bij de anatomie (De Froe), die zich nog in het genoemde vak nader 

moest specialiseren.804  

De medische faculteit reageerde verbaasd: de curatoren wilden toch juist dat er gezocht werd 

naar een oplossing die niet te veel zou kosten? Met meer beschikbaar geld zou natuurlijk gekozen 

zijn voor een afzonderlijke leerstoel in de antropologie waarin het vak in ruimste zin kon worden 

onderwezen en niet alleen de de biologische onderdelen erfelijkheidsleer, eugenetica, constitutie-

leer en leer der bloedgroepen aan bod zouden komen, maar ook de prehistorische en etnologi-

sche antropologie.  

Wat betreft die etnologische antropologie herhaalden de medici hun overtuiging van het belang 

hiervan voor artsen die in Indië gingen werken. Ze wezen er echter ook op dat het aantal studen-

ten dat die richting op ging beperkt was. Bovendien konden die studenten dan toch terecht bij 

het Koloniaal Instituut.  

De faculteit gaf toe dat haar oordeel als geheel vooral voortkwam uit wat Woerdeman had voor-

gesteld. Maar dat was niet vreemd: vanwege de aard van de antropologie was de faculteit in eerste 

instantie aangewezen op het oordeel van de hoogleraar anatomie. De omstandigheid om het on-

derwijs onder leiding van Woerdeman aan de assistent De Froe op te dragen waren juist gunstig 

omdat deze zich al een aantal jaren wetenschappelijk op antropologisch gebied bezighield en dus 

al was voorbereid en zich niet, zoals curatoren eerder aannamen, nog moest specialiseren. De 

Froes interesse en aanleg voor antropologie waren al in een aantal publicaties tot uiting geko-

men.805 Zo was hij in 1938 gepromoveerd op het proefschrift Meetbare variabelen van den menschelij-

ken schedel en hun onderlinge correlaties in verband met leeftijd en geslacht. Bovendie zou hij in de loop van 

1940 beginnen met de opgraving van menselijke resten op het voormalig eiland Schokland en de 

wetenschappelijke bewerking hiervan. 

Op de door curatoren gestelde vraag of de “bekwaamheid en werkkracht” van H.J.T. Bijlmer 

niet konden worden ingezet,806 antwoordde de faculteit dat ze hiertoe geen redenen zag.807 Deze 

afwijzing had waarschijnlijk te maken met Bijlmers betrekking bij het Kinabureau in Amsterdam, 

waar hij een behoorlijk inkomen had. Alleen een buitengewoon hoogleraarschap of lectoraat le-

                                                 
802 ibid. 
803 in de dubbelen van not. curatoren UvA, 89-1-1940 (GAA 279: 102) staat het als rassenleer genoemd. 
804 Brief curatoren UvA aan fac. geneeskunde, 23-1-1940. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1939 nr. 
208; GAA 279: 212. 
805 Brief fac. geneeskunde aan curatoren UvA, 15-3-1940. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1939 nr. 
208; GAA 279: 212. 
806 Brief curatoren UvA aan fac. geneeskunde, 23-1-1940. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1939 nr. 
208; GAA 279: 212. 
807 Brief fac. geneeskunde aan curatoren UvA, 15-3-1940. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1939 nr. 
208; GAA 279: 212. 
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verde een salaris dat voor hem aanvaardbaar zou zijn. Bijlmer was dus gewoon te duur.808 Toch 

was het niet alleen vanwege financiële overwegingen dat de faculteit Bijlmer niet kandideerde. De 

medici twijfelden toch ook aan zijn inhoudelijke en organisatorische kwaliteiten. Op het gebied 

van de menselijke genetica, het deel van de antropologie dat de medici het belangrijkste vonden, 

werd hij niet geacht voldoende fundamentele kennis te bezitten om met gezag een hoogleraar-

schap in de antropologie te vervullen. Daarbij zou bij een eventuele instelling van een leerstoel 

een apart laboratorium moeten worden gesticht en de organisatie hiervan zou Bijlmer ver te bo-

ven gaan.809 

De curatoren gingen voorlopig akkoord met de zienswijze van de faculteit en vroegen officieel 

naar de kosten van de voorgedragen oplossing.810 Ze berichtten aan het Koloniaal Instituut dat 

met de oplossing van de faculteit de etnologische antropologie nu vrijwel zeker buiten de boot 

zou vallen. Omdat ze het toch een gemis voor de universiteit vonden, vroegen ze het Instituut of 

hierin voor een oplossing kon zorgen.  

Hoewel het Instituut de mening van het curatorium deelde, wilde het hier evenmin de financiële 

consequentie voor dragen. De enige oplossing was voorlopig dat studenten met speciale interesse 

voor de antropologie van de overzeese gewesten zich persoonlijk zouden wenden tot Kleiweg de 

Zwaan, die immers nog steeds honorair medewerker aan het Instituut was.811 Voor curatoren was 

deze oplossing geen optie, gezien het officiële ontslag van Kleiweg de Zwaan als hoogleraar.812  

Omdat de faculteit geneeskunde ook na een laatste verzoek van de curatoren geen aanleiding zag 

om haar eerder genoemd voorstel te wijzigen, verdween het onderwijs in de etnologische antro-

pologie dus definitief uit het universitaire onderwijs.813 De Froe werd lector in de antropologie en 

daarmee werd het onderwijs in dit vakgebied beperkt tot een ‘Nederlandse’ antropologie en erfe-

lijkheidsleer. Deze richting sloot aan bij zijn opgravingen op Schokland en de wetenschappelijke 

bewerking hiervan, maar ook bij zijn betrokkenheid bij het onderzoek naar de bevolking van de 

Zuiderzeepolders.814  

De faculteit (en dus vooral Woerdeman) had net als de eugenetische beweging (en Bolk) veel 

vertrouwen in deze biologische antropologie van erfelijkheidsonderzoek. De belangrijkste reden 

voor Woerdeman om Bijlmer echter keer op keer als ongeschikt terzijde te schuiven was echter 

een veeleer een opportunistische. De Froe hield zich net zo goed bezig met niet-biochemisch 

antropologisch onderzoek. Zo bestond het wetenschappelijk bewerken van het materiaal uit 

                                                 
808 Zie hiervoor: Afschrift brief Snijders en Schrieke aan Raad van beheer van het Koloniaal Instituut, 6-6-1940. In-
gekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1939 nr. 208; GAA 279: 212.  
809 dubbelen not curatoren UvA, 1-4-1940; GAA 279: 102.  
810 De faculteit kwam na overleg met Woerdeman op 2400,- gulden per jaar. 1900,- voor personeel (toelage De Froe 
en aanstelling van een nieuwe tweede assistent); 200,- gulden voor de aanschaf van instrumentarium voor een aan 
studenten te geven cursus in antropometrie en tenslotte 300,- gulden voor lidmaatschap van belangrijke antropologi-
sche tijdschriften. Brief fac. geneeskunde aan curatoren UvA, 29-4-1940. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren 
UvA 1939 nr. 208; GAA 279: 212.  
811 brief Koloniaal Instituut aan curatoren UvA, 18-6-1940. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1939 
nr. 208; GAA 279: 212. 
812 dubbelen not. curatoren UvA, 1-7-1940; GAA 279: 102. 
813 brief curatoren UvA aan fac. geneeskunde, 8-7-1940; brief fac. geneeskunde aan curatoren UvA, 2-12-1940. Inge-
komen en uitgaande stukken curatoren UvA 1939 nr. 208; GAA 279: 212. 
814 Later hield De Froe zich, net als de directeur van het Centraal Instituut van Hersenonderzoek C.U. Ariëns Kap-
pers, ook een autoriteit op het gebied van de rassenleer, bezig met rasbepaling van Sefardische joden in een poging 
ze als mediterraan ras - en dus niet-joods - voor deportatie te behoeden. Een klein lichtpunt in een wetenschappelij-
ke richting die inmiddels onder aanvoering van de Duitse bezetter aan een duister doel bijdroeg.  



 245 

Schokland uit niets anders dan uit ouderwetse antropometrie, het nauwkeurig opmeten van de 

beenderen. Het lectoraat in de antropologie als onderdeel van de anatomie betekende voor 

Woerdeman uitbreiding van zijn personeel, iets waar hij dringend behoefte aan had. In 1931 was 

hij met veel beloften vanuit Groningen naar Amsterdam gehaald, maar zoals ik in het volgende 

hoofdstuk zal laten zien, bepaalde de crisis in de jaren 1930 anders. De antropologie was voor 

hem een middel en geen doel.  

Conclusie 

Door Bolk en diens leerlingen nam het academisch antropologisch onderzoek een hoge vlucht. 

Vooral de bevolking van Nederland werd – letterlijk – op de kaart gezet. Dat gebeurde eerst 

door Bolk alleen, wat leidde tot zijn imposante verzameling van gegevens over pigmentatie van 

bijna een half miljoen Nederlanders aangevuld met data over hoofdmaten. Later werd dit onder-

zoek mede door zijn leerlingen voortgezet door de antropologische commissie van de Koninklij-

ke Akademie van Wetenschappen. 

Op drie belangrijke punten verschilde Bolk als antropoloog met zijn voorgangers, maar ook met 

de later tot eerste en voorlopig enige hoogleraar in de antropologie benoemde J.P. Kleiweg de 

Zwaan. Ten eerste was dat in de officiële functie waarin Bolk onderzoek deed, ten tweede in de 

praktische manier waarop hij het uitvoerde en ten derde in zijn wetenschappelijke perspectief.  

Academische of private antropologie 

Een belangrijk verschil tussen Bolk (en zijn leerlingen) en toonaangevende antropologen uit de 

late 19e eeuw zoals vader en zoon Sasse, de paleoantropoloog Eugène Dubois en etnologisch 

antropologen als Kleiweg de Zwaan en Kohlbrugge had te maken met hun officiële functie. Bolk 

en zijn leerlingen hielden zich met antropologie bezig bij hoofde van hun universitaire functie als 

hoogleraar anatomie, terwijl de antropologen uit de late 19e eeuw, inclusief de jonge Eugène Du-

bois private onderzoekers waren. Ook Kleiweg de Zwaan en Kohlbrugge waren tijdens hun 

meest actieve onderzoeksperiode niet aan de Universiteit verbonden. Een universitaire aanstel-

ling legde beperkingen op aan de manier waarop het antropologisch onderzoek uitgevoerd kon 

worden. Wie een druk lesrooster had, zoals een hoogleraar in een medisch zo centraal vak als de 

anatomie, kwam niet of nauwelijks aan veldwerk toe, zeker als dat een expeditie naar Nederlands-

Indie betrof. Kleiweg de Zwaan, Kohlbrugge en Dubois, die uiteindelijk wel een leerstoel kregen, 

sloten daarmee hun actieve antropologische onderzoeksperiode. Dubois werd hoogleraar in de 

geologie, Kohlbrugge in de etnologie en Kleiweg de Zwaan in de antropologie. Toen die laatste 

zijn reislust bij wijze van spreken niet meer wist te onderdrukken, nam hij ontslag. Expeditie en 

universitaire positie gingen slecht samen.  

Bolk was genoodzaakt om op zijn lab te blijven en dus voor een bepaalde vorm van onderzoek 

te kiezen. Zijn onderzoek was grotendeels gebaseerd op meetgegevens (van ondermeer pigmen-

tatie) die door anderen waren bijeengebracht - zij het veelal in zijn opdracht. Ook voor de sche-

delmetingen hoefde hij zijn lab niet uit. De schedels bevonden zich al in zijn collectie of werden 

hem toegezonden. Eenzelfde principe is terug te zien in het antropologisch werk van Van den 

Broek. Ook hij schreef over Papoea’s aan de hand van schedels, haarmonsters en foto’s die hem 

werden toegezonden. Van den Broek ontpopte zich bovendien als een kenner van de prehistori-

sche antropologie zonder hiervoor eigen onderzoek (opgravingen) te hebben uitgevoerd. Als la-
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boratoriumwetenschapper was zijn kennis van deze richting dus beperkt tot de theorie. Iets der-

gelijks gold voor de rassenkennis van Barge.  

Een positie als hoogleraar anatomie opende juist ook deuren die voor de private antropologen 

gesloten bleven. Niet voor niets zocht Sasse jr. via Cornelis Winkler een mogelijkheid om meer 

academische betrokkenheid van zijn antropologische vereniging. Bolks positie als hoofdstedelijke 

anatoom gaf het aanzien dat menig schoolhoofd deed besluiten tot invulling van zijn vragenlijst 

naar pigmentatie. Nog meer gewicht kreeg Bolks onderzoek toen hij het onder de banier van de 

Koninklijke Akademie van Wetenschappen kon laten uitvoeren door zijn antropologische com-

missie. Hij was in staat een dergelijke commissie in het leven te roepen juist omdat hij als ver-

maard anatoom het secretariaat van de KNAW onder zijn hoede had. Ook bij anderen werd de 

status deels bepaald door hun academische positie. Zo wist Barge als rassenkenner aanzien te 

krijgen juist omdat hij als hoogleraar anatomie ook een veel gevraagd spreker was. Kleiweg de 

Zwaan kreeg vooral aanzien nadat hij tot hoogleraar benoemd was. Toen kon hij als afgezant 

deelnemen aan diverse wetenschappelijke congressen en universiteiten en de regering vertegen-

woordigen. 

Veldwerk of labwerk 

Een punt van verschil tussen Bolk en de private antropologen van het veld hield enigszins ver-

band met het academisch gebonden zijn van de één en de vrijheid van de anderen. De hoeveel-

heid gegevens die één onderzoeker kon verzamelen tijdens een opgraving of expeditie was be-

perkt. De oude antropologen van Nederlandse bodem schreven artikelen gebaseerd op metingen 

van enkele tot enkele tientallen opgegraven schedels; Kleiweg de Zwaan schreef een proefschrift 

over één volk, de Minangkabauers uit midden Sumatra. Wat deze onderzoekers gemeen hadden 

was dat het hoofddoel van hun werk lag in de zo volledig mogelijke beschrijving van die beperkte 

hoeveelheid eenheden. Zo namen de oude antropologen en Kleiweg de Zwaan van iedere opge-

graven schedel of Minangkabauer een groot aantal verschillende maten. Bovendien beschreef 

Kleiweg nauwkeurig ook andere opvallende raskenmerken en culturele uitingen. Voor de nauw-

keurige beschrijving kon immers van alles van wetenschappelijke waarde zijn. Het belang lag in 

het feit dat een dergelijke nauwkeurige beschrijving van die schedels, volkeren of, zoals in het 

geval van Dubois, fossielen, nog niet voorhanden was. Op deze manier dienden deze beschrij-

vingen de antropologische wetenschap als geheel.  

Bolks benadering was anders. In het boekje De pionier stelde hij juist dat het belangrijker was om 

van een groot aantal mensen juist een klein aantal goed meetbare kenmerken te registreren. Zijn 

besef van statistiek, het belang van het grote getal, dwong hem tot een duidelijke keuze in ken-

merken. Van de schedelmaten was de index cephalicus voldoende, van de uiterlijke kenmerken 

de pigmentatie. De meer dan een half miljoen gegevens van lengte, pigmentatie en hoofdmaat 

van levende Nederlanders die hij per post ontving zijn hiervan het belangrijkste resultaat. De 

keuze werd vooral bepaald door de mate waarin het kenmerk bruikbaar was om een vraagstuk - 

bijvoorbeeld naar de antropologische herkomst van de Nederlandse bevolking - op te lossen. 

Bovendien kon hij ook niet anders dan een beperkt aantal gegevens als uitgangspunt nemen, 

omdat hij voor zijn onderzoek afhankelijk was van de bepalingen van anderen. De schoolhoof-

den die zijn pigmentatielijsten moesten invullen waren gebaat bij een zo eenvoudig mogelijke 

opgave.  
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Beperkte biologische antropologie en ‘brede’ volkenkundige antropologie 

Het belangrijkste verschil tussen enerzijds Bolk, diens leerlingen en ook Woerdeman en ander-

zijds Kleiweg de Zwaan, maar bijvoorbeeld ook Kohlbrugge en (de jonge) Steinmetz had te ma-

ken met hun visie op de breedte van het vakgebied. De groep van Bolk, anatomen van huis uit, 

hield zich aan een vrij scherp begrensde variant van de antropologie en wel een waarvan de bio-

logie het uitgangspunt was. De anderen hanteerden binnen hun gelederen of in hun leeropdracht 

een veel bredere opvatting over de antropologie, waartoe naast die fysische antropologie met zijn 

biologische basis ook de volkenkunde, prehistorie en archeologie behoorden. De verschillen in 

opvatting over de breedte van het vakgebied komen vooral tot uiting in de opgerichte organisa-

ties. Bolks antropologische commissie beperkte zich tot antropometrie en biochemie, terwijl het 

Internationale Institut d’Anthropologie het vakgebied breed opvatte. Hetzelfde gold voor Klei-

wegs Nationaal Bureau voor Antropologie en het tijdschrift Mensch en Maatschappij. Ook Johan 

Sasse’s Nederlandsche Anthropologische Vereniging beperkte zich niet tot de studie van de fysi-

sche antropologie alleen, ook al gold dit wel voor Sasse persoonlijk. 

Daarbij moet dan weer gezegd worden dat bij het craniometrisch onderzoek van de ‘oude’ an-

tropologen als vader en zoon Sasse de schedelmaten weliswaar beschouwd werden als erfelijke 

kenmerken en daarmee dus als een biologisch gegeven, maar dat in hun theoretisch kader die 

biologische basis verder nauwelijks een rol speelde. Kleiweg de Zwaan zag de biologische basis 

van de antropologie zeker niet over het hoofd, maar deed zijn eigen antropometrisch onderzoek 

toch vooral vanuit een persoonlijke brede antropologische interesse. 

Anders dan bij de Sasse’s of bij Kleiweg de Zwaan was bij Bolk de biologische basis van zijn an-

tropologische bevindingen nooit ver weg, net zo min als de maatschappelijke en medische rele-

vantie ervan. Een mooi voorbeeld is de veronderstelde degeneratie van de Friese stam: onder-

zoek naar de herkomst van onze bevolking werd in een biologisch (in dit geval een orthogene-

tisch) kader geplaatst dat aansloot bij zijn andere onderzoek. Uiteindelijk zou zijn biologische 

retardatietheorie de verschillen tussen rassen niet alleen biologisch maar zelfs specifiek bioche-

misch verklaren, door te stellen dat die verschillen te maken hadden met verschillen in hormoon-

spiegels. Hiermee sloot Bolk aan bij nieuwe medische en biologische ontwikkelingen waarin de 

inwendige constitutie, het biologisch functionerende lichaam als wisselwerking tussen erfelijke 

eigenschappen en uitwendige omstandigheden centraal stond. Deze richting, die zich ondermeer 

van biochemische methoden als bloedgroepenbepaling bediende, werd vooral door de eugeneti-

sche beweging als veelbelovend beschouwd. Naast maatschappelijk relevant werd deze richting 

echter ook medisch van groot belang geacht, en om die reden van nut in het geneeskundig curri-

culum. 

Hoewel Bolk sterk van het belang van deze nieuwe antropologische methoden doordrongen was 

en niet voor niets een sectie van de antropologische commissie voor het biochemisch onderzoek 

inrichtte, bleef zijn eigen onderzoek praktisch toch uitsluitend gebaseerd op antropometrie, net 

als Van den Broek overigens. Wat dit betreft sloot de antropologie van Bolk en zijn leerlingen – 

sterk biologisch in theorie, maar puur morfologisch in de praktijk - aan bij hun andere weten-

schappelijk onderzoek, zoals dat in hoofdstuk 5 aan bod kwam. Bolks retardatietheorie was een 

biologische (fysiologische) theorie waarvan de bouwstenen uit strikt morfologisch onderzoek 

afkomstig waren.  
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De antropometrie was tenslotte ook de belangrijkste overeenkomst tussen alle in dit hoofdstuk 

genoemde antropologen. Of ze nu etnologische, biologische of private antropologen waren, ze 

vonden elkaar in de onderzoekspraktijk van het doen van het nemen van lichaamsmaten. 

Facultaire schifting 

In de vorm van het hoogleraarschap in de antropologie hield de brede benadering van de antro-

pologie uiteindelijk niet stand in een krachtenveld tussen twee faculteiten met ieder hun eigen 

doel. Enerzijds was dat medisch nut en feitelijkheid en anderzijds filosofische beschouwelijkheid. 

Bovendien betekenden Kleiwegs voorkeur voor koloniale antropologie en zijn derde werkkring 

het Koloniaal Instituut een extra complicerende factor. Die koloniale antropologie mocht dan 

geschikt zijn voor een bijzonder hoogleraarschap namens dit Instituut, voor een (buiten)gewoon 

professoraat of lectoraat, passend in een van de twee reguliere curricula van de faculteiten, was 

dat niet het geval.  

Twintig jaar had Steinmetz’ wensdroom uiteindelijk stand gehouden, toen spatte deze als een 

zeepbel uiteen. Alleen binnen de gelederen van het Koloniaal Instituut bleef de brede antropolo-

gische opvatting standhouden. Het Instituut bleef ook na de bezetting een antropologische afde-

ling behouden en schedels verzamelen uit de voormalig koloniën. Bij de faculteit letteren werd de 

prehistorie het domein van een van Nederlands meest toonaangevende archeologen, Adrie van 

Giffen, voor wie raciale kwesties geen doel meer waren van het onderzoek. Bij de anatomie ont-

stond onder leiding van De Froe het Antropobiologisch Instituut, dat net als de vergelijkbare 

afdeling onder het beheer van Mijsberg in Utrecht zich uiteindelijk richtte op de antropogenetica. 

Wat de archeologen, de antropobiologen en de antropologen van het Koloniaal Instituut in die 

naoorlogse periode nog steeds gemeen hadden was het antropometrisch onderzoek. Men bleef 

schedels meten, zij het om verschillende soorten vragen te beantwoorden. 

De antropologie in brede zin werd verdeeld in fysische antropologie en culturele antropologie. In 

de culturele antropologie, het vroegere volkenkunde, zijn tegenwoordig aan de meeste universi-

teiten leerstoelen verbonden. De fysische antropologie blijft het domein van zowel archeologen 

als anatomen. 
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7. Woerdemans laboratorium - centrum van nieuwe anatomie en embryolo-

gie 

Inleiding 

De introductie van het experiment in de laat 19e-eeuwse biologie wordt door wetenschapshistori-

ci over het algemeen beschouwd als een belangrijke stap naar de moderne methoden van biolo-

gisch onderzoek. Lange tijd bestond de onderzoeksmethode van het merendeel van de botanici, 

zoölogen, morfologen en histologen ‘slechts’ uit beschrijving. De nieuwe methode was uit het 

fysiologisch en fysisch onderzoek afkomstig en kenmerkte zich behalve door het experiment 

vooral door een causaal-analytische benadering.   

Over de manier waarop deze vernieuwing van de biologie optrad is onder de historici echter dis-

cussie. De Amerikaanse historicus Garland Allen, die zich vooral op de situatie in de VS richtte, 

beschreef haar als een ‘revolt from morphology’: in relatief korte tijd stapten Amerikaanse biolo-

gen aan het einde van de 19e eeuw haast collectief af van de beschrijvende evolutionaire morfo-

logie om zich op het experimenteel onderzoek te storten.815  

Andere Amerikaanse wetenschapshistorici vonden dit beeld te beperkt en wezen bijvoorbeeld op 

het onveranderd bloeien van het paleontologisch onderzoek in die periode.816  Bovendien ver-

schilde de situatie in Europa op belangrijke punten van die in Amerika. In Duitsland, waar de 

eerste stappen tot de ‘nieuwe’ richting werden genomen, vond de overgang lang niet zo storm-

achtig plaats. Daarbij keerden die eerste Duitse experimentele onderzoekers zich helemaal niet zo 

fel tegen de oude morfologie als de Amerikanen, die bezwoeren dat de morfologie dood was.817  

In Nederland liet de introductie van de experimentele methode bij de biologie nogal lang op zich 

wachten. Zo bleef de zoölogie tot het einde van de jaren 1920 beheerst worden door het evoluti-

onair-morfologisch onderzoek.818 Ook in de medische faculteit domineerde aan de anatomische 

en histologische laboratoria het descriptieve, veelal evolutionair-morfologisch onderzoek.  

Zoals we in hoofdstuk 5 zagen waren Bolk en zijn leerlingen inmiddels dan wel overtuigd dat van 

het traditionele evolutionair-morfologisch onderzoeksprogramma geen heil meer te verwachten 

viel, toch veranderde dit niet veel aan de manier waarop ze werkten. Als ze zelf al daadwerkelijk 

onderzoek deden, bleef het een wetenschap van dode lichamen, waarvan de doelstelling lag in 

het beschrijven en verklaren van een historische ontwikkeling. De enige hoogleraar anatomie die 

in de periode 1880-1920 experimenteel onderzoek had gedaan was Jacobus Willem Langelaan 

(zie hoofdstuk 3). Maar zijn functioneel anatomische studies lagen duidelijk in het verlengde van 

klinisch neurologisch onderzoek. Langelaan was immers van huis uit een neuroloog.  

                                                 
815 Allen, Life science in the twentieth century. 
816 zie Maienschein, Rainger en Benson ‘Special section on American morphology at the turn of the century’ 
817 Zie Nyhart, Biology takes form, 288-298, 300. Hierin stelt ze dat Wilhelm Roux, de grondlegger van de experimente-
le embryologie, met zijn onderzoek streefde naar een aanvulling op de oude morfologische methoden en niet naar 
een breuk.  
818 Zie Theunissen en Donath, ‘De plaats van de morfologie in de Nederlandse zoölogie’. De enige zoöloog die voor 
die tijd aan experimentele embryologie had gedaan was J.A. Bierens de Haan, die in 1913 bij A.A.W. Hubrecht in 
Utrecht promoveerde op een experimenteel embryologische dissertatie. Het onderzoek hiervoor had hij echter niet 
in Nederland uitgevoerd (ibid. noot 37). 
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De werkelijke verandering naar de nieuwe richting ondergingen de anatomische laboratoria door 

de introductie van het experiment bij de embryologie. Dit hoofdstuk zal ingaan op de manier 

waarop de anatomie door deze embryologie veranderde.  

Aanvankelijk hoorde in Nederland de embryologie net als de histologie tot de leeropdracht van 

de fysioloog. Het vak werd besproken in het kader van de voortplanting. Dit was immers een 

duidelijke levensfunctie (zie ook hoofdstuk 1). Mede onder invloed van Haeckel werd de embry-

ologie onderdeel van de evolutionaire morfologie. Hierdoor veranderde ze van karakter. In plaats 

van een vak met eigen probleemstellingen en doelen, diende de ontogenie om de fylogenie, de evo-

lutionaire ontwikkeling te verklaren. De manier waarop dit gebeurde was door vergelijking: van 

dode, gefixeerde embryo’s van uiteenlopende dieren werden coupes gemaakt, die met elkaar 

werden vergeleken. Net als bij de vergelijkende anatomie waren het zowel zoölogen als anatomen 

die zich met dit onderzoek bezighielden. Beiden besteedden ook aandacht aan de ontogenie in 

hun onderwijs. In Groningen was sinds de benoeming van de (vergelijkend) embryoloog Van 

Wijhe als hoogleraar anatomie in 1886 het embryologisch onderwijs het meest prominent. Toen 

van Wijhe in 1909 een nieuw ontleedkundig laboratorium kreeg was dit dan ook het eerste dat 

naast ruimten voor het praktisch anatomisch onderwijs ook een zaal had voor het embryologisch 

practicum. Het nieuwe lab was dus een laboratorium voor anatomie én embryologie, “gelijk dit is 

aangeduid in den naam die boven den hoofdingang is aangebracht.”819   

Toch was het geen anatomisch laboratorium waar de nieuwe experimentele embryologie voor 

het eerst werd bestudeerd en onderwezen. Dat gebeurde op een histologisch lab, en wel dat van 

Jacobus van Rees in Amsterdam. Aan de Nederlandse universiteiten had de histologie zich rond 

de eeuwwisseling in de vorm van een lectoraat of (buitengewoon) professoraat van de fysiologie 

afgescheiden. En ook op de histologische laboratoria hield men zich met onderzoek en onder-

wijs in de embryologie bezig.  

In dit hoofdstuk zullen we de carrière volgen van Martinus Willem Woerdeman, de (experimen-

teel) embryoloog die in de jaren 1920 deze nieuwe wetenschap op het Amsterdamse lab introdu-

ceerde. Hiermee was Woerdeman niet alleen één van de pioniers van het experimenteel biolo-

gisch onderzoek in Nederland, bovendien was hij de eerste die de hegemonie van descriptieve 

morfologie die de anatomische laboratoria kenmerkte, zou doorbreken.  

Woerdeman maakte een roerige carrière door. Hij leerde experimenteel embryologisch werken 

bij Hermann Braus in Heidelberg en Hans Spemann in Würzburg. Na als assistent in de histolo-

gie deze methoden in Amsterdam te hebben geïntroduceerd, werd hij in 1925 benoemd tot bui-

tengewoon hoogleraar in dat vak in Amsterdam. Anderhalf jaar later verruilde hij dit professoraat 

voor dat in de anatomie en embryologie in Groningen. Deze overstap naar Groningen was de 

cruciale stap voor de introductie van de nieuwe morfologische richting bij de anatomie.  Hoe 

wist Woerdeman, als jong hoogleraar histologie op het eerste gezicht een buitenstaander, dit pro-

fessoraat te bemachtigen? 

In 1931 wisselde hij voor de laatste maal van laboratorium en leerstoel. Hij keerde terug naar 

Amsterdam om het professoraat in de anatomie op zich te nemen. Deze benoeming is extra inte-

ressant vanwege de ogenschijnlijke breuk, niet zozeer met de morfologische traditie als wel met 

                                                 
819 Van Wijhe Onderwijs en laboratorium bij de ontleedkunde 23. Ook Bolk opende in 1909 natuurlijk een nieuw laborato-
rium. Maar anders dan in Groningen was dit ‘ontleedkundig laboratorium’ hoofdzakelijk ingericht voor de ‘macro-
scopische’ anatomie. 
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de trend waarin Bolks directe leerlingen (zijn voormalig prosectoren) de openvallende leerstoelen 

van Leiden en Utrecht en Batavia bekleedden. Als opvolger van Bolk zelf zou je iemand ver-

wachten die geheel in zijn traditie zou werken – niet iemand die daarmee zou breken, zoals 

Woerdeman. Het is daarom des te opvallender dat het vooral Bolk zelf was die Woerdeman als 

zijn opvolger wilde. Wat was hiervan de reden? 

Andermaal introduceerde Woerdeman zijn nieuwe methode, nu dus op het laboratorium van 

Bolk. Op welke manier probeerde Woerdeman dit laboratorium, en eerder ook het Groningse 

geschikt te maken voor het experimenteel embryologisch werk en hoe veranderde hij hiermee 

ook het anatomisch onderzoek en onderwijs? Vooral de periode 1930-1940 in Amsterdam krijgt 

extra aandacht, omdat de toenmalige crisis de onderzoeksambities en -mogelijkheden ernstig op 

de proef stelde.  

De introductie van de experimentele embryologie bij de anatomie zal vooral worden besproken 

door hiervoor noodzakelijke veranderingen in materieel en personeel onder de loep te nemen. 

Het experimenteel werk hield immers niet alleen een andere manier van denken in, het ging 

vooral om een andere manier van doen.  

1. Een nieuwe vorm van morfologie: experimentele embryologie 

Zoals we in hoofdstuk 5 hebben gezien, raakte Bolk tegen het einde van zijn leven steeds meer 

overtuigd van de cruciale rol van de fysiologie in de morfologie. De morfologie was slechts een 

wetenschap voor zover ze de fysiologie omvatte. Het waren vooral de veelbelovende resultaten 

uit de experimentele embryologie, die vaak ook werd aangeduid met experimentele morfologie, 

ontwikkelingsmechanica of -fysiologie, die Bolks mening hadden doen veranderen. De verschil-

lende namen laten goed zien wat de belangrijke kenmerken waren die deze morfologie zo nieuw 

en anders maakte. Allereerst was dat natuurlijk de onderzoeksmethode: die was niet beschrijvend 

en vergelijkend, maar experimenteel. Een belangrijker verschil had met het doel van de ontwik-

kelingsmechanica te maken. De ‘oude’ morfologie zocht met behulp van dode en geconserveerde 

lichamen of gefixeerde embryo’s naar de historische (evolutionaire) ontwikkelingsgang van vor-

men. De nieuwe morfologie streefde er juist naar om te onderzoeken wat er tijdens de ontwikke-

ling van een levend embryo gebeurde. Welke fysiologische processen lagen ten grondslag aan het 

ontstaan en de verandering van vormen? Deze causaal-analytische nieuwe onderzoeksweg be-

loofde in de woorden van de grondlegger Wilhelm Roux (1850-1924), “uns über manche wichti-

ge Frage Aufklärung (…) die auf anderen Wegen vergeblich gesucht worden ist.”820 Het experi-

ment dwong hierbij de natuur als het ware om op onze vragen antwoord te geven.821 

Roux is de eerste geweest die op systematische wijze experimentele studies uitvoerde met em-

bryo’s. Hij noemde zijn programma de ontwikkelingsmechanica (Entwickelungsmechanik). Roux 

richtte zich op het bepalen van de factoren die van invloed zijn op het verloop van de eerste klie-

vingsdelingen bij de bevruchte eicel. Zijn bekendste experiment voerde hij uit in de jaren 1880: 

bij kikkerblastomeren (het tweecellig stadium van de bevruchte eicel) prikte hij een van de cellen 

met een gloeiende naald aan. Het gevolg was dat slechts de helft van het embryo tot verdere 

                                                 
820 Woerdeman, Determinatieprobleem en weefselleer (1925) 7. Roux deed deze uitspraak aldus Woerdeman in 1882.  
821 Roux, Die Entwicklungsmechanik der Organismen, eine anatomische Wissenschaft der Zukunft, uitgesproken op de opening 
van het nieuwe anatomisch instituut in Innsbruck, 1889. Vertaald en geciteerd uit Woerdeman, Over het karakter der 
Weefselleer (1922) 12. 
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ontwikkeling kwam. Voor Roux was dit het bewijs dat de definitieve plaats van de cellen in het 

lichaam als het ware was voorgeprogrammeerd in de bevruchte eicel.  

