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2. De Duitse evolutionaire morfologie - de redding van een Nederlandse 

discipline in crisis 

Inleiding 

De jaren rond 1877 betekenden voor de anatomie in Nederland de afsluiting van een tijdperk dat 

gekenmerkt werd door de uitkleding van het vakgebied. Deze uitkleding was het gevolg van de 

verzelfstandiging van de fysiologie, pathologische anatomie en zoölogie, vakken die de discipline 

een richting hadden gegeven. Was de anatomie zonder inhoudelijke richting nu werkelijk voorbe-

stemd om ‘slechts’ een steunvak te worden? Deze kwestie kenmerkte de identiteitscrisis in de 

anatomie.  

Het gebrek aan identiteit vertaalde zich in de vijftien jaar na 1877 in een werkelijke crisis in de 

anatomie, namelijk in het ontbreken van geschikte Nederlandse anatomen. De wens tot weten-

schappelijkheid die was ingegeven door de nieuwe onderwijswet van 1876 zorgde voor een lasti-

ge situatie voor de anatomie. De wet stelde namelijk dat iedere discipline aan de universiteit als 

een wetenschap opgevat moest worden en daarmee ook door kundig wetenschappelijk geschool-

de docenten moest worden onderwezen. Waar haalde men medici vandaan die niet bereid waren 

om in plaats van arts in de maatschappij een steunvak aan de universiteit te onderwijzen, maar 

bovendien in staat waren dat te doen vanuit een wetenschappelijk perspectief?  

Na de Groningse benoeming van Van Braam Houckgeest in 1877 waren de Nederlandse jonge 

medische wetenschappelijke anatomen op. In de vijftien jaar daarna werden bij drie van de vier 

hoogleraarwissels Duitse anatomen benoemd: in 1879 kwam Max Fürbringer (1846-1920) uit 

Heidelberg naar Amsterdam, in 1888 verhuisde Emil Rosenberg (1842-1925) vanuit Dorpat naar 

Utrecht en vertrok Georg Ruge (1852-1919) uit Heidelberg naar Amsterdam om Fürbringer op 

te volgen. De vierde benoeming, die van Jan Willem van Wijhe (1856-1935) in 1889 in Gronin-

gen, betrof weliswaar een Nederlander, maar wel een niet-medicus. Deze vier anatomen hadden 

iets gemeen: hun onderzoek betrof één en dezelfde wetenschappelijke richting, de evolutionaire 

morfologie. Deze richting was nieuw voor de Nederlandse anatomie. Dit hoofdstuk zal gaan 

over haar introductie. 

Zoals de naam al doet vermoeden stond het onderzoek van deze morfologen in het teken van 

Darwins evolutietheorie. Met behulp van de vergelijkende anatomie en embryologie probeerden 

ze het ontstaan en de verandering van dierlijke (en menselijke) lichaamsvormen in de evolutie te 

begrijpen en hiermee de evolutionaire stamboom te reconstrueren. De grondleggers van deze 

richting waren de Duitse anatoom Carl Gegenbaur (1826-1903) en de zoöloog Ernst Haeckel 

(1834-1919).  

Hoewel beiden als hoogleraar in het kleine Duitse Universiteitsstadje Jena tussen 1865 en 1873 

de basis legden van dit onderzoeksprogramma, was vooral Gegenbaur voor de verspreiding van 

het programma onder onderzoekers verantwoordelijk. Hij slaagde hierin doordat hij een goed 

gedefinieerde onderzoeksmethode introduceerde in een specifieke sociale structuur, namelijk die 

van een onderzoeksschool. Niet voor niets waren alle Duitse evolutionaire morfologen in Neder-

land directe leerlingen van Gegenbaur geweest. De vraag ligt nu voor de hand waarom men in 

Nederland uitgerekend voor evolutionaire morfologen had gekozen.  
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In haar boek Biology takes form toont Lynn Nyhart dat de invloed die de evolutionaire morfologie 

inclusief de anatomische onderzoeksschool van Gegenbaur in Duitsland had veel minder groot 

was dan historici doorgaans denken.145 Een mooie graadmeter is het aantal hoogleraarwisselingen 

waarbij een evolutionaire morfoloog benoemd werd. In de periode 1874-1893 (de twintig jaar na 

Gegenbaurs benoeming in Heidelberg) werd er 22 maal een nieuwe anatoom benoemd. Slechts 

in drie of vier gevallen betrof het een volgeling van Gegenbaur.146  

In contrast met deze geringe invloed van de evolutionaire morfologie in Duitsland staat het op-

vallend grote aantal buitenlandse onderzoekers dat bij Gegenbaur gewerkt had en daarna met 

succes diens doelen en methoden in eigen land introduceerde en verder verspreidde. Deze con-

statering doet vermoeden dat Gegenbaurs morfologische onderzoeksprogramma in het buiten-

land meer succes had dan in Duitsland zelf. Nyhart verbindt hieraan dan ook de conclusie dat 

het mede aan dit internationale succes te danken moet zijn geweest dat de evolutionaire morfo-

logie de naam kreeg van een –ook, of bovenal in Duitsland – heersend onderzoeksprogramma, 

en dat ‘de school van Gegenbaur’ de naam kreeg van ‘de’ standaard van wetenschappelijke ana-

tomie (en zoölogie).147 

De Nederlandse situatie bevestigt het beeld van het succes van het onderzoeksprogramma buiten 

Duitsland. Nemen we hetzelfde tijdsinterval 1874-1893 dan maken die vier evolutionaire morfo-

logen (Fürbringer, Ruge, Rosenberg en Van Wijhe) de hoofdmoot uit van de (in totaal vijf) be-

noemingen bij de anatomie. Bovendien werden in de jaren 1880 aan twee universiteiten evoluti-

onaire morfologen tot hoogleraar zoölogie benoemd: A.A.W. Hubrecht in 1882 in Utrecht en 

Max Weber in 1883 in Amsterdam.  

Nederland werd kortom sterker gedomineerd door de evolutionaire morfologie van Gegenbaur 

dan Duitsland zelf. Bovendien was deze overheersing nauwelijks toe te schrijven aan Nederland-

se leerlingen die het onderzoeksprogramma meebrachten en hier verder verspreidden; alleen 

Hubrecht en Van Wijhe waren immers Nederlanders. Dat men voor Duitsers koos is natuurlijk 

te verklaren door het gebrek aan Nederlandse wetenschappelijk georiënteerde anatomen. Maar 

wetenschappelijke anatomie en evolutionaire morfologie waren niet synoniem. Ook bijvoorbeeld 

functioneel anatomisch onderzoek was wetenschappelijk. De vraag is dus niet alleen waarom 

men voor evolutionaire morfologen koos, maar vooral waarom men dat zo vaak deed. Hoe 

kwam het dat die evolutionaire morfologie zo bloeide in Nederland?  

Een van de redenen waarom de evolutionair-morfologische school van Gegenbaur in Duitsland 

veel minder invloedrijk was dan gedacht, had te maken met de manier waarop de niet-

morfologisch georiënteerde anatomen en andere hoogleraren van de medische faculteiten die 

morfologie opvatten. Door de bank genomen vonden ze het (doorgaans vergelijkend anato-

misch) onderzoek van de morfologie beter passen in de filosofische of natuurwetenschappelijke 

faculteit dan in de medische. Ze vroegen zich af wat de relevantie was van al die morfologie voor 

de opleiding van de geneeskundige.148 In dit hoofdstuk zal ik nagaan of die geluiden ook in Ne-

derland te horen waren. 

                                                 
145 Nyhart, Biology takes form 341. 
146 ibid. 238. Zo werd in 1888 Fürbringer in Jena benoemd en in 1883 Wiedersheim in Freiburg; een derde evolutio-
naire morfoloog (zij op het gebied van de embryologie) die benoemd werd was Oscar Hertwig.  
147 ibid. 343-344. 
148 ibid. 341. 
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Om een goed begrip te krijgen van de manier van werken van de evolutionaire morfologen in 

Nederland, hun tradities en opvattingen over onderwijs, en ook de eventuele kritiek van anderen 

op die opvattingen, wordt eerst een overzicht gegeven van het ontstaan van deze wetenschappe-

lijke richting. Naast een globale omschrijving van de doelen en methoden van de evolutionaire 

morfologie zal beschreven worden op welke manier Gegenbaur een onderzoeksschool wist te 

formeren, hoe aan de morfologie ook een anatomische onderwijsmethode verbonden was, en 

hoe de morfologen hun anatomische richting ten opzichte van andere richtingen waardeerden. 

Dit laatste is vooral van belang met het oog op de later in het hoofdstuk aan bod komende kri-

tiek van medische zijde op de rol van de anatomie. 

Nadat de opvattingen van de meester aan bod zijn gekomen, wordt beschreven hoe zijn leerlin-

gen en volgelingen anatomisch Nederland veroverden. Hierbij ga ik nauwelijks in op de inhoud 

van hun morfologisch onderzoek, aangezien dit in hoofdlijnen aansloot bij dat van Gegenbaur 

en over diens onderzoek en er over de inhoud van de evolutionaire morfologie in breder verband 

voldoende is geschreven.149  

Het hoofdstuk sluit af met de benoeming van de eerste jonge Nederlandse medisch geschoolde 

anatoom sinds 20 jaar, Lodewijk Bolk. Bolk was de enige Nederlandse leerling van het Duitse 

programma die zelf het professoraat zou bemachtigen. 

1. Evolutionaire morfologie 

1.1 De oprichters: Carl Gegenbaur en Ernst Haeckel 

Carl Gegenbaur werd geboren in Würzburg. In 1845 begon hij aan de studie geneeskunde in die-

zelfde stad. Het waren vooral de lessen van hoogleraar in de anatomie, fysiologie, vergelijkende 

anatomie Albert von Kölliker, en die van Rudolph Virchow, hoogleraar pathologische anatomie, 

die bijdroegen aan Gegenbaurs groeiende interesse in de theoretische en wetenschappelijke me-

dische vakken in plaats van de medische praktijk. Erg belangrijk voor zijn keuze voor een carriè-

re als morfologisch onderzoeker aan de universiteit was daarnaast de ontmoeting die hij in 1851 

met Johannes Müller in Berlijn had. Müller was als hoogleraar anatomie en fysiologie tegen het 

einde van zijn hoogleraarschap steeds meer geïnteresseerd geraakt in het onderzoek naar mariene 

ongewervelden. Gegenbaur volgde Müllers voorbeeld en richtte zich aanvankelijk ook op deze 

groepen.  

In 1855 werd Gegenbaur in Jena benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de zoölogie en verge-

lijkende anatomie. Drie jaar later werd hij in dezelfde stad tot gewoon hoogleraar anatomie be-

noemd. Pas vanaf dat moment begon hij zich meer met de morfologie van gewervelde dieren 

bezig te houden - de richting waarin hij zijn belangrijkste werk zou doen.  

Gegenbaur ontmoette Haeckel voor het eerst in de zomer van 1853. Haeckel was geboren in 

Merseburg (Saksen-Anhalt). In 1852 was hij eveneens aan de studie geneeskunde in Würzburg 

begonnen. Mede enthousiast geworden door het onderzoek van Kölliker en waarschijnlijk ook 

door dat van Gegenbaur vertrok hij in 1854 naar Berlijn om bij Johannes Müller te studeren. 

Ook Haeckel richtte zich op het onderzoek van mariene ongewervelden.  

                                                 
149 zie voor literatuur over evolutionaire morfologie: Nyhart, Biology takes form, Coleman, ‘Gegenbaur, Carl’; Usch-

mann, ‘Haeckel, Ernst Heinrich Philipp August’; Bowler, Life’s splendid drama; Gould, Ontogeny and phylogeny. 
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In 1861 wist Gegenbaur Haeckel over te halen om als assistent en privaatdocent in de vergelij-

kende anatomie en zoölogie bij hem in Jena te komen werken. Een jaar later werd Haeckel be-

noemd tot buitengewoon hoogleraar in de zoölogie in de medische faculteit. Vier jaar later volg-

de het gewoon hoogleraarschap in dit vak in de filosofische faculteit. 

 

Kort voordat Haeckel bij Gegenbaur in Jena kwam werken was Darwins Origin of Species in een 

Duitse vertaling verschenen (1860). Beide morfologen raakten al snel overtuigd van de juistheid 

van het Darwinisme. Haeckel was hierin meer uitgesproken dan Gegenbaur. Zijn eerste publieke-

lijke uitingen over het Darwinisme dateerden uit 1863; in de loop van de jaren 1860 en 1870 zou 

hij de meest uitgesproken aanhanger van de theorie worden onder de biologen in Duitsland. In 

1866 lanceerde Haeckel in zijn eerste standaardwerk, Generelle Morphologie, één van de hoekstenen 

van het evolutionair-morfologisch onderzoek: de recapitulatietheorie of biogenetische grondwet. 

De kern hiervan was dat de individuele (embryonale) ontwikkeling (die Haeckel de nieuwe naam 

ontogenie gaf) een verkorte herhaling was van de evolutionaire ontwikkeling die de soort had 

doorgemaakt (Haeckel gaf deze ontwikkeling de naam fylogenie).  

Deze kern vertoonde duidelijke parallellen met oudere (idealistische) theorieën van organische 

ontwikkeling, zoals die van Von Baer, Kielmeyer en J.F. Meckel (1781-1833), en was dan ook 

veeleer hierop gebaseerd dan op Darwins evolutietheorie. Ook Haeckels opvatting over evolutie 

toont hoezeer hij als uitgesproken aanhanger van het ‘nieuwe’ evolutieprincipe toch nog sterk 

geworteld was in het vroeg 19e-eeuwse natuuronderzoek zoals dat van J.W. von Goethe (1749-

1832) en L. Oken (1779-1851), E. Geoffroy St. Hilaire (1772-1844) en Lamarck. Haeckel be-

schouwde de evolutie als een doelgericht, naar perfectie strevend principe. Zijn opvatting komt 

mooi tot uiting in een lezing uit 1863 waarin hij de evolutie betitelde als een progressieve vorm-

verandering en veredeling van alle organismen.150 In zijn interpretatie van Darwins theorie ge-

bruikte Haeckel dus bestaande elementen uit het werk van vroegere morfologen. Met deze ele-

menten bouwde hij, na incorporatie van Darwins evolutietheorie, een coherent morfologisch sys-

teem op.151  

Anders dan Haeckel beschouwde Gegenbaur Darwins evolutietheorie veel minder als een onbe-

twistbare waarheid. Hij zag deze vooral als een theorie en vatte zijn eigen onderzoek op als een 

bijdrage ter verbreding van de basis ervan. Ook Gegenbaurs werk wortelde echter net als Haec-

kel sterk in de Duitse idealistische morfologie van zijn leermeesters Kölliker en Müller en onder-

zoekers als Von Baer. Dit komt in zijn geval het beste tot uiting in zijn eerste leerboek, Grundzüge 

der vergleichenden Anatomie. De eerste editie hiervan verscheen in 1859, nog voor Darwins Origin, de 

tweede druk verscheen in 1870, ruim erna. In beide edities gaf Gegenbaur een overzicht van de 

zeven verschillende hoofdgroepen in het dierenrijk.152 In de editie uit 1859 werden deze zeven 

groepen, geheel in de traditie van de typenleer, opgevat als volledig op zichzelf staande categorie-

en: alle dieren binnen zo’n groep waren gevormd volgens eenzelfde bouwplan of grondtype. 

Toch gaf Gegenbaur in een schema van de indeling van deze zeven grondtypen door middel van 

lijnen aan welke van die typen wat betreft hun vorm met elkaar in verband stonden. Deze een-

                                                 
150 Nyhart, Biology takes form 130. Daar vertaald uit de lezing van Haeckel uit 1863. 
151 Nyhart, Biology takes form 130-138 en verder Gould, Ontogeny and phylogeny. Bowler (Charles Darwin, The man and his 
influence) rangschikt Haeckel onder de pseudo-darwinianen.  
152 Protozoa, holtedieren, stekelhuidigen, wormen, geleedpotigen, weekdieren en gewervelde dieren. 



 63 

heid binnen de typen en de verbanden tussen de typen waren echter niet reëel. Ze waren niet be-

doeld om een verwantschap aan te geven tussen de typen, of aan te geven dat binnen een type 

sprake was van afstamming van een gemeenschappelijke voorouder. De indeling en de verbin-

dingslijnen waren strikt theoretisch, om aan te geven dat er behalve die zeven hoofdvormen ook 

aanwijzingen waren voor een hogere eenheid.  

Na de publicatie van de Origin zag de indeling van de zeven hoofdgroepen in Gegenbaurs leer-

boek er vrijwel hetzelfde uit. Alleen de lijnen die eerder op ideële relaties tussen de grondtypen 

duidden, waren nu lijnen geworden die duidden op afstamming en verwantschap. Het feit dat de 

dieren binnen de zeven groepen het zelfde basisbouwplan bezaten betekende nu een daadwerke-

lijke afstamming van een gezamenlijke voorouder.153 

1.2 Het evolutionair-morfologisch programma: doelen en methoden 

Kort nadat Haeckel bij Gegenbaur in Jena was komen werken, startte het tweetal met de uitwer-

king van hun oorspronkelijke onderzoek in de evolutionaire richting. Hierbij richtten ze zich niet 

net als Darwin op het verklaren van soortvorming aan de hand van biogeografie en aanpassing 

aan milieuomstandigheden. Omdat ze morfologen waren trachtten ze de evolutionaire stam-

boom te ontrafelen en de wetmatigheden achter het proces van vormverandering te begrijpen 

door naar de verschillen en overeenkomsten in de bouw tussen en binnen de grotere taxonomi-

sche groepen te kijken. In zijn lezing van 1863 stelde Haeckel dat het sterkste bewijs voor het 

bestaan van evolutie bestond in de drievoudige parallel tussen de embryologische, systematische 

en paleontologische ontwikkeling van organismen.154 Er waren dus drie vormen die vergeleken 

konden worden: de volwassen vormen van huidige levende dieren, de embryonale vormen hier-

van en fossiele vormen. Omdat er echter maar weinig bruikbare fossielen gevonden waren maak-

ten zowel Gegenbaur als Haeckel weinig gebruik van de paleontologie voor hun stamboomre-

constructies. Gegenbaur gaf de voorkeur aan het vergelijkend anatomisch werk, terwijl Haeckel 

meer nadruk legde op de vergelijkende embryologie.  

De vergelijkende anatomie zocht naar homologieën in bouw bij verschillende diersoorten en -

groepen. Ondanks het beperkte aanbod hadden fossiele vondsten volgens Haeckel en Gegen-

baur inmiddels wel prijsgegeven dat naarmate fossielen uit een jonger geologisch tijdvak dateer-

den hun bouw steeds complexer werd. Zij concludeerden daaruit dat een minder complexe bouw 

gelijkstond aan primitiviteit. Door vergelijking van de structuur van een lichaamsdeel van een 

bepaald dier met die van soorten of groepen die inmiddels als primitief of juist niet primitief be-

kend stonden, kon inzicht verkregen worden in het proces van evolutionaire ontwikkeling en de 

relatieve positie van dat dier ten opzichte van de andere groepen. 

Door Haeckels biogenetische grondwet kreeg de evolutionaire morfologie de beschikking over 

gegevens uit de beschrijvende en vergelijkende embryologie. Met zijn embryologisch onderzoek 

had Von Baer ontdekt uit welke voorlopers de afzonderlijke dierlijke organen zich hadden ont-

wikkeld. Zo kon ook worden vastgesteld wat een primaire structuur was en wat een afgeleide 

vorm. In het licht van de evolutie en de biogenetische grondwet konden deze primaire en afge-

leide vormen gelijkgesteld worden aan de vormen van primitieve voorouders uit de oudste peri-

ode van de evolutie of juist aan die van de meer recente voorouders. De vergelijkend embryolo-
                                                 
153 Coleman, ‘Gegenbaur, Carl’. 
154 Nyhart, Biology takes form 130. Daar vertaald uit de lezing van Haeckel uit 1863. 
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gische gegevens sloten hiermee naadloos aan bij die van de vergelijkende anatomie. Eén van de 

mooiste voorbeelden hiervan was het voorkomen van kieuwbogen in een bepaalde fase van de 

embryonale ontwikkeling van de embryo’s van alle landdieren. Deze structuren komen wat be-

treft vorm sterk overeen met de kieuwen van nog bestaande primitieve vissen als haaien en prik-

ken. De evolutionaire morfologen trokken de conclusie dat alle landdieren zo’n vis als gemeen-

schappelijke voorouder deelden.  

Voor Haeckel was de biogenetische grondwet van zo’n onweerlegbare juistheid, dat hij voor zijn 

reconstructie van dergelijke hypothetische voorouders uiteindelijk de vergelijkend-anatomische 

gegevens niet eens meer nodig had. Met het recapitulatieprincipe in de hand kon hij alles uit de 

vergelijking van embryo’s halen.  

 

Behalve wat betreft gehanteerde methode (vergelijkende embryologie of juist vergelijkende ana-

tomie) verschilden Gegenbaur en Haeckel van elkaar wat betreft morfologische interesse. Haec-

kel bleef hoofdzakelijk geïnteresseerd in ongewervelde dieren, terwijl Gegenbaur zich sinds zijn 

benoeming als hoogleraar anatomie had gericht op gewervelden. Deze onderverdeling was niet 

uitzonderlijk, maar gebruikelijk geworden sinds de verzelfstandiging van de zoölogie in de jaren 

1850-1860. 

Gegenbaur richtte zich in zijn vergelijkend anatomisch onderzoek van vertebraten vooral op die 

structuren die karakteristiek waren voor de bouw van het lichaam van de gewervelden, zoals de 

ontwikkeling van het beenweefsel in het algemeen en dat van de schedel en ledematen in het bij-

zonder. Gegenbaur was ervan overtuigd dat een bepaalde vorm een moment vertegenwoordigde 

in een aaneengesloten reeks van lagere naar hogere gewervelden. Alleen door het reconstrueren 

van een zo volledig mogelijke reeks van vormen kon volgens hem de evolutie van een structuur 

begrepen worden.  

