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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 
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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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