Roux’ benadering wekte de interesse van veel biologen die net als hij genoeg hadden van de een-

zijdigheid van de evolutionaire morfologie. De belangrijkste (aanvankelijke) volgeling was Hans 

Driesch. In de jaren 1890 startte hij zijn experimentele embryologische werk dat zich net als 

Roux richtte op de eerste celdelingen bij de bevruchte eicel. Beroemd is de controverse die tus-

sen Roux en Driesch ontstond. Driesch’ experimenten met door middel van voorzichtig schud-

den van elkaar gescheiden blastomeren toonden juist aan dat er in die eerste cellen nog niets be-

paald was, want uit de twee gescheiden cellen ontstonden twee volledige embryo’s. Sterker nog: 

ook van een vier, acht of zelfs 16-cellig stadium van deze en andere lagere diersoorten ontstond 

uit iedere losgemaakte cel een volledig individu.  

Met twee termen gaf Driesch het verschil aan tussen wat een bepaald deel van het ei of de larve 

zou worden bij ongestoorde ontwikkeling en wat het nog zou kunnen worden indien experimen-

teel de omstandigheden werden gewijzigd. Het eerste noemde hij prospectieve betekenis, het tweede 

prospectieve potentie. Bovendien noemde hij een larve waarvan alle cellen nog dezelfde prospectieve 

potenties hadden en waarvan elk onderdeel zich nog tot het geheel kon ontwikkelen, een harmo-

nisch equipotentieel systeem. 

Hoewel Roux algemeen gold als de grondlegger van de experimentele morfologie, had deze 

nieuwe richting ook veel te danken aan plantkundigen zoals Julius Sachs en Wilhelm Pfeffer.822 

Zij bestudeerden de groei en ontwikkeling van planten onder invloed van externe factoren als 

licht en chemische stoffen. Pfeffer introduceerde in dit verband de term inductie.  

Het werk van deze twee plantkundigen was ondermeer van invloed op Curt Herbst (1866-1946). 

Herbst deed aanvankelijk experimenten naar de effecten van chemische stoffen in de omgeving 

op de ontwikkeling van zee-egeleieren. Hiermee was hij een van de grondleggers van de chemi-

sche experimentele embryologie.823 Volgens Herbst zorgde deze externe invloeden voor een ver-

andering in interne stimuli die de verdere ontwikkeling beïnvloedden. Herbst was met Driesch 

een van de eersten die in de jaren 1890 het concept van de embryonale inductie introduceerden: 

een bepaalde differentiatie van een (deel van het) embryo kon worden gestart door een prikkel 

vanuit een nabijgelegen gebied. Een van de delen die volgens Herbst langs de weg van inductie 

tot stand kwamen was de ooglens. 

Het was uiteindelijk Hans Spemann (1869-1941) die deze ooglensinductie, maar ook allerlei an-

dere embryonale inducties experimenteel vaststelde. Vanwege deze inductie-experimenten zou 

hij in 1935 de Nobelprijs winnen. Anders dan Herbst meende Spemann dat de inductie niet tot 

stand kwam door specifieke (uitwendige of inwendige) chemische stoffen, maar in de regel door 

het aangrenzende embryonale weefsel zelf. Spemanns experimenten waren dan ook niet che-

misch van aard. We zullen bij zijn onderzoek langer stilstaan omdat het in belangrijke mate het 

werk van Woerdeman beïnvloedde.  

Spemann studeerde vanaf 1891 geneeskunde in Heidelberg en München, maar besloot vanaf 

1894 zich volledig aan de biologie te wijden. Hij startte promotieonderzoek in Würzburg bij 

Theodor Boveri. Van hem leerde hij zowel de praktische kanten van het experimenteel embryo-

logische werk als de theoretische onderzoeksproblematiek. Aanvankelijk werkte Spemann aan 
                                                 
822 Woerdeman, De morphologie in nieuwe banen (1926) 15. 
823 zie Oppenheimer, ‘Curt Herbst’s Contribution tot the Concept of Embryonic Induction’ 73. 
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onderzoek dat aansloot bij dat van Roux en Driesch. Zo wist hij met succes uit vroege amfibie-

enembryo’s van het tweecellig, blastula en gastrula stadium door insnoering twee volledige of 

deels met elkaar vergroeide tweelingen te vormen. Ook in die latere stadia waren de embryo’s 

dus nog op te vatten als een harmonisch equipotentieel systeem. Tevens richtte Spemann zich op 

onderzoek naar de prospectieve potentie van celgroepen bij oudere embryo’s van amfibieën. Hij 

deed dit door zogenaamde heteroplastische transplantatie. De embryoloog Gustav Born had 

ontdekt dat delen van amfibie-embryo’s van verschillende soorten met elkaar konden vergroeien 

zonder dat de weefsels elkaar afstootten. Sinds die ontdekking was deze transplantatie een van de 

belangrijkste hulpmiddelen van de experimentele embryologie geworden. Spemann gebruikte 

fijne glazen en metalen microchirurgisch instrumentarium om van twee larven watersalamanders 

van verschillende soorten kleine stukjes weefsel uit te wisselen. Door het kleurverschil van de 

larven waren de stukjes tijdens de verdere ontwikkeling lange tijd goed te herkennen. Wanneer 

Spemann nu een stukje weefsel van de plaats waar het bij de ene larve tot zenuwweefsel zou 

ontwikkelen verwisselde met een stukje dat bij een andere tot huid zou worden, zag hij het ze-

nuwtransplantaat te midden van het huidweefsel van de andere larve tot huidweefsel omvormen 

en vice versa. De celgroepen groeiden dus niet uit tot wat ze zouden zijn geworden in onge-

stoorde toestand, maar tot iets wat moest ontstaan op de plaats van inplanting.824 Er bestond dus 

duidelijk een inducerende invloed van de omgeving op de ontwikkeling van celgroepen.825 

Spemann deed ook transplantatieproeven met latere ontwikkelingsstadia. Toen hij bij een amfi-

bie-embryo in het gastrulastadium de toekomstige oogaanleg omwisselde met een stukje buik-

wand, kwam in de buikwand het oog tot ontwikkeling. De oogaanleg was inmiddels dus al gede-

termineerd. In het harmonisch equipotentieel systeem werd blijkbaar op een bepaald moment 

vastgesteld wat precies waaruit ontstaat. Transplantatie leidde dan niet meer tot verandering van 

de prospectieve potentie. Spemann toonde aan dat deze determinatie uitging van een bepaald 

punt, namelijk de zogenaamde oermond in het embryo. Stukjes oermond van een amfibie-

embryo ingeplant in een vroeger stadium van een andere soort zorgden ervoor dat daarvandaan 

de determinatie startte. Spemann noemde dergelijke celgroepen organisatiecentra of organisato-

ren.826 

Spemann ontdekte dat in een nog later stadium het grote harmonisch equipotentieel systeem dat 

aanvankelijk het gehele embryo omvatte, uiteenviel in een aantal kleinere met een beperkte ont-

wikkelingsmogelijkheid. Voorbeelden hiervan waren de oog- en hartaanleg: uit een deel hiervan 

kon weliswaar nog wel het gehele orgaan worden opgebouwd, maar het deel was niet meer in 

staat om zich tot andere organen te vormen. Ook bij deze steeds verdergaande determinatie nam 

men aan dat organisatoren een rol speelden.827 Zo komen we andermaal terug bij de ooglens: in 

Spemanns meest beroemde experiment toonde hij aan dat de embryonale oogbeker een deel van 

de huid induceerde tot de vorming van de ooglens. 

Het geleidelijk uiteenvallen van het grote harmonische equipotentiëele systeem in systemen met 

een meer beperkte ontwikkelingspotentie, zou tot stand komen door de steeds verder voort-

schrijdende determinatie die van organisatiecentra op hun omgeving uitging. Wat een bepaalde 

                                                 
824 Woerdeman, Determinatieprobleem en weefselleer (1925) 10. 
825 ibid. 11. 
826 ibid. 12-13 
827 ibid. 14-15 
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celgroep zou gaan worden, hing in Spemanns opvatting van de embryonale ontwikkeling niet in 

de eerste plaats van haarzelf af, maar van haar ligging in en verhouding ten opzichte van het ge-

heel.828 Ook bij Spemann zien we dus een bepaalde mate van wetenschappelijk holisme (net als 

bij Driesch, zoals hoofdstuk 5 al toonde): de ontwikkeling van de delen is niet los te zien van het 

geheel.  

Aangezien men aannam dat de determinerende invloed van het ene weefsel op de andere be-

stond uit de onderdrukking van potenties, onderzochten experimenteel embryologen als Spe-

mann ook in hoeverre door onttrekking van een weefsel aan deze invloed eventuele latente po-

tenties tot uiting zouden komen en het weefsel van karakter zou veranderen.829 Kunstmatige 

weefselkweek toonde in ieder geval dat weefsels de-differentieerden. Men nam aan dat toevoe-

ging van een organisator de gekweekte cellen opnieuw zou doen differentiëren.830   

Een belangrijk vraagstuk was wat de aard van die organisatoren was. Ging het altijd om een 

groepje cellen, of juist om bepaalde stoffen die door dergelijke cellen werd uitgescheiden - waar-

bij men al snel uitkwam op hormonen831 - of om andere simpele (bio)chemische stoffen. 

Naast het onderzoek naar inductie van Spemann en zijn volgelingen en de chemische embryolo-

gie van Driesch en Herbst  waren er tal van andere experimenteel embryologen of morfologen 

actief. Wat ze, naast hun doelstellingen, gemeen hadden was het gebruik van relatief nieuwe me-

thoden en (technische) middelen. Ik noemde al microchirurgie ten behoeve van transplantatie en 

weefselkweek. Een andere voorbeeld was de vitale kleuring van amfibie-embryo’s, ontwikkeld 

door W. Vogt. Door op de oppervlakte van een levend ei of embryo kleine schilfertjes van in een 

niet-giftige kleurstof gedrenkte agar te leggen, werden de cellen blijvend aangekleurd en kon hun 

verdere ontwikkeling worden gevolgd. In de chemische embryologie werd daarnaast veelvuldig 

gebruik gemaakt van nieuw ontwikkelde chemische middelen, of van kunstmatig gezuiverde 

hormoonpreparaten of andere biochemische stoffen. Ook werd de in 1896 door Wilhelm Rönt-

gen ontdekte straling en de hierna ontwikkelde stralingslamp toegepast in de experimentele em-

bryologie. Een andere revolutionair middel was de zogenaamde microkinematografie, waarmee 

de ontwikkeling van een vogelembryo in ovum kon worden bestudeerd.832 De experimentele em-

bryologie maakte dus volop gebruik van nieuwe ontwikkelingen uit de biochemie, anorganische 

chemie, fysica en techniek.  

2. Martin Woerdeman: de eerste jaren 

Martinus Willem Woerdeman werd op 10 april 1892 geboren in Zaandijk. Hij doorliep de Rijks 

HBS in Zaandam en startte in 1909 - op zijn zeventiende - met de studie geneeskunde in Am-

sterdam. Zijn wetenschappelijke loopbaan begon in 1913, nog voor het behalen van het kandi-

daatsexamen, toen hij bij Bolk een descriptief embryologisch onderzoek deed.833  

Na het behalen van het kandidaatsexamen werd Woerdeman assistent bij Bolk. Hij bleef embryo-

logisch onderzoek doen.834 In 1914 schreef de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen een 

                                                 
828 ibid. 16 
829 ibid. 19 
830 ibid. 20 
831 Bolk zocht in zijn retardatietheorie de verklaring voor retardatie niet voor niets in het hormoonstelsel. 
832 Woerdeman, In de werkplaats van een hedendaagsch anatoom (1931) 11. 
833 Woerdeman, ‘Über einen Zusammenhang der Chorda dorsalis mit der Hypophysenanlage’ (1913).  
834 Woerdeman, ‘Vergleichende Ontogenie der Hypophysis’ (1914). 
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prijsvraag uit die aansloot bij onderzoek van Bolk. Bolk was mede door zijn studies naar de 

tandontwikkeling bij primaten (zie hoofdstuk 5) geïnteresseerd geraakt in de evolutionaire ont-

wikkeling van het zoogdiergebit uit dat van reptielachtige voorouders. In de jaren 1911-1913 

ontwikkelde hij hierover zijn zogenaamde dimeertheorie, die er in de kern op neerkwam dat het 

gebit van zoogdieren uit dat van reptielen zou zijn ontstaan door versmelting van twee reptielen-

tanden (vandaar dimeer). Voor een volledige embryologische studie van de ontwikkeling van het 

reptielengebit had Bolk echter geen tijd. Het zal niet toevallig zijn geweest dat de prijsvraag van 

de Hollandse Maatschappij uitgerekend de ontwikkeling van het reptielgebit betrof. Bolk raadde 

Woerdeman aan voor de prijsvraag onderzoek te doen. Woerdeman werd voor een tweede jaar 

bij het anatomisch onderwijs benoemd, nu echter als eerste assistent en toog aan het werk met 

het materiaal en de hulpmiddelen die Bolk hem beschikbaar stelde.835 In 1915 werd Woerdemans 

bijdrage met de gouden medaille bekroond. Deze gang van zaken toont andermaal hoezeer Bolk 

het onderzoek en daarmee ook de wetenschappelijke carrière van zijn leerlingen bepaalde.  

Na het winnen van de medaille zou Woerdeman nog één jaar als eerste assistent op het lab van 

Bolk werken. In de tweede helft van dat cursusjaar zou hij zoals al gezegd (in hoofdstuk 4 para-

graaf 3.4) samen met Barge gedurende vier maanden het anatomisch onderwijs overnemen van 

de door ziekte afwezige Bolk. Hoewel Woerdeman na deze drie jaar het assistentschap op het 

anatomisch laboratorium verruilde voor dat bij het histologisch lab van Jacobus van Rees, zou-

den de jaren van embryologisch onderzoek en anatomisch onderwijs bij Bolk toch cruciaal zijn 

voor zijn verdere loopbaan. In al zijn inaugurele redes, die van 1924, 1925 en 1931, zou hij dit 

memoreren door een paar woorden aan Bolk te wijden. Net als Barge, Van den Broek en Mijs-

berg beschouwde hij hem als zijn leermeester, degene aan wie hij, zoals hij het zelf zei bij zijn 

benoeming in Amsterdam, “den grondslag van [zijn] wetenschappelijke opleiding” te danken 

had. Bolk was ook voor Woerdeman door zijn onverwoestbare ijver en liefde voor het vak het 

grote voorbeeld.836 Toen Woerdeman in 1925 naar Groningen vertrok, sprak hij tot Bolk dat hij 

vooral het geregelde contact met hem zou gaan missen.837 Bolk op zijn beurt had na het vertrek 

van Woerdeman bij de anatomie de ontwikkelingen in Woerdemans verdere carrière steeds in de 

gaten gehouden, wat zich zoals we zullen zien uiteindelijk vertaalde in zijn wens hem tot zijn op-

volger te maken.  

2.1 Aanvang van experimenteel werk: het lab van Braus. 

Vanaf 1916 was Woerdeman dus assistent op het laboratorium van de histoloog Jacobus van 

Rees. In 1918 behaalde hij zijn artsdiploma, maar hij bleef daarna aan als assistent. In 1921 pro-

moveerde hij bij Van Rees op het proefschrift Histiologisch onderzoek naar den fibrillaire bouw van eeni-

ge cellen en weefsels. Kort daarop werd hij toegelaten als privaatdocent in de histiologie en histoge-

nese. Aan het einde van de cursus 1924-25 volgde hij tenslotte Van Rees op als hoogleraar histo-

logie.  

In de jaren als assistent bij van Rees vond bij Woerdeman de belangrijke omslag plaats van de-

scriptieve naar experimentele morfologie. Of hij hierin was aangemoedigd door Van Rees, of dat 

het initiatief van hemzelf uitging is niet duidelijk. Dat laatste lijkt wel waarschijnlijker, aangezien 

                                                 
835 Woerdeman, ‘Beiträge zur Entwicklungsgeschichte von Zähnen und Gebiss der Reptilien’ (1919) 104. 
836 Woerdeman In de werkplaats van een hedendaagsch anatoom (1931) 27; idem, De morphologie in nieuwe banen (1926) 27. 
837 Woerdeman, De morphologie in nieuwe banen (1926) 27. 
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Van Rees zich tegen het einde van zijn professoraat nog maar zelden bezighield met de weten-

schap.838 In zijn inaugurele rede als Van Rees’ opvolger in 1925 bedankte Woerdeman hem om-

dat hij hem de volledige vrijheid had gegeven bij zijn wetenschappelijk werk.839  

In de zomer van 1920 nam Woerdeman de eerste stap om zich in de experimentele embryologie 

te ontwikkelen. Omdat op dat moment nog niemand in Nederland in die richting werkte, vertrok 

hij voor een aantal maanden (een semester) naar Heidelberg, naar het laboratorium van de ana-

toom Hermann Braus.  

Braus (1868-1924) was de schoonzoon van de voormalig hoogleraar anatomie in Heidelberg, 

Max Fürbringer. Net als zijn schoonvader was hij aanvankelijk door de evolutionaire morfologie 

gegrepen. Het was dan ook een door deze morfologie opgeworpen vraagstuk (naar de fylogeneti-

sche ontwikkeling van de ledematen, een onderwerp dat zowel Gegenbaur als Fürbringer had 

beziggehouden) dat hem deed besluiten op het experimentele vlak onderzoek te gaan doen. 

Door extremiteitknoppen van amfibielarven te transplanteren en daaropvolgend het zenuwver-

loop in de abnormaal geplaatste extremiteiten te bestuderen, kon hij waarschijnlijk maken dat 

zenuwvezels langs gedetermineerde banen vanuit het centraal zenuwstelsel hun eindorganen be-

reiken.840 Later hield hij zich ook met andere experimenteel embryologische kwesties bezig.  

Woerdeman was met zijn keuze voor de experimentele embryologie zoals al gezegd de eerste in 

Nederland. Dat hij aan die omstandigheid ruchtbaarheid wilde geven zal wel een van de redenen 

geweest zijn waarom hij van zijn verblijf in Heidelberg een uitgebreid verslag schreef in het Ne-

derlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG). 841 In een vijfdelig feuilleton besteedde hij aandacht 

aan het algemene academische klimaat in Duitsland vlak na de Eerste Wereldoorlog, aan het ana-

tomisch onderwijs van Braus, het histologisch en embryologisch onderwijs en tenslotte aan het 

experimenteel embryologisch onderzoek. Woerdeman stond nadrukkelijk stil bij de algemene 

armoede onder studenten in het failliete Duitsland, maar ook bij de schaarste aan materiaal voor 

onderzoek en onderwijs.  

Het hoofddoel van de reis was voor Woerderman echter zonder twijfel: “om mij van de techniek 

der operaties op embryonen en eieren op de hoogte te stellen.” Woerdeman leerde in het labora-

torium van Braus onder andere ledematen van amfibielarven onder de microscoop te transplan-

teren met behulp van de eerder genoemde door Spemann ontwikkelde fijne glasnaalden. Ook 

leerde hij om de hartaanleg van een embryo over te brengen naar een fysiologische zoutoplossing 

en deze hierin verder op te kweken. Hij  liet duidelijk merken dat het experimenteel embryolo-

gisch werk niet eenvoudig was en dat er van alles mis kon gaan. Veel operaties mislukten, of de 

dieren gingen na de operatie dood. Wilde men enig resultaat boeken dan was het noodzakelijk 

dat veel dieren een operatie ondergingen. Bovendien was het niet altijd eenvoudig om aan proef-

dieren te komen: men moest het (nog) doen met uit het wild afkomstige amfibieëneieren. In 

Heidelberg had men de beschikking over de eieren van vuurpadden, die tot in augustus beschik-

baar waren. In Nederland, zo voorspelde Woerdeman, zou alleen de groene kikker algemeen ge-

                                                 
838 Vooral maatschappelijke kwesties hadden zijn interesse. Deze zorgden er ook voor dat hij herhaaldelijk in stad of 
land vertoefde, op de bres voor de zwakkere in de samenleving in plaats van op zijn laboratorium, zie hiervoor o.a. 
Woerdeman, ‘In memoriam J. van Rees’ (1928) en Uittenhout, ‘Rees, Jacob van’.  
839 Woerdeman Determinatieprobleem en weefselleer (1925) 26. 
840 Woerdeman Over het karakter der weefselleer (1922) 12 . 
841 Woerdeman ‘Uit Heidelberg’ [feuilleton] (1920). Hij schrijft: “Voorzoover mij bekend is, is bij ons in Nederland 
nog niet proefondervindelijk embryologisch gewerkt.” (ibid. 1452). 
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noeg zijn om in aanmerking te komen, en hij vreesde dat die een te beperkte periode van eierleg-

gen had.  

Wat Woerdeman naast de praktische kanten ook leerde was aan welke condities een ruimte waar 

men microchirurgische operaties wilde uitvoeren moest voldoen. De belangrijkste eisen waren 

dat het er rustig (trillingsvrij) was en dat er goed licht aanwezig was. De geopereerde embryo’s 

moesten in goed geëtiketteerde schaaltjes bij de juiste temperatuur en andere externe omstandig-

heden worden bewaard. Dagelijks werden hun ontwikkelingen gevolgd en met tekeningen of op 

foto of film vastgelegd.  

Woerdeman stelde vast dat er veel factoren werkzaam waren bij de embryonale ontwikkeling. 

Wilde men werkelijk causaal-analytisch te werk gaan, dan moest men waken voor voorbarige 

conclusies en zich aan zelfcontrole en herhaaldelijk variëren van de proef onderwerpen. Alleen 

zo kwamen de werkelijke factoren aan het licht. Bij het vertrek van Woerdeman was dat ook de 

raad die Braus hem meegaf; “Men onderschatte de onfeilbaarheid der methodiek niet en zij niet 

kritiekloos. Anders komt zonder twijfel de nieuwe wetenschap door flaters harer beoefenaars in 

discrediet.”842 Ondanks de lastigheid van de praktische kanten van het vak, het materiaal en de 

causaalanalytische methode, had Woerdeman bij Braus een onvergetelijke tijd. Meer dan ooit was 

hij overtuigd van de “groote waarde der proefondervindelijke methode voor de oplossing van 

allerlei vraagstukken, die ons het niet- proefondervindelijke onderzoek nooit zal kunnen lee-

ren.”843 Daarom sloot hij zijn verslag af met een verzuchting: “Zou het niet jammer zijn, als in dit 

land vol kikkers, dit land aan zee, waar in Juni en Juli talrijke zee-egel-eieren zijn te krijgen, de 

proefondervindelijke embryologie niet zou worden beoefend? Wanneer zou Nederland zijn eer-

ste laboratorium voor proefondervindelijke embryologie hebben?”844 

2.2 De eerste stappen tot eigen experimenten en privaatdocentschap histogenese 

Na terugkeer uit Heidelberg startte Woerdeman vol enthousiasme met eigen experimenten op 

het kleine laboratorium van Van Rees aan het Jonas Daniel Meijerplein. Amper een jaar later was 

er al sprake van een eigen ‘afdeling’. En zoals dat gaat bij succesvol onderzoek was er behoefte 

aan uitbreiding van het personeel. Toen Van Rees het verzoek voor extra assistentie voor Woer-

deman deed kwam het onderzoek voor de eerste maal ter attentie van de curatoren. Curator C.C. 

Delprat, speciaal belast met het medisch onderwijs, was aanvankelijk afwijzend omdat hij meen-

de dat het kleine laboratorium voldoende personeel bezat. Later herzag hij zijn mening: “Eenige 

weken geleden heb ik, (…) de nieuwe afdeeling voor exp. embryologie bezocht en met groote 

belangstelling van de werkzaamheden op die afdeeling kennis genomen. Ik moet bekennen, dat 

ik in mijne afwijzende houding ten opzichte van zijn verzoek niet mag volharden, omdat ik in-

derdaad den indruk gekregen heb, dat daar op een nieuw arbeidsveld met grooten ijver, maar met 

te weinig hulp wordt gewerkt. Het verzoek (…) wil ik nu gaarne ondersteunen.”845 Het is opval-

lend dat deze nieuwe experimentele richting zo wist te boeien. Had dat met het enthousiasme en 

de overtuigingskracht van Woerdeman te maken, of met de aard van deze wetenschappelijke 

richting? 

                                                 
842 ibid. 1454. 
843 ibid. 1452-1453. 
844 ibid. 1457. 
845 Brief curator Delprat aan curatoren UvA, 10-7-1921. Bijlagen not. curatoren UvA 1921 nr.181a; GAA 279: 79. 
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Dat ook de medische faculteit onder de indruk was van Woerdemans nieuwe richting bleek toen 

deze aan het begin van het cursusjaar 1921-22 het verzoek deed om toegelaten te worden als pri-

vaatdocent in de Histiologie en Histiogenese. In de aanbevelingsbrief aan de curatoren schreef de 

senaat lovende woorden over Woerdeman. Hij voldeed volledig aan de twee eisen waaraan het 

privaatdocentschap behoorde te voldoen, namelijk geschiktheid om te doceren en relevant eigen 

wetenschappelijk werk. Wat betreft het onderwijs had Woerdeman als assistent natuurlijk al veel 

ervaring met lesgeven. Hij was zeer goed in staat een wetenschappelijk onderwerp helder en 

boeiend te behandelen. Zijn studenten stelden deze lessen zeer op prijs.  

Dat Woerdeman geschikt was als onderzoeker bleek uit zijn grote liefde en ijver voor het weten-

schappelijk werk. Zijn grote aantal publicaties vormden hiervan het bewijs. Vooral toonde 

Woerdeman zich geschikt op het gebied van de histiogenese. Hoewel dit (experimentele) onder-

zoek nog in de kinderschoenen stond, waren de reeds verkregen resultaten aldus de senaat “be-

langrijk genoeg, om den onderzoeker als een goed onderlegd, vaardig en geduldig experimentator 

te doen kennen”.846 

Op 19 januari 1922 hield Woerdeman zijn eerste openbare les als privaatdocent, waarin hij zijn 

opvattingen ten aanzien van het onderwijs en onderzoek in de histologie en de histogenese (em-

bryologie) naar voren bracht. Vanzelfsprekend voerde hij in zijn rede aan dat de histologie zich 

niet mocht beperkten tot de studie van de micro-morfologie alleen, maar juist ook de functionele 

betekenis van de vormen op zou moeten sporen. Hierbij moest hij fysiologisch denken en fysio-

logische methoden van onderzoek toepassen. “Doet hij dit, dan zal hij meer en meer in den 

vorm niet het essentiëele zien, maar speuren naar de levensprocessen, waarvan de vorm één der 

uitingen is.”847  

Woerdeman was overtuigd dat deze benadering ook beter voldeed aan de eisen van de histologie 

als studievak voor de aanstaande medicus. Hij betreurde het dat het vak net als de andere theore-

tisch geneeskundige vakken anatomie en fysiologie maar op weinig waardering kon rekenen van 

de praktiserende artsen. Die meenden dat men ze moest bestuderen om zich voor te bereiden op 

de kliniek en meer ook niet.848 De vele artsen die volgens Woerdeman zo redeneerden, vergaten 

dat die basisvakken nog een ander doel dienden. “Immers moeten ze bij den student in de ge-

neeskunde de basis leggen voor zijn, laat ik zeggen, biologisch denken. En wie zou nog willen 

ontkennen, dat algemeen biologische ontwikkeling voor den geneesheer, die iets meer wil zijn, 

dan een min of meer automatisch werkend vakman, een eerste eisch is?”849  

Woerdeman zag echter ook wel in dat de opvatting van de gemiddelde arts over de rol van de 

histologie voor een deel te wijten was aan de manier waarop het vak gedoceerd werd. Men kon 

het de studenten niet kwalijk nemen dat ze het vak als een hulpvak beschouwden als het slechts 

zuiver morfologisch werd behandeld. Want wat leerden ze van een opsomming van morfologi-

sche kenmerken van verschillende cellen? Wat zei hen dit over de rol die deze cellen in het nor-

male leven speelden? En juist voor de arts was die kennis nu zo belangrijk. Daarom zou het his-

tologisch onderwijs meer waarde hebben als ook de fysiologische eigenaardigheden van de weef-

                                                 
846 Brief senaat UvA aan curatoren UvA, 18-11-1921. Bijlagen not. curatoren UvA 1921 nr. 225; GAA 279: 80. 
847 Woerdeman Over het karakter der weefselleer (1922) 9. 
848 Zo moest men de anatomie kennen als inleiding tot de neurologie en chirurgie en werd de histiologie slechts een 
hulpmiddel om in de pathologisch anatomische diagnostiek microscopische preparaten verschillende weefsels van 
elkaar te kunnen onderscheiden. 
849 Woerdeman Over het karakter der weefselleer (1922) 10 Cf. Bolk in Hoofdstukken 5 en 6. 
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sels werd besproken. “[K]omt iemand onder de betoovering van het feit, dat hij, al microscopi-

seerde, in staat is levensprocessen in al hun subtiliteit, te vervolgen, dan prikkelt hem het micro-

scopiseeren tot steeds verder vragen, tot steeds meer zich verdiepen in de geheimen, die het mi-

croscoop ons voorlegt.”850 Door hier meer op in te spelen zou het vak niet alleen meer nut heb-

ben als leervak, maar misschien ook meer waardering krijgen van de artsen. 

2.3 Meer werkbezoeken aan Duitsland 

Inmiddels als eerste assistent en privaatdocent bezocht Woerdeman Braus in de zomer van 1922 

voor een tweede keer. Braus was in 1921 van Heidelberg naar de universiteit van Würzburg 

overgestapt, waar hij het professoraat in de anatomie, histologie en embryologie had aanvaard. 

Tijdens het bezoek maakte Woerdeman samen met Braus plannen om in december van dat zelf-

de jaar met een groep studenten uit Nederland naar Würzburg en Freiburg te reizen. Hier zou-

den ze een door een reeks voordrachten van onder anderen Braus, Vogt en Spemann kennis ma-

ken met allerlei moderne biologische (en dus vooral experimenteel embryologische) vraagstuk-

ken. Braus zou de organisatie van dit werkbezoek in Würzburg op zich nemen en Spemann, die 

sinds 1918 hoogleraar zoölogie in Freiburg was, zou het bezoek in die plaats organiseren. Op 12 

december vertrok Woerdeman met 27 studenten naar Würzburg waar ze op het laboratorium 

van Braus werden ontvangen. Na vier dagen vertrok het gezelschap naar Spemann in Freiburg.  

Woerdeman schreef ook van dit werkbezoek een verslag in het NTvG. Aan het einde hiervan 

schreef hij dat hij hoopte dat de voordrachten van vooral Braus en Spemann de studenten beter 

hadden doen inzien hoezeer deze biologische vraagstukken ook voor de geneeskunde van belang 

waren. Er bestond immers een “innigen samenhang, (...) tusschen de verschillende onderdeelen 

der biologie, die meer in het bijzonder als biologie worden betiteld en dat deel, dat den mensch 

tot studie-onderwerp heeft. Moge ook onder artsen de belangstelling voor de biologie (...) toe-

nemen, het kan slechts ten goede komen aan den kennis van den mensch!”851  

Het bezoek met de studenten was ook voor Woerdemans eigen wetenschappelijke vorming be-

langrijk, want het betekende de eerste (persoonlijke) kennismaking met Hans Spemann en zijn 

Freiburgse laboratorium. Het was echter zeker niet het laatste. In 1923 stelde een subsidie van de 

Dondersstichting hem in staat om zich op dit lab verder te bekwamen in de methoden van de 

experimentele embryologie.  

In de winter van 1923-24 legde Woerdeman een laatste werkbezoek af aan een Duits laboratori-

um om nieuwe technieken te leren. Hij bezocht het lab van de zoöloog Ludwig Plate in Jena, 

vooral om kennis te maken met de technieken op het gebied van de experimentele cytologie en 

ledemaatregeneratie van de axolotl van de daar werkzame Tibor Peterfi en Julius Schaxel.  

Na de werkbezoeken aan Spemann en Braus hield Woerdeman tot het einde van hun leven (1941 

resp. 1924) zowel wetenschappelijk als persoonlijk goed contact met hen.852 Naast Bolk be-

schouwde hij hen als de belangrijkste personen in zijn wetenschappelijke vorming.  

                                                 
850 ibid. 10-11. 
851 Woerdeman, ‘ Studiereis van Nederlandsche studenten naar Duitschland’ (1923) 1149. 
852 Zo haalde hij Spemann in 1924 naar Nederland voor een lezing voor het Genootschap ter Bevordering van Na-
tuur-, Genees- en Heelkunde (Zie Spemann, Ueber einige Probleme, Methoden und Ergebnisse der experimentellen 
Embryologie’ en Woerdeman, ‘Prof. Dr. H Spemann’ (1935)).  
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3. Van korte duur: het professoraat in de histologie 

Hoe cruciaal vooral Braus geweest is bleek op 18 mei 1925 toen Woerdeman als nieuwe buiten-

gewoon hoogleraar in de histologie zijn inaugurele rede hield. Braus was kort daarvoor overle-

den. Niet alleen bedankte Woerdeman hem postuum samen met Spemann omdat ze hem had-

den ingewijd in de techniek en denkwijze van de ‘nieuwe richting van onderzoek’, hij droeg zijn 

rede ook aan Braus op. 

