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3. Medische relevantie - Bolks nieuwe weg in het ontleedkundig onderzoek 

Inleiding 

De opvolging van Georg Ruge in Amsterdam was allesbehalve soepel verlopen. Een van redenen 

waarom de voorstanders van Bolk hem geschikter vonden dan Seydel had met de inhoud van 

twee brochures in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) te maken. In deze artikelen 

had Bolk de segmentaal gerangschikte innervatie van de huid van de mens nageplozen, speciaal 

om hiermee zijn medische collega’s uit de neurologische en chirurgische kliniek van dienst te 

zijn. Het zal niet verbazen dat tot de voorstanders van de benoeming van Bolk de Amsterdamse 

hoogleraar psychiatrie en neurologie Cornelis Winkler (1855-1941) behoorde. 

Bolk had dus laten zien dat het wetenschappelijke anatomisch onderzoek medische relevantie 

kon hebben. Daarmee was hij de eerste Nederlandse anatoom sinds twintig jaar die in zijn on-

derzoek aansloot bij andere medische disciplines. Dit hoofdstuk zal over deze ‘nieuwe’ medische 

relevantie van Bolks anatomisch onderzoek gaan. De centrale vraag hierbij is hoe Bolk precies 

met zijn onderzoek een bijdrage probeerde te leveren aan de vraagstukken op het neurologisch 

maar ook het fysiologisch gebied. 

De medische relevantie van het segmentaal-anatomisch onderzoek berustte behalve op vraag-

stukken uit de neurologische onderzoekspraktijk tevens op kwesties waarmee de fysiologie zich 

bezighield. Zo trachtte Bolk de fysiologen voorzichtig duidelijk te maken dat zij voor hun eigen 

studies het grote belang van dergelijk anatomisch onderzoek niet over het hoofd moesten zien. 

Later trachtte hij iets soortgelijks te doen met onderzoek naar de bouw van de kleine hersenen. 

Weer richtte hij zich tot de neurologen en fysiologen. Maar nu ging hij een stap verder: zonder 

een gedegen anatomische basis was fysiologisch onderzoek van dit orgaan zinloos aldus Bolk. 

“Zuerst anatomie und dann die fysiologie, indem zuerst fysiologie, dann nicht ohne anatomie”, 

zo sprak Bolk de grote Duitse anatoom en psychiater Berhard von Gudden (1824-1886) na.  

Bolk kwam met een nieuwe indeling van de kleine hersenen en met een hypothese over de speci-

fieke lokalisatie van functies in dit orgaan. Vooral in die nadruk op functielokalisatie vond hij 

aansluiting bij het op dat moment bloeiende mechanistisch-materalistische onderzoek naar de 

bouw en functie van het brein, waarin sinds het einde van de 19e eeuw vooral door Duitse psy-

chiaters het voortouw was genomen. In Nederland was de al genoemde Cornelis Winkler de lei-

dende figuur in dit onderzoek. Winkler stimuleerde tal van jonge onderzoekers tot het doen van 

neuroanatomisch, neurofysiologisch en neuropathologisch onderzoek.  

Hoewel er geen direct bewijs is voor de invloed van de dominante Winkler op Bolks onderzoek, 

is dit wel aannemelijk. Tussen de anatoom en psyschiater ontstond immers in de eerste jaren van 

Bolks professoraat een bloeiende samenwerking met in ieder geval één belangrijk resultaat. Bei-

den stonden namelijk aan de wieg van het Centraal Instituut voor Hersenonderzoek. Het insti-

tuut werd gevestigd in een aanbouw aan het nieuwe anatomisch laboratorium van Bolk en zou 

zich vooral richten op de (vergelijkende) anatomie van het zenuwstelsel. Op deze manier werd 

andermaal het belang van Bolks anatomie voor het neurologische onderzoek benadrukt.  

Tochkunnen we hier niet zonder meer van een succesverhaal spreken. Ik zal aanvoeren dat dit 

onderzoek naar bouw en functie van de hersenen vooral gebaat was bij een interactie tussen neu-

roanatomisch, neurohistologisch, neurofysiologisch en neuropathologisch onderzoek. Door de 

combinatie van onderzoeksmethoden (post-mortemonderzoek van patiëntenmateriaal, dierexperi-
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menten en histologische kleur- en snijtechnieken) was echt baanbrekend onderzoek nauwelijks 

ergens anders mogelijk dan in de kliniek en het laboratorium van de neuroloog/psychiater. Bo-

vendien was de bijdrage van macroscopisch anatomisch onderzoek zoals Bolk dat deed inmid-

dels gering - de neuro-onderzoekers hadden als het ware een fijnere kaart nodig en die werd ge-

leverd door de histologie. Hoe zeer de (macroscopische) anatoom door zijn methode beperkt 

was in zijn bijdragen aan het onderzoek van het brein zal worden getoond aan de hand van de 

kritiek op Bolks onderzoek naar de kleine hersenen. Scherper nog komt het verschil tussen de 

beperkte anatomische methode en de veel ruimere keuze van de neuroloog aan het licht in de 

omgekeerde situatie: wanneer een neuroloog het professoraat in de ontleedkunde op zich neemt. 

Het geval van J.W. Langelaan, leerling van Winkler, toont wat er dan gebeurt. 

Aan het slot van het hoofdstuk stel ik, mede op basis van de constatering van het verschil in on-

derzoeksmethode tussen anatoom en neuroloog, de vraag in hoeverre Bolk met zijn medisch re-

levant onderzoek daadwerkelijk een bijdrage wilde leveren aan het de neurologische onderzoeks-

problematiek, of hierin vooral een middel zag om zijn eigen positie als anatoom te verbeteren. 

Was Bolk als anatoom werkelijk een nieuwe onderzoeksrichting ingegaan? 

1. Segmentale anatomie  

Bolks ‘Een en ander uit de segmentaalanatomie van het menschelijk lichaam’ I en II, verschenen 

in het NTvG, waren zijn eerste bijdragen aan dit algemeen medisch vakblad. Zijn eerdere stukken 

over de segmentale anatomie waren in het Morphologisches Jahrbuch gepubliceerd. Dit was een blad 

voor een internationaal publiek van wetenschappelijke specialisten. Het NTvG was een nationaal 

blad van algemeen medische strekking. Het was weliswaar toonaangevend en zeker ook weten-

schappelijk van niveau, maar stond toch vooral ten dienste van de (praktiserende) medici van alle 

specialismen.  

Bolk was op dat moment de eerste anatoom sinds bijna twintig jaar die in het NTvG publiceerde. 

Het toont hoezeer de ontwikkelingen van de wetenschappelijke ontleedkunde op medisch gebied 

tot stilstand waren gekomen. Bolks leermeester Ruge, diens voorganger Fürbringer, hun Utrecht-

se collega Rosenberg en de Groningse Van Wijhe waren door de evolutionair-morfologische 

richting gegrepen; hun Leidse collega Zaaijer was wat onderzoek betreft reeds lang in ruste en 

diende als anatoom slechts het onderwijs. Bolk blies dus nieuw leven in de medische dimensie 

van het vak en deed dit in de medische spreekbuis bij uitstek.  

Bolk zou overigens gedurende zijn hele loopbaan de inhoud van zijn wetenschappelijke artikelen 

heel specifiek laten aansluiten bij de doelgroep van de bladen waarin hij publiceerde. Fundamen-

teel wetenschappelijke stukken verschenen steeds in het Morphologisches Jahrbuch of het Zeitschrift 

für Anatomie und Morphologie. In het NTvG, maar ook bijvoorbeeld in de periodiek Geneeskundige 

bladen uit kliniek en laboratorium voor de praktijk behandelde hij onderwerpen die óf in de kern voor 

medici van nut waren, of die hoewel fundamenteel wetenschappelijk, toch een heel duidelijke 

toegevoegde medische waarde hadden.  

 

Wat was segmentale anatomie precies? Onder anatomen en fysiologen bestond geen discussie dat 

het menselijk (en dierlijk) lichaam van oorsprong een segmentale opbouw kende, en dat die seg-

mentatie tijdens de embryonale ontwikkeling gaandeweg was verdwenen door differentiatie en 

specialisatie van de diverse lichaamsdelen. Die oorspronkelijke segmentale opbouw was nog het 
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meest behouden gebleven in de rompwand: daar was de opeenvolging van min of meer gelijk-

vormige elementen als wervels, ribben, tussenribspieren, rechte buikspieren en ruggenmergze-

nuwen duidelijk waarneembaar.  

In de ledematen was de segmentatie vrijwel verdwenen.303 De enige manier waarop deze toch 

kon worden achterhaald, was aldus Bolk via ‘deductie en reflectie’ Net als in de rest van het li-

chaam worden ook in de ledematen de spieren en huid geïnnerveerd door takken van ruggen-

mergzenuwen, die ontspringen tussen twee wervels. Hiermee was hun oorspronkelijke segmenta-

le positie bepaald. Om te achterhalen tot welk segment de verschillende spieren en de huid van 

de ledematen oorspronkelijk behoord hadden, moest de loop van de zenuwen naar de huid en de 

diverse spieren gevolgd worden. Was die opgehelderd, dan kon gededuceerd worden welk deel 

van de huid of welk deel van een spier tot welk (oorspronkelijk) myotoom (spiersegment) en 

dermatoom (huidsegment) had behoord.304 Bovendien kon uit de aanhechting van de spieren aan 

de beenderen van arm of been gededuceerd worden uit welke segmenten dit niet-centrale deel 

van het skelet zich had ontwikkeld. Zo concludeerde Bolk bijvoorbeeld dat het bekken en de 

schouderbladen oorspronkelijk tot segmenten behoorden die meer naar voren (meer in de rich-

ting van de schedel) lagen dan hun uiteindelijke positie.  

Naast het achterhalen van het oorspronkelijke bouwplan kon de segmentale anatomie aan de an-

dere kant ook iets zeggen over de oorzaken die ten grondslag lagen aan de differentiatie van de 

afzonderlijke structuren vanuit die oorspronkelijke positie.305 Men kon dus twee kanten op: ener-

zijds verschafte de segmentale anatomie inzicht in de ontogenie, anderzijds in de oorzaken van 

de topografische verhoudingen tussen spier en zenuwstelsel.306 Daarmee was de segmentale ana-

tomie een vorm van topografische anatomie. Het belang van deze anatomische richting voor het 

onderwijs is in de vorige hoofdstukken voldoende aan bod gekomen; de studie van de segmenta-

le innervatie had nu dus ook het wetenschappelijk belang getoond. 

1.1 Segmentatiestudies door de fysiologie 

De studie naar de segmentale innervatie van spieren en huid was in de tijd van Bolk een onder-

zoeksgebied dat door fysiologen werd gedomineerd, zo schreef hij in 1898 in een historisch 

overzicht.307 In zo’n sterke mate zelfs, dat alle fundamentele vragen op dit gebied het eerst door 

fysiologen waren gesteld en langs de weg van het dierexperiment beantwoord. Daarmee hadden 

hun resultaten slechts betrekking op de situatie bij dieren.308 

Een van de problemen waar ook de fysiologen niet uitkwamen, was de segmentale innervatie van 

de ledematen. De ruggenmergzenuwen die huid en spieren van armen en benen bedienden, 

kwamen namelijk samen in netwerken (zogenaamde plexussen), waaruit ze als samengestelde ze-

nuwtakken naar de ledematen gingen. Fysiologisch was daardoor niet na te gaan welke zenuw 

feitelijk welk deel van de spier of huid van de extremiteit voor zijn rekening nam. Grote Duitse 

anatomen als F.S. Merkel en L. Edinger volgden de fysiologen in hun bevindingen en stelden dat 

                                                 
303 Bolk, ‘Beziehung zwischen Skelet, Muskulatur und Nerven dargelegt am Beckengürtel, an dessen Muskulatur 
sowie am Plexus Lumbosacralis’ (1894) 250. 
304 Iedere dermatoom of myotoom wordt door de aftakkingen van één afzonderlijke ruggenmergzenuw voorzien.  
305 Bolk, ‘Die Segmentaldifferenzirung des menschlichen Rumpfes und seiner Extremitäten I’ (1898) 467. 
306 Bolk, ‘Een en ander uit de segmentaal-anatomie van het menschelijke lichaam I’ (1897) 983. 
307 Bolk, ‘Die Segmentaldifferenzirung des menschlichen Rumpfes und seiner Extremitäten I’ (1898).  
308 Bolk, ‘Een en ander uit de segmentaal-anatomie van het menschelijke lichaam I’ (1897) 985. 
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de zenuwen door de samenkomst in de plexus de gecombineerde spierbewegingen uitvoerden als 

een functionele eenheid. De afzonderlijke spinale zenuwen hadden dus niet hun eigen spieren of 

spierdelen.309 Hiermee was er geen reden meer om er verder onderzoek naar te doen. 

De belangrijkste oorzaak waarom anatomen de segmentale verdeling van de zenuwen nauwelijks 

hadden onderzocht was echter van praktische aard. Prepareertechnisch was het zeer bewerkelijk 

om de ruggenmergzenuwen naar hun eindgebied in spier of huid te traceren. Wanneer ze zich 

ook nog eens tot plexussen samenvoegden werd het ondoenlijk geacht. De grote anatoom Henle 

had dit als eerste verwoord en hierover was onder de anatomen wel consensus: ‘non possumus’.310  

Sinds de jaren 1880 waren de anatomen volgens Bolk aan een inhaalslag bezig. Tot deze anato-

men behoorden Bolks leermeester Ruge en diens voorganger Fürbringer. Sinds Bolks antwoord 

op de prijsvraag van de medische faculteit die door Ruge was ingediend, hoorde hij hier nu ook 

bij.311 Het met scalpel en pincet traceren van de zenuwen en hun aftakkingen, het opdelen van de 

zenuwvezels in de plexus was weliswaar een hele klus, Bolk beaamde het van harte, maar het was 

wel degelijk mogelijk. Bolk was zelfs een stap verder gekomen dan zijn leermeesters. Na langdu-

rige technische oefening had hij bovendien bewezen dat het traceren van de zenuwen en hun 

vezelbundels in de plexus bij de mens veel verder mogelijk was dan tot op dat moment gedacht 

werd. Hij had zelfs de afzonderlijke spieren en de grenzen tussen de verschillende dermatomen 

weten te bereiken.312 

Bolk was overigens niet de eerste geweest die afzonderlijke spieren en huidregionen had bereikt. 