Ook in dit opzicht verschilde Gegenbaur van Haeckel. Haeckel trok nogal snel conclusies uit zijn 

vergelijkingen van embryo’s en maakte voorbarige reconstructies van hypothetische stamvormen 

van allerhande diergroepen. Gegenbaur was voorzichtiger en trok alleen conclusies als hij na ver-

gelijking van die homologe structuren voldoende bewijs gekregen had.  

Het was de duidelijk omschreven praktische methode van het ‘homologiseren’ die goed kon 

worden opgepikt door leerlingen of andere volgelingen. Al snel bleek dan ook dat daar waar Ha-

eckel met zijn charisma, populaire lezingen, en de in brede kring navolging vindende biogeneti-

sche grondwet het beeld van de evolutionaire morfologie naar buiten toe bepaalde, het vooral 

Gegenbaur was die met zijn praktische methode grote navolging vond en zo aan de basis stond 

van de bloei van het morfologisch onderzoek. Deze ijverige volgelingen, zowel anatomen als zo-

ologen, zorgden ervoor dat er tegen 1900 haast geen structuur in het dierenrijk te vinden was 

waarvan de homologieën niet waren getraceerd tot in de meest primitieve vertegenwoordiger. 

Het resultaat was een enorme verzameling vergelijkend anatomische en embryologische feiten 

waarvan men in het begin van de 20e eeuw de meerwaarde in twijfel begon te trekken. 
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1.3 De school van Gegenbaur  
Het was niet alleen de goed gedefinieerde methode waardoor Gegenbaurs homologiseren brede 

navolging vond.155 Er was ook een directere oorzaak. Anders dan Haeckel wist Gegenbaur name-

lijk een onderzoeksschool te realiseren. Al in hun tijd in Jena werd duidelijk hoe de flamboyante 

Haeckel studenten enthousiast wist te maken voor de evolutionaire morfologie, terwijl het juist 

Gegenbaur was bij wie deze geïnteresseerden direct (met diens methode) in het laboratorium aan 

de gang konden gaan. Hoewel zowel Haeckel als Gegenbaur ouderejaarsstudenten in staat stel-

den om onderzoek te doen, bood Gegenbaur daarnaast ook een apart practicum aan voor de 

meer gevorderde en geïnteresseerde jongerejaarsstudenten.  

Haeckel had in zijn eerste jaren in Jena als jonge hoogleraar zoölogie geen financiering voor een 

betaalde assistent, terwijl Gegenbaur als hoogleraar anatomie de beschikking had over zowel een 

betaalde vaste assistent als twee (jaarlijks wisselende) student-assistenten. Deze assistent-plaatsen 

werden in de regel ingenomen door eigen (oud)studenten. Daarmee boden ze de in de morfolo-

gie geïnteresseerde student, die zich na het speciale practicum en het eigen onderzoek in de be-

langrijkste methoden had bekwaamd en bewezen, de gelegenheid om een volgende stap te zetten 

in een (eventuele) wetenschappelijke carrière. 

De gevorderde studenten die op het laboratorium van Haeckel werkten kregen maar weinig lei-

ding van hem. Daartegenover stond dat ze vaak hun eigen onderzoeksproject mochten kiezen. 

Op het laboratorium van Gegenbaur heerste echter een strikte structuur. Anders dan bij Haeckel 

werkten de studenten en assistenten aan onderzoek dat niet alleen wat betreft methode, maar 

ook wat betreft onderwerp zeer nauw aansloot bij dat van Gegenbaur zelf. Het verschil in de 

manier van begeleiding van jonge onderzoekers tussen Gegenbaur en Haeckel had voor een deel 

te maken met een verschil in karakter en de andere kijk op onderzoek. Wat bij Gegenbaur bo-

vendien meespeelde was dat zijn laboratorium groter was en drukker bezocht werd door studen-

ten. De assistenten waren er niet alleen om onderzoek te doen: hun onderwijstaak was aanzien-

lijk. Door de gestructureerdheid op het lab, Gegenbaurs karakter en zijn welomschreven metho-

de van onderzoek werd in Jena de basis gelegd voor diens onderzoeksschool voor evolutionaire 

morfologie.  

Deze school kwam echter pas tot bloei nadat Gegenbaur Jena in 1873 had verruild voor Heidel-

berg. Hier zou hij zich nog meer dan in Jena storten op de vergelijkende anatomie en nog minder 

steunen op de vergelijkende embryologie. Het gevolg was dat de termen morfologie en vergelij-

kende anatomie vanaf toen vrijwel synoniem werden.  

Een van de redenen waarom Gegenbaurs school pas in Heidelberg tot bloei kon komen had ook 

nu weer met de inrichting van het instituut te maken. In Heidelberg had hij meer geld voor het 

onderwijs te besteden omdat het aantal studenten groter was. Had hij in Jena naast een gewone 

assistent gekozen voor ondersteuning van twee student-assistenten, in Heidelberg kon hij in 

plaats van deze jonge relatief onervaren krachten een wetenschappelijk prosector aanstellen met 

meer ervaring. Studentassistenten bleven immers meestal maar een jaar en gingen daarna verder 

om uiteindelijk de loopbaan te kiezen waarvoor hun studie ook in de eerste plaats bedoeld was: 

ze werden arts.  

                                                 
155 deze paragraaf is hoofdzakelijk ontleend aan Nyhart, Biology takes form 207-240. 
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In Heidelberg kon Gegenbaur de studenten met interesse en vaardigheid in het morfologisch 

onderzoek dus nog een stap verder helpen dan in Jena. In de vorm van een vaste plaats als pro-

sector en assistent bood hij hen de mogelijkheid om gedurende meerdere jaren onderzoek op 

zijn laboratorium te doen. Door deze langdurige posities konden deze onderzoekers zich ener-

zijds volledig richten op het morfologisch onderzoek. Hierbij werkten ze nauw samen met Ge-

genbaur en werden ze intensief begeleid en bijgestuurd. Daarnaast betekende deze specialisatie 

als onderzoeker tevens een keuze voor een loopbaan als professionele anatoom. Na verloop van 

tijd werd het assistent- of prosectorschap gecombineerd met een privaatdocentschap in een mor-

fologisch deelgebied. Vervolgens werd deze combinatie vaak omgezet in een lectoraat en uitein-

delijk zelfs een buitengewoon hoogleraarschap.  

Tot de kern van Gegenbaurs leerlingen behoorden in de eerste plaats twee onderzoekers die nog 

in Jena student bij hem waren geweest en dus met hem meeverhuisd waren. Deze twee leerlingen 

van het eerste uur waren Max Fürbringer en Georg Ruge. Fürbringer was vanaf het begin in 

Heidelberg Gegenbaurs prosector, Ruge begon in 1876 als assistent om drie jaar later, bij het ver-

trek van Fürbringer, het prosectoraat over te nemen. De kern van de school bestond naast Für-

bringer en Ruge uit drie andere leerlingen: Friedrich Maurer, Hermann Klaatsch en Ernst Göp-

pert.  

Naast deze vijf, die in de periode 1873-1900 langdurige assistentschappen vervulden, was er een 

aantal onderzoekers dat voor kortere tijd bij Gegenbaur kwam werken om zich (nader) te be-

kwamen in het evolutionair-morfologisch onderzoek. Vaak kwamen deze onderzoekers niet uit 

Duitsland. Nadat ze in de leer waren geweest keerden ze terug en verspreidden zo het evolutio-

nair-morfologisch onderzoek buiten Duitsland. Behalve de daadwerkelijke leerlingen waren er 

tenslotte ook anatomen die niet bij Gegenbaur gestudeerd hadden of onderzoek gedaan, maar 

toch in zijn traditie en met zijn methoden onderzoek deden en zich ook verdiepten in kwesties 

waar ook Gegenbaur zich mee bezighield. De belangrijkste twee voorbeelden hiervan zijn Carl 

Hasse en Robert Wiedersheim. Beiden startten hun morfologisch onderzoek op het laboratorium 

van Kölliker in Würzburg, waar Haeckel en Gegenbaur ook gewerkt hadden. Hasse werd in 1873 

tot hoogleraar anatomie in Breslau benoemd, en Wierdersheim in 1883 in Freiburg.  

1.4 De morfologische richting en het onderwijs 

Gegenbaurs evolutionair-morfologische programma beperkte zich niet tot het onderzoek. Het 

sloot ook een eigen benadering van het anatomisch onderwijs in. En net zoals zijn leerlingen 

hem in het onderzoek volgden, zo vond ook de onderwijsmethode bij hen navolging.  

De morfologische benadering van het anatomisch onderwijs behandelde de bouw van het men-

selijk lichaam nadrukkelijk vanuit de ontogenetische en fylogenetische herkomst van zijn be-

standdelen. Gegenbaur koos deze benadering niet alleen omdat ze aansloot bij zijn onderzoek. 

Een belangrijker reden was de overtuiging dat deze benadering de medische studenten in staat 

stelde de grote hoeveelheid anatomische feiten en complexe verhoudingen beter te begrijpen en 

als een samenhangend geheel op te opvatten. Bovendien stelde de methode de studenten in staat 

begrip te krijgen van de plaats van de mens temidden van de andere organismen.  

De morfologie zorgde ervoor dat de samenhang tussen de verschillende onderdelen niet alleen 

kon worden geleerd, maar ook echt begrepen. Dat begrip kwam hoofdzakelijk tot stand door de 

interactie tussen theoretische lessen en snijzaalonderwijs. Had de student tijdens de colleges niet 
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alleen kennis opgedaan van een anatomische structuur, maar ook van de evolutionaire en embry-

onale totstandkoming ervan, dan kon hij op snijzaal werkelijk begrijpen hoe die structuur er uit-

zag en in samenhang met de andere onderdelen moest zijn ontstaan. Door echter te beseffen dat 

ook de bouw van het menselijk lichaam aan verandering onderhevig was, zowel uit ontogene-

tisch als fylogenetisch perspectief, kwam de student tot het inzicht dat in alle mogelijke structu-

ren variatie bestond. Zo ontwikkelde de student een kritische blik die hem in staat stelde het 

menselijk lichaam te beschouwen als een wetenschappelijk onderzoeksobject waarin veel te ont-

dekken viel.156  Deze kritische en wetenschappelijke kijk waren niet onbelangrijke bijkomstighe-

den van het anatomisch onderwijs, dat natuurlijk primair bedoeld was om de bouw van het men-

selijk lichaam te leren kennen. 

De morfologische methode kon als geen andere verklaren waarom er in ieder mens zogenaamde 

rudimentaire delen bestonden, structuren die in het volwassen lichaam geen functie hadden, of 

waarom bepaalde structuren zich op een bepaalde plaats ontwikkelden en tenslotte waarom er in 

bijna ieder menselijk lichaam bepaalde variaties in bouw of aangeboren afwijkingen bestonden. 

In de documentatie van deze afwijkingen, variaties en rudimenten in het licht van de ontogeneti-

sche en fylogenetische ontwikkeling (de zogenaamde atavismen) werd een belangrijke taak gezien 

voor de anatomische musea van de instituten. 

1.5 Morfologie en andere anatomische richtingen 

De morfologen beschouwden hun op evolutie en ontogenie gebaseerde anatomische richting als 

superieur aan de andere richtingen binnen de anatomie, te weten de descriptieve, topografische 

en fysiologische of functionele anatomie. De in 1889 in Utrecht benoemde morfoloog Emil Ro-

senberg gaf in zijn inaugurele rede aan op welke punten nu precies de morfologie hoger stond. 

De descriptieve anatomie was de oudste anatomische richting. Haar doel was een zo gedetail-

leerd mogelijke beschrijving van de anatomische feiten. In die beschrijving zocht men naar een 

standaardisatie in vorm, grootte en liggingsverhouding van de verschillende onderdelen. Volgens 

de evolutionaire morfologen was deze naar standaardisatie en naar exactheid strevende beschrij-

ving helemaal niet mogelijk, omdat men er hierbij vanuit ging dat de bouw van de mens onver-

anderlijk was. Deze opvatting was onjuist omdat elk deel of orgaan in de details verschilde van 

mens tot mens. Bovendien veranderde vorm, grootte en ligging gedurende niet alleen het indivi-

duele leven, maar ook dat van de soort. Vanwege de nadruk op deze ontwikkeling kon de morfo-

logie bij uitstek verklaren waarom de verandering de regel was en niet onveranderlijkheid.157 

Vertegenwoordigers van de praktisch medische of topografische anatomische richting stelden 

zich volledig in dienst van de chirurgie en andere klinische disciplines. Hun doel was wat betreft 

de topografie van de organen een voor de kliniek zo precies en eenvoudig mogelijk te reproduce-

ren voorstelling van het menselijk lichaam te maken.158  

Zoals al in het vorige hoofdstuk vermeld, stonden morfologen kritisch tegenover anatomen van 

deze richting omdat de dienstbaarheid aan de kliniek hen de mogelijkheid ontzegde om eigen 

wetenschappelijk onderzoek te doen. Maar ook om meer inhoudelijke redenen had de morfolo-

gie een streepje voor. Uit wetenschappelijk oogpunt waren ook de morfologen gebaat bij topo-

                                                 
156 Rosenberg, Eine vergleichende beurtheilung der verschiedenen richtungen in der anatomie des Menschen 42-43. 
157 ibid. 8-10, 19. 
158 ibid. 10-12. 
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grafische anatomie. Bij hun onderzoek ging het er immers voor een belangrijk deel om een goed 

begrip te krijgen van de onderlinge liggingsverhoudingen van de hoofdorganen bij verschillende 

diergroepen. Anders dan de topografische anatomie hield de morfologie bovendien veel meer 

rekening met het bestaan van allerlei variatie in de vorm en onderlinge ligging van de lichaamsde-

len, en kon zij dit bestaan ook verklaren.  

Wel werd erkend dat langs morfologische weg nog lang niet alle topografische verhoudingen van 

organen konden worden verklaard die voor de praktische geneeskunde van belang waren. De 

verwachting was echter dat met de vooruitstrevendheid waarmee de morfologie de oorsprong 

van de bouw van het menselijk lichaam in kaart bracht, het aandeel uit klinisch oogpunt belang-

rijke anatomische feiten zonder morfologische verklaring gestaag zou afnemen en uiteindelijk 

verdwijnen. Op dat moment zou de praktisch geneeskundige richting volledig opgevat kunnen 

worden als een nuttig neveneffect van het morfologisch werk. 159 

 

Tenslotte was er de fysiologische anatomie. Deze richting is al besproken in paragraaf 3.2 van 

hoofdstuk 1. Ze onderscheidde zich van de descriptieve en praktisch medische anatomie omdat 

ze net zoals de morfologie vergroting van wetenschappelijke in plaats van praktisch nuttige ken-

nis nastreefde.  

In het verleden, voor de afsplitsing van de reductionisten, had de fysiologie sterk de richting van 

de anatomie bepaald. Zo was de kennis van de inrichting van het lichaam en de samenhang der 

organen volledig gebaseerd op hun fysiologische functie. Het resultaat hiervan was de heersende 

anatomische indeling in orgaansystemen geweest.160 Toch meenden de morfologen inmiddels dat 

zij meer inzicht hadden gegeven in de bouw van het lichaam omdat zij de mogelijkheid boden 

deze te verklaren vanuit de embryonale (en evolutionaire) ontwikkeling.  

Anders dan de evolutionaire morfologen gingen de fysiologisch-anatomen van een beschou-

wingswijze uit die in principe zonder de evolutietheorie of andere ontwikkelingsgedachten kon. 

Zoals al gezegd sloot hun werkwijze aan bij die van de reductionistische fysiologen. Rosenberg 

vond dat ze in die beperkte methode de fysiologie in verband met de anatomie te kort deden. 

Voor de morfologie gold juist dat resultaten van elke vorm van fysiologisch onderzoek voor haar 

van potentiële waarde konden zijn. Het morfologisch onderzoek had immers uitgewezen dat de 

functie van een orgaan in zijn embryonale of evolutionaire ontwikkeling net zo goed aan veran-

dering onderhevig was als de vorm. Dus een nauwkeurig begrip van de veranderende fysiologie 

van een orgaan in verband met zijn verandering van vorm tijdens de ontwikkeling moest voor de 

anatomen van het grootste belang zijn.  

Wel twijfelde Rosenberg of de morfologische richting nog steeds voorrang zou moeten krijgen 

wanneer het evolutionistische denkkader ook voor fysiologisch onderzoek maatgevend zou wor-

den. Dan zouden beide richtingen nader tot elkaar komen omdat ze beiden een identiek pro-

bleem te behandelen hadden: de ontwikkeling, of die nu evolutionair was of individueel, was 

immers net zo goed een levensfunctie. Rosenberg toonde zich in deze visie duidelijk een aanhan-

ger van de oudere ‘brede’ benadering van de fysiologie (zie hoofdstuk 1 paragraaf 2.1 en 3.1) Een 

dergelijke evolutionistische benadering van de fysiologie was met de toenmalige reductionistische 

experimentele onderzoeksmethode echter niet mogelijk. Het vraagstuk van de (evolutionaire) 
                                                 
159 ibid. 37-38. 
160 ibid. 13-14. 
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ontwikkeling van het menselijke (en dierlijke) lichaam moest dus eerst maar eens door het be-

schrijvend onderzoek van de morfologie in kaart gebracht worden, zo besloot Rosenberg. Hoe-

wel deze taak van de morfologie niet inhield dat voor functioneel onderzoek bij de anatomie 

geen plaats was, moest voor deze taak toch de hoofdrol zijn weggelegd.161  

2. De eerste benoemingen: Fürbringer en Weber in Amsterdam 

Toen in september 1877 het Amsterdamse Athenaeum Illustre verheven werd tot Gemeentelijke 

Universiteit was dat reden voor het gemeentebestuur om alles op alles te zetten om deze nieuwe 

universiteit van de eerste rang te laten zijn, een instelling voor hoger onderwijs die paste bij de 

hoofdstedelijke trots.162 Dit hield bovenal in dat het corps van hoogleraren moest bestaan uit 

vooraanstaande geleerden.  

Het is niet toevallig dat een aantal van de nieuwe hoogleraren die rond 1877 benoemd werden uit 

Duitsland of op zijn minst Duitstalige landen afkomstig was. Zoals we in het vorige hoofdstuk 

zagen werd Duitsland door Nederland gezien als een land met een sterke medische en weten-

schappelijke traditie. Na de onderwijswetten van 1876 meende men dat ook in Nederland naar 

deze wetenschappelijke mentaliteit gestreefd moest worden. Amsterdam had wat betreft het zoe-

ken naar geschikte Duitse kandidaten voor hoogleraarplaatsen wel enige ervaring. In 1867 haalde 

men immers uit de kring van de reductionistische patholoog anatoom Virchow een hoogleraar 

voor fysiologie, W. Kühne, en een voor pathologische anatomie, H.J. Hertz. 

Een van de vakken waarvoor men bij de verheffing tot universiteit op zoek moest naar een 

nieuwe hoogleraar, was de anatomie. Willem Berlin had immers verzocht om een inperking van 

zijn leeropdracht tot de zoölogie alleen. Dat men in Amsterdam ook voor de ontleedkunde een 

eersterangs hoogleraar wilde, bleek toen eind 1877 Willem Berlin de opdracht kreeg om Carl Ge-

genbaur zelf te polsen voor die plek.163 Waarom koos men specifiek Gegenbaur? Er waren im-

mers meer grote Duitse anatomen. Lynn Nyhart stelt dat het de Nederlandse minister van on-

derwijs was geweest die de post aan Gegenbaur had aangeboden. Hij was bekend met de staat 

van dienst van Gegenbaur en hierover zeer te spreken geweest, omdat zijn zoon bij hem lessen 

had gevolgd.164 Bovendien is het aannemelijk dat ook Berlin (als zoöloog en vergelijkend ana-

toom) positief tegenover de eventuele benoeming van Gegenbaur stond, vanwege de vergelij-

kend anatomische en evolutionair-morfologische richting die hij vertegenwoordigde.  

