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4. De School van Bolk - anatomie als bloeiende discipline 

Inleiding 

Toen de student J.A.J. Barge in 1903 voor het eerst met Lodewijk Bolk in aanraking kwam, zag 

hij een jongeman van 36 jaar met een “donkerbruinen, weligen krullenbol, ’n zwierigen snor en 

een ietwat stijf baardje.” De anatoom droeg een stalen brilletje, en volgens Barge een slecht zit-

tende gerafelde pantalon, een stijf dichtgeknoopte geklede jas die in 1903 behoorlijk uit de tijd 

was (hij leek, in de woorden van Barge, wel een erfstuk van Ruge), met hierop tenslotte een “stijf 

gestrikte wijd afstaande zwarte Lavalièredas.” 404 

Deze beschrijving van Bolks uiterlijk kwam aardig overeen met een aantal van zijn karaktertrek-

ken: hij besteedde weinig aandacht aan zijn uiterlijk, omdat het ‘innerlijk’ er meer toe deed, hij 

was voor zijn 36 jaar ouwelijk, of misschien ernstig, en bovenal erg gesloten. Het waren deze ka-

raktertrekken die Bolk bij uitstek geschikt maakten voor zijn vak. De geslotenheid, de serieusheid 

en de warsheid van uiterlijk vertoon maakten dat hij zich volledig kon storten op de inhoud, op 

zijn wetenschappelijk werk.  

In het wetenschappelijk onderzoek had Bolk al vroeg naam gemaakt. Zoals we in de vorige twee 

hoofdstukken zagen hadden de resultaten van zijn segmentaalanatomisch onderzoek vanwege 

hun medische relevantie meegespeeld bij zijn benoeming tot hoogleraar. Toch was de medische 

herwaardering van de anatomie niet het enige wapenfeit van de jonge anatoom. Dit hoofdstuk en 

de volgende twee pogen dat te laten zien. 

Aan het begin van de 20e eeuw maakte in Nederland de anatomie een opbloei door, zowel we-

tenschappelijk als institutioneel. Wetenschappelijk beperkte zich dat niet tot medisch relevant 

onderzoek alleen. De evolutionaire morfologie, elders in de wereld toch wel op haar retour, 

bloeide in Nederland volop juist door het onderzoek van ijverige anatomen als Bolk. Daarnaast 

richtten de anatomen zich op antropologische kwesties.  

Ook institutioneel bloeide de anatomie aan het begin van de 20e eeuw. Vanaf 1909 werden aan 

drie van de vier Universiteiten nieuwe laboratoria voor de anatomie geopend, die daarmee defini-

tief afrekenden met het naar binnen gekeerde 19e-eeuwse anatomisch kabinet. Rond dezelfde tijd 

kwam er na meer dan 30 jaar een einde aan het chronische tekort aan Nederlandse medisch ge-

schoolde ontleedkundigen. Bovendien verscheen voor het eerst sinds 70 jaar een Nederlandstalig 

leerboek in de anatomie. Bovenal genoten de anatomen echter aanzien onder de studenten ge-

neeskunde, vooral vanwege hun heldere onderwijs. Kortom, de anatomie stond weer in het cen-

trum van de belangstelling en de anatoom aan het begin van de 20e eeuw was een medisch ge-

schoolde, zelfverzekerde en geliefde docent met een diepgewortelde interesse in fundamentele 

morfologische, biologische of antropologische vraagstukken zonder daarbij de relatie met de 

medische wereld uit het oog te verliezen.  

Dit hoofdstuk gaat over deze opbloei van de anatomie als discipline aan de universiteit, en zal 

tonen dat het harde werken van Bolk de belangrijkste kracht achter die bloei is geweest. Hoe wist 

Bolk toonaangevend te worden? Hoe kon het dat een ongepromoveerde onervaren medicus am-

per dertig jaar later kon bogen op een nieuw lab, een bloeiende vereniging, een leerling van eigen 

kweek op iedere leerstoel in Nederland, inclusief Indië en bovendien een museumverzameling 

                                                 
404 Barge, ‘Prof Dr. L. Bolk’ (1930). 
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van meer dan 4000 objecten en een publicatielijst van meer dan honderdzestig originele weten-

schappelijke artikelen. Bij dat wetenschappelijk onderzoek zal in volgende hoofdstukken uitge-

breid stil worden gestaan. In dit hoofdstuk zal vooral Bolk als docent en hoofd van het lab aan 

bod komen. Kwesties over onderzoek komen ter sprake, maar vooral in relatie tot de manier 

waarop Bolk het onderwijs en zijn laboratorium inrichtte. Hoe zag Bolks onderwijs eruit en hoe 

verhield dit zich tot dat van zijn voorganger en tot zijn onderzoek?  

In 1903 was het aanzien van Bolk al zo gestegen dat hij gepolst werd voor het hoogleraarschap in 

Leiden. Dit leidde tot acties van studenten die hun zeer gewaardeerde docent niet kwijt wilden en 

van de gelegenheid gebruik maakten om te pleiten voor een nieuw laboratorium voor Bolk. Toen 

Bolk besloot niet te vertrekken werd hem behalve een nieuw lab ook uitbreiding van het assiste-

rend personeel toegezegd. Het was de invulling van dit zogenaamde prosectoraat waarmee hij de 

basis legde van de ‘school van Bolk’, die uiteindelijk de Nederlandse ontleedkunde tot in de jaren 

vijftig zou domineren. Welke functies had die prosector en hoe zorgde Bolk voor een kweek-

school? Waarom waren Bolks aldus gevormde leerlingen in trek als hoogleraar anatomie? In hoe-

verre verschilden ze van hun leermeester en wat namen ze van hem over?  

Uiteindelijk zou de Nederlandse ontleedkunde tot volle bloei komen met de oprichting van de 

Nederlandse anatomenvereniging en de publicatie van het Leerboek voor Ontleedkunde. De symboli-

sche kroon op de anatomische renaissance kwam in 1925, toen er na eeuwen weer een Anatomi-

sche Les - van Bolk - geschilderd werd.  

Door het hoofdstuk heen zal ook worden stilgestaan bij Bolks karakter. Bolk was een strenge, 

bijna tirannieke docent, maar zeer geliefd. In hoeverre was zijn karakter, verantwoordelijk voor 

zijn instelling in onderwijs en onderzoek, bepalend voor zijn eigen roem en in hoeverre namen 

zijn leerlingen elementen hiervan over?  

1. Het onderwijs 

Tijdens het professoraat van Bolk bleef het medisch curriculum in hoofdlijnen gelijk aan dat ten 

tijde van zijn Duitse voorgangers. De studenten volgden in het eerste jaar colleges en practica in 

de natuur- en scheikunde, plantkunde, zoölogie en geneesmiddelenleer. Het jaar werd afgesloten 

met een propedeutisch examen. In de twee jaar daarna volgde de student algemene pathologie, 

histologie, fysiologie en anatomie. Deze twee jaar werden afgesloten met het kandidaatsexamen. 

Hierna volgden twee jaar van colleges, patiëntendemonstraties en practica in interne geneeskun-

de, neurologie, heelkunde, gynaecologie, bacteriologie, gezondheidsleer, farmacologie en patho-

logische anatomie. Dit vierde en vijfde jaar van de studie werd vervolgens afgesloten met een 

doctoraalexamen. Na dit doctoraal volgden twee jaar van coassistentschappen bij diverse vakge-

bieden.  

De twee jaren tot het kandidaatsexamen werden dus besteed aan een relatief klein aantal vakken. 

Ze werden beschouwd als medische basisvakken, cruciaal voor de verdere studie en uiteindelijke 

loopbaan van de arts. Vooral anatomie en fysiologie werden zeer uitgebreid behandeld. Het ana-

tomisch onderricht bestond naast theoretische colleges uit snijpractica, die van oudsher plaats-

vonden in de koudste periode van het jaar, tussen oktober en april. Het was tijdens dit practicum, 

dat de student voor het eerst daadwerkelijk met het menselijk lichaam - weliswaar dood -  in aan-

raking kwam. Hierdoor had de anatomie, en dus de hoogleraar en de assistenten in dit vak een 

extra verantwoordelijkheid in de vorming van de aanstaande arts.  
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1.1 Colleges 

In het theoretisch onderwijs bracht Bolk een aantal wijzigingen aan ten opzichte van zijn voor-

ganger Georg Ruge. Aanvankelijk had Ruge net als Fürbringer getracht om in de colleges de ana-

tomie van het gehele lichaam in één cursusjaar te behandelen. Fürbringer slaagde hierin echter 

maar zelden, waardoor de studenten over bepaalde onderdelen geen lessen kregen. Het is begrij-

pelijk dat ze het toejuichten dat Ruge al snel besloot om van de theoretische lessen een tweejaar-

lijkse cursus te maken. Omdat de de studenten twee studiejaren anatomie volgden misten ze zo 

dus niets.  

Zoals ik al in hoofdstuk 2 besprak stond het theoretisch onderwijs van Ruge en Fürbringer, net 

als dat van hun leermeester Gegenbaur, sterk in het teken van de fylogenie en ontogenie: de 

menselijke bouw werd behandeld vanuit evolutionaire, maar vooral vanuit zijn embryonale ont-

wikkeling. Deze methode bracht vrijwel automatisch met zich mee dat de anatomie systematisch, 

dat wil zeggen per orgaansysteem werd behandeld.405 

De belangrijkste wijziging die Bolk in het theoretisch onderwijs aanbracht was dat hij lessen in de 

topografische anatomie ging geven. In eerdere hoofdstukken is al aan bod gekomen hoe belang-

rijk de topografische anatomie was voor de medische opleiding. Niet dat Ruge dat niet inzag; tij-

dens de practica demonstreerde hij in ruime mate topografisch anatomische preparaten. Maar in 

zijn colleges besteedde hij er geen aandacht aan. Alleen bij zijn lector Seydel was dit onderdeel 

een aantal maal in capita selecta aan bod gekomen. De eerste theoretische lessen die Bolk als 

kersverse hoogleraar vanaf mei 1898 onderwees was een soort spoedcursus topografische ana-

tomie, vlak voor de examens.406 In de jaren daarna zou Bolk structureel één tot twee uur per 

week aan topografische anatomie besteden.  