De Engelse onderzoekers A.M. Paterson en W.P Herringham waren hem voor geweest. Toch 

was zijn methode beter, stelde hij zelf. De Engelsen hadden slechts delen van het lichaam van 

verschillende individuen geprepareerd en hieruit naderhand de segmentatie van het gehele li-

chaam gecompileerd. Dit resultaat gaf weliswaar een globale indruk, om gefundeerde conclusies 

te trekken moest de segmentale verhoudingen van het gehele lichaam bij eenzelfde individu wor-

den uitgeplozen. Dan pas werd ook voldoende rekening gehouden met de zo veel voorkomende 

variaties in dit systeem. Voor zijn grote overzichtswerk ‘Die Segmentaldifferenzirung des men-

schlichen Rumpfes und seiner Extremitäten’, dat in 1898 en 1899 in vier delen verscheen en 

waarvan de twee stukken in het NTvG uit 1897 een soort Nederlandse voorpublicaties waren, 

had Bolk dat wel gedaan, en hierin bleek hij onovertroffen.  

Rond 1900 had het segmentaal-anatomisch onderzoek, waarin Bolk in de voorhoede meespeelde, 

inmiddels niet alleen de resultaten van het veel uitgebreidere fysiologisch onderzoek grotendeels 

bevestigd, ook kon het deze resultaten verklaren en daarmee een morfologisch fundament geven. 

Door het snijwerk konden de anatomen de opvatting dat de zenuwplexussen functioneerden als 

een eenheid verwerpen en aantonen dat functielokalisatie van afzonderlijke spinaalzenuwen in 

spiergroepen bestond. Zoals Bolk het zag in zijn historisch overzicht had de anatomie op het 

gebied van de segmentatie haar basispositie weer terugveroverd: vorm kwam vóór functie. 

                                                 
309 Bolk, ‘Die Segmentaldifferenzirung des menschlichen Rumpfes und seiner Extremitäten I’ (1898) 479-80. 
310 ibid. 467. 
311 De inhoud van de prijsvraag en Bolks antwoord komen uitgebreid aan bod in hoofdstuk 5 paragraaf 1.1. 
312 In het rompgedeelte van het lichaam volgden de dermatomen elkaar als regelmatige banden op. In de ledematen 
was door de differentiatie die regelmatige opvolging verstoord.  
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1.2 Segmentale anatomie voor de kliniek 

Hoewel de segmentale anatomie dus niet alleen voor de morfologie maar zeker ook voor de fysi-

ologie nieuwe inzichten had verschaft, wilde Bolk in de stukken in het NTvG niet te diep op deze 

wetenschappelijke kwesties ingaan. “Moge toch voor den anatoom het zoeken naar het verband 

tusschen geconstateerden feiten of verschijnselen het meest aantrekkelijke deel van zijn arbeid 

uitmaken, voor den klinikus hebben in casu slechts de feiten zelve waarde, daar zij door hem 

voor diagnostische doeleinden kunnen worden te hulp geroepen.”313  

Zoals al gezegd hadden twee groepen clinici specifiek baat bij Bolks resultaten: de neu-

ro(patho)logen en chirurgen. Niet omdat ze hiermee inzicht kregen in de oorspronkelijke seg-

mentale opbouw van het lichaam, maar vanwege de vaststelling van de specifieke grenzen van 

het gebied (van zowel huid als spieren) dat door elke afzonderlijk spinaalzenuw wordt geïnner-

veerd. Voor de neuro(patho)loog vormde de segmentale anatomie de enige en definitieve aanwij-

zing voor de precieze diagnose van neuropathische affecten. Voor chirurgen was het bij laesies 

van de wervelkolom vaak een onontbeerlijk hulpmiddel voor de bepaling van de plaats ervan, zo 

bezwoer Bolk zijn lezers.314  

Van specifiek belang was een goed inzicht in de precieze ligging van de dermatomen in de lede-

maten. Door de groei van de armen en benen uit de romp tijdens de embryonale ontwikkeling 

was hier zoals al gezegd de oorspronkelijke segmentatie van de dermatomen verstoord geraakt. 

Zo sloten oorspronkelijk opeenvolgende dermatomen niet altijd meer op elkaar aan, of lagen 

dermatomen die in de romp ver van elkaar verwijderd waren nu juist tegen elkaar. De ontrafeling 

van deze nieuw ontstane begrenzing in de ledematen (Bolk noemde ze differentiatiegrenzen, 

omdat ze het resultaat waren van differentiatie door ledemaatontwikkeling) beschouwde Bolk als 

het voor de kliniek meest waardevolle resultaat van zijn onderzoek. Omdat hier huidgebieden 

aan elkaar grensden die geïnnerveerd werden door ver van elkaar afstaande spinaalzenuwen, be-

stond er ook geen overlap tussen de kleinste vertakkingen van deze zenuwen. Geen overlap be-

tekende een duidelijk afgrensbare sensatie van pijn. In deze vaststelling lag de grootste diagnos-

tisch waarde.315 

Omdat van experimenteren met mensen natuurlijk geen sprake kon zijn, was voordat de anato-

men zich er op hadden gestort, de kennis van de segmentale innervatie bij de mens noodge-

dwongen beperkt geweest tot klinische waarnemingen. Om die reden was de kennis nogal frag-

mentarisch geweest. Voor de sensorische innervatie van de huid kon de kliniek zich zelf nog wel 

redden; immers bij uitval van een zenuw kon het gedeelte van de huid dat hierdoor gevoelloos 

geworden was vrij nauwkeurig worden vastgesteld. Maar de segmentale innervatie van de spieren 

was vrijwel onmogelijk langs klinische weg vast te stellen, omdat de meeste spieren door meerde-

re ruggenmergzenuwen werden geïnnerveerd. Een verlamde spier was maar zelden aan uitval van 

maar één zenuw te wijten. Bovendien was nauwkeurige vaststelling onmogelijk omdat bij een 

bepaalde beweging van het lichaam een groot aantal spieren samenwerken. Bij een stoornis in de 

beweging was het dan moeilijk om vast te stellen aan het uitvallen van welke spinale zenuwen dat 

te wijten was.316  

                                                 
313 Bolk, ‘Een en ander uit de segmentaal-anatomie van het menschelijke lichaam I’ (1897) 983. 
314 Bolk, ‘Die Segmentaldifferenzirung des menschlichen Rumpfes und seiner Extremitäten I’ (1898) 472. 
315 Bolk, ‘Een en ander uit de segmentaal-anatomie van het menschelijke lichaam I’ (1897) 995. 
316 Bolk, ‘De segmentale innervatie van romp en ledematen bij den mensch’ (1910) 2. 
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Hoewel de segmentale anatomie zoals Bolk die had uitgeplozen dus uit diagnostisch oogpunt 

voor de kliniek zeer belangrijk was, konden de eigen resultaten van chirurgen en neurologen juist 

vanwege de toevalligheid van de klinische waarnemingen volgens Bolk weinig of niets bijdragen 

aan de vergroting van de kennis over de segmentatie.317 Zo onderstreepte Bolk het onmisbare 

van de ontleedkunde in dit verband. 

Dat de clinici hem hierin gelijk gaven bleek uit de Leiddraad bij klinisch onderzoek over de segmen-

tale anatomie die Bolk na lang aandringen van die collega’s in 1910 publiceerde.318 Het was Bolks 

belangrijkste bijdrage aan het medisch onderzoek en zijn laatste over de segmentale anatomie. 

Belangrijke bladzijden in deze leidraad waren die waar Bolk van iedere spinale zenuw, en dus van 

segment tot segment beschreef welke spierbewegingen uitgevallen waren bij de uitschakeling van 

die zenuw. Bolk kon al die uitvalsverschijnselen naar eigen zeggen zo precies opstellen zonder 

gebruik te maken van klinische gegevens, door ze te deduceren uit zijn minutieuze ontleding van 

het eerder genoemde (individuele) lichaam.  

Bolk reikte de neurologen en chirurgen niet alleen de hand via zijn geschriften. Ze verzochten 

hem ook meermalen om zijn segmentaal-anatomische bevindingen vast te leggen in “plastische 

reproducties”. Tot dan toe moesten ze zich namelijk behelpen met onduidelijke en tegenstrijdige 

schetsen uit de literatuur. Aanvankelijk aarzelde Bolk echter. Vooral zijn resultaten van de hui-

dinnervatie in de ledematen weken belangrijk af van de algemeen geraadpleegde indelingen. Eerst 

wilde hij meer zekerheid. In 1900 was dat zover: klinische waarnemingen hadden de juistheid van 

Bolks langs anatomische weg verkregen resultaten bevestigd. Bolk durfde het nu aan om gips-

modellen van de segmentale huidinnervatie te maken. Van twee jongens liet hij een been en een 

arm in gips afgieten, waarop hij vervolgens in contrasterende kleuren de verschillende dermato-

men aangaf. Bolk wilde de modellen reproduceren en in de handel brengen voor 15 gulden per 

stuk, zo kondigde hij aan in het NTvG.319 

Dit op de markt brengen van zijn segmentaal-anatomische resultaten, als betrof het een uitvin-

ding, toont nog eens hoe nadrukkelijk Bolk het medisch belang van zijn onderzoek aan de man 

bracht. 

2. Cornelis Winkler 

Dat Bolk de medische waarde van zijn segmentaal-anatomische bevindingen goed wist in te 

schatten had alles te maken met de positieve reacties uit de hoek van het in Nederland nog jonge 

medische specialisme van de neurologie. De vertegenwoordiger van dit specialisme was de even 

jonge hoogleraar in de neurologie en psychiatrie Cornelis Winkler, die bij zijn eigen benoeming 

in Amsterdam, twee jaar eerder, was verwelkomd als een held: “het jaar dat Winkler gebracht 

heeft, het kan voor onze Hoogeschool geen ongelukkig jaar geweest zijn.”320  

Winkler werd in Vianen geboren. Hij studeerde in Utrecht en werd daar assistent bij de hoogle-

raar histologie C.A. Pekelharing. Winkler verhaalde in zijn autobiografie dat hij al tijdens dit as-

                                                 
317 Bolk, ‘Een en ander uit de segmentaal-anatomie van het menschelijke lichaam I’ (1897) 984. 
318 Bolk, ‘De segmentale innervatie van romp en ledematen bij den mensch’ (1910). Ondertitel: ‘Een leiddraad bij 
klinisch onderzoek’. 
319 Bolk, ‘Gipsmodellen der extremiteiten met aanduiding der segmentale huidinnervatie’ (1900). 
320 Jaarboek der Universiteit van Amsterdam 1895/1896 16. 
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sistentschap geïnteresseerd raakte in de neurologie en psychiatrie.321 In 1885 werd hij benoemd 

tot lector in de psychiatrie in Utrecht. Om zich in dit vak nader te bekwamen maakte hij een stu-

diereis naar Duitsland en Oostenrijk. Hij had ontmoetingen met onder andere de psychiaters Th. 

Meynert, en B. von Gudden, de hersenanatoom L. Edinger en neurofysioloog E. Hitzig.322 Voor-

al de ontmoeting met Meynert was belangrijk voor Winkler. Hij beschouwde hem als de grond-

legger van de wetenschappelijke psychiatrie omdat hij de eerste was die de architectuur van de 

hersenschors in een schema had vastgelegd en de locale structuurverschillen in verschillende de-

len van de schors had beschreven.  

In navolging van Meynert en Von Gudden was ook Winkler overtuigd dat de (pathologische) 

anatomie en fysiologie van het brein de basis waren van de psychiatrie, en dat de laatste bij ge-

volg niet los te zien was van de neurologie. Geestesziekten waren een vorm van zenuwziekten. 

Ook in de manier waarop hij de werking van het brein opvatte sloot hij aan bij het vooral in de 

Duitstalige landen bloeiende mechanistische hersenonderzoek, waarvan behalve Meynert en Hit-

zig ook C. Wernicke, G. Fritsch en C. von Monakow belangrijke vertegenwoordigers waren.323  

In 1893 werd Winklers Utrechtse lectoraat in de psychiatrie omgezet in een professoraat in de 

psychiatrie en neurologie. Drie jaar later verruilde hij het Utrechtse hoogleraarschap voor een 

hoogleraarschap in de klinische neuropathologie en psychiatrie in Amsterdam. In 1915 keerde hij 

terug naar Utrecht om daar andermaal het hoogleraarschap in de psychiatrie en neurologie op 

zich te nemen. In 1925 ging hij met emeritaat.  

Gedurende zijn hele wetenschappelijke loopbaan zou Winkler vasthouden aan de  anatomisch-

fysiologische richting van de psychiatrie en een voorstander blijven van de eenheid van psychia-

trie met neurologie. Die opvatting was binnen het vakgebied echter steeds meer op zijn retour. 

Alleen in zijn eerste Utrechtse periode en het begin van zijn Amsterdamse periode was ze toon-

aangevend geweest. Door de opkomst van Freuds psychoanalyse en de experimentele psycholo-

gie raakten andere psychiaters er steeds meer van overtuigd dat de behandeling van geestesziek-

ten een geheel andere aanpak vergde dan die van neurologische aandoeningen en dat psychiatrie 

en neurologie niet op één leerstoel pasten. Maar Winkler had niets op met de psychologische 

grondslagen van de psychiatrie en de psychoanalyse en bleef daarom voorstander van de verbin-

tenis.324 Hij bleef zijn leven lang ook meer een laboratoriumwetenschapper dan een psychiater. 

De behandeling van patiënten bekoorde hem veel minder dan de bestudering van de bouw en 

functie van zieke en gezonde zenuwstelsels.  

Met zijn op de anatomie en fysiologie gestoelde neurologie en psychiatrie zou Winkler vooral in 

zijn Amsterdamse periode een kortdurende maar nadrukkelijke rol spelen bij het bepalen van de 

richting van niet alleen dit voor Nederland jonge zelfstandige medische specialisme, maar ook 

van de anatomie en fysiologie. 

