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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. 



 25 

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. 
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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).  
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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.  



 36 

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. 
72 Almanak van het Leidsch Studentencorps voor 1866 252 (met dank aan A. van Piekeren). 
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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). 
75 Daniëls ‘Levensbericht van T. Zaaijer’; Otterspeer, De wiekslag van hun geest 183; Treub, ‘In memoriam D.E. Sie-
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. 
78 Men doelde met die gunstige omstandigheid  zonder twijfel op de aanwezigheid van het zoölogisch genootschap 
‘Natura Artis Magistra’. Willem Vrolik en de directeur van het genootschap, G. Westerman, waren goed bevriend 
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(1819-1905); Adrien Christopher van Trigt (1825-1864). De laatste was arts in Amsterdam en een leerling van Don-
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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) 
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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, 

                                                 
122 ibid. 188; Coleman en Holmes, The investigative enterprise 1-15 (Introduction). 
123 Olesko ‘Commentary’ 311. 
124 ibid. 



 51 

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 
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hun Bildungsideaal sterk verschilde. Zo meende Jan van der Hoeven dat in het universitaire onderwijs de persoonlijke 
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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 
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Mulder. 
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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 
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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-
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