Aanvankelijk was Woerdeman niet de favoriete kandidaat voor de opvolging van Van Rees. De 

faculteit geneeskunde had namelijk de hoop dat de directeur van het Herseninstituut, C.U. Ariens 

Kappers, het extraordinariaat zou aanvaarden. Woerdeman stond op de tweede plaats, gevolgd 

door C.G. Heringa, assistent en leerling van Jan Boeke in Utrecht, en tenslotte A.G. Droogleever 

Fortuyn, lector in de histologie en embryologie in Leiden.  

Ariëns Kappers was favoriet omdat hij werd gezien als een geleerde van wereldreputatie die door 

kennis, ervaring en publicaties ver boven de andere kandidaten uitstak. Hij had het herseninsti-

tuut tot grote bloei gebracht en bezat genoeg organisatorisch talent om de leiding van het histo-

logisch lab op zich te kunnen nemen. Bovendien wist de faculteit dat Ariëns Kappers duidelijk 

kon doceren.  

Woerdeman was na Ariëns Kappers favoriet, omdat hij blijk gegeven had een ernstig en veelzij-

dig wetenschappelijk onderzoeker te zijn. “In het bijzonder zij er op gewezen, dat de heer Woer-

deman in de laatste jaren onderzoekingen heeft gedaan op het gebied der experimenteele morp-

hologie, in het bijzonder wat de lensextirpatie betreft”. Daarnaast was een voordeel dat Woer-

deman bekend was met de gang van het universitaire onderwijs in Amsterdam, en de locale labo-

ratoriumaangelegenheden. Tenslotte sprak voor Woerdeman dat hij zich had doen kennen als 

iemand van wie initiatief uitging, en die de studenten opwekte tot wetenschappelijk werk.853 Na-

dat de zo bejubelde Ariens Kappers voor het buitengewoon professoraat had bedankt,854 werd de 

32- jarige Woerdeman op 11 maart 1925 benoemd. 

3.1 Inaugurele rede professoraat histologie Amsterdam  

Woerdemans inaugurele rede ging vrijwel volledig over een kernprobleem uit de experimentele 

embryologie, namelijk de weefseldifferentiatie tijdens de embryonale ontwikkeling. Voor Woer-

deman was deze interactie tussen de verschillende cellen en weefsels een van de beste argumen-

ten tegen de reductionistische celtheorie. “Een merkwaardig teeken des tijds is het, dat thans van 

verschillende zijden de waarschuwing klinkt, dat de celtheorie als analytische theorie geen vol-

doende verklaring geeft van de eenheid der meercellige wezens (...) De differentiatie der weefsels 

is een functie van het geheel en eerst door hun samenhang met het geheel komt het tot de ont-

wikkeling van de bizondere potenties van de onderdeelen (…) Daarom zij de histioloog indach-

tig aan de uitspraak van Aristoteles, dat het geheel vóór de deelen bestaat.”855 Ook Woerdeman 

pleitte dus voor de holistische benadering om bij de studie van de onderdelen het geheel niet uit 

het oog verliezen. 

                                                 
853 Brief fac. geneeskunde aan curatoren UvA, 6-6-1924. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1924 nr. 
134; GAA 279: 146. 
854 Brief Ariëns Kappers aan Delprat, 31-7-1924. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1924 nr. 134 279: 
146.  
855 Woerdeman Determinatieprobleem en weefselleer (1925) 22. 
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Net als eerder in zijn rede als privaatdocent pleitte Woerdeman voor de studie van het causaal-

analytische experiment in de histologie: “als onderdeel van de biologie, de leer van het leven, be-

studeere [de histologie] bij voorkeur niet het doode object.” Men zou hem daarmee kunnen ver-

wijten het terrein van de fysiologie te betreden: “welnu, bedenken wij dan, dat de scheiding van 

vorm- en verrichtings-leer bij het onderwijs uit nuttigheidsoverwegingen plaats vond en kunst-

matig is. In het levend organismen bestaat geen slagboom tusschen vorm en functie (…) [De 

bioloog] zij tot richtsnoer een uitspraak van Hermann Braus: “Nur aus dem wirkenden Leben 

heraus können wir verstehen, wie die Form unseres Leibes und seiner Teile entsteht und zum 

harmonischen Ganzen zusammenpasst.””856 

Aan het slot van zijn rede richtte Woerdeman zich ondermeer tot de studenten. Hij beloofde ze 

dat hij niet zou proberen histologen van hen te maken. Wel hoopte hij er in te slagen ze het 

denkbeeld van de “harmonische eenheid” van het menselijk lichaam bij te brengen. “Op inzicht 

in den samenhang tusschen bouw en functie komt het aan.”857 

Woerdeman richtte zich tenslotte ook tot de curatoren. Hij wist dat zij op de hoogte waren van 

het feit dat het bestaande histologische laboratorium niet meer aan de eisen voldeed voor het 

onderwijs, vanwege het sterk gegroeide aantal studenten, maar vooral ook voor het nieuwe on-

derzoek. “De nieuwere algemeen biologische richting van het vak stelt hooge eischen. (...) niet 

alleen een bizonder instrumentarium, maar ook aan bizondere eischen voldoende lokaliteiten 

voor operaties, verzorging van proefdieren enz.”858 Hij had daarom goede hoop op een nieuw 

laboratorium.  

Nog voordat Woerdeman zijn inaugurele rede had gehouden, breidde hij zijn personeel uit. Door 

zijn eigen benoeming kwam zijn assistent-plaats vrij en deze liet hij niet invullen door één, maar 

door twee personen op ieder de helft van zijn eigen oude salaris.859 Ook naar de door hem zo 

gewilde uitbreiding of vergroting van laboratoriumruimte werd gekeken. Wellicht zouden er lo-

kalen in het nieuwgebouwde Koloniaal Instituut betrokken kunnen worden?860 Een andere optie 

was om voor het lab ruimte vrij te maken in het oude militair hospitaal dat vanaf december 1925 

aan het Nederlands  kankerinstituut beschikbaar werd gesteld.861 Het bleven slechts plannen, 

want in februari 1926 vroegen curatoren een kostenraming aan de dienst Publieke Werken voor 

noodzakelijke verbouwingen van het oude laboratorium, zodat Woerdeman daar zijn experimen-

ten beter kon uitvoeren.862 Ondanks deze teleurstelling, ongetwijfeld het gevolg van bezuinigin-

gen die de hele universiteit troffen, wist Woerdeman toch zijn middelen voor onderwijs en on-

derzoek aanzienlijk te verbeteren. Hoewel de meeste laboratoria te kampen kregen met vermin-

derde kredieten, zag Woerdeman zijn jaarlijks krediet juist stijgen en kreeg hij bovendien be-

schikking over een eenmalig krediet. 863 Tenslotte werd besloten vanaf september 1926 zijn 

jaarsalaris aanzienlijk te verhogen.864  

                                                 
856 ibid. 23. 
857 ibid. 28-29. 
858 ibid. 24. 
859 Not. curatoren UvA, 4-5-1925; GAA 279: 98. 
860 Not. curatoren UvA, 12-10-1925; GAA 279: 98. 
861 Not. curatoren UvA, 8-11-1925; GAA 279: 98. 
862 Not. curatoren UvA, 8-2-1926; GAA 279: 98. 
863 Het ging vergeleken met de andere laboratoria overigens om bescheiden bedragen. Zo betrof het eenmalige kre-
diet, ongetwijfeld voor de aanschaf van instrumenten, fl. 450,-. Not. curatoren UvA, 14-6-1926; GAA 279: 98. 
864 Not. curatoren UvA, 12-4-1926; GAA 279: 98. 
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Deze salarisverhoging zou hij echter niet meer meemaken. Amper een jaar na zijn benoeming in 

Amsterdam aanvaardde Woerdeman het professoraat in de anatomie embryologie in Groningen.  

4. Naar Groningen: het professoraat in de anatomie en embryologie.  

4.1 Woerdemans interesse in functionele anatomie 

Alvorens over te gaan tot de bespreking van de benoemingsprocedure van Woerdeman in Gro-

ningen is het op zijn plaats even stil te staan bij zijn affiniteit met de menselijke anatomie. Hoe-

wel Woerdeman in 1916 de overstap van het anatomisch laboratorium naar dat voor de histolo-

gie had gemaakt, betekende dat niet het einde van zijn werkzaamheden op het gebied van het 

ontleedkundig onderwijs. Toen hij in 1920 bij Braus in Heidelberg verbleef, raakte hij niet alleen 

voor de rest van zijn leven enthousiast over de experimentele embryologie, ook werden hier zijn 

ogen geopend voor nieuwe vormen van anatomisch onderwijs en onderzoek.  

Hoewel Braus er inmiddels al jaren ervaring mee had, zag Woerdeman op diens anatomische col-

leges naast de vertrouwde krijttekening, wandplaat en diaprojecties voor het eerst het gebruik van 

anatomie in vivo, ‘kinematische projecties’ en röntgenbeelden. Braus maakte vooral bij de behan-

deling van de topografie van het bewegingsapparaat van deze methoden gebruik. Skelet, banden, 

gewrichten en spieren werden tegelijkertijd behandeld en wel voornamelijk met het oog op de 

fysiologie van de beweging. Tijdens deze bespreking werden de door Braus behandelde spierbe-

wegingen vertoond door “een flinken gespierden Heidelberger”. Hierbij ging het er vooral om 

dat de studenten inzicht kregen in de plastische anatomie, het reliëf dat bij bepaalde bewegingen 

op het naakte lichaam te zien was. Woerdeman, die in zijn verslag over het bezoek aan Heidel-

berg in het NTvG vol lof over deze colleges was, erkende de meerwaarde van de anatomie in vivo 

en de röntgenbeelden van het skelet voor de aanstaande arts. Die raakte zo immers gewend aan 

het bestuderen van röntgenfoto’s en daarnaast aan wat er bij gezonde individuen tijdens het le-

ven aan spieren te zien is. Hierdoor kon hij bij demonstraties van neurologische patiënten de 

spierverlammingen makkelijker herkennen. Overigens speelde Braus niet alleen in op klinische 

kwesties bij de  bespreking van het bewegingsapparaat. Ook bij andere lessen, zoals die over zin-

tuigen, wees hij vooral op de klinische bijzonderheden. 

Behalve van de waarde van anatomie in vivo en röntgenanatomie en in het algemeen van de na-

drukkelijke aansluiting bij de kliniek raakte Woerdeman tijdens het volgen van de colleges van 

Braus ook overtuigd van de grote didactische waarde van onderwijsfilms. Het was daarmee na-

melijk mogelijk om in vijf tot tien minuten aan een volle collegezaal van 250 studenten een ana-

tomische demonstratie te tonen die in de practicumzaal aan kleine groepjes studenten tientallen 

keren herhaald moest worden en daardoor veel meer tijd zou kosten. Een filmopname en projec-

tietoestel was voor het medisch onderwijs aldus Woerdeman een “eisch van dezen nieuwen 

tijd!”865 

Enthousiast over de lessen in bewegingsleer die Woerdeman bij Braus had gevolgd, wist hij in 

1922 een betrekking te krijgen als docent anatomie aan de Amsterdamse Academie voor Licha-

melijke Opvoeding, die net haar deuren had geopend. In zijn lessen, die natuurlijk voornamelijk 

                                                 
865 Woerdeman, ‘Uit Heidelberg’ [feuilleton] (1920) 1235-1236. 
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over het bewegingsapparaat gingen, besteedde hij uitgebreid aandacht aan de plastische anatomie 

van het levende lichaam.866 

Met zijn benoeming in Groningen moest hij natuurlijk naast het professoraat in de histologie ook 

het docentschap in de anatomie neerleggen. Maar zijn interesse in de functionele anatomie van 

het bewegingsapparaat bleef. Sterker nog: het professoraat in de anatomie en embryologie in 

Groningen bood hem de mogelijkheid zijn twee liefdes, experimentele embryologie en functio-

nele anatomie net als Braus in één baan te combineren en vooral ook met elkaar in verband te 

brengen. 

4.2 Benoemingsprocedure: de cruciale rol van Deelman 

Over de opvolging van Van Wijhe werd door de Groningse medische faculteit voor het eerst 

vergaderd in februari 1926, toen werd aangekondigd dat vanwege diens naderende 70ste verjaar-

dag Van Wijhe spoedig met pensioen zou gaan.  

De faculteit vroeg Van Wijhe of hij geschikte kandidaten op het oog had, maar deze antwoordde 

dat hij niemand te noemen wist. Hij had geen school gemaakt. De mensen die vroeger bij hem 

als assistent hadden gewerkt, waren de klinische kant op gegaan en voelden zich volgens hem 

niet meer geroepen om zich tot de ontleedkunde te beperken. Van andere Nederlandse anato-

men kende hij de leerlingen niet persoonlijk. Hetzelfde gold overigens voor buitenlandse (en dan 

vooral Duitse) anatomen die in aanmerking zouden kunnen komen “Maar de jonge duitsche ana-

tomen zijn anders in het vak georiënteerd, voor hen is het minder vergelijkende anat. méér expe-

rimenteele embryologie geworden.”867 Toch meende van Wijhe dat de faculteit zich bij de keuze 

van kandidaten moest beperken tot Nederlanders. 

Hij benadrukte dat de anatoom die nodig was zowel systematische als topografische anatomie 

kon doceren en daarnaast de embryologie. Elders, bijvoorbeeld in Amsterdam, werd aldus Van 

Wijhe vooral systematische anatomie onderwezen. Als de faculteit topografische anatomie be-

langrijk vond, dan zou naar iemand gezocht moeten worden die de Groningse methode van ana-

tomisch onderwijs kende en zou willen voortzetten. Hij noemde in dit verband uiteindelijk toch 

een naam, die van zijn voormalige prosector Dr. Jager. Deze had op topografisch anatomisch 

gebied voortreffelijk werk geleverd, maar Van Wijhe betwijfelde of hij zijn praktijk wilde verla-

ten. 

Faculteitslid Deelman stelde dat in Amsterdam toch wel meer dan alleen systematische anatomie 

gedoceerd werd. Hij sprak uit ervaring. Herman Tewes Deelman (1892-1965), sinds 1924 hoog-

leraar in de pathologie, pathologische anatomie en gerechtelijke geneeskunde in Groningen, had 

in Amsterdam gestudeerd en zat in hetzelfde jaar als Woerdeman. Sterker nog: Deelman was be-

vriend met Woerdeman. Hij heeft dan ook een groot aandeel gehad in Woerdemans benoeming. 

Via Deelman was Woerdeman direct op de hoogte van de vorderingen in de benoeming. 

Deelman merkte op dat er een stroming in de anatomie was die dit vak juist in nauwer verband 

bracht met de fysiologie. Vooral in Duitsland en dan speciaal Heidelberg ging men deze richting 

uit, getuige het werk van Hermann Braus. Deelman stelde dat  “[d]aar (…) o.a. de Amsterdam-

                                                 
866 Afschrift brief fac. geneeskunde aan curatoren RUG X-4-1926, met bijlagen. Ingekomen stukken en minuten 
uitgaande stukken fac. geneeskunde RUG 2-1-1922-21-12-1926; GA 46: 609. 
867 Not. fac. geneeskunde RUG 25-2-1926; GA 46: 602. 
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sche school fel tegen [is].”868 Ook Van Wijhe stelde dat hij zo zijn bedenkingen had bij deze stro-

mingen.869 Van Wijhe toonde zich dus in alles nog steeds een klassieke evolutionaire morfoloog.  

Een aantal kandidaten kwam vervolgens ter sprake: H.M. de Burlet en H. Berkelbach van der 

Sprenckel, prosector en 1e assistent bij de anatomie in Utrecht, W.A. Mijsberg en Chr. van Gel-

deren, prosector en assistent bij de anatomie in Amsterdam; de histoloog C.G. Heringa, assistent 

bij Boeke in Utrecht en Woerdeman, “vroeger 3 jaar assistent bij Bolk, nu buitengewoon hoogle-

raar histologie in Amsterdam, die eventueel wel naar anatomie terug zou willen”. 

Een maand later maakte een speciale commissie die belast was met de opvolgingskwestie en die 

bestond uit een aantal hoogleraren onder wie Deelman, haar resultaten bekend.  

Allereerst werd de anatomische richting besproken. Wilde de faculteit dat het onderwijs zoals 

vrijwel overal elders beperkt bleef tot de beschrijvende systematische en topografische anatomie, 

of moest het onderwijs worden aangevuld met, en gegrondvest op experimentele morfologie? In 

deze nieuwe richting werd door de experimentele methode het “zoo ís het”, van de descriptieve 

anatomie meer vervangen door: “zoo wérd het en daartoe dient het.” “Embryologie, experimen-

ten, röntgenologie, plastische anatomie enz. dringen zich (...) meer op den voorgrond, doch de 

descriptieve- en de topografische anatomie dienen natuurlijk goed verzorgd te blijven.” Net als 

bij Braus werd hier dus als nieuwe richting in de anatomie de combinatie van experimentele em-

bryologie en functionele anatomie gepresenteerd.  

Van Wijhe stemde in grote lijnen in met de inhoud van het advies van de commissie. Hij zou een 

keuze naar de ‘nieuwe richting’ toejuichen. Toch benadrukte hij dat deze richting weliswaar een 

moderne nuance aan het onderwijs mocht geven, maar dat de kern van dit onderwijs toch vooral 

de descriptieve en topografische anatomie moest betreffen. Het onderzoek in de experimentele 

embryologie etc., kón en mócht daaraan ten goede komen. 

Niet alle leden van de faculteit waren helemaal overtuigd of ‘één der kandidaten’ (Woerdeman) 

die door de commissie zo op de voorgrond werd geschoven, wel een anatoom was. Natuurlijk 

verzekerde de commissie dat dit wel het geval was. Hij was nu dan wel hoogleraar histologie, in 

het verleden was hij drie jaar assistent bij Bolk geweest en had in die tijd ook enige theoretisch 

anatomisch onderwijs gegeven. Woerdeman was als vertegenwoordiger van de nieuwe richting 

een goed anatoom en experimentator.  

Het lijkt er sterk op dat Deelman bij het naar voren schuiven van Woerdeman geraffineerd te 

werk was gegaan. Dit lijkt vooral te spreken uit de manier waarop de aanbevelingen van de kan-

didaten werden behandeld. De nieuwe richting was alleen aan de orde gekomen in de brief van 

Woerdeman zelf. In de aanbevelingsbrieven die Bolk en Van den Broek ten aanzien van hun 

kandidaten (Mijsberg en de Burlet) schreven werd die richting niet aan de orde gesteld, maar dat 

kwam waarschijnlijk omdat de commissie in haar verzoek om aanbevelingen aan deze hooglera-

ren ook niet naar hun mening over die nieuwe richting had gevraagd! Bovendien waren Barge in 

Leiden en Boeke in Utrecht überhaupt niet om advies gevraagd. Toen tijdens de faculteitsverga-

dering aan de commissie gevraagd werd waarom, gaf deze wat betreft Barge als reden op dat die 

                                                 
868 Deelman was dus (ongetwijfeld via Woerdeman) goed op de hoogte van deze ‘nieuwe richting’. Toch was zijn 
kennis niet helemaal accuraat. Braus zat inmiddels in Würzburg en zoals we in hoofdstuk 5 zagen viel het met die 
bedenkingen van de Amsterdamse school voor deze benadering wel mee. De bevestiging hiervan was natuurlijk 
Bolks opvolging door Woerdeman. 
869 Not. fac. geneeskunde RUG 25-2-1926; GA 46: 602. 
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nog maar kort geleden hoogleraar was geworden, nog geen school had gemaakt en als leerling 

van Bolk daarmee zeker ongeveer hetzelfde advies zou geven als deze. De oude Van Wijhe ten-

slotte werd zelf pas om zijn mening gevraagd nadat het adviesrapport al afgerond was.  

Na deze uiteenzetting over de anatomische richting kon de vergadering overgaan tot vraag welke 

persoon het meest geschikt zou zijn. Was Woerdeman tijdens de bespreking van de richting al 

nadrukkelijk ter sprake gekomen, voorafgaand aan de te houden stemming werd zijn kandidatuur 

door Deelman nog eens extra kracht bij gezet door het tonen van een ‘particulier schrijven’ van 

Woerdeman aan hem, waarin stond dat hij vrijwel zeker een benoeming zou aanvaarden.  

Bij stemming bleek dat Deelman zijn werk goed gedaan had; alle twaalf faculteitsleden waren 

voor Woerdeman als eerste op de aanbeveling aan curatoren. Kandidaten twee en drie waren 

Mijsberg en De Burlet.870  

We zien hier hoe een relatieve buitenstaander tot hoogleraar in de anatomie werd benoemd. Bij 

Boeke hebben we gezien (in hoofdstuk 4 paragraaf 4.2 en 5.1) hoe snel iemand een bepaalde 

‘stempel’ kreeg: voor de plek als hoogleraar anatomie in Utrecht was hij juist te veel histoloog of 

embryoloog. Maar de faculteit zelf moest de keuze van ‘de histoloog’ Woerdeman natuurlijk ook 

goed verantwoorden bij de Groningse curatoren. Als hun voordracht niet met de juiste redenen 

omkleed zou zijn, kwamen er onherroepelijk vragen over waarom een voormalig privaatdocent 

histologie, nog geen jaar buitengewoon hoogleraar in dit vak, sterk de voorkeur genoot boven 

bijvoorbeeld Mijsberg, die door Bolk was aanbevolen.  

Er werd dan ook een goed gemotiveerde aanbevelingsbrief aan de curatoren geschreven. De fa-

culteit schreef dat het wenselijk was om tegemoet te komen aan de eisen die een nieuwe richting 

aan het anatomisch onderwijs stelde. Deze richting beperkte zich niet alleen tot de bouw van het 

lichaam, maar streefde er veel meer naar te weten om welke reden die bouw zo was. Wilde de 

docent deze richting goed kunnen onderwijzen, dan moest hij ook experimentator zijn en zou hij 

onder andere experimentele embryologie, eventueel de anatomie van de levende mens en het 

röntgenonderzoek in zijn werk moeten opnemen. De faculteit was unaniem in de overtuiging dat 

deze nieuwe richting de meeste waarde had voor de vorming van de aanstaande arts. 

Van de drie kandidaten die de faculteit noemde vertegenwoordigde alleen Woerdeman deze 

‘nieuwe richting’; de andere twee, Mijsberg en De Burlet hadden geen blijk gegeven de anatomie 

in “andere dan de tot op heden bij ons gevolgde banen zouden leiden.”871 

Woerdeman werd dus gepresenteerd als man van de ‘nieuwe richting’ en niet te veel als histo-

loog. Als eerste werd natuurlijk vermeld dat hij arts was. Daarna werd zijn assistentschap bij Bolk 

genoemd en het theoretisch anatomisch onderwijs dat hij in die hoedanigheid had gegeven. Bo-

vendien werd genoemd dat hij in die periode de gouden medaille van de Hollandse Maatschappij 

van Wetenschappen had gewonnen. Na de vermelding van Woerdemans histologische carrière 

als assistent, privaatdocent en buitengewoon hoogleraar ging de faculteit over op het noemen 

van de diverse buitenlandse laboratoria waar Woerdeman had gewerkt. Natuurlijk werd het be-

zoek aan Braus genoemd, maar ook dat Woerdeman  tijdens zijn bezoek aan Spemann in Frei-

burg in 1923 ook de inrichting en werkmethode van het anatomisch lab van Eugen Fischer had 

bestudeerd.   

                                                 
870 Not. fac. geneeskunde RUG 23-3-1926; GA 46: 602. 
871 Afschrift brief fac. geneeskunde aan curatoren RUG X-4-1926, met bijlagen. Ingekomen stukken en minuten 
uitgaande stukken fac. geneeskunde RUG 2-1-1922-21-12-1926; GA 46: 609. 
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Woerdeman, zo ging de faculteit verder, was een van de weinige, zo niet enige experimenteel 

embryolog in Nederland die daarnaast in vakkringen tevens voor anatoom gehouden werd. Dat 

bleek ondermeer uit zijn docentschap aan het Amsterdamse instituut voor lichamelijke opvoe-

ding. Daarnaast was hij referent voor de Anatomische Berichte, medewerker van het Handbuch der 

Vergleichenden Anatomie van Lubosch, Bolk en Kallius en werkte hij in 1914 mee aan Schwalbe’s 

Jahresberichte über die Fortschritte der Anatomie. 

Aangezien hij dus zowel als experimenteel embryoloog en als anatoom bekend stond, voldeed 

Woerdeman volgens de faculteit aan alle voorwaarden voor het anatomisch onderwijs en onder-

zoek in de nieuwe richting. Aangezien de faculteit aan deze richting zeer de voorkeur gaf en ook 

wist dat Woerdeman de leerstoel zou aanvaarden, beval ze Woerdeman als eerste kandidaat aan.  

De twee andere kandidaten stonden beiden bekend als ervaren anatomen met goede kwaliteiten 

als wetenschapper en docent. Hun theoretische en praktische lessen die ze als prosector in Am-

sterdam en Utrecht gaven werden in beide gevallen door de studenten erg gewaardeerd. Nadruk-

kelijk werd daarbij genoemd dat de lessen van Mijsberg bovendien op waardering van Bolk kon-

den rekenen.872 Beide kandidaten stonden echter niet te boek als experimenteel embryologen - 

het onderwijs zou in hun handen beperkt blijven tot beschrijvende en topografische anatomie, en 

beschrijvende embryologie. 

Op 30 april stuurden curatoren de nummers 1 en 2, Woerdeman en Mijsberg, als kandidaten 

door naar de minister. Op 11 mei werd Woerdeman benoemd.873  

4.3 Inaugurele rede: experimentele embryologie en functionele anatomie 

Op 9 oktober 1926 hield Woerdeman zijn inaugurele rede met de veelzeggende titel De morpholo-

gie in nieuwe banen.  

Lang stond hij stil bij de evolutionaire morfologie en haar grondlegger, Gegenbaur. Woerdeman 

stelde dat deze richting het morfologisch onderzoek tot grote bloei had gebracht en veel feiten 

had opgeleverd. Toch hadden deze onderzoekers een groot onderzoeksveld niet bestudeerd. Ze 

waren te weinig bezig geweest met de functies van de delen die ze bestudeerden. Dit was een van 

de redenen geweest voor het groeiende verzet tegen de richting van Gegenbaur. Eén van die cri-

tici noemde Woerdeman met name: Lodewijk Bolk, die natuurlijk in de zaal zat.  

Een belangrijk deel van de vormwording bleef voor de morfologen in de Gegenbaurtraditie dus 

een gesloten boek. De embryonale ontwikkeling was een actueel levensproces waarvan een studie 

door middel van dode lichamen of coupes nooit de wetten zou kunnen onthullen.874 Na deze 

uitgebreide introductie van de oude morfologie kwam Woerdeman toe aan die ‘nieuwe banen’ 

van deze wetenschap. Allereerst was er natuurlijk de ontwikkelingsmechanica, die de fysiolo-

gisch-morfologische oorzaken van de vorm onderzocht, waarmee ze zich aldus Woerdeman op 

het “grensgebied tusschen morphologie en physiologie” bewoog.875 

                                                 
872 ibid.  
873 not. curatoren (systematisch over 1926) 24-4-1926 & 20-11-1926. Archief curatoren RUG tot 1933; GA 52: 11. 
874 Woerdeman, De morphologie in nieuwe banen (1926) 1-14. 
875 ibid. 17. 



 267 

De nieuwe banen van de morfologie vonden ook bij hen die zich niet met dit onderzoek zelf be-

zig hielden oprechte erkenning.876 Wat was de invloed van de nieuwe experimentele richting op 

de (vergelijkende) anatomie? “Men vroeg om meer “physiologische” anatomie, de anatomie “lei-

det an ihrem Namen”, die immers slechts het ontleden als pars pro toto noemt en deze “Lei-

chenanatomie” leert te weinig de biologische vraagstukken, die met het probleem van de vorm 

verbonden zijn. Men verlangde naar een “biologische morphologie””877 Door de ontwikkelings-

mechanica vond ook in de anatomie de causale beschouwingswijze ingang. Roux zei in 1883 al 

dat de anatomie niet een werkelijk “fertige” wetenschap was. Het was tijd dat de humane anato-

mie opnieuw werd opgebouwd, niet vanuit descriptief evolutionair-morfologisch perspectief 

maar naar causaal-analytische gezichtspunten. Hermann Brauss was een van de anatomen die 

hiertoe een poging deden, aldus Woerdeman. 

Woerdeman was ervan overtuigd dat de nieuwe richting ook steeds meer zou doordringen in het 

onderwijs. Voor de aanstaande arts achtte hij meer aandacht voor de oorzaak van vormverhou-

dingen en de betekenis voor de functie van het grootste belang. Natuurlijk mochten alleen nut-

tigheidsoverwegingen het academisch onderwijs niet domineren, maar de anatoom had naast een 

wetenschappelijke vorming toch ook de taak om studenten voor te bereiden voor het klinisch 

onderwijs. “Daarbij komen zijn leerlingen te staan voor den levenden mensch.” 878 Daarom 

moest het anatomisch onderwijs tot doel hebben om de student de vormen van het levende li-

chaam te doen begrijpen. De student zou moeten inzien hoe functionele invloeden “het wonder-

lijk mooie harmonische samenspel der organen bij den levende mogelijk maken.”879 Dit kon hij 

onmogelijk alleen leren met behulp van het dode lichaam. Ook de studie van het levende lichaam 

behoorde dus bij het anatomisch onderwijs. “[D]ankbaar moet gebruik gemaakt worden van de 

moderne methoden, die ons tijdens het leven anatomische verhoudingen leeren kennen, zooals 

b.v. de Röntgendoorlichting”.880  

4.4 Woerdemans veranderingen in Groningen: personele bezetting 

Zoals al in de inleiding beschreven, was het Groningse laboratorium van Van Wijhe uit 1909 het 

eerste waar naast colleges in de embryologie ook een zaal met microscopen was ingericht voor 

het practicum embryologie. “Na afloop van het college wordt door de studenten gretig gebruik 

gemaakt van de gelegenheid om aan het praeparaat zelf te observeeren wat hun met behulp van 

modellen of platen, in de toerkomst ook met behulp van het projectieapparaat, is uitgelegd.”881 

Omdat Van Wijhe’s onderzoek zich van meet af aan op de (vergelijkende) embryologie richtte, 

was het lab voor dit soort onderzoek ingericht. Er waren in ruime mate middelen aanwezig voor 

het maken van embryologische coupes, zoals een microtoom, paraffinebaden object- en dek-

glaasjes. Bovendien was het lab goed voorzien van chemicaliën voor de kleuring en fixatie van 

embryologische coupes. In het souterrain bevonden zich eenvoudige dierverblijven voor kleine 

                                                 
876 Woerdeman schreef: “Zoo kon dan ook Bolk het vorig jaar neerschrijven, dat de embryologie, in hoofdzaak door 
anatomen beoefend, te veel had gestaan in den ban van  anatomische concepties, maar hieruit allengs verlost was, 
dank zij den invloed van de jongere school der proefondervindelijke morphologie.” (ibid. 22). 
877 ibid. 22. 
878 ibid. 23. 
879 ibid. 23. 
880 ibid. 23-24. 
881 ibid. 23-24. 
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dieren als konijnen, een broedstoof voor eieren en een aquarium voor vissen en kikkers.882 Woer-

deman kwam in Groningen dus in een laboratorium terecht waar de basisbehoeften voor het 

doen van zijn embryologisch specialisme, maar ook voor het embryologisch onderwijs, aanwezig 

waren.  

Een van de belangrijkste wijzigingen die Woerdeman doorvoerde op het Groningse laboratorium 

ten bate van zijn onderzoek en onderwijs betrof het ondersteunend personeel. Onder zijn voor-

ganger Van Wijhe waren sinds 1909 P.J. de Vries als amanuensis en sinds 1916 H. van der Pol als 

bediende werkzaam. Woerdeman wist de twee in hun functie te verheffen. Hij leidde Van der Pol 

op tot preparateur in de techniek van de experimentele embryologie, zodat deze in staat was te 

assisteren bij de microchirurgische operaties en om zelf eieren en embryo’s te prepareren. Daar-

naast raakte Van der Pol ervaren in het fotograferen van de vorderingen van het onderzoek en in 

het blazen van glas voor de fijne glazen prepareerinstrumentjes. Tenslotte leverde hij technische 

hulp bij de embryologische practica en demonstraties. Van der Pol ontpopte zich zo tot een on-

misbare kracht bij Woerdemans embryologisch onderzoek en onderwijs. 

Door Woerdeman ontwikkelde De Vries zich vooral tot instrumentmaker en operateur van in-

strumenten van Woerdemans ‘nieuwe’ onderwijs en onderzoek. Uiteindelijk was hij hierin zo 

goed ingevoerd, dat hij in staat was in overleg met Woerdeman speciaal (ook elektrotechnisch) 

instrumentarium voor dat onderzoek te ontwerpen en vervaardigen. Daarnaast was hij volledig 

op de hoogte van de bediening en techniek van de gewone fotografie, de röntgenfotografie en 

zowel de “macro- als mikro-kinophotographie”. Daarmee leverde hij de technische assistentie bij 

het röntgenonderzoek, en bij het maken van filmopnamen van zowel de functionele anatomie als 

de experimentele embryologie. De Vries kon daarnaast van nature aardig tekenen en Woerdeman 

liet hem daarom een cursus illustratietekenen volgen, zodat hij ook collegeplaten en illustraties 

voor wetenschappelijke publicaties zou kunnen gaan maken.883 

De derde belangrijke wijziging in de personele bezetting van het Groningse lab betrof geen func-

tiewijziging van het bestaande (technisch) personeel, maar een toevoeging aan de wetenschappe-

lijke assistentie bij het onderwijs. Nog tijdens zijn buitengewoon hoogleraarschap in de histologie 

maakte Woerdeman kennis met de geïnteresseerde Amsterdamse student biologie Christiaan Pie-

ter Raven (1906-2001), die in het kader van zijn hoofdvak dierkunde voor het doctoraalexamen 

onderzoek deed op zijn laboratorium. Kort daarop vertrok Woerdeman echter naar Groningen. 