                                                 
321 Winkler, Herinneringen van Cornelis Winkler, 1855-1941 (1982) 41. Aan de juistheid moet worden getwijfeld. Zie 
volgende noot. De autobiografie is aan het einde van zijn leven geschreven.  
322 Winkler, Herinneringen van Cornelis Winkler, 1855-1941 (1982) 46. De Waardt (‘De konijntjes van Winkler’ 166) 
schrijft dat Winkler tijdens zijn studie niet een bijzondere interesse in de psychiatrie gehad had. Toen hij in 1885 
benoemd werd tot lector in de psychiatrie, was hij dan ook helemaal niet de voor de hand liggende kandidaat. Pas 
vanwege die benoeming was hij naar Wenen gegaan om daar het vak te leren, bij Meynerts leerling Leidesdorf en 
diens leerling Wagner von Jauregg. Winkler herinnerde het zich dus iets anders. De kennismaking met Meynert en 
diens leerlingen was al eerder geweest.  
323 In paragraaf 3 komt dit mechanistisch onderzoek uitgebreid aan bod. 
324 De Waardt, ‘De Konijntjes van Winkler’ 162 
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2.1 Winkler, Bolk en de school van Winkler 

Natuurlijk zag de neuroloog Winkler de waarde in van Bolks segmentaal-anatomisch onderzoek. 

Misschien had Winkler Bolk in zijn tijd als assistent bij Ruge zelfs wel aangemoedigd om zijn be-

vindingen speciaal voor clinici in het NTvG te publiceren. In ieder geval vond Winkler in Bolk 

iemand met dezelfde liefde voor het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als basis voor de 

geneeskunde. In Winkler vond Bolk een medestander in de overtuiging van de waarde van het 

anatomisch onderzoek voor de medische wetenschap. Tussen de jonge ambitieuze anatoom en 

de evenzo ambitieuze neuroloog ontstond een levenslange vriendschap. Toen Bolk in 1930 over-

leed en in besloten kring in zijn geboortedorp Overschie begraven werd, was Winkler één van de 

slechts twee (oud)collega’s en vakgenoten die hierbij aanwezig waren. 

Als vrienden werkten Bolk en Winkler samen aan twee medisch-wetenschappelijke ondernemin-

gen, waarvan er een faalde en een zeer succesvol werd. Het succesverhaal, de stichting van het 

Centraal Instituut voor Hersenonderzoek, komt in paragraaf 4 aan bod. Het eerste samenwer-

kingsverband tussen Bolk en Winkler betrof de oprichting van het eerste Nederlandse anatomi-

sche tijdschrift Petrus Camper in 1901. Het blad, voluit Petrus Camper - Nederlandsche Bijdragen tot de 

Anatomie, was maar een kort leven beschoren. In 1907 verscheen het vierde en tevens laatste 

deel. Gedurende die tijd schreven Bolk en zijn assistenten het leeuwendeel van het blad bij el-

kaar. De onderneming faalde omdat het draagvlak te klein was en de kosten te hoog. Er waren 

minder dan 50 abonnees bij het verschijnen van het eerste deel en die hadden maar een kleine 

700 gulden opgebracht. De kosten van dit eerste deel waren meer dan het drievoudige geweest.325  

Niet alleen werkten Winkler en Bolk samen om ondernemingen te realiseren die in hun beider 

belang waren, ook beïnvloedden ze elkaars onderzoek. Enerzijds stimuleerde Bolks segmentale 

anatomie van de huid Winkler tot het doen van dierexperimenten naar de verdeling van derma-

tomen, anderzijds werd mede door Winklers opvattingen over de bouw en functioneren van de 

hersenen Bolk aangespoord om zich in de bouw van de kleine hersenen te verdiepen. Dit laatste 

punt komt uitgebreid aan bod in paragraaf 5 

 

Niet alleen Bolks loopbaan werd – althans in de eerste jaren – belangrijk bepaald door Winkler. 

Zijn dominante persoonlijkheid trok een groot aantal jonge medici, studenten, promovendi en 

gepromoveerden naar zijn lab. Hieronder bevonden zich enkele latere hoogleraren fysiologie, 

anatomie, en neurologie. Jacobus Willem Langelaan, tussen 1903 en 1909 hoogleraar anatomie in 

Leiden, startte zijn promotie-onderzoek in de neurofysiologie bij Winkler en werd er korte tijd 

diens assistent. Ook de latere hoogleraar neurologie in Amsterdam, Bernard Brouwer, promo-

veerde in 1909 bij Winkler en bleef daarna enige jaren werkzaam op zijn lab. De latere directeur 

van het Centraal Instituut van Hersenonderzoek, Cornelis Ubbo Ariëns Kappers werkte er in 

1900 en 1901 aan een antwoord op een prijsvraag uitgeschreven door de Utrechtse universiteit, 

betreffende ‘Een onderzoek naar het ontstaan van de mergscheede en de scheede van Schwann 

bij zenuwvezelen.’326 Met dit onderzoek won Kappers de gouden medaille. Tot de mensen uit de 

invloedsfeer rond Winkler behoorde tenslotte ook de latere hoogleraar fysiologie in Amsterdam, 

Gérard van Rijnberk.  

                                                 
325 Brief De Erven F. Bohn aan Bolk, 16-9-1902, ingeplakt in een exemplaar van  het 1e deel van Petrus Camper in 
bezit van Museum Vrolik (Afdeling Anatomie, Embryologie en Fysiologie, AMC). 
326 Jaarboek der Rijksniversiteit te Utrecht 1900/1901 94. 
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2.2 Van Rijnberk - fysiologie van dermatomen 

Gérard van Rijnberk (1875-1953) had gestudeerd in Italië en was daar ook gepromoveerd bij 

Domenico LoMonaco op een onderwerp dat de fysiologie en anatomie van het zenuwstelsel be-

trof. Volgens de autobiografie van Winkler keerde Van Rijnberk in 1899 terug naar Nederland 

met de wens om aan diens lab te werken. Mede geïnspireerd door het baanbrekende segmentaal-

anatomisch werk van Bolk en deels gericht op het experimenteel staven van die bevindingen, 

wist Winkler van Rijnberk voor het onderzoek naar de fysiologie van de segmentale innervatie 

van de huid te interesseren.327  Het onderzoek zou tot een aantal publicaties leiden.328 Bij deze 

studies vormde Bolks topografische kaart van de huidsegmentatie een belangrijk uitgangspunt. 

Het loont om stil te staan bij de wisselwerking tussen de anatomische en fysiologische onder-

zoeksmethode bij de kennisvergaring van segmentale innervatie van de huid. Zoals we al zagen 

was dit inzicht in eerste instantie uit de kliniek en het fysiologisch dierexperiment afkomstig. 

Vervolgens namen de anatomen het voortouw in dit onderzoek door de zenuwvoorziening 

daadwerkelijk uit te pluizen. Bolk stelde uiteindelijk het meest complete schema hiervan bij de 

mens op. Zo kwam hij ook tot de hypothese dat de groei van arm of been in de embryonale 

ontwikkeling voor een verstrooiing van het regelmatige patroon van segmentatie van de stroken 

huid had gezorgd. (Neuro)fysiologen als Van Rijnberk en Winkler onderzochten vervolgens weer 

met dierexperimenten de juistheid van Bolks anatomische model. Specifiek keken Van Rijnberk 

en Winkler naar de dermatoomverdeling over de extremiteit juist om de hypothese over het ont-

staan ervan te toetsen. Bolks voorstelling werd door hen grotendeels bevestigd, maar wel op de-

tails verbeterd.329 Het is goed mogelijk dat hun resultaten op hun beurt Bolk aanzetten om zijn 

schema van de ledemaatdermatomen aan te passen en zo bijdroegen aan zijn latere besluit om 

gipsmodellen voor klinisch gebruik van zijn bevinding te laten maken.  

 

Hoewel Van Rijnberk na enige tijd terugkeerde naar Italië, bleef hij goed bevriend met Win-

kler.330 Toen in 1909 de Amsterdamse hoogleraar fysiologie Thomas Place met emeritaat ging, 

werd Van Rijnberk door de inzet van Winkler en steun van Bolk diens opvolger.  

Op 1 november 1909 sprak Van Rijnberk zijn inaugurele rede uit. Van Rijnberk dankte aan het 

slot hiervan Bolk en Winkler persoonlijk voor hun invloed op zijn carrière. Aan Bolk: “Gij weet 

welken invloed Uwe voor den physioloog zoo suggestieve anatomische arbeid op mijn werk ge-

had heeft.” Van Rijnberk keek er naar uit om met Bolk in diens nabijheid te kunnen voortgaan 

met het werken aan de vele onderwerpen, waar ze elkaar konden aanvullen. Inmiddels had Van 

Rijnberk zich niet alleen in navolging van Bolk op de segmentale innervatie gestort, maar ook op 

de functielokalisatie in de kleine hersenen (zie paragraaf 5.2).331  

                                                 
327 Winkler, Herinneringen van Cornelis Winkler, 1855-1941 (1982) 97. 
328 Zie Winkler & Van Rijnberk, ‘Over bouw en functie van het rompdermatoma (III)’ (1902); idem, ‘Over functie 
en bouw van het rompdermatoom (IV)’ (1903); idem, ‘Over het uitgroeien van de laterale velden der rompderma-
tomen op de caudale afdeeling der bovenste extremiteit’ (1903).  
329 Winkler & Van Rijnberk, ‘Over het uitgroeien van de laterale velden der rompdermatomen op de caudale af-
deeling der bovenste extremiteit’ (1903) 583-584. 
330 Winkler, Herinneringen van Cornelis Winkler, 1855-1941 (1982) 97. 
331 Van Rijnberk, Over het begrip “Leven” (1913) 27. 
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Met Winkler en Bolk, met de benoeming van Van Rijnberk en met de opening van het hersenin-

stituut datzelfde jaar, was er in Amsterdam een zwaartepunt ontstaan in onderzoek van het ze-

nuwstelsel.  

3 De bloei van het brein 

Uit het beschreven onderzoek naar de segmentale innervatie wordt ondermeer duidelijk dat de 

bouw van het menselijk lichaam nog niet volledig in kaart was gebracht. Er bestonden nog ‘witte 

plekken.’ Dat gold in een nog veel sterkere mate voor de precieze bouw en het functioneren van 

het (menselijk) brein. Tot in de 19e eeuw was het brein grotendeels een onbekend gebied geble-

ven. Natuurlijk was de macroscopische morfologie, de goed te onderscheiden structuur van het 

brein, al sinds eeuwen bekend. Over de fijnere bouw (wat wel de cytoarchitectuur genoemd 

werd), vooral in relatie tot de hersenfuncties, was echter vrijwel niets opgehelderd. Daar zou van-

af de tweede helft van de 19e eeuw verandering in komen. Vooral van de jaren 1870 tot 1910 zou 

het hersenonderzoek bloeien. Het initiatief hierin werd genomen door Duitse psychiaters.  

Meer nog dan bij de ontrafeling van de segmentale innervatie, die feitelijk neerkwam op het 

doorzettingsvermogen, scherpe oog en vakmanschap van een anatoom met voldoende voorken-

nis van fysiologische experimenten en klinische waarnemingen op dit gebied, vereiste de ophel-

dering van de fijne bouw en functielokalisatie van de hersenen een wisselwerking tussen verschil-

lende vakgebieden: histologie, pathologie, anatomie en fysiologie. Het was de combinatie van 

deelgebieden van deze disciplines, in dezelfde volgorde de studie van cytoarchitectuur, neuropa-

thie, neuroanatomie en neurofysiologie die het onderzoeksdomein vormde van die psychiaters. 

Door technische verbeteringen aan de microscoop en door de ontdekking van allerlei nieuwe 

kleurings-, conserverings- en fixatietechnieken, zoals de paraffine-inbedding van weefsel (1869) 

Golgi’s zilverimpregnatie (1873), Nissls methyleenblauw kleuring (1885) en Blums formalinefixa-

tie (1893) en tenslotte door Wilhelm His’ ontwikkeling van het microtoom (1886), waarmee 

plakken weefsel op standaarddiktes konden worden gesneden, kon de histologie de cytoarchitec-

tuur van zowel gezond als ziek hersenweefsel zichtbaar maken.332 Fixatie, kleuring en het snijden 

van coupes behoorden tot de basisactiviteiten van psychiaters-neuro-anatomen als Meynert, Von 

Gudden, A. Alzheimer en K. Brodmann. In zijn Utrechtse inaugurele rede (1893) beaamde ook 

Winkler het grote belang van de “laboratoria van de psychiatrie” van deze mannen. Door hun 

ontrafeling van de cytoarchitectuur van de hersenen wisten ze dieper in de inwendige bouw van 

de hersenen door te dringen dan tot dan toe door de anatomen morfologisch was bereikt.333 

Naast deze praktische vernieuwingen die bestudering van de fijne bouw van de hersenen moge-

lijk maakte, was het vooral de causaal-mechanistische benadering van het functioneren (en dis-

functioneren) van het brein die vanaf het einde van de jaren 1860 de richting van het hersenon-

derzoek stuurde. Wortels van deze benadering lagen in de reductionistische fysiologie van de 

Berlijnse school en Virchows celpathologie van de jaren 1840-1850. In navolging hiervan werd 

door de Duitse psychiaters/neurologen het brein gereduceerd tot een machinerie in het hoofd.  