                                                 
161 ibid. 39-41. 
162 Knegtmans, ‘Het elan van een hoofdstedelijke universiteit’ en idem, Professoren van de stad 250-260. 
163 Not. curatoren UvA, 3-12-1877; GAA 279: 1. Er wordt in die vergadering een brief genoemd die Berlin aan de 
voorzitter van de curatoren had geschreven over professor Gegenbaur. Naar de inhoud hiervan moet gegist worden, 
want de brief is niet gevonden.  
164 Nyhart, Biology takes form 213. Aan de feitelijkheid hiervan moet echter worden getwijfeld. Nederland kende in die 
tijd geen minister van onderwijs, de minister van Binnenlandse Zaken was hiervoor verantwoordelijk. Bovendien 
kan men twijfelen aan de invloed van de regering op de benoemingen bij de gemeentelijke universiteit. Mogelijk was 
de invloed van de toenmalige minister van Binnenlandse zaken, Jan Heemskerk Azn. echter groter, juist omdat hij 
verantwoordelijk was geweest voor het slagen van de nieuwe wet op het hoger onderwijs en de verheffing van het 
Amsterdamse Atheneum tot Universiteit. Bovendien was Heemskerk voorheen gemeenteraadslid geweest in Am-
sterdam en in die hoedanigheid ook korte tijd curator van het Athenaeum Illustre geweest. Maar had een van zijn 
zoons bij Gegenbaur gestudeerd? Dat is onduidelijk. Waarschijnlijker is echter dat Heemskerk zich hierin had laten 
adviseren door de secretaris generaal van het ministerie, P.F. Hubrecht. Zijn zoon, de latere hoogleraar zoölogie in 
Utrecht, A.A.W. Hubrecht, was wel bij Gegenbaur in de leer geweest. Bovendien was Hubrechts dochter getrouwd 
met de invloedrijke fysioloog F.C. Donders. 
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Dat de medische faculteit of de curatoren in Amsterdam niet specifiek waren wat betreft de on-

derzoeksrichting, zolang de betreffende anatoom maar ervaren was, bleek wel toen Gegenbaur te 

kennen gaf ‘ongenegen’ te zijn om het professoraat in Amsterdam aan te nemen.165  De faculteit 

beval toen namelijk alleen Willem Koster uit Utrecht aan, die juist niet bekend stond als morfo-

loog. Nadat echter de onderhandelingen met Koster was stukgelopen, moest de faculteit alsnog 

in het buitenland naar geschikte kandidaten zoeken.166  

Namens de faculteit vroeg Berlin advies aan Gegenbaur. Daarmee werd natuurlijk ook voor een 

bepaalde anatomische richting gekozen. Gegenbaur beval als eerste dr. Kupffer uit Koningsber-

gen aan, daarna dr. Rosenberg uit Dorpat en tenslotte dr. Wiedersheim uit Leipzig.167  

Er werd besloten Kupffer en Rosenberg beiden te polsen. Ook nu liepen de onderhandelingen 

echter weer stuk en moest de faculteit andermaal op zoek naar kandidaten.168 Ze klopte dan ook 

voor de tweede keer aan bij Gegenbaur. Nog eind december 1878 kwam de faculteit met vijf na-

men. 1: Dr. Max Fürbringer uit Heidelberg, 2: Dr. Born uit Breslau, 3: Dr. H. Strasser uit Mün-

chen, 4: Dr. Fr.S. Merkel uit Rostock en 5 Dr. Julius Kollmann uit Basel.169 Ter ondersteuning 

van de lijst stelde de faculteit dat ze zich bij het opmaken ervan vooral hadden laten leiden door 

de vraag: “aan welk onderwijs in ontleedkunde hebben de medische studenten het meest behoef-

te.” De faculteit meende dat “voor hen die als medicus later in de maatschappij zullen moeten 

optreden” bij het anatomisch onderwijs het volgen van snijpractica op de voorgrond moest 

staan. Dat in acht genomen zou volgens de faculteit aan die anatomen een voorkeur gegeven 

moeten worden die dit onderwijs zouden kunnen geven “in eene meer wetenschappelijke, hetzij 

physiologische hetzij vergelijkend anatomische, richting”. Om die reden kwamen volgens de fa-

culteit Dr. Max Fürbringer, Gegenbaurs eerste leerling en prosector en privaatdocent op zijn lab 

in Heidelberg, en Dr. Gustav Born, prosector en privaatdocent in Breslau en gevormd in de 

scholen van Prof. Kölliker en Prof. Hasse, als eersten in aanmerking. Ze voldeden volledig aan 

de eisen van wetenschappelijkheid. Hierbij wijdde de faculteit echter niet verder uit over de aard 

van die wetenschappelijke richting. Het feit alleen was dus voldoende. Wel werd nog gemeld dat 

beide heren zich dagelijks bezighielden met het praktisch onderwijs en geacht werden in staat te 

zijn om aan het hoofd van een anatomisch lab te staan. Als derde noemde de faculteit Strasser, 

privaatdocent en assistent bij de anatomie in Breslau, ook in een goede school gevormd en met 

een goede aanleg. Hij was echter nog erg jong. De overige twee op de lijst waren beiden welis-

waar ervaren praktische anatomen, maar ook reeds gevestigd.170  

                                                 
165 Not. curatoren UvA, 4-2-1878; GAA 279: 1. 
166 Aanvankelijk was Koster geïnteresseerd vanwege “den rijkdom van het materieel” in Amsterdam, waarmee hij 
doelde op het grote aantal kadavers voor het anatomisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Koster vroeg 
echter een te hoog salaris en dus werden de onderhandelingen met hem stopgezet. (Not. curatoren UvA, 4-3-1878 
en 1-4-1878; GAA 279: 1; Brief Koster aan curatoren UvA, 12-3-1878 en 27-3-1878. Bijlagen not. curatoren UvA 
1878 nr, 210 en 211; GAA 279: 6. 
167 Brief fac. geneeskunde aan curatoren UvA, 1-4-1878. Bijlagen not. curatoren UvA 1878 nr. 213; GAA 279: 6. 
Karl Wilhelm von Kupffer (1829-1902), hoogleraar anatomie in Kiel (1867), Koningsberg (1875) en München 
(1880). In zijn onderzoek richtte hij zich vooral op de histologie, microscopische anatomie en embryologie, veelal 
vanuit evolutionair-morfologisch perspectief. Nyhart, Biology takes form 235. Zie voor Rosenberg: paragraaf 3.2. 
168 Not. curatoren UvA, 1-4-1878 en 2-12-1878; GAA 279: 1.  
169 Not. curatoren UvA, 6-1-1879; GAA 279: 1. Gegenbaur had Fürbringer aangemoedigd om de plek in Amsterdam 
te nemen (Nyhart, Biology takes form 213). 
170 Brief fac. geneeskunde aan curatoren UvA, 30-1-1879. Bijlagen not. curatoren 1879 nr. 34; GAA 279: 8. 
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De voorzitter van de curatoren betreurde het wel dat er op de voordrachtslijst ‘uitsluitend 

vreemden’ stonden.171 De faculteit stelde echter dat er weliswaar een aantal Nederlanders ter 

sprake gekomen was, maar dat uiteindelijk geen van hen voldoende steun kreeg.172 Op welke Ne-

derlanders de faculteit doelde is niet duidelijk. Bij de laatste benoeming van een Nederlander, die 

van Van Braam Houckgeest in Groningen, was de enige andere kandidaat J.A. Fles en die was 

toen al niet meer de jongste. Jonge Nederlandse anatomen waren nauwelijks te vinden, zeker als 

ze ook nog een of andere wetenschappelijke richting moesten vertegenwoordigen. 

Uiteindelijk werd de eerste op de lijst, Max Fürbringer, benoemd.173 Fürbringer was zoals al ge-

zegd Gegenbaurs eerste leerling uit de kerngroep van diens morfologische school. Hij was gebo-

ren in Wittenberg en studeerde eerst natuurwetenschappen in Jena en Berlijn, waar hij in 1869 op 

een zoölogisch proefschrift promoveerde. Hij keerde daarna terug naar Jena, waar hij assistent 

van Gegenbaur werd en tevens aan de studie geneeskunde begon. Hij volgde Gegenbaur in 1873 

naar Heidelberg en werd in 1877 toegelaten als privaatdocent. Kort voor zijn vertrek naar Am-

sterdam was hij tot buitengewoon hoogleraar bij Gegenbaur benoemd.174 

Nog voor de officiële benoeming van Fürbringer, deed Willem Berlin de curatoren het voorstel 

om Dr. Max Weber uit Bonn te benoemen tot prosector bij de anatomie.175 Ook Weber was hem 

aanbevolen door Gegenbaur.176 Hoewel Max Wilhelm Carl Weber (1852-1937) later werd om-

schreven als een ‘aanhanger van de school van Gegenbaur’177 was hij nooit bij hem in de leer ge-

weest.178 In 1873 begon hij zijn studie geneeskunde in Bonn. Hij volgde de colleges van de zoö-

loog F.H. Troschel, de anatoom A. de la Valette St. George en van de vergelijkend anatoom 

Frans Leydig.179 Weber werd assistent van Leydig en kreeg zo zijn levenslange interesse in verge-

lijkende anatomie mee. In Bonn promoveerde hij in 1878 op een studie over de spieren van het 

oog van hagedissen.180   

Nadat Fürbringer akkoord was gegaan met de benoeming van Weber als toekomstige prosector 

werd deze benoemd.181 Weber arriveerde kort daarop in Amsterdam, terwijl Fürbringer pas aan 

het einde van het cursusjaar zijn opwachting maakte.182   

2.1 De evolutionair-morfologische herinrichting van de Amsterdamse anatomie  

De aanbeveling van een wetenschappelijk prosector sloot natuurlijk aan bij de manier waarop 

Gegenbaur zelf zijn eigen laboratorium had georganiseerd. Met Weber zou Fürbringer in Am-

                                                 
171 Not. curatoren UvA, 6-1-1879; GAA 279:1. Merkel was gespecialiseerd in histologie, maar bekend vanwege zijn 
uitmuntend praktisch onderwijs (zie Nyhart, Biology takes form 299). 
172 Brief fac. geneeskunde aan curatoren UvA, 30-1-1879. Bijlagen not. curatoren UvA 1879 nr. 34; GAA 279: 8.  
173 Not. curatoren UvA, 7-4-1879; GAA 279: 1. Fürbringer werd op 6 maart 1879 benoemd. 
174 Brugmans et al. Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam, 1632-1932 587. 
175 Not. curatoren UvA, 3-3-1879; GAA 279:1. 
176 Not. besloten vergaderingen gemeenteraad Amsterdam 3-1-1883, GAA 5079: 274. 
177 Brugmans et al. Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam, 1632-1932 276.  
178 Weber kan dus gerekend worden tot de groep mensen die het onderzoeksprogramma van Gegenbaur wat betreft 
doelen en methoden navolgde, zoals Wiedersheim en Hasse dat ook hadden gedaan. 
179 Deze was weliswaar hoofdzakelijk geïnteresseerd in histologie, maar hij incorporeerde wel degelijk Darwinistische 
concepten als adaptatie in zijn onderzoek (Nyhart, Biology takes form 176) 
180 Querner ‘Weber, Max Wilhelm Carl’. 
181 Missive B en W Amsterdam aan curatoren begeleidend een brief van Berlin aan B en W Amsterdam over de aan-
stelling van Max Weber, 3-3-1879. Bijlagen not. curatoren UvA, 1879 nr. 43; GAA 279:8; Not. curatoren UvA, 7-4-
1879; GAA 279:1. 
182 Weber aanvaarde zijn functie pas op 16 juli 1879 (Not. curatoren UvA, 5-8-1879; GAA 279: 1. 
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sterdam op dezelfde manier van start kunnen gaan met het vormen van een ‘school.’ Ook in an-

dere opzichten volgde Fürbringer zijn meester nauwgezet. En niet in de eerste plaats in het on-

derwijs. 

Nog voor zijn komst naar Amsterdam bracht Fürbringer Weber al op de hoogte van de verande-

ringen die hij in de toekomst wilde invoeren in het onderwijs. Hij doelde hierbij op de morfolo-

gische methode van het anatomisch onderwijs, een methode die zo schreef hij aan Weber, op 

belangrijke punten afweek van de manier waarop elders anatomie onderwezen werd. Fürbringer 

zou graag zien dat Weber zich die nieuwe methode eigen maakte.183  

Fürbringer deed voor zijn komst naar Amsterdam ook het verzoek om extra geld voor de aan-

schaf van hulpmiddelen specifiek voor het onderwijs in de embryologie dat hij wilde gaan ge-

ven.184 Voor het anatomisch onderwijs volgens de nieuwe methode van Fürbringer was die em-

bryologie natuurlijk onmisbaar. In zijn eerste jaar in Amsterdam gaf hij dan ook in het zomerse-

mester drie uur per week “vergelijkende ontwikkelingsgeschiedenis der gewervelde dieren in ver-

band met de mensch.” In latere jaren verminderde hij dit onderwijs met een uur en werd het 

simpelweg omschreven als ontogenie, of “menselijke en vergelijkende ontwikkelingsgeschiede-

nis” waarbij ook over de ontwikkeling van het ei, de bevruchting, de eerste ontwikkelingsstadiën 

en de vorming van de kiembladen werd gesproken. Vanaf 1884 kwam het verband tussen de on-

togenie en fylogenie nog meer op de voorgrond, omdat Fürbringer nadrukkelijk het verzoek 

kreeg om het onderwijs in de vergelijkende morfologie der gewervelde dieren te geven.185 Boven-

dien zou hij ook bij de lessen humane anatomie, die in zijn geval volledig systematisch behandeld 

werd, de ontwikkeling van de organen aan bod laten komen.186  

Net als Gegenbaur bood ook Fürbringer in de eerste jaren van zijn Amsterdamse tijd een klein 

groepje gevorderde (en vooral dus geïnteresseerde) studenten een aparte praktische cursus “ana-

tomische en ontogenetische oefeningen” aan, waarbij onderzoekingen verricht werden naar de 

ontwikkeling van verschillende dieren.187  

De laatste wijzigingen die hij op zijn nieuwe werkplaats invoerde betroffen veranderingen in de 

fysieke inrichting van het Amsterdamse laboratorium. Eind 1879 diende hij hiertoe een plan in.188 

Zo wilde hij het museum verplaatsen van één-hoog naar de begane grond, om de vrijgekomen 

ruimte te gebruiken als microscoopkamer, omdat hier meer licht was dan beneden.189  

                                                 
183 Brief Fürbringer aan Weber, 31-5-1879, Max Weber Archief, Artisbibliotheek. 
184 Brief B en W Amsterdam aan curatoren UvA X-6-1879. Bijlagen not. curatoren UvA 1879 nr. 94; GAA 279: 8; 
Not. curatoren UvA, 6-10-1879; GAA 279: 1. Het geld werd hem begin oktober toegekend (Not. curatoren UvA 6-
10-1879; GAA 279:1). In hoeverre dit onderwijs voorheen door Berlin was gegeven of juist door de hoogleraar fysi-
ologie (en histologie) is niet duidelijk. In ieder geval stond bij A. Heynsius, hoogleraar fysiologie in Amsterdam tus-
sen 1858 en 1866, dit onderwijs wel op het programma (zie hoofdstuk 1 noot 31). 
185 Verslagen cursusjaren 1879/80, 1881/82, 1882/83 en 1884/85. Bijlagen not. curatoren UvA 1880 nr. 112, 1882 
nr. 88, 1883 nr.97 en 1885 nr. 119; GAA 279: 9, 11, 12 en 14. In het cursusjaar 1881-82 woonden zo’n 50 studenten 
zijn lessen over ontogenie bij, terwijl er 70 die over de (systematische) anatomie hadden aangehoord. Het aantal stu-
denten dat interesse toonde in de morfologische aanpak van de anatomie was dus niet gering. 
186 Fürbringer gaf meestal jaarlijks zes uur college (systematische) anatomie per week. (zie Systematische anatomie en 
ontogenie sloten goed op elkaar aan omdat de meeste van de orgaansystemen ook uit een bepaald embryonaal weef-
sel ontstaan waren. 
187 Verslag cursusjaar 1881/82. Bijlagen not. curatoren UvA 1882 nr. 88; GAA 279: 11. Het aantal studenten dat 
deelnam aan dit practicum was vijf. Ter vergelijking: het ‘gewone’ snijzaalonderwijs werd in dat cursusjaar door ge-
middels 70 studenten gevolgd, net zoveel als het aantal dat colleges volgde.  
188 Not. curatoren UvA, 5-1-1880; GAA 279: 1. 
189 Memo aangaande de verbouwing, 12-1-1880. Bijlagen not. curatoren UvA 1880 nr. ?; GAA 279: 9. 
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2.2 De evolutionair-morfologische overlap tussen anatomie en zoölogie 

Begin 1880 had Fürbringer de Amsterdamse anatomie dus volledig naar zijn eigen inzichten ver-

anderd. Lang duurde deze situatie echter niet, want kort daarop vertrok Weber. Hij had na an-

derhalf jaar prosectoraat per 1 oktober 1880 het lectoraat in de anatomie in Utrecht aanvaard.190  

Hoe zeer anatomie en zoölogie in navolging van Haeckel en Gegenbaur ook in Amsterdam in 

elkaars verlengde lagen, bleek toen Weber in 1883 weer terugkeerde uit Utrecht, nu niet om het 

anatomisch onderwijs te ondersteunen, maar juist dat in de zoölogie. Na een prosectoraat en een 

lectoraat was het nu in de vorm van een buitengewoon hoogleraarschap. Voor de tweede keer 

maakte hiermee in Amsterdam een anatoom de overstap naar de zoölogie. Het gemeentebestuur 

was namelijk van mening dat de zittende hoogleraar, Willem Berlin, het onderwijs in de zoölogie 

in zijn eentje niet aankon.191 De buitengewoon hoogleraar (Weber dus) zou de vergelijkende ana-

tomie worden opgedragen en dan vooral de praktische oefeningen - het onderwijsdeel waarin 

Berlin specifiek in gebreke was gebleven.192 Berlin werd pas als laatste op de hoogte gesteld van 

de komst van Weber. Het zal niet verbazen dat hij zich in zijn eer aangetast voelde en ontslag 

nam.193 Weber werd kort daarop officieel benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de zoötomie, 

vergelijkende anatomie en het zoölogisch deel der paleontologie.194  

Hoewel Berlin ontslag had genomen werd Webers buitengewoon hoogleraarschap pas een jaar 

later omgezet in een gewoon professoraat.195 De faculteit wiskunde en natuurwetenschappen had 

hier wel eerder toe willen overgaan, maar de curatoren waren terughoudend. Zij wilden eerst 

goed op een rijtje hebben uit welke onderdelen het onderwijs in de zoölogie bestond of behoor-

de te bestaan. In hoeverre waren de leeropdrachten van de hoogleraren in de anatomie en zoölo-

gie duidelijk gedefinieerd? Pas toen hierover helderheid kwam keurden de curatoren de bevorde-

ring van Weber tot gewoon hoogleraar goed. 196 

Voor de curatoren was de terminologie van de vakken die Fürbringer en Weber onderwezen 

waarschijnlijk niet helemaal duidelijk. Beiden gaven immers vergelijkende anatomie. Als Fürbrin-

ger vergelijkende morfologie van gewervelde dieren doceerde,197 waar lag dan het verschil met 

Weber, die in datzelfde jaar (1884) ook aan studenten geneeskunde drie uur per week vergelij-

kende anatomie gaf, waarbij het ging om ‘vergelijkende beschrijving der orgaanstelsels telkens 

van de lage dieren tot de hoge opklimmend.’ 198 Het betrof hier het gebruikelijke punt van ver-

schil tussen evolutionair-morfologische anatomen en zoölogen: de anatoom beperkte zich tot de 

gewervelden, bij de zoöloog kwamen tevens de ongewervelden aan bod.  

Toch week Weber op een cruciaal punt van deze klassieke verdeling af: in zijn onderzoek bleef 

hij namelijk hoofdzakelijk geïnteresseerd in gewervelde dieren, en sloot hiermee dicht aan bij de 

                                                 
190 Kladversie verslag cursusjaar 1879-80. Bijlagen not. curatoren UvA 1880 nr. 112; GAA 279: 9. 
191 Not. besloten vergadering gemeenteraad Amsterdam, 3-1-1883; GAA 5079: 274; Brief B en W Amsterdam aan 
curatoren UvA, 5-2-1883; Bijlagen not. curatoren  UvA 1883 nr. 14; GAA 279: 12. 
192 Not. curatoren UvA, 5-2-1883; GAA 279: 2. 
193 Not. curatoren UvA, 2-4-1883; GAA 279:2. Hij deed dit verzoek tot ontslag in een brief van 18 maart 1883 en 
zou aftreden per 16 juni (Not. curatoren UvA, 4-6-1883; GAA 279: 2). 
194 Not. curatoren UvA, 2-4-1883; GAA 279: 2. Weber werd op 21 maart benoemd. 
195 Weber werd benoemd tot gewoon hoogleraar op 5 augustus 1884. Zie WWW.Albumacademicum.uva.nl. 
196 Not. curatoren UvA, 4-2-1884; GAA 279: 2. 
197 Fürbringer was tot het onderwijs in embryologie en vergelijkende morfologie door de faculteit officieel uitgeno-
digd nadat Berlin zijn ontslag bekend gemaakt had (Not. curatoren UvA, 2-6-1883; GAA 279: 2). Zoals we al zagen 
onderwees hij in ieder geval de embryologie al van af zijn benoeming.  
198 Verslag cursusjaar 1884/85. Bijlagen not. curatoren UvA 1885 nr. 119; GAA 279: 14. 
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anatoom Fürbringer. Die werkte in zijn Amsterdamse tijd aan een lijvig, uit twee delen bestaand 

standaardwerk over de anatomie van vogels, getiteld Untersuchungen zur Morphologie und Systematik 

der Vögel. Weber publiceerde in 1904 zijn standaardwerk over zoogdieren, Die Säugetiere. Ein-

führung in die Anatomie und Systematik der recenten und fossilen Mammalia. Onder Weber en Fürbringer 

was het onderscheid tussen het onderzoek bij de anatomie en de zoölogie in Amsterdam mini-

maal. 