Twee jaar daarna, in mei 1928, schreef de medische faculteit aldaar namens Woerdeman een 

prijsvraag uit. De faculteit wenste een “onderzoek naar het aandeel van de ganglielijst van het 

embryonale neuraalkanaal aan de vorming van het mesoderm.” Raven, die toen nog net niet was 

afgestudeerd, beproefde zijn wetenschappelijke kwaliteiten op het onderzoek voor de prijsvraag. 

Voor het onderzoek had hij experimenten gedaan met axolotl-larven waardoor hij goed inge-

werkt raakte in de experimenteel-embryologische technieken. Zijn inzending was de enige; in mei 

1929 ontving hij voor zijn antwoord de gouden medaille.884 Inmiddels had Woerdeman de Gro-

                                                 
882 ‘Voorloopig schetsplan voor een Laboratorium voor Anatomie en Embryologie in het perceel Oostersingel 69’ 
(‘NB hoort bij een brief aan curator Mr. CC Geertsema dd. 21-4-1903’). Archief curatoren RUG tot 1933, stukken 
betreffende het beheer van verzamelingen, gebouwen en terreinen; 52: 923.  Plan met in potlood verbeteringen door 
J.W. van Wijhe. 
883 Brief Woerdeman aan curatoren UvA, 2-12-1930, Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1930 nr. 439; 
GAA 279: 166. 
884 Jaarboek der Rijks-Universiteit te Groningen 1929/1930 51-52. 
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ningse curatoren weten te overtuigen van Ravens grote wetenschappelijke en didactische kwali-

teiten, want ze stonden hem toe Raven vanaf september 1928 te benoemen tot hoofdassistent 

voor de embryologie.  

In de relatief korte tijd dat Woerdeman aan het Groningse lab leiding gaf wist hij de personele 

bezetting van het lab dus zo aan te passen dat er in de nieuwe richting optimaal gewerkt kon 

worden. Had Van Wijhe slechts een prosector in de anatomie als vaste assistentie, met Raven 

had Woerdeman ook voor de embryologie iemand die wetenschappelijk volledig op de hoogte 

was en het embryologisch practicum zelfstandig kon leiden.  Daarnaast had het embryologisch 

onderzoek en onderwijs met Van der Pol de nodige technische ondersteuning en was het nieuwe 

functioneel anatomisch onderzoek en onderwijs zeer gebaat met De Vries.  

Voor deze nieuwe anatomie liet Woerdeman in het laboratorium een professioneel ‘kino-atelier’ 

inrichten, waar van levende modellen röntgen- en filmopnamen gemaakt werden voor onderzoek 

naar delen van het lichaam in staat van rust en beweging. De Vries maakte deze röntgenfoto’s en 

films en bediende ook de apparatuur om deze opnamen tijdens colleges en demonstraties te ver-

tonen. Woerdeman kon zo het anatomisch onderwijs de moderne vorm geven zoals hij dat eer-

der bij Braus had gezien. Bovendien zette hij de levende modellen net als Braus veelvuldig in bij 

demonstraties in vivo. 

Ook op het gebied van het embryologisch onderzoek waren de resultaten ernaar. Woerdeman en 

zijn wetenschappelijk assistenten werkten hoofdzakelijk met amfibieën, waaronder axolotls. 

Hoewel het onderzoek aanvankelijk tegenzat omdat er een grote sterfte was onder zijn proefdie-

ren, wist hij deze mortaliteit tegen te gaan door de invoering van steriel werken en een aantal an-

dere wijzigingen in de gebruikelijke onderzoeksprocédés.  Het onderzoek bestond voor een be-

langrijk deel uit kleuringsexperimenten volgens de methode van Vogt. Daarnaast werd in sa-

menwerking met hoogleraar fysiologie Buytendijk met behulp van micromanipulatie de zuur-

graad in het lichaam van ontwikkelende axolotllarven gemeten.885 

Tenslotte wist Woerdeman in Groningen ook een verbouwing van het laboratorium te realiseren. 

Deze had vooral een concentratie van het experimenteel onderzoek tot doel – van de histologie 

en embryologie wel te verstaan.  

Toen Woerdeman de overstap naar Groningen maakte, vond hier als laatste universiteit in Ne-

derland de afsplitsing van de histologie van de fysiologie plaats. Al sinds 1919 was er voor de his-

tologie weliswaar een aparte lector, Johannes de Haan, toch duurde het nog tien jaar voordat De 

Haan tot buitengewoon hoogleraar benoemd werd. Het was mede aan de inspanningen van 

Woerdeman te danken dat de histologische afdeling ook daadwerkelijk fysiek van de fysiologie 

loskwam.886 De belangrijkste ‘hulp’ van Woerdeman was dat hij onderdak voor de histologie 

bood. In 1929 maakte hij schetsen voor een aanbouw voor de histologie aan het anatomisch-

embryologisch lab. Deze aanbouw was hoofdzakelijk bedoeld voor het histologisch onderzoek, 

dat zich onder De Haans leiding eveneens op experimenteel gebied begon te ontplooien.  

Behalve de aanbouw verbouwde en veranderde Woerdeman ten behoeve van de histologie ook 

ruimten in zijn eigen laboratorium. Deze wijzigingen stonden vooral in dienst van de integratie 

van het embryologisch en histologisch onderwijs.  

                                                 
885 Rapport fac. geneeskunde aan curatoren UvA, 14-07-30. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1930 
nr. 219; GAA 279: 164. 
886 Zie not. fac. geneeskunde RUG 10-9-1928; GA 46: 602. 
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Zo zou de op de begane grond gevestigde cursuszaal voor microscopie niet alleen meer ten dien-

ste staan van het embryologisch onderwijs, maar ook voor dat in de histologie en zouden ook op 

de eerste verdieping een aantal onderwijsruimten gedeeld worden: de twee ruimten bedoeld voor 

het anatomisch onderwijs (de studiezaal en een ruimte voor anatomische preparaten die bij het 

college werden getoond), zouden worden verbouwd tot één cursuszaal bedoeld voor zowel em-

bryologie als histologie.887 Tenslotte zou er een nieuwe bibliotheek worden ingericht waar zowel 

de boekerijen van de anatomie (en dus ook embryologie) en die van de histologie konden wor-

den ondergebracht. 

Het resultaat van zijn plannen zou Woerdeman niet meer meemaken, want terwijl de verbouwing 

nog in volle gang was wisselde hij begin 1931 andermaal van leerstoel en laboratorium.  

5. Naar Amsterdam: Woerdeman de favoriet van wijlen Bolk  

5.1 De opvolging van Bolk  

17 juni 1930 overleed Lodewijk Bolk op de leeftijd van 63 jaar. Voor zijn opvolging noemde de 

medische faculteit de volgende kandidaten: J.A.J. Barge, Chr. van Gelderen, W.A. Mijsberg, H.M. 

de Burlet, en zoals gezegd M.W. Woerdeman. Het is waarschijnlijk dat de opmerkingen die de 

faculteit over deze kandidaten maakte grotendeels waren overgenomen van de persoon die het 

beste op de hoogte was geweest van de beschikbare anatomen en de beste kandidaat voor de 

Amsterdamse leerstoel: Bolk zelf. Dat komt vooral naar voren in de nadruk op het wetenschap-

pelijk onderzoek van de kandidaten.  

Over Barge, die in 1919 tot hoogleraar in Leiden benoemd was, schreef de faculteit: “het is op-

merkelijk, dat, afgezien van enkele casuistische mededeelingen, sindsdien van zijn hand weinig 

wetenschappelijk werk is verschenen.” Hoewel hij een uitstekend docent en organisator was, 

meende de faculteit dat hij niet in aanmerking moest komen voor de vacature Bolk. 

Over Van Gelderen, de jongste van Bolks leerlingen, werd gemeld dat hij weliswaar een accurate, 

ijverige wetenschapper was met veel vergelijkend anatomische publicaties op zijn naam, maar 

ook dat hij zich in die artikelen wel een aantal malen herhaalde. Het scheen de faculteit “dat het 

belang zijner resultaten niet in overeenstemming is (...) met de uitvoerigheid en talrijkheid van 

zijner publicaties.” Nergens toonde zijn werk een poging naar een nieuwe richting. Hoewel van 

Gelderen meerdere keren tijdens de ziekte van Bolk diens colleges met ijver een nauwkeurigheid 

had waargenomen, mocht de dankbaarheid van de universiteit hiervoor geen motief zijn om hem 

voor de vervulling van de vacature ernstig in aanmerking te laten komen. 

Dan De Burlet. Hoewel diens anatomisch en embryologisch onderzoek beschrijvend van aard 

was, bevatten zijn publicaties anders dan de meeste van het toenmalige studies doorgaans een 

bepaalde vraagstelling als uitgangspunt voor het onderzoek. Men doelde hier op de steeds luider 

wordende kritiek op het beschrijvende evolutionair-morfologisch onderzoek: het vergelijken van 

delen van allerlei dieren slechts voor de vergelijking alleen.888 Daarnaast kenmerkten de onder-

                                                 
887 ‘Schetsontwerp van den geprojecteerden Uitbouw van Anatomie + Histologie, behorend bij schrijven van curato-
ren der Rijksuniversiteit te Groningen dd. 28 October 1929’. Archief curatoren RUG tot 1933, stukken betreffende 
het beheer van verzamelingen, gebouwen en terreinen; 52: 924.  
888 Ook Bolk deelde deze kritiek. Hij zelf had immers zijn vergelijkend anatomisch onderzoek steeds ondernomen in 
het kader van één van zijn eigen wetenschappelijke theorieën (zie o.a. hoofdstuk 5). Zie ook de oratie van Woerde-
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zoekingen van de Burlet zich door zorgvuldigheid en technische bekwaamheid. Vanaf 1920 be-

wees hij steeds meer dat hij niet alleen oog had voor de anatomische kant van vraagstukken, 

maar ook voeling wilde houden met de fysiologie.889 Hij had getoond dat hij met een persoonlijke 

beschouwingswijze problemen wist te vinden en bestuderen die ook voor de praktische weten-

schap van waarde waren.  

Over de volgende kandidaat, Mijsberg, wist de faculteit dat Bolk hem, na Woerdeman, het meest 

geschikt had bevonden. Zijn werk “draagt in opvallende wijze het karakter van Bolk’s laboratori-

um; het beweegt zich hoofdzakelijk op het gebied van de vergelijkende anatomie en descriptieve 

embryologie” met daarnaast “een sterke neiging naar vergelijkend anatomische en phylogeneti-

sche beschouwingen van algemeenen aard.” In het laatste kwam sterk de invloed van Bolks foe-

talisatietheorie tot uiting. Verder werd genoemd dat Mijsberg zich in Indië ook op antropolo-

gisch terrein onderzoek had gedaan. “Evenals eigenlijk alle leerlingen van Bolk is prof. Mijsberg 

een uitstekend docent. Geroemd wordt zijn organisatievermogen, zooals dit bij de inrichting van 

het nieuwe laboratorium te Weltevreden is gebleken.” 

Tot slot kwam Woerdeman – Bolks favoriet - aan bod. Voor haar oordeel was de faculteit bij 

Van Wijhe te rade gegaan. Die had slechts lovende woorden “Hij brengt nieuw leven in de oude 

anatomie door zijn enthousiasme, niet alleen voor de experimenteele ontwikkelingsgeschiedenis, 

maar ook voor de experimenteele anatomie. Hij is een voortreffelijk organisator, die wegens het 

groote aantal studenten het grootbedrijf op het laboratorium heeft ingevoerd. Niet alleen vindt 

hij nog tijd tot eigen onderzoek, maar hij weet ook zijn assistenten en zelfs candidaat-studenten 

tot wetenschappelijk werk aan te sporen.”  

De Amsterdamse medische faculteit erkende dat Woerdeman in amper vier jaar in Groningen 

veel bereikt had, zowel op het gebied van de experimentele embryologie als de moderne (functi-

onele) anatomie. Ook zijn lessen werden vanwege hun helderheid zeer geroemd. De faculteit be-

sloot dan ook aangaande de eerste kandidaat: “Met prof. Bolk zijn wij eenparig van meening, dat 

de benoeming van prof. Woerdeman een belangrijke aanwinst voor onze faculteit zou zijn en een 

waarborg voor het handhaven van den goeden naam der ontleedkundige school van Amster-

dam.” Behalve zijn verdienste als geleerde, als docent en als organisator, “spreekt hiervoor met 

klem de proefondervindelijke richting van zijn wetenschappelijk werk.” Dit was ook de voor-

naamste reden waarom ook wijlen Bolk onder al zijn oud-leerlingen Woerdeman als zijn enig 

aangewezen opvolger beschouwde.  

Wel was de faculteit overtuigd, dat voor de benoeming van een experimenteel anatoom verbou-

wing en uitbreiding van het laboratorium nodig waren. Het gemeentebestuur moest hiertoe wel 

bereid zijn, zodat het anatomisch onderwijs aan de eisen van de tijd kon voldoen.  

Over de tweede kandidaat was het moeilijker besluiten. De keuze ging tussen De Burlet en Mijs-

berg. Mijsberg was dan wel een betere organisator en een uitstekend docent, toch meende de fa-

culteit dat ook De Burlet, die nog nooit aan het hoofd van een lab gestaan had, het hoogleraar-

schap prima zou kunnen vervullen. Vooral plaatste de faculteit het wetenschappelijk werk van de 

                                                                                                                                                        

man in Groningen, waar hij Bolk noemde als een van de kritische vergelijkend anatomen). De opmerking over De 
Burlet toont hoe waarschijnlijk het is dat de kandidatenlijst oorspronkelijk van Bolk afkomstig was. 
889 De Burlet werkte sinds 1916 de anatomische gegevens uit voor het fysiologisch onderzoek naar het gehoor- en 
evenwichtsorgaan van Prof. Magnus en Dr. de Kleijn. Het werk van De Burlet werden door beide fysiologen zeer 
geprezen. (Afschrift brief fac. geneeskunde aan curatoren RUG X-4-1926, met bijlagen. Ingekomen stukken en mi-
nuten uitgaande stukken fac. geneeskunde RUG 2-1-1922-21-12-1926; GA 46: 609). 
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Burlet boven dat van Mijsberg. De Burlets werk stond dichter bij de moderne, meer functionele 

proefondervindelijke richting en droeg meer een eigen karakter dan dat van Mijsberg, dat meer in 

het verlengde van Bolks onderzoek lag. Het probleem met Mijsberg was echter vooral dat hij een 

neiging had tot te theoretische beschouwingen. De Burlet werd daarmee als tweede kandidaat 

gekozen.890 

De curatoren sloten zich volledig bij de mening van de faculteit aan. In een brief aan B en W 

stipte ze enkele punten aan uit de aanbeveling van de faculteit. Ondermeer hoe Van Wijhe “in 

warme geestdriftige bewoordingen” over Woerdeman had geschreven. Ook curatoren achten 

diens benoeming van zeer groot belang voor de universiteit. Ze vermoedden echter eveneens dat 

met zijn komst het bestaande laboratorium ingrijpend veranderd moest worden, “daar de over-

gang van de vroegere morphologische richting naar de moderne experimenteele methode in de 

anatomie nu eenmaal speciale voorzieningen met zich medebrengt.”  

Het is opvallend dat curatoren in hun aanbeving aan B en W nergens het woord embryologie 

noemden. Het noemen van het belang van anatomie in vivo en de andere nieuwe technieken voor 

het onderwijs (en onderzoek in relatie hiertoe) alleen was wellicht krachtiger. Ook de details en 

de omvangrijkheid van Woerdemans uitbreidingen lieten ze voorlopig achterwege. Het noemen 

hiervan in dit vroege stadium zou de gemeenteraad wel eens kunnen doen besluiten tot de be-

noeming van de tweede kandidaat over te gaan.891 

5.2 Woerdemans wensen in Amsterdam 

Voorafgaand aan hun aanbeveling aan B en W wilden de curatoren echter eerst van Woerdeman 

weten welke veranderingen hij wenste. “De Faculteit heeft terecht vermoed, dat ik wijzigingen in 

het anatomisch laboratorium aldaar noodzakelijk acht,” schreef Woerdeman terug.892 De intro-

ductie van het experiment in de morfologie kon niet zonder de toepassing van nieuwe technische 

hulpmiddelen, zoals de “röntgendoorlichting” en “kinematographie”. Woerdeman schreef verder 

dat gezaghebbende morfologen in deze nieuwe richting het enige heil voor de anatomie zagen en 

dat het hem vreugdevol stemde, dat zelfs zijn leermeester Bolk de laatste jaren die mening was 

toegedaan.893 

Bolks Amsterdamse lab was uitsluitend gebouwd en ingericht voor de descriptieve anatomie. 

Voor praktisch embryologisch onderwijs en experimenteel embryologisch onderzoek waren geen 

faciliteiten. Om er voor te zorgen dat experimenteel werk op het gebied van de functionele ana-

tomie en embryologie mogelijk werd, zou de reorganisatie naast het gebouw zelf ook het instru-

mentarium en het personeel moeten betreffen.  

Woerdeman wist te melden dat Bolk zelf bij herhaling had gezegd dat zijn lab ‘vol’ was, en dat 

bijvoorbeeld museum en bibliotheek te klein waren. Voor het onderbrengen van een geheel 

nieuwe embryologische afdeling was uitbreiding en verbouwing dus noodzakelijk. 

                                                 
890 Rapport fac. geneeskunde aan curatoren UvA, 14-07-30. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1930 
nr. 219; GAA 279: 164. 
891 Afschrift brief curatoren UvA aan gemeenteraad Amsterdam, 20-9-1930. Ingekomen en uitgaande stukken cura-
toren UvA 1930 nr. 219; GAA 279: 164.  
892 Brief Woerdeman aan Delprat, 12-9-1930; Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1930 nr. 219; GAA 
279: 164.  
893 Woerdeman noemde in dit geval de een publicaties uit het tijdschrift Methods and problems of Medical Education van 
de van de Rockefeller Foundation als referentie. In zijn Amsterdamse oratie specificeerde hij de bron: het artikel 
‘The modern scope of Anatomy’ van de Amerikaanse anatoom S.R. Detwiler. 
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Als belangrijkste uitbreiding stelde Woerdeman een uitbouw voor van het museum en de daar-

onder gelegen snijzaal. Op één hoog zou deze uitbouw zo tegemoet komen aan het tekort aan 

museumruimte, terwijl de ruimte op de begane grond kon worden benut als studie- en demon-

stratiezaal voor de studenten. De bestaande studiezaal (onder de collegezaal) zou vrijkomen en 

kunnen dienen voor de functionele anatomie. Het souterrain onder de uitbouw zou kunnen die-

nen als injectie en maceratieruimte. Het afzonderlijke gebouwtje dat voor de laatste doeleinden 

bestemd was, zou dan als dierenstal kunnen worden ingericht.894 Door tenslotte de inrichting in 

de rest van het gebouw te moderniseren en een aantal kamers een andere bestemming te geven, 

meende Woerdeman dat een anatomisch lab kon worden verkregen dat voor het werk in de mo-

derne geest geschikt zou zijn. 

Voor de inrichting van de afdeling embryologie zag Woerdeman twee mogelijkheden. Eén optie 

was om de ruimten van het herseninstituut bij het lab te voegen. Deze vertrekken achtte hij vol-

doende geschikt om een moderne afdeling voor experimentele morfologie onder te brengen. Als 

dit niet mogelijk was, zou de tweede optie een uitbouw zijn die minstens evenveel ruimte 

bood.895 

 

Nadat de curatoren door Woerdeman van deze ingrijpende verbouwingsplannen op de hoogte 

waren gesteld werd hij door hen aan B en W aanbevolen. Woerdeman werd op 8 oktober door 

de gemeenteraad benoemd.896 Hij stelde echter dat er voor de inrichting van een afdeling voor 

functionele anatomie en experimentele morfologie natuurlijk meer nodig was dan alleen ruimte: 

er moest ook instrumentarium, personeel en extra geld voor onderzoek en onderwijs bij ko-

men.897  In december 1930 gaf hij hierover zijn wensen door.  

Ten eerste meende hij dat de huidige assistentie voor het anatomisch onderwijs niet zou hoeven 

worden uitgebreid als ook het aantal studenten niet groeide. Voor embryologie was het een heel 

ander verhaal. Zoals al gezegd werd er bij Bolk geen praktisch onderwijs in de embryologie gege-

ven. Woerdeman wilde zo snel mogelijk met een dergelijke cursus voor studenten geneeskunde 

en biologie van start gaan. Het volle medische curriculum maakte het noodzakelijk dat dit op de-

zelfde uren zou plaatsvinden als het anatomisch practicum. Omdat de assistenten voor de ana-

tomie dan dus bezet waren was het noodzakelijk dat dit practicum geleid werd door een aparte 

hoofdassistent voor de embryologie. Hij voerde nadrukkelijk aan dat deze assistent een hoofdas-

sistent moest zijn, omdat het dan een vaste assistent betrof die routine en deskundigheid bezat 

om de leiding van de afdeling grotendeels op zich te nemen.  

Omdat deze leiding van het embryologische practicum een biologische vooropleiding vereiste in 

plaats van een medische zoals bij de leiding van het anatomisch practicum, wilde hij net als in 

Groningen een bioloog als hoofdassistent voor de embryologie aanstellen. Hij doelde hiermee op 

zijn Groningse assistent Raven.  

                                                 
894 Ook voor het houden van levende dieren (bijv. voor het verkrijgen van zoogdierembryo’s) had Bolk begrijpelij-
kerwijs nooit specifieke ruimten beschikbaar gemaakt. Voor zijn vergelijkend anatomisch onderzoek hoefde het ma-
teriaal niet (lang) in leven te blijven. Eén van Bolks ‘dierenstallen’ was de nabijgelegen dierentuin Artis.  
895 Brief Woerdeman aan Delprat, 12-9-1930. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1930 nr. 219; GAA 
279: 164. 
896 Brief gemeenteraad Amsterdam aan curatoren UvA, 14-10-1930. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren 
UvA 1930 nr. 219; GAA 279: 164.  
897 Brief Woerdeman aan Delprat, 1-10-1930. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1930 nr. 219; GAA 
279: 164.  
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Naast de hoofdassistent wilde hij ook net als in Groningen de beschikking hebben over een apar-

te preparateur en adjunct-assistente voor de embryologie. Deze adjunct-assistente was vooral 

nodig was voor het maken van microscopische series van embryo’s. Juist wanneer er meerdere 

onderzoekers op het lab werkzaam waren, hadden deze preparateur en assistente handen vol 

werk, zeker als ze daarnaast ook nog de verzamelingen van het onderwijs moesten uitbreiden. 

Woerdeman stelde verder dat er in Nederland maar één preparateur was die was opgeleid in de 

techniek voor experimentele embryologie. Hij doelde op zijn Groningse kracht Van der Pol. 

Voor het laboratorium als geheel beschouwde Woerdeman het verder als noodzakelijk dat het 

personeel werd uitgebreid met een instrumentmaker en wel specifiek iemand van het kaliber van 

zijn Groningse P.J. de Vries.  

Na de nieuw te benoemen krachten kwam Woerdeman te spreken over het bestaande technische 

personeel van het Amsterdamse lab. Dat bestond uit een preparateur, Scheyde, en twee onge-

schoolde krachten: de anatomiebediende en trouwe toeverlaat van Bolk Wiertz, die spoedig met 

pensioen zou gaan, en de stoker Van Tiel. Deze laatste zou Woerdeman ook willen belasten met 

de verzorging van de dieren die nodig waren voor de embryologie en hun onderkomens, de 

aquaria, terraria, vijvers en stal. Voor Scheyde stelde Woerdeman voor dat hij werd bevorderd in 

rang, vanwege zijn lange staat van dienst en uitstekend werk voor het anatomisch museum (iets 

wat Bolk al van plan was geweest).  

Tenslotte kwam Woerdeman toe aan de subsidie. Het bestaande bedrag dat het lab kreeg zou 

onvoldoende zijn wanneer er experimenteel gewerkt zou gaan worden. Er kwamen kosten bij 

voor de aanschaf van proefdieren, dierenverzorging, glaswerk, grondstoffen voor de instru-

mentmaker, voor röntgen- en kinofotografie, terwijl bovendien de gelegenheid moest bestaan 

om de verzamelingen met nieuwe stukken uit te breiden en instrumenten te vernieuwen etc.  

In Groningen, waar zijn ‘bedrijf’ zo veel kleiner was dan het in Amsterdam zou worden, beschik-

te Woerdeman over 8500 gulden per jaar, exclusief practicumgelden. Daarom verzocht hij de 

curatoren om voor het Amsterdamse lab een jaarlijkse subsidie van minstens fl. 9000, - voor te 

stellen aan B en W. Daarnaast hoopte hij ook nog een eenmalig bedrag te mogen ontvangen. 

Hoe groot dat zou zijn kon hij nu nog moeilijk inschatten, omdat hij nog niets wist over de ver-

bouwingsplannen.898   

De curatoren konden zich over het algemeen vinden in de wensen van Woerdeman en adviseer-

den hierover positief aan B en W,899 die de kosten van de wensen op de begroting van 1931 zet-

ten. Bovendien werd het door Woerdeman later gedane verzoek tot de aanstelling van de even-

eens van het Groningse lab afkomstige J.G. Rijskamp als amanuensis goedgekeurd.900 Rijskamp 

kwam in de plaats van Van der Pol, die toch besloten had in Groningen te blijven. Hoewel Rijs-

                                                 
898 Brief Woerdeman aan curatoren UvA 2-12-1930. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1930 nr. 439; 
GAA 279: 166. Het totale bedrag was fl. 15.500,-. 
899 Brief Delprat aan curatoren UvA 22-12-1930 en afschrift brief curatoren UvA aan B en W Amsterdam, 2-2-1931. 
Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1930 nr. 439; GAA 279: 166. 
900 De eerste assistent embryologie Raven werd benoemd op een jaarsalaris (fl. 4000,-) dat gelijk was aan dat van de 
prosector bij de anatomie en kwam dus hiermee in het gewicht van de functie overeen. Naast de genoemde aanstel-
lingen werden hem ook twee student-assistentplaatsen voor de embryologie toegekend. Het totaal aan personele 
kosten voor het lab  werd daarmee 32.445,- Bij de dood van Bolk was het bedrag aan personele kosten 17.195,- ge-
weest; in Groningen was het voor het hele lab 16.506,- geweest. Afschrift brief B en W Amsterdam aan Woerdeman 
11-3-1931; afschrift brief curatoren UvA aan B en W Amsterdam, 13-3-1931; interne memo curatoren UvA. 3-1-
1931. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1930 nr. 439; GAA 279: 166. 
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kamp minder goed ingevoerd was in het technische embryologische werk dan Van der Pol zou 

hij in Amsterdam toch vergelijkbaar werk gaan doen. Het enige waarin curatoren niet meegingen, 

betrof de salarisverhoging van de bestaande preparateur Scheyde en die van stoker Van Tiel, ook 

al werd diens functieomschrijving uitgebreid.901  

De honorering van Woerdemans personele wensen betekende bijna een verdubbeling van het 

aantal medewerkers op het laboratorium. Bovenal was het een ware Groningse invasie. Niet 

minder dan vier krachten nam Woerdeman uit het noorden mee. Naast de technici De Vries en 

Rijskamp en de hoofdassistent Raven verhuisde ook de Groningse adjunct-assistente voor de 

embryologie, juffrouw M.G. IJkel, in de loop van 1931 naar Amsterdam. In feite nam Woerde-

man grotendeels zijn niet-materiële experimenteel embryologische onderzoekslab mee naar Am-

sterdam, iets wat tegenwoordig niet ongebruikelijk is bij ‘transfers’ van hoogleraren.  

5.3 Inaugurele rede: het moderne morfologische onderzoek en onderwijs 

Op 19 januari 1931 hield Woerdeman zijn inaugurele rede, waarin hij de toehoorders een schets 

wilde geven van de problemen waarmee een anatoom zich bezighield, problemen die zoveel an-

ders waren dan nog slechts enkele decennia daarvoor. Natuurlijk doelde hij hier op de evolutio-

naire morfologie, die hij ook al in eerdere redes noemde.902 Het merendeel van de toenmalige 

anatomen volgde inmiddels Roux’ causaal-analytische experimentele morfologische methode, zo 

stelde hij. 

Vervolgens ging Woerdeman nader in op de methoden en praktijken van de experimenteel em-

bryoloog. Dat deze de inrichting van anatomische instituten blijvend had veranderd behoefde 

geen betoog. “Thans vindt men daar behalve het instrumentarium voor microchirurgische ingre-

pen op embryonen, gelegenheid voor het houden en kweeken der proefdieren, dierenstallen, ter-

rarium- en aquariumkamers, waaronder koel gehouden vertrekken en verwarmde om het moge-

lijk te maken het leggen van eieren te beïnvloeden, terwijl in den tuin een groot aantal vijvers 

dient te worden aangelegd, die voor het houden van verschillende dieren speciaal moeten zijn 

ingericht (...) Maar ook zal de anatoom thans moeten kunnen beschikken over een chirurgische 

afdeeling voor zijn proeven op zoogdieren, over een broedkamer die constant op 37 °C kan 

worden gehouden (...) voor weefselkweek (…) [maar] die ook voor het uitvoeren van ingrepen 

op embryonen in utero en vogeleieren zeer geschikt is. Ten slotte kan ook een microkinemato-

graphische inrichting niet worden gemist. Het is een onontbeerlijk hulpmiddel geworden om (…) 

de uiterst subtiele operaties en haar gevolgen aan een groote schare studenten te kunnen ver-

toonen.”903 

Na zijn bespreking van de experimentele embryologie stapte Woerdeman over op de anatomi-

sche afdeling van een modern lab. “[D]e tijd is voorbij dat de anatoom met scalpel, pincet, schaar 

en microscoop fundamenteele ontdekkingen kon doen.”904 De moderne anatoom had zijn on-

                                                 
901 Vooral voor preparateur Scheyde was dat natuurlijk teleurstellend, omdat Bolk al van plan was geweest bij de 
curatoren aan te kaarten  om hem te bevorderen als blijk van waardering voor zijn lange staat van dienst en presta-
ties voor het anatomisch museum. Vanwege zijn onverwacht snelle dood was de brief die hij hierover schreef nooit 
verstuurd. De curatoren besloten uiteindelijk dat verhoging van het salaris met 200,- per jaar voldoende was. Brief 
Delprat aan curatoren UvA, 22-12-1930 en afschrift brief curatoren UvA aan B en W Amsterdam, 2-2-1931. Inge-
komen en uitgaande stukken curatoren UvA 1930 nr. 439; GAA 279: 166. 
902 Woerdeman, In de werkplaats van een hedendaagsch anatoom (1931) 6. 
903 ibid. 12-13. 
904 ibid. 15. 
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derzoek aangepast aan de nieuwe omstandigheden en gebruikte daarom allerlei moderne hulp-

middelen. Een belangrijke hiervan was de röntgentechniek. 

Röntgen was voor de anatoom van onschatbaar belang geworden omdat hij zo in staat was om 

anatomisch onderzoek bij de levende mens te verrichten. Hiermee kon hij inzicht krijgen in de 

vorm en ligging van organen tijdens het leven; deze verschilde enorm van die bij het dode li-

chaam. Daarnaast maakte deze techniek het mogelijk om anatomische verhoudingen van bij-

voorbeeld ledematen in functie te bestuderen. Hierdoor kwam menige samenhang tussen vorm 

en verrichting aan het licht die door sectie niet zou zijn ontdekt.905 

Toch stelde Woerdeman dat het niet primair de technieken waren geweest die het anatomisch 

onderzoek hadden veranderd. Het was vooral de geheel andere gedachtegang geweest. De aanzet 

hiertoe kwam natuurlijk van de causaal-analytische experimentele embryologie. Omdat de ana-

toom niet meer terugschrok voor toepassing van fysiologische methodes zoals het experiment 

kon hij het functionele onderzoek van de “volwassen vorm” met behulp van die al genoemde 

nieuwe technieken dus daadwerkelijk uitvoeren. De al genoemde studie van de fysiologie van de 

lichaamsbewegingen was een goed voorbeeld. Kennis op dit gebied ontbrak grotendeels, en dat 

terwijl deze vooral voor orthopedie cruciaal was. Woerdeman: “[D]e physioloog hield zich met 

dit vraagstuk weinig bezig, daar het van hem zeer uitvoerig anatomisch onderzoek vereischte, 

terwijl de anatoom zich niet gaarne op een terrein begaf, waar een uitgebreide mathematische 

kennis en het toepassen van physiologische onderzoekingsmethodes noodzakelijk is.”906 Woer-

deman meende dat de anatomen, nu zij zich meer op de functionele anatomie richtten, de aan-

gewezen personen waren om zich op de studie van de bewegingsleer te storten.907 Noodzakelijk 

voor dit onderzoek was de mogelijkheid om gewone en stereoscopische röntgenfoto’s en norma-

le en vertraagde films van de bewegingen op te nemen. Iets waar hij in Groningen ervaring mee 

had opgedaan.  

Tot slot: welke veranderingen streefde Woerdeman na in het onderwijs? Hij stelde dat in kringen 

van medici de evolutionaire morfologie er de oorzaak van was geweest dat de waardering voor de 

anatomie aanzienlijk was gedaald. Woerdeman verwachtte dat deze weer terugkeerde met de her-

nieuwde toenadering tot de fysiologie. De anatoom maakte immers deel uit van de medische fa-

culteit. Hij leidde geen morfologen op maar toekomstige artsen.  

Als aanstaande medici bij de anatomie zou worden geleerd door welke factoren de vormverhou-

dingen ontstaan, door welke ze in stand gehouden worden en hoe de structuur samenhing met 

de functie, dan zou hij leren inzien dat het vak hem meer bood dan de noodzakelijke kennis van 

de bouw van het menselijk lichaam. De anatomie zou hem een stevige basis geven voor zijn toe-

komstig medisch handelen. 