Tenslotte was bij de opkomst van de mechanistische opvatting van het brein een toevallige (kli-

nische) ontdekking van groot belang. In de jaren 1860 constateerde de Franse de neuroanatoom 

en antropoloog Paul Broca in de hersenen van een man die tijdens zijn leven het vermogen tot 
                                                 
332 zie Voogd ‘Neuroanatomy’ (Tabel I) en Bracegirdle, A history of microtechnique. 
333 Winkler, De beteekenis van het onderwijs in de psychiatrie voor de geneeskunde (1893) 16-17. 
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spreken verloren had na diens overlijden een beschadiging van de linker frontaalkwab. Broca 

concludeerde uiteindelijk dat spraak als lichaamsfunctie gelokaliseerd was in genoemde plek in de 

hersenen. Hiermee werd nieuw leven geblazen in de oude opvatting uit de frenologie dat de 

functies van het lichaam en geest gerangschikt waren in afzonderlijke gebieden in de hersenen.334 

In de Duitstalige wereld werd dit idee van de discrete locaties van hersenfuncties in 1870 overge-

nomen door twee leerlingen van Meynert, Gustav Fritsch en Eduard Hitzig. Niet alleen probeer-

den zij de locaties experimenteel vast te stellen - met elektrische schokken op de grote hersenen 

van honden trachtten ze de ledematen te bewegen - vooral probeerden ze het vroeg 19e-eeuwse 

idee te verwerpen dat de grote hersenen uitsluitend bedoeld waren voor de ‘hogere’ (geestelijke) 

hersenfuncties. Fritsch en Hitzig bewezen dat ook de grote hersenen een rol speelden bij de lage-

re motorische en sensorische functies. Met hun hondenexperimenten ontdekten ze bovendien 

dat bepaalde delen van het brein verantwoordelijk waren voor specifieke bewegingen: er bestond 

een zogenaamde functielokalisatie van de motoriek in de hersenen. Het was te verwachten, dat er 

zich ook sensorische centra in de grote hersenen zouden bevinden.335 De laatste dertig jaar van 

de 19e eeuw probeerde de experimentele (neuro)fysiologie het bestaan hiervan aan te tonen. In 

de bewoordingen van Cornelis Winkler: was het brein een schuifladekast waar de waarnemingen 

en voorstellingen keurig gerangschikt lagen?336  

Het was aan een andere leerling van Meynert, Wernicke, om tenslotte de laatste stap te zetten in 

het onderzoek naar de sensorische en motorische functielokalisatie in de hersenen. Konden niet 

ook gedachten gekoppeld worden aan gelokaliseerde hersenactiviteit? Wernicke meende van wel: 

geestelijke processen waren slechts de subjectieve kant van activiteit in de motorische en sensori-

sche lokalisatiecentra. Wernicke’s model van hoe de hersenen functioneerden kende deze centra 

als de anatomische bouwstenen. Het brein was volgens Wernicke gerangschikt als een reflexloop: 

alle zintuiglijke informatie kwam aan de achterkant van de hersenen binnen, werd verwerkt, en 

vervolgens via zogenaamde associatievezels naar de voorkant van de hersenen gestuurd. Daar 

bevonden zich de motorische centra die naar de verwerkte informatie handelden door motori-

sche prikkels naar het lichaam te sturen. Het netwerk van genoemde vezels waarmee sensorische 

en motorische centra met elkaar verbonden waren maakte een interactie mogelijk die zo complex 

kon zijn dat ze de indruk van een bewustzijn konden genereren.337 

Het nieuwe model van de functie van het brein werd door neurologen en psychiaters op grote 

schaal overgenomen en toegepast. Het bood een manier om de werking van en haperingen in de 

menselijke geestelijke machinerie te beschrijven, te verklaren en te bestuderen, namelijk door niet 

naar de inhoud van de verhalen van geesteszieken te luisteren, maar eerder naar de klank en 

vorm, als ging het om storingen in een machine. Allerlei neurologische, maar ook psychiatrische 

verschijnselen die men in de kliniek tegenkwam werden aldus benaderd. Het einde van de relatie 

patiënt - clinicus was de dissectietafel, waar tijdens een autopsie de machinerie van het brein 

werd geopend en de juistheid van de diagnose door de waarneming tijdens het leven werd gecon-

troleerd.338  

                                                 
334 Harrington, Reenchanted science 14-15.  
335 ibid. 15-16. 
336 Winkler, Herinneringen van Cornelis Winkler, 1855-1941 (1982) 96.  
337 Harrington, Reenchanted science 15-16. 
338 ibid. 16-18.  
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In zijn inaugurele rede in Utrecht zei Winkler het zo: “[D]e psychiater [kent] scherp de grenzen, 

die zijn leervak van de hersenanatomie afscheiden; zijn studie ligt aan het ziekbed (…) Hij was er 

(...) een tijdlang de secretaris van den krankzinnige. Maar slechts een tijd lang. Toen ging hij naar 

de ontleedkamer om aan het doode werktuig inlichtingen te vragen aangaande zijn verrigtingen 

tijdens het leven.”339  

In de kliniek, het laboratorium en de snijkamer van de psychiater werd de verbinding gemaakt 

tussen de uit neurofysiologisch onderzoek afkomstige mechanistische modellen van het brein en 

de coupes vol vastgelopen machinerie uit de hoofden van patiënten uit de kliniek. Daarmee 

toont deze verbintenis vooral ook hoezeer neurologie en psychiatrie voor mechanistische her-

senonderzoekers synoniemen waren.  

Wernicke’s model verklaarde de complexiteit van het bewustzijn door de interactie tussen lokal-

satiecentra via zenuwbanen. Hierdoor richtte het onderzoek naar de lokalisatie in de hersenen 

zich naderhand vooral op het functioneel uitpluizen van die baansystemen – in feite bundels van 

de uitlopers van de zenuwcellen die zich in de schors van de grote hersenen bevonden. De Duit-

se neuroloog Korbinian Brodmann koos voor een totaal andere onderzoeksmethode. Hij liet de 

op experimenteel functielokalisatie onderzoek gebaseerde modellen voor wat ze waren en be-

perkte zich tot neurohistologische waarneming. Tussen 1901 en 1909 sneed hij in het Berlijnse 

psychiatrisch laboratorium van Oskar Vogt van mens en dier brein na brein in plakken van stan-

daarddikte waarop hij standaardkleuring toepaste en waarvan hij op standaardvergroting onder 

de microscoop de cytoarchitectuur onderzocht. Klinische waarnemingen en fysiologische expe-

rimenten liet hij volledig links liggen. Strikt gebaseerd op de weefselstructuur kwam Brodmann 

tot een topografische verdeling van de grote hersenen in diverse onderscheiden gebieden.340  

4. Herseninstituut 

Brodmanns hersenkaart was het verbluffende resultaat van acht jaar ongestoord werken. Douwe 

Draaisma stelt in zijn boek Ontregelde geesten dat deze kaart het product was van de unieke combi-

natie van de aard van de onderzoeker en externe omstandigheden. Brodmann had een enorme 

werkdrift, geen gezin, een gevoel voor precisie, standaardisatie en een tot corrigeren geneigde 

instelling, waardoor hij het loodzware project tot een goed einde wist te brengen. Ook de externe 

omstandigheden waren uitzonderlijk: er waren voldoende geld en middelen om al die jaren onge-

stoord aan het project te werken - het lab waar hij het onderzoek deed was een particulier insti-

tuut van de neuroloog Oskar Vogt, dat was opgericht met financiële steun van staalmagnaat 

Krupp. Vogt had Brodmann in 1901 speciaal voor het project aangetrokken. Tenslotte had 

Brodmann goede betrekkingen met de Berlijnse Zoo om aan dierlijk materiaal te komen. 

Brodmanns situatie was dus werkelijk uitzonderlijk te noemen. Voor het gemiddelde neurologi-

sche of anatomische laboratorium was hersenmateriaal meestal slechts bij toeval en dus onregel-

matig te verkrijgen en ging de bewerking ervan vaak de onderzoekscapaciteit van individuele on-

derzoekers te boven. Om toch voortgang te boeken in de studie van de bouw en werking van de 

hersenen pleitte de Zwitserse anatoom Wilhelm His (1834-1904) in 1903 voor een internationaal 

samenwerkingsverband. Hij stelde voor om onder toezicht van de pas opgerichte Internationale 

Associatie van Akademies een internationale keten van onderzoeksinstituten voor Hersenonder-
                                                 
339 Winkler, De beteekenis van het onderwijs in de psychiatrie voor de geneeskunde (1893) 16-17. 
340 Draaisma, Ontregelde geesten 202-210. 
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zoek op te richten. His, die net als Brodmann veel belang hechtte aan standaardisatie, 341 vond 

ook dat de gehanteerde nomenclatuur in het hersenonderzoek nogal veel variatie vertoonde. 

Centralisatie van het onderzoek in één organisatie zou de gewenste standaardisatie opleveren.  

His stelde zich een dergelijk centraal instituut voor als een soort bibliotheek of museum, met een 

verzamelbeleid dat zou streven naar compleetheid, zodat de collectie zou kunnen dienen als refe-

rentieverzameling. Daarmee verschilde het duidelijk van de meeste anatomische collecties van 

universiteiten, die waren samengesteld naar aanleiding van onderwijswensen, toevallige vondsten 

of wetenschappelijke interesses van hoogleraren. Om deze reden moest volgens His het centrale 

instituut een eigen bestuur en administratie hebben, onafhankelijk van de universiteiten. 

In 1903 werd er onder leiding van de histoloog-anatoom Wilhelm Waldeyer een speciale com-

missie benoemd, de Commission on the anatomy of the brain, die His’ plan zou uitwerken. Conform 

His’ opvattingen stelden ze de oprichting voor van een internationaal netwerk van herseninstitu-

ten dat voorgezeten werd door een centrale commissie van zeven leden.  

De keten zou alle hoofdrichtingen van het hersenonderzoek moeten omvatten: systematische 

anatomie en antropologie van het brein, vergelijkende anatomie, histologie en embryologie van 

het brein, de fysiologie (inclusief de experimentele psychologie), pathologische anatomie en het 

klinisch onderzoek. Ieder afzonderlijk instituut zou zijn eigen specialisatie moeten hebben. Stan-

daardisatie was belangrijk, omdat alle deelnemende instituten zich zouden verplichten al hun ma-

teriaal aan de andere beschikbaar te stellen. Coupes van de hersenen moesten dus op uniforme 

wijze (gesneden in standaarddiktes, gekleurd in standaardkleuring en gebruik makend van dezelf-

de nomenclatuur, maten en gewichten) worden verwerkt om zo direct beschikbaar te zijn voor 

onderzoekers. Naast anatomen, fysiologen en psychiaters zouden in de toekomst ook internisten, 

chirurgen en psychologen tot de klanten van de herseninstituten gaan behoren. 

In 1904 oordeelde de internationale Association of Sciences positief over het plan. Het was klaar om 

door de afzonderlijke nationale academies van wetenschappen te worden besproken. Toen de 

Nederlandse Koninklijke Akademie van Wetenschappen het voorstel ontving, vroeg de voorzit-

ter aan de leden Cornelis Winkler en Louis Bolk om te adviseren.342 

Winkler had zich al eens uitgesproken over het belang van een goed geoutilleerde verzameling 

breinen. In zijn inaugurele rede in Utrecht wees hij op de noodzaak van kennis van de ‘hersenar-

chitectuur’ in het psychiatrisch onderwijs. Maar hij voorzag een probleem: dit specifieke onder-

wijs kon niet zonder een museum dat beschikte over een groot aantal preparaten. En waar haal-

den de anatomische musea die preparaten zo snel vandaan?343 Ook Bolk had zich eerder al over 

een ander element van His’ voorstel uitgesproken. Hij steunde diens roep om standaardisatie in 

de nomenclatuur van het hersenonderzoek.344 

Niet verwonderlijk dus dat Winkler en Bolk het belang van de oprichting inzagen, en aan de 

Akademie duidelijk maakten. Zonder een dergelijke keten zou de zo noodzakelijke studie van de 

hersenen in de nabije toekomst geheel onmogelijk zijn.“Niet ten onrechte, wijst (...) de commis-

sie er op dat de tijd niet ver af is waarin de hersenanatomie gedwongen zal zijn, de miljoenen cel-

lenterritoria waarmee zij werkt, op soortgelijke wijze onder de wetenschappelijke arbeiders te 
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verdeelen, als de astronomen reeds gedwongen zijn geweest, om de sterrenhemel in afdeelingen 

te splitsen.” 

Winkler en Bolk hielden de leden van de Akademie van Wetenschappen voor dat alleen in Ne-

derland nog niets geschikts op dit belangrijke onderzoeksgebied aanwezig was. Nederland bezat 

geen anatomische instituten die over technische hulpmiddelen beschikten, geen musea waar 

doorsnedenreeksen in verschillende richtingen van de hersenen van de hoofdtypen van de ge-

wervelde dieren beschikbaar waren. Dit zal vooral door Bolk naar voren gebracht zijn. Daarnaast 

bezat ons land geen neurologische en psychiatrische laboratoria die de vergelijking met het bui-

tenland zouden kunnen doorstaan; geen systeem van bewaring van veel waardevol pathologisch 

materiaal dat nu dagelijks uit de grote klinieken verloren ging. Het zal vooral Winkler geweest 

zijn die dit element benadrukte.  

Aan het slot van hun betoog adviseerden Winkler en Bolk de Akademie dan ook om bij de rege-

ring te pleiten voor de oprichting van één centraal Nederlands instituut voor hersenonderzoek. 

De beste plek hiervoor, zo meenden de twee, was Amsterdam.  

De voorkeur voor Amsterdam had natuurlijk met hun eigen werkkring te maken. Toch was er 

ook een minder persoonlijke motivatie: in Amsterdam bevond zich de dierentuin Artis. Het geval 

Brodmann toonde al wat voor voordelen een aanwezige dierentuin bood voor het hersenonder-

zoek. Het was vooral Bolk natuurlijk niet ontgaan hoe in zijn directe nabijheid Artis het Zoölo-

gisch Laboratorium steeds van groot nut geweest was. Het duo kon zich goed voorstellen hoe dit 

rijke vergelijkend anatomisch materiaal ook het herseninstituut van dienst kon zijn. Bovendien 

was de Amsterdamse Universiteit op dat moment meer gericht op medisch onderwijs en onder-

zoek dan de andere universiteiten en bevonden zich in Amsterdam maar liefst twee grote, aan die 

universiteit gelieerde gasthuizen waar waardevol materiaal vandaan kon komen. Winkler, die zo-

wel op het oude Binnengasthuis als op het nieuwe Wilhelminagasthuis werkzaam was, was van 

deze mogelijkheid als geen ander op de hoogte. Daarbij zou het de regering een financieel voor-

deel kunnen opleveren als in overleg met het gemeentebestuur van Amsterdam de kosten van 

het instituut gedeeld zouden kunnen worden.345  

Het plan van Winkler en Bolk werd aangenomen door de leden van de K.A.W., en eind 1905 

ging ook de minister van Binnenlandse Zaken in principe akkoord. Er werd een commissie van 

advies gevormd, bestaande uit vijf Akademie-leden onder wie Bolk en Winkler zelf. Deze com-

missie vormde het advies om tot een concreet plan, dat in februari 1906 gereed was. De opzet 

zou als volgt zijn: het rijk betaalde de inrichting en het personeel, de gemeente Amsterdam zou 

het gebouw en hersenmateriaal aanleveren. 