2.3 Fürbringers Amsterdamse leerlingen 

Na het vertrek van Weber als prosector in 1880 bracht Fürbringer een wijziging aan in de assis-

tentie van zijn onderwijs. Voortaan besteedde hij het geld voor één prosector aan het salaris van 

twee student-assistenten. Het probleem met studenten als assistent was dat ze meestal na hun 

assistentschap en studie gewoon arts werden. Maar Fürbringer wist wat hij deed. Er hadden zich 

twee studenten aangediend, Eugène Dubois en Jakob Rotgans, die zich onderscheidden vanwege 

hun bijzondere interesse in de morfologie en/of praktische anatomie.199 Dubois werd door Für-

bringer aangespoord om aan de morfologie van de larynx te werken, terwijl Rotgans door hem 

gemotiveerd werd tot het beantwoorden van de door hemzelf uitgeschreven prijsvraag over de 

anatomie van de onderste hersenzenuwen. Rotgans won hiervoor ook een gouden medaille, 

waarna hij dit onderzoek omvormde tot een dissertatie waarop hij in 1886 promoveerde.200  

Vanaf eind 1881 kreeg Fürbringer geld om zijn assisterend personeel uit te breiden. Naast Rot-

gans en Dubois werden twee nieuwe student-assistenten aangesteld.201 Bovendien kreeg hij eind 

1883 nog meer financiële steun voor personeel.202 Nu kon hij naast twee student-assistenten twee 

(duurdere) meer ervaren assistenten aanstellen, die zich bovendien op morfologisch gebied had-

den bewezen. De eerste hiervan was Eugène Dubois, die inmiddels zijn arts-examen had be-

haald. De tweede was de veelbelovende jonge Duitse morfoloog Max Sagemehl, die in Dorpat 

(bij de hoogleraar anatomie Emil Rosenberg) een proefschrift had geschreven.203   

Het jaar daarop zouden de twee assistenten Sagemehl en Dubois worden herbenoemd. Sagemehl 

wilde bovendien worden toegelaten als privaatdocent in de anatomie, ontwikkelingsgeschiedenis 

en vergelijkende morfologie. Maar op het moment dat dit werd gehonoreerd overleed hij.204 Du-

bois bleef dus als enige ervaren assistent over.205 Toen Fürbringer van juli 1886 tot oktober 1887 

met verlof naar Duitsland ging nam hij zolang het onderwijs waar. Hiertoe werd hij niet alleen 

tot lector, maar ook tegelijkertijd tot prosector benoemd.206 Dubois bleef maar een jaar in deze 

                                                 
199 Not. curatoren UvA, 8-11-1880; GAA 279: 1. 
200 J. Rotgans, Bijdrage tot de kennis van het halsgedeelte der laatste vier hersenzenuwen 1886. 
201 Not. curatoren UvA, 6-12-1881; GAA 279: 1. Rotgans en Dubois bleven dus een tweede jaar aan als assistent, 
maar gingen het jaar daarna verder met hun studie. In de twee jaar daarop werden jaarlijks vier nieuwe student-
assistenten benoemd. 
202 De reden hiervoor is de beloning voor het niet aanvaarden van het hoogleraarschap anatomie in Utrecht (Not. 
curatoren UvA, 5-11-1883; GAA 279: 2. 
203 Sagemehl, M. Untersuchungen über der Entwicklung der Spinalnerven, Dorpat 1882. Zowel Dubois als Sagemehl kregen 
een jaarsalaris van 1000 gulden, terwijl de twee student-assistenten de helft kregen (Not. curatoren UvA, 8-9-1884; 
GAA 279: 2. 
204 Not. curatoren UvA, 7-9-1885; GAA 279: 2. 
205 In de winter van 1885/86 dreigde hij te vertrekken, toen hij door de Utrechtse universiteit gevraagd werd voor 
het lectoraat in de anatomie. Hij bleef in Amsterdam, omdat hij hier een vaste aanstelling als eerste assistent en lec-
tor kreeg (Not. curatoren UvA, 4-1-1886; GAA 279: 2). 
206 Op 29 september 1886 werd Dubois definitief tot lector benoemd (iets wat voordien nog niet officieel door de 
gemeenteraad besloten was), waarbij vermeld werd dat hij 1600 gulden per jaar kreeg voor alleen het lectoraat en 
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functie. Vlak voor de terugkeer van Fürbringer vertrok hij als officier van gezondheid van het 

K.N.I.L. naar Sumatra en later naar Java. Daar zou hij zijn grote ontdekking, de Javamens, doen. 

2.4 Fürbringers vertrek naar Jena 

Al in 1882, relatief kort na de verbouwing, klaagde Fürbringer voorzichtig over de toestand van 

het gebouw aan het Jonas Daniël Meijerplein. De ruimte was voor het groeiende aantal toehoor-

ders en practicanten “niet geheel toereikend.”207 Aan het begin van 1885 kwam hij met ernstiger 

klachten. Het gebouw was niet stevig, het was er vochtig en de ruimte voor het eigenlijke labora-

torium was, met de stijging van het aantal studenten tot 100, nu echt te klein. Eigenlijk konden 

deze klachten alleen verholpen worden door de bouw van een nieuw laboratorium, vond Für-

bringer.208 Er werd niet echt naar zijn klachten geluisterd. De curatoren vroegen Fürbringer wel 

om een plan en ontwerp te maken voor een nieuw gebouw,209 maar toen deze met schetsen en 

plannen voor een gebouw voor Anatomie, Embryologie en Vergelijkende Morphologie der Ge-

wervelde Dieren kwam,210 werd daar niets mee gedaan.  

Een jaar later vertrok Fürbringer voor een jaar met verlof naar Duitsland tot herstel van zijn ge-

zondheid.211 Na terugkeer bleef hij nog maar één jaar. Op 29 juni 1888 berichtte hij dat hij het 

hoogleraarschap in de anatomie in Jena had aangenomen.212 In een brief stelde Fürbringer dat als 

hij niet zo’n moeite had gehad met taal en klimaat in Nederland hij de keuze niet had gemaakt. 

Hoffelijk stelde hij dat het besluit hem moeite gekost had omdat hij gehecht geraakt was aan 

Amsterdam en haar universiteit. Maar zijn vaderland was het land waar hij wetenschappelijk ge-

vormd was, en dat land verlangde hem nu terug. Bovendien liet zijn gezondheid en die van zijn 

familie zich gelden.213 In het voorwoord van zijn Untersuchungen zur Morphologie und Systematik der 

Vögel stelde hij dat (ondermeer) zijn zeer uitgebreide leeropdracht zijn wetenschappelijke werk 

op een negatieve manier had beïnvloed.214 Het is dus duidelijk dat de onderwijslast in Amsterdam 

een rol speelde bij zijn vertrek. Bovendien: Jena, bakermat van zijn onderzoeksrichting had alles 

mee. En het was niet zozeer de Heimat geweest die riep, maar Gegenbaur, die zich actief met zijn 

benoeming aldaar bemoeid had.215  

Als we de uiteindelijke bestemming van de drie belangrijkste assistenten tijdens Fürbringers pro-

fessoraat in Amsterdam bezien, is de conclusie dat indien Fürbringer er naar had gestreefd een 

onderzoeksschool te vormen zoals Gegenbaur, hij daar niet in was geslaagd. Sagemehl stierf 

voortijdig en zowel Dubois als Rotgans verdienden hun naam in de wetenschap uiteindelijk op 

een ander gebied. Rotgans werd in 1893 benoemd tot hoogleraar chirurgie in Amsterdam, terwijl 

Dubois wereldberoemd werd als de ontdekker van de Javamens. Dubois bleef als paleoantropo-

loog nog het dichtst bij de morfologische richting. Zowel hij als Rotgans zouden later nog op-

                                                                                                                                                        

2000 gulden als hij ook eerste assistent en prosector bleef (Not. curatoren UvA, 5-7-1886, 20-7-1886, 3-10-1887 en 
1-11-1886; GAA 279: 2). 
207 Kladversie verslag cursusjaar 1881/82. Bijlagen not. curatoren UvA 1882 nr. 88; 279: 11. 
208 Not. curatoren UvA, 2-2-1885; GAA 279: 2. 
209 Not. curatoren UvA, 2-2-1885 en 2-3-1885; GAA 279: 2. 
210 Not. curatoren UvA, 4-5-1885; GAA 279: 2. 
211 Not. curatoren UvA, 5-7-1886, 20-7-1886 en 3-10-1887; GAA 279: 2. 
212 Not. Curatoren UvA, 2-7-1888; GAA 279: 2. 
213 Brief Fürbringer aan curatoren UvA, 29-6-1888. Bijlagen not. curatoren UvA 1888 nr. 56; GAA 279: 17. 
214 Fürbringer, Untersuchungen zur Morphologie und Systematik der Vögel   XII (vorwort). 
215 Nyhart, Biology takes form 161-162. 
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duiken op een lijst van kandidaten voor de benoeming van een nieuwe anatoom. In die zin was 

Fürbringer in de vorming van leerlingen toch enigszins geslaagd. 

Om in ieder geval Amsterdam voor de evolutionaire morfologie te behouden was Fürbringer 

actief betrokken bij de benoeming van zijn opvolger. De curatoren hadden veel achting voor zijn 

mening. Ze beschouwen zijn vertrek ook als een “groot, schier onherstelbaar [verlies]”.216 De 

benoeming van de opvolger verliep mede door zijn actieve rol en ook weer die van Gegenbaur, 

erg snel.  

Maar nog voordat in Amsterdam een opvolger was gevonden werd in Utrecht als tweede univer-

siteit in Nederland een leerling van Gegenbaur benoemd. De keuze voor een evolutionaire mor-

foloog had echter een lange geschiedenis. 

3. Evolutionaire morfologie in Utrecht: een nieuwe wetenschap 

3.1 Voorbereiding: het lectoraat - anatomie als zoölogische wetenschap? 

In 1876 moest Willem Koster vanwege ziekte noodgedwongen zijn geliefde vak, de pathologi-

sche anatomie, afstoten. Vanaf dat moment was zijn leeropdracht beperkt tot de ‘gewone’ ana-

tomie. Maar ondanks deze aanzienlijke verkleining van zijn takenpakket bleek zijn gezondheid al 

gauw ook te zwak voor de uitoefening van dit professoraat. Hij verzocht de curatoren dan ook 

om zijn assistent Dr. Lamping te mogen behouden. Lamping had inmiddels een aanzienlijke 

hoeveelheid kennis en ervaring op anatomisch gebied, en dat terwijl “er (..) tegenwoordig weinig 

liefhebbers voor anatomischen arbeid [zijn].” Met het tekort aan jonge Nederlandse anatomen 

zou het zonde zijn hem te laten gaan, aldus Koster. Bovendien werd de (niet academisch ge-

schoolde) prosector Van der Wurff oud. Koster deed daarom het voorstel om de organisatie van 

het anatomisch kabinet te wijzigen: zou het prosectoraat niet een meer wetenschappelijk ambt 

kunnen worden? Lamping zou die positie dan kunnen innemen, zodat hij voor het anatomisch 

onderwijs kon worden behouden.  

In dezelfde brief meldde Koster aan de curatoren ook dat nu zijn leeropdracht beperkt zou wor-

den tot de anatomie, hij voortaan ook meer aandacht zou willen gaan besteden aan de microsco-

pische anatomie en de embryologie.217 Nu hij verantwoordelijk was voor ‘slechts’ de gewone ana-

tomie trachtte Koster deze dus wetenschappelijk meer inhoud te geven.  

De organisatie van het anatomisch kabinet veranderde aanvankelijk echter niet. Maar omdat 

Kosters gezondheid niet verbeterde stelde hij de curatoren in 1880 een ingrijpender wijziging 

voor. Hij wilde een extra lector in de anatomie, een “jong mens” die het grootste deel van de les-

sen op zich zou nemen. De curatoren gingen hiermee nu akkoord.  

Het “jong mens” dat voor de invulling van het lectoraat werd aangetrokken was Max Weber. 

Weber nam het grootste gedeelte van zowel het theoretisch als het praktisch onderwijs op zich. 

Met zijn aanstelling zou de Utrechtse anatomie daadwerkelijk een nieuwe wetenschappelijke 

koers gaan varen. Koster en de overige leden van de Utrechtse medische faculteit maakten aldus 

kennis met de nieuwe morfologische richting bij de anatomie. Drie jaar lang, tot hij benoemd 

                                                 
216 Not. curatoren UvA, 2-7-1888; GAA 279: 2. 
217 brief Koster aan secretaris curatoren RUU, 7-7-1876. Archief curatoren RUU, stukken over hoogleraar W. Kos-
ter; HUA 59: 606. 



 77 

werd bij de zoölogie in Amsterdam, was met Weber het anatomisch onderwijs voorzien van een 

“uitstekende geleerde”.218  

Met de aanhoudende ziekte van Koster had het anatomisch onderwijs opnieuw behoefte aan een 

geschikte docent. Even werd overwogen om een nieuwe hoogleraar in de anatomie te benoemen, 

omdat Koster te kennen had gegeven ook wel wat voor het professoraat in de psychiatrie te voe-

len. Als nieuwe anatoom polste de Utrechtse faculteit Max Fürbringer.219 Men was op de hoogte 

van diens nieuwe wetenschappelijke methoden en inzichten en mede door Weber was men hier-

over zeer te spreken. Fürbringer liet echter weten dat hij niet in aanmerking wilde komen. Hier-

mee werd ook de eventuele benoeming van Koster tot hoogleraar in de psychiatrie afgeblazen, 

en werd uiteindelijk een nieuwe lector gevonden.220 Amper drie jaar later was het lectoraat echter 

weer vacant. Deze keer leidde de keuze van een nieuwe lector bij de medische faculteit tot fikse 

discussies over de relatie van de anatomie met de zoölogie en met de geneeskunde.  

Voor de positie als lector hadden zich drie personen aangemeld. Ten eerste ene dr. Breesnee, 

daarnaast dr. J.W. van Wijhe, leraar aan de HBS te Almelo en ten derde dr. J.F. van Bemmelen, 

privaatdocent in de geschiedenis der dierkunde en parasitologie aan de universiteit Utrecht en 

assistent op het zoölogisch laboratorium van de hoogleraar A.A.W. Hubrecht. Van Wijhe en Van 

Bemmelen waren geen arts. 

Voor Koster was de enige arts, Breesnee, echter allerminst favoriet, omdat deze te kennen had 

gegeven het lectoraat te willen combineren met een medische praktijk. De andere twee kandida-

ten vond hij zeer bekwaam; beiden hadden zich als wetenschapper al uitstekend bewezen. Vooral 

was hij te spreken over Van Bemmelen. Hij kende hem goed en waardeerde zijn werkkracht zeer. 

Graag zag Koster dan ook dat alleen van Bemmelen werd voorgedragen als lector. De andere 

leden in de medische faculteit konden zich grotendeels vinden in Kosters wens omdat men de 

bezwaren die aan de benoeming van Breesnee kleefden erkende: een medische praktijk zou het 

onderwijs te kort doen. Men stemde dus in met de voordracht van alleen Van Bemmelen.221  

De curatoren stuurden de voordracht echter terug omdat ze een tweede kandidaat op de lijst wil-

den zien. Hierbij gaven ze te kennen dat die kandidaat bij voorkeur een gepromoveerd medicus 

moest zijn. De faculteit moest dus op zoek naar een tweede kandidaat.222 Twee personen kwa-

men in beeld, beiden uit Amsterdam: Fürbringer beval Eugène Dubois aan en hoogleraar patho-

logische anatomie C.H. Kuhn, C.H.H. Spronck. Koster bleef bij zijn standpunt wat betreft de 

voorkeur voor Van Bemmelen, maar faculteitslid Donders wilde meer informatie over Spronck 

en Dubois. Het kon best zijn, aldus Donders, dat zou blijken dat deze twee toch meer geschikt 

waren dan Van Bemmelen.223  

                                                 
218 in de overtuiging van curatoren en allicht ook de faculteit (zie brief curatoren RUU aan fac. geneeskunde, 11-5-
1883. Ingekomen stukken en minuten uitgaande stukken fac. geneeskunde RUU 1880-1909; HUA 292-2: 396). 
219 Brief president curator aan curatoren RUU 27-6-1883, 29-6-1883, 7-7-1883, 8-8-1883.  Archief curatoren RUU, 
stukken over hoogleraar W. Koster; HUA 59: 606. 
220 brief curatoren aan faculteit geneeskunde, 16-8-1883. Ingekomen stukken en minuten uitgaande stukken fac. ge-
neeskunde RUU 1880-1909; HUA 292-2: 396). Deze werd gevonden in de persoon van Van Haren Norman, die in 
Leiden bij Zaaijer op een functioneel-anatomisch onderwerp was gepromoveerd. In 1886 werd Van Haren benoemd 
tot buitengewoon hoogleraar in de huidziekten in Amsterdam.  
221 Resoluties vergaderingen fac. geneeskunde RUU (1885-1891), 26-11-1885; HUA 292-2: 389. 
222 Resoluties vergaderingen fac. geneeskunde RUU (1885-1891), 16-12-1885; HUA 292-2: 389. 
223 Resoluties vergaderingen fac. geneeskunde RUU (1885-1891), 21-12-1885; HUA 292-2: 389. 
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Nadat deze informatie was opgevraagd schreef de faculteit een brief aan de curatoren waarin ook 

een tweede kandidaat werd genoemd. De faculteit erkende hierin het probleem dat samenhing 

met de keuze voor een kandidaat. Er werd immers gezocht naar iemand die het vak als weten-

schap wilde behartigen en aanvankelijk deels, maar in de toekomstig mogelijk volledig de hoogle-

raar kon vervangen. De lector moest dus een wetenschappelijk man zijn die zich volledig aan die 

functie kon wijden en niet iemand die daarnaast ook een artsenpraktijk had.  Maar zoals gezegd, 

de meest geschikte kandidaat, Van Bemmelen was geen arts. Voor de faculteit was dat geen pro-

bleem. Zij waren immers door Weber volledig van het inzicht overtuigd geraakt dat  “[d]e men-

selijke anatomie in den wetenschappelijken zin opgevat, een deel is van de vergelijkende anato-

mie die op hare beurt weder bij de zoölogie thuishoort.” Weber had dan wel geneeskunde gestu-

deerd, hij was toch met hart en ziel een vergelijkend anatoom en zoöloog - hij was niet voor niets 

hoogleraar zoölogie geworden. In Utrecht was hij de beste lector die de anatomie de laatste jaren 

had gehad. Met Van Bemmelen was de faculteit overtuigd weer iemand te vinden die in dezelfde 

(morfologische) richting ging werken.  

Voor de tweede plaats waren dus wel twee artsen, Dubois en Spronck gepolst. Hoewel Fürbrin-

ger Dubois omschreef als iemand “van wien men op anatomisch gebied de beste verwachtingen 

mag koesteren” gaf deze uiteindelijk te kennen helemaal niet in aanmerking te willen komen om-

dat hij, zoals al gezegd, in Amsterdam een betere betrekking had gekregen. 

Spronck was wel beschikbaar. Hij was bijna gepromoveerd, bezat een grote kennis en ijver en 

werd door zijn Amsterdamse leermeesters van de pathologie en de pathologische anatomie ge-

roemd. Hij had zich met de beschrijvende anatomie weliswaar niet meer beziggehouden dan 

voor zijn onderzoek vereist was, maar was niet ongenegen om zich in die richting te ontplooien. 

De faculteit gaf Spronck dus op als tweede kandidaat. Hun voorkeur bleef uitgaan naar een Phi-

losophiae Doctor (Van Bemmelen) die zich aan de vergelijkende anatomie gewijd had. Deze we-

tenschap was immers inniger verwant met de descriptieve anatomie dan “eenige tak der eigenlijke 

geneeskunst.”224  

Toch kreeg de faculteit, met Koster voorop, niet haar zin, want het was Spronck die werd be-

noemd. Koster was hierover natuurlijk zeer teleurgesteld. Hij vond het hoogst merkwaardig dat 

zijn voorkeur hem geweigerd was.225 Dit was natuurlijk ook opvallend, gegeven dat de medische 

faculteit ogenschijnlijk unaniem voor een andere kandidaat was. De benoeming van Spronck zal 

te maken gehad hebben met de houding van Donders, die lastig en dwingend kon zijn in dit 

soort aangelegenheden. Menig faculteitslid ergerde zich aan zijn handelwijzen.226 Nadat Spronck 

al benoemd was gaf Donders te kennen dat hij in de discussie voorafgaand aan de aanbeveling 

van Van Bemmelen en Spronck niet voldoende was gehoord. Hij had toen namelijk te kennen 

gegeven dat in de aanbevelingsbrief met meer nadruk moest worden gewezen op een aantal bij-

komstige verdiensten van Spronck en hij meende zich te herinneren dat ook de andere faculteits-

                                                 
224 Afschrift brief fac. geneeskunde aan curatoren RUU 24-12-1885. Resoluties vergaderingen fac. geneeskunde 
RUU (1885-1891); HUA 292-2: 389. 
225 Resoluties vergaderingen fac. geneeskunde RUU (1885-1891), 25-1-1886; HUA 292-2: 389. 
226 Donders’ optreden leidde nogal eens tot ‘onregelmatige discussies’ (Resoluties vergaderingen fac. geneeskunde 
RUU (1885-1891), 28-1-1886. HUA 292-2: 389). 
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leden het hiermee eens waren.227 Tot zijn verbazing had hij naderhand gezien dat deze bijkomsti-

ge verdiensten helemaal niet waren genoemd. Ook was hierover niets in de notulen terug te vin-

den en Donders eiste dat dit alsnog gebeurde.  

Bovendien had Donders naar eigen zeggen ook kritische opmerkingen gemaakt over het betoog 

van Koster over de plaats van de anatomie, die evenmin in notulen waren opgenomen. Donders 

wilde nogmaals stellen dat volgens hem de anatomie van de mens in de medische faculteit juist 

niet moest worden gedoceerd als onderdeel van de vergelijkende anatomie, “maar als zelfstandig 

vak, met het oog op de behoeften der geneeskunde, en dat, terwijl vergelijkende anatomie en 

embryologie aan onze universiteit door den heer Hubrecht uitnemend vertegenwoordigd zijn, 

het hem daarom verkieslijk voorkwam voor het anatomisch onderwijs in de medische faculteit 

een medicus te zien optreden.”228  

Het is goed mogelijk dat Donders via zijn contacten bij de regering onderhands de beslissing ten 

gunste van Spronck had beïnvloed. Donders was getrouwd met de dochter van de hoogste amb-

tenaar op het ministerie van Binnenlandse zaken, mr P.F. Hubrecht, die een belangrijke rol 

speelde bij de beslissingen van de dienstdoende minister, Heemskerk.  

3.2 De benoeming van Rosenberg: wetenschappelijk anatoom van de nieuwe richting 

Uiteindelijk nam Koster in het voorjaar van 1888 ontslag. Wie kwam in aanmerking voor zijn 

opvolging? Donders en Engelmann bevalen met kracht Emil Rosenberg uit Dorpat aan, die eer-

der al door Gegenbaur genoemd was voor het professoraat in Amsterdam. Hij was één van zijn 

leerlingen uit de brede kring. Hoewel er niets over vermeld staat is het waarschijnlijk dat Rosen-

berg ook nu weer door Gegenbaur, of anders Fürbringer werd aanbevolen. De lijn tussen 

Utrecht en Gegenbaur en Fürbringer was kort, aangezien Engelmann zelf ook een leerling was 

van Haeckel en Gegenbaur.229  

Aan de curatoren werd vervolgens een aanbevelingsbrief geschreven. Allereerst wees de faculteit 

op een niet te onderschatten probleem: er bestonden geen Nederlandse geneeskundigen die voor 

de leerstoel in de anatomie echt geschikt waren. De Utrechtse faculteit wist waarover ze sprak: ze 

was vanwege haar herhaaldelijke zoektochten naar een lector goed op de hoogte welke jonge 

medici in Nederland zich aan de studie van de anatomie hadden gewijd. Onder hen waren er ze-

ker wel een paar die op den duur het professoraat in de anatomie waardig zouden kunnen bekle-

den, maar geen van hen had nu al zijn sporen verdiend. De faculteit was dus genoodzaakt om 

naar het buitenland uit te wijken. In Rosenberg meende ze de juiste kandidaat gevonden te heb-

ben. 