Ook het praktisch onderwijs moest op deze nieuwe inzichten gefundeerd worden. Zelfverrichte 

sectie moest de grondslag blijven. Omdat het echter bij het groeiend aantal studenten steeds 

moeilijker werd dit onderwijs goed te verzorgen, zou ook moeten worden overgegaan tot de-

monstraties van door assistenten verrichte secties en het vertonen van films die het verloop van 

de sectie weergeven. Tijdig zou een verzameling demonstratiepreparaten en een archief van stu-

diefilms moeten worden aangelegd.  

                                                 
905 ibid. 16-17. 
906 ibid.  20. 
907 ibid.  21. 
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Daarnaast meende Woerdeman dat het wenselijk was “aan de sectie te laten aansluiten de studie 

van het reliëf van het levende lichaam in verschillende houdingen, op verschillende leeftijden, in 

rust en gedurende beweging. Inspectie worde aangevuld met palpatie en percussie, met Röntgen-

doorlichting of het vertoonen van Röntgen-photo’s.” 908 Zo kon optimaal op het verband tussen 

vorm en functie worden gewezen. De anatoom moest in zijn onderwijs voeling houden met zijn 

klinische ambtgenoten en in zijn lessen wijzen op de resultaten die het klinisch onderzoek had 

opgeleverd. Sectie, hoe onmisbaar ook, was toch slechts een onvolledig hulpmiddel voor het 

verkrijgen van inzicht in de samenhang van vorm en verrichting.  

6. De omvorming van Bolks ontleedkundig laboratorium  

6.1 Veranderingen in de inrichting  

In afwachting van de grote verbouwing gebruikte Woerdeman het voorjaar van 1931 om een be-

gin te maken met de herinrichting van het laboratorium waar de geest van Bolk nog zo nadruk-

kelijk aanwezig was.909 Hij inventariseerde het bestaande instrumentarium en maakte een lijst van 

nieuw aan te schaffen materieel. Tenslotte startte hij met de eerste veranderingen ten behoeve 

van het (te vernieuwen) anatomisch en het nieuwe embryologisch onderwijs.  

Tot de eerste nieuwe aanschaffen behoorde relatief eenvoudig materieel voor vooral embryolo-

gisch werk: een nieuwe microtoom, 1000 stuks objectglazen en evenzoveel dekglazen voor mi-

croscopische preparaten, glazen maatbekers, stopflessen en erlenmeyers, een bad voor de ver-

warming van paraffine voor inbedding van embryo’s en een huishoud bakoven die dienst zou 

doen als droogsterilisator en autoclaaf.910  

Ook met het onderwijs in vivo begon Woerdeman voortvarend. Bij de directeur van de Arbeids-

beurs diende hij het verzoek in om daar aan te kondigen dat hij mannelijke en vrouwelijke 

naaktmodellen zocht voor zijn onderwijs, “opdat werkloozen (..) kunnen zien, dat op die wijze 

iets voor hen te verdienen valt.” Woerdeman zocht “bij voorkeur jeugdige personen, normaal 

gebouwd, krachtig en liefst mager, beschikbaar gedurende de middaguren.”911 

Wat betreft het anatomisch onderwijs verzocht hij ook een wijziging te mogen doorvoeren in de 

regeling van het zogenaamde breekgeld. Deze maatregel was ooit ingesteld als een extra vergoe-

ding, te betalen door de studenten voor het materiaal dat ze tijdens hun practica in de laboratoria 

van bijv. fysiologie of anatomie verbruikten. Bij de anatomie werden met dit geld de kosten voor 

conserveervloeistoffen van de lichamen betaald. De studenten betaalden per preparaat waaraan 

ze werkten een bepaald bedrag. 

De belangrijkste reden waarom Woerdeman deze regeling wilde veranderen had te maken met de 

nieuwe vormen van anatomisch onderwijs. Behalve om de betaling van de naaktmodellen ging 

                                                 
908 ibid. 23. 
909 De inrichting weerspiegelde volledig het onderzoek van Bolk. Ook het oude ondersteunende personeel deed nog 
sterk aan Bolk denken. De oude preparateur en knecht Scheyde en Wiertz waren beiden al vrijwel vanaf het begin 
van diens professoraat bij hem werkzaam geweest. 
910 Brief Instrumenthandel G.B. Salm aan Woerdeman, 12-1-1931; Brief firma Cogit, Parijs aan Woerdeman, 14-2-
1931; Brieven I. Stork, laboratorium utensilien aan Woerdeman, 31-3-1931 en 25-4-1931;  brief P.J. Gaillard, (Histol. 
Lab. Leiden) aan Woerdeman, 2-3-1931. AEL, stukken betreffende (...) de aanschaf van benodigdheden voor het 
laboratorium 1931-1941; SAA 30265: 453. 
911 Afschrift brief Woerdeman aan directeur van de arbeidsbeurs, 16-2-1931. AEL, stukken betreffende de aanname, 
begeleiding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
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het om de aanschaf van andere conserveermiddelen (“Ik zou gaarne andere conserveeringsme-

thodes voor het materiaal toepassen”) en van materiaal voor de röntgenanatomische demonstra-

ties. Omdat het snijpracticum niet meer de enige vorm van praktisch anatomisch onderwijs zou 

worden, en ook de nieuwe vormen wel degelijk bekostigd moesten worden zou breekgeld heffen 

op preparaten lastig worden. Daar echter de kosten van het practicum als geheel wel zouden stij-

gen wilde Woerdeman er daarom toe overgaan om aan het begin van de cursus per student 10 

gulden te vragen. Tevens wilde Woerdeman voor het in de toekomst te geven (facultatief) em-

bryologisch practicum 5 gulden per student vragen.912  

Het eerste embryologisch practicum werd in het najaar van 1931 gehouden. Bij gebrek aan alter-

natieve ruimten was de studiezaal voor dit doel ingericht.  

 

In het voorjaar van 1931 kreeg Woerdeman een tegenvaller te verwerken. Aan de curatoren deed 

hij in april het verzoek of hij in afwachting van de gewenste uitbreiding van het laboratorium drie 

ruimten in het gebouw, die tot dan toe als museumruimte dienst deden mocht inrichten als werk-

ruimte.913 Woerdeman voerde aan dat deze tijdelijke maatregel nodig was vanwege de uitbreiding 

van het personeel en de noodzaak om een begin te maken met technisch en wetenschappelijk 

werk. Om als laboratoriumruimte te dienen was het echter wel nodig dat in de kamers gas, water 

en elektriciteit aangesloten werden.  

Naar aanleiding van het verzoek had Woerdeman bezoek gekregen van Dr. van Oss, de gemeen-

telijk bezuinigingsinspecteur. Hij had Woerdeman geadviseerd deze ruimten voor dit doel defini-

tief in te richten zodat dan de “verschillende voor het onderwijs noodige instrumenten aange-

schaft en opgesteld zullen kunnen worden.”914 Waarschijnlijk liet Van Oss hierbij doorschemeren 

dat de grote verbouwing van het laboratorium nog wel enige tijd op zich zou laten wachten.  

Woerdeman had zelf steeds voor ogen gehad dat hij met de aanvraag voor het instrumentarium 

zou wachten tot de begroting van de verbouwing gereed zou zijn. Dan zou hij de aanvraag van 

de instrumenten tegelijk indienen met die van de verbouwing. Hij was er immers van uit gegaan 

dat de verbouwing, uithuizing van het herseninstituut en reorganisatie van de bestaande ruimten 

spoedig zou beginnen. “Nu het waarschijnlijk nog vrij lang zal duren, alvorens de verbouwing 

van het Ontleedkundig Laboratorium tot stand zal komen en dus voorloopig onderwijs en we-

tenschappelijk werk nog in het bestaande gebouw zal moeten plaatsvinden,” leek het hem bij na-

                                                 
912 Klad brief Woerdeman aan curatoren UvA, 17-4-1931. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en 
ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
913 Klad brief Woerdeman aan B en W van Amsterdam, 16-4-1931. AEL, ingekomen stukken en afschriften van 
uitgaande stukken van Prof. Dr. M.W. Woerdeman, directeur (...) 1931-1934; SAA 30265: 442. Memo curatoren 
UvA, 3-6-1931. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1931 nr. 231; GAA 279: 170. Woerdeman doelde 
waarschijnlijk op drie kamers in de rechtervleugel op de begane grond, die Bolk in zijn plattegrond uit 1909 bestemd 
had voor “Onderzoekingsmateriaal”, “Schedels bekkens enz.” en “Oude preparaten Instrumenten enz.” Het was 
ondermeer het plaatsgebrek in het oude lab. voor dit soort onderzoeksmateriaal, dat Bolk indertijd als reden had 
opgegeven voor nieuwbouw. Wat Bolk als onderzoekingsmateriaal bestempelde, moest bij Woerdeman als muse-
ummateriaal wijken voor werkruimte. Dit verschil markeert het onderscheid tussen de oude morfologie van Bolk en 
de nieuwe van Woerdeman. Het materiaal verdween uiteindelijk naar een van de zolders en kelders van het lab. 
914 Memo curatoren UvA, 3-6-1931. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1931 nr. 231; GAA 279: 170. 
279: 170, 231 (1931) 
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der inzien inderdaad handig alvast het instrumentarium aan te vragen, stelde Woerdeman met 

enige teleurstelling in juni aan curatoren.915  

Waar ontbrak het allemaal aan? Allereerst was de inrichting van werkplaats van de instrument-

maker gebrekkig en bovendien was die niet voorzien van instrumentarium voor het uitvoeren 

van zijn illustratiewerk. Daarnaast ontbraken er instrumenten voor fotografie. Woerdeman te-

kende op: een camera met atelierstatief, een vergrotingsapparaat voor collegeplaten, ontwikke-

lingsbakken en tenslotte een installatie voor microfotografie inclusief een microscoop met alle 

toebehoren. Ook voor het doen van onderzoek, vooral dierproeven, ontbraken de middelen. Zo 

waren er ondermeer een uitrusting van operatie-instrumenten, een zogenaamde micromanipula-

tor met hulpinstrumenten, een broedmachine voor kippeneieren, een sterilisator, centrifuge en 

prismarotator, en natuurlijk dierenkooien, terraria en aquaria (waaronder verwarmbare en zeewa-

teraquaria) nodig. Voor het theoretisch onderwijs ontbrak het in de collegezaal aan een epidi-

ascoop en microprojectie-inrichting en daarom stonden deze instrumenten dus ook op de lijst. 

Daarnaast ontbrak het aan middelen voor het praktisch embryologisch onderwijs, waarmee 

Woerdeman na de zomer een begin wilde maken. Hiervoor waren zoal nodig: drie slede micro-

tomen, zes eenvoudige demonstratiemicroscopen met optiek, een grote en twee kleine paraffi-

nestoven, glaswerk, belichtingslampen voor op werktafels en diverse kleine instrumenten als spa-

tels, pincetten, schaartjes en branders. Tenslotte wees Woerdeman er op dat in de bibliotheek 

van het laboratorium de belangrijkste naslagwerken op het gebied van de ontwikkelingsmechani-

ca ontbraken - boekwerken en tijdschriften die de onderzoekers vrijwel dagelijks nodig hadden. 

Alles tezamen zou met de aanschaf van deze instrumenten en andere middelen een bedrag van 

fl.15.500,- gemoeid zijn. 

Woerdeman benadrukte hoe noodzakelijk de aanschaf van de middelen was door te stellen dat er 

op dat moment drie promovendi onderzoek deden op zijn lab: twee biologen en één arts. Na de 

zomer zou daar nog een arts bijkomen en bovendien een Belgische doctor, die met een beurs 

namens de Belgische regering zich bij hem kwam bekwamen in de embryologie. Dit betekende 

dus dat er vijf extra onderzoekers zouden werken. Daarbij hadden inmiddels ook enkele studen-

ten een plek aangevraagd om onderzoek te mogen doen en hadden Utrechtse studenten biologie 

hem verzocht een cursus in ontwikkelingsmechanica te geven.916 

Woerdemans verzoek werd na instemming door curatoren ingediend bij B en W.917 

6.2 Crisis  

Met het besluit van de aanschaf van instrumentarium en definitieve inrichting hiermee van de 

drie kamers was een van de belangrijkste redenen voor de verbouwing - het ontbreken van ruim-

ten voor de embryologie - grotendeels vervallen en daarmee de verbouwing als geheel minder 

noodzakelijk gemaakt. 

Het was dan ook niet vreemd dat de curatoren zich begin 1932 afvroegen of de nieuwbouw 

überhaupt wel nodig was. Woerdeman had echter nog voldoende argumenten over. Hij stelde 

                                                 
915 Brief Woerdeman aan curatoren UvA, 2-6-1931. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1931 nr. 231; 
GAA 279: 170.  
916 ibid. 
917 Afschrift brief curatoren UvA aan B en W Amsterdam, 17-6-1931. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren 
UvA 1931 nr. 231; GAA 279: 170.  
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dat de gemeenteraad bovendien vóór de verbouwing en herinrichting had gestemd, zij het een 

aangepaste, afgeslankte versie die nog steeds 450.000 gulden kostte.  

Ten eerste noemde Woerdeman als noodzaak voor de verbouwing nu de onhygiënische toestand 

van de kadaverkelder. Belangrijker voor hem was natuurlijk het gebrek aan onderzoeksruimte. 

Het lab bezat oorspronkelijk slechts werkkamers voor hoogleraar, twee adjunct-assistenten en 

een prosector. Voor de assistenten - zowel die van de anatomie als van de embryologie - was 

geen onderzoeksruimte beschikbaar. Daarnaast ontbraken werkplaatsen voor de amanuensis 

voor embryologie, de instrumentmaker en voor laboranten.  

Weliswaar had Woerdeman de al genoemde drie kamers ontruimd voor het onderzoek, maar tot 

zijn frustratie was de verbouwing van die kamers en vooral de aansluiting van gas en water nog 

niet uitgevoerd. De ruimten zouden plaats bieden aan zeven personen en daarmee in de ergste 

nood voorzien, maar door het ontbreken van enige voorlopige accommodatie was het ook hier, 

net als in de rest van het gebouw, al een jaar lang zeer behelpen geweest. Zonder verbouwing, 

besloot Woerdeman, zou wetenschappelijk werk in het laboratorium, behalve door prosector en 

professor, onmogelijk zijn. 

Het laatste punt waarin de verbouwing zou voorzien betrof Woerdemans eigen werkkamer. De 

voormalige werkkamer van Bolk was in de laatste tien jaar niet meer onderhouden en dus nodig 

aan een opknapbeurt toe. Bovendien waren de werktafel en verlichting niet geschikt voor expe-

rimenteel onderzoek en moesten dus vervangen worden.918 

Van uitstel kwam echter afstel. De belangrijkste oorzaak was de economische crisis. De effecten 

hiervan waren pas in de loop van 1930 in Nederland goed merkbaar geworden. Halverwege 1931 

werd duidelijk dat ook de universiteit zuiniger aan moest doen. Dure projecten als verbouwingen 

konden maar beter even op de lange baan worden geschoven. Verder kon alles gewoon doorgaan 

zoals gepland, wat ook terug te zien was in de al genoemde lijst met instrumenten die Woerde-

man voor onderwijs en onderzoek mocht aanschaffen. In 1932 eiste de crisis echter dat de uni-

versiteit drastischer maatregelen trof. Zo moest op de begroting voor de aanschaf van hulpmid-

delen - voor de gehele universiteit 176.351 gulden - 15% bezuinigd worden. Voor de medische 

faculteit betekende dit dat ze in totaal twaalfduizend gulden moest inleveren. 

Kon er op Woerdemans begroting worden bezuinigd? B en W vroegen aan de curatoren of dat 

niet gold voor het eenmalige bedrag van 15.500,- voor hulpmiddelen. Curatoren oordeelden daar 

echter negatief over. Het zou jammer zijn als Woerdeman niet in de gelegenheid gesteld werd 

“zoo spoedig mogelijk zijn onderwijs op de door hem wenschelijk geachte methode in te richten 

en de daarvoor direct noodzakelijke instrumenten enz. aan te schaffen.”919  

In de jaren erna, tot 1937, bleef het gemeentebestuur op de jaarlijkse kredieten van universitaire 

inrichtingen korten. Voor Woerdeman gold dat het jaarlijkse bedrag voor hulpmiddelen (in 1932 

nog fl. 6500,-) slonk tot fl. 4164,- in 1936 en 1937.920 

                                                 
918 Afschrift brief Woerdeman aan curatoren UvA, 23-3-1932. AEL, ingekomen stukken en afschriften van uitgaan-
de stukken van Prof. Dr. M.W. Woerdeman, directeur (...) 1931-1934; SAA 30265: 442. 
919 Rapport curatoren UvA over bezuiniging. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1932 nr. 22; GAA 
279: 172. 
920 Brief B en W Amsterdam aan Woerdeman, 16-9-1931, 2-3-1932, 8-3-1933, 4-3-1936, 27-2-1937. AEL, stukken 
betreffende het onderhoud van het gebouw 1930-1941; SAA 30265: 459. Woerdeman had zelf al aangegeven (brief 
Woerdeman aan curatoren, 2-6-1931. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1931 nr. 231; GAA 279: 170) 
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De korting op de budgetten was voor Woerdeman echter niet de grootste teleurstelling. Die 

kwam op 10 augustus 1933. Toen besloot de gemeenteraad namelijk om de uitvoering van de 

uitbreiding van zijn lab “met het oog op de tegenwoordige tijdsomstandigheden (…) voorloopig 

aan te houden.”921 

Woerdeman schreef hierop een brief naar de secretaris van curatoren in de hoop nog iets van de 

nieuwbouw te kunnen realiseren. “Ik zou er mij ook heel goed mee kunnen vereenigen, dat het 

werk over eenige jaren werd verdeeld. Maar ik moet er toch zeer op aandringen, dat er iets ge-

beurt, want ik ben wel voorlopig geholpen, maar moet mij toch vanaf 1930 reeds zeer behelpen 

en op den duur loopt het onderwijs spaak.”922 Het verzoek had geen resultaat. Er zat voorlopig 

niets anders op dan te berusten in de crisissituatie. 

6.3 Bezuiniging op personeel 

De bezuinigingsmaatregelen in crisistijd beperkten zich echter niet alleen tot de budgetten en het 

bevriezen van ver- en nieuwbouwplannen. In 1933 werd ook bekeken of er bezuinigd kon wor-

den op het personeel van de Universiteit. Hoogleraren moesten opgeven wie ze in dienst hadden 

en hierbij aangeven welke personeelsleden strikt bedoeld waren voor onderwijs, voor onderzoek 

of allebei, en welke functies voor onderwijs strikt onmisbaar waren. Verder moest worden opge-

geven welk gedeelte van het toegestane krediet voor hulpmiddelen aan onderwijs en wat aan on-

derzoek werd besteed.923 

Woerdeman begreep natuurlijk dat bij de bezuinigingen het onderzoek meer klappen te verduren 

zou krijgen dan het onderwijs. Bij zijn opgave stelde hij dan ook dat iedereen onmisbaar was 

voor het onderwijs. Zo waren zijn drie vaste assistenten, de prosector anatomie Rijnders, de eer-

ste assistent embryologie Raven en de assistent anatomie Mulder “vrijwel uitsluitend werkzaam 

ten behoeve van het onderwijs”. Rijnders en Raven hadden de leiding over het anatomisch en 

het embryologisch practicum en samen hadden ze de leiding over het werk van de technici en 

laboranten; Mulder assisteerde Raven en Rijnders, was belast met het college osteologie en leidde 

het anatomisch practicum op naaktmodellen. Daarnaast waren er student-assistenten beschikbaar 

die ook geheel voor het onderwijs waren.  

Over de technische ondersteuning schreef Woerdeman dat alleen het werk van Rijskamp en De 

Vries zowel onderwijs als onderzoek diende, maar dat het aandeel onderwijs zo groot was dat ze 

hiervoor onmisbaar waren; Tot slot had Woerdeman twee adjunct-assistenten in dienst die bei-

den voor zowel onderwijs als onderzoek werkzaam waren. De één was vooral belast met admini-

stratief werk, de ander (mej. IJkel) met technisch embryologisch werk. Woerdeman merkte op 

dat hij altijd voor ogen had gehad om het onderwijs op een modern en hoog peil te brengen. 

Daarvoor was de gehele staf nodig.  

                                                                                                                                                        

dat indien het eenmalig krediet voor de aanschaf van die inrichting (15.500,- voor 1932) gehonoreerd zou worden, 
hij verder jaarlijks aan 6500,- voor hulpmiddelen voldoende zou hebben. 
921 Extract Boek der Besluiten B en W Amsterdam, 10-8-1933. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 
1932 nr. 325; GAA 279: 175. 
922 Brief Woerdeman aan P Otten, secretaris van curatoren, 7-10-1933. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren 
UvA 1932 nr. 325; GAA 279: 175. 
923 Brief B en W Amsterdam aan hoogleraren en lectoren, belast met de leiding van een laboratorium der universiteit 
of van een afdeeling in een der gem. ziekenhuizen, 18-6-1933. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en 
ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449.  
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Woerdeman stelde vervolgens dat 400 studenten dat jaar op het laboratorium colleges hadden 

gevolgd, waarvan ongeveer 250 eveneens praktisch onderwijs. Dit bestond uit het anatomisch 

practicum dat maandag t/m vrijdag van 14.00-16.45 uur plaatsvond, het anatomisch practicum in 

vivo (met naaktmodellen) drie middagen per week op dezelfde uren, embryologische practica die 

eveneens drie middagen per week op dezelfde tijden werden georganiseerd en ook op zaterdag-

ochtend van 10.00-12.30 en tenslotte anatomische en embryologische demonstraties in drie 

groepen drie maal per week van 11.00-12.00 uur. De assistenten hadden het dus druk. Voor we-

tenschappelijk werk was nauwelijks meer tijd in laboratoriumuren.  

Tenslotte stelde Woerdeman dat ongeveer een tiende van zijn budget voor wetenschappelijk on-

derzoek werd gebruikt.924 

De curatoren besloten tot twee maatregelen. Ten eerste moest Woerdeman 2000 gulden op de 

totale personeelskosten inleveren; later werd ook het salaris van al het personeel met 10% gekort. 

Het zal niet toevallig zijn dat dit percentage precies overeenkwam met het door Woerdeman op-

gegeven aandeel van het laboratoriumbudget dat naar onderzoek ging.925  

De 2000 gulden wist Woerdeman te besparen door een gelukkig toeval. Omdat Rijnders stopte 

met het prosectoraat besloot Woerdeman deze functie voorlopig op te heffen en te vervangen 

door een gewoon assistentschap. Een gewoon assistent kostte de helft van een prosector en die 

besparing kwam precies uit op fl. 2000,-. Woerdeman benoemde daarop twee pas afgestudeerde 

artsen tot nieuwe assistenten.926 Dat hiermee de bioloog Raven - op de hoogleraar na - de duurste 

kracht op het lab was en dus dat Woerdeman de embryologische kant van het lab met rust liet zei 

iets over zijn prioriteiten wat betreft onderzoek. Nog steeds was natuurlijk het aantal assistenten 

voor de anatomie groter dan voor de embryologie.927 Toch bleef embryologie, gezien haar min-

der groot belang voor en aandeel aan het medisch onderwijs, relatief sterk vertegenwoordigd.  

6.4 Betere tijden? Nog steeds hoop op nieuwbouw 

Na 1933 veranderde er relatief weinig wat betreft de personele bezetting. In 1934 werd A. de 

Froe tot assistent in de anatomie benoemd, het jaar erop kwam hier J.H.G.M. van Deth bij.928 

Deze benoemingen betekenden een professionalisering van het assisterend personeel, want bei-

den hadden grote affiniteit met onderzoek en zouden zich nadrukkelijk op een bepaald weten-

schappelijk gebied ontplooien: De Froe in de anatomie en antropologie en Van Deth in de expe-

rimentele embryologie van zoogdieren en vogels.  

Tegen het einde van het cursusjaar 1935-1936 was Woerdeman de gespannen situatie door de 

bezuinigingen echter zat. Door het grote aantal studenten en het simultaan lopen van practica in 

de anatomie, anatomie in vivo en embryologie begonnen hij en zijn assistenten overbelast te ra-

                                                 
924 Afschrift brief Woerdeman aan B en W Amsterdam, 11-7-1933. AEL, stukken betreffende de aanname, begelei-
ding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
925 brief B en W Amsterdam aan Woerdeman, 18-9-1933. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en 
ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449.  
926 Afschrift brief Woerdeman aan curatoren UvA, 14-12-1933, 22-12-1933. AEL, stukken betreffende de aanname, 
begeleiding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
927 Naast de twee gewoon assistenten waren er vier student-assistenten voor de anatomie, terwijl naast Raven er 
slechts twee student-assistenten voor de embryologie waren. 
928 Brief B en W Amsterdam aan Woerdeman, 4-11-1934; afschrift brief Woerdeman aan B en W Amsterdam, 27-7-
1935. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 
449. 
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ken. Vooral de eerste assistent-prosector Raven stond onder grote druk: hij moest op de een of 

andere manier tegelijkertijd de leiding van deze drie practica op zich nemen. Woerdeman wilde 

dan ook dat er zo snel mogelijk extra assistentie bij kwam.929 Zijn verzoek werd gehoord. Per 1 

december 1936 werd de student-assistent J. Ariëns Kappers tot gewoon assistent benoemd;930 het 

jaar erop werd zijn plek ingenomen door G. ten Cate.  

 

Nu het financieel blijkbaar weer iets beter ging met de universiteit, bracht Woerdeman in 1937 

ook weer eens de uitbreiding van het laboratorium ter sprake. In een brief aan de wethouder van 

onderwijs herinnerde hij hem er aan dat hem deze uitbreiding al vóór zijn ambtsaanvaarding was 

beloofd - dit was voor hem één van de redenen geweest om zijn goed ingerichte lab in Gronin-

gen toch te verlaten. Wanneer zou de uitbreiding eindelijk kunnen plaatsvinden?931 

De curatoren bij wie de gemeente vervolgens te raden ging, erkenden dat Woerdeman gelijk had 

en dat ook zij indertijd de noodzaak van de uitbreiding hadden ingezien. Nu, na al die tijd waren 

curator Dr. J.C. Went, als opvolger van C.C. Delprat speciaal belast met de medische zaken, en 

de voorzitter van het curatorium echter een andere mening toegedaan. Went was bij Woerdeman 

op het lab geweest en was niet tot de overtuiging gekomen dat de verbouwing urgent was.932 

Went had een duidelijke (zij het toch wel gedateerde) visie op de anatomie. 933 Hij achtte “de we-

tenschappelijke anatomie, evenals de histologie eenigszins op een dood punt gekomen; men wil 

nu in navolging van Prof. Spemann door een experimenteele methode dit vak tot nieuw leven 

brengen.” Went merkte droogjes op dat “[w]ellicht (...) andere voorzieningen in de medische fa-

culteit noodiger [zijn].”  

De curatoren besloten een brief aan de medische faculteit te sturen waarin ze vroegen of op de 

indertijd gedane toezegging tot verbouwing en uitbreiding niet moest worden teruggekomen 

vanwege eventuele meer urgente andere voorzieningen voor het medisch onderwijs.934 Ze besef-

ten natuurlijk wel dat het een enigszins hachelijke vraag was, omdat de verbeteringen al vóór 

Woerdemans benoeming waren beloofd.935 

Het antwoord van de faculteit lag ook in die lijn: “het wel zeer moeilijk om zich uit te spreken, 

waar Prof. Woerdeman vóór zijn komst in Amsterdam bepaalde toezeggingen zijn gedaan.” Maar 

curator Went had daarnaast nog bij enkele hoogleraren afzonderlijk inlichtingen ingewonnen en 

die hadden hem in zijn mening gesterkt, dat de uitbreiding niet urgent was. Went vond het echter 

niet wenselijk om de faculteit hierover officieel te raadplegen. Zijn besluit: de uitbreiding zou nog 

                                                 
929Afschrift brief Woerdeman aan curatoren UvA, 2-4-1936. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en 
ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449.  
930 Afschrift brief Woerdeman aan B en W Amsterdam, 20-11-1936. AEL, stukken betreffende de aanname, begelei-
ding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. J Ariëns Kappers was de neef van C.U. Ariëns 
Kappers. Kappers jr. zou uiteindelijk ook in het anatomisch onderzoek blijven en in 1946 H.M. de Burlet, die van-
wege zijn NSB lidmaatschap na de oorlog ontslag moest nemen, opvolgen als hoogleraar anatomie en embryologie 
in Groningen. Later zou hij in de voetsporen treden van zijn oom en directeur worden van het Herseninstituut. 
931 Afschrift brief Woerdeman aan wethouder onderwijs Amsterdam, 17-12-1937. Ingekomen en uitgaande stukken 
curatoren UvA 1937 nr. 32; GAA 279: 196. 
932 Memo curatoren 24-12-1937, 279: Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1937 nr. 480; GAA 279: 210. 
933 In 1925 meende Delprat iets soortgelijks, maar dat was inmiddels bijna 15 jaar geleden. Woerdemans speerpunt 
was nu juist vanaf het begin een nieuwe richting in de morfologie geweest.  
934 Dubbelen not. curatoren UvA,  3-1-1938; GAA 279: 102. 
935 Memo curatoren UvA, 3-2-1938. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1937 nr. 480; GAA 279: 210. 
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moeten wachten. “Met deze zienswijze vereenigt zich de vergadering.”936 Aan B en W berichtten 

ze dan ook dat ze de uitbreiding, vooral ook omdat deze aan Woerdeman in het vooruitzicht ge-

steld was, weliswaar nog steeds als wenselijk achtten, maar dat ze op uitstel aandrongen vanwege 

de hoge kosten en de financiële soberheid die de gemeente zelf in acht moest nemen.937 

6.5 De Rockefeller Foundation biedt uitkomst 

Woerdeman gaf niet op. Begin 1938 berichtte hij aan de curatoren dat hij onderzocht of met 

steun van de Amerikaanse Rockefeller Foundation een chemisch-embryologische afdeling op het 

ontleedkundig lab kon worden gesticht. Curator Went legde aan de overige curatoren uit wat dit 

zoal inhield: “het streven van Prof. Woerdeman, om in de moderne chemisch-dynamische rich-

ting in de anatomie, die aan Prof. Spemann uit Freiburg haar ontstaan dankt, onderzoekingen te 

doen en haar in zijn onderwijs te betrekken.”938  

De heer W. Tisdale van de Rockefeller Foundation, Paris Office, was op bezoek geweest bij 

Woerdeman en had de kans groot geacht, dat de Foundation hem voor het opzetten van een 

dergelijke afdeling voor een aantal jaar (maximaal drie) financiële steun zou kunnen geven. De 

Foundation zou zich niet bemoeien of met het geld apparaten, chemicalia en/of personeel werd 

bekostigd. Wel wilde de Rockefeller de zekerheid hebben dat de universiteit een gebruiksklare 

ruimte zou leveren. Verder zou de Rockefeller alleen tot steun overgaan als de universiteit toe-

zegde dat zij na die drie jaar de afdeling voor haar rekening zou nemen. De Foundation zou dus 

het ‘starten’ van het werk mogelijk kunnen maken, zodat het daarna kan worden voortgezet zon-

der de steun.939 

De curatoren zagen wel wat in dit plan. Ze vonden de eisen die de Rockefeller stelde redelijk, 

terwijl Woerdeman zo wel in staat gesteld werd om op embryologisch gebied (‘Scheikundige pro-

cessen bij de embryonale ontwikkeling’) onderzoek te doen dat van groot wetenschappelijk be-

lang beloofde te zijn.940 In samenspraak met Woerdeman werd door Publieke Werken een plan 

gemaakt voor de verbouwing van een deel van de zolder voor twee laboratoria en een zitka-

mer.941 

Woerdeman, die inmiddels wel aardig was ingevoerd in de handelwijze van B en W ten aanzien 

van dit soort kwesties, vroeg in het najaar van 1938 aan de curatoren of de gemeente zich werke-

lijk bereid verklaarde om over drie jaar de kosten voor de afdeling voor haar rekening te nemen. 

Die zouden immers bestaan uit betaling van een eerste assistent en hulpmiddelen van naar schat-

ting 500 gulden per jaar. Bovendien hadden de Rockefeller en Woerdeman de jonge buitenlandse 

chemisch embryoloog Dr. Wiktor W. Nowinski op het oog om als research fellow van de Founda-

tion dit lab op te zetten. Woerdeman benadrukte het belang van een dergelijke afdeling en dat 

                                                 
936 Dubbelen not. curatoren UvA, 14-2-1938; GAA 279: 102. 
937 Afschrift brief curatoren UvA aan B en W Amsterdam, 21-4-1938. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren 
UvA 1938 nr. 148; GAA 279: 204. 
938 Dubbelen not. curatoren UvA, XX-X-1938; GAA 279: 102. 
939 Brief Woerdeman aan Went, 9-3-1938. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1938 nr. 148; GAA 279: 
204. 
940 Brief B en W aan curatoren, CC brief curatoren aan B en W 21-4-1938. Ingekomen en uitgaande stukken curato-
ren UvA 1938 nr. 148; GAA 279: 204. 
941 Afschrift brief directeur Publieke Werken (P.W.) aan wethouder P.W. Amsterdam 24-6-1938; afschrift brief cura-
toren UvA aan B en W Amsterdam, 30-6-1938. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1938 nr. 148; GAA 
279: 204. 
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het onderzoek op dit gebied wereldwijd nog in een beginstadium verkeerde.942 Amsterdam zou 

dus goede sier maken en met de hulp van de Rockefeller een uitstekend opgeleide kracht aan de 

Amsterdamse afdeling kunnen krijgen.943 

B en W hadden echter bezwaar tegen de voorgedragen kandidaat Nowinski, omdat ze het princi-

pe aanhielden dat er op de universiteit geen buitenlanders benoemd mochten worden als hier-

voor niet ook een geschikte Nederlandse kandidaat te vinden was. In februari 1939 liet Woerde-

man daarop weten dat de Rockefeller Foundation de eis om Nowinski hier te laten werken had 

laten vervallen. Het alternatieve plan was dat een door Woerdeman aangewezen (Nederlandse) 

jonge onderzoeker op kosten van de Rockefeller een jaar naar het buitenlands lab zou gaan om 

zich de biochemische embryologie eigen te maken. Daarna zou deze persoon bij Woerdeman 

twee jaar als fellow van de Rockefeller betaald krijgen. Bovendien zou Woerdeman voor drie jaar 

geld ontvangen voor de inrichting van het chemisch embryologisch lab en kosten van het onder-

zoek. Woerdeman had ook al een kandidaat op het oog voor dit fellowship: Dr. S. de Jong, die al 

in het buitenland biochemisch onderzoek had gedaan en op dat moment bij hoogleraar bioche-

mie B.C.P. Jansen werkte. Hij hoopte dat B en W nu geen bezwaren meer hadden.944 Gelukkig 

bleek dat het geval. 