De Amsterdamse gemeenteraad ging snel akkoord. De locatie was geen probleem, daar had Bolk 

voor gezorgd. Hij had na jaren onderhandelen een nieuw lab toegezegd gekregen.346 Razendsnel 

wist hij de oorspronkelijke plannen zo te wijzigen dat er een vleugel kon worden aangebouwd 

voor het herseninstituut.347 B en W van Amsterdam stelden voor, het instituut behalve door een 

directeur te laten besturen door een commissie van advies die bestond uit de Amsterdamse 

hoogleraren voor anatomie, zoölogie en psychiatrie. Zo zouden er directe lijnen bestaan tussen 
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het instituut en de universiteit, en tevens specifiek met het anatomisch laboratorium. Via de an-

dere hoogleraren bleef ook de lijn met de Gasthuizen en Artis kort. 

De minister ging akkoord. Nadat de Tweede Kamer eind 1907 met moeite ook akkoord ging, 

stond niets de oprichting van het instituut meer in de weg.348 Het sprak vanzelf dat door de nau-

we band met Artis en het ontleedkundig lab de richting waarin het Nederlandse herseninstituut 

zou gaan werken de systematische en vergelijkende anatomie zouden worden. Hierbij zal de on-

derzoeksinteresse van medeoprichter Bolk echter eveneens een belangrijke rol gespeeld hebben.  

Met het bepalen van de richting was echter ook de keuze bepaald voor de toekomstig directeur. 

Die moest immers niet alleen een collectie breinen aanleggen, maar zich tevens gespecialiseerd 

hebben in het onderzoek op het gebied van de vergelijkende anatomie van het brein. De juiste 

persoon werd gevonden in C.U. Ariëns Kappers, eertijds werkzaam op Winklers lab en daarna 

prosector op het anatomisch laboratorium van Ludwig Edinger (1855-1918) in Frankfurt am 

Main, dat ook onderdeel was van de internationale keten van herseninstituten. Edinger werd ge-

roemd omdat hij een belangrijke voorvechter was van de rol van de vergelijkende (her-

sen)anatomie voor de kennis van de bouw van het menselijk zenuwstelsel. 

In 1909 werd het Hersenistituut tegelijkertijd met het lab van Bolk geopend in het bijzijn van 

enkele prominente leden van de ‘braincommission’ onder wie Waldeyer. 

5. Vergelijkende anatomie van het cerebellum 

Rond dezelfde tijd dat Winkler met Van Rijnberk werkte aan de segmentale fysiologie, en hij met 

Bolk samenwerkte bij de oprichting van het blad Petrus Camper en bovendien de K.A.W. warm 

maakte voor de oprichting van een herseninstituut, startte Bolk ook zijn eerste vergelijkende stu-

dies naar het cerebellum van de zoogdieren en de mens. 

Eerder al is gesteld dat Winkler in zijn inaugurele rede in Utrecht (1893) de ‘laboratoria van de 

psychiatrie’ prees omdat ze dieper in de inwendige bouw van de hersenen hadden weten door te 

dringen dan de anatomen tot dan toe was gelukt met de macroscopische morfologie. Daarmee 

kwam deze psychiaters de eer toe de fijne bouw van de hersenen ontrafeld te hebben.349 De me-

thode van de anatoom kon hier geen uitsluitsel geven, zoals dat nog wel voor de segmentale in-

nervatie had gegolden. Maar gold dat voor het volledige brein? Nee. Anders dan bij de grote her-

senen was de morfologie van het cerebellum, de kleine hersenen, een nog redelijk onontgonnen 

gebied. Een buitenkans voor de anatoom met een scherp oog, zoals Bolk. Winkler prees daarom 

Bolks morfologisch onderzoek van deze witte plek in de hersenen en poneerde dat het zonder 

meer “een der hoeksteenen” was “waarop het gebouw der localisatie-leer van het cerebellum kan 

worden opgetrokken.”350 

 

Net als eerder bij zijn segmentatieonderzoek stelde Bolk dat ook het onderzoek naar de functie 

van het cerebellum tot dan toe vooral de fysiologen en clinici had beziggehouden - de fysiologen 

met experimenten, de clinici door post-mortemonderzoek van hersenen van overleden patiënten. 

De morfoloog had slechts een passieve rol gespeeld. De reden hiervoor wortelde aldus Bolk in 

de overtuiging dat men het als een “Grundphenomen der lebendigen Substanz” beschouwde dat 
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de vorm door de functie bepaald werd. Ook nu weer zou Bolk tonen dat het anders kon, en we-

derom het belang van de anatomie ten bate van de kliniek en fysiologie bewijzen.351  

Toch waren het in eerste instantie geen utilitaire motieven geweest waardoor Bolk in de bouw 

van het cerebellum geïnteresseerd was geraakt, maar evolutionair-morfologische. In een studie 

naar de hersenen van orang-oetans was hem de merkwaardige vorm van de kleine hersenen van 

dit dier opgevallen. Dit werd de aanleiding voor vergelijkend onderzoek van in eerste instantie de 

kleine hersenen van de Zuid-Amerikaanse apen, en vervolgens van praktisch alle groepen zoog-

dieren.352 Net als Bolks eerste segmentaal-anatomische studies in het Morphologisches Jahrbuch 

muntten ook deze vergelijkend anatomische studies uit in ontleedkundig detail en precisie. 

Tegelijkertijd wist Bolk het onderzoek dus in bredere context te plaatsen zodat het voor clinici en 

fysiologen van waarde kon zijn. Ook in de keuze van het blad waarin hij dat deed is een parallel 

te zien met het segmentatieonderzoek. Zijn betoog over de waarde van de vergelijkende anato-

mie van het cerebellum voor de fysiologen en de clinici verscheen in Psychiatrische en Neurologische 

Bladen. Een belangrijk verschil is echter dat Bolk in zijn artikelen over segmentale anatomie 

slechts de waarde hiervan voor het klinisch en fysiologisch onderzoek wilde tonen, terwijl hij in 

zijn stuk over het cerebellum een stapje verder ging: niet alleen wilde hij de voor de doelgroep 

relevante feiten weergeven, maar hij hoopte tevens de richting van het fysiologisch onderzoek 

ermee te bepalen.  

De parallel tussen segmentaal-anatomische en cerebellumstudies eindigt tenslotte in het grote 

overzichtswerk over het onderwerp. Over de segmentale anatomie publiceerde Bolk in vier delen 

in het Morphologisches Jahrbuch, over het cerebellum verscheen de monografie Das Cerebellum der 

Säugetiere.  

Maar waaruit bestond precies de waarde van Bolk’s cerebellumonderzoek? Op basis van de ver-

gelijking van de kleine hersenen van de zoogdieren kwam hij tot een belangrijke conclusie over 

dit deel van de hersenen bij de mens. Het menselijk cerebellum had zich op een eigenaardige wij-

ze gedifferentieerd en leek niet op de cerebella van andere primaten, zelfs niet van de nauw ver-

wante mensapen. Wat betreft dit orgaan vertegenwoordigde de mens een zijtak in de evolutie in 

plaats van een hoofdlijn. Vanwege deze uitzonderingspositie was het orgaan ongeschikt om als 

startpunt te dienen bij vergelijkend anatomisch onderzoek. Hiermee hing vervolgens een veel 

belangrijker besluit samen: de indeling en nomenclatuur van het menselijk cerebellum, die was 

gebaseerd op topografische anatomie, was volledig ongeschikt als basis voor de indeling en be-

schrijving van de cerebella van andere dieren.353  

Bolk pleitte voor een andere nomenclatuur voor de diverse cerebellaire onderdelen, gebaseerd op 

de fylogenetische ontwikkeling van het orgaan, en dus op vergelijkende anatomie. Hij verwoord-

de de reden hiervoor helder: “[M]eermalen blijkt het (...) dat reliefverhoudingen of wel onder-

deelen, die uit een descriptief oogpunt van slechts ondergeschikt belang zijn, uit een vergelij-

kend-anatomisch oogpunt zich als zeer belangrijk doen kennen.”354  
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Bolk voegde de daad bij het woord en kwam met een nieuwe indeling en bijbehorende nomen-

clatuur. Hiermee toonde hij naar eigen zeggen hoe de vergelijkende anatomie de topografische en 

descriptieve anatomie van de mens een dienst bewees. Ze verschafte een beter inzicht en droeg 

zo bij aan “zuivering en scherper afronding van descriptief-anatomische begrippen.”355  

5.1 Functielokalisatie in het cerebellum 

Maar Bolks vergelijkende anatomie van het cerebellum moest dus niet alleen als basis dienen van 

de descriptieve anatomie van de mens, maar ook van het fysiologisch en neurologisch onderzoek 

op dit gebied. Want de vaststelling dat het menselijk cerebellum en de (oude) nomenclatuur niet 

een geschikt uitgangspunt waren in het onderzoek, bood de mogelijkheid om nauwkeuriger fy-

siologische en klinische vragen te stellen. Bolk deed alvast een voorzet: hoe zit het met de lokali-

sering van functies in het cerebellum? Wilden de clinici en fysiologen daar een antwoord op, dan 

moesten ook zij de bestaande nomenclatuur prijsgeven.356 

Bolk liet het niet bij deze aanzet. In Over de physiologische beteekenis van het cerebellum ging hij een stap 

verder. Uitgaande van de overtuiging dat het cerebellum de coördinatie regelde van de motoriek 

zoals die wordt aangestuurd door bepaalde centra in de grote hersenen, kwam hij tot een lokali-

satie van functies in de kleine hersenen, zoals die ook al bij de grote hersenen was opgezet. Dat 

er ook in de kleine hersenen sprake was van functielokalisatie baseerde hij op de waarneming dat 

prikkeling van verschillende gebieden van de kleine hersenen effect had op de beweging van ver-

schillende lichaamsdelen.357 Let wel, deze coördinatiefunctie van het cerebellum, en de functielo-

kalisatie an sich waren aannames. Het ging hierbij om waarnemingen van anderen. Bolk deed zelf 

geen experiment. 

Zijn lokalisatie was dan ook niet gebaseerd op fysiologisch onderzoek, maar op correlaties die hij 

geconstateerd had bij de vergelijking van de zoogdiercerebella. Bolk zag een verband tussen de 

vorm, grootte en positie van de diverse onderdelen van het cerebellum en de beweeglijkheid, 

functie en onderlinge samenwerking van de spierstelsels van ledematen, kop, hals en staart. De 

bewegingen van de spieren in de ledematen werden volgens Bolk gecoördineerd vanuit de twee 

hemisferen van het cerebellum, terwijl de coördinatie van de spieren van hoofd, hals en staart 

vanuit het centrale deel van het cerebellum - de vermis - afkomstig was. Bolk kwam tot deze con-

clusie door de opvallende parallel tussen de mate van ontwikkeling van de genoemde delen van 

het cerebellum en de mate van fysiologische ontwikkeling van de spiergroepen. Zo was bij wal-

vissen, met hun onderontwikkelde ledematen maar krachtig ontwikkelde staart de vermis groot en 

waren de halfronden klein, terwijl bij de mens en de andere primaten de halfronden en vooral het 

bovenste deel, waar de coördinatie van de armen volgens Bolk gelokaliseerd was, het meest ont-

wikkeld waren. 

Bolk besefte dat hij zich met deze hypothese buiten de grenzen van zijn eigen vakgebied begaf. 

Dit deed hij niet omdat hij de behoefte had het terrein van de fysiologie te exploreren, maar om-

dat hij op zijn eigen terrein “een rijke ader” had gevonden die hem naar dit naburige terrein had 

gebracht. Gelukkig, zo stelde Bolk, werd de wetenschap echter niet stuksgewijs aan onderzoekers 

toebedeeld. Maar voor deze grensoverschrijding was naast de toevallige vondst ook een inhoude-
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lijk argument te vinden. In het algemeen was Bolk van mening dat de fysiologie eerst te rade 

moest gaan bij de anatomie. Bij het fysiologisch onderzoek naar de kleine hersenen gold dit eens 

te meer.358 Naast het vasthouden aan de verouderde nomenclatuur was het volgens Bolk namelijk 

een gebrek aan morfologische kennis dat ervoor had gezorgd dat het experimenteel onderzoek 

naar het cerebellum in tachtig jaar nauwelijks was opgeschoten en slechts tegenstrijdige resultaten 

had opgeleverd.359  

Zo was er bijvoorbeeld het vreemde verschil in effect tussen hond en konijn nadat bij beide 

ogenschijnlijk dezelfde helft van het cerebellum was verwijderd. Een dergelijk verschil was be-

langrijk, omdat de dierexperimenten altijd als model dienden om de menselijke situatie beter te 

begrijpen. Dit soort ogenschijnlijke tegenstrijdigheden bemoeilijkte het onderzoek voortdurend. 