Naast deze topografische anatomie vormde ook voor Bolk de systematische anatomie nog steeds 

de basis van het theoretisch onderwijs. De lessen hierin spreidde hij echter nog meer uit dan zijn 

voorganger, namelijk over een periode van steeds drie jaar. Daarnaast gaf Bolk zo nu en dan ana-

tomische demonstraties en responsiecolleges over topografische en systematische onderwerpen, 

waarbij de studenten door op vragen van Bolk te antwoorden hun anatomische kennis konden 

toetsen. Bovendien werden in de meeste jaren van zijn professoraat lessen verzorgd door het 

vaste assisterend personeel (de prosector), zoals ook Seydel dat als lector had gedaan bij Ruge. 

Deze lessen zorgden ervoor dat de studenten in die twee jaar tijd voldoende gelegenheid hadden 

om alle onderdelen van de anatomie behandeld te krijgen.  

Bolk handhaafde ook het tentamen osteologie (leer van het skelet). In de tijd van Ruge werd het 

onderwijs in de osteologie jaarlijks gegeven, meestal door Seydel, die ook het tentamen afnam. 

Bolk hield vast aan deze opzet en liet de osteologie meestal over aan de prosector. Zonder het 

behalen van dit tentamen werden studenten niet toegelaten op snijzaal om aan de snijpractica te 

beginnen.  

Anders dan Ruge en Fürbringer stond het systematisch anatomisch onderwijs veel minder in het 

teken van de ontogenetische ontwikkeling. Besprak Ruge tijdens de colleges systematische ana-

tomie ook altijd de embryonale (en fylogenetische) ontwikkeling van de specifieke systemen en 

                                                 
405 Jaarboeken der Universiteit van Amsterdam 1877/1884-1897/1898 en Amsterdamsche Studentenalmanakken voor 1881-
1898. 
406 Jaarboek der Universiteit van Amsterdam 1898/1899 57. 



 133 

organen, Bolk deed dit zeker niet structureel.407 Dat komt ook terug in het aantal college-uren: 

Bolk besteedde gemiddeld vier uur per week aan de systematische anatomie, Ruge meestal zes. 

Daarnaast gaf Ruge ook nog eens twee uur per week een apart college over de vroege embryolo-

gie, dat later meestal door Seydel werd overgenomen. Bolk handhaafde dit college embryologie 

weliswaar, maar reduceerde het tot één uur per week - althans volgens de Series Lectionem. Feitelijk 

gaf hij het niet eens ieder jaar.  

Het belangrijkste verschil in het theoretisch onderwijs tussen Bolk en zijn Duitse voorgangers 

was dus dat de embryonale en evolutionaire context van de menselijke anatomie minder nadruk-

kelijk werd behandeld, ten gunste van de topografische anatomie. Deze wijziging paste binnen de 

al eerder besproken voorkeur van de faculteit geneeskunde voor een meer ‘medisch’ anatoom. 

Ze sloot aan op de al eerder in Duitsland gehoorde kritiek op de medische relevantie van het 

anatomisch onderwijs in evolutionair-morfologische context. 

Tenslotte zij vermeld dat volgens de Series Lectionem Bolk in de jaren 1904 tot 1921 een college 

per week aan de fysische antropologie wijdde. Toch gaf hij maar in zes cursusjaren daadwerkelijk 

college over dit onderwerp.408 Antropologie was een persoonlijke interesse van Bolk en de jaren 

waarin hij deze lessen gaf komen aardig overeen met de momenten waarop hij het meest actief 

op antropologisch gebied onderzoek deed. Zo hield hij in het cursusjaar 1901-1902 colleges over 

de schedelcapaciteit, aansluitend bij zijn onderzoek hiernaar, en het jaar erna over “de physische 

anatomie” van de hersenen, “een onderwerp dat we gaarne hoorden, omdat ’t Professors eigen 

bepalingen zijn.”409 Maar de antropologie was niet de enige onderzoeksinteresse die op college 

behandeld werd. Bolk vlocht graag problemen in zijn colleges die zijn eigen onderzoek beheers-

ten.410  

Bolk maakte bij zijn lessen veelvuldig gebruik van preparaten, collegeplaten en bordtekeningen, 

zeker wanneer het ging om topografisch ingewikkelde structuren.411 In het nieuwe laboratorium 

(vanaf 1909) kreeg hij bovendien de beschikking over een projectietoestel. 

De colleges werden doorgaans zeer gewaardeerd. De studentenalmanak spreekt wat dit betreft 

boekdelen: het was niet nodig “den loftrompet” te steken over de wijze van college geven van 

Prof. Bolk. Dit was al zo vaak gedaan dat haast speekwoordelijk gold dat “het een aangename 

taak is van Prof. BOLK een college-verslag op te maken.”412 De colleges werden vaak zo druk 

dat er - in het oude laboratorium - krukjes bij moesten komen omdat in de collegebanken geen 

plaats meer was.413  

                                                 
407 In het cursusjaar 1910-1911 deed hij dit wel; hij behandelde in de systematische colleges toen o.a. het urogenitaal-
apparaat, voorafgegaan door een uiteenzetting over de ontwikkeling hiervan (Amsterdamsche Studentenalmanak voor 
1912 92). 
408 Zie hiervoor de lijsten van de gegeven colleges in het voorgaande jaar en de Series Lectionem van het toekomstige 
jaar in de Jaarboeken der Universiteit van Amsterdam 1898/1899-1929/1930.  Die jaren dat Bolk daadwerkelijk fysische 
antropologie doceerde waren: 1904/1905, 1906/1907, 1908/1909, 1909/1910, 1913/1914 en 1920/1921. 
409 Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1903-1904 278. 
410 Barge, ‘Louis Bolk’ (1936) 104-105. 
411 Zo werd bijv. in  het cursusjaar 1910/1911 op het topografisch anatomisch college het oor en de ligging van het 
inwendig gehoorapparaat behandeld aan de hand van vele preparaten en tekeningen (Amsterdamsche Studentenalmanak 
voor 1912 92-93).   
412 Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1903-1904 276-277. 
413 Vanwege over de colleges ontogenie en topografische anatomie op donderdagen en vrijdagen in het cursusjaar 
19071908 (Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1909). 
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Bolks colleges waren systematisch, eenvoudig en helder. Maar, zo herinnerde zijn leerling Barge 

zich, ze waren ook plechtig en apodictisch: “Het was zooals hij zei en daarmee uit.” 414 Ook de 

keren dat hij zijn onderzoek in zijn colleges besprak gebeurde dit met zo’n grote stelligheid, dat 

niemand merkte dat het zijn eigen onderzoeksproblemen betrof.415 Bolk besprak deze zaken niet 

zozeer omdat het onderwerp hem niet los liet, maar vooral omdat het hem dwong zijn gedachten 

te ordenen. “[D]e argelooze toehoorders zullen slechts zelden beseft hebben, welk een machtige, 

scheppende geest dan tot hen sprak, want ook dan was alles zóó klaar en helder, dat het den 

schijn gaf, alsof slechts algemeen bekende feiten en reeds lang ingeburgerde meeningen werden 

weergegeven.”416  

De studenten hadden grote eerbied voor Bolk als “groot ontleedkundig genie” wiens onderzoe-

kingen in de woorden van student Simon Vestdijk “de anatomie als wetenschap revolutioneer-

den”.417  Dat ze hem tegelijkertijd ook vreesden had niet zozeer met zijn theoretische lessen te 

maken als wel met de manier waarop hij het praktisch onderwijs bestierde. 

1.2 De snijpractica 

“[D]aar Prof. Bolk ons zijn inzichten heeft medegedeeld over de wijze waarop Z.H.G. met een 

zekere groep van ons omgaat, en meende op deze wijze te moeten voortgaan, zou het onnut zijn 

daarover langer te spreken. Alleen hopen we, dat Z.H.G. zich nooit vergissen zal, door in de 

groep der geestelijk recalcitrante personen te plaatsen, die daar niet behooren.”418 Dit was een 

terechte bezorgdheid, want Bolk was op snijzaal buitensporig streng. Hij heerste er als een tiran 

en schepte er een genoegen in om de studenten “einzuschüchtern”, iets wat volgens Barge ook 

bijna altijd lukte.419  

Hoe ging Bolk te werk? Dagelijks van één tot half vijf was de snijzaal open voor de studenten. 

Wie om half twee echter niet gearriveerd was werd de toegang geweigerd. De studenten ver-

voegden zich aan de snijtafels en startten of hervatten hun werk aan het preparaat. De assisten-

ten en prosector zagen toe dat alles ordentelijk verliep, stelden vragen en gaven antwoorden op 

vragen van studenten. Van Bolk was geen spoor te bekennen. De studenten praatten - steeds lui-

der - en maakten grappen. Tot dat Bolk binnentrad en zijn ronde deed langs de studenten om 

hun kennis te toetsen. “Bij zijn verschijning verstomde het rumoer, op z’n meest eenvoudige 

vraag volgde zichtbare beklemming bij den delinquent en bleef deze het antwoord schuldig, dan 

“vloog hij de zaal af” voor 14 dagen!”420  

Waar kwam dat naar machtswellust neigende impulsieve optreden vandaan, vroeg Barge zich af. 