De planning was als volgt: vanaf januari 1940 zou De Jong een jaar naar het buitenland gaan. In 

datzelfde jaar realiseerde de gemeente de verbouwing van de zolder die vervolgens met geld van 

de Rockefeller werd ingericht, zodat De Jong hier op 1 januari 1941 aan de slag kon. Het defini-

tieve besluit zou in eind 1939 door de Rockefeller worden genomen.945 

Maar het besluit liet langer op zich wachten. Het probleem was namelijk dat De Jong vanwege de 

mobilisatie in militaire dienst was, hierdoor geen verlof kon krijgen en dus moest afvallen. Er 

waren in plaats van hem twee kandidaten: Woerdemans assistent Dr. G. ten Cate en een ‘Duit-

ser’. Deze Duitser was de “Duitschen Medicus Dr. Trampusch, die in Weenen reeds aan chemi-

sche embryologie heeft gedaan.”946 Trampusch was sinds januari 1938 als volontair bij Woerde-

man werkzaam. Hij komt in paragraaf 7.5 nader aan bod.  

Op 1 maart 1940 vergaderden B en W over wie van de twee heren op een fellowship naar het bui-

tenland kon worden gestuurd: Ten Cate of de ‘Duitser’. Ondanks zijn ervaring maakte Tram-

pusch maar weinig kans. Inderdaad besloten B en W dat de “Nederlander zal worden uitgezon-

den.”947 Dit werd bericht aan de Rockefeller, die op 10 maart eindelijk haar goedkeuring kon ge-

                                                 
942 Afdelingen voor biochemie van het embryo waren aldus Woerdeman op dat moment slechts aanwezig op de 
laboratoria van Spemann en Fischer in Freiburg, Needham in Cambridge (GB) en Runnström in Stockholm, en wa-
ren in voorbereiding in Amerika aan Yale University (Harrison) en Washington University in St. Louis. De Vrije 
Universiteit van Brussel had er zeer recent een afdeling geopend onder leiding van dr. Brachet. 
943 Brief Woerdeman aan Went, 14-9-1938. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1938 nr. 148; GAA 
279: 204.  
944 Brief Woerdeman aan Went 14-2-1939; afschrift brief curatoren UvA aan B en W Amsterdam, 10-3-1939. Inge-
komen en uitgaande stukken curatoren UvA 1938 nr. 148; GAA 279: 204.  
945 Afschrift brief Woerdeman aan B en W Amsterdam, 5-5-1939. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 
1938 nr. 148; GAA 279: 204. 
946 Brief secretaris curatoren aan curatoren UvA, 29-2-1940. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1938 
nr. 148; GAA 279: 204. 
947 Extract Boek der Besluiten B en W Amsterdam 1-3-1940. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1938 
nr. 148; GAA 279: 204. 
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ven. Woerdeman stelde nog dat alle geplande data door de vertraging een jaar uitgesteld moesten 

worden.948 Twee maanden later werd Nederland echter bezet en dus ging het helemaal niet door.  

7. Woerdemans lab: het ontstaan van anatomische en embryologische specialisatie  

7.1 Centrum van interdisciplinair embryologisch onderzoek 

Met al de bezuinigingsmaatregelen op personeel en hulpmiddelen, met de drukte in het onderwijs 

en het opschorten van de uitbreiding van het laboratorium zou het haast lijken of er nauwelijks 

tijd, ruimte en middelen waren om daadwerkelijk onderzoek te doen. Dat was allerminst het ge-

val. Ondanks de crisis bloeide het onderzoek. Een groot aantal meestal jonge onderzoekers (stu-

denten, promovendi en buitenlandse gepromoveerde wetenschappers) was voor kortere of lange-

re tijd werkzaam op het lab. Woerdeman wist veel studenten biologie en geneeskunde voor het 

onderzoek naar embryologische kwesties te interesseren en veel van de promovendi en buiten-

landse onderzoekers kwamen naar het lab toe om zich in de experimentele embryologie te be-

kwamen, net zoals Woerdeman dat indertijd bij Braus en Spemann had gedaan. Woerdemans 

laboratorium was daarmee het onderzoekscentrum voor ontwikkelingsmechanica in Neder-

land.949  Een opvallend kenmerk van de onderzoekers die zich met de experimentele embryologie 

bezighielden was dat ze net zo goed een biologische als een medische achtergrond konden heb-

ben. Of het nu assistenten, gastonderzoekers, promovendi of laboranten waren, het aandeel bio-

logen was ongeveer gelijk aan het aandeel artsen. Woerdeman, zelf medicus van opleiding, had 

daar natuurlijk alle gelegenheid voor gegeven door zijn rotsvaste overtuiging dat de biologie de 

basis was van de geneeskunde.  

Christiaan Pieter Raven was wel het beste voorbeeld van hoe bij de experimentele embryologie 

de grenzen tussen de medische en biologische achtergrond vervaagden. De eerste stappen hier-

toe waren natuurlijk al in Groningen gezet, met Ravens benoeming als hoofdassistent en met het 

winnen van een prijsvraag die door de medische faculteit was uitgeschreven. In Amsterdam wer-

den de banden tussen Raven en de biologie juist weer aangehaald omdat hij in 1934 (op voor-

dracht van Woerdeman) werd toegelaten als privaatdocent in de experimentele embryologie aan 

de Faculteit van de Wis- en Natuurwetenschappen.950 Aan de andere kant kreeg Raven door de 

bezuinigingsmaatregelen ook de verantwoording over de anatomische practica. Dit betekende 

dat hij zich ook anatomische kennis moet hebben eigen gemaakt. Een aanwijzing hiervoor is de 

anatomische atlas voor de verpleegkundeopleiding die hij in 1939 publiceerde. 

7.2 Specialisatie bij het eigen wetenschappelijk personeel 

Als onderzoeker bleef Raven echter strikt geïnteresseerd in de experimentele embryologische 

kwesties, waarbij hij kan gelden als een echte leerling van Woerdeman. Zowel Raven als Woer-

                                                 
948 Nota secretaris van curatoren UvA, 27-2-1940. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1938 nr. 148; 
GAA 279: 204. 
949 Een voorbeeld van een student biologie die bij Woerdeman de techniek van de ontwikkelingsmechanica wil leren 
is de Utrechtse student H.J. Eshuis. (Brief Eshuis aan Woerdeman, 15-1-1934. AEL, ingekomen stukken en afschrif-
ten van uitgaande stukken van Prof. Dr. M.W. Woerdeman, directeur (...) 1931-1934; SAA 30265: 442) Uit de brief 
blijkt dat in Utrecht noch de directeur van het Hubrecht-laboratorium, Daniel de Lange, noch de hoogleraar embry-
ologie en histologie aldaar, Jan Boeke zelf die techniek beheersten.  
950 Brief Ihle aan Woerdeman, 11-8-1933. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en ontslag van perso-
neelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
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deman werkten ook in hun Amsterdamse tijd hoofdzakelijk aan amfibielarven. Hun probleem-

stellingen kwamen overeen met die van Braus, Spemann en Vogt. Woerdeman werkte aan lens-

inductie-experimenten, vitale kleuring van cellijnen en transplantatie van trilhaarepitheel.951 Het 

laatstgenoemde onderzoek hield hem al sinds zijn tijd als assistent bij van Rees bezig - hij was 

ook op dit onderwerp gepromoveerd. Het onderzoek naar de lensinductie was natuurlijk geïnspi-

reerd op de studies van Spemann, de vitale kleuringsproeven op die van Vogt. In de loop van de 

jaren 1930 richtte Woerdeman zich meer op de kwestie waaruit het inducerend vermogen van de 

organisatoren precies bestond. Zodoende bewoog hij zich steeds meer op het vlak van de bio-

chemische embryologie. Zijn wens tot de oprichting van een lab voor de chemische embryologie 

kwam hieruit voort.  

Raven promoveerde in 1931 op onderzoek dat aansloot bij de studies die hij had verricht naar de 

ontwikkeling van de neurale lijst en de rol hiervan op de vorming van mesodermale kopstructu-

ren, en hij zette dit onderzoek ook daarna voort. Op 17 oktober 1938 werd Raven benoemd tot 

hoogleraar in de zoölogie, vergelijkende anatomie en diergeografie aan de Rijksuniversiteit 

Utrecht. Hij zette zijn experimenteel embryologisch onderzoek voort, maar stapte af van de am-

fibieën. In 1937 had hij tijdens een verblijf aan het zoölogisch station in Napels kennisgemaakt 

met het onderzoek naar de vroege ontwikkeling van weekdieren. In Utrecht koos hij dit onder-

werp als centraal thema voor zijn onderzoek, waarbij hij zich vooral richtte op (bio)chemische 

experimenten. 

Raven werd als eerste assistent-prosector opgevolgd door  J.H.G.M. van Deth.952 Anders dan 

Raven was Van Deth een voorbeeld van een medische student die zich op de embryologie had 

gericht. Hij was een van Woerdemans student-assistenten van het eerste uur en had de eerste 

cursus in de praktische embryologie begeleid. Aanvankelijk werkte Van Deth net als Woerdeman 

en Raven met embryo’s van amfibieën. Maar Woerdeman had al langer de wens om ook experi-

menten met andere materiaal - zoogdier- en vogelembryo’s - te starten. Onderzoek met deze 

embryo’s vergde heel andere omstandigheden dan die met amfibieën. Dat had natuurlijk alles te 

maken met de manier waarop de embryo’s zich ontwikkelden. Een amfibieënei had geen schaal 

en ontwikkelde zich in een (relatief koud) aquarium tot een vrij levende larve. Een zoogdierem-

bryo ontwikkelde zich in een warm moederlichaam, een vogelembryo in een vergelijkbaar ver-

warmd ei. Om goed te kunnen experimenteren met embryonaal materiaal van zoogdieren en vo-

gels moesten de embryonale weefsels hiervan kunstmatig in kweek gebracht kunnen worden. In 

het najaar van 1937 had Woerdeman hiertoe twee kleine kweeklabjes ingericht.953 Om zich de 

methoden van het werken met vogel- en zoogdierembryo’s, met name de weefselcultuurtechniek, 

eigen te maken was Van Deth in 1936 in Cambridge op het laboratorium bij Joseph Needham in 

de leer geweest.954 In 1939 promoveerde Van Deth op het proefschrift Lensinductie en lensregeneratie 

                                                 
951 Zie o.a. notitie Woerdeman (jaar onbekend, maar tussen 1936 en 1939). AEL ingekomen stukken en afschriften 
van uitgaande stukken van Prof. Dr. M.W. Woerdeman, directeur (...) 1935-1943; SAA 30265: 443. 
952 Afschrift brief Woerdeman aan B en W Amsterdam, 11-7-1938.  AEL, stukken betreffende de aanname, begelei-
ding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
953 Afschrift brief Woerdeman aan B en W Amsterdam, 20-11-1937; Brief B en W Amsterdam aan Woerdeman, 9-
12-1937. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 
449. 
954 Brief Van Deth aan Woerdeman 31-8-1936. AEL ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken van 
Prof. Dr. M.W. Woerdeman, directeur (...) 1935-1943; SAA 30265: 443. 
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bij het kippenembryo. Zijn specialisatie bracht dus een belangrijke uitbreiding in de methoden van 

het laboratorium. 

 

Een wetenschappelijke specialisatie van heel andere aard kon zich ontwikkelen nadat Arie de 

Froe tot assistent benoemd was. De Froe startte een osteologisch onderzoek dat herinnerde aan 

de gloriedagen van het laboratorium uit de tijd van Bolk. De enorme verzameling skeletmateriaal 

van diverse voormalige Amsterdamse begraafplaatsen, die sinds de overname door Woerdeman 

grotendeels op zolder was opgeslagen, had De Froe’s interesse gewekt. Hij onderzocht de ver-

zamelingen, breidde ze uit en schreef er een proefschrift over, Meetbare variabelen van den mensche-

lijken schedel en hun onderlinge correlatie in verband met leeftijd en geslacht dat in 1938 was afgerond. De 

Froe wilde graag op het laboratorium onderzoek blijven doen en zich verder specialiseren op het 

gebied van de osteologie en antropologie, maar kon zich nooit werkelijk ontplooien zolang hij 

een positie als gewone assistent had. Het salaris was te laag en hij was om die reden genoodzaakt 

om ook als praktiserend arts extra inkomsten te genereren. Omdat de Froe zich had ontpopt tot 

een klassieke anatoom-antropoloog, was hij zeker voor het onderwijs een belangrijke aanwinst. 

Sinds het opheffen van het prosectorschap in de anatomie was hij zo’n beetje de enige ‘echte’ 

anatoom geweest onder het vaste personeel. Woerdeman wilde dan ook graag dat de Froe naast 

Van Deth benoemd werd tot eerste assistent. Zo zou hij voldoende salaris krijgen om de hele 

dag op het lab aanwezig te zijn en kon hij zich werkelijk aan de wetenschap wijden. Voor Woer-

deman was het grote voordeel dat hij dan weer net als vroeger twee eerste assistenten had: één 

voor anatomie (de prosector) en één voor de embryologie.955  

Aanvankelijk zagen B en W hier echter geen heil in: voor het jaar 1938-1939 bleef De Froe ge-

woon assistent.956 In het hoofdstuk 6 paragraaf 7.1 zagen we hoe Woerdeman het ontslag van 

Kleiweg de Zwaan aangreep om zijn wens om De Froe als eerste assistent voor de anatomie (en 

vanaf dat moment dus ook antropologie) aan te stellen, alsnog verwezenlijkt zag.  

In de loop van de jaren dertig nam de specialisatie op het gebied van onderzoek en onderwijs op 

het laboratorium van Woerdeman dus toe. Woerdeman had daar zelf de aanzet toe gegeven, 

door vanaf het begin het belang van én de (experimentele) embryologie én de functionele ana-

tomie te benadrukken, zonder de klassieke anatomie als waardeloos terzijde te schuiven. Met zijn 

benoeming in Amsterdam betekende dat aanvankelijk het naast elkaar bestaan van een (nieuwe) 

embryologische kant met aan het hoofd daarvan de eerste assistent Raven, en de (bestaande) ana-

tomische kant onder leiding van de prosector. Woerdeman fungeerde door zijn functie en inte-

resse als brug tussen deze twee. Van Deth en De Froe kozen binnen die twee richtingen dus ook 

weer voor een apart specialisme. Woerdeman stimuleerde deze specialisatie. Hij liet van Deth 

niet voor niets in Engeland nieuwe technieken leren en zette zich in om zijn lab uit te breiden 

met faciliteiten voor de chemisch embryologische richting. Een andere manier waarop Woerde-

man de specialisatie op zijn laboratorium bevorderde was door mensen uit buitenlandse institu-

                                                 
955 Brief Woerdeman aan Went, 14-9-1938. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1938 nr. 148; GAA 
279: 204. Afschrift brief Woerdeman aan B en W Amsterdam, 11-7-1938 & 23-9-1938. AEL, stukken betreffende de 
aanname, begeleiding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449.  
956 Brief B en W Amsterdam aan Woerdeman, X-10-1938. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en 
ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
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ten de mogelijkheid te geven bij hem te komen werken en zo nieuwe onderzoeksmethoden en 

technieken, kennis en kwaliteiten te introduceren.  

7.3 ‘Vreemdelingen’ met speciale kwaliteiten: Louise Blumenthal en de anatomische at-

las  

De komst van buitenlandse onderzoekers of ander voor het laboratorium waardevolle personen 

kreeg vanaf 1933 een extra impuls, zij het één met een wrange bijsmaak. 

Het kanselierschap van Hitler betekende het gedwongen ontslag van joden uit ambtelijke func-

ties in Duitsland. Het gevolg was dat steeds meer ‘vreemdelingen’ hun toevlucht in Nederland 

zochten, vaak geholpen door hun vroegere werkgever, of via bemiddeling van het opgerichte 

Bureau voor Duitsche Intellectueelen. Ook Woerdeman, die met veel Duitse onderzoekers (weten-

schappelijk) goed bevriend was, kreeg diverse aanvragen binnen. Meestal kon hij echter weinig of 

niets betekenen voor de vluchtelingen. 

Op sommige verzoeken ging Woerdeman wel in. Zoals dat van de Berlijnse illustratrice Louise 

Blumenthal. Haar komst zou vooral Woerdemans interesse in de functionele anatomie van het 

bewegingsapparaat zeer ten goede komen. Niet in de minste plaats omdat Woerdeman door haar 

aanwezigheid een droom kon verwezenlijken: het uitgeven van een eigen anatomische atlas. 

Al in zijn Groningse tijd had Woerdeman het plan gehad om een atlas van het bewegingsappa-

raat samen te stellen. Met Dr. A.H.M. Schepman van uitgeverij Wolters had hij hier al eens over 

gesproken. Het probleem was echter dat er in Groningen niet voldoende anatomisch materiaal 

voorhanden was geweest voor illustraties.957 Daarnaast was de vraag wie de grote hoeveelheid 

illustraties zou gaan maken. Met Woerdemans verhuizing naar Amsterdam verdween het plan 

even uit beeld. 

In september 1933 berichtte Woerdeman aan Schepman dat hij het plan weer uit de kast had ge-

haald. De reden hiervoor was dat hij sinds kort “een der bekendste illustratoren van wetenschap-

pelijke anatomische werken” als vrijwilliger bij zich had werken. Weduwe Dr. A. Blumenthal, 

geboren Henriette Louise Rothschild (1886) had de Akademie für Malerei und Plastik in Berlijn 

doorlopen. Vervolgens had ze anatomie en histologie gestudeerd, waarna in het Virchow Kran-

kenhaus in Berlijn had gewerkt. Hier had ze allerlei illustratiewerk gedaan, waaronder bijdragen 

aan een aantal medische boeken. Haar belangrijkste wapenfeit was dat ze het grootste deel van de 

illustraties gemaakt had van het grote Handboek van Pathologische Anatomie van Henke-Lubarsch. 

Vanwege haar niet-Arische afkomst was ze in 1933 ontslagen en met haar zoon en dochter naar 

Nederland vertrokken. Ze was bij Woerdeman terechtgekomen omdat haar vroegere werkgevers 

haar zeer hadden aanbevolen. Woerdeman was onder de indruk geraakt van haar talent en had 

haar gelegenheid gegeven om bij hem de preparaten uit het anatomisch museum te tekenen.958 

“De afbeeldingen van Mevr. Blumenthal zijn zoo mooi, dat zij stellig in staat zou zijn een 

prachtwerk samen te stellen,” schreef Woerdeman aan Schepman. Bovendien was de Amster-

damse museumcollectie vergeleken met die uit Groningen zo rijk dat er voor de atlas nauwelijks 

preparaten bij gemaakt hoefden te worden. Het enige wat Blumenthal daarbij aan eisen stelde, 

                                                 
957 Afschrift brief Woerdeman aan Deelman, 26-12-1933. AEL, stukken betreffende (...) de aanschaf van benodigd-
heden voor het laboratorium 1931-1941; SAA 30265: 453.  
958 Afschrift brief Woerdeman aan B en W Amsterdam, 27-10-1936. AEL, stukken betreffende de aanname, begelei-
ding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
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was dat ze kost en inwoning betaald kreeg.959 Blijkbaar had Schepman wel interesse. Aan Woer-

deman vroeg hij een schatting te maken van de duur van het project, het aantal tekeningen en de 

kosten.  

Woerdeman had mede door de rijke Amsterdamse collectie en de kwaliteiten van Blumenthal 

zijn aanvankelijke opzet van de atlas uitgebreid. Het zou niet alleen meer gaan om de anatomie 

van het bewegingsapparaat, maar om een moderne atlas voor topografische anatomie. Aan 

Schepman stuurde hij de opzet van het boek. Woerdeman voerde aan dat het op dat moment 

ontbrak aan een moderne atlas voor topografische anatomie. Hij doelde op een atlas die naast de 

gebruikelijke illustraties van descriptieve en topografische anatomie ook afbeeldingen zou bevat-

ten van het reliëfbeeld van het levende lichaam en Röntgen-anatomische foto’s. Hierdoor zou-

den studenten het topografisch anatomisch prepareren kunnen combineren met de studie van de 

anatomie van het levende lichaam. Blumenthal zou ongeveer twee jaar nodig hebben voor het 

tekenen van de ongeveer 1050-1100 illustraties die voor een atlas van het kaliber van de bekende 

driedelige Spalteholz’ atlas noodzakelijk waren. Hiervoor zou ze in totaal 2500 gulden vragen.960 

Ondanks de lage kosten voor illustratie zag Wolters uiteindelijk af van het plan. Vanwege de cri-

sis zou de productie nog steeds te duur zijn. Bovendien kon het boek waarschijnlijk moeilijk gaan 

concurreren met de Duitse werken zoals de al genoemde Spalteholz, omdat de Duitse uitgevers 

van alle illustraties al clichés hadden.961 

Woerdeman gaf het plan echter niet zomaar op. Terwijl Blumenthal doorging met haar illustra-

ties zocht hij naar financiering. Hierin had hij echter maar ten dele succes.962 Tot het najaar van 

1936 bleef ze als volontair adjunct-assistente tekeningen maken. Toen kwam er echter een be-

taalde plaats voor adjunct-assistente vrij en Woerdeman zette alles in het werk om Blumenthal 

deze plek te kunnen laten innemen.  

Aan de curatoren en B en W schreef hij dat hij natuurlijk wel wist dat voor de opengevallen plek 

de voorkeur voor een Nederlandse evident was. Toch vond hij dat hij genoeg reden had om op 

die regel een uitzondering te maken. “ik [vind] in heel ons land niet iemand (...), die haar werk 

kan doen.” Woerdeman somde het vele werk op dat ze, vrijwel onbezoldigd, inmiddels op zijn 

lab had gedaan. Allereerst noemde hij natuurlijk haar tekeningen van preparaten uit Museum 

Vrolik. Maar in plaats van over de atlas te beginnen stelde hij dat de illustraties voor het museum 

zelf bedoeld waren. In de toekomst zou hij ze gebruiken bij een reorganisatie van het museum: 

de tekeningen zouden met een verklarende tekst erbij naast de preparaten worden opgesteld. 

                                                 
959 Afschrift brief Woerdeman aan Schepman, 14-9-1933. AEL, ingekomen stukken en afschriften van uitgaande 
stukken van Prof. Dr. M.W. Woerdeman, directeur (...) 1931-1934; SAA 30265: 442. 
960 Afschrift brief Woerdeman aan Schepman, 27-9-1933. AEL, ingekomen stukken en afschriften van uitgaande 
stukken van Prof. Dr. M.W. Woerdeman, directeur (...) 1931-1934; SAA 30265: 442. 
961 Brief  Wolters’ uitgevers-maatschappij aan Woerdeman, 22-1-1934. AEL, ingekomen stukken en afschriften van 
uitgaande stukken van Prof. Dr. M.W. Woerdeman, directeur (...) 1931-1934; SAA 30265: 442. 
962 Zonder succes schreef Woerdeman de Dekkerstichting aan, waar zijn vriend Deelman in het bestuur  zat (Af-
schrift Woerdeman aan Deelman 22-12-1933 & 26-12-1933; Brief Deelman aan Woerdeman, 2-1-1934. AEL, stuk-
ken betreffende (...) de aanschaf van benodigdheden voor het laboratorium 1931-1941; SAA 30265: 453). Meer suc-
ces had hij door de bemiddeling van het Bureau van Duitsche Intellectueelen. Zij wisten het Comité International 
pour le Placement des Intellectuels Réfugiés te Geneve bereid te vinden voor Blumenthal een stipendium van 100 
Zwitserse franks per maand beschikbaar te stellen voor in ieder geval de maanden april, mei en juni 1934. (Afschrift 
Woerdeman aan Dr. Hantke, Bureau voor Duitsche Intellectueelen 24-11-1933. AEL, stukken betreffende (...) de 
aanschaf van benodigdheden voor het laboratorium 1931-1941; SAA 30265: 453; brief Bureau voor Duitsche Intel-
lectueelen aan Woerdeman, 8-3-1934. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en ontslag van perso-
neelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
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Maar Blumenthal had nog meer gedaan. Ook van door Woerdeman gemaakte snijzaalpreparaten 

had ze tekeningen gemaakt. Bovendien had ze van een groot aantal van deze preparaten gipsaf-

gietsels vervaardigd en die naderhand met olieverf beschilderd. Hiermee had ze het laboratorium 

met zeer instructieve onderwijsmodellen verrijkt. Tenslotte had Blumenthal zich samen met 

technicus De Vries en onder leiding van Woerdeman zelf beziggehouden met het opnemen van 

röntgenfoto’s van bewegingen om hier tekenfilms voor het onderwijs van te maken. Een aantal 

van die films was al klaar en wekte grote bewondering bij de studenten. Als proef was Blument-

hal op dat moment ook bezig met het maken van embryologische tekenfilms.  

Woerdeman benadrukte het belang van dergelijke films voor het onderwijs: het aantal studenten 

groeide nog steeds, terwijl het aantal kadavers voor het practicum steeds kleiner werd. Hij moest 

dus wel “door demonstraties van praeparaten, modellen, afbeeldingen en films aan te vullen, het-

geen aan de opleiding der studenten ontbreekt”.963 De wethouder voor onderwijs ging akkoord 

en vanaf januari 1937 kreeg Blumenthal voor haar werkzaamheden als adjunct assistente officieel 

betaald.964 

Intussen was het plan om een atlas te maken niet opgegeven.965 In 1939 verscheen een kleine se-

lectie van Blumenthals tekeningen in een door Chr. P Raven geschreven Anatomische atlas ten ge-

bruike bij het onderwijs aan verplegenden en bij de opleiding voor eerste hulp bij ongelukken.966 

Aan het begin van de jaren 1940 deed de atlas er voor Blumenthal of Woerdeman natuurlijk niet 

meer toe. Inmiddels zocht Woerdeman geen financiering maar een veilig onderkomen voor haar. 

Zonder succes probeerde hij haar en haar kinderen naar de VS over te brengen.967  

Blumenthal zou de oorlog wel overleven, haar dochter niet.968 Ook de atlas zag uiteindelijk het 

licht. In 1948 verscheen het eerste deel van Woerdemans Atlas of Human Anatomy, Descriptive and 

Regional, in het Engels dus. Het tweede deel verscheen in 1950. Het grootste deel van de illustra-

ties van de atlas was van de hand van Blumenthal. 

7.4 Paul Glees - expert in Röntgenanatomie 

Een ander verzoek bereikte Woerdeman in het najaar 1935 vanuit het Anatomisch Instituut in 

Bonn. Door Prof. Ph. Stöhr werd ene Paul Glees (1909-1999) aanbevolen. Hij was als ijverige 

jonge man al enige jaren verbonden aan Stöhr’s instituut en wilde ook graag anatoom worden. 

                                                 
963 Afschrift brief Woerdeman aan Went, 20-10-1936; afschrift brief Woerdeman aan B en W Amsterdam, 27-10-
1936. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 
449. 
964 Extract Boek der Besluiten B en W Amsterdam 20-11-1936. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding 
en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
965 Brief NV Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij Amsterdam aan Woerdeman, 17-7-1941. AEL, ingekomen 
stukken en afschriften van uitgaande stukken van Prof. Dr. M.W. Woerdeman, directeur (...) 1935-1943; SAA 30265: 
443. 
966 Bij verschijnen was Raven inmiddels hoogleraar in de zoölogie in Utrecht, maar hij had het werk natuurlijk vol-
bracht tijdens zijn Amsterdamse tijd (Afschrift brief Woerdeman aan Raven, 18-1-1938. AEL, ingekomen stukken 
en afschriften van uitgaande stukken van Prof. Dr. M.W. Woerdeman, directeur (...) 1935-1943; SAA 30265: 443. 
967 Afschrift brief Woerdeman aan Dr. R.G. Meader, Yale University School of Medicine 6-3-1941; Brief Meader aan 
Woerdeman, 5-5-1941. AEL, ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken van Prof. Dr. M.W. Woer-
deman, directeur (...) 1935-1943; SAA 30265: 443. 
968 Op een foto uit 1950 van het personeel van het anatomisch laboratorium zit ze naast Woerdeman. (foto in bezit 
van Museum Vrolik, Afdeling Anatomie, Embryologie en Fysiologie, AMC); www.joodsmonument.nl/person-
522320-nl.html. 
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“Ich darf eigen hinzufügen, daß Herr Glees kein Jude ist.”969 Glees was echter verloofd met de 

joodse studente tandheelkunde Eva Löb, met wie hij ook zeker wenste te trouwen. Daar hij 

hiermee volgens de Duitse wet echter een strafbaar feit zou plegen was hij genoodzaakt uit te 

wijken naar het buitenland.  

Glees hoopte op een assistent-plaats op een van de Nederlandse anatomische laboratoria.970 

Woerdeman gaf Glees te kennen dat een betaalde plek in Amsterdam (voorlopig) niet tot de mo-

gelijkheden behoorde. Er mochten aan de universiteit immers geen buitenlanders tegen betaling 

werkzaam zijn. De enige mogelijkheid die Woerdeman blijkbaar zag was als Glees zich zou rich-

ten op de Röntgenanatomie, want een assistent op dit gebied miste hij nog op zijn lab, terwijl hij 

dit toch een waardevolle aanvulling op het onderwijs vond. Glees gaf in ieder geval te kennen dat 

hij zich “Mit der Röntgenkunde (...) noch intensiver einarbeiten [würde] um Prof. Woerdeman 

möglichst viel bieten zu können.”971 Glees, die in juni 1935 was gepromoveerd bij de anatomie in 

Bonn en daarna assistent aan het instituut van Stöhr was geworden, had ten behoeve van een 

eventuele plaats bij Woerdeman in maart 1936 twee weken bij de röntgenanatoom Prof. A. Has-

selwander in Erlangen gewerkt.  

Woerdeman probeerde Glees in Amsterdam nog voor een betaalde plek in aanmerking te laten 

komen nadat hij medio 1936 bij het Gemeentebestuur het verzoek had gedaan voor een derde 

assistent vanwege de overbelasting van het bestaande personeel. Zij wezen een betaalde plaats 

voor een ‘vreemdeling’ echter af. Glees werd daarom voor de cursus 1936-37 als volontair aange-

steld.972  

Glees werd vooral gepresenteerd als specialist in de röntgenanatomie. Woerdeman had al vanaf 

begin 1934 de beschikking over een Röntgenapparaat,973 dat vooral door technicus De Vries be-

diend werd. Met de komst van Glees was er dus een wetenschappelijk assistent die ervaring had 

op het gebied van het röntgenanatomisch onderzoek en hierin ook het onderwijs kon dienen.974  

Ten bate van dit onderwijs liet Woerdeman in een verdiepte kelder met eenvoudige middelen een 

tijdelijke röntgenkamer inrichten.975  

Toch zou Glees zich wat betreft het onderzoek niet zozeer richten op de röntgenanatomie. Bij 

Stöhr in Bonn had hij de zilvertechniek voor kleuring van zenuwweefsel geleerd. Bij Woerdeman 

                                                 
969 Brief  Stöhr aan Woerdeman, 12-10-1935. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en ontslag van 
personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449.  
970 Brief Glees aan Woerdeman, 18-10-1935 & 10-11-1935. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en 
ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
971 Brief Alfred Löb (broer van Eva Löb) aan Woerdeman, 25-11-1935; brief Glees aan Woerdeman 28-11-1935 
AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449.  
972 Brief wethouder van onderwijs Amsterdam aan Woerdeman, 15-6-1936; afschrift brief Woerdeman aan B en W  
6-7-1936; afschrift brief Woerdeman aan Glees, 6-7-1936. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en 
ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. Gelukkig voor Glees was een vriend van Alfred Löb be-
reid om Glees voor enige maanden in zijn levensonderhoud te voorzien als hij als volontair werkzaam zou zijn. brief 
Alfred Löb aan Woerdeman, 25-11-1935. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en ontslag van perso-
neelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
973 December 1933 nam Woerdeman dit apparaat voor 1000 gulden over van Prof. J. van Ebbenhorst Tengbergen 
van het Röntgeninstituut van de Universiteit (Wilhelmina Gasthuis) (Brief Van Ebbenhorst Tengbergen aan Woer-
deman, 19-12-1933. AEL, stukken betreffende (...) de aanschaf van benodigdheden voor het laboratorium 1931-
1941; SAA 30265: 453). 
974 Afschrift brief Woerdeman aan B en W Amsterdam, 15-7-1936. AEL, stukken betreffende de aanname, begelei-
ding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
975 Afschrift brief Woerdeman aan wethouder van onderwijs 29-9-1936. AEL, stukken betreffende het onderhoud 
van het gebouw 1930-1941; SAA 30265: 459.  
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werkte hij met materiaal afkomstig van het herseninstituut aan een neurohistologisch onderzoek. 