Emil Rosenberg was in de grote Duitstalige gemeenschap in Estland geboren en had geneeskun-

de gestudeerd aan de Duitstalige universiteit van Dorpat (Tartu) Hij was van 1868 tot 1875 

tweede prosector bij de anatomie in Dorpat geweest en in 1876 hier benoemd tot gewoon hoog-

leraar anatomie en ontwikkelingsgeschiedenis. Hij had voordien enige tijd als assistent bij Ge-

genbaur gewerkt.  

                                                 
227 Volgens Donders was Spronck na het behalen van het artsdiploma opnieuw assistent bij de pathologische ana-
tomie geworden en gaf hij daarmee eveneens blijk van zijn wetenschappelijke zin. Bovendien was men in Amster-
dam over zijn technische kwaliteiten vooral wat betreft de microscopische anatomie zeer te spreken geweest. 
228 Resoluties vergaderingen fac. geneeskunde RUU (1885-1891), 28-1-1886; HUA 292-2: 389. 
229 Resoluties vergaderingen fac. geneeskunde RUU (1885-1891), 25-5-1888; HUA 292-2: 389. 
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In zijn aanbeveling van Rosenberg voor het hoogleraarschap in Amsterdam had Gegebaur in 

1878 over hem geschreven dat zijn wetenschappelijke werk “Meistergültig” was en dat zijn ken-

nis van de menselijke en vergelijkende anatomie, de histologie en embryologie “buitengewoon 

groot” was. Gegenbaur bekende zelfs veel van Rosenberg geleerd te hebben, tijdens diens ver-

blijf in Heidelberg. Niet alleen was hij wetenschappelijk gezien een grote belofte, ook zijn on-

derwijs werd toen al zeer zeer geprezen. Daarom was hij aldus Gegenbaur volkomen in staat om 

de anatomie in zijn volle breedte te vertegenwoordigen.230 In de tien jaar na de Amsterdamse 

aanbeveling had Rosenberg te oordelen naar de aanbevelingsbrief van de Utrechtse medische 

faculteit inderdaad naam gemaakt als onderzoeker. Vooral zijn studies naar de ontwikkeling van 

de wervelkolom van de mens en de hogere dieren waren van belang. Deze hadden een geheel 

nieuw licht geworpen op de morfologische betekenis en het ontstaan van de verschillende on-

derdelen van deze structuur. Naast zijn verdiensten als onderzoeker was Rosenberg tevens uitge-

groeid tot een ervaren docent in de anatomie.  

In het geval dat de regering echter uitgesproken bezwaren tegen de benoeming van een vreemde-

ling had werd als tweede kandidaat Dr. K.F. Wenckebach (1864-1940), assistent bij de pathologi-

sche anatomie in Utrecht genoemd. Hoewel de faculteit niet verwachtte dat hij op korte termijn 

de aangewezen kandidaat was, meende ze wel dat hij dit op den duur kon worden. De faculteit 

baseerde zich op het zelfstandig ondernomen onderzoek van deze jonge wetenschapper op het 

gebied van de ontwikkelingsgeschiedenis en morfologie. Deze studies deden vermoeden dat er 

veel van hem te verwachten viel.231  

De keuze voor Rosenberg en Wenckebach als kandidaten, en dus de keuze voor de morfologi-

sche richting, ook door Donders, maakt duidelijk dat het de fysioloog eerder, in de kwestie van 

het lectoraat, niet primair te doen moet zijn geweest om de anatomische richting, maar om het 

laten vertegenwoordigen van die richting door een medicus. De regering stemde in met Rosen-

berg. Op 28 september 1888 hield hij zijn inaugurele rede Eine vergleichende Beurtheilung der verschie-

denen Richtungen in der Anatomie des Menschen. 

3.3 De crisis in de anatomie wordt onderkend 

Kort na zijn benoeming deed de faculteit mede namens Rosenberg het verzoek aan de curatoren 

om Wenckebach langdurig als assistent aan te mogen stellen bij de anatomie. Rosenberg hoopte 

dat Wenckebach zich zo volledig aan de morfologie kon wijden. De faculteit motiveerde het be-

lang dat ook zij hechtte aan Wenckebachs aanstelling. Niet alleen het anatomisch onderwijs in 

Utrecht was hierbij gebaat, “ook de studie der ontleedkunde in Nederland, die (..) behoefte heeft 

aan eenige bescherming zou er voordeel uit trekken.” De faculteit was goed op de hoogte van de 

crisis waarin de ontleedkunde in Nederland geraakt was. Er waren inmiddels maar weinig jonge 

medici die het vooruitzicht van een winstgevende geneeskundige praktijk opgaven om zich vol-

ledig te wijden aan basisvakken als de wetenschappelijke anatomie. Niet alleen stonden die vak-

ken niet in direct verband met de praktijk, bovendien vergde onderzoek in die richting een bij-

zondere aanleg en toewijding. “Zoo heeft dan ook de ervaring van den laatsten tijd maar al te 

duidelijk geleerd hoe groot het gebrek aan jeugdige ontleedkundigen is in het vaderland.” Noch 

                                                 
230 Brief fac. geneeskunde aan curatoren UvA, 1-4-1878. Bijlagen not. curatoren UvA 1878 nr. 213; GAA 279: 6.  
231 concept brief fac. geneeskunde aan curatoren RUU, 31-5-1888. Resoluties vergaderingen fac. geneeskunde RUU 
(1885-1891); HUA 292-2: 389. 
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in Amsterdam, noch in Utrecht werd immers het professoraat in de anatomie bekleed door Ne-

derlanders, maar door Duitsers. Het belangrijkste gevaar was wel dat deze na een kort verblijf in 

Nederland terug zouden keren naar hun vaderland. De faculteit wees op het recente vertrek van 

Fürbringer uit Amsterdam.  

Door Wenckebach aan te stellen kon de Utrechtse Universiteit iets gaan doen aan de armoede 

aan vaderlandse anatomen. Door hem in de gelegenheid te stellen zich aan de morfologie te wij-

den zou hij in de toekomst “de eer van ons vaderland, dat door zijn verleden ook op het gebied 

der anatomie een naam heeft op te houden,” kunnen handhaven. Er was nog een reden: het kon 

toch alleen maar een gunstig effect hebben op de studenten wanneer ze zagen dat het het univer-

siteitsbestuur ernst was om bijzondere aanleg en ijver te waarderen en degenen die zich zo on-

derscheidden te steunen door hen een plaats aan te bieden? Als de jeugdige ijverige Wenckebach 

door zijn aanstelling een eervolle wetenschappelijke loopbaan tegemoet zou zien, dan zou hier-

door ook bij anderen “loffelijke eerzucht [worden] opgewekt” en de liefde voor het wetenschap-

pelijk werk aan de universiteit worden opgewekt.232  

De curatoren verwezen de faculteit door naar het universiteitsfonds. Ook de beheerders hiervan 

bracht de faculteit vervolgens op de hoogte van de crisis in het vakgebied “waaraan de namen 

van zoovele Nederlanders roemrijk verbonden zijn.”233 De beheerders van het fonds vonden 

echter dat het de faculteit te zeer te doen was om het algemeen wetenschappelijk belang en niet 

dat van de universiteit. De faculteit ontkende dat: “Het onderwijs in de ontleedkunde stelt hooge 

eischen in deze dagen, zoowel omdat deze tak van wetenschap in de laatste jaren nieuwe banen 

geopend heeft, als wegens den grooten (..) van studenten in geneeskunde aan onze Universiteit.” 

Daarom had Rosenberg dus dringend behoefte aan een vaste assistent.234 Wenckebach werd ten-

slotte aangesteld, maar zou uiteindelijk maar drie jaar als assistent aanblijven.235  

Desalniettemin koos men in Utrecht dus volledig voor deze ‘nieuwe banen’ van de morfologi-

sche richting. Om deze goed tot haar recht te laten komen bezat het anatomisch kabinet nauwe-

lijks de juiste hulpmiddelen in de vorm van verzamelingen op het gebied van de microscopische 

anatomie en embryologie. Wilde Rosenberg de anatomie vanuit deze richting kunnen onderwij-

zen, dan moest daar natuurlijk in worden voorzien. Gelukkig had hij in eerste instantie zelf dit 

tekort kunnen ondervangen. Hij had in Dorpat een uitgebreide verzameling microscopische ana-

tomische en (vergelijkend) embryologische preparaten vervaardigd en aangekocht, die hij had 

meegenomen en al voor zijn lessen gebruikte. Het was natuurlijk allerminst gebruikelijk dat een 

hoogleraar onderwijs moest geven met zijn eigen bezit en daarom vroegen de curatoren zich af 

of deze verzameling niet door de universiteit kon worden aangekocht. Rosenberg had te kennen 

gegeven dat hij hiertegen in principe geen bezwaar had.236 De medische faculteit was het volledig 

eens met curatoren. “Onderwijs in morphologische wetenschappen kan alleen dan werkelijk 

                                                 
232 Afschrift brief fac.  geneeskunde aan curatoren RUU 20-11-1888. Resoluties vergaderingen fac. geneeskunde 
RUU (1885-1891); HUA 292-2: 389. 
233 Afschrift brief fac. geneeskunde RUU aan secretaris van de vereniging tot instandhouding van het oud-
studentfonds 14-2-1889. Resoluties vergaderingen fac. geneeskunde RUU (1885-1891); HUA 292-2: 389.  
234 Afschrift brief fac. geneeskunde RUU aan secretaris van de vereniging tot instandhouding van het oud-
studentfonds 2-3-1889. Resoluties vergaderingen fac. geneeskunde RUU (1885-1891); HUA 292-2: 389. 
235 Wenckebach werd in 1901 benoemd tot hoogleraar interne geneeskunde in Groningen en in 1911 in Straatsburg. 
In 1914 werd hij tot hoogleraar geneeskunde in Wenen benoemd. 
236 Brief curatoren RUU aan fac. geneeskunde, 3-10-1890. Ingekomen stukken en minuten uitgaande stukken fac. 
geneeskunde RUU 1880-1909; HUA 292-2: 396. 
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vruchtbaar zijn, wanneer althans de belangrijkste vormverschijnselen in natura kunnen gedemon-

streerd worden.”237 De universiteit voegde de daad bij het woord en kocht de verzameling van 

Rosenberg. Nu kon ook de Utrechtse universiteit, naast die van Amsterdam, bogen op een ana-

tomische instelling waarin op niveau in de evolutionair-morfologische richting kon worden ge-

werkt en onderwezen.  

Hoewel het Utrechtse laboratorium zijn beperkingen had - vanwege de krapte waren er bijvoor-

beeld geen ruimten beschikbaar waar geïnteresseerde studenten onderzoek konden doen - wist 

Rosenberg toch ook een aantal veranderingen ten gunste van het onderwijs (en onderzoek) in die 

nieuwe richting in te voeren. Zo werd het anatomisch museum ingericht tot lokaal voor micro-

scopisch onderwijs - ongetwijfeld om het werken met de nieuwverworven collectie goed tot zijn 

recht te laten komen. 

4. Ruge’s benoeming in Amsterdam: morfoloog, medicus, ontleder 

Zoals al gezegd verliep de benoeming van de opvolger van Fürbringer mede door diens actieve 

rol (en natuurlijk die van Gegenbaur) erg snel. Deze slagvaardigheid had echter ook te maken 

met de houding van de andere leden van de medische faculteit en de curatoren. Omdat iedereen 

zeer te spreken was geweest over Fürbringer werd aan zijn opvattingen over de juiste opvolger 

zeer veel waarde gehecht. Het zal dan ook niet verbazen dat ook nu weer een leerling van Ge-

genbaur uiteindelijk als meest geschikte kandidaat naar voren kwam.  

De opvolgingskwestie werd besproken op een vergadering van curatoren met de voorzitter en 

secretaris van de medische faculteit, begin juli 1888. Fürbringer kon daarmee heel direct zijn in-

vloed laten gelden, want hij was net dat jaar secretaris.  

Allereerst werd, net als in Utrecht, opgemerkt hoe lastig het was om in een geschikte kandidaat te 

vinden. Fürbringer noemde vervolgens een aantal namen van personen die eventueel in aanmer-

king kwamen: Max Weber, Eugène Dubois en hoogleraar pathologische anatomie C.H. Kuhn. 

Geen van dezen achtte hij echter geschikt of genegen om zijn plek in te nemen. Zo was Weber 

niet voor niets hoogleraar in de zoölogie geworden en had ook Dubois door zijn lectoraat op te 

geven en naar Indië te vertrekken aangegeven voor het professoraat niet in aanmerking te willen 

komen. 

De voorzitter van de medische faculteit, P. Klaasz. Pel stelde vast: “Onder de geleerden, die niet 

anatomie of zoölogie maar aanverwante vakken beoefenen, zal men geene personen vinden, die 

voldoen aan den dubbele eisch, om, met grondige kennis van anatomia humana, ook met het 

oog op hare geneeskundige toepassing, kennis van ontwikkelingsleer en van Anatomia comparata 

voor de wetenschappelijke beoefening der ontleedkunde gevorderd de geschiktheid te paren om 

als directeur der anatomische oefeningen van een groot aantal studenten te leiden.”238 Hiermee 

gaf hij de perfecte definitie van een evolutionaire morfoloog als hoogleraar anatomie.  

Vervolgens kwam J.W. van Wijhe aan bod. Die was eerder al in Utrecht ter sprake gekomen om-

dat hij zich kandidaat gesteld had voor het lectoraat anatomie. Van Wijhe was toen nog leraar 

natuurkunde in Almelo, maar had sindsdien besloten zich nadrukkelijker op een academische 
                                                 
237 brief hoogleraren Engelmann, Pekelharing en Spronck aan fac. geneeskunde RUU, 14-10-1890. Ingekomen stuk-
ken en minuten uitgaande stukken fac. geneeskunde RUU 1880-1909; HUA 292-2: 396. Afschrift brief fac. genees-
kunde aan curatoren, 29-10-1890. Resoluties vergaderingen fac. geneeskunde RUU (1885-1891); HUA 292-2: 389.  
 
238 Not. curatoren UvA, 2-7-1888; GAA 279: 2.  
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carrière te richten. In 1887 was hij tot eerste assistent bij de anatomie in Amsterdam benoemd, 

maar hij had hiervoor uiteindelijk bedankt omdat hij een prosectorschap had aanvaard bij hoog-

leraar anatomie Robert Wiedersheim in Freiburg.239 Vergelijkbaar met de discussies in Utrecht 

stelde ook de medische faculteit in Amsterdam dat men Van Wijhe minder geschikt achtte omdat 

hij geen medicus was maar zoöloog. Hoewel men had vernomen dat hij wel de ambitie had om 

medicus te worden, beschouwde men hem in de anatomie nog als een noviet.240 Een niet-

medicus was dus geen kandidaat.  

Kortom: de faculteit en bovenal Fürbringer waren tot de conclusie gekomen dat er in Nederland 

geen geschikte kandidaten waren. Over dus naar het buitenland. Zonder er veel aandacht aan te 

besteden werden de ogen afgewend van België en Frankrijk en gericht op Duitsland. Fürbringer 

stelde dat de persoon die het meest in aanmerking kwam Gegenbaurs leerling Georg Ruge was. 

Deze was al tien jaar assistent van Gegenbaur, had als onderzoeker uitmuntend werk verricht en 

was sinds vijf jaar opgeklommen tot buitengewoon hoogleraar naast Gegenbaur op diens labora-

torium. Als alternatieve kandidaten werden Robert Bonnet en Gustav Born genoemd. De eerste 

was aanvankelijk assistent bij de anatoom Kupffer in München en op dat moment hoogleraar 

anatomie in de diergeneeskundige faculteit in die stad; de tweede was een leerling van de ana-

toom Waldeyer uit Berlijn en inmiddels buitengewoon hoogleraar in de anatomie in Breslau. Aan 

het slot van deze vergadering werd door Fürbringer nog een brief voorgelezen van Gegenbaur 

aan Pel.241 De inhoud hiervan laat zich raden.  

Een week later vergaderden de curatoren nogmaals over de kwestie, maar nu zonder de facul-

teitsleden. De faculteit had inmiddels een aanbevelingsbrief opgesteld met Ruge als eerste kandi-

daat, Bonnet als tweede en Born als derde. De keuze voor deze drie Duitsers motiveerden ze 

door, zoals Fürbringer en Pel eerder al hadden gedaan, er op te wijzen dat er in Nederland geen 

geschikte hoogleraren, lectoren, assistenten in de anatomie of aanverwante vakken waren, noch 

andere jonge medici of zelfs jonge zoölogen zonder medische achtergrond. Nederland had dus 

echt een tekort aan anatomen. 

Curator Zeeman, speciaal belast met medische zaken, deelde de voorkeur voor Georg Ruge. Hij 

had zijn laatste publicatie gelezen. Hierin had Ruge zich een anatoom pur sang getoond, met een 

methode, opvattingen en vaardigheden die hem zeer geschikt maakten voor toekomstige medici. 

Zeeman noemde nog maar eens het eerste belang van de anatomie: “[D]e onmisbare grondslag 

voor den toekomstigen medicus en chirurg. Wat aan het onderwijs daaraan ontbreekt, kan hij 

later niet inhalen”. Daarom moest de hoogleraar niet alleen de theoretische anatomie beheersen, 

maar als docent en directeur van het laboratorium zelf ook het snijden meester zijn. Omdat 

Zeeman veel waarde hechtte aan Gegenbaurs aanbeveling, ging zijn voorkeur niet uit naar Bon-

net of naar de door Waldeyer aanbevolen Gustav Born.242 Deze twee waren immers in hoofdzaak 

embryologen. Allicht beheersten ze de anatomie wel theoretisch, maar praktisch gezien konden 

ze beter met de microscoop dan met het scalpel overweg. Ruge had als echte leerling van Ge-

genbaur een voorkeur voor de vergelijkend anatomische methode en was een bedreven snijder.  

                                                 
239 Not. curatoren UvA, 5-9-1887; GAA 279: 2. Zoals al gezegd behoorde deze Wiedersheim niet tot de leerlingen 
van Gegenbaur, maar wel tot de volgelingen van zijn onderzoeksprogramma. Van Wijhe sloot zich wat betreft on-
derzoek hierbij aan. Zie voor Van Wijhe paragraaf 5. 
240 Not. curatoren UvA, 2-7-1888; GAA 279: 2. 
241 Not. curatoren UvA, 9-7-1888; GAA 279: 2. 
242 ibid. 
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De keuze voor een nieuwe morfoloog werd door zowel curatoren als medische faculteit onder-

steund. De voorkeur voor Ruge was zo groot dat men zelfs geen Nederlanders op de aanbeve-

lingslijst wilde. De Amsterdamse gemeenteraad, die het eindoordeel bij benoemingen had, zou 

dan immers vanwege vaderlandszin zonder enige voorkennis deze mindere kandidaat kunnen 

benoemen. De curatoren stelden dat het niet zo was dat Nederland geen verdienstelijke jonge 

geleerden had, maar dat niet iedereen geschikt was voor deze vacature. Bovendien wees men op 

Utrecht, waar kort daarvoor ook de keuze op een Duitse anatoom, Rosenberg, was gevallen. 243 

In een besloten raadszitting van 20 juli 1888 werd de benoeming van Ruge besproken. Zoals te 

verwachten ontstond er discussie over het bestaan van Nederlandse kandidaten. De burgemees-

ter ontkende dat die er waren. Hij wist echter dat de curatoren er geen bezwaar tegen hadden om 

als tweede kandidaat een jonge Nederlander op de aanbevelingslijst te zetten, mits de raad met 

zekerheid bereid was Ruge te benoemen. Tegen dat idee kwam protest omdat zo alleen de schijn 

werd gewekt dat er nog iets te kiezen viel. De raad zag dan maar liever dat op de voordracht 

maar één persoon genoemd werd.244 Geheel tegen het gebruik in werd dus alleen Ruge voorge-

dragen. Hij werd op 5 september 1888 benoemd.245  

4.1 Duitse twijfel over de medische waarde van de morfologie 

Dat het ook bij de tweede benoeming van een Duitse morfoloog in Amsterdam hoofdzakelijk te 

doen was om een ervaren wetenschappelijk onderlegd medicus en veel minder om de specifieke 

evolutionair-morfologische richting zegt vooral iets over het pragmatisme van de bestuurders 

van de universiteit. Meer nog dan eertijds bij de benoeming van Fürbringer werd er bij Ruge op 

gewezen dat met het oog op de toekomst van studenten geneeskunde hij toch echt een weten-

schappelijk onderzoeker zijn moest. Voor deze wetenschappelijke beoefening wees men welis-

waar op het belang van ontwikkelingsleer en vergelijkende anatomie, maar desondanks gold zijn 

praktische vaardigheid als een belangrijker criterium.  

Daarmee ging men in Amsterdam voorbij aan een discussie in Duitsland in de jaren 1870-80 

over het praktisch medisch nut van de morfologische richting. Vertegenwoordigers van de twee 

oudste richtingen in de anatomie, de descriptieve en topografische, stelden dat wetenschappelijke 

(fysiologische of evolutionair-morfologische) aspiratie nooit mocht afleiden van wat zij als de 

primaire bestaansgrond van de anatomie beschouwden: haar praktische nut voor de kliniek. Een 

van de meest uitgesproken vertegenwoordigers van deze opvatting, Wilhelm Waldeyer, uitte zijn 

kritiek aan het begin van de jaren 1880. Waldeyer zag anatomie eerder als een kunst dan een we-

tenschap, die op een zo eenvoudig mogelijke manier een beeld van de bouw van het menselijk 

lichaam aan de studenten moest presenteren. Wetenschappelijke motieven mochten bij de ana-

tomie niet bepalend zijn. Het doel van het vak was om artsen te trainen en geen wetenschappers. 