Zeker, Bolk had temperament en kon intens driftig zijn, maar zijn acties op snijzaal waren niet 

slechts een uiting hiervan. Het leek moedwillig, alsof hij voordat hij naar snijzaal ging een knop 

omzette. Barge meende dat het te maken had met het feit dat Bolk, die jong tot hoogleraar be-

noemd was, koste wat kost de grappen en grollen van de studenten de baas wilde blijven en zich 

                                                 
414 Barge, ‘Prof Dr. L. Bolk’ (1930). 
415 Barge, ‘Louis Bolk’ (1936) 104-105. 
416 Mijsberg, ‘In memoriam prof. Dr. L. Bolk’ (1930).  
417 Vestdijk, De vrije vogel en zijn kooien. Anton Wachter Amsterdam 295. 
418 Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1903-1904 278 
419 Barge, ‘Prof Dr. L. Bolk’ (1930). 
420 ibid. 
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daarom onder alle omstandigheden wilde laten gelden.421 Vestdijk sloot zich hierbij aan. Hij liet 

Anton Wachter inzien dat “zulk een tiran niet honderdvijftig studenten per jaar regeren kon 

zonder op represailles verdacht te moeten zijn. Een minder groot man met zulke gewoonten zou 

men een sadist hebben genoemd”.422 Bolk werd overigens net zozeer gevreesd vanwege zijn 

strengheid op de mondelinge examens.  

Volgens Van den Broek, een andere leerling van Bolk, wisten de studenten Bolk ondanks die 

strengheid toch te waarderen, omdat ze inzagen dat de strengheid onpersoonlijk was. Het ging er 

Bolk immers vooral om de basis van de medische studie bij zijn studenten in te hameren.423 Al-

leen door in het leven en de studie te staan met de opvatting dat ze nog niets gezien hadden of 

wisten, konden ze iets bereiken.424  

Over de rol van de anatomie binnen de medische opleiding had Bolk een strikte opvatting. Het 

vak vormde samen met de fysiologie de basis van de overige geneeskundige vakken. Vanwege de 

beperkte tijd van de opleiding kon de student van al die vakken maar een beperkte hoeveelheid 

kennis opdoen. Pas bij zijn specialisatie zou hij er een van uitkiezen en het tot zijn vak maken. 

Maar van die basisvakken anatomie en fysiologie was het juist van belang, dat hij ze volledig kon 

overzien. “De student mag niet naar de kliniek gaan met eenige kennis van anatomie, hij moet 

zijn anatomie kennen.” Daarbij moest de student niet alleen de feiten weten, hij moest ze vooral 

begrijpen. Alleen op dat werkelijke begrip van de anatomie (en de fysiologie), kon de rest van de 

medische studie worden voortgebouwd.425  

De reden waarom hij vooral op de snijpractica zo streng en veeleisend was, had te maken met 

dezelfde onderwijsopvatting. De snijzaal was niet de plek om nieuwe anatomische kennis op te 

doen. “Het practicum is een hulpmiddel niet om te leeren weten, doch om te leeren zien en te 

begrijpen,” stelde hij als regel voor de eerstejaars practicanten.  

Omdat deze eerstejaars aan het spierstelsel werkten, moest die opgedane theoretische kennis de 

spiergroep betreffen waaraan ze op dat moment werkten: “den oorsprong, aanhechting, alge-

meene vorm, structuur en functie van de spier, de betrekking van de spier tot het gewricht of de 

gewrichten waarop zij werkt, de groep of laag waartoe de spier behoort, en de afdeeling tot welke 

deze groep of laag weder behoort.” Op al die punten kon Bolk tijdens een ronde over de snijzaal 

dus lastige vragen stellen. Gaf de student hierbij blijk van onvoldoende kennis, dan “zal hem in 

overweging gegeven worden, het praepareren tijdelijk te staken.” Dan vloog de student dus van 

de snijzaal af. Bolk eiste dat de studenten twee weken nadat ze met het practicum waren begon-

nen in hoofdlijnen met de algemene myologie bekend waren en twee weken later ook nog eens 

met de gewrichtsleer. Om dit te halen raadde Bolk de studenten aan om in de dagelijks geopende 

studiezaal met behulp van de daar beschikbare demonstratiepreparaten, skeletdelen en met platen 

gevulde stereoscopen te studeren.426  

                                                 
421 ibid.  
422 Vestdijk, De vrije vogel en zijn kooien. Anton Wachter Amsterdam 296-7. 
423 Van den Broek, ‘Louis Bolk’ 507-508. 
424 ‘In memoriam Prof. Dr. L. Bolk’ Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1931 87-88. 
425 Brief Bolk aan curator Delprat over de eventuele toevoeging van experimentele psychologie aan de kandidaats-
vakken, 9-7-1921. Bijlagen not. curatoren UvA 1921 nr. 158; GAA 279: 79. Bolk was hier tegen omdat dit vak de tijd 
die de studenten nodig hadden voor het begrip van anatomie en fysiologie maar zou bekorten.  
426 Kladversie(?) van “inlichtingen en voorschriften in het bijzonder voor de practicanten van het eerste jaar”. AEL, 
stukken betreffende de benoemingen van Bolk aan UvA 1894-1904; SAA 30265: 451. 
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In de opbouw van het practicum paste Bolk een gelaagd systeem toe, waarbij het onmogelijk was 

verder te komen zonder dat het voorgaande volledig begrepen was: geen student kwam op snij-

zaal zonder de osteologie, geen scalpel ging in een spierpreparaat zonder voldoende theoretische 

myologie. Ook de manier waarop de studenten hun preparaat ontleedden, de zogenaamde prepa-

reergang, was aan strikte regels gebonden. Willekeur in het snijden was verboden.427  

1.3 practica en practicumhandleiding 

Bolks opvattingen over het snijzaalonderwijs, de gelaagdheid, de relatie tussen weten en begrij-

pen en de striktheid in handelen waren hem ingegeven door zijn voorganger Ruge, bij wie hij 

immers zelf assistent was geweest. Daarbij kwam nog dat Bolk tot en met het cursusjaar 1909-

1910 ook Ruges prepareerhandleiding gebruikte.428 Deze practicumhandleiding was weer geba-

seerd op Ruges eigen praktische ervaringen op de snijzaal van Gegenbaurs Heidelbergse anato-

mische instituut, waar hij assistent geweest was. Ook Gegenbaur had er op toegezien dat de 

voorgeschreven prepareerregels strikt gevolgd werden. Hij streefde naar een minimum aan wille-

keur bij het prepareren omdat juist door willekeurig handelen men te veel materiaal verloor en 

daarmee morfologische informatie.  

De kern van Gegenbaurs prepareerregels, opgetekend in Ruges handleiding en dus nagevolgd 

door Bolk, bestond uit de zogenaamde conservatieve preparatiemethode. Deze methode was niet 

zozeer uit spaarzaamheid voortgekomen, maar uit didactisch oogpunt. Om door te dringen tot 

de dieperliggende delen moesten de oppervlakkige structuren bij het prepareren zodanig worden 

verwijderd, dat ze altijd eenvoudig teruggeplaatst konden worden op hun oorspronkelijke plaats. 

Zo kon het prepareren als het ware later steeds weer worden herhaald, wat de didactiek ver-

hoogde en tot nog betere topografische inzichten leidde. Voor Gegebaur diende het praktisch 

onderwijs als de noodzakelijke aanvulling op de theoretische systematische anatomie uit de leer-

boeken, die de student reeds beheerste, met als belangrijkste doel de vergroting van de topografi-

sche anatomische kennis. “Denkt sich die systematische Anatomie den Körper nach Organsys-

temen zerlegt und behandelt sie ihn in einer entsprechenden Weise, so geht einen jede Präparati-

on topographisch zu werke”.429 

Ruge benadrukte tenslotte ook dat naast de herhaling ook het tekenen van preparaten in diverse 

fasen van ontleding van belang was om de topgrafische verhoudingen daadwerkelijk te begrijpen 

en te onthouden. Pas wanneer men dat bereikt had, kon het prepareren ook voor wetenschappe-

lijke doeleinden worden aangewend. Dan pas had de preparateur namelijk voldoende inzicht om 

de soms minieme anatomische variaties op het spoor te komen. “Für ihr Auftreten ist durch He-

ranziehen vergleichend-anatomischer oder entwickelungsgeschichtlicher Thatsachen oft einen 

befriedigende Erklärung zu geben.”430 

Ruges practicumhandleiding was zo opgesteld, dat als de studenten deze op de letter volgden en 

goed doorwerkten, ze in de loop van twee semesters het gehele lichaam volledig ontleedden. Het 

eerste semester werd besteed aan de spieren en ingewanden, inclusief de bloedvaten, het tweede 

jaar aan het zenuwstelsel, zowel centraal als perifeer.  

                                                 
427 ibid. 
428 Ruge, Anleitungen zu den Präparierübungen an der menschlichen Leiche (1896). 
429 ibid. 2. 
430 ibid. 5 
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In de overtuiging dat wat werkte in Heidelberg ook aan te bevelen was voor Amsterdam intro-

duceerde Ruge Gegenbaurs methode op het laboratorium op het Jonas Daniel Meijerplein. Al 

snel merkte hij echter dat de methode hier nooit optimaal zou kunnen werken, vanwege het 

“Missverhältnis zwischen der Anzahl von Studenten und den zur Verfügung stehenden Räum-

lichkeiten”.431 Het Amsterdamse lab was te klein en het aantal studenten te groot. Toch hand-

haafde hij in de kern zijn handleiding en gebruikte Bolk deze aanvankelijk dus ook.  