Waren de onderzoekers echter beter op de hoogte van de vergelijkende anatomie van het cere-

bellum, dan zouden ze inzien dat een hemispheer van het cerebellum bij een hond iets heel anders 

was dan het technisch overeenkomstige onderdeel bij een konijn.360 Het hondencerebellum kon 

niet simpelweg gezien worden als een vergroot konijnencerebellum. Om maar te zwijgen van een 

directe vergelijking van een vogelcerebellum met dat van een zoogdier.361  

Toch ging Bolk naar eigen zeggen niet werkelijk over de grens van de morfologie heen, tenmin-

ste niet in de praktijk. Zijn functielokalisatie was slechts een hypothese, gebaseerd op een correla-

tie. Zowel deze hypothese als de op fylogenetische ontwikkeling gebaseerde nomenclatuur waren 

bedoeld als een richtlijn voor de experimenten van de fysioloog, waardoor deze preciezer te werk 

kon gaan.362 Daarmee eindigde de taak van de anatoom voor de fysioloog. Het was aan de laatste 

om deze handreiking aan te nemen.363 Daarmee lag ook het eindoordeel van Bolks hypothese 

over het cerebellum in de handen van de fysioloog, maar ook in die van de zorgvuldig waarne-

mende clinicus.364  

Het onderzoek naar het cerebellum toonde eens te meer hoe Bolk de relatie tussen de vakgebie-

den fysiologie en morfologie zag. Hoe meer de fysiologie en morfologie zich als zelfstandige on-

derzoeksrichtingen hadden ontwikkeld en hoe meer resultaten er gevonden werden, des te dieper 

werd de kloof tussen beide wetenschappen en daardoor werd het steeds moeilijker om een brug 

te slaan. Maar, zo zei Bolk, bij iedere morfoloog die overtuigd was dat vorm en functie slechts 

twee zijden zijn van dezelfde verschijning, moest voortdurend de vraag opkomen of er niet een 

mogelijkheid bestond om een draad te ontwaren die beide verbond.365   

Hij besloot dat weliswaar “[d]ie morphologische Differenzirung des Cerebellum (…) der Ausd-

ruck der Physiologie dies Organes” was, maar dat daarmee niet was gezegd dat de fysiologie ook 

het primaat had in de studie van dit of een ander deel. “Zuerst also Anatomie und dann Physio-

logie, wenn aber erst Physiologie, dan nicht ohne Anatomie,” zei Bolk de Duitse psychiater Von 

Gudden na, een van de pioniers op het gebied van functielokalisatie in de hersenen.366 
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5.2 Appreciatie en kritiek van fysiologie en kliniek 

Er was in ieder geval één fysioloog die Bolks handreiking over de waarde van de vergelijkende 

anatomie aannam en de methode navolgde: Gérard van Rijnberk. Deze was na zijn dermatoom-

experimenten met honden op het lab van Winkler teruggekeerd naar Italië. Hij erkende dat het 

fysiologisch en klinisch onderzoek naar de functielokalisatie in het cerebellum gebukt ging onder 

het ontbreken van een juiste anatomische indeling. “De physiologie, bij het vaststellen der pun-

ten, waar zij haar extirpatie- en prikkelproeven uitvoeren moet, de kliniek bij het vergelijken van 

den zetel van de ter sectietafel gekomen pathologische laesies, hebben een topographisch schema 

nodig.”367 Op het laboratorium van de fysioloog Luciani in Rome had hij, geholpen door de aan-

wijzingen van Bolk en de toepassing van zijn nieuwe nomenclatuur, fysiologisch onderzoek ge-

daan naar de functielokalisatie in het cerebellum van de hond.368 Voor twee gebieden in de kleine 

hersenen hadden Van Rijnberks experimenten Bolks hypothese ondersteund.  

Functielocalisatie in de kleine hersenen werd een ‘hot topic’, want in 1906 schreef het Rotter-

damse Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte een prijsvraag uit, die 

naadloos aansloot bij Bolks eindoordeel dat het aan de clinici en fysiologen was om de lokalisatie 

in het cerebellum werkelijk te ontrafelen. “Het Genootschap verlangt een experimenteel, nog 

liever een klinisch door autopsien streng gecontroleerd onderzoek, dat uitmaakt of localisatie van 

functies bij de verrichtingen van het cerebellum al of niet moet worden aangenomen.” Van Rijn-

berk stuurde een antwoord in en won de gouden medaille.369  

Van Rijnberk merkte echter wel op dat Bolks grondgedachte een twijfelachtig punt kende: Bolk 

ging bij zijn correlatie uit van de premisse, dat het cerebellum verantwoordelijk was voor de co-

ordinatie van de spierbewegingen. Maar uitgerekend de grootste kenner van het cerebellum, zijn 

Romeinse baas Luciani, wees coördinatie als functie van de kleine hersenen af.370 Luciani meende 

dat het cerebellum tot taak had om de willekeurige spierbewegingen te versterken en de spanning 

op peil te houden in de spieren die betrokken waren bij de houding en stand van het lichaam.371 

Voor Luciani hield het uitsluiten van een coördinerende functie van het cerebellum tevens het 

uitsluiten van functielokalisatie in. Hiervoor meende hij het bewijs te zien in de cytoarchitectuur 

van het cerebellum. Die was geheel eenvormig. Nergens zag hij verschillen in histologische bouw 

die konden duiden op een verschil in functie. Dat was een opvallend contrast met Bolk, die juist 

op basis van vergelijkend anatomisch onderzoek stelde dat de kleine hersenen histologische ge-

differentieerd waren - meer nog zelfs dan de grote hersenen.372 

De Leidse hoogleraar psychiatrie en neurologie G. Jelgersma meende te weten wat de kern van 

het verschil in opinie tussen Bolk en Luciani aangaande het laatste punt moest zijn. Jelgersma 

was het voor een belangrijk deel eens met Luciani. Hij had veelvuldig cerebellumcoupes onder de 

microscoop gezien en was tot de conclusie gekomen dat wat betreft de cytoarchitectuur dit or-

gaan zeer eenvormig was. In de grote hersenen was die echt wel gedifferentieerder. Dat was ook 

een van de punten van kritiek die hij op Bolks lokalisatiehypothese van het cerebellum had. Bolk 

had deze gebaseerd op te eenzijdig onderzoek namelijk alleen macroscopisch vergelijkend ana-
                                                 
367 Van Rijnberk, ‘Over functioneele localisatie in het cerebellum’ (1906) 3. 
368 Van Rijnberk, ‘Tentativi di localizzazione funzionali nel cervelletto’ (1o & 2o) (1904). 
369 Van Rijnberk, ‘Over functioneele localisatie in het cerebellum’ (1906). 
370 ibid. 17. 
371 Van Rijnberk, ‘Die neueren Beiträge zur Anatomie und Physiologie des Kleinhirns der Säuger’ ( 1907) 51.  
372 Jelgersma De physiologische beteekenis van het Cerebellum 12-14. 
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tomische bestudering. Misschien dat morfologisch de windingsverhoudingen van het cerebellum 

zeer verschillend waren tussen verschillende dieren, maar dat gold werkelijk niet voor de histologi-

sche structuur. Wat dit betreft verschilden zoogdiercerebella zelfs niet zo van die van vogels. 

Waarom had Bolk niet de cytoarchitectuur bestudeerd? En verder: waarom was hij eveneens 

voorbij gegaan aan studie van het daadwerkelijke verloop van zenuwvezels van en naar het or-

gaan toe of hoe het hersendeel in het embryo tot stand kwam?373  

Bolk had inderdaad maar beperkt onderzoek gedaan en histologische differentiatie afgeleid uit 

evolutionair-morfologische pluriformiteit van dit orgaan. Daarmee was hij in feite op dat punt 

gestopt waar ook andere anatomen die de bouw van de overige delen van de hersenen hadden 

beschreven waren opgehouden. De ontrafeling van de fijnere structuur, de cytoarchitectuur, was 

niet aan hen te danken, maar aan de psychiaters. En dit gold dus ook voor het cerebellum, hoe 

(fylogenetisch) morfologisch van belang Bolks resultaten ook waren.  

Ondanks zijn kritiek vond Jelgersma Bolks op correlatie gebaseerde lokalisatie toch “plausibel en 

voorlopig door de feiten, die hij aanvoert, voldoende gemotiveerd.”374 Jelgersma was het namelijk 

oneens met Luciani dat een histologische eenvormigheid functielokalisatie zou uitsluiten,375 en hij 

was net als Bolk overtuigd van de coördinerende taak van het cerebellum. Tenslotte juichte hij 

net als Van Rijnberk Bolks nieuwe, op vergelijkende anatomie gebaseerde indeling van het cere-

bellum toe. In latere publicaties - Jelgersma bleef onderzoek doen naar de lokalisatie in het cere-

bellum376 - paste hij die nieuwe indeling zelf ook toe.  

5.3 Bolks synthese  

In 1908 schreef Bolk zijn laatste stuk over de kleine hersenen. Het was een kritische reactie op 

het proefschrift Over localisatie van functies in het cerebellum van de arts A. Binnerts dat bij Winkler 

was geschreven. Bolk gebruikte het proefschrift vooral om op de kritiek die in de tussentijd op 

zijn schema van functielokalisatie was gekomen te reageren.  

Jelgersma’s kritiek had hij inmiddels deels ter harte genomen: ook hij stelde nu dat de schors van 

de kleine hersenen histologisch overal hetzelfde was. De specifieke fysiologische betekenis van 

de diverse onderdelen van de schors moest daarmee overal volkomen gelijk zijn.377 Daarbij wees 

hij er op dat hij nooit had aangenomen dat er in het cerebellum een lokalisering van functies be-

stond, waarbij diverse regionen ieder een eigen lichaamsfunctie coördineerden, maar juist een 

lokalisering in functie. Als geheel diende het cerebellum de coördinatie van één functie, namelijk 

de spierbeweging. Alleen correspondeerden verschillende gebieden van het cerebellum met ver-

schillende regionen van het spierstelsel.378 Dat was de reden dat in weerwil van de histologische 

homogeniteit de macroscopische morfologie van het orgaan zeer gedifferentieerd was, aldus 

Bolk.  

Ook kwam Bolk terug op het verschil in opvatting over de functie van het orgaan tussen hem en 

Luciani. Was het cerebellum bedoeld voor coördinatie of versterking? Anders dan in zijn Physiolo-

                                                 
373 ibid. 8-10. 
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375 ibid. 12-14. 
376 zie Jelgersma, ‘De functie der kleine hersenen’ (1915); idem, ‘Drei Fälle von Cerebellär-Atrophie bei der Katze’ 
(1917) en idem, De kleine hersenen anatomisch, physiologisch en pathologisch beschouwd (1920). 
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gische beteekenis zag Bolk nu helemaal geen tegenstelling tussen zijn eigen visie en die van Luciani. 

“Het kwam mij altijd voor, dat al die theorieën niet anders zijn dan verschillende formuleeringen 

van een in den grond identiek feit.” Bolk zocht de synthese: “De kleine hersenen zijn het centraal 

orgaan, dat in een ononderbroken continuïteit gedurende het geheele leven, den contractie-

toestand van het geheele spierstelsel als eenheid regelt.”379 Het verschil in opvatting was volgens 

Bolk dat Luciani meer de aard of het wezen van de regulatie op de voorgrond stelde, terwijl hij-

zelf aanvankelijk meer de verschijnselen van deze regulatie benadrukte. “En ik beschouw nu de 

kleine hersenen als het orgaan, dat de harmonie in de samenwerking van alle elementen, waaruit 

die eenheid bestaat, ononderbroken blijft onderhouden, het orgaan dat coördineert.”380 

Vooral op grond van het “in het vergelijkend anatomisch argument liggend correlatief motief” 

concludeerde Bolk dat de waarschijnlijkheid van het bestaan van lokalisering  nog steeds niet 

verminderd was “door tegenspraak van klinische en physiologische zijde.”381 Hiermee sloot Bolk 

het onderwerp definitief af. Verdere discussie liet hij over aan anderen.  

5.4 Besluit: Van Rijnberk en de scheiding van discipines 

Van Rijnberk bleef in zijn latere studies naar het cerebellum eveneens trouw aan de nieuwe inde-

ling van Bolk. De oude indeling van het menselijke cerebellum was en bleef ongeschikt zodra 

men met onderzoek aan dierlijke kleine hersenen startte.382 Het werk van Bolk had daarmee “den 

stoot gegeven tot een algeheele herziening onzer opvattingen over anatomische beteekenis der 

kleine hersenen.”383 Bovendien had Bolks lokalisatiehypothese de grondslag gelegd voor de stu-

die naar de functielokalisatie in dit orgaan en was het, geheel naar Bolks wens, het uitgangspunt 

geweest voor verdere onderzoekingen op verschillend gebied.384  

Toch moest van Rijnberk ook bekennen dat Bolks resultaten slechts op een waarschijnlijke loka-

lisatie van functies konden duiden, iets wat Bolk zelf overigens ook had ingezien en toegegeven. 

Want hoewel Van Rijnberk zelf met dierexperimenten had aangetoond dat het lokalisatieschema 

van Bolk deels klopte, was er nauwelijks iets bevestigd over de door Bolk voorgestelde lokalisatie 

in functie van de overige delen van het cerebellum.385  

Van Rijnberk wilde dan ook een loskoppeling van morfologie en fysiologie: wilde men instem-

men met de vergelijkend anatomische basis waarop Bolk zijn lokalisatieschema had ontworpen, 

dan moest men naar zijn mening diens puur fysiologische interpretaties afwijzen.386  

Ten aanzien van de eventuele waarde van klinische gegevens voor het lokalisatievraagstuk van de 

kleine hersenen stelde Van Rijnberk andermaal vast dat het menselijk cerebellum vanwege “de 

                                                 
379 ibid. 1980. 
380 ibid. 1981. 
381 ibid. 1981-1982. 
382 Van Rijnberk, ‘Die neueren Beiträge zur Anatomie und Physiologie des Kleinhirns der Säuger’ (1907); idem, ‘De 
jongste onderzoekingen over den bouw der kleine hersenen, vooral in verband met het localisatievraagstuk’ (1924) 
517. 
383 Van Rijnberk, ‘De jongste onderzoekingen over den bouw der kleine hersenen, vooral in verband met het locali-
satievraagstuk’ (1924) 553-554. 
384 ibid. 516. 
385 Van Rijnberk, ‘De jongste gegevens aangaande de plaatselijke verdeeling der verrichtingen in de kleine hersenen, 
naar bevindingen aan het ziekbed’ (1925) 384-385. 
386 Van Rijnberk, ‘Die neueren Beiträge zur Anatomie und Physiologie des Kleinhirns der Säuger’ (1907) 52. 