Waldeyer vond dan ook dat morfologen in hun onderwijs te veel tijd besteedden aan deze weten-

schap. De studenten moesten eerst maar eens de kale feiten leren, voordat ze de theorieën tot in 

detail te horen kregen.  

De eerste kritische geluiden ten opzichte van de medische relevantie van de evolutionair-

morfologische richting klonken echter al in 1873 in de aanloop naar de benoeming van Gegen-

                                                 
243 ibid. 
244 Not. besloten vergadering gemeenteraad Amsterdam, 20-7-1888; GAA 5079: 276. 
245 Not. curatoren UvA, 1-10-1888; GAA 279: 2. 
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baur in Heidelberg. Aanvankelijk was de helft van de leden van de medische faculteit voorstan-

der van de benoeming van een fysiologisch anatoom, met de verwachting dat deze zich in zijn 

onderwijs meer zou bezighouden met vraagstukken die door de kliniek werden opgeworpen in 

plaats van morfologische die geen praktische doelen dienden. Ook zij vonden de morfologie be-

ter aansluiten bij de zoölogie dan bij de andere vakken in de medische faculteit. Met hun voor-

keur voor een fysiologisch anatoom benadrukten deze faculteitsleden dus het praktisch medische 

belang van de anatomie zonder daarbij het belang van de anatomie als zelfstandige wetenschap 

over het hoofd te zien. 

Nadat Gegenbaur met één stem verschil uiteindelijk toch benoemd was, moest hij natuurlijk be-

wijzen dat zijn morfologie de praktisch medische benadering van de anatomie niet uitsloot.246 De 

argumenten die de evolutionaire morfologen aanvoerden om aan te tonen dat hun richting ook 

aan de basis stond van de topografische anatomie zijn al aan bod gekomen. Niet alleen Rosen-

berg, ook Fürbringer, maar bovenal Georg Ruge waren erg geïnteresseerd in de topografisch ana-

tomische verhoudingen vanuit evolutionair-morfologisch perspectief.247  

Overtuigd van de morfologische basis van de topografische anatomie wist Fürbringer (met Ge-

genbaur) te wijzen op de waarde van Ruge’s onderzoek en zijn praktische ervaring. Fürbringer 

wist de Amsterdamse curatoren en faculteitsleden van de vanzelfsprekendheid van het samen-

gaan van wetenschappelijk onderzoek en praktisch medische toepassing te overtuigen.  

5. Van Wijhe in Groningen: de benoeming van een Nederlandse bioloog 

Met de benoeming van Ruge kwam voor de derde maal het ontbreken van geschikte (jonge en 

tevens professorabele) Nederlandse anatomen met een medische scholing en daarnaast ook enig 

wetenschappelijk niveau aan het licht. Dit tekort bestond al meer dan tien jaar. Het werd tot 

driemaal toe opgelost door de benoeming van een Duitse evolutionaire morfoloog. Sinds Ge-

genbaurs betrokkenheid bij Fürbringers benoeming in Amsterdam en de belofte die Fürbringer 

ondanks zijn korte diensttijd inloste, waren de medische faculteiten bij de opvolgende benoe-

mingen steeds weer als eerste bij hem gekomen voor advies. De tweede keer was de rol van Für-

bringer zelf ook nadrukkelijker geworden. Bij de benoeming van Ruge hadden faculteit en cura-

toren zich zo door de mening van Fürbringer en Gegenbaur laten leiden dat er niet eens namen 

van jonge Nederlanders genoemd werden met uitzondering van Van Wijhe. Hij viel echter direct 

weer af omdat hij geen arts was. Gelukkig was Van Wijhe echter vastberaden in zijn streven. 

Minder dan een jaar na zijn Amsterdamse afwijzing kreeg hij een nieuwe kans. Mede door de rol 

van - andermaal - Fürbringer stonden zijn kansen er nu beter voor. 

Nadat in het voorjaar van 1889 de Groningse hoogleraar anatomie Van Braam Houckgeest zelf-

moord had gepleegd moest ook deze universiteit in een tijd van schaarste op zoek naar een ana-

toom. Vier personen werden door de medische faculteit als kandidaat genoemd. Naast Van Wij-

he waren dat Jakob Rotgans, dr. G. Jelgersma, prosector te Meerenberg en tenslotte Karl Barde-

leben, buitengewoon hoogleraar in Jena.248 Wat die laatste betreft stelde de faculteit dat deze 

werd aanbevolen als men aan de benoeming van een ‘vreemdeling’ de voorkeur meende te moe-

                                                 
246 Nyhart, Biology takes form 222- 227. 
247 Zie hiervoor hoofdstuk 5 paragraaf 1. 
248 Not. fac. geneeskunde RUG, 1-4-1889; GA 46: 600.  
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ten geven.249 Dat gebeurde dit keer niet. In Groningen bleek de keuze voor een Nederlander dui-

delijk belangrijker dan de anatomische richting: Bardeleben kwam uiteindelijk op de officiële 

aanbevelingslijst niet eens meer voor. Er waren dus wel degelijk geschikte jonge Nederlandse ge-

neeskundigen die het waard waren genoemd te worden. 

Aanvankelijk was niet Van Wijhe, maar Rotgans favoriet. Toch besloot de faculteit om Van Wij-

he op één te zetten en Rotgans op twee. Dit had met de opinie van Max Fürbringer en andere 

Duitse morfologen te maken. Omdat in de aanbevelingslijst de mening van Fürbringer over iede-

re kandidaat nadrukkelijk genoemd werd, is het waarschijnlijk dat de Groningse faculteit in hun 

zoektocht naar een opvolger vooral bij hem te rade was geweest.250 Voor hem was Van Wijhe 

favoriet. 

Dat daarvoor Rotgans op één had gestaan had te maken met de opinie van gewezen hoogleraar 

anatomie Middendorp. Waarom Middendorp, zelf hoogleraar pathologische anatomie, meer ver-

trouwen had in de medicus en chirurgisch buitengewoon bekwame Rotgans dan in de bioloog en 

embryologisch onderzoeker Van Wijhe laat zich raden. Voor hem was de anatomie meer een 

snijdende medische discipline dan een biologische wetenschap. Middendorp was het zo oneens 

met de mening van de faculteit om Fürbringer in zijn aanbeveling te volgen, dat hij besloot als 

enige tegen te stemmen en te kennen gaf zich ook afzonderlijk tot de curatoren te richten met 

zijn voordracht. 

Waarom Max Fürbringer en andere Duitse morfologen zo lovend waren over Van Wijhe, bleek 

uit de aanbevelingsbrief van de drie kandidaten van de faculteit aan curatoren. 

Jan Willem van Wijhe was in Duiven (G) geboren. Hij was in 1874 begonnen met de studie bio-

logie in Leiden. In 1880 promoveerde hij op het proefschrift Over het visceraalskelet en de zenuwen 

van den kop der ganoïden. Kort daarvoor had hij gedurende de zomermaanden op het anatomisch 

laboratorium van de vergelijkend anatoom Alexander Ecker in Freiburg gewerkt. In 1882 en 

1883 was hij assistent bij de zoölogie in Leiden geweest. Na het leraarschap in Almelo was hij 

sinds oktober 1887 prosector op het anatomisch laboratorium van Robert Wiedersheim in Frei-

burg. Dat prosectoraat hield overigens meer in dan alleen de leiding over het practicum anato-

mie. Net als op het lab van Gegenbaur gaf de prosector ook theoretisch onderwijs. Zo had Van 

Wijhe lessen in de humane en vergelijkende anatomie gegeven. In maart 1889 was hij in Freiburg 

honoris causa tot doctor in de geneeskunde gepromoveerd.  

Van Wijhe had inmiddels een aanzienlijk aantal wetenschappelijke publicaties op zijn naam.251 

Zijn interesse ging uit naar de embryonale ontwikkeling van de lagere gewervelden zoals kraak-

beenvissen. In zijn onderzoekingen toonde hij zich aldus de faculteit een ontleedkundige die zich 

“op het voetspoor van Gegenbauer, in de nieuwere anatomie en ontwikkelingsgeschiedenis” be-

woog.252 Hoewel geen leerling van Gegenbaur kon hij hier dus wel voor doorgaan. Dat bewees 

ook de opmerking van Fürbringer, die stelde dat Van Wijhe bepaald de aangewezen man was, 

                                                 
249 Not. fac. geneeskunde RUG, 14-4-1889; GA 46: 600. 
250 Bovendien was hij hoogleraar in Jena, waar Bardeleben onder hem werkte. Dat deze aanvankelijk als kandidaat 
genoemd was, wijst eveneens op een grote invloed van Fürbringer op de Groningse benoeming. 
251 Van Wijhe’s belangrijkste publicaties tot dan toe waren ‘Über die Mesodermsegmente und die Entwickelung der 
Nerven des Selachierkopfe’ (1882) en ‘Über die Mesodermsegmente des Rumpfes und die Entwicklung der Exkreti-
onsorgane bei Selachiern’ (1888). 
252 Net als Gegenbaur richtte Van Wijhe zich in zijn onderzoek naar de evolutie van gewervelden op de ontwikkeling 
van voor deze groep cruciale elementen als de kop en de segmenten. 
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“indien het zwaartepunt niet gelegd moet worden in de geneeskundige maar in de morphologi-

sche richting.” Maar ook andere morfologen prezen Van Wijhe. Zo  waren er lovende woorden 

van Anton Dohrn, directeur van het zoölogisch station in Napels, waar Van Wijhe in de jaren 

1881, 1883 en 1887 steeds gedurende enkele maanden had gewerkt. Dohrn rekende Van Wijhe 

tot de zeldzame “klare und starke Köpfe, die mit vorurtheilsloser Energie urtheilen und im Stan-

de sind den Widerstand der Tradition ebenso zu brechen wie sie den tollen Drauflos-raisonniren 

Einhalt gebiehen.” Zijn baas in Freiburg, Wiedersheim, schreef over Van Wijhe’s embryologi-

sche studies over de segmentatie en de kop van haaien dat ze “Wohlberechtigt Gegenbauer’s be-

rühmtem Werke an die Seite zu stellen sei”.253  

De tweede kandidaat, Jakob Rotgans, was inmiddels praktiserend geneesheer in Smilde, maar was 

zoals bekend ooit assistent van Fürbringer in Amsterdam geweest. Rotgans had een “buitenge-

wonen aanleg en bijzondere geschiktheid voor het maken van fijnere anatomische praeparaten.” 

Het met goud bekroonde antwoord op de prijsvraag en het hieruit voortgekomen proefschrift 

Bijdrage tot de kennis van het halsgedeelte der laatste vier hersenzenuwen waren aldus Fürbringer van blij-

vende waarde voor de anatomische kennis over deze zenuwen. Hoewel Rotgans zich nooit echt 

als docent had ontplooid, had hij als assistent voldoende ervaring opgedaan in het geven van 

praktisch anatomisch onderwijs. 

De derde kandidaat, dr. G. Jelgersma, had al sinds lang een grote voorliefde gehad voor de ana-

tomie en had zich in de psychiatrische inrichting in Meerenberg vooral ontplooid op het gebied 

van het onderzoek van het centraal zenuwstelsel. Volgens Fürbringer beschouwden grote ana-

tomen deze studies als nieuwe wegen op het terrein van de vergelijkende anatomie van de herse-

nen.254   

De curatoren zagen geen bezwaren in de aanbeveling van Van Wijhe. Op 24 mei 1889 werd hij 

benoemd tot hoogleraar.255 Op 24 september 1889 hield hij zijn inaugurele rede met de veelzeg-

gende titel Het lichaam van den mensch als getuigenis van zijne afkomst.  

Overigens zou Van Wijhe behalve als onvervalste evolutionaire morfoloog zich tijdens zijn pro-

fessoraat ook nadrukkelijk profileren als topografische anatoom, en hierin een geheel eigen me-

thode ontwikkelen. Deze bestond voor een belangrijk deel uit eigen topografisch-anatomische 

demonstraties rond de snijtafel. Dat Van Wijhe veel aandacht besteedde aan die topografische 

anatomie is goed te verklaren uit de discussies over de twijfel aan de medische relevantie van de 

evolutionaire morfologie en de manier waarop Gegenbaur en zijn leerlingen hier een oplossing 

voor zochten. Van Wijhe moest waarschijnlijk nog meer dan Gegenbaur en zijn leerlingen bewij-

zen met zijn anatomische richting de geneeskunde te dienen. Hij was immers niet alleen een evo-

lutionaire morfoloog, maar vooral een (vergelijkend) embryoloog en dan ook nog eens zonder 

medische achtergrond. Daarbij had in Groningen zijn meest directe collega (Middendorp) zijn 

visie over de richting van de anatomie al nadrukkelijk te kennen gegeven.  

Onder Van Wijhe ging de Groningse anatomie een succesvolle tijd tegemoet. In de meer dan 35 

jaar dat hij aan de universiteit verbonden was publiceerde hij een groot aantal embryologische 

studies. Zijn belangrijkste wapenfeit was echter de bouw van een nieuw laboratorium voor ana-

                                                 
253 Zie Van Wijhe, ‘Über die Mesodermsegmente und die Entwickelung der Nerven des Selachierkopfes’ (1882). 
254 Brief fac.  geneeskunde aan curatoren RUG 2-5-1889. Ingekomen stukken curatoren RUG 1889 nr 114; GA 47: 
389. 
255 Not. curatoren RUG (1889), 6-7-1889; GA 47: 152.  



 88 

tomie en embryologie, dat in 1909 zijn deuren opende. Het enige waar Van Wijhe in al die jaren 

niet in slaagde was in het vormen van leerlingen die zich net als hij op het anatomisch onderzoek 

en onderwijs richtten. Dit zal te maken hebben gehad met het kleine aantal studenten. Hierdoor 

was Van Wijhe’s rol ook bij de practica prominenter en was er minder assistentie nodig. 

6. Ruge’s opvolging door Bolk 

6.1 Ruge’s misrekening: het lectoraat van Seydel  

In Amsterdam, waar het aantal studenten al sinds de jaren 1870 rond de 100 schommelde, was 

het aantal assistenten zoals we zagen sinds de aanstelling van Fürbringer gegroeid tot rond de 

vier. Net als Fürbringer (en Gegenbaur) combineerde ook diens opvolger Ruge aanvankelijk 

kortdurende assistentschappen met langdurige - de laatste natuurlijk met de bijbedoeling om we-

tenschappelijke anatomen in de morfologische richting te kweken.256 Blijkbaar gaf Ruge die eigen 

kweek echter snel op, want al in 1890 haalde hij zijn belangrijkste langdurig assistent, Otto Emil 

Seydel uit Duitsland. Seydel was Ruge’s neef.257 Waarschijnlijk was hij voordien student-assistent 

geweest bij Gegenbaur in Heidelberg, want een jaar na zijn aanstelling in Amsterdam promo-

veerde hij bij hem op een evolutionair-morfologisch onderwerp, Über die Nasenhöhle der höheren 

Säugethiere und des Menschen. 

Seydels loopbaan verliep vlot in Amsterdam. In 1892 werd hij toegelaten als privaatdocent ana-

tomie en in 1894 benoemd tot lector. De curatoren waren met dit verzoek van Ruge akkoord 

gegaan op voorwaarde dat Seydel, gezien zijn (hoge) salaris, zodanig met Ruge zou samenwerken, 

dat er geen andere assistenten meer nodig zouden zijn.258 Met zijn benoeming tot lector werd de 

functie van Seydel op een vergelijkbare wijze uitgebreid als die van Dubois indertijd onder Für-

bringer. Allereerst moest hij natuurlijk colleges geven. Seydel onderwees ondermeer de osteolo-

gie, een aantal lessen in de topografische anatomie en de embryologie. Daarnaast omvatte dit lec-

toraat tevens de functie van prosector en eerste assistent, en Seydel had daarmee ook de leiding 

over het anatomisch practicum.259  

De benoeming van Seydel tot lector betekende echter nogal een risico. Ruge had een keuze ge-

maakt ten bate van de morfologische richting. Hij had liever een ervaren morfoloog die hij volle-

dig naar zijn inzichten kon opleiden, dan jaarlijks een stel studenten die als assistent vooral met 

het praktisch onderwijs bezig waren en maar zelden meer interesse toonden in morfologische 

zaken. Hij was hiermee weliswaar verzekerd van een anatoom en onderzoeker met wie hij goed 

samen kon werken, maar door diens aanstelling was meteen ook al het geld voor het assisterend 

                                                 
256 Eén van die assistenten die meerdere jaren bij hem bleef was T. Tanja, die kort na zijn aanstelling bij hem begon. 
Hoewel hij door het evolutionair-morfologisch onderzoek leek te worden gegrepen en hierover ook publiceerde (zie 
Tanja, ‘Über die Grenzen der Pleurahöhlen bei den Primaten und bei einigen anderen Säugethieren’) promoveerde 
hij in 1896 (in Freiburg) toch op een geneeskundig onderwerp en koos hij uiteindelijk ook voorgoed voor een ge-
bruikelijke carrière in de geneeskunde. 
257 Propria Cures 5-2-1898, 147. 
258 Brugmans et al., Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam, 1632-1932 674; Raadsbesluit van 25 
juli 1894. Seydel kreeg een jaarloon van 2500 gulden. Bij het zelfde besluit werd bepaald dat het gehele laboratorium 
van anatomie en fysiologie jaarlijks 5300 gulden kreeg voor assistentie. Van dit geld moest behalve Seydel ook de 
assistent van hoogleraar fysiologie Place betaald worden en de buitengewoon hoogleraar histologie Dr Jacobus van 
Rees. Er bleef daarna nog maar 200 gulden per jaar over (Brief B en W Amsterdam aan curatoren UvA, 16-12-1896. 
Bijlagen not. curatoren UvA 1897 nr. 766; GAA 279: 27). 
259 Brugmans et al.Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam, 1632-1932 674 
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personeel besteed. Waren er eerst drie of vier assistenten geweest op tachtig tot honderd studen-

ten, nu was het er nog maar één. En dat was eigenlijk veel te weinig. Dat vonden de studenten 

ook en die begonnen zich dan ook te roeren.  

Voor aanvang van het studiejaar 1894-95 deden de studenten hun beklag over de situatie in het 

onafhankelijk studentenblad Propria Cures. Hoewel Ruge zeer werd gewaardeerd, had de assisten-

tie bij het practicum sinds zijn aantreden veel te wensen overgelaten. Al vaak hadden de studen-

ten aangedrongen op meer assistenten, maar Ruge had hier steeds geen gehoor aan gegeven. 

Daarbij vonden ze de kwaliteiten van Seydel ook nog eens ver onder de maat. En nu werd door 

diens benoeming tot lector deze situatie niet verbeterd, maar juist verslechterd, omdat Seydel, 

“die toch al te veel hooi op zijn vork genomen had, ook nog voor zijn lectoraat zal moeten zor-

gen”.  

Behalve het aanhoudende gebrek aan assistentie dat met de benoeming volledig ontkend leek te 

worden, leidde het hoge salaris van de lector tot wrevel bij de studenten. Bij een benoeming op 

een dergelijk salaris “dient men ook, en wel in de eerste plaats, aan Hollanders de gelegenheid te 

geven tot mededinging”. Ten nadele van het onderwijs had Ruge dus zijn eigen landgenoot, die 

bovendien zijn neef was, begunstigd, en dit met goedkeuring van de medische faculteit, de cura-

toren en B en W. De studenten eisten de aanstelling van tenminste twee student-assistenten naast 

Seydel, anders dreigden ze weg te blijven bij de colleges van de lector en als dat niet hielp zelfs bij 

de practica.260   

De roep om meer assistentie was echter al gehoord. Want bij aanvang van de nieuwe cursus had 

de vijfdejaars student Lodewijk Bolk besloten zich als vrijwillig assistent aan het personeel van 

het anatomisch laboratorium toe te voegen. Bolk was voor de studenten en het anatomisch lab 

allerminst een onbekende.  

Lodewijk Bolk was op 10 december 1866 in Overschie nabij Rotterdam geboren als zoon van 

een gemeenteontvanger. In de zomer van 1888 was hij naar Amsterdam gekomen om hier ge-

neeskunde te gaan studeren. Die studie vorderde slechts langzaam, maar dat had alles te maken 

met zijn grote wetenschappelijke interesse. Zo was hij een actief lid van het medisch dispuutge-

zelschap Bis Repetita Placent, waar hij meerdere voordrachten over biologische onderwerpen hield.  

Ruge en Seydel kenden Bolk al enige jaren omdat hij zich in de loop van 1891 had gestort op een 

prijsvraag die namens Ruge door de medische faculteit was uitgeschreven. Bolk had op het ana-

tomisch laboratorium zijn onderzoek gedaan en won met het resultaat in mei 1892 een gouden 

medaille.261 Sindsdien was hij niet meer weggegaan. Met Ruges hulp werkte hij het antwoord van 

de prijsvraag om tot een lijvig artikel dat in 1894 in hét morfologisch vakblad verscheen, het 

door Gegenbaur opgerichte Morphologisches Jahrbuch.  