 

In het cursusjaar 1910-11 schafte Bolk uiteindelijk Ruges methode af en verving deze door een 

door hemzelf gemaakt dictaat.432 De assistenten, onder wie de al eerder genoemde Barge, die net 

dat jaar voor het eerst in dienst was, moesten deze practicumhandleiding net zo goed overne-

men. En zoals Ruge indertijd aan de hand van het werk op de snijzaal bij Gegenbaur zijn hand-

leiding schreef, zo schreef Barge, die tot 1919 als prosector op Bolks snijzaal werkte, in 1918 zijn 

Handleiding der practische ontleedkunde. Aanvankelijk was deze handleiding slechts bedoeld voor ge-

bruik door de studenten in Amsterdam en later Leiden, waar Barge vanaf 1919 zelf hoogleraar 

was. In 1921 bracht hij de handleiding in de handel omdat andere anatomen de handleiding aan 

hun studenten waren gaan aanbevelen. Het zal niet verbazen dat Bolk hier een van was. Hij gaf 

de handleiding als enige boek op dat zijn studenten voor zijn onderwijs verplicht moesten aan-

schaffen.433  

Dat Bolk het boekje verplicht stelde is niet vreemd: het werkje steunde sterk op diens inzichten. 

In zijn inleiding gaf Barge dat zelf ook min of meer toe door te stellen dat de plaatselijke om-

standigheden van invloed waren op de keuze van de manier waarop het anatomisch practicum 

opgezet werd. Net als Ruge in zijn handleiding stelde ging het daarbij ondermeer om de beschik-

bare ruimte, de plaatselijke tradities ten aanzien van de te volgen methode en tenslotte de anato-

mische school die door de leider van het practicum zelf doorlopen was.  

Een belangrijke reden waarom de handleiding ook in trek was bij anderen was eenvoudigweg dat 

het boekje het enige in zijn soort was in het Nederlandse taalgebied. A.J.P Van den Broek, 

voormalig assistent van Bolk en inmiddels zelf hoogleraar in Utrecht, stelde in een bespreking 

van het boekje in het NTvG hoeveel studenten aan inhoud van de stof misten in een boek in een 

vreemde taal.434 Mogelijk was dat een belangrijke reden geweest waarom Bolk de handleiding van 

Ruge aan de kant geschoven had. Een andere reden die het gebruik van Barges handleiding aan-

trekkelijk maakte, was dat hij net als die van Ruge zo opgesteld was dat het stoffelijk overschot 

zo nuttig mogelijk werd besteed.435 Concluderend kan gesteld worden dat Barges handleiding 

sterke overeenkomsten vertoonde met die van Ruge, wat gezien hun beider relatie tot Bolk en 

het Amsterdamse laboratorium niet vreemd is.  

Dat het boekje inderdaad een product was van het Amsterdamse laboratorium van Bolk, stelde 

Van den Broek vast aan de hand van een niet onbelangrijk onderdeel. Barge’s handleiding ging 

                                                 
431 ibid. (Vorwort zur zweitem Auflage). 
432 Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1912 92-93. De assistenten, onder wie 1e assistent-prosector G.P Frets en 2e 
assistent J.A.J. Barge, moesten deze practicumhandleiding net zo goed overnemen. Hun versies van het dictaat wer-
den gecorrigeerd door de hoogleraar. AEL, aantekeningen van L. Bolk betreffende anatomische practica 1910; SAA 
30265: 465 (maar de aanduiding in de inv. van SAA is onjuist het betreft hier het dictaten van Frets en Barge, met 
correcties van Bolk (LdR) . 
433 Zie Jaarboeken  der Universiteit van Amsterdam 1921/1922-1929/1930. 
434 Van den Broek, ‘J.A.J. Barge, Handleiding der praktische ontleedkunde’ [boekaankondiging] (1921). 
435 Woerdeman, ‘J.A.J. Barge, Handleiding der practische ontleedkunde’ (2e druk) (1931). 
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uit van een situatie waarbij het aanbod aan lijken voor ontleding ruim voldoende was. Helaas 

heerste er aan de anatomische laboratoria van de rijksuniversiteiten een algemene schaarste aan 

lichamen voor ontleding, zodat Van den Broek vermoedde dat de opzet van het snijpracticum in 

de handleiding niet in zijn volledigheid gebruikt zou kunnen worden. Niet zonder sarcasme stel-

de Van den Broek dat een anatomisch lab waar de hoeveelheid lijken voor ontleding voldoende 

was om de handleiding van Barge te kunnen gebruiken een gelukkig lab was. Hij hoopte dat Bar-

ge zelf op zijn nieuwe Leidse werkplek de handleiding zou kunnen gebruiken zoals hij was ont-

staan in Amsterdam, waar de schaarste niet heerste. 

1.4 Zelfstudie 

Anders dan Bolk was Ruge dus overtuigd dat het topografisch anatomisch inzicht alleen door 

praktische oefening tot stand kon komen en niet als theorie onderwezen moest worden. Dat 

Ruge het belang van de topografische anatomie wel degelijk inzag blijkt ook uit zijn bijzondere 

aandacht voor het maken van topografische anatomische preparaten speciaal ter demonstratie 

tijdens de practica.436 Daarmee breidde hij de verzameling van het ontleedkundig museum be-

langrijk uit. Overigens restaureerde hij ook onderdelen van deze verzameling zodat ze beter voor 

het onderwijs bruikbaar werden.437  

Ook Bolk liet ten behoeve van het onderwijs topografische preparaten maken. Zo vervaardigde 

hij in de jaren 1899, 1900 en 1901 series dwarsdoorsneden van ledematen, hoofd en romp. Net 

als Ruge zag hij het belang in van het natekenen door de studenten, opdat ze zouden leren beter 

te kijken naar preparaten. Maar de studenten klaagden over de beperkte tijd die ze voor dit nate-

kenen hadden. Kon er geen zaal worden ingericht waar ze meer doorsneden konden bestuderen 

en vooral langer? Het antwoord wisten ze eigenlijk al: op het laboratorium op het Jonas Daniël 

Meijerplein was geen ruimte. Als noodoplossing had Bolk, die zelfstudie van de studenten erg 

belangrijk vond, de snijzaal in het zomersemester omgevormd tot een tijdelijke studieruimte. 

Maar in de winter konden de studenten hier vanwege de snijpractica natuurlijk onmogelijk te-

recht voor hun zelfstudie.438 De studenten putten intussen hoop uit de aanstaande nieuwbouw 

voor de anatomie en spraken de wens uit dat hierin een ruimte gereserveerd zou worden voor 

het bestuderen van coupes en preparaten.439  

Verheugd waren de studenten dan ook met de studiezaal in het nieuwe lab, aldus het verslag over 

het collegejaar 1909-1910. Er werd veel gebruik van gemaakt, “ter inname van zowel geestelijk 

als lichamelijk voedsel.”440 Het jaar erop liet Bolk in de studiezaalkasten behalve skeletmateriaal 

ook preparaten neerzetten die na overleg met de studenten naar wens omgewisseld konden wor-

den.441 Daarnaast liet Bolk er stereoscopen met anatomische afbeeldingen plaatsen. De openings-

tijden van de studiezaal bewijzen hoe belangrijk Bolk het vond dat de studenten voldoende gele-

genheid hadden tot zelfstudie. Dagelijks konden de studenten er van negen tot vijf uur terecht; 

                                                 
436 Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1891 170-171 en idem voor 1893 156-157. 
437 Zie catalogi  preparaten Ruge, Museum Vrolik (Afdeling Anatomie, Embryologie en Fysiologie, AMC). 
438 Kladversie brief Bolk aan curatoren, 2-3-1900(?). AEL, stukken betreffende bouw en opening nieuwe Anato-
misch Lab. Mauritskade 1880-1906; SAA 30265: 457. 
439 Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1903-1904 276-278. 
440 Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1911 110. 
441 Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1912 92-93. 
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op zaterdag tot vier uur. Op verzoek kon er ook ’s avonds van zeven tot tien uur gestudeerd 

worden.442 

2 Een nieuw laboratorium 

In februari 1900 schreef Bolk een brief aan curatoren waarin hij hen attent maakte op de slechte 

toestand van het laboratorium op het Jonas Daniel Meijerplein.443 De gebrekkige staat was cura-

toren, maar ook B&W van Amsterdam geenszins onbekend. Al in 1885 had Fürbringer geklaagd 

dat het uit 1868 daterende laboratorium niet meer aan de eisen van de tijd voldeed en dat nieuw-

bouw eigenlijk de enige oplossing was. Hoewel hem gevraagd werd hoe hij zich dat nieuwe lab 

precies voorstelde en Fürbringer hierop een plattegrond opstuurde, werd er van gemeentewege 

nooit iets ondernomen. Zijn opvolger Ruge klaagde eveneens over het lab, maar ook hij vertrok 

onverrichter zake uit Amsterdam. 

Nu was de beurt dus aan Bolk. In zijn brief zette hij de nadelen van het lab nog eens op een rij-

tje. In niets voldeed het laboratorium meer aan de eisen van het anatomisch onderwijs en even-

min als wetenschappelijke inrichting.  