 122 

zoo sterke uitbreiding van bepaalde gebieden” nauwelijks geschikt was om aan het vraagstuk van 

functielokalisatie bij te dragen.387 

 

Met zijn op vergelijkende anatomie gebaseerde nieuwe nomenclatuur en de constatering dat het 

menselijk cerebellum ongeschikt was als uitgangspunt voor onderzoek naar de functie van dit 

orgaan had Bolk voor de tweede keer aangetoond hoe waardevol ontleedkundig onderzoek was 

voor de kliniek en hoe onmisbaar voor de fysiologie. Maar naast de lovende woorden wat betreft 

deze resultaten was er ook kritiek uit neurologische, psychiatrische en fysiologische hoek. Vol-

gens Van Rijnberk haalde Bolks lokalisatieschema het uiteindelijk niet. Het was te speculatief en 

kon niet met voldoende fysiologische resultaten worden onderbouwd. Toch prees van Rijnberk 

Bolks schema omdat het in ieder geval het onderzoek naar de functie van het orgaan had weten 

te motiveren. Hoewel speculatief, was het ook een erg tot de verbeelding sprekend construct. 

Vergelijkbare kritiek en lof voor het schema kwam van Jelgersma. Ook hij vond het schema ze-

ker stimulerend, maar ook gebaseerd op te weinig feiten. De cytoarchitectuur en het vezelver-

loop van en naar het cerebellum had Bolk niet bestudeerd. Het valt op dat de kritiek zich richtte 

op wat Bolk beweerde over of juist had nagelaten op onderzoeksgebieden die buiten de feitelijke 

ontleedkunde lagen. Bolks onderzoeksmethode was dus eigenlijk te zeer beperkt geweest tot de 

morfologie voor de beweringen die hij deed op het gebied van de fysiologie en neurologie, en dat 

resulteerde in kritiek. Bolk was niet voor niets een ontleedkundige - de kern van zijn discipline 

(zowel in onderzoek als onderwijs) bestond uit macroscopisch morfologische snijdend werk.  

6. J. W. Langelaan: de neuroloog als anatoom  

In zijn bijdragen aan het neurologisch en neurofysiologisch onderzoek was Bolks blik dus aan-

zienlijk door zijn eigen disciplinaire grenzen ingeperkt. In de concluderende opmerkingen aan 

het einde van dit hoofdstuk zal betoogd worden dat Bolk dat niet als een probleem opvatte. Hij 

wilde immers geen neuroloog of specialist in neuroanatomie zijn.  

Bolks eenzijdige benadering van de neurologische en fysiologische onderzoeksproblematiek 

komt vooral scherp aan het licht wanneer zijn onderzoeksmethode en -doelen zoals hierboven 

beschreven, vergeleken worden met die van zijn Leidse collega tussen 1903 en 1909, Jacobus 

Willem Langelaan (1871-1963). Langelaan kan in bepaalde opzichten beschouwd worden als 

Bolks tegenpool. Was Bolk de eerste anatoom sinds jaren die zich richtte op medisch relevant 

neurologisch onderzoek, Langelaan was de eerste (en enige) neurologisch specialist die benoemd 

werd tot anatoom. 

Langelaan had in Amsterdam geneeskunde gestudeerd en was daarna aan promotieonderzoek 

begonnen naar de spierspanning (Over spiertonus (1900)) op het laboratorium van Winkler. Hoewel 

dit onderzoek wel degelijk in verband stond met de klinische neurologie, werkte Langelaan het 

zo overwegend fysiologisch uit, dat niet Winkler, maar Thomas Place, hoogleraar fysiologie, Lan-

gelaans promotor werd. Na zijn promotie specialiseerde hij zich bij Winkler in de klinische neu-

rologie. In januari 1903 verliet hij als specialist in de neurologie Winklers lab. Toch ging hij toen 

niet de kliniek in. In december 1902 overleed de Leidse anatoom Teunis Zaaijer, na bijna veertig 

jaar hoogleraarschap. Het overlijden viel midden in de cursus en de medische faculteit zat daar-
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mee met een lastig probleem. Omdat ze goed besefte dat een nieuwe hoogleraar niet snel gevon-

den was, pleitte ze voor een spoedige aanstelling van een tijdelijk lector in de anatomie. Drie we-

ken na Zaaijers dood was met Langelaan de kandidaat voor dit lectoraat gevonden. Volgens de 

voorzitter van de faculteit, de fysioloog Willem Einthoven, was Langelaan “behalve door zijne 

bekwaamheden op het gebied der Anatomie ook dáárom de juiste man (...) omdat hij te Amster-

dam dikwijls als docent is opgetreden en daarvoor den grootsten lof van zijne meerderen heeft 

mogen inoogsten.”388 

In de aanbeveling viel ook de naam van Winkler. Zijn positie en invloed zal er vooral voor ge-

zorgd hebben dat de onervaren wetenschapper het Leidse lectoraat toebedeeld kreeg. Dit lecto-

raat werd uiteindelijk omgezet in een professoraat omdat geschiktere kandidaten (Bolk, Van Wij-

he) afhaakten.389  

Daarmee werd Langelaan niet alleen de eerste en enige clinicus die werd benoemd als hoogleraar 

in een fundamenteel vak, maar vooral - gezien zijn onderzoeksinteresse - de eerste (neu-

ro)fysioloog die benoemd werd in de ontleedkunde. Dit was met recht een merkwaardige keuze, 

aldus Langelaans biograaf, de latere hoogleraar histologie C.G. Heringa: “Hoe, terwijl tot dusver 

heel zijn denken en werken zo uitgesproken in de functionele richting lagen en het ook een fysio-

logisch tijdschrift was, waarin hij zijn werk naar het buitenland bracht, kon hij zich aangetrokken 

gevoeld hebben tot een zo bij uitstek morfologisch vak als de anatomie?”390 

Uit Langelaans inaugurele rede was volgens Heringa te begrijpen waarom de anatomie wel dege-

lijk bij Langelaans wetenschappelijke visie paste. De morfologische wetenschappen, anatomie en 

histologie, hadden de taak modellen te zoeken die de levensverschijnselen zichtbaar en begrijpe-

lijk konden maken om zo de grondslagen te geven aan de fysiologie. De modellen toonden bo-

vendien “dat iedere verklaring des levens, welke wij in staat zijn te geven, slechts eene mechani-

sche kan zijn.”391 Voor Langelaan was de vorm een substraat en de anatomie een middel en geen 

doel. Zijn anatomie was een fysiologische anatomie die vergelijkbaar was met die van H. von 

Meyer.392 Langelaan noemde als voorbeeld de studie van spierbeweging door met behulp van fo-

tografie (gewoon of Röntgen) opeenvolgende fasen van de contractie vast te leggen. 

Langelaan bleek echter niet zozeer een fysiologisch anatoom te zijn maar vooral een neuroloog. 

In zijn zeven Leidse jaren richtte hij zijn onderzoek strikt op de fysiologie, anatomie, histologie 

en pathologie van het zenuwstelsel.393 Hij werkte dus net als Winkler, maar ook Jelgersma, bin-

nen het domein van een vakgebied waarvan de grenzen bepaald werden door de inhoud en niet 

door de methode, zoals anatomie of fysiologie. 

Dat Langelaan een neuroloog was, laat zich ook afleiden uit de manier waarop hij zijn onderwijs 

invulde. Heringa vermoedde dat Langelaans vertrek uit Leiden te maken had met het feit dat hij 
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het “doceren van buiten zijn belangstelling liggende systematische anatomie teveel gevoeld heeft 

als een belemmering in zijn eigen wetenschappelijke taak.”394 Het feit dat Heringa aan Langelaan 

als docent vooral goede herinneringen had vanwege zijn enthousiasme bij het onderwijs van de 

bouw van de hersenen, verraadt te meer zijn inhoudelijke voorkeur.  

Langelaan zal zijn tekortkomingen in de anatomie van te voren hebben ingezien. In zijn intreere-

de wees hij op zijn onderwijs (als lector) dat vele gebreken kende. Bovendien zou hij van zijn 

studenten eisen dat ze zelfstandig, met goede voorbereiding en een weldoordacht plan, het prak-

tisch deel van het onderwijs zouden gaan uitvoeren, en zichzelf beperken tot het geven van 

hoorcolleges.395 Langelaan was geen snijder. 

Hoezeer Langelaan zich in het neurologische domein bleef ophouden blijkt ook uit de redenen 

waarom hij in 1909 ontslag nam. De belangrijkste hiervan was het stelselmatig tekort aan lijken 

voor snijpractica, waardoor het onderwijs ernstig beperkt werd en onder de maat dreigde te ra-

ken. Maar daaraan gekoppeld was een reden die duidelijk toonde dat de neuroloog Langelaan bij 

de ontleedkunde op de verkeerde plaats zat. Langelaan voerde namelijk aan dat het gebrek aan 

lijken ook zijn onderzoeksmogelijkheden had ingeperkt en dat hij om die reden het wetenschap-

pelijk werk in de richting van de neuropathologie had gestuurd. Het onderzoek op dit gebied 

vond plaats met proefdieren, maar om medisch relevant te zijn was controle van de experimen-

ten aan het ziekbed noodzakelijk. “[Z]onder Klinisch medische controle moet ook deze richting 

van anatomisch onderzoek op niets uitloopen.”396 In Leuven, waar de anatoom Van Gehuchten 

aldus Langelaan dezelfde problematiek had gekend en zich eveneens op de neuropathologie had 

gericht, had men het belang van de controle ingezien en hem een kleine klinische afdeling gege-

ven. Langelaan wilde ook graag een eigen “Polikliniek voor organische zenuwziekten”, met een 

stuk of 20 patiënten. 

Er was nog een reden waarom hij zo’n eigen klinische afdeling wilde. Langelaan had naar eigen 

zeggen in zijn onderwijs vooral rekening gehouden met het belang van de anatomie voor de toe-

komstige medische praktijk van zijn studenten. Aanvankelijk was hij door zijn eigen klinische 

achtergrond hiertoe zeer goed in staat geweest. Maar inmiddels stond hij als hoogleraar van een 

fundamenteel medisch vak al zo lang buiten die praktijk dat hij hiermee steeds minder voeling 

had gekregen. Wanneer hem officieel het klinisch onderwijs in de neuropathologie werd opge-

dragen - naar hij aanvoerde vanwege zijn opleiding de enige mogelijke richting - zou dat ook 

voor de voor zijn anatomische lessen zo noodzakelijke binding met de medische praktijk gunstig 

zijn. Het zou zeker niet een te grote leeropdracht worden, want het anatomisch onderwijs vergde 

door het tekort aan lichamen toch maar een beperkte hoeveelheid van zijn kracht.397 

Maar de medische faculteit adviseerde de curatoren niet op Langelaans klinische voorstel in te 

gaan. Om het onderwijs in de anatomie op peil te houden, zo voerden ze aan, moest de hoogle-

raar er niet een andere werkkring bij zoeken omdat dit onderwijs hem maar weinig kracht kostte, 

maar juist al zijn energie steken in alternatieve middelen die het anatomisch onderwijs zouden 

verbeteren. Bovendien, zo meende de faculteit, eiste het onderwijs in de neuropathologie zo veel 
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werkkracht, dat de docent hierin nooit tijd zou overhouden voor de anatomie. En dit terwijl de 

anatomie zelf juist ook een veelomvattend vak was.398 De curatoren namen dit advies over. Voor 

Langelaan zat er niets anders op dan te vertrekken. 

 

Voor Langelaan - als neuroloog – was anatomie slechts een onderdeel geweest van een groter 

medisch wetenschappelijk geheel waartoe net zo goed de fysiologie, dierexperimenten en contro-

le aan het ziekbed in een kleine kliniek behoorden. Maar binnen de anatomie als universitair vak 

had Langelaan al gauw de grenzen van zijn interessegebied bereikt. Zijn wens om vanuit de ont-

leedkunde een neuropathologische kliniek te leiden kon alleen op verontwaardiging rekenen. 

Vergelijk dit met Bolk die zijn grenzen in de methode van onderzoek doen vond, wat hem op 

kritiek juist van neurologen en fysiologen kwam te staan, toen hij een fysiologisch model voor 

functielokalisatie op vergelijkende anatomisch onderzoek baseerde. Dus zowel Bolk en Langel-

aan werden in hun handelen beperkt door de grenzen van de anatomische discipline. Langelaan 

vanwege de grenzen van het vak, Bolk vanwege de (morfologische) methoden van het onder-

zoek.  

De zaak Langelaan toont hoezeer zijn onderzoeksmotivatie met die van Bolk verschilde: het was 

voor de neuroloog Langelaan ondenkbaar zich op andere anatomische onderzoeksgebieden te 

richten (zoals de vergelijkende anatomie) omdat hij geïnteresseerd was in de werking van het ze-

nuwstelsel. Aan de andere kant was Bolk juist vanuit vergelijkend anatomische interesse in het 

cerebellumonderzoek en kwesties over de functionele betekenis van dit orgaan verzeild geraakt. 

Toen Langelaan in 1909 inzag dat het onmogelijk was voor hem als neuroloog onderzoek te 

doen in de rol van hoogleraar anatomie stapte hij op. Na Bolks stuk over de functielokalisatie in 

het cerebellum uit 1908 startte hij geen functioneel onderzoek met proefdieren om zijn lokalisa-

tiehypothese te bewijzen, en evenmin legde hij de zenuwvezels bloot tussen spiergroepen en 

kleine hersenen. Bolk stapte af van het medisch relevant onderzoek. In plaats hiervan verdiepte 

hij zich in de antropologie van de Nederlandse bevolking, de bouw van het urogenitaalkanaal en 

de ligging van het achterhoofdsgat bij mens en mensaap.  