Tenslotte was Bolk ook voor de studenten op snijzaal geen onbekende. In de loop van het cur-

susjaar 1893-94 had hij Seydel waar het kon bij een aantal practica bijgestaan. Dit tot grote tevre-

denheid van de studenten. In Propria Cures sprak men de wens uit “[d]at de heer Bolk in de gele-

genheid moge zijn ook in de toekomst zijn krachten aan de anatomie te wijden”.262 Toen de stu-

                                                 
260 Propria Cures 4-9-1894, 416.  
261 De precieze inhoud van enige lezingen van Bolk bij B.R.P. en van de prijsvraag komen uitgebreid aan bod in 
hoofdstuk 5. 
262 Propria Cures 4-10-1894, 23. Bolk was zo goed ingevoerd in het wel en wee van het anatomisch laboratorium, dat 
hij Ruge en Seydel in bescherming nam in reactie op de ongezouten kritiek van de studenten op Seydel in P.C. Zo 
wees hij op het in zijn ogen belangrijke werk dat Seydel als rechterhand van Ruge deed ten behoeve van de uitbrei-
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denten aan het begin van de cursus 1894-95 dan ook vernamen dat hij ook een tweede jaar on-

bezoldigd het praktisch onderwijs zou bijstaan stelden ze: “vroegen wij twee student-assistenten, 

wij meenen dat de heer Bolk wel dubbel kan tellen.”263 In de jaren erna bleef Bolk wanneer hij 

tijd had het praktisch onderwijs assisteren en daarnaast wetenschappelijk onderzoek doen op het 

anatomisch laboratorium. Bovendien maakte hij een groot aantal platen en preparaten voor het 

anatomisch onderwijs. 

Ruge zag in dat Bolk blijk gaf van een meer dan gewone bekwaamheid in de anatomie. Toch be-

sloot hij pas aan het einde van 1896 om het gemeentebestuur te vragen of Bolk niet vanaf januari 

1897 als betaalde assistent kon worden aangesteld. Hij had zo lang gewacht omdat hij vond dat 

Bolk eerst zijn artsexamen zou moeten afleggen. Iemand kon zich volgens hem namelijk alleen 

voor een betrekking bekwamen, wanneer hij zich daaraan geheel kon wijden. Uit deze gedachte-

gang klinkt sterk de handelwijze van Gegenbaur door wat betreft het aankweken van morfologen 

binnen de anatomische setting. Als Bolk ook na zijn artsexamen voor de anatomie koos en niet 

voor de kliniek, was hij uit het juiste (morfologische) hout gesneden. Toen Ruge zijn verzoek 

deed had Bolk zijn artsexamen met succes afgelegd.264 Ruge stelde tevens dat ook hij al heel lang 

vond dat er een jonge kracht bij moest omdat hij ook wel inzag dat het onderwijs, de practica en 

de overige werkzaamheden te veel waren voor hem en Seydel alleen. Ruge vroeg B en W Bolk 

1000 gulden per jaar als salaris te geven, omdat dit assistentschap zijn enige baan was. Bolk was 

iemand, zo besloot Ruge, “die zich uit liefde voor de wetenschap geheel aan denzelven wijden 

wil.”265 

B en W waren echter niet overtuigd. Ruge was met de benoeming van Seydel tot lector op het 

hoge jaarloon van 2500 gulden toch akkoord gegaan met de eis van het gemeentebestuur dat dit 

lectoraat een functieomschrijving inhield die verdere assistenten overbodig maakte? Wat was er 

dan precies veranderd dat nu ineens een extra assistent nodig was?266 

Ruge wrong zich in bochten om enige speling te krijgen in de bij raadsbesluit van 1894 vastge-

stelde taakomschrijving van het lectoraat van Seydel. Zo stelde hij dat het nooit zijn overtuiging 

was geweest dat met de benoeming van Seydel tot lector volledig voorzien zou worden in de be-

hoefte aan assisterend personeel. Dit had hij ook aan de toenmalige wethouder van onderwijs en 

aan de curator voor medische zaken, Zeeman, duidelijk gemaakt. Niet alleen bij de practica, ook 

voor overige werkzaamheden was er behoefte aan meer assistenten.267 Dit alles wreekte zich in 

de kwaliteit van het onderwijs. Hij had nooit eerder om meer assistentie gevraagd omdat hij tot 

dan toe niet de geschikte persoon had gevonden, die de ambitie had om zich volledig op de ana-

tomie te richten. Ruge stelde dat het toch ook in het belang van de universiteit was dat ook een 

                                                                                                                                                        

ding van de verzameling van het anatomisch museum. De studenten antwoordden hierop dat ze het erg mooi von-
den dat Seydel zo goed kon samenwerken met Ruge en met hem zulke mooie preparaten wist te maken voor het 
anatomisch museum,  dit ‘tot heil van anatomisch Amsterdam’ maar dat hiermee het onderwijs niet verbeterde (Prop-
ria Cures 4-10-1894, 22). 
263 Propria Cures 4-10-1894, 22. 
264 Afschrift brief Ruge aan B en W Amsterdam, 26-11-1896. Bijlagen not. curatoren UvA 1896 (zonder volgnr); 
GAA 279: 26. 
265 Afschrift brief Ruge aan B en W Amsterdam, 26-11-1896. Bijlagen not. curatoren UvA 1896 nr. 758; GAA 279: 
26. 
266 Brief B en W Amsterdam aan curatoren UvA, 16-12-1896. Bijlagen not curatoren UvA 1897 nr 766; GAA 279: 
27. 
267 De belangrijkste hiervan was het vervaardigen of onderhouden van demonstratiepreparaten.  
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assistent zich niet tijdelijk maar blijvend en met lust en toewijding aan haar wilde binden. Dat de 

voorgedragen Bolk daartoe bereid was, was een “gelukkige omstandigheid”.268 

Curator Zeeman stond volledig achter Ruge. Hij achtte twee assistenten niet te veel. “Het on-

derwijs in de anatomie is toch zoo essentieel, dat wel geeischt kan worden, dat dit met bizondere 

zorg wordt behandeld.” Omdat Ruge echter tot de Paasvakantie naar Napels vertrokken was om 

daar in het zoölogisch station te werken wilde de burgemeester, tevens voorzitter van de curato-

ren, met een definitief oordeel wachten tot hij weer terug was.269  

Tijdens het verlof van Ruge kwam de onderbezetting bij het anatomisch onderwijs op een diep-

tepunt. Seydel nam de volledige leiding over het laboratorium op zich, op snijzaal slechts gehol-

pen door een student die Ruge hiertoe uit eigen zak betaalde.270 Gelukkig voor de studenten ging 

ook Bolk, nog steeds onbetaald, onvermoeid door met het assisteren op snijzaal. Toen werd Sey-

del echter ziek. Voor herstel van zijn gezondheid vertrok hij tot de zomer naar het Duitse berg-

land.271 Het lab had nu dus twee maanden geen leiding. Als noodgreep werd tot de terugkeer van 

Ruge diens vroegere assistent T. Tanja tijdelijk aangetrokken.272  

Nadat Ruge was teruggekeerd werd er door de curatoren eindelijk een besluit over Bolk geno-

men. Curator Zeeman benadrukte dat goede anatomen nogal zeldzaam waren en dat daarom de 

benoeming van Bolk wenselijk was. De voorzitter ging uiteindelijk overstag, maar alleen omdat 

de ziekte van Seydel de situatie had veranderd. Bolk werd eindelijk als betaald assistent aange-

steld.273 

Kort daarna, op 3 augustus, diende Ruge zijn ontslag in.274 Hij had het professoraat in de anato-

mie in Zürich aanvaard, een plek waarvoor hij sterk was aanbevolen door Gegenbaur.275  

6.2 Exit voor een Duitse richting? De benoeming van Bolk 

De opvolging van Ruge had meer voeten in de aarde dan die van Fürbringer. Wie beval Ruge 

aan? Als eerste Friedrich Maurer te Heidelberg, daarna Richard Semon te Jena en tot slotte zijn 

eigen neef Seydel.276 Friedrich Maurer was, na Fürbringer en Ruge, Carl Gegenbaurs derde assis-

tent die tot de kern van diens school behoorde. Hij begon in 1884 en werkte uiteindelijk onder 

Gegenbaur tot 1901.277 Richard Semon was een vroegere leerling van zowel Fürbringer als Haec-

kel. Hij was sinds 1891 buitengewoon hoogleraar in Jena bij de medische faculteit.278  

Het is duidelijk dat Ruge met deze aanbeveling de morfologische traditie van Gegenbaur in Am-

sterdam wilde continueren. In tien jaar tijd was er echter veel veranderd. Genoot Fürbringer veel 

aanzien bij zowel faculteit als curatoren en had hij vrijwel carte blanche in de aanbeveling voor zijn 
                                                 
268 Brief Ruge aan secretaris curatoren (zonder datum, maar tussen 17 en 19 december 1896 geschreven). Bijlagen n. 
curatoren UvA 1897 (zonder volgnr); GAA 279: 27. 
269 Not. curatoren UvA, 11-1-1897; GAA 279: 3. 
270 Brief Ruge aan curatoren UvA, 23-11-1896. Bijlagen not. curatoren UvA 1896 nr. 756; GAA 279: 26. 
271 Brief Seydel aan curatoren UvA, 21-5-1897. Bijlagen not. curatoren UvA 1897 nr. 842; GAA 279: 27. 
272 Not. curatoren UvA, 1-3-1897; GAA 279: 3. 
273 Not. curatoren UvA, 14-6-1897 en 12-7-1897; GAA 279: 3. Bolk kreeg een aanstelling voor een jaar, met terug-
werkende kracht vanaf 21 januari 1897 met een jaarwedde van 600 gulden.  
274 Not. curatoren UvA, 7-9-1897; GAA 279: 3. Het ontslag ging in op 16 oktober 1897. 
275 Nyhart, Biology takes form 213. 
276 Not. curatoren UvA, 6-12-1897; GAA 279: 3 
277 Maurer bestudeerde kieuwen van vissen, de embryonale kieuwboogstructuur bij hogere vertebraten en ook de 
morfologie en ontwikkeling van epidermale structuren zoals haren. Hij zou uiteindelijk Fürbringer opvolgen in Jena  
(Nyhart, Biology takes form 211). 
278 Nyhart, Biology takes form 164. 
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opvolger, voor Ruge gold dat veel minder. Ruges advies werd dan ook door de faculteit volledig 

genegeerd. De faculteit droeg in plaats hiervan de volgende personen voor: als eerste Lodewijk 

Bolk, dan Arthur van Gehuchten (1861-1915), hoogleraar anatomie in Leuven en als derde Van 

Wijhe uit Groningen.279 

De faculteit had Bolk op één gezet omdat hij als leerling en laureaat van de Amsterdamse univer-

siteit hoog gewaardeerd werd. Hij had, deels onder leiding van Ruge, een aantal belangrijke stuk-

ken op het gebied van de menselijke ontleedkunde en dan vooral de segmentale anatomie gepu-

bliceerd. Bovendien had hij tijdens de afwezigheid van Ruge getoond dat hij zeer goed in staat 

was om het praktisch werk op de snijzaal te leiden en dat hij volkomen vertrouwd was met de 

dagelijkse behoeften van het anatomisch onderwijs. De meerderheid van de faculteit zag in de 

leeftijd van deze jonge geleerde geen bezwaar voor de functie.  

Over van Gehuchten schreef de faculteit dat hij als wetenschappelijk man bekend stond. Hij had 

belangrijk onderzoek over de bouw van het centrale zenuwstelsel gepubliceerd. Men plaatste 

hem boven welke andere buitenlandse geleerde ook, omdat hij Nederlands sprak en verstond. 

Tenslotte werd over Van Wijhe geschreven dat hij doctor in de dierkunde was (en doctor honoris 

causa in de geneeskunde) en dat hij onderzoek op zoölogisch gebied deed.280 

Deze eerste aanbevelingslijst van de medische faculteit toont twee zaken duidelijk: ten eerste de 

volledig andere opvatting van de faculteit ten opzichte van ‘vreemdelingen’. De enige buitenland-

se kandidaat was een Belg, van wie met nadruk gesteld werd dat hij Nederlands sprak. Ten twee-

de komt naar voren dat de medische faculteit nu een duidelijk onderscheid maakte tussen het 

wetenschappelijk onderzoek van Bolk en Van Gehuchten, en dat van Van Wijhe, dat nadrukke-

lijk als dierkundig werd bestempeld. 

Het college van curatoren kon zich niet vinden in de voordracht van (de meerderheid van) de 

faculteit. Curator Zeeman had de meeste aanmerkingen. Ten eerste vond hij het niet kunnen dat 

een ongepromoveerde (Bolk) in de voordracht voor twee hoogleraren geplaatst was. Deze hoog-

leraren zouden zich beledigd kunnen voelen. Bovendien was volgens hem Van Wijhe niet ge-

schikt, omdat hij geen medicus was.281 

Zeeman had zich wat betreft de kwaliteiten van Bolk door Ruge laten informeren. Bolk had 

weliswaar uitmuntend onderzoek gedaan, maar, zo relativeerde hij, aan een hypothese over de 

segmentale opbouw van het lichaam die niet door hemzelf geformuleerd was. Volgens Ruge was 

Bolk een “ijverig en gewillig man, niet zonder talent, doch geenszins een genie.” Geleid door de 

beantwoording van de prijsvraag had hij zich te specialistisch, slechts aan één richting van de 

anatomie gewijd. Hij was volgens Ruge de “anatomie in vollen zin des woords niet meester” en 

het zou volgens hem onverantwoordelijk zijn om Bolk aan het hoofd van een groot anatomisch 

laboratorium te plaatsen. Ruge vond Seydel daarentegen wetenschappelijk gezien voortreffelijk. 

Zeeman had Ruge ook gevraagd wat hij van Eugène Dubois vond. Ruge antwoordde dat hij deze 

minder geschikt vond omdat hij zich niet volledig aan de humane anatomie had gewijd. Toch 

zou hij hem wel verkiezen boven Bolk.282 Zeeman had tenslotte ook bij Max Weber informatie 

ingewonnen. Ook hij was over Seydels wetenschappelijke kwaliteiten zeer te spreken. Zeeman 
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was tot de conclusie gekomen dat het wenselijk zou zijn om Seydel als opvolger van Ruge aan te 

bevelen. Bolk zou dan het lectoraat kunnen krijgen.  

De curatoren besloten de faculteit te berichten dat ze hun aanbevelingslijst niet konden overne-

men, vanwege de bezwaren tegen Bolk. Ze vroegen de faculteit alsnog twee personen te noemen 

die daadwerkelijk wel in aanmerking konden komen voor de functie, omdat ze het vermoeden 

hadden dat de twee die naast Bolk waren voorgedragen alleen ter opvulling op de lijst stonden.283  

De faculteit bleek echter zelf ook allerminst eensgezind geweest over de eerdere aanbeveling en 

dan vooral de plaatsing van Bolk. In antwoord op hun verzoek ontvingen de curatoren namelijk 

niet alleen een officiële brief van de faculteit, maar ook een aparte brief van de hoogleraren B.J. 

Stokvis (pathologie, (interne) geneeskunde en pharmacie), Th. Place (fysiologie en histologie), 

P.K Pel ((interne) geneeskunde) en A.A.G. Guye (oorheelkunde). Daarnaast had ook Max Weber 

een brief geschreven ter aanbeveling van Seydel. Aan de hand van deze brieven maakten de cura-

toren zelf een nieuwe aanbeveling voor B en W, met op nummer één Seydel en op twee Du-

bois.284  

Op deze voordracht volgde echter veel protest, in het bijzonder van de studenten geneeskunde. 

In Propria Cures van 5 februari 1898 werd hun verontwaardiging als eerste door een redacteur van 

het blad geuit. Waarom stond het Duitse neefje van Ruge op één en een Nederlander (Dubois) 

op twee? Hadden de protesten van de Amsterdamse hoogleraar verloskunde Hector Treub over 

een aanstaande benoeming van een Duitse vakgenoot (Döderlein in Groningen) een jaar eerder 

dan niets opgeleverd?285 Waar Propria Cures op doelde was de rel die Treub in het voorjaar van 

1897 had veroorzaakt door bij aanvang van een college deze Groningse benoeming aan te grij-

pen om zich tegen het grote aantal Duitse wetenschappers aan de Nederlandse universiteit te 

weer te stellen. En dat terwijl er zeker geschikte Nederlanders te vinden waren. Cynisch raadde 

Treub zijn studenten aan om maar geen wetenschappelijke aspiraties te hebben: als Nederlanders 

wachtte hen immers toch maar teleurstelling.286 Naderhand zette hij zijn opvattingen nog uitge-

breider uiteen in de brochure Universität und Vaterland. Uitgerekend aan de universiteit waar 

Treub zelf werkte en de faculteit waar hij zitting in had dreigde men weer voor een Duitser te 

kiezen. En in dit geval ook nog eens iemand (Seydel dus) die in capaciteiten onderdeed voor een 

Nederlander en bovendien oud-leerling van deze universiteit (Bolk). 

Een anonieme inzender had in Propria Cures een scherpere toon. Seydel was volgens hem mid-

delmatig in kennis, aanleg en prestige en dus niet de juiste man voor de plaats. Hoewel hij hem 

niet onsympathiek en zonder ijver vond, suggereerde hij dat hij door nepotisme naar Amsterdam 

was gekomen, hier lector was geworden ten koste van het onderwijs en door een geheime vrien-

denhulp nu het professoraat kreeg aangereikt. En dat terwijl de meerderheid van de professoren 

volgens de inzender voor Bolk was. De anonymus pleitte voor een keuze van de in zijn ogen su-

perieure Bolk.287  

In de opvolgende edities van het blad ontspon zich een strijd tussen voor- en tegenstanders van 

Bolk, Seydel en Dubois.288 Daarnaast richtten de studenten zich tot de gemeenteraad - collectief 
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286 Propria Cures 8-3-1897. 
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bij monde van de faculteitsvereniging van Amsterdamse geneeskunde studenten, Medicinae Studio-

sorum Societas,289 maar ook individueel. Zo deed op 16 februari A.J.W. van Waveren mede namens 

andere studenten het verzoek om voor Bolk te kiezen, “zullende zijne benoeming volgens hun 

bescheiden meening het meest in het belang zijn van de medische studenten.”290 K.H. Bouman 

schreef dat ook hij niet alleen voor zichzelf sprak wanneer hij zei dat “waar een Nederlander en 

een vreemdeling in aanmerking komen (...) het ten zeerste gewenscht is, dat de Nederlander 

worde benoemd.” Andere studenten waren het hiermee oneens en kozen voor Seydel.291 

De mening van de studenten werd meegenomen bij de raadsvergadering over de benoeming die 

op 23 februari plaatsvond. Officieel waren natuurlijk Seydel en Dubois door curatoren voorge-

dragen. Maar de discussie ging uiteindelijk veel meer over de keuze tussen Bolk, die niet eens op 

de voordracht stond, en Seydel.  

Hoewel hij over beiden positieve berichten had ontvangen verkoos raadslid Voûte Bolk boven 

Seydel. Bolk was nog jong, had plezier in de anatomie en was een wetenschappelijk man. Hij 

achtte hem geschikter dan Seydel, ten eerste omdat hij een Nederlander was en hij meende dat 

wanneer er een geschikte Nederlander was hier altijd voor gekozen moest worden. Ten tweede 

had Bolk zijn voorkeur omdat hij helder onderwijs had gegeven, door niet minder dan 45 studen-

ten gevolgd. Voûte had van de studenten gehoord dat Seydel als docent geschikt was, maar dat 

Bolk vanwege zijn accentloosheid als Nederlander een betere spreker was. 

Voûte stelde verder dat Bolk door alle ‘anatomen’ in de faculteit werd gesteund omdat men in 

hem een klinisch topografisch anatoom zag. Hij doelde hierbij op de hoogleraren J.A. Korteweg 

en J. Rotgans (beiden chirurgie), C. Winkler (neuropathologie en psychiatrie) en H. Treub (ver-

loskunde).292 Allen waren zij snijders in de kliniek. Ook de andere ‘anatoom’, hoogleraar patholo-

gische anatomie Kuhn, gaf de voorkeur aan Bolk. Tot de voorstanders van Seydel behoorden 

zoals al gezegd de fysioloog Place en oorheelkundige Guye en daarnaast vanuit de kliniek de niet-

snijders Pel en Stokvis. Opvallend detail was tenslotte dat Voûte stelde dat ook Ruge in eerste 

instantie voor Bolk was maar later toch voor Seydel koos.293  

De ‘anatomen’ waren dus unaniem vóór Bolk. Dat het ze daarbij niet zozeer om de benoeming 

van een Nederlander an sich ging, maar specifiek om de kwaliteiten van Bolk, bleek uit het feit dat 

ze aan Dubois, de Nederlander die wel officieel door de curatoren was voorgedragen, nauwelijks 

aandacht besteedden. Dat was ook het geval in raadsvergadering. De enige opmerking kwam van 

Wethouder Blooker van openbare gezondheid, eveneens een voorstander van Bolk. Hij oordeel-

de over Dubois: “geheel ongeschikt als docent voor een groot college van + 100 personen: 

slechts voor een klein college van 10 à 12 personen zou hij kunnen voldoen.”  

Het feit dat Dubois wel degelijk door zowel Place als Stokvis en Pel was aanbevolen toont echter 

dat de tegenstanders van Bolk niet automatisch voorstanders waren van Seydel. Ze vonden voor-

al Bolk niet geschikt. Die vermeende ongeschiktheid had waarschijnlijk met diens jonge leeftijd te 

maken en mogelijk ook met het feit dat hij ongepromoveerd was. Men twijfelde bovendien, in 

navolging van Ruge, aan zijn wetenschappelijke reikwijdte. Voûte zag in de jonge leeftijd van 

                                                 
289 Not. curatoren UvA, 18-2-1898; GAA 279: 3. 
290 Not. openbare vergadering gemeenteraad Amsterdam, 23-2-1898; GAA 5079: 77. 
291 ibid. 
292 Not. besloten vergadering gemeenteraad Amsterdam, 23-2-1898; GAA 5079: 281. 
293 ibid. 
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Bolk geen bezwaar. “[H]ij [zal] met de jaren wel meerdere ondervindingen (...) opdoen” waarna 

hij scherp opmerkte dat men Nederlanders in eigen land vooruit moest helpen. Wanneer men 

een Duitser koos vertrok die na verloop van tijd toch weer naar Duitsland.  