Allereerst was er de snijzaal. Die was zo klein dat Bolk van de studenten steeds maar de helft toe 

kon laten. Zelfs dan hadden ze nog steeds maar weinig bewegingsruimte om te snijden. Boven-

dien was de hygiëne in de zaal slecht omdat er geen ventilatie mogelijk was en was de verlichting 

onvoldoende. Dan de collegezaal. Die was onpraktisch ingericht: de colleges waren niet overal te 

horen, en de schetsen op het bord niet overal te zien. Bovendien ontbrak het aan ruimte om 

preparaten uit te stallen die betrekking hadden op het besproken onderwerp, om wandplaten op 

te hangen en om dia’s te projecteren. Ook deze ruimte was moeilijk te ventileren, iets wat vooral 

problematisch werd als de zaal gevuld was met 100 tot 120 studenten. Of zoals Bolk later de toe-

stand van de overvolle collegezaal bondig omschreef: hij bood slechts plaats voor zestig studen-

ten, lucht voor vijftig en licht voor veertig. Verder ontbrak het in het gebouw zoals al gezegd aan 

een zaal voor zelfstudie, en tenslotte was ook de ruimte voor het museum te klein geworden en 

ontbrak het aan plaats voor onderzoeksmateriaal als bekkens en schedels. Behalve de gebrekkige 

inrichting kende ook de locatie van het laboratorium zijn bezwaren. De belangrijkste was wel dat 

haaks op de snijzaal een school stond waarvan de leerlingen zicht hadden op de activiteiten op 

zaal.444  

Na deze gedetailleerde brief had het gemeentebestuur eindelijk stappen ondernomen. In 1902 

was er correspondentie met Bolk over een eventuele locatie van nieuwbouw aan de Zeeburger-

dijk. Er kwam echter niets van terecht omdat Bolk de locatie ongeschikt vond. Omdat het hier 

om een langwerpig perceel ging dat evenwijdig met de weg liep, kon hij de verschillende ruimten 

voor onderwijs en onderzoek niet groeperen zoals hij voor ogen had.445 Bolk had een duidelijk 

idee hoe zijn lab er wel uit moest zien: U-vormig met een aparte vleugel voor onderzoek en een 

                                                 
442 Kladversie(?) van “inlichtingen en voorschriften in het bijzonder voor de practicanten van het eerste jaar”. AEL, 
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444 Kladversie brief Bolk aan curatoren, 2-3-1900(?). AEL, stukken betreffende bouw en opening nieuwe Anato-
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445 Brief B en W Amsterdam aan Bolk  31-5-1902.  AEL, stukken betreffende bouw en opening nieuwe Anatomisch 
Lab. Mauritskade 1880-1906; SAA 30265: 457. 
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voor onderwijs, en daar tussenin, als een soort uitstulping in de buik van de U, de collegezaal. 

Bovendien had Bolk al een locatie op het oog. Net als zijn voorganger Ruge zag hij een deel van 

de in 1894 gesloten Oude Oosterbegraafplaats, net buiten de Muiderpoort aan de Mauritskade, 

als de meest geschikte plek.  

Uiteindelijk zou Bolk zowel in locatie als in ontwerp zijn zin krijgen. In de aanloop tot deze 

nieuwbouw blijkt vooral dat Bolk als hoogleraar anatomie met amper vijf jaar ervaring inmiddels 

een naam had opgebouwd en als docent geliefd was. 

2.1 Bolk naar Leiden? 

Op 22 december 1902 overleed de Leidse hoogleraar anatomie Teunis Zaaijer. Al in een vroeg 

stadium (enkele weken later) werd Bolk gepolst voor dit professoraat. Dat men hem in Leiden zo 

snel wist te vinden had waarschijnlijk te maken met het doctoraat Honoris Causa dat Zaaijer hem 

in het jaar van zijn dood nog had verleend voor zijn studies over de segmentaalanatomie.  

Bolk voelde er zeker iets voor om zijn Amsterdamse leerstoel te verruilen voor de Leidse, maar 

had wel een aantal wensen. Behalve de gebruikelijke verbeteringen in het eigen salaris, wilde hij 

een aanmerkelijke verhoging van de jaarlijkse toelage voor onderzoek en onderwijs. Bolks ver-

langlijstje toont goed zijn prioriteiten op deze gebieden. Met het geld wilde hij de bestaande his-

torische (vooral droge) museumpreparaten zodanig bewerken dat ze meer geschikt werden voor 

het demonstratieonderwijs en voor zelfstudie. Daarnaast zou het geld gebruikt worden om de 

collectie uit te breiden met nieuwe objecten van meer didactische aard, wat ondermeer duur 

glaswerk zou gaan kosten. Verder  zou de toelage besteed worden aan de aanschaf van materiaal 

voor vergelijkend anatomisch onderzoek. Hieraan ontbrak het in Leiden geheel - men had nooit 

onderzoek gedaan op dat terrein - terwijl Bolk juist erg gericht was op dit gebied. Ook wilde Bolk 

dat de assistentie van het onderwijs zou gaan plaatsvinden op de manier zoals hij dat in Amster-

dam gewend was (zie paragraaf 3). Tenslotte wenste hij dat er een lector in de histologie en em-

bryologie zou komen, die onder de hoogleraar anatomie en ontogenie zou vallen. Wat betreft de 

toestand van het anatomisch kabinet zelf stelde Bolk dat met uitzondering van een aantal kleine 

veranderingen in de inrichting geen grote verbouwingen noodzakelijk waren. Als deze wensen 

werden gehonoreerd, schreef Bolk de Leidse medische faculteit, dan zou hij het hoogleraarschap 

in Leiden zeker aanvaarden.446 

Verheugd meldde de faculteit op 27 januari 1903 aan curatoren het nieuws dat Bolk reeds onder 

bepaalde voorwaarden had toegezegd. Op de aanbevelingslijst stond hij dan ook op nr. één, 

waarna de Groningse Van Wijhe en de Belg Van Gehuchten volgden.447  

2.2 studenten ondernemen actie tegen het vertrek 

Hoe geliefd Bolk als docent was blijkt uit de reacties van de studenten in Amsterdam toen ze 

weet kregen van zijn mogelijke vertrek. “Of het waar is, weet niemand, maar het gerucht loopt 

rond dat Prof. Bolk benoemd is of zal worden als hoogleeraar te Leiden,” aldus een anoniem be-

richtje in het studentenweekblad Propria Cures van 31 januari 1903. De schrijver riep de studenten 

geneeskunde op pogingen te ondernemen om dit eventuele besluit van Bolk te “influenceren”. 
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“Laat men geen officiëele berichten afwachten. Dan is het onderhandelen gewoonlijk onmogelijk 

geworden.”448  

Dat ook het Amsterdamse curatorium begreep dat ze stappen moesten ondernemen, blijkt uit 

het besluit om het gemeentebestuur per brief nogmaals op de gebrekkige toestand van het ana-

tomisch laboratorium te wijzen.449 Zoals we al zagen was er correspondentie geweest over nieuw-

bouw tussen Bolk en gemeente, maar concreet was er niets gebeurd. Het dreigende vertrek zette 

de plannen nu op scherp.  

In Propria Cures werden de verwikkelingen rond Bolks mogelijke vertrek op de voet gevolgd. “’t 

Zou minst genomen hoogst betreurenswaardig zijn, wanneer Prof. Bolk, na zich hier >je< do-

cent getoond te hebben, ons plotseling in den steek zou laten.”450 Tot welke actie de geneeskun-

de studenten zouden overgaan was inmiddels op een vergadering van de Medicinae Studiosorum 

Societas (MSS), de faculteitsvereniging van de geneeskundestudenten besloten. Aan Bolk zou een 

brief worden gericht die door de studenten kon worden ondertekend. Bovendien zou de vereni-

ging zich tot de gemeenteraad richten en er bij hen (nogmaals) op aandringen dat er een nieuw 

laboratorium voor anatomie zou worden gebouwd.451 Ook voor de studenten was het verband 

tussen een nieuw laboratorium en het dreigende vertrek van Bolk evident. 

Bijna 200 studenten ondertekenden de brief aan Bolk, waarin de MSS hun waardering en sympa-

thie voor Bolk “als buitengewoon goed en helder docent” uitspraken in de hoop dat dit zou 

meewegen in zijn uiteindelijke besluit.452  

Volgens een teleurgestelde anonieme student of oudstudent van Bolk, ‘Medicus’, was het vertrek 

al een voldongen feit. Bolks motieven waren immers bekend: het gebrekkige laboratorium en de 

geringe steun van gemeentewege hierin. Maar hij wees er ook op dat Bolk in Leiden evenmin een 

nieuw of up to date laboratorium zou wachten. Vooral echter was ‘Medicus’ verbolgen over het 

feit dat Bolk geen gevoel voor piëteit had voor de universiteit waar hij in zijn inaugurele rede 

over schreef dat die hem juist had gemaakt tot wie hij was geworden. Bolk had geschreven dat hij 

met een toewijding die niet was ingegeven door plichtsbetrachting, maar een uitdrukking was van 

“eene innerlijke begeerte, een verlangen,” zou bijdragen aan de bloei van ‘zijn’ Universiteit. En 

het moest volgens ‘Medicus’ gezegd: Bolk had sinds zijn benoeming de indertijd van hem ge-

koesterde hoge verwachtingen op schitterende wijze waargemaakt. Maar het zou hem dus sieren 

als hij zou blijven. Hierbij merkte hij op dat niet alleen studenten er zo over dachten, maar ook 

andere bij de universiteit betrokkenen. “[W]are hij ons onverschillig, wij hadden hem kalm laten 

gaan.”453  

2.3 Bolk stelt hogere eisen aan Leiden 

Hoewel Bolk ontkende dat er enig verband was tussen het bestaande gebrekkige laboratorium in 

Amsterdam en zijn mogelijke vertrek naar Leiden werd dus toch algemeen aangenomen dat het 

wel zo was. De juistheid van die opvatting werd versterkt door het feit dat Bolk zich wat betreft 
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de toestand van het Leidse laboratorium inmiddels had bedacht. Na een nader bezoek liet hij de 

voorzitter van de Leidse medische faculteit, Willem Einthoven, weten dat de bouw van een 

nieuw laboratorium toch gewenst was. Deze plotselinge verandering wekte natuurlijk ergernis. 

Bolk had immers eerder minder hoge eisen gesteld. In Leiden was men er daarmee van uit ge-

gaan dat de zaak goeddeels was beklonken en de faculteit had dan ook reeds de Minister van Bi-

Za van Bolks toezegging en zijn aanvankelijke eisen op de hoogte gesteld. Die had op zijn beurt 

al geïnformeerd naar de kosten. En nu had Bolk zich ineens bedacht en zette hij de zaak op losse 

schroeven. De kwestie zou de minister (Abraham Kuyper in dit geval) “gegronde aanleiding ge-

ven om wrevelig te worden.” De faculteit besloot dan ook om Bolks nieuwe eisen niet voor te 

stellen aan de curatoren en minister, omdat die dan zouden gaan twijfelen aan de ernst waarmee 

door de faculteit de belangen van het onderwijs werden overwogen en behandeld.  