7. Het einde van het mechanistische brein 

Het mechanistisch hersenonderzoek waarin de studie van anatomie, cytoarchitectuur en fysiolo-

gie de basis vormden raakte op zijn retour. Dit had te maken met een algehele afkeer van de re-

ductionistische benadering in de natuurwetenschappen.399 Vanaf de jaren 1910 waren de meeste 

psychiaters het erover eens dat hun vak essentieel anders was dan de neurologie en andere medi-

sche wetenschappen. De psychiatrie was meer dan de bestudering en behandeling van kapotte 

centrale zenuwstelsels als machines en had juist meer verbanden met de psychologie en filoso-

fie.400 

Winkler bleef echter zijn leven lang overtuigd dat de anatomie en fysiologie van het brein de ba-

sis waren van de psychiatrie. In dit opzicht was hij meer een natuurwetenschapper dan psychia-

                                                 
398 Brief fac. geneeskunde aan curatoren RUL, 31 maart 1909.  Ingekomen stukken curatoren RUL 1909 nr. 301; 
UBL AC3: 159. (met dank aan A. van Piekeren). 
399 Zie hoofdstuk 5. 
400 De Waardt, ‘De Konijntjes van Winkler’ 162. 
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ter.401 Vooral was Winkler echter een medisch wetenschapper, die de banden tussen zijn psychia-

trie en de fundamentele anatomie en fysiologie aanhaalde. 

Toch was ook Winkler zelf genuanceerder gaan denken over de strikt mechanistische benadering 

van geestes- en zenuwziekten. Zo toonde hij zich in zijn inaugurele rede in Utrecht (1915) voor-

zichtiger wat betreft de lokalisatieprincipe. Winkler vond het nodig paal en perk te stellen aan de 

verklarende mogelijkheden ervan: “[E]lke analyse eener functie, (...) al was zij ook nog zoo duide-

lijk aan een vaste plaats of aan een bepaald orgaan gebonden [leerde] steeds de aanwezigheid (..) 

kennen van een factor, die met elke localisatie den spot dreef.“402   

Maar Winkler waarschuwde ook de psychologen. Ze hadden nogal wat kritiek geuit aan het adres 

van de anatomen en fysiologen. De langzaam voortzwoegende ontleder en experimentator was 

verweten dat ze zonder een duidelijk omschreven medisch doel te werk gingen. En dat terwijl 

volgens Winkler er ook op de benaderingen van deze psychologen wel het een en ander viel af te 

dingen. “Want daartegenover staat, dat elk afgerond psychologisch stelsel, zoodra het met vast-

staande feiten der zenuwphysiologie in botsing kom of er geen rekening mee houdt, wel groote 

bewondering zal kunnen afdwingen voor het menschelijk vernuft, dat het schiep, maar een we-

tenschappelijke toekomst niet zal bezitten.”403 

‘Blijf bij de feiten’ leek Winkler hiermee aan te geven: de anatomen en fysiologen waren terug-

houdender geworden met hun materialistische kijk en mechanistische methoden het hele leven te 

willen verklaren. Het zou ook verstandig zijn als de psychologie ophield met kunstig bedachte, 

alles verklarende theorieën te lanceren die geen lang leven beschoren waren. 

 

Conclusie 

Waarden van het anatomisch onderzoek  

Bolk had in twee onderzoeksgebieden, de segmentale anatomie en de bouw van het cerebellum 

bewezen dat er ook wat betreft de menselijke macroscopische bouw toch nog wel wat op te hel-

deren was. Bij de segmentale anatomie ontrafelde Bolk daadwerkelijk een menselijke structuur, 

bij het cerebellumonderzoek was het juist de vergelijkende studie die hem op de onjuistheid van 

de nomenclatuur van het menselijk cerebellum bracht en bovendien de ongeschiktheid van dit 

menselijke cerebellum als uitgangspunt voor vergelijking met andere dieren. Bolk bewees zo dat 

de beschrijvende menselijke anatomie nog allerminst een dood onderzoeksgebied was en even-

eens dat de vergelijkende anatomie wel degelijk van waarde was voor goed begrip van die mense-

lijke anatomie. In dit verband sloot Bolks cerebellumonderzoek ook aan bij de onderzoeksrich-

ting van het Centraal Herseninstituut.  

Maar Bolk toonde bovendien hoe belangrijk deze nieuwe (vergelijkend) anatomische kennis was 

voor het fysiologisch en neurologisch onderzoek. Zo betoogde hij dat voor dierexperimenten die 

de precieze lokalisatie van functies in het cerebellum - ook bij de mens - moesten ontrafelen, 

kennis van de ware (op evolutionaire morfologie gebaseerde) structuur en indeling cruciaal was. 

                                                 
401 Zie De Waardt, ‘De Konijntjes van Winkler’ 167; Faasse, Zuiver voor de wetenschap 34. 
402 Winkler, De verhouding der psychologie tot de physiologie van het zenuwstelsel (1915) 27. 
403 ibid. 29-30. 
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Bolks handreiking aan de fysiologen werd in ieder geval door de onderzoekers Van Rijnberk en 

Winkler van harte aanvaard.  

Bolks toenadering tot de fysiologie betekende een breuk met het ontleedkundig onderzoek in de 

bijna veertig jaar daarvoor. Anders dan vlak na de scheiding van anatomie en fysiologie toen het 

eerste een steunvak in het onderwijs werd, leverancier van een pakket noodzakelijke kennis van 

de bouw van het menselijk lichaam voor de toekomstig arts, en het tweede met zijn reductionisti-

sche onderzoeksmethode de basis van de nieuwe wetenschappelijke geneeskunde, had Bolk nu 

een andere rol voor de ontleedkunde op het oog. Bolks humane anatomie was een onderzoeks-

vak dat wetenschappelijk noodzakelijke kennis en inzichten leverde, zonder welke de fysiologie - 

althans in de genoemde gevallen - haar taak niet goed kon uitvoeren. Eerst anatomie en dan fysi-

ologie, aldus Bolk. Daarin ging hij bij zijn cerebellumstudies een stap verder dan bij zijn segmen-

tatie-onderzoek. Hij hield het immers niet bij een strikt anatomisch onderzoek, maar verbond er 

een fysiologische hypothese (over functielokalisatie) aan. Zo vormde het anatomische onderzoek 

niet alleen de basis waarop de fysioloog zijn onderzoek deed, maar meende Bolk ook nog de 

richting van dat onderzoek aan te moeten geven.  

Bolks onderzoek naar segmentale anatomie en cerebellum wilde ook een bijdrage leveren aan het 

onderzoek en de praktijk van clinici - vooral neurologen maar in geval van de segmentale anato-

mie ook chirurgen. Daarmee kende Bolk een derde waarde toe aan het anatomisch onderzoek. 

Wel moet gezegd worden dat zijn segmentaal-anatomische resultaten van grotere blijvende waar-

de waren voor zijn geneeskundige vakbroeders dan zijn cerebellumstudies. Daarvan bleek slechts 

de nieuwe indeling van waarde.  

Neuroanatomisch onderzoek als doel of middel? 

Bolk voldeed volledig aan de verwachtingen van de jonge faculteitsleden die in hem een nieuwe 

anatomische richting vertegenwoordigd zagen. Hij had het menselijk anatomisch onderzoek weer 

tot leven gebracht en het de waardige plek in de medische faculteit teruggegeven die het ooit be-

kleedde. Door de relevantie van het onderzoek voor fysiologie en neurologische kliniek wist hij 

het vak niet alleen voor de medische opleiding maar ook voor de medische wetenschap en prak-

tijk op de kaart te zetten. Maar was Bolk door die medische relevantie daadwerkelijk een andere 

anatomische richting ingeslagen dan zijn evolutionair morfologische voorgangers? En wat was 

daarvoor dan zijn motivatie?  

Het onderzoek naar de morfologie van het cerebellum was Bolk overduidelijk gestart vanuit een 

evolutionair morfologische interesse. Naar aanleiding hiervan richtte hij zich op de neurologische 

problematiek van de functielokalisatie in dit deel. Maar dit deed hij niet met dierexperimenten, of 

histologische methoden - wanneer Bolk dat gedaan had was hij werkelijk op neurologisch of 

functioneel anatomisch terrein gekomen. Nee, Bolk bleef strikt vergelijkend morfologisch onder-

zoek doen en ‘ontdekte’ zo een correlatie tussen spiergroepen en lokalisatie van de functie hier-

van in het cerebellum.  

Het segmentaal-anatomisch onderzoek van Bolk was dan wel vooral gericht op de ontrafeling 

van de segmentale innervatie bij de mens, toch wortelde ook dit onderzoek volledig in de evolu-

tionaire morfologie. In hoofdstuk 5 zal aan bod komen dat het voortvloeide uit dat van Bolks 

voorganger Ruge. Overigens, ook nu weer trachtte Bolk geen specifieke functionele vragen met 

dierexperimenten op te helderen of neurologische problematiek aan te kaarten.  
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Ook uit Bolks bijdrage aan de oprichting van het Centraal Instituut voor Hersenonderzoek blijkt 

vooral zijn evolutionair morfologische interesse. Meteen al werd met het noemen van Artis de 

vergelijkende anatomie van het brein de belangrijke richting waarin in het toekomstig instituut 

gewerkt zou worden. Door Bolks inspanningen werd dit instituut vervolgens gekoppeld aan zijn 

eigen in oprichting zijnde laboratorium. Deze locatie naast de ontleedkunde en in de nabijheid 

van Artis maakte het onderzoek van dit instituut in een andere richting dan de vergelijkende ana-

tomie zeer onlogisch. Was Winklers partner in de onderhandelingen een ander geweest, bijvoor-

beeld Langelaan, Jelgersma of Van Rijnberk, dan was het maar helemaal de vraag geweest of de 

vergelijkende anatomie zo’n nadrukkelijke rol gespeeld had in de argumentatie voor oprichting. 

Genoemde voorbeelden tonen dat Bolk niet brak met de evolutionaire morfologie van zijn voor-

gangers. Hij was er niet primair op gericht een bijdrage te leveren aan het neurologisch-

psychiatrisch onderzoek. Eerder lijkt het dat Bolk zijn (neuro)anatomische bevindingen als een 

middel gebruikte om zijn naam als ‘medisch’ anatoom waar te maken om daarmee zijn positie als 

ontleedkundige te verbeteren.  

Mogelijk onder invloed van Winkler had Bolk het belang ingezien van zijn segmentale anatomie 

voor de kliniek en het fysiologisch onderzoek. Hiermee behaalde hij drie successen: hij bewees 

de medische relevantie van het anatomisch onderzoek, hij verbeterde de positie van de anatomie 

ten opzichte van de fysiologie en andere medische disciplines en tenslotte vestigde hij zijn eigen 

naam als anatoom.  

Ook moet Bolk helder het belang hebben ingezien van participatie in het op dat moment nog 

veelbelovende neurologisch-psychiatrisch onderzoek waarbij zijn goede vriend Winkler volop 

betrokken was. Voor dit onderzoek was immers naast fysiologische, histologische en patholo-

gisch-anatomische kennis van het brein ook de macroscopische humane en vergelijkende (neu-

ro)anatomie van belang. Met de cerebellumstudies en zijn betrokkenheid bij de oprichting van 

het herseninstituut kon Bolk andermaal het belang van het ontleedkundig onderzoek onderstre-

pen.  

Een laatste aanwijzing voor een opportunistisch motief voor deelname aan het neurologisch on-

derzoek is de opvallende coïncidentie tussen de beëindiging van dat onderzoek, de tanende po-

pulariteit van het reductionistisch onderzoek als geheel én het gereedkomen van Bolks eigen la-

boratorium. Het is niet onwaarschijnlijk dat Bolk stopte met de medische relevantie van zijn on-

derzoek te benadrukken toen zijn laboratorium voor elkaar was en de neurologische richting 

voor gezien hield toen hier niet meer mee te scoren viel. In zijn nieuwe laboratorium richtte hij 

zich vooral weer op evolutionair morfologische vraagstukken. 

Onderzoeksmethoden  

Een laatste aanwijzing dat Bolk bij het neurologisch-psychiatrisch onderzoek betrokken was uit 

opportunistische motieven heeft te maken met zijn onderzoeksmethode. Zoals al beschreven 

kwam - anders dan bij de ontrafeling van de segmentale rangschikking in het perifere zenuwstel-

sel - bij het onderzoek naar de bouw en werking van het centrale zenuwstelsel meer kijken dan 

macroscopisch onderzoek van een anatoom en prikkelingsproeven van een fysioloog. Voor het 

onderzoek naar de bouw en werking van het brein was het noodzakelijk de fijnere bouw (cytoar-

chitectuur) van het brein te leren kennen. Vervolgens moest deze kennis gecombineerd worden 

met de resultaten uit neurofysiologische dierexperimenten. Om de kennis en experimenten ten-
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slotte van enige klinische waarde te laten zijn moesten ze getoetst worden aan neuropathologi-

sche gevallen bij de mens. Jelgersma bekritiseerde Bolk omdat hij zich bij zijn cerebellumonder-

zoek beperkt had tot morfologisch onderzoek.  

Toch laat zich Bolks methodekeuze niet alleen verklaren uit gebrek aan werkelijke interesse in 

het onderzoeksgebied. Als anatoom bediende Bolk zich van de onderzoeksmethode van de mor-

foloog. Dat hield in zijn geval in dat hij zich vooral tot macroscopisch beschrijvend onderzoek 

beperkte, of dat nu de medische (neurologische) wetenschap diende of niet. De psychia-

ter/neuroloog bediende zich van verschillende onderzoeksmethoden. Het was juist de combina-

tie van dierexperimenten, verbeterde histologische snij- en kleurtechnieken, patiëntenobservatie 

en ontleding van breinen waarmee zij rond de eeuwwisseling zorgde voor de doorbraken. Daar 

stak de methode van de morfoloog schril bij af. Niet voor niets faalde Langelaan als anatoom, 

terwijl hij als neuroloog belangrijk onderzoek had kunnen doen. 

Bolk wilde wellicht niet anders dan met zijn morfologie een bijdrage leveren aan de neurologi-

sche vraagstukken, om zo de medisch relevantie van de anatomie te benadrukken. Mogelijk 

droeg het besef dat deze methode voor inzicht in de complexe structuur van het brein te beperkt 

was bij aan zijn besluit verdere stappen op het gebied van de bouw van het brein achterwege te 

laten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