Terwijl Woerdeman Glees’ aanstelling als volontair assistent voor het cursusjaar 1937-1938 ver-

lengde,976 zocht hij samen met C.U. Ariëns Kappers naar financiering of een betaalde plek el-

ders.977 Uiteindelijk boekten ze enig succes. Glees kon vanaf januari 1938 voor enkele maanden 

aan de gang als ‘arbeider’ van het R.A. Laanfonds voor onderzoek op neurologisch gebied.978 

Intussen was Glees binnen het lab wel degelijk de specialist op het gebied van de Röntgenana-

tomie. Hij gaf hierover demonstratiepractica en wist als enthousiast docent de belangstelling voor 

dit vakgebied bij studenten te wekken, “zoodat hij steeds na afloop van het practicum nog stu-

denten bij zich heeft, die met hem in de bibliotheek iets gaan nazoeken of op zijn kamer zelf-

standig een of ander aan het praeparaat gaan onderzoeken.”979 Samen met De Vries werd hij 

door de leverancier van de röntgenapparatuur N.V. Philips’ uit Eindhoven uitgenodigd een be-

zoek aan hun fabrieken te brengen. Blijkbaar had dit bezoek indruk op Glees gemaakt. Het vol-

gende voorjaar schreef Woerdeman aan Philips of het niet ook mogelijk was met een groep stu-

denten die de colleges Röntgen-anatomie volgden langs te komen, onder begeleiding van Glees. 

Philips willigde dit verzoek in. De studenten zouden onder meer een bezoek brengen aan het 

Röntgenlab, de Röntgendemonstratiezalen en de Röntgenfabriek. 

Toen door het vertrek van Raven in 1938 er een betaalde assistent-plaats vrijkwam probeerde 

Woerdeman Glees hiervoor in aanmerking te laten komen. Aan gemeentebestuur en curatoren 

schreef hij dat Glees met zijn röntgenanatomische expertise een grote aanwinst was voor het on-

derwijs; voor zijn kwaliteiten zou niet zo makkelijk een Hollander te vinden zijn.980 B en W waren 

echter onvermurwbaar en Glees bleef dus volontair.981 Gelukkig voor Glees was het bestuur van 

het Laanfonds milder en kon hij tot aan het einde van de cursus 1938-1939 op subsidie van dit 

fonds onderzoek blijven doen.  

In juli 1939 vertrok Glees met zijn gezin naar Engeland, waar hij een plek kreeg op het lab van 

de anatoom en chirurg Wilfrid LeGros Clark (1895-1971).982 Na de oorlog keerden hij en zijn 

gezin terug naar Duitsland. Tot op hoge leeftijd bleef hij over het zenuwstelsel publiceren. 

7.5 Heinz Trampusch en de biochemische embryologie 

Een derde verzoek waar Woerdeman op inging kwam in 1937. In de zomer van dat jaar schreef 

de al eerder genoemde ‘Duitser’ Heinz Trampusch (1903-1982) aan Woerdeman een brief met de 

                                                 
976 Afschrift brief Woerdeman aan B en W Amsterdam, 6-7-1937. AEL, stukken betreffende de aanname, begelei-
ding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
977 Zo vroeg hij aan Mijsberg in Batavia of hij geen plaats had. Mijsberg antwoordde dat er geen plek was. (Brief 
Mijsberg aan Woerdeman, 3-8-1937. AEL, ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken van Prof. Dr. 
M.W. Woerdeman, directeur (...) 1935-1943; SAA 30265: 443).  
978 Afschrift brief Woerdeman aan Winkler, 14-7-1937; Brief KH Bouman (bestuur Laanfonds) aan Woerdeman, 15-
9-1937. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 
449. 
979 Brief Woerdeman aan Went, 14-9-1938, Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1938 nr. 148; GAA 
279: 204. 
980 Afschrift brief Woerdeman aan B en W Amsterdam, 11-7-1938. AEL, stukken betreffende de aanname, begelei-
ding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
981 Afschrift brief Woerdeman aan B en W Amsterdam, 23-9-1938. AEL, stukken betreffende de aanname, begelei-
ding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
982 www.frauengeschichte.uni-bonn.de/ausstell/teil4/teil4t11.htm; brief Meader aan Woerdeman, 5-5-1941. AEL, 
ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken van Prof. Dr. M.W. Woerdeman, directeur (...) 1935-1943; 
SAA 30265: 443.  
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vraag of hij bij hem kon komen werken. 983 Trampusch was echter geen Duitser maar Oostenrij-

ker. Hij woonde en werkte in Wenen en was getrouwd met een joodse vrouw. De slechter wor-

dende situatie in het Oostenrijk van vlak voor de Anschluß zal voor hem de belangrijkste reden 

geweest zijn om de wijk te nemen naar Nederland.  

Woerdeman schreef terug dat Trampusch welkom was, mits hij accepteerde dat hij als volontair 

assistent zou gaan werken. Voor een betaalde plaats voor een buitenlander was immers geen 

geld.984 In januari 1938 kwam Trampusch aan in Amsterdam.985   

Met zijn komst bracht Trampusch zoals al gezegd een nieuw specialisme met nieuwe technieken 

met zich mee. Hij had immers ervaring op het gebied van de biochemische embryologie. Tram-

pusch was een bioloog die in 1936 gepromoveerd was op het proefschrift Der Einfluß endokriner 

Drüsen auf das Regenerat von Wirbeltieren. Deze titel gaf al aan dat het hier om de invloed van bio-

chemische stoffen (hormonen) op ontwikkeling ging. Trampusch was gepromoveerd bij Hans 

Przibram aan de zogenaamde Biologische Versuchanstalt. Deze Anstalt, ook wel veelzeggend 

vivarium genaamd, was een privé-onderzoeksinstituut voor experimentele biologie dat in 1902 

mede door Przibram was opgericht.986 Trampusch was behalve bij Przibram ook in de leer ge-

weest bij Hans Spemann en Otto Mangold.  

Vanwege zijn nieuwe kennis en kunde op het gebied van de biochemische experimentele embry-

ologie was Trampusch natuurlijk zeer welkom in Amsterdam. Zoals al gezegd trachtte Woerde-

man hem via het fellowship van de Rockefeller foundation toch een betaalde functie te geven. 

Hoewel dat mislukte wist Woerdeman Trampusch toch aan het lab verbonden te houden. Na de 

oorlog (die zijn vrouw overleefde) werd hij benoemd tot privaatdocent in de experimentele zoö-

logie en embryologie en in 1953 werd hij benoemd tot lector in de embryologie.  

Conclusie 

Toeval of niet, om de anatomie een nieuwe kant op te sturen was er eigenlijk niemand zo ge-

schikt als Woerdeman. Dat was om twee redenen: ten eerste natuurlijk omdat Woerdeman als 

embryoloog of histoloog interesse kreeg in de experimentele embryologie. Hierin was hij op dat 

moment uniek onder de morfologische wetenschappers binnen de medische faculteit. Om zich 

op dit gebied te bekwamen moest hij wel naar het buitenland. Het is niet duidelijk waarom hij 

voor Braus in Heidelberg koos. In ieder geval was dat een gelukkige keuze, omdat Braus net als 

Woerdeman kon gelden als een overgangsfiguur en daardoor bij uitstek geschikt als voorbeeld. 

Meer nog dan Woerdeman ooit had gedaan richtte Braus zich aanvankelijk op evolutionair-

morfologische kwesties in de traditie van Gegenbaur. Met embryologische experimenten startte 

                                                 
983 Brief Trampusch aan Woerdeman, 1-8-1937. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en ontslag van 
personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449.  
984 Afschrift brief Woerdeman aan Trampusch, 8-9-1937; afschrift brief Woerdeman aan B en W Amsterdam, 5-10-
1937. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 
449.  
985 Brief Trampusch aan Woerdeman, 4-11-1937. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en ontslag van 
personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449.  
986 Overigens had Trampusch zich in 1939 ook actief ingezet om de joodse Przibram naar Nederland te laten vluch-
ten. Hij wist voor Przibram een slecht betaalde onderzoeksplaats te krijgen op een Amsterdams laboratorium, waar 
hij nog tijd vond om aan de chemische invloed van de pijnappelklier te publiceren. Het is niet duidelijk of dat on-
derzoek bij Woerdeman uitvoerde of elders. Met de Duitse bezetting van Nederland trachtten Przibram en zijn 
vrouw nog naar de VS te vluchten, maar slaagden hier niet in. In 1943 werden ze naar Theresienstadt gedeporteerd, 
waar Przibram in 1944 stierf. Zie Reiter, ‘Zerstört und vergessen’ 611. 
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hij om die kwesties te onderbouwen. Later wierp hij zich meer op de vraagstukken waarop ook 

andere experimentele embryologen zich op richtten.  

Behalve onderzoeker op het gebied van de experimentele embryologie was Braus een hoogleraar 

anatomie die in zijn onderwijs de nadruk legde op de bouw van de mens als levend, functione-

rend organisme. Woerdeman was tijdens zijn bezoek aan Braus in Heidelberg niet alleen enthou-

siast geworden over de experimentele embryologie, maar ook over de nieuwe vormen van ana-

tomisch onderwijs.  

De tweede reden waarom juist hij geschikt was om de anatomie een nieuwe richting op te sturen, 

was dat hij niet het gebruikelijke traject van de opleiding tot anatoom had genomen, maar een 

zijpad, waarbij hij zich kon storten op de nieuwe functionele anatomie. Anders dan de kern van 

Bolks leerlingen koos hij na zijn assistentschap bij Bolk niet voor een langdurig prosectoraat, 

maar voor een docentschap anatomie aan de school voor lichamelijke opvoeding. Ook in dat 

opzicht volgde hij Braus, want in dit docentschap kon hij bij uitstek de nieuwe functionele ana-

tomie van vooral het bewegingsapparaat onderwijzen. De manier waarop Woerdeman de ‘nieuwe 

morfologie’ kon introduceren bij de anatomie (in Groningen) was dan ook gelijk aan die van 

Braus: experimentele embryologie gekoppeld aan functionele anatomie.  

Deze koppeling was niet toevallig. Voor zowel beide morfologische richtingen gold dat ze toe-

nadering zochten tot de fysiologie. Ten eerste bestond het onderzoeksmateriaal bij deze nieuwe 

vormen van morfologie net als bij de fysiologie bij voorkeur uit levende organismen (embryo’s 

en mensen). Daarnaast kwam de onderzoeksmethode op belangrijke punten overeen met die van 

de fysioloog: zo werd er met de embryo’s geëxperimenteerd en leunde de functionele anatomie 

sterk op fysische wetten en mathematische vergelijkingen. Ten derde kwam het doel overeen. 

Zoals de fysioloog wilde weten hoe iets functioneerde, wilde de functioneel anatoom weten hoe 

de vorm veranderde of bepaald werd door de functie, of andersom. De experimenteel embryo-

loog trachtte te achterhalen welke processen direct ten grondslag lagen aan de vormwording van 

het embryo.  

Woerdeman en zijn nieuwe morfologie voldeden in Groningen volledig aan de verwachting. Dit 

Groningse succes zal sterk hebben bijgedragen aan Bolks overtuiging dat Woerdeman de meest 

geschikte kandidaat was voor zijn opvolging. Dit is des te opvallender omdat Woerdeman, 

weliswaar een assistent van Bolk en in dat opzicht een leerling, had gebroken met de descriptieve 

morfologie en ook het prosectorschap niet had vervuld. En het was juist deze functie waaraan 

Bolk algemene leidinggevende taken had verbonden (men moest kunnen optreden al plaatsver-

vangend hoofd van het lab) die iemand uitermate professorabel maakten. 

Bij zijn keuze voor een opvolger had Bolk zich echter hoofdzakelijk laten leiden door het weten-

schappelijk onderzoek. Hij was overtuigd geraakt dat de experimentele embryologie en functio-

nele anatomie de enige richtingen waren waarop voor de morfologie enig heil in de toekomst te 

verwachten viel. Zoals ook al in hoofdstuk 5 gezegd zag Bolk een duidelijk verband tussen de 

(inwendige) endocriene organen die de ‘menswording’ in zijn retardatietheorie hadden bepaald 

en de organisors (of die nu celgroepen of biochemische stoffen, zoals hormonen, waren) die de 

embryogenese bepaalden.  

Door het prosectoraat had Bolk zijn leerlingen dus te zeer in zijn traditie opgeleid; ze hadden 

zich zo niet op andere morfologische paden dan hun leermeester begeven. Dat was voor de toe-
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komst van de morfologie echter wel noodzakelijk en juist daarom wenste hij als zijn opvolger de 

man die deze nieuwe wegen wel had opgezocht.  

 

Om op het gebied van de experimentele embryologie en functionele anatomie te kunnen werken 

moesten de anatomische laboratoria op drie punten wijzigingen ondergaan: op het gebied van 

materieel, van inrichting en indeling, en van personeel.  

De veranderingen op het gebied van het materieel betroffen naast het instrumentarium voor on-

derzoek en onderwijs de behuizing om proefdieren en ander onderzoeksmateriaal te houden en 

te kweken.  

De wijzigingen in personeel betroffen vooral de aanstelling van nieuwe of omscholing van be-

staande krachten tot voor de nieuwe werkrichting gespecialiseerde werknemers. Het ging hierbij 

vooral om technisch personeel. De nieuwe anatomie en embryologie maakten gebruik van een 

aantal speciale  (elektrische) instrumenten en andere werktuigen, die door technici werden be-

diend, onderhouden, aangepast of zelfs vervaardigd. In andere (bijvoorbeeld fysische en fysiolo-

gische) laboratoria was dergelijk personeel al jaren aanwezig, maar voor de anatomie was deze 

functie iets nieuws.  

Bovendien bevatte het embryologisch onderzoek, meer dan bijvoorbeeld het beschrijvende ana-

tomisch onderzoek, diverse elkaar opvolgende voorbereidende handelingen. Dit betekende dat 

de taak van een adjunct-assistente belangrijker werd. In Amsterdam had Woerdeman twee ad-

junct-assistenten: één voor de anatomie (die nog voor Bolk gewerkt had) en één voor de embryo-

logie (die was meegekomen uit Groningen). Terwijl de assistente voor de anatomie vooral de 

administratie beheerde, was de assistente voor de embryologie als praktische hulp onmisbaar bij 

het embryologisch onderzoek en onderwijs. Het contrast is scherp: in de tijd van Bolk deed de 

onderzoeker zelf het praktische werk, dat vooral bestond uit snijden. Het praktisch veel ingewik-

kelder experimenteel embryologisch onderzoek kon niet zonder de technicus en de adjunct assis-

tente, die delen van dit werk overnamen.  

Woerdemans veranderingen van de inrichting van de laboratoria  betroffen in belangrijke mate 

het geschikt maken van ruimten voor het experimenteel embryologisch onderzoek. In Amster-

dam moest daarnaast ruimte gezocht worden voor embryologisch onderwijs. Een derde verande-

ring betrof faciliteiten voor de functionele anatomie. Het ging hier vooral om een ruimte voor 

het maken van röntgenfoto’s.  

Door de crisis en het opkomend nazisme werden de wensen en mogelijkheden met betrekking 

tot het onderzoek ernstig op de proef gesteld. Omdat er in Amsterdam maar niets kwam van 

Woerdemans wens tot uitbreidingen werden drie ruimten met materiaal dat tot de ‘oude onder-

zoeksmethode’ (vergelijkende anatomie en antropologie) behoorde ontruimd om plaats te maken 

voor laboratoria voor de ‘nieuwe’ richting. Toen er bovendien op het personeel bezuinigd moest 

worden besloot Woerdeman niet in het personeel van de (nieuwe) embryologische kant te snij-

den, maar wel in dat van de ‘oude’ anatomische kant. Zodoende sneuvelde de functie van pro-

sector.  

Bovendien betekende de crisis dat Woerdeman steeds heel scherp voor ogen moest houden wel-

ke specifieke wensen hij had ten opzichte van onderwijs en onderzoek en dat hij om deze te rea-

liseren selectief, creatief en opportunistisch moest handelen. Dat speelde vooral na 1933 toen de 
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Nazi-wetgeving in Duitsland van kracht werd en een groot aanbod aan in Duitsland ontslagen 

‘buitenlanders’ met potentiële waarde voor zijn laboratorium tot gevolg had. 

De mensen die - vanwege de crisis meestal onbezoldigd of slechts tegen zeer karige vergoeding - 

bij hem een plek konden krijgen waren stuk voor stuk belangrijke aanwinsten omdat ze een dui-

delijke verbetering betekende voor zijn (‘nieuwe’) onderwijs (Glees en de röntgenologie), onder-

zoek (Trampusch en de chemische embryologie) of beide (Blumenthal en de atlas en tekenfilms).  

Om de positie van zijn onderwijs maar vooral toch zijn onderzoek te verbeteren in die tijd van 

crisis wist Woerdeman niet alleen met de personele bezetting, maar ook met de financiële midde-

len en de ruimte creatief om te gaan. Voor bezoldiging van (buitenlands) personeel en de oprich-

ting van een nieuwe onderzoekslab schreef hij allerlei fondsen aan. Bij gebrek aan labruimte wer-

den nu ook zolders (chemische embryologie) en delen van de kelder (röntgen) tot werkruimte 

bestemd.  

 

Woerdeman was al vanaf het begin van zijn carrière goed in staat aan de buitenwereld (bijvoor-

beeld het NTvG, maar ook de curatoren en andere faculteitsleden) het bredere belang van zijn 

onderzoek uit te leggen. Natuurlijk ging het daarbij vooral om het medische belang - wat dit be-

treft deed hij niet onder voor Bolk. Daarnaast liet hij niet na om het belang te onderstrepen van 

de fundamentele biologie als basis van de geneeskundige opleiding. Ook hierin sloot hij aan bij 

Bolk. In zijn inaugurele redes koppelde Woerdeman het medische belang aan het biologische: de 

studenten geneeskunde werden geen anatoom of histoloog en dus moest het aangeboden on-

derwijs vooral van nut zijn voor hun toekomst als arts. Kennis van levende, functionerend orga-

nisme (cellen, embryo’s of de volwassen mens) was in dit verband nuttiger dan alleen een dood 

lichaam onder het mes of dode cellen onder de microscoop. Om maar te zwijgen van hypotheti-

sche evolutionaire weetjes. 

Bolk en zijn groep hadden de anatomie weer op de kaart gezet als belangwekkend vak in het me-

disch curriculum, met aan de basis een biologische wetenschap, zij het dan een die grotendeels 

theoretisch was of zoals in het geval van Bolk een klassieke descriptieve methode hanteerde. Met 

Woerdeman kon het vak in een nieuwe wetenschappelijke richting groeien. Door deze richting 

ook toe te passen in het onderwijs wist hij de door Bolk en zijn leerlingen tot bloei gebrachte 

anatomie zelfs nog te vernieuwen. Woerdeman was zo de verbindende factor tussen een weten-

schappelijke richting en een vorm van medisch onderwijs die eigenlijk nog sterker dan in de tijd 

van Bolk uit elkaar dreven. Net als Bolk wist hij echter manieren te vinden om de twee door de 

medische relevantie of de nadruk op functionele anatomie toch op elkaar te laten aansluiten.  

In ieder geval betekende de intrede van de experimentele embryologie en de functionele anato-

mie het einde van de eenzijdige focus op de vorm, zoals die tot uiting kwam in de evolutionaire 

morfologie. Na het uiteenvallen van fysiologie en anatomie had die evolutionaire morfologie het 

anatomisch onderzoek aanvankelijk één kant op gestuurd, en wel van de fysiologie vandaan. Aan 

het begin van de 20e eeuw begon men hier de beperkingen van in te zien. Anatomen als Bolk en 

Barge zochten toenadering tot functionele kwesties maar wel strikt theoretisch. Woerdeman 

maakte de overstap wel. Anatomie en fysiologie waren weer nader tot elkaar gekomen. 
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Conclusie 

Bloei van de anatomie door Bolk 

De factoren die ten grondslag lagen aan de bloei van de andere wetenschappen in Nederland 

rond de eeuwwisseling hadden voor de anatomie aanvankelijk juist negatieve effecten. Het vak 

werd vanaf de jaren 1850-1860 vooral gezien als een onderwijsvak, een afgesloten hoeveelheid 

kennis die van nut was in de geneeskundige opleiding. Nadat de evolutionair morfologen vanaf 

1880 de zieltogende Nederlandse anatomie een nieuwe wetenschappelijke identiteit hadden ge-

geven, bracht Bolk in de eerste drie decennia van de 20e eeuw het vak tot bloei.  

Bolks wetenschappelijke aspiraties waren hierbij een belangrijke factor. Vanaf zijn studietijd tot 

aan het jaar van zijn dood was Bolk een onvermoeibare, gedreven onderzoeker die een aanzien-

lijke publicatielijst opbouwde. Hield hij aanvankelijk vast aan het theoretisch kader van de evolu-

tionaire morfologie, al snel brak hij met een aantal centrale opvattingen en ontwikkelde hij zijn 

eigen ideeën over de menselijke evolutie. Hij voegde echter ook een nieuw element toe: hij wist 

de toepasbaarheid van zijn (vergelijkend) anatomisch onderzoek voor de fysiologie en kliniek aan 

te tonen en het daarmee een medische relevantie te geven. Daarnaast breidde hij het weten-

schappelijk onderzoek uit op een voor de anatomie op dat moment nieuw wetenschappelijk ter-

rein, namelijk de antropologie. Zo bracht hij het vakgebied in verband met eugenetische en nati-

onalistische kwesties en kreeg het maatschappelijke relevantie.  

Mede vanwege zijn wetenschappelijke kwaliteiten, maar vooral ook dankzij zijn heldere, veel ge-

prezen -zij het zeker op praktisch gebied uiterst rechtlijnige - onderwijs, groeide Bolks roem in 

Amsterdam en, te oordelen naar de poging om hem naar Leiden te halen, ook daarbuiten. Zijn 

beslissing om in Amsterdam te blijven resulteerde in de bouw van een nieuw anatomisch labora-

torium dat geheel naar zijn inzichten was ontworpen. Hiermee had hij binnen de grenzen van het 

anatomisch professoraat in Amsterdam zowel wetenschappelijk als op het gebied van het onder-

wijs het hoogst haalbare weten te realiseren.  

Net zo belangrijk als zijn inspanningen op het gebied van onderzoek en onderwijs waren zijn 

organisatorische kwaliteiten voor de opbloei van de anatomie. Het waren deze kwaliteiten die 

hem, samen met zijn wetenschappelijke roem, ook landelijke invloed gaven. Bolk wist als jong lid 

van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (K.A.W), samen met Cornelis Winkler, de 

Akademie te overtuigen van het belang van de oprichting van een Centraal Instituut voor Her-

senonderzoek en bovendien er voor te zorgen dat dit instituut in Amsterdam en wel in een aan-

bouw aan zijn nieuwe lab gevestigd zou worden. Hiermee wist hij de medische relevantie van zijn 

(vergelijkend) anatomisch onderzoek niet alleen in Amsterdam maar ook voor heel Nederland 

een blijvend karakter te geven. Iets vergelijkbaars deed hij op het gebied van de antropologie. Als 

secretaris van de K.A.W. wist hij de Akademie te overtuigen van het belang van de oprichting 

van de zogenoemde Commissie voor Physisch Antropologisch Onderzoek van de Nederland-

sche Bevolking. Ook hiermee wist hij zijn onderzoek op het hoogste niveau onder de aandacht te 

brengen. Het voor de Nederlandse anatomie belangrijkste wapenfeit waarvan Bolk de initiator 

was vond in 1915 plaats. Onder de vlag van het Genootschap ter Bevordering van de Natuur-, 

Genees- en Heelkunde, waarvan hij op dat moment secretaris was, verenigde hij alle weten-
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schappelijke Nederlandse anatomen met elkaar door de instelling van een speciale jaarlijkse bij-

eenkomst: de Nederlandse anatomendag. 

Bolk stimuleerde nadrukkelijk de ontwikkeling van organisatorische, wetenschappelijke en on-

derwijskwaliteiten bij zijn assisterend personeel. Hij deed dit deed (conform de evolutionair mor-

fologische traditie) door de functie van prosector te transformeren in die van plaatsvervangend 

hoofd, dat ook de theoretische lessen op zich kon nemen. Zo creëerde Bolk een school van fun-

damenteel wetenschappelijk geïnteresseerde, didactisch onderlegde  anatomische docenten, die 

goed in staat waren een eigen laboratorium te leiden en die er in de jaren 1910 en 1920 voor 

zorgden dat het tekort aan Nederlandse anatomen verdween. In 1930 was op de meeste leerstoe-

len in Nederland en Nederlands-Indië een leerling van Bolk benoemd als anatoom. Bolks leerlin-

gen deelden, in tegenstelling tot die van de school van Gegenbaur, niet zozeer een specifieke on-

derzoeksrichting met elkaar en met hun leermeester, maar veeleer een zekere bevlogenheid voor 

het onderwijs en een grote interesse in wetenschappelijke kwesties op morfologisch, biologisch 

en antropologisch gebied.  

Het verschil tussen de leerlingen en Bolk was echter dat de meesten van hen wetenschappelijk 

gezien geen toponderzoekers waren. Door middel van lezingen en populair-wetenschappelijke 

werken presenteerden ze de wetenschappelijke kwesties die hen bezighielden aan een breed pu-

bliek. Zo vergrootten ze de positie van de anatomie als wetenschap. Op onderwijsgebied vestig-

den ze de Nederlandse anatomie door de publicatie van het eerste Nederlandse leerboek anato-

mie sinds 1850. Ze benadrukten hierin de bloei van de Nederlandse anatomie doordat ze speciale 

aandacht gaven aan recent Nederlands anatomisch onderzoek. Ze erkenden dat Bolk de grote 

kracht was achter deze bloei en gaven hier blijk van door het boek aan hem op te dragen.  

Met de keuze van zijn opvolger regeerde Bolk de Nederlandse anatomie tot na zijn dood. In 

Woerdeman zag hij de man die de morfologie, bepalend voor het onderzoek bij de anatomie, in 

een nieuwe en voor het voortbestaan essentiële richting zou brengen: de experimentele embryo-

logie. Woerdeman wist het belang van dit experimenteel embryologisch onderzoek op ingenieuze 

wijze te verbinden met nieuwe methoden in het onderwijs.  

Ondanks de veelbelovendheid van Woerdeman raakte in de jaren 1930 de vaart uit de bloei van 

de anatomie. Dit had voor een deel te maken met de crisis, maar ook met andere factoren. De 

belangrijkste hiervan waren de toenemende specialisatie in het onderzoek en het steeds minder 

op elkaar aansluiten van onderwijs en onderzoek. Op Woerdemans lab waren in de loop van de 

jaren 1930 specialisten te vinden in diverse experimenteel embryologische richtingen die nauwe-

lijks ingevoerd waren in het anatomisch onderwijs. De assistenten die zich specifiek met het ana-

tomisch onderwijs bezighielden waren wat onderzoek betreft juist antropologisch geïnteresseerd 

of als tijdelijke kracht werkzaam op het gebied van de röntgenanatomie. De eenheid in het on-

derzoek, maar vooral ook tussen het onderzoek en onderwijs verdween hierdoor. De enige die 

de eenheid nog enigszins behield was Woerdeman zelf. Ook bij Bolks leerlingen Barge en Van 

den Broek verdween de eenheid van onderzoek en onderwijs steeds meer, maar dat had in hun 

geval vooral te maken met het feit dat ze zelf nauwelijks eigen onderzoek deden. Ze waren ana-

tomische docenten geworden, geen wetenschappers. Wel is het zo dat ook onder hun vleugels 

allerlei specialistisch onderzoek gebeurde en plaats was voor diverse onderzoeksgroepjes. 

Hoewel het nader onderzoek behoeft valt te verwachten dat deze specialisatie en daarmee frag-

mentatie bij de anatomische laboratoria na de bezetting alleen maar doorzette. Woerdeman pu-
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bliceerde na de oorlog nauwelijks meer eigen wetenschappelijk embryologisch onderzoek. Zijn 

belangrijkste bijdrage aan de bloei van de Nederlandse anatomie was de uitgave van een anatomi-

sche atlas, maar het werk hiervoor dateerde al uit de jaren dertig. 

Disciplinegeschiedenis 

De oprichting van eigen verenigingen, de bouw van nieuwe laboratoria en het definiëren van de 

eigen (wetenschappelijke) identiteit, waarbij onderwijs en onderzoek goed op elkaar aansluiten, 

zijn gebruikelijke fenomenen bij de vorming van een zelfstandige wetenschappelijke discipline.987 

De meeste disciplines ontstonden in de loop van de 19e eeuw. Dit gold ook voor Nederland; de 

invoering van de nieuwe wet op het hoger onderwijs werkte hierbij als een katalysator.  

Als in Nederland het proces van de vorming van wetenschappelijke disciplines in loop van de 19e 

eeuw startte, wat dan te denken van de anatomie, een vak dat al vele eeuwen bestond? Terwijl 

wetenschappelijke disciplines zoals de fysiologie vanaf de jaren 1850 door verzelfstandiging ge-

vormd werden en opbloeiden, raakte de anatomie juist in een dal. In de periode 1860-1880 kon 

het vak nauwelijks doorgaan voor een wetenschappelijke discipline, hooguit voor een onderwijs-

vak. De anatoom was slechts onderwijzer. Pas vanaf 1876, na de nieuwe wet op het hoger on-

derwijs, kon de anatomie uitgroeien tot een wetenschappelijke discipline. Kort daarna volgde on-

der aanvoering van Bolk de bloei. Later dus dan bij de andere wetenschappelijke disciplines. Hoe 

is behalve door de mogelijkheden die de nieuwe wet op het hoger onderwijs bood, deze snelle 

opbloei onder aanvoering van Bolk te verklaren? 

Historicus Gregory Good stelde zich in een artikel uit 2006 de vraag wat een onderzoeksgebied 

tot een discipline maakt en concludeerde dat een wetenschappelijke discipline niet per definitie 

doelmatig tot stand komt, met een natuurverschijnsel of wetenschappelijke probleemstelling als 

doeloorzaak, maar eerder beschouwd moet worden als een assemblage, een verzameling losse 

elementen die tot één structureel geheel worden samengebracht. Deze elementen kunnen bestaan 

uit gemeenschappelijke theorieën en onderzoeksproblemen, methoden en instrumenten, maar 

kunnen net zo goed ook praktisch, sociaal of institutioneel van aard zijn. Hierbij gaat het om za-

ken als de oprichting van speciale tijdschriften en verenigingen, de specifieke positie van de we-

tenschappers aan de universiteit en de vorm en inhoud van hun onderwijs, en de eventuele baan-

garanties voor jonge onderzoekers. De wetenschappers die hun discipline assembleren worden 

dus niet alleen gedreven door wetenschappelijke problematiek, maar net zo goed door ambitie en 

utilitaire kwesties. Door soms doelbewuste, soms onbewuste onderhandeling en positiebepaling 

ontstaat er een bepaalde consensus tussen onderzoekers over wat hun arbeidsterrein behelst. 

Good omschrijft disciplines als historische entiteiten die zowel het wetenschappelijk onderzoek 

ordenen als de wetenschappers zelf. Daarmee zijn disciplines tegelijkertijd een sociale institutie 

en een manier om kennis en activiteit (hoofdzakelijk onderzoek en onderwijs) te organiseren. 

Wetenschapshistoricus Robert E. Kohler voegt hier aan toe dat disciplines de plaats zijn waar 

individuele wetenschappers hun identiteit vormen.988   

                                                 
987 Zie hiervoor o.a. Good, ‘The assembly of geophysics: scientific disciplines as frameworks of consensus’; Thomp-
son Klein, ‘Disciplinary origins and differences’; Shumway & Messer-Davidow, ‘Disciplinarity: an introduction’; 
Golinski Making natural knowledge. 
988 Zie Good, ‘The assembly of geophysics: scientific disciplines as frameworks of consensus’ 262. 
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De manier waarop de anatomie als wetenschappelijke discipline ontstond past in dit beeld. De 

identiteit van de anatomen bestond aanvankelijk slechts in die van ontleedkundig docent. Het 

anatomisch onderwijs vormde dus de basis. Hieraan werd een wetenschappelijke onderzoeks-

richting toegevoegd, de evolutionaire morfologie, aanvankelijk (in 1879, met de benoeming van 

Fürbringer) nauwelijks op inhoudelijke gronden. Pas na Fürbringer zou er in de loop van de ja-

ren 1880 consensus ontstaan over deze wetenschappelijke richting. Vervolgens voegde Bolk met 

zijn medische relevantie een nieuw element toe aan de assemblage die de wetenschappelijke ana-

tomie was geworden. Zijn organisatorische kwaliteiten droegen daarnaast bij aan de vestiging van 

een ‘school’. De aanvankelijke schaarste aan Nederlandse anatomen van voldoende statuur bood 

de leerlingen de mogelijkheid op te klimmen tot hoogleraar anatomie. Hun wetenschappelijke 

richting speelde tijdens de benoemingen van Bolks leerlingen in Utrecht en Leiden een minder 

grote rol dan hun organisatorische kwaliteiten en hun kwaliteiten als docent. Toch lieten ze zich 

wel gelden als wetenschappelijke anatomen in populair-wetenschappelijke boeken en lezingen. 

Later speelde de specifieke wetenschappelijke richting voor Bolks leerlingen juist wel een rol, 

maar dan in negatieve zin: al te zeer descriptief (vergelijkend) morfologisch onderzoek werd als 

ouderwets gezien. Mijsberg had moeite een plaats te vinden en Van Gelderen lukte het helemaal 

niet. In beide gevallen speelde het verdwijnen van het tekort aan anatomen ook mee.  