Men vond het dus buitensporig wat Bolk nu eiste. Zou Bolk niet alsnog op zijn eerdere voor-

waarden het hoogleraarschap willen aanvaarden? De faculteit zegde daarbij toe om zijn wensen 

over verdere verbeteringen van het gebouw, of nieuwbouw in alle opzichten te ondersteunen, 

wanneer Bolk eenmaal korter of langer aan de Leidse universiteit verbonden was.454  

In de Amsterdamse gemeenteraad werd intussen het adres van de MSS besproken aangaande de 

nieuwbouw van het anatomisch lab in verband met het dreigende vertrek van Bolk. Gemeente-

raadslid Schippers stelde dat Bolk hem verzekerd had dat de toestand van het huidige laboratori-

um niet de aanleiding was van zijn eventuele vertrek. Dat nam echter niet weg dat dit lab wel de-

gelijk slecht was. Raadslid Josephus Jitta sprak zijn overtuiging uit dat men Bolk alleen kon be-

houden als de toestand van het lab daadwerkelijk zou worden verbeterd. Hij memoreerde dat 

Ruge en Fürbringer indertijd ook vanwege de gebrekkige toestand van het lab vertrokken waren. 

Dat de studenten op verbetering aandrongen onderschreef hij dan ook van harte. De burgemees-

ter stelde tenslotte dat B&W al lange tijd van de noodzaak van een nieuw lab doordrongen waren 

en dat er dus ook in overleg met Bolk plannen gemaakt waren, maar dat er nog geen geschikte 

locatie was gevonden. Ook aan de burgemeester had Bolk overigens te kennen gegeven dat hij 

tevreden was over de gang van zaken hieromtrent en dat aan zijn eventuele vertrek alleen per-

soonlijke motieven ten grondslag lagen.455 Een definitief besluit over nieuwbouw inclusief de lo-

catie werd echter niet genomen. 

2.4 Bolk blijft in Amsterdam 

De Leidse faculteit geneeskunde hoopte nog steeds dat Bolk ook zonder de toekenning van de 

nieuwbouw toch naar Leiden zou komen. De kans hierop was zeker nog niet verkeken zo blijkt 

uit de correspondentie tussen Einthoven en Bolk. Einthoven hield Bolk op de hoogte van de 

honorering van zijn eerder aangegeven wensen. Terwijl de hoogte van het salaris, de kosten van 

verbouwing en eenmalige financiering voor preparaten en onderzoeksmateriaal voor de minister 

geen probleem vormden, gold dat wel voor de andere wensen. Een structurele verhoging van de 

uitgaven ten bate van verbetering van hulpmiddelen en uitbreiding van het personeel in de toe-

komst stond Kuyper niet toe. Einthoven probeerde Bolk echter gerust te stellen: de president 

curator had aldus Einthoven zijn overtuiging uitgesproken dat als Bolk eenmaal in Leiden was en 

                                                 
454 Brief Einthoven aan Bolk, 23-2-1903; brief fac. geneeskunde RUL aan Bolk, 27-2-1903. AEL, stukken betreffen-
de de benoemingen van Bolk aan UvA 1894-1904; SAA 30265: 451.  
455 Propria Cures 21-3-1903, 268-269. 



 143 

hij jaarlijks zijn - verhoogde - begroting indiende, die wel door de regering zou worden onder-

steund. De president had benadrukt hoe belangrijk hij het vond dat de Leidse medische faculteit 

“een sieraad” van Nederland was en dat alles op alles gezet moest worden om mannen van naam 

aan de universiteit te verbinden.456 De Leidse universiteit poogde natuurlijk op Bolks eerzucht in 

te spelen. De persoonlijke overweging die Bolk had om naar Leiden te vertrekken zal ook vooral 

in deze richting gezocht moeten worden: het besef om als anatoom werkzaam te zijn aan de oud-

ste universiteit van Nederland en als hoogleraar bijgeschreven te worden op de lijst van groothe-

den als Albinus en Boerhaave. 

Toch besloot Bolk uiteindelijk in Amsterdam te blijven. Op 24 april maakte hij zijn besluit ken-

baar aan de Leidse medische faculteit.457 Blijkbaar had hij geen vertrouwen dat het met die struc-

turele verhoging van de financiering wel goed zou komen als hij eenmaal in Leiden werkzaam 

was. Daarbij was de Amsterdamse gemeenteraad toeschietelijker dan de Minister van BiZa. Of 

het nu zo was dat Bolk in Amsterdam bleef omdat het gemeentebestuur hem een lab beloofde 

dat wat betreft locatie, indeling en inrichting geheel naar zijn wensen was, of dat men hem dit 

beloofde nadat hij de belofte had gedaan in Amsterdam te blijven, in ieder geval koos Bolk defi-

nitief voor Amsterdam. Op 28 april maakte hij tijdens het college zijn besluit bekend aan de stu-

denten. “’n Oorverdoovende ovatie was ’t antwoord der studenten op dit heugelijke bericht.”458  

2.5 Opening van het lab 

Precies daar waar Bolk het had gewild, op het terrein van de voormalige Oosterbegraafplaats, 

verrees het nieuwe laboratorium. De bouwtekeningen van de gemeentearchitect waren tot in de-

tail gebaseerd op de inzichten en het schetsontwerp van Bolk. Die had ten aanzien van onderwijs 

en onderzoek niets over het hoofd gezien, zodat het lab volledig voldeed aan de eisen in “den 

tegenwoordigen tijd van meer ruimte, grooteren lokalen en betere inrichting van gebouwen voor 

het Hooger Onderwijs” en kon wedijveren met de beste van dergelijke instellingen in het buiten-

land.459 De snijzaal was aanzienlijk groter en hoger dan die op het oude laboratorium; vanwege 

het groot aantal hoge ramen, zes booglampen en 24 wandlampen was het er ook licht genoeg. 

De ruimte onder de snijzaal was volledig ingericht voor het bewaren en conserveren van de li-

chamen voor de snijzaal. De collegezaal bood plaats aan 160 studenten en had voldoende ruimte 

voor wandplaten. Onder de collegezaal bevond zich de al genoemde studiezaal, een van de be-

langrijkste omissies op het oude lab. Buiten, op het terrein achter het lab bevonden zich in een 

apart gebouw de zo gewenste ruimten voor maceratie, injectie en ontvetting. Boven de snijzaal 

bevond zich een 300 vierkante meter grote museumzaal waarin Bolk de waardevolle anatomische 

verzamelingen van Vrolik, Fürbringer en Ruge, maar vooral ook van zichzelf goed kon onder-

brengen. Speciaal voor de schedels, bekkens en ander onderzoeksmateriaal waren twee aparte 

                                                 
456 Brief Einthoven aan Bolk, 7-4-1903 & 10-4-1903. AEL, stukken betreffende de benoemingen van Bolk aan UvA 
1894-1904; SAA 30265: 451. 
457 Kladversie brief Bolk aan curatoren RUL, 22-5-1903. AEL, stukken betreffende de benoemingen van Bolk aan 
UvA 1894-1904; SAA 30265: 451. Not. curatoren RUL 6-5-1903; UBL AC3: 1541. Na het afwijzen van Bolk maakte 
de Leidse faculteit geneeskunde in juni een nieuwe voordracht, met Van Wijhe op één en J.W. Langelaan als tweede 
kandidaat (Not. curatoren RUL 01-07-03; UBL AC3: 1541). Toen Van Wijhe de plek ook afwees - waarschijnlijk 
ook omdat rond deze tijd hem een nieuw lab was toegezegd - werd Langelaan uiteindelijk benoemd (Not. curatoren 
RUL, 05-08-03; UBL AC3: 1541). Zie verder hoofdstuk 3 paragraaf 6. (Met dank aan A. van Piekeren). 
458 Propria Cures 2-5-1903, 315-16. 
459 ‘Een nieuw Anatomisch Laboratorium’ Algemeen Handelsblad 7-6-1909 (voorblad). 
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ruimten in het onderzoeksdeel van het laboratorium ingericht. Daarnaast waren in deze vleugel 

ruimten gereserveerd voor de assistenten en de prosector en bevond er zich het eigen onder-

zoekslaboratorium van Bolk. Bolks werkkamer tenslotte, was centraal gelegen: schuin boven de 

ingang, precies tussen de onderzoeks- en onderwijsruimten in. 

Na twee jaar bouwen werd op maandag 7 juni 1909 dit nieuwe lab op feestelijke wijze geo-

pend.460 Dit vond plaats middels een publiekslezing, een eerste ‘anatomische les’ van Bolk. Daar-

na werd in de hal van het gebouw een plaquette onthuld waarop Bolk de burgemeester Mr. W.F. 

van Leeuwen bedankte voor zijn initiatief tot de nieuwbouw. Na de onthulling van een tweede 

gedenksteen die een naamlijst met alle Amsterdamse hoogleraren anatomie bevatte, van Nicolaas 

Tulp tot Lodewijk Bolk, werd het gebouw bezichtigd. 

3 De School van Bolk 

De gedenksteen met de naamlijst van de hoogleraren anatomie die in de hal van het nieuwe lab 

prijkte was een geschenk aan Bolk van zijn assistenten en oud assistenten. In de 11 jaar dat Bolk 

inmiddels hoogleraar was, had al een groot aantal studenten of doctorandi in de geneeskunde 

deze belangrijke taak in het anatomisch onderwijs uitgevoerd. De plaquette werd aan Bolk uitge-

reikt door A.J.P. van den Broek, zijn toenmalige prosector. De prosector was van al het assiste-

rend personeel het belangrijkst. Hij leidde het anatomisch practicum en voerde hierin de andere 

assistenten aan. Maar zoals we hierna zullen zien omvatte zijn functie veel meer. Door het pro-

sectoraat zou Bolk de basis leggen van wat uiteindelijk ‘de school van Bolk’ zou gaan worden, die 

voor een belangrijk deel verantwoordelijk was voor de opbloei van de anatomische wetenschap 

in het begin van de 20e eeuw.  