De burgemeester, tevens voorzitter van de curatoren, vond Bolk wel te jong. Hij dankte alles aan 

Ruge, die hem overal in had gesteund. Zo zou hij het onderzoek voor de prijsvraag aan hem te 

danken hebben: Ruge zou Bolks antwoord zelfs omgewerkt en uitgegeven hebben, wat hem 

door sommigen was kwalijk genomen. Volgens de burgemeester was Ruge niet tegen Bolk, alleen 

zag hij hem niet als zijn opvolger en Seydel wel. De burgemeester sloot zich bij die mening aan. 

Hierin sloot hij bovendien aan bij de mening van de curatoren, de minderheid van de faculteit en 

Max Weber 

Raadslid Polak sloot zich aan bij de mening van de burgemeester omdat hij veel waarde hechtte 

aan diens voorzitterschap van het curatorium. Van hoogleraren Place, Pel en Stokvis had Polak 

informatie over het onderzoek van Seydel ontvangen. In richting sloot dit aan bij Ruges onder-

zoek. Volgens Polak was deze richting voor de anatomie de juiste. Bolk, zo stelde hij, was hier-

van nog niet op de hoogte. Als bevestiging hiervan las hij een brief voor die afkomstig was van 

Max Weber. Polak besloot dat hij het ook eens was met de gedachte dat er in eerste instantie ge-

kozen zou moeten worden voor een Nederlander en noemde daarom Dubois nog maar eens.  

Wethouder Blooker was het niet eens met Polak wat betreft het oordeel van de curatoren. Om-

dat het voor de raad moeilijk was om iemand als wetenschappelijk docent te beoordelen hechtte 

hij meer aan het oordeel van de faculteit. Bolk was een ijverige anatoom die met zijn praktische 

kennis veel geld had kunnen verdienen maar dat niet wilde en in plaats daarvan een prijsvraag 

had beantwoord en brochures had geschreven die door zowel Rotgans als Winkler werden ge-

roemd. In reactie op de stelling van Polak dat Bolk de methode van Ruge niet goed beheerste, 

wees Blooker er op dat er tussen de leden van de faculteit een principieel verschil bestond in 

voorkeur voor een bepaalde wetenschappelijke richting van onderzoek. Ruge en ook Seydel ver-

tegenwoordigden de richting van Gegenbaur; Bolk een andere, en wel één die aansloot bij die 

van Van Gehuchten te Leuven.294 Hij paste hiermee beter in de medische faculteit dan Seydel, die 

meer thuis hoorde in de ‘filosofische’.  

De burgemeester leek dit onderscheid nogal vreemd. Hoe kon Bolk, die door Ruge gevormd 

was, nu ineens in een andere onderzoeksrichting werkzaam zijn? Ook het antwoord op de prijs-

vraag was in de traditie van Gegenbaur geschreven. Wat betreft de mening dat Seydel meer ge-

schiktheid was voor de filosofische faculteit stelde de burgemeester dat Seydel de anatomie heus 

niet slechts opvatte als een hulpwetenschap, als een middel, maar het beoefende als een hoofd-

vak.295 

De burgemeester had natuurlijk een punt. Bolk was door Ruge opgeleid en ook als betaald assis-

tent voorgedragen omdat Ruge in hem iemand van de juiste (morfologische) richting zag. Ruge 

vond Bolk echter nog te jong en op morfologisch gebied wetenschappelijk nog te onervaren, 

terwijl hij Seydel rijper achtte. 

Een meerderheid van de medische faculteit, een groep die hoofdzakelijk bestond uit jonge nog 

maar kort zittende hoogleraren, en merendeels uit ‘anatomen’, vond echter dat Bolk zich onder-

scheidde door iets wat zij belangrijk vonden: de daadwerkelijke medische relevantie van zijn onder-
                                                 
294 In de tekst staat ‘Van Gehuchte te Gent’.  
295 Not. besloten vergadering gemeenteraad Amsterdam, 23-2-1898; GAA 5079: 281. 
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zoek. Zij keken vanuit de klinische anatomische kant. Bolk had getoond daar een goed oog voor 

te hebben met de publicatie van de twee brochures in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. 

Vanwege het onderzoeksonderwerp, de in segmenten gerangschikte zenuwvoorziening van de 

huid bij de mens, meende men dat Bolk in zijn anatomisch onderzoek aansloot bij dat van de 

Belg Arthur van Gehuchten, die zich in de neurologische anatomie gespecialiseerd had. Vanwege 

deze klinische relevantie meende men bij Bolk dus een andere richting te herkennen, en dat ter-

wijl dit topografisch anatomisch onderzoek in feite niet verschilde van dat van Ruge.296   

In een breder verband had wethouder Blooker natuurlijk gelijk: zoals we zagen bestonden er in 

die tijd verschillende tradities van anatomisch onderzoek, waarvan de morfologische er slechts 

een was. Wel was het natuurlijk zo dat deze richting in Amsterdam sinds 1879 synoniem was met 

wetenschappelijke anatomie. Te oordelen naar de discussie in de raad en de mening van het me-

rendeel van de faculteit, was daar nu verandering in gekomen. De klinische anatomen wilden ie-

mand die niet alleen praktisch anatomisch geschikt was, maar ook gericht was op de medische 

zaak en niet op de evolutie. Wat dat betreft kwam deze kritiek overeen met die van Waldeyer op 

de benoeming van Gegenbaur in 1873.  

De raad nam tenslotte een besluit. Raadslid Fabius meende dat het niet gering was als acht leden 

van de faculteit voor Bolk waren. Hij vond het dan ook onverantwoord om in deze kwestie de 

curatoren te volgen in plaats van de (meerderheid van de) faculteit. Raadsleden Schippers en 

Voûte en wethouder Blooker gingen verder en wezen het advies van curatoren zelfs af. De bur-

gemeester verdedigde de curatoren. De mening van een meerderheid van de faculteit hoefde 

voor hen niet noodzakelijkerwijs een maatstaf te zijn. Ze waren bevoegd om hiervan af te wijken. 

De burgemeester vond ook dat er in de discussie te weinig aandacht was geschonken aan het 

oordeel van de minderheid van de faculteit.297 Men besloot uiteindelijk tot stemming over te 

gaan. Bolk kreeg 37 stemmen, Seydel maar één.298 Op 1 April 1898 aanvaarde Bolk met de inau-

gurele rede De morphotische eenheden van het menschelijk lichaam zijn ambt. Op 26 februari, drie dagen 

na de beslissing van de raad, nam Seydel ontslag als lector. Hij keerde terug naar Duitsland. 

Conclusie 

De crisis in de Nederlandse anatomie, zoals die in 1888 door de Utrechtse medische faculteit 

werd gesignaleerd, werd verklaard uit het “ongenegen zijn” van jonge medici en medische stu-

denten om een financieel zekere toekomst in de maatschappij op te geven voor een positie als 

(karig betaald) universitair onderzoeker en assistent in een vakgebied dat niet of nauwelijks ver-

band hield met de kliniek en met het doel van de medische opleiding. Hiermee is het dilemma 

waar de anatomie voor stond aardig geschetst: wetenschappelijk anatoom worden stond haaks 

op waar de medische opleiding voor diende, namelijk arts worden. 

Afgezien van de in het eerste hoofdstuk aan bod gekomen opkomst van de wetenschappelijke 

geneeskunde die had geleid tot een statusverlies van de anatomie en de eis van wetenschappelijk-

heid die de anatomie in een soort identiteitscrisis bracht, had het tekort aan jonge anatomen te 

maken met drie kwesties: ten eerste met de keuze voor een specifieke richting van dat weten-
                                                 
296 Ik kom hier in volgende hoofdstukken uitgebreid op terug. In hoofdstuk 3 komt de medisch relevantie van Bolks 
onderzoek aan bod, terwijl in hoofdstuk 5 wordt aangevoerd dat Bolks onderzoek toch primair aansloot bij de evo-
lutionair-morfologische school. Dat laatste werd echter tijdens de discussies niet zo gezien.  
297 Not. besloten vergadering gemeenteraad Amsterdam, 23-2-1898; GAA 5079: 281.  
298 Not. openbare vergadering gemeenteraad Amsterdam, 23-2-1898; GAA 5079: 77. 
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schappelijk onderzoek, ten tweede met de vermeende noodzaak van het Nederlanderschap van 

de anatoom, en ten derde met de eis dat de anatoom een arts moest zijn. In verband met het 

laatste speelde soms ook de medische relevantie van het onderzoek mee. 

Wetenschappelijke richting  

Waarom werden in de periode 1877-1898 zo vaak evolutionaire morfologen benoemd in Neder-

land? Allereerst is het opvallend dat in deze periode bij alle hoogleraarsbenoemingen weten-

schappelijke prestaties een hoofdfactor in de keuze waren. Veel minder van belang was het voor 

de faculteit en de bestuurders echter om welke specifieke wetenschappelijke richting het ging. Bij 

de Amsterdamse benoeming in 1879 maakte het niet zo uit of de anatoom een fysiologische of 

morfologische richting vertegenwoordigde, zolang hij maar wetenschappelijk was, terwijl men 

het in Amsterdam in 1888 vooral belangrijk vond dat het wetenschappelijk onderzoek van de 

anatoom bestond uit snijdend werk.  

De reden voor de overheersende aanwezigheid van evolutionaire morfologen heeft dan ook niet 

zozeer met de voorkeur van de faculteit of de curatoren te maken. De monopoliepositie kwam 

eerder voort uit goed lobbywerk van de belangrijkste vertegenwoordigers van deze Duitse school 

en het grote vertrouwen van faculteit en curatoren in hun oordeel. Gegenbaur was grotendeels 

verantwoordelijk voor de benoeming van de eerste evolutionaire morfoloog, Max Fürbringer in 

Amsterdam, en ook voor de aanstelling van diens prosector, Max Weber. Fürbringer wist (mede 

door het lectoraat in de anatomie van Weber in Utrecht) vervolgens in Nederland zo’n goede 

reputatie op te bouwen, dat zijn oordeel in ieder geval in de benoemingen van Van Wijhe in 

Groningen en Ruge in Amsterdam doorslaggevend was. In Utrecht speelde zijn mening mogelijk 

mee; in ieder geval was men hier door Gegenbaur op het spoor van Rosenberg gebracht.  

De manier waarop Gegenbaur actief werkte aan de institutionele verspreiding van het onder-

zoeksprogramma is al door Nyhart beschreven.299 Ze stelde ook dat Fürbringer als oudste leer-

ling gaandeweg die rol van Gegenbaur overnam. Het lijkt er sterk op dat hij hierin in zijn Neder-

landse tijd ervaring opdeed. Een cruciale factor kan de reputatie geweest zijn die Fürbringer in 

Amsterdam opbouwde. Ondanks de gebrekkige faciliteiten voor onderwijs, het klimaat en de 

grote onderwijsdruk waardoor voor onderzoek nauwelijks tijd was, kreeg hij veel waardering. Hij 

werkte hard en gaf lessen die (zeker na de ongeïnspireerde lessen van Berlin) verfrissend nieuw 

waren. Hij had een goed oog voor wetenschappelijk talent en trachtte een soort onderzoeks-

school op te bouwen. Met Fürbringer in Amsterdam en diens voormalige prosector Weber in 

Utrecht maakte de evolutionaire morfologie in de jaren 1880 in Nederland een succesvolle epi-

sode door. Toen dus in 1888 en 1889 drie nieuwe anatomen benoemd moesten worden, was 

Fürbringer de aangewezen persoon om naar te luisteren.  

In zijn oordeel wist Fürbringer echter ook feilloos op heersende trends binnen medische facultei-

ten in te spelen. In Amsterdam vond men het belangrijk dat de nieuwe anatoom een medicus 

was en goed kon snijden, terwijl het Nederlanderschap veel minder belangrijk was. Dus was de 

Nederlandse Van Wijhe uiteindelijk geen kandidaat omdat hij geen arts was. In Groningen had 

Fürbringer aanvankelijk zijn assistent in Jena, Bardeleben voorgedragen, maar omdat hier het 

Nederlanderschap het belangrijkste criterium leek te zijn wist hij in zijn advies Van Wijhe op de 
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voorgrond te plaatsen en niet Rotgans, die aanvankelijk op één stond. Hoewel Rotgans een me-

dicus was en een bekwame ontleder, had Van Wijhe zich meer bewezen op het gebied van de 

evolutionaire morfologie.  

Dat in Nederland de evolutionaire morfologie bloeide had niet alleen te maken met de versprei-

ding door Nederlandse leerlingen en volgelingen van Gegenbaur of Haeckel. Door het gebrek 

aan eigen anatomen, en door de overtuiging dat Duitsland wat betreft de wetenschappen voorop 

liep werd de Nederlandse anatomie in feite vanuit de Duitse morfologische centra Jena en Hei-

delberg aangestuurd. Je zou zelfs kunnen betogen dat Amsterdam voor de school van Gegen-

baur een oefenlokaal voor het anatomisch professoraat was. Na het vertrek van Fürbringer en 

Ruge trachtte men immers de derde kernleerling Maurer op de Amsterdamse plek te krijgen.  

De vraag kan bovendien gesteld worden of er tegen het einde van de jaren 1880 nog wel zo’n 

tekort aan Nederlandse anatomen was. Aan het begin was dat er zeker, maar aan het einde waren 

er toch vier te noemen: Wenckebach, Rotgans, Jelgersma en Dubois. Alle vier waren zij zowel 

medicus als wetenschappelijk geïnteresseerd. De Nederlandse anatomie was echter dusdanig in 

handen van de Duitse evolutionaire morfologen, dat men deze of andere jonge anatomen bij de 

Amsterdamse benoeming in 1888 niet of nauwelijks de moeite van het noemen waard vond. In 

feite belemmerde de evolutionaire morfologie tegen het einde van de jaren 1880 de opkomst van 

nieuwe jonge Nederlandse anatomen. In ieder geval liet de benoeming van Bolk zien hoe groot 

het vertrouwen in de evolutionair-morfologische richting was geworden. Ondanks de tegengelui-

den van faculteit en studenten hielden de curatoren hardnekkig vast aan het advies van Ruge. Dit 

bewijst hoe de evolutionair-morfologische richting in Amsterdam de status had gekregen van 

enige juiste richting - een heel ander beeld dan Nyhart gaf van de situatie in Duitsland. Met de 

benoeming van Bolk kwam daar verandering in. In de argumentatie ten gunste van Bolk speel-

den het Nederlanderschap maar vooral de medische relevantie van zijn onderzoek een belangrij-

ke rol. 

Nederlanderschap  

Bij alle drie de benoemingen van buitenlandse evolutionaire morfologen kwam de vraag of er 

geen (geschikte) Nederlandse kandidaat te vinden was op enig moment aan bod. Hierbij speelde 

het door nationalisme aangewakkerde groeiende zelfbewustzijn in Nederland een rol. Na het 

kortdurende professoraat van Fürbringer in Amsterdam werd de nationaliteitskwestie scherper 

aangezet; de universiteit was niet gebaat bij vroegtijdig naar huis terugkerende buitenlanders. De 

roep om jonge Nederlandse anatomen in Utrecht in 1888 verwijst onder andere hiernaar. Een 

half jaar later in Groningen was het Nederlanderschap blijkbaar zo belangrijk dat ondanks de ac-

tieve bemoeienis van Fürbringer geen Duitsers op de aanbevelingslijst stonden. De opvolgings-

kwestie van Ruge vormde het definitieve omslagpunt.  

In de jaren 1890 groeide de irritatie over de Duitse wetenschappers in Nederland. Niet alleen bij 

de anatomie, op veel meer plaatsen in Nederland waren Duitse medici benoemd. Glashard stelde 

Hector Treub, die de anti-Duitse gevoelens een stem gaf, dat die benoemingen hadden plaatsge-

vonden op posities waarvoor best geschikte Nederlanders te vinden waren geweest. Alsof jonge 

Nederlandse medici wetenschappelijk niet meer meetelden. Tenslotte was natuurlijk de grootste 

ergernis dat uitgerekend in Amsterdam, waar de twee opvolgende anatomen uit Duitsland na 

korte tijd de wijk hadden genomen en waar Treub zelf hoogleraar was, men voor de derde keer 
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een Duitser wilde benoemen. En dat terwijl er ook een geschikte Nederlander was: Lodewijk 

Bolk.  

Medische relevantie  

In eerdere historische publicaties waarin de opvolgingskwestie van Ruge aan bod kwam,300 werd 

sterk de nadruk gelegd op het anti-Duitse element in deze benoemingsprocedure. Bovendien 

werd in de strijd tussen voor- en tegenstanders van Bolk een strijd tussen de jonge en de oude 

leden in de faculteit gezien. Eén belangrijk element werd tot nu toe echter over het hoofd gezien: 

de medische relevantie die men in het onderzoek van Bolk meende te herkennen.  

Anders dan in Duitsland speelde de discussie over de medische relevantie van het morfologisch 

onderzoek of van de morfologische benadering voor het medisch onderwijs in het Nederland 

van na de wet op het hoger onderwijs lange tijd geen rol. In Duitsland moest Gegenbaurs rich-

ting de competitie aangaan met andere anatomische stromingen. Volgens veel anatomen en an-

dere leden van de medische faculteiten deden de fysiologische, topografische en descriptieve ana-

tomie meer ter zake in het medisch onderwijs dan de morfologie. Wetenschappelijkheid van de 

anatomie werd wel van belang geacht, maar toch stond medisch nut voorop. Daarmee hadden 

vooral de topografische en descriptieve anatomie een voordeel. Steeds luider klonk het dat de 

morfologie - hoofdzakelijk vergelijkende anatomie - beter paste in de natuurfilosofische faculteit 

dan in de medische. Zo verloor de richting van Gegenbaur gaandeweg terrein in Duitsland, on-

danks dat Gegenbaur en zijn leerlingen hun best deden om te laten zien dat de wetenschappelijke 

morfologie juist aan het fundament stond van de drie andere richtingen.  

In Nederland was dat anders. De roep om een wetenschappelijk anatoom als hoogleraar of lector 

klonk vanaf 1876 steeds vaker. De wens tot wetenschappelijkheid betekende dat wat de anatomie 

betreft Nederland Duitser was dan Duitsland zelf.  

Bovendien stellen veel wetenschapshistorici301 dat men in Nederland weliswaar riep dat het doen 

van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek een belangrijke taak van de universiteit was, maar 

dat het er in de praktijk nog steeds op neerkwam dat de universiteit er vooral was als instelling 

voor hoger onderwijs - het waren vooral de overheden die aan deze opvatting bleven vasthou-

den. De anatomie in de periode 1877-1897 toont dat in ieder geval voor deze discipline deze stel-

ling niet opgaat. De curatoren aan de diverse universiteiten ondersteunden immers keer op keer 

de benoeming van wetenschappers die zich bezighielden met (evolutionair-morfologisch) onder-

zoek dat ver afstond van de medische praktijk. Deze keuze zou te maken kunnen hebben met de 

identiteitscrisis van de anatomie kort daarvoor: omdat het vak voordien geen eigen wetenschap-

pelijk karakter (meer) had, was de nieuwe wet bij uitstek een gelegenheid om daar met een nieu-

we prestigieuze richting uit het buitenland verandering in te brengen. Dat Amsterdam hierin het 

voortouw nam had alles te maken met de ambities van deze nieuwe universiteit om een weten-

schappelijke instelling van eerste rang te zijn.  

Dat de anatomie in Nederland na 1877 niet als dienend vak beschouwd werd maar als een heuse 

wetenschap betekende niet dat de discipline van zijn medische relevantie ontdaan werd. Bij de 

meeste benoemingen stond voorop dat de anatoom een kundige docent moest zijn die de stu-

denten dit medische basisvak goed kon doceren, zowel in theorie als praktijk. Hij moest goed 
                                                 
300 Zie o.a. Mooij, De polslag van de stad en Knegtmans, Professoren van de stad. 
301 Zie o.a. Theunissen, Nut en nog eens nut. 
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doordrongen zijn van het belang van die anatomie voor de geneeskunde. Om die reden eiste 

men in de meeste gevallen dat de anatoom zelf ook een medicus was. Iemand die zelf de medi-

sche opleiding had doorlopen wist bijvoorbeeld hoe belangrijk een goed begrip van de topografi-

sche anatomie was voor latere klinische richtingen zoals de chirurgie. Men twijfelde eraan of bij-

voorbeeld een zoöloog hiertoe ook in staat was. 

Anderzijds vonden de evolutionaire morfologen gehoor voor hun claim dat vanuit hun richting 

diezelfde topografische anatomie niet minder goed onderwezen werd. Rosenberg legde in zijn 

inaugurele rede uit hoezeer morfologie de topografische anatomie een wetenschappelijke basis 

gaf, Van Wijhe ruimde er in zijn onderwijs een nadrukkelijke plaats voor in en de als praktisch 

anatoom zeer vaardige Ruge paste topografische anatomie toe in zijn morfologisch onderzoek.  

Bij de benoeming van Bolk werd het evolutionair-morfologisch onderzoek in Nederland voor de 

eerste keer bekritiseerd vanwege zijn vermeend gebrek aan medische relevantie. En dit gebeurde 

niet alleen uit anti-Duitse motieven, of omdat jonge medische hoogleraren zich verzetten tegen 

de gevestigde opvattingen, maar bovenal omdat de tegenstanders van de evolutionaire morfolo-

gie in de medische faculteit zelf hoofdzakelijk snijdend werk verrichtten: voorstanders van Bolk 

waren hoogleraren in de verloskunde, chirurgie, pathologische anatomie en psychiatrie en neuro-

logie.302 Met de resultaten van Bolks segmentaalonderzoek (waarover in de volgende hoofdstuk-

ken meer) - in feite topografisch anatomisch onderzoek - waren vooral de hoogleraren chirurgie 

en psychiatrie zeer ingenomen. Bolks anatomisch onderzoek was voor hen, en ook voor andere 

chirurgen en neurologen, wel toepasbaar in de kliniek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
302 Hoezeer dit laatste vak tot de ‘snijdende’ behoorde zal in het volgende hoofdstuk duidelijk worden. 