Bolk zelf was, in theorie althans, inmiddels steeds meer van het traditionele morfologische on-

derzoek afgestapt en richtte zijn blik op de ‘nieuwe’ experimentele embryologie. Zijn opvolger 

Woerdeman, die deze nieuwe richting belichaamde, was in zijn loopbaan van het professoraat in 

de histologie overgestapt op dat in de anatomie (in Groningen). Hij was hiermee dus in feite van 

discipline gewisseld. De manier waarop hij en zijn begunstigers in Groningen en Amsterdam de-

ze overstap uitlegden en het experimenteel embryologisch onderzoek koppelden aan de functio-

nele anatomie past ook in het beeld van een discipline als een assemblage. Bolk en vooral Woer-

deman voegden niet alleen elementen toe aan de assemblage, en daarmee aan de identiteit van de 

wetenschappelijke anatoom, ze veranderden deze ook op belangrijke punten. De wetenschappe-

lijke anatomie onderging dus tegen het einde van Bolks loopbaan een transformatie. 

Een toevoeging op de benadering van een wetenschappelijke discipline als assemblage is te vin-

den in het onderzoek van Thomas Gieryn. Wetenschapssocioloog Gieryn vroeg zich af hoe we-

tenschappers er in slagen om hun beweringen en handelen zo te presenteren dat ze geloofwaar-

dig of nuttig zijn voor het publiek. Dit doen ze veelal door hun bevindingen af te zetten tegen de 

beweringen en activiteiten van andere wetenschappers of niet-wetenschappers. Gieryn stelt deze 

activiteiten van wetenschappers topografisch voor: wetenschap is als culturele uiting een gebied 

op de landkaart van de menselijke cultuur als geheel. Als gebied grenst het aan andere culturele 

uitingen, zoals techniek en religie. De wetenschappers die de geloofwaardigheid of het nut van 

hun wetenschappelijk werk willen demonstreren zijn volgens Gieryn actief op de grenzen waar 

hun wetenschappelijke gebied overlapt of juist botst met andere gebieden. Deze activiteiten laten 

zich in drie groepen verdelen. De eerste vorm is verdrijving van andere autoriteiten waarmee de 

wetenschappers in competitie zijn. De tweede bestaat uit de invasie van wetenschappers in een 

aangrenzend domein. Dit kan een ander wetenschappelijk gebied zijn maar ook een andere cul-

tuuruiting, zoals religie, politiek of ethiek. De derde vorm tenslotte bestaat uit het beschermen 

van autonomie. De noodzaak tot bescherming is het gevolg van pogingen van buiten om de au-
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toriteit van de wetenschapper te exploiteren voor eigen belangen. Het kan hierbij gaan om mana-

gers van bedrijven of politici die wetenschap tot dienstmaagd van hun eigen doelen maken. 

Boundary work van wetenschappers speelt in de opinie van Gieryn een cruciale rol in de manier 

waarop ze hun geloofwaardigheid vergroten, behouden en beschermen. Het is strategisch werk, 

dat voor wetenschappers een praktisch doel dient. Gieryn stelt dat boundary workers vooral actief 

waren in het midden van de 19e eeuw, toen veel van de infrastructuur van de moderne weten-

schap werd opgebouwd; dezelfde tijd dus dat veel wetenschappelijke disciplines ontstonden.989 

Gieryn onderzocht vooral het boundary work tussen wetenschap en andere culturele gebieden, 

maar Robert Kohler stelt dat het idee van het ‘grenswerk’ ook binnen de wetenschap toepasbaar 

is. Zelf keek hij naar biologen die zich op de grenzen tussen laboratoriumwetenschappen en het 

veldwerk bevonden.990 

Hoe sluit het boundary work aan bij de constructie van disciplines van Good? Good noemt het 

bestaan van borderland-wetenschappen, wetenschappen die op het grensgebied liggen tussen twee 

andere wetenschappen. Bij een dergelijke borderland-wetenschap is het streven naar een eigen dis-

ciplinaire identiteit sterker dan bij andere wetenschappen. Het ligt voor de hand dat borderland-

wetenschappers actief zijn in Gieryns strategische boundary-work. 

Van de anatomen die in Nederland de wetenschappelijke anatomie hebben vormgegeven kan 

vooral Bolk inderdaad gelden als boundary worker. Hij wist in vergelijking met zijn voorgangers de 

zeggingskracht van de wetenschappelijke anatomie aanzienlijk uit te breiden door onderzoek te 

doen op het gebied van de antropologie. Hij en zijn leerlingen golden uiteindelijk als deskundigen 

(ook bij het brede publiek) op dit gebied. Bovendien kan de manier waarop Bolk zijn anatomisch 

onderzoek een medische relevantie gaf en hij op de noodzaak wees van anatomische studie voor 

fysiologisch onderzoek gezien worden als gebiedsuitbreiding en verdediging van de (weten-

schappelijke) autonomie van de anatomie.  

Als wetenschappelijke discipline kan de anatomie zelf ook gelden als borderland science. De anato-

mie was een discipline op het grensvlak tussen fundamentele wetenschap en geneeskunde, twee 

gebieden met ieder hun eigen doel. Deze doelen waren vaak niet met elkaar in conflict, maar 

soms wel. De anatomie moest zich op de een of andere manier weten te handhaven als zelfstan-

dige wetenschappelijke discipline én als medisch vak en daarmee zowel onderzoek als onderwijs 

met elkaar in overeenstemming te brengen. Bovendien had de anatomie bij het bepalen van haar 

positie op de grens tussen wetenschap en geneeskunde rekening te houden met de fysiologie.  

Onderwijs en onderzoek, geneeskunde en wetenschap  

De eerste generatie anatomen die het vak onderwezen zonder de fysiologie (ruwweg tussen 1860 

en 1880), waren wel voorstander geweest van wetenschappelijke vernieuwing in de medische op-

leiding, maar niet wat betreft hun eigen vak. Omdat men van mening was dat macroscopisch de 

menselijke bouw grotendeels in kaart was gebracht bood de ‘gewone’ anatomie nauwelijks we-

tenschappelijke aanknopingspunten of mogelijkheden meer. De drie anatomen met wetenschap-

pelijke interesse (Berlin, Koster en Middendorp) hadden alle drie dan ook geen voorkeur voor de 

‘gewone’ anatomie. Voor medici die een fundamenteel wetenschappelijke interesse hadden of 

aansluiting zochten tot de medische praktijk waren de fysiologie, de pathologie en pathologische 
                                                 
989 Gieryn, Cultural boundaries of science 1-25 (introduction). 
990 Kohler, Landscapes and Labscapes. 
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anatomie aantrekkelijker. Het was dus niet verwonderlijk dat er in Nederland door deze generatie 

anatomen geen eigen wetenschappelijke traditie werd opgebouwd en dat er ook geen leerlingen 

werden aangekweekt.  

Toen er na de wet op het hoger onderwijs nieuwe anatomen gezocht moesten worden, waren 

deze opvolgers in Nederland nauwelijks te vinden. Een keuze voor een docentschap in de ana-

tomie, een vak dat inhoudelijk nauwelijks de praktijk raakte waarvoor de student was opgeleid en 

waar wetenschappelijk evenmin eer aan te behalen was, had weinig aantrekkelijke kanten. De 

Nederlandse anatomie raakte zo in een crisis. Tot ver in de jaren 1880 moesten nieuwe anatomen 

uit Duitsland gehaald worden. Tijdens deze periode kwam een belangrijke vereiste aan het licht 

waaraan deze nieuwe generatie anatomen moest voldoen. Het bleek namelijk dat medische facul-

teiten en curatoria van universiteiten het van groot belang achtten dat de toekomstig hoogleraar 

anatomie een medicus was. Deze medische achtergrond was voorheen nooit ter sprake gekomen 

omdat deze voor voorgaande generaties anatomen, maar bijvoorbeeld ook zoölogen en zelfs bo-

tanici, eerder regel dan uitzondering was. Dat het nu anders kon bleek uit de bijna-benoeming 

van de zoöloog Van Bemmelen als lector in Utrecht en de uiteindelijke benoeming van Van Wij-

he als hoogleraar in Groningen.  

Een tweede factor die de keuze voor nieuwe anatomen beïnvloedde was dat de wet op het hoger 

onderwijs meer dan voorheen de mogelijkheden bood tot het doen van (fundamenteel) weten-

schappelijk onderzoek. Maar of de wetenschappelijkheid van de anatoom aanvankelijk werkelijk 

bepalend is geweest voor de keuze is de vraag. Waren Nederlandse medisch opgeleide anatomen 

wel voorhanden geweest, dan zou het waarschijnlijk niet hebben uitgemaakt of ze enige weten-

schappelijke bagage bezaten.  

Dat een nieuwe wetenschappelijke anatomische richting, de evolutionaire morfologie, haar intre-

de deed in Nederland, moet voor een belangrijk deel aan de nieuwe Amsterdamse universiteit 

worden toegeschreven. Nergens was de motivatie groter om zich ook wetenschappelijk als eer-

sterangs universiteit te profileren. Zodoende speelde de wetenschappelijkheid van de nieuwe ana-

toom, naast de medische achtergrond en de onderwijskwaliteiten, een centrale rol.  

Door de wetenschappelijke richting die Fürbringer en in navolging van hem Weber, Rosenberg, 

Ruge en Van Wijhe in Nederland introduceerden, ontstond er een spanningsveld tussen de ana-

tomie als wetenschappelijke richting en de anatomie als medisch vak. Die spanning werd nog 

groter doordat de evolutionaire morfologen hun anatomisch onderwijs ook vanuit dit perspectief 

benaderden. In Duitsland kwam hen dat al eerder op kritiek van andere leden van de medische 

faculteit en universitaire bestuurders te staan. In Nederland waren die geluiden aanvankelijk niet 

te horen. Ondermeer door op het evolutionair-morfologische belang van het topografisch ana-

tomisch onderwijs en onderzoek te wijzen, trachtten de evolutionaire morfologen de eenheid 

tussen onderwijs en onderzoek te bewaren en tevens te voldoen aan de vraag naar relevante ba-

siskennis voor de toekomstige arts. Bij  

de benoeming van Bolk ontstond er in Amsterdam kritiek op de medische relevantie van het 

evolutionair-morfologisch onderzoek. Een aantal leden van de medische faculteit zag in Bolks 

segmentaal anatomisch onderzoek wel die medische relevantie. Bolks segmentale studies hadden 

getoond dat in de menselijke anatomie wel degelijk nog zinvol nieuw macroscopisch onderzoek 

te doen was. Tijdens zijn professoraat zou hij het verband tussen de anatomie en de overige me-

dische vakken steeds goed in het oog houden en waar mogelijk op de medische relevantie van 
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zijn morfologische studies wijzen. Ook bij het onderwijs bewaakte Bolk het primaire medische 

doel. Had zijn voorganger Ruge al meer dan voorheen de nadruk gelegd op het praktische belang 

van topografische anatomie, hij beperkte zich hierin tot de praktische kanten van deze anatomi-

sche benadering. Bolk voegde hier ook theoretische topografisch anatomische lessen aan toe. 

Dus zowel in zijn onderzoek als onderwijs benadrukte hij de medische relevantie van zijn vak 

meer dan zijn voorganger.  

Ook Bolks leerlingen droegen als popularisator van de wetenschappelijke anatomie (in brede zin) 

het wetenschappelijk, maatschappelijk en medisch belang van het vakgebied voor een breder 

medisch en wetenschappelijk publiek (zoals de lezers van het NTvG) uit. Omdat ze zelf echter -

vooral Van den Broek en Barge- nauwelijks onderzoek deden was er veel minder sprake van een 

spanningsveld tussen onderzoek en onderwijs en wetenschap en geneeskunde dan bij Bolk.  

Alleen Bolks opvolger Woerdeman deed wel eigen specialistisch onderzoek. Zijn experimentele 

embryologisch onderzoek koppelde hij nadrukkelijk aan functionele anatomie en nieuwe vormen 

van anatomisch onderwijs, zoals anatomie in vivo en het gebruik van röntgenfoto’s. De eenheid 

tussen onderzoek en onderwijs was nu niet zoals bij Ruge gelegen in de evolutionaire morfologie, 

of zoals bij Bolk in de topografische anatomie en het bewaken van de medische relevantie, maar 

in de nadruk op het experimentele, dynamische en kwantitatieve. Bolks anatomie was in onder-

wijs en onderzoek een studie van de dode lichaamsvorm, Woerdeman streefde naar onderzoek 

en onderwijs met het levende (embryonale of volwassen) lichaam. Op deze manier wist hij de 

eenheid tussen onderzoek en onderwijs te bewerkstelligen en ook nog eens tussen geneeskunde 

en wetenschap. Hij liet niet na te benadrukken dat de kennis van de bouw van het levende li-

chaam meerwaarde had voor de studenten geneeskunde en langs deze weg wist hij ook op het 

belang van onderzoek naar de functionele anatomie te wijzen. Op het medische belang van de 

experimentele embryologie wees hij niet, maar doordat hij deze zo onlosmakelijk in verband 

bracht met de functionele anatomie was dat ook niet nodig. Wel presenteerde hij de experimen-

tele embryologie als nieuwe veelbelovende en dynamische wetenschap en zette haar af tegen de 

verouderde en achterhaalde descriptieve evolutionaire morfologie.  

Woerdeman relativeerde het medisch belang van zijn wetenschappelijke ambities zelfs door te 

stellen dat hij in zijn onderwijs niet trachtte om morfologen, biologen of andere wetenschappers 

van zijn studenten te maken. Hij kwam er rond voor uit dat zijn anatomie en embryologie biolo-

gische wetenschappen waren, terwijl voor Ruge had gegolden dat de anatomie een morfologische 

wetenschap was. Het verschil tussen deze twee zat hem in de rol van de fysiologie.  

Anatomie en fysiologie 

Door de verzelfstandiging van de fysiologie was de achtergebleven anatomie op het tweede plan 

geraakt. Deze experimentele fysiologie met zijn op fysica en chemie gebaseerde methoden en 

reductionistisch denkkader contrasteerde sterk met de beschrijvende en snijdende onderzoeks- 

en onderwijsmethoden van de anatomie. 

De introductie van de evolutionaire morfologie versterkte het verschil alleen maar, omdat nu niet 

alleen de methoden, maar ook de onderzoeksdoelen sterk verschilden. Hoewel morfologen als 

Haeckel en Fürbringer de rol van functionele aspecten bij hun onderzoek zeker niet over het 

hoofd zagen en net zo goed als de reductionistische fysiologen meenden dat het leven en dus 

ook de levensvorm te herleiden was tot chemische elementen en fysische wetten, deden ze hier 
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in hun dagelijkse onderzoekspraktijk niets mee. Hetzelfde gold voor de jonge Bolk. In de jaren 

1880-1900 stonden in Nederland fysiologie en anatomie vanwege die zo verschillende onder-

zoeksdoelen dus ver van elkaar.  

In de loop van zijn professoraat zocht Bolk echter steeds meer toenadering tot de fysiologie. 

Aanvankelijk trachtte hij de achterstandspositie van de anatomie ten opzichte van de fysiologie in 

te halen op dezelfde manier als hij de medische relevantie van zijn anatomisch onderzoek presen-

teerde: voor een fysiologisch onderzoek naar de innervatie van de huid of spieren, of naar de 

werking van het cerebellum was (de juiste) kennis van de bouw van die structuren noodzakelijk. 

“Zuerst Anatomie und dann Physiologie.” Later zocht hij op inhoudelijke (wetenschappelijk) 

gronden steeds meer toenadering tot de fysiologie, om in 1925 uiteindelijk te stellen dat de mor-

fologie zonder de fysiologie geen wetenschap was. Hoewel hij zich in onderzoeksmethode nog 

strikt tot de beschrijvende morfologie beperkte, waren in zijn gedachten de anatomie en fysiolo-

gie niet meer los van elkaar te zien. Hiermee had hij op wetenschappelijk-inhoudelijke gronden 

de achterstand van de anatomie op de fysiologie ongedaan gemaakt.  

De overtuiging dat vorm en functie niet los van elkaar te zien waren werd door meerdere leerlin-

gen en vertrouwelingen van Bolk (Boeke, Barge en Van den Broek) gedeeld. Deze toenadering 

sloot aan bij de opkomende holistische wetenschapsopvatting en de groeiende afkeer voor het 

darwinisme en (in Bolks geval) het theoretisch kader van de evolutionaire morfologie in de eerste 

decennia van de 20e eeuw. Voor Bolk gold bovendien dat hij, zo blijkt uit zijn foetalisatietheorie, 

een belangrijke rol zag weggelegd voor het hormonale stelsel in de ontwikkeling. De endocrino-

logie was op dat moment nog een grotendeels onontgonnen wetenschappelijk gebied. Het bleek 

Bolk al snel dat de rol van hormonen op de (individuele of evolutionaire) ontwikkeling van de 

lichaamsvorm niet los gezien kon worden van hun invloed op de functioneren van het lichaam. 

Dit besef noopte hem tot het omvormen van zijn foetalisatietheorie van de menselijke vorm tot 

de retardatietheorie van de menselijke ontwikkeling.  

Raakte Bolk mede door het werk van Boeke en Barge overtuigd van de eenheid van vorm en 

functie en dus van de theoretische samenhang tussen anatomie en fysiologie, het is waarschijnlijk 

het experimenteel embryologisch werk van Woerdeman geweest dat hem van de praktische on-

losmakelijkheid  van anatomie en fysiologie deed inzien. Bolks hormonen als centrale interne fac-

toren in de retardatie kwamen immers sterk overeen met de organisors van de experimenteel em-

bryologen. Bolk zag alleen in de experimentele embryologie, die de morfologie benaderde met uit 

de fysiologie afkomstige onderzoeksmethoden en causaalanalytische vraagstellingen, heil voor de 

morfologie in de toekomst. Om die reden zag hij graag dat Woerdeman zijn opvolger in Amster-

dam zou worden. Woerdeman paste, in navolging van Braus in Heidelberg, de kruisbestuiving 

tussen de anatomie en de fysiologie vervolgens niet alleen toe in het onderzoek, maar ook in het 

onderwijs. 

Biologie als basis van de geneeskunde 

Zowel op wetenschappelijk gebied als binnen het medisch onderwijs en in beide gevallen ook 

nog eens praktisch en theoretisch waren de anatomie (en morfologie) en de fysiologie sinds hun 

scheiding in de jaren 1850-1860 weer tot elkaar gekomen.  

Vooral in het Duitsland van voor 1850 waren de anatomie en fysiologie inhoudelijk onlosmake-

lijk verbonden geweest, omdat ze beide eenzelfde doel nastreefden: de opbouw van een samen-
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hangende wetenschap van het leven door het achterhalen van haar wetmatigheden. De vergelij-

kende anatomie (en embryologie) werd hierbij vooral gezien als een belangrijke (maar niet de 

enige) methode van onderzoek, terwijl het theoretisch kader van deze speurtocht door de fysio-

logie werd bepaald. Maar de namen morfologie, fysiologie of biologie waren in dit verband vaak 

inwisselbaar. Of het streven naar een overkoepelende wetenschap van het leven bij de anatomen, 

fysiologen of zoölogen in Nederland van voor 1850 ook zo sterk leefde als in Duitsland moet 

nog worden onderzocht, maar in ieder geval was ook voor de anatomen/fysiologen uit die tijd, 

wanneer ze interesse hadden in vergelijkende anatomie, natuurlijke geschiedenis of zoölogie, de 

beschrijvende morfologische methode zeker de aangewezen onderzoeksmethode voor hun fysio-

logische benadering.  

Toen de experimentele fysiologie in navolging van Duitsland verzelfstandigde werden haar op 

fysica en chemie gebaseerde methoden ook centraal gesteld in de wetenschappelijke geneeskun-

de. Je zou kunnen zeggen dat vanaf dat moment de geneeskunde als geheel gestoeld werd op re-

ductionistische fysica, chemie en microscopie. De mens werd in de geneeskunde haast zelf gere-

duceerd tot een instrument. Het meest duidelijke voorbeeld hiervan was het onderzoek naar het 

brein. 

Tegen het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw raakt de reductionistische benadering 

van het leven als enige juiste opvatting op zijn retour. Nieuwe verklaringen, zoals het weten-

schappelijk holisme, wonnen aan aanhang. Het levende organisme werd opgevat als een harmo-

nisch functionerende eenheid, waarvan de werking van de verschillende onderdelen niet goed los 

van elkaar konden worden onderzocht. Het geheel was meer dan de som van de verschillende 

delen. Niet alleen bij biologische wetenschappers, ook bij de medici wonnen holistische opvat-

tingen aan aanhang. Een voorbeeld hiervan is het begrip constitutie, zoals dat door Van den 

Broek en Herwerden werd besproken. Hierbij stond de individuele mens centraal en werd zijn 

gezonde (of juist ziekelijke) functioneren, lichaamsbouw en ontwikkeling beschouwd in het licht 

van het geheel van met elkaar in interactie zijnde in- en uitwendige factoren zoals erfelijke eigen-

schappen, hormonale activiteit of milieuomstandigheden zoals temperatuur. De constitutieleer 

sloot hier aan bij de rassenleer en antropologie.  

Wat deze constitutieleer maar ook een maatschappelijke beweging als de eugenetica laten zien is 

dat niet meer alleen de op fysica en chemie gebaseerde fysiologie de basis vormde van de weten-

schappelijke geneeskunde, maar de biologie, inclusief de microbiologie, genetica, biochemie en 

de (oude) morfologische vakken, die zich ook in experimentele richting hadden ontplooid.  

We zagen al dat Bolk al vroeg overtuigd was dat deze biologie de basis moest zijn van de genees-

kundige opleiding. Ook zagen we hoe hij – nog voor de eigenlijke eugenetische beweging in Ne-

derland van start ging – wees op de biologische grondslag van mens en maatschappij. Deze bio-

logische benadering vormde de (theoretische) kern van zijn retardatietheorie en van zijn antropo-

logisch onderzoek. Aanvankelijk ging het hierbij slechts om beschrijvend biologisch (morfolo-

gisch) onderzoek – maar zowel op het gebied van de antropologie als bij de ontwikkeling van 

zijn foetalisatietheorie tot retardatietheorie begon hij ook de waarde in te zien van andere onder-

zoeksmethoden zoals het experiment en de biochemische analyse.  

Daar waar de anatomen Ruge en Fürbringer zichzelf wetenschappelijk gezien als (evolutionaire) 

morfologen zagen, beschouwde Bolk zichzelf als bioloog. Vooral in het laatste decennium van 

zijn leven reikte hij verder dan de strikt (evolutionair-)morfologische doelen en methoden van 
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zijn voorgangers. Ook zijn leerlingen beschouwden zichzelf op theoretisch vlak als biologen. Bij 

Woerdeman werden biologische vraagstellingen vervolgens ook in de praktijk gebracht. Zijn 

vraagstukken, in de kern weliswaar nog steeds morfologisch, sloten in methoden en theoretische 

concepten meer aan bij biologische (biochemische en fysiologische) kwesties en nauwelijks meer 

bij die uit de evolutionaire morfologie.  

Zoals de basis van de geneeskunde verschoof van een reductionistisch, fysisch-chemisch fysiolo-

gisch perspectief naar een (al dan niet holistisch) biologisch perspectief, zo was de wetenschap-

pelijke anatomie veranderd van een descriptief (evolutionair-)morfologisch vak naar een experi-

menteel biologisch vak. Hoewel het nieuwe experimentele embryologische onderzoek nauwelijks 

raakvlakken lijkt te hebben met het praktisch nut van de anatomie voor de medische opleiding, 

heeft het er veel van dat door de veranderde opvatting van de geneeskunde als geheel deze we-

tenschappelijke kant van de anatomie toch beter geaccepteerd werd in de medische faculteit. 

Evolutionair-morfologische kennis leverde nauwelijks nuttige inzichten op voor een medische 

opleiding waarvan fysica en chemie de basis waren, fundamenteel biologische inzichten deden dit 

wel voor een geneeskunde waarvan de basis de biologie was.  

Hoezeer de biologie en geneeskunde bij Woerdeman op elkaar aansloten blijkt uit zijn personeel, 

de studenten en de onderzoekers die bij hem promoveerden. Deze waren net zo goed afkomstig 

van de faculteit der wis- en natuurkunde als van de medische. Toch moet hierbij één kantteke-

ning geplaatst worden: dat de anatomie een biologische wetenschap was en de biologie de basis 

was van de geneeskunde nam niet weg dat de anatoom nooit mocht vergeten waar zijn vak in de 

medische opleiding nog altijd vooral voor diende. Dit praktische element was sinds 1860 onver-

minderd van belang geweest. Aan dit element verbond men doorgaans ook de eis dat een ana-

toom zelf een medische opleiding had gehad. Het is dan ook de vraag of medische faculteitsle-

den, curatoren en zelfs Bolk Woerdeman een geschikte anatoom hadden gevonden als hij een 

niet-medische achtergrond had gehad. Woerdeman kon bioloog zijn omdat hij ook arts was.  
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Dankwoord 
 

Het schrijven van een historisch proefschrift is weliswaar meer dan laboratoriumonderzoek een 

solitaire bezigheid, toch heb ook ik tijdens mijn jaren als promovendus veel aan anderen te dan-

ken.  

 

Dat begint natuurlijk bij mijn twee promotoren, de hoogleraren Antoon Moorman en Bert 

Theunissen. 

Beste Antoon, ik dank je dat je mij de mogelijkheid hebt geboden om dit onderzoek te kunnen 

doen. Je vertrouwen en je pragmatische benadering waren mij zeer tot steun. Je hield de voort-

gang goed in de gaten en benadrukte dat het belangrijk was dat zaken ook af kwamen. Ondanks 

je geringe ervaring met historisch onderzoek las je mijn teksten snel en voorzag ze van waarde-

volle opmerkingen. Ook je commentaar op mijn presentaties en lezingen heb ik als zeer opbou-

wend ervaren.  

Niet alleen stimuleerde je me erg de geschiedenis van de anatomie uit te diepen, ook wees je me 

op het belang van de rol die deze medische geschiedenis kan spelen in het AMC. Hoewel je inzag 

dat historisch onderzoek wel anders is dan biomedisch onderzoek, heb je me als OiO niet anders 

behandeld dan de anderen. Hierdoor heb ik me op de afdeling van af het begin goed op mijn 

gemak gevoeld.  

Beste Bert, sinds jouw betrokkenheid bij dit onderzoeksproject, eind 2004, kreeg het inhoudelijk 

pas echt vorm. Hiervoor dank ik je zeer. Kritisch als je bent, legde je me op één van onze eerste 

ontmoetingen een keuze voor: of ik koos voor een proefschrift dat bestond uit een aantal losse 

stukken ‘met een nietje erdoor’ zonder centrale lijddraad, of voor een werkelijke onderdompeling 

in de ‘serieuze’ (wetenschaps)geschiedenis. Ik koos voor het laatste en heb daar geen moment 

spijt van gehad. 

Je soms cryptische antwoorden op mijn vragen troffen duidelijk doel. Ze dwongen me tot het 

nemen van eigen beslissingen. Omdat die keuzes meestal goed uitpakten denk ik dat je meer dan 

ik inzag uit welke problemen ik zelf wel zou komen en uit welke niet. Dit vergrootte mijn zelf-

vertrouwen in het onderzoek. Wanneer ik er overigens echt niet uitkwam wees je me vanzelf-

sprekend de goede richting. 

 

Ik dank de overige leden van mijn promotiecommissie voor het doornemen en beoordelen van 

mijn manuscript: Piet de Rooij, Rob Visser, Péjé Knegtmans, Eddy Houwaart, Thomas van Gu-

lik en Roelof Jan Oostra. 

Bovendien dank ik Roelof Jan Oostra voor de moeite die hij indertijd heeft genomen om mij als 

collectiebeheerder bij het museum aan te stellen. Beste Roelof Jan, je hebt me de vrijheid gege-

ven om het collectiebeheer van het museum een andere koers te laten varen. Ik dank je dat ik zo 

als conservator het museum een nieuwe richting op kan sturen, met de historie van de collectie 

als uitgangspunt. 

 

Verder wil ik de andere mensen van de Afdeling Anatomie, Embryologie en Fysiologie bedanken 

voor de interesse die ze hebben getoond in mijn onderzoek en de vorderingen hierin.  
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Ik dank vooral Alex(andre) Soufan en Thomas Horsthuis, Gert van den Berg, Cindy Cleypool, 

Kees Jan Boogerd en Bram van Wijk voor de vaak hilarische gesprekken tijdens korte of wat lan-

gere koffiepauzes, borrels, en de af en toe smakelijke ziekenhuisdiners waarin we de stand van 

(ons) onderzoek, de wetenschap en de wereld bespraken en elkaars rol hierin op de hak namen 

en relativeerden. In het bijzonder dank ik Gert, meester observator en bespotter, voor zijn ab-

surdistische bijdragen en het op scherp zetten van die gesprekken. 

Ik dank Jaco Hagoort, Jan Ruyter, Jan Zeegers, Bouke de Boer, André de Graaf en het secretari-

aat voor hun ondersteuning op praktisch en vooral digitaal gebied. Een speciale dank gaat uit 

naar Antoinette Willingshofer, voormalig secretaresse, voor haar hulp bij het gereedmaken van 

mijn lijvige manuscript voor de commissie.  

Vanwege hun broodnodige verstrooiing tijdens mijn schrijfwerkzaamheden wil ik Julia van den 

Berg en Inge Dijkman bedanken. Leed ik aan ‘schrijfontwijkend gedrag’ door een vastzittende 

geest, dan kon ik bij jullie terecht voor een aanzienlijke hoeveelheid luchtigheid.  

 

Ook wil ik die andere groep onderzoekers bedanken, de leesgroep wetenschapsgeschiedenis: Ab 

Flipse, David Baneke, Esther van Gelder, Robert Jan Wille, Daan Wegener, Marijn Hollestelle, 

Janneke van der Heide en anderen. Ooit opgestart voor masterstudenten aan het Instituut voor 

Geschiedenis en Grondslagen van de Wetenschap in Utrecht, groeide deze maandelijkse avond-

bijeenkomsten uit tot een belangrijke ontmoetingsplek voor een klein maar vast groepje studen-

ten en promovendi in de wetenschapsgeschiedenis uit heel Nederland. Tijdens de levendige dis-

cussies werd niet alleen de gelezen literatuur besproken, maar kwamen ook de problemen van 

het eigen onderzoek ruim aan bod. Zo kreeg ik niet alleen veel inzicht in de belangrijke weten-

schapshistorische literatuur, maar heb ik vooral veel opgestoken over de verdere methoden en 

gebruiken van dit vakgebied. Ik dank Ab, David, Robert Jan en Daan voor literatuursuggesties en 

hun kritieken en commentaren op teksten of samenvattingen. Speciaal dank ik Janneke, voor 

haar inzichten op het gebied van de geschiedenis van het darwinisme, en vooral voor haar nodige 

relativeringen van door mij vermoedde eigen blinde vlekken op historiografisch gebied.  

 

Ik wil de medewerkers van het Zoölogisch Museum Amsterdam, afdeling zoogdieren en vogels, 

danken voor mijn verblijf in het gebouw aan de Mauritskade 61. Dit gebouw is het voormalige 

Ontleedkundige Laboratorium, in 1909 volledig naar Bolks inzichten gebouwd. In de ruimte 

waar Bolk vanaf 1909 tot 1930 zijn eigen onderzoek deed, heb ik met de nodige rust en extra ge-

inspireerd het manuscript kunnen afronden. 

Ik dank vooral Toon van de Put, bedrijfsvoerder van het museum voor het mogelijk maken van 

mijn gastmedewerkerschap aldaar en voor zijn waardevolle tekstkritieken. Toon, ik waardeer je 

ondernemendheid en heldere kijk op zaken en hoop dat je tekstkritieken niet de laatste zullen 

zijn! 

 

De medewerkers van het Stadsarchief Amsterdam, Het Utrechts Archief, De Plantage Biblio-

theek, het IWO Amsterdam, De Groninger Archieven en het Rijksarchief in Den Haag wil ik 

danken voor hun hulp bij het archief en literatuuronderzoek. Speciale dank gaat uit naar Agaath 

Nap van de medische bibliotheek AMC bij het aanleveren van boeken en Fons van der Meer 

voor de hulp bij het ontsluiten van het archief van de Afdeling Anatomie en Embryologie. 
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Ik dank mijn voormalige stagiair Arnold van Piekeren vanwege het afstudeeronderzoek naar 

Leidse anatomie tussen 1900 en 1920. Hiermee leverde hij een belangrijke bijdrage aan mijn on-

derzoek.  

 

Tenslotte woorden van dank aan vrienden en familie: 

Adrian Kruit en Machiel van Oostveen, mijn paranimfen. Beste Adrian en Machiel, onze vriend-

schap duurt al sinds het begin van de studie. En ik overdrijf niet als ik stel: wat hebben we het 

sinds die tijd toch maar rijk! Bedankt voor de vanzelfsprekendheid waarmee jullie de zo gewich-

tige taak als paranimf aanvaardden. In dit verband mag overigens ook de naam van Hans Bou-

rasse niet ontbreken. 

 

Lieve pa en ma, Maarten en Mireille, dank voor jullie oprechte belangstelling de afgelopen jaren 

in mijn onderzoek en de aanloop naar de promotie. 

Pa en ma: doorzetten en dingen afmaken heb ik van jullie geleerd!  

 

Lieve Joy en Tariq, na een lange dag van hard werken (waarbij over de duur van ‘lang’ nogal eens 

van mening verschild werd en wordt) is het altijd weer fijn om thuis te komen. Joy, tijdens het 

schrijven kon er soms ineens een machtige storm in het hoofd opsteken die zorgt voor allerlei 

tobberij en twijfel. Jij bent dan degene me met je messcherpe blik weer terug op de juiste weg 

stuurt. Jij bent mijn belangrijke steun.  

Tariq, wat moet ik toch ontzettend veel om je lachen. Ik ben blij dat ik elke dag weer kan genie-

ten van de nieuwe dingen die je doet, zegt en ervaart.  
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