Van den Broek was Bolks eerste prosector. Enkele maanden na de onthulling van de plaquette 

zou hij als hoogleraar anatomie in Utrecht benoemd worden. 

3.1 De basis van de school: het prosectorschap 

Hoe de assistentie verliep in Amsterdam ten tijde van Ruge en Fürbringer is aan bod gekomen in 

hoofdstuk 2. Ze trachtten, geheel naar het voorbeeld van hun leermeester, assistenten voor lan-

gere tijd aan het lab te verbinden, om ze zo op te leiden als anatoom in de traditie van Gegen-

baur, maar slaagden daar niet al te zeer in. Door Bolk zou deze structuur van de inrichting van 

het onderwijs wel tot een succes gebracht worden.  

Na het vertrek van Ruge veranderde er aanvankelijk veel wat betreft het assisterend personeel. 

Nog voor zijn inaugurele rede op 2 mei 1898 vroeg Bolk al om een wijziging van de regeling 

voor de assistentie van de anatomische practica.461 In plaats van het geld voor assistentie aan één 

(dure) lector te besteden die in zijn eentje de practica onmogelijk goed kon assisteren (zoals Sey-

del bij Ruge), werd het Bolk na diens verzoek toegestaan om het bedrag te verdelen over vier 

student-assistentplaatsen. Een van die eerste student-assistenten was de al genoemde Van den 

Broek. In de jaren die volgden zou Bolk jaarlijks steeds drie tot vier assistenten benoemen. De 

meeste hiervan waren medisch kandidaat of doctorandus. Soms bleven deze assistenten ook een 

tweede jaar. Gezien het grote aantal studenten dat de practica volgde zag Bolk logischerwijs meer 

heil in vier wat minder ervaren assistenten dan in slechts een zeer bekwame.  

                                                 
460 Zie de inleiding van dit proefschrift voor een uitgebreid verslag van de opening.  
461 Not. curatoren UvA, 3-6-1898; GAA 279: 3. 
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Vanaf cursusjaar 1903-1904 werd het assisterend personeel op verzoek van Bolk structureel uit-

gebreid met een prosector.462 Dat de curatoren hiervoor geld beschikbaar stelden, had allicht te 

maken hebben met Bolks besluit om in Amsterdam te blijven.  

Bolk had een duidelijke motivering voor het instellen van een dergelijk prosectorschap. Het ana-

tomisch onderwijs was een “te integreerend bestanddeel” van de normale studiegang om eventu-

eel voor langere tijd te kunnen worden onderbroken. In het streven naar zo goed mogelijk on-

derwijs vond Bolk het dan ook noodzakelijk dat er een zekere stabiliteit in de assistentie zou ko-

men. Er moest tenminste één persoon zijn die voor langere tijd, en mogelijk voorgoed aan het 

anatomisch onderwijs verbonden bleef. Deze persoon, de prosector, vervulde echter niet alleen 

de taak van eerste assistent die alleen de leiding over het practicum op zich nam. Bolk be-

schouwde de prosector als plaatsvervanger, die bij eventuele ontstentenis van de hoogleraar de 

leiding van het lab over kon nemen en als een reserveleerkracht ook colleges kon geven. Omdat 

voor een dergelijke taak iemand minimaal tot arts bevorderd moest zijn stelde Bolk als voor-

waarde dat de prosector voldoende salaris kreeg om zich te kunnen onderhouden. Het prosec-

torschap was immers een volledige baan die het niet toeliet om daarnaast nog een praktijk uit te 

oefenen.463 De overeenkomst met de manier waarop Gegenbaur onderzoekers aan zich wist te 

verbinden door langdurige assistent-schappen is natuurlijk opvallend. Bolks prosectoraat was dan 

ook andermaal een voorbeeld van een aan Ruge ontleende invulling van zijn leeropdracht. An-

ders dan Gegenbaur was Bolks prosectoraat er echter niet primair op gericht om onderzoekers 

van een bepaalde wetenschappelijke richting (evolutionaire morfologie) aan zijn lab te verbinden. 

Bolk had, althans zo presenteerde hij het, vooral het onderwijsbelang op het oog. 

Toch hield het prosectorschap wel degelijk ook het doen van wetenschappelijk onderzoek in. 

Dat alle prosectoren die Bolk in de loop der jaren bij zich had werken net als hij affiniteit hadden 

met morfologisch onderzoek, toont dat de baan niet alleen om onderwijs draaide. Zowel wat be-

treft methode als inhoud van dat onderzoek drukte Bolk zijn stempel op de prosectoren (en an-

dere assistenten). Ik kom hier in paragraaf 3.7 nog op terug. 

3.2 A.J.P. van den Broek en het privaatdocentschap 

Als eerste prosector werd Van den Broek benoemd. Arnoldus Johannes Petrus van den Broek 

was op 27 oktober 1877 in Haarlem geboren en had aldaar de HBS gevolgd. In 1895, op zeven-

tienjarige leeftijd, begon hij aan de studie geneeskunde in Amsterdam. In 1902 werd hij tot arts 

bevorderd, een jaar later volgde zijn benoeming als prosector. In 1905 werd Van den Broek 

eveneens toegelaten als privaatdocent in de anatomie. Het privaatdocentschap was als universi-

taire functie ontleend aan het Duitse academische systeem. In de Duitse landen mocht een ge-

promoveerd wetenschapper zelf geen lessen geven als hij niet als privaatdocent was toegelaten 

tot een universiteit. Deze toelating vond alleen plaats als de onderzoeker een Habilitationschrift 

had geschreven, een soort tweede proefschrift. Hiermee, en met een eerste openbare les, ‘habili-

tierte’ (vestigde) de geleerde zich als privaatdocent en bewees daarmee tevens dat hij professora-

bel was. Op het privaatdocentschap volgde doorgaans het lectoraat, dan het buitengewoon pro-

fessoraat en tenslotte het gewoon professoraat. Fürbringer en Ruge waren als prosector en assis-

tent jarenlang privaatdocent geweest.  
                                                 
462 Zie o.a. not. curatoren UvA 6-7-1903 en 7-9-1903; GAA 279: 3. 
463 Brief Bolk aan curatoren UvA, 7-9-1909. Bijlagen not. curatoren UvA 1909 nr. 167; GAA 279: 44. 
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In Nederland maakte het privaatdocentschap echter veel minder een integraal bestanddeel uit 

van het academische systeem. Dit blijkt vooral uit het niet bestaan van een aparte Habilitation. 

Een privaatdocent werd toegelaten gebaseerd op zijn reeds gepresteerde wetenschappelijk werk. 

Daarnaast betekende een privaatdocentschap zeker niet altijd de aanloop tot een later professo-

raat.464 

Wat in het Nederlandse systeem wel gehandhaafd bleef was dat iemand geen theoretische lessen 

mocht geven als hij niet was toegelaten als privaatdocent. Wilde Bolk zijn prosector daadwerke-

lijk tot plaatsvervanger maken, dan moest hij ook wat dit betreft kiezen voor een op de school 

van Gegenbaur gebaseerd element.  

Van den Broek opende zijn lessen als privaatdocent op 9 oktober 1905 met de lezing  ‘Enkele 

beschouwingen omtrent het probleem der verwantschap van den mensch tot de overige zoogdie-

ren’. Vanaf dat moment gaf hij theoretisch onderwijs dat door de studenten zeer werd gewaar-

deerd. Zo gaf hij in het cursusjaar 1908-1909 op “boven onzen lof verheven wijze (...) een helde-

re uiteenzetting over de ontwikkeling en topographie van ’t peritoneum”.465  

Tot de zomer van 1909 leidde Van den Broek het anatomisch practicum bij Bolk, deed hij verge-

lijkend anatomisch onderzoek en gaf hij colleges als privaatdocent. In september 1909 werd hij 

benoemd als hoogleraar anatomie in Utrecht. 

3.3 G.P. Frets en het vroegtijdige vertrek 

Van den Broek werd als prosector opgevolgd door G.P. Frets.  

Gerrit Pieter Frets werd in 1879 geboren in Boskoop, volgde de Rijks HBS in Gouda, en stu-

deerde daarna van 1899 tot 1906 geneeskunde in Utrecht. Eind1906 deed hij zijn artsexamen. In 

1903 onderbrak hij zijn studie een jaar om assistent te zijn bij de Utrechtse hoogleraar anatomie 

Rosenberg. In 1907 werd hij benoemd tot prosector aan het anatomisch kabinet te Leiden, onder 

Langelaan. Eind 1907 nam hij wegens ziekte ontslag.466 Na zijn herstel maakte hij tot september 

1909 een wetenschappelijke reis, gefinancierd door de Utrechtse Dondersstichting. Hij werkte in 

1908 bij Fürbringer in Heidelberg en van oktober 1908 tot april 1909 bij prof. Rückert in Mün-

chen. Daarna werkte hij ook nog kortere tijd in Zürich en Parijs. In deze periode schreef Frets 

ook enkele wetenschappelijke anatomische publicaties. 

Hoewel Frets dus niet bij Bolk opgeleid was, had hij wel al wat ervaring als anatomisch assistent 

en reeds een wetenschappelijke opleiding doorgemaakt.467 Ongeveer tegelijk met zijn aanstelling 

als prosector werd Frets ook toegelaten als privaatdocent in de anatomie. In die hoedanigheid gaf 

hij ondermeer twee jaar lang een cursus in de anatomie van het zenuwstelsel. 468 

                                                 
464 Verschillen in opvatting over de rol van het privaatdocentschap zou er overigens mede aan te grondslag hebben 
kunnen liggen dat Ruge Bolk verre van geschikt achtte als zijn opvolger. Bolk was in 1896-1897 nog niet eens ge-
promoveerd en had in Ruge’s ogen zelfs nog geen recht gehad op een privaatdocentschap, terwijl Seydel die gebrui-
kelijke (Duitse) stappen al wel doorlopen had.  
465 Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1910 83-84. 
466 Brief Frets aan curatoren UvA, 5-10-1909. Bijlagen not. curatoren UvA 1909 nr. 201; GAA 279: 44. 
467 Brief Bolk aan curatoren UvA, 7-9-1909. Bijlagen not. curatoren UvA 1909 nr. 167; GAA 279: 44. 
468 Brief Ariëns Kappers aan Bolk (in hoedanigheid van lid van de commissie van advies van het Centraal Instituut 
voor  Hersenonderzoek (C.I.H).) 18-6-1913. AEL, stukken betreffende functioneren van commissie van toezicht op 
het C.I.H.1909-1913; SAA 30265: 487. Frets was in 1913 één van de sollicitanten naar de functie van onderdirecteur 
van het Herseninstituut. Een functie die hij niet kreeg omdat hij aldus Ariëns Kappers zich nooit met klinische we-
tenschappen had beziggehouden en evenmin met de pathologische anatomie van het zenuwstelsel. Zijn publicaties 
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Bolks wens om een prosector voor lange tijd, misschien zelfs wel voor altijd in dienst te hebben 

kwam in het geval van Frets niet uit. Amper vier jaar later, tegen het einde van de cursus 1912-

1913 solliciteerde Frets – zonder succes - naar de baan van onderdirecteur van het Herseninsti-

tuut. Daarna solliciteerde hij op de functie van inwonend geneesheer bij het gesticht Maasoord in 

Poortugaal. Deze keer wel met succes: begin september werd hij benoemd.469 

Mogelijk was Bolk teleurgesteld in Frets’ besluit zijn werkkring te verlaten. In ieder geval ont-

stond na zijn vertrek naar Poortugaal een ruzie tussen de twee over wetenschappelijk onderzoek 

waarop ik nog terugkom (paragraaf 3.7). De relatie tussen Frets en Bolk zou nadien nooit meer 

goed komen. Frets bleef verbonden aan het gesticht Maasoord tot 1944. In die periode, maar 

ook daarna deed hij vooral onderzoek naar de erfelijkheid van geestesziekten en zenuwziekten. 

Daarnaast was hij een van de voortrekkers van de Nederlandse eugenetische beweging. Hij over-

leed in 1958. 

3.4 J.A.J. Barge en het promotieonderzoek 

In hetzelfde cursusjaar dat Frets als prosector begon werd ook diens latere opvolger Barge be-

noemd als assistent.  

Johannes Antonius James Barge werd in 1884 op Semarang in Java geboren. Kort na zijn ge-

boorte keerde het gezin Barge terug naar Nederland, waar Barge zijn kinderjaren doorbracht in 

Amsterdam en Hilversum. Na het gymnasium, dat hij doorliep op het internaat van de Jezuïeten 

in Katwijk, begon hij in 1901 met de studie geneeskunde in Amsterdam. In 1909 legde hij het 

artsexamen af, waarna hij als eerste assistent begon bij Bolk.  

Het jaar 1909-1910 was het eerste in het nieuwe laboratorium en Bolk maakte van die gelegen-

heid gebruik om naast een prosector niet vier student-assistenten aan te stellen, maar twee eerste 

en twee tweede assistenten. Deze eerste assistenten waren beiden reeds arts, terwijl de tweede 

assistenten nog student waren. Aan de benoeming van deze twee ‘arts-assistenten’ verbond Bolk 

ook de mogelijkheid van het doen van promotieonderzoek.  

Bolk had steeds zijn assisterend personeel aangemoedigd om wetenschappelijk onderzoek te 

doen, ook wanneer ze maar een of twee jaar op zijn laboratorium werkten. Lijvige morfologische 

studies van tientallen pagina’s waren vaak het resultaat. Met een promotie kon aan dit onderzoek 

voor zowel Bolk als de promovendus meer betekenis worden gegeven. In 1912 promoveerde 

Barge op het proefschrift Friesche en Marker schedels. Bijdrage tot de kennis van de anthropologie der bevol-

king van Nederland.470 Na het vertrek van Frets in 1913 werd Barge dus tot diens opvolger be-

noemd.471  

Gedurende het prosectoraat van Barge zouden twee andere latere hoogleraren anatomie als assis-

tent beginnen. In het cursusjaar 1913-14 was M.W. Woerdeman student-assistent, het jaar erop 

was W.A. Mijsberg, Barge’s latere opvolger als prosector, één van de student-assistenten. Woer-

deman was toen inmiddels tot arts bevorderd en tot eerste assistent benoemd.  

                                                                                                                                                        

stonden slechts indirect in verband met de neurologie. Uiteindelijk kreeg B. Brouwer, de latere hoogleraar neurolo-
gie, de baan. 
469 Brief Frets aan curatoren UvA, 7-9-1909. Bijlagen not. curatoren UvA 1914 nr. 142; GAA 279: 58. 
470 De andere in 1909 benoemde eerste assistent, C.G. van Balen Blanken (1881-1939), promoveerde ook in 1912, 
op het proefschrift Bijdrage tot de kennis der anatomie van pancreas en lymphaatstelsel der primaten.  
471 Zie o.a. not. curatoren UvA  6-10-1913; GAA 279: 4. 
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Tijdens het derde jaar van zijn prosectorschap moest Barge laten zien waartoe hij als prosector 

op de manier die Bolk voor ogen had – als plaatsvervanger – in staat was. Bolk was namelijk in 

de eerste helft van 1916 vier maanden door ziekte afwezig. In zijn rechter bovenbeen was een 

verdikking ontstaan die hem behoorlijk wat pijn bezorgde. Na onderzoek bleek het om een bot-

tumor te gaan. Tijdens de afwezigheid van Bolk vond zijn onderwijs echter gewoon doorgang, 

omdat Barge samen met Woerdeman, die ook een derde (en laatste) jaar het onderwijs assisteer-

de, de colleges en practica voor hun rekening namen. Overigens waren zowel Barge als Woer-

deman geen privaatdocent. Van de oorspronkelijke (Duitse) doelstellingen van het privaatdo-

centschap bleef dus nog minder over. De lessen die Barge en Woerdeman gaven waren er in ie-

der geval niet minder om; ze werden zeer gewaardeerd. Toch verzocht Barge voor de aanvang 

van de nieuwe cursus (1916-1917) om toegelaten te worden als privaatdocent in de anatomie en 

embryologie.  

In januari 1919 werd Barge benoemd tot hoogleraar anatomie en embryologie in Leiden. Als 

prosector werd hij opgevolgd door de al genoemde W.A. Mijsberg.  

3.5 W.A. Mijsberg en de stagnatie van de leerschool 

Willem Alphonse Mijsberg werd in 1893 in Delft geboren, maar maakte zijn jeugd en schoolop-

leiding door in Zaandam. Na de HBS deed hij in twee jaar staatsexamen ter voorbereiding op de 

studie geneeskunde in Amsterdam, waaraan hij in 1910 begon. Tijdens zijn eerder genoemd assis-

tentschap bij Bolk raakte hij geïnteresseerd in de evolutionair-morfologische vraagstukken die 

zijn leermeester ook bezighielden. In die periode werkte hij tevens aan de beantwoording van 

een prijsvraag naar de aard der verbindingen van het zoogdierbekken, die in 1915 door de 

Utrechtse faculteit geneeskunde was uitgeschreven. Mijsbergs antwoord werd in 1916 met een 

gouden medaille bekroond.472 

Amper een jaar na zijn benoeming als prosector moest hij de leiding over het lab, de lessen en de 

practica en een zestal studentassistenten voor meer dan een half jaar op zich nemen omdat Bolks 

been in het voorjaar van 1920 door de chirurg J. Rotgans, collega hoogleraar en goede vbriend 

van Bolk geëxarticuleerd - tot aan het gewricht geamputeerd - werd. Vanaf begin 1921 werd 

Mijsberg toegelaten als privaatdocent in de anatomie.473 Op 16 mei 1923 promoveerde hij bij 

Bolk op het proefschrift Über den Bau des Urogenitalapparates bei den männlichen Primaten. 

In 1925 was Mijsberg kandidaat voor het hoogleraarschap in de anatomie en embryologie in 

Groningen. Hij werd hiervoor door Bolk nadrukkelijk aanbevolen. Bolk was zeer tevreden ge-

weest over de manier waarop Mijsberg vanaf 1921 vanwege diens eigen invaliditeit een aantal van 

zijn colleges had waargenomen en ook geheel zelfstandig het anatomisch practicum had geleid. 

Zowel de colleges als de practica werden ook door de studenten gewaardeerd.  Mijsberg werd in 

Groningen aangeprezen als een vlot en helder spreker en een serieus en gedegen anatomisch on-

derzoeker, die voortreffelijk wetenschappelijk werk had geleverd dat getuigde van een scherp 

waarnemingsvermogen en een helder oordeel. Desondanks stond zijn naam in Groningen niet 

als eerste maar als tweede op de lijst van kandidaten vermeld, onder die van Woerdeman, die een 

jaar eerder nog tot hoogleraar in de histologie in Amsterdam benoemd was. De voorkeur voor 

Woerdeman boven Mijsberg toont dat de heersende positie van Bolk en zijn school, en vooral 
                                                 
472 zie Van den Broek ‘In memoriam W.A. Mijsberg’ (1958). 
473 Not. curatoren UvA, 8-1-1921; GAA 279: 98. 
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van de evolutionair-morfologische onderzoekscomponent hierin, in verval raakte. In Groningen 

wilde de faculteit nadrukkelijk een anatoom met meer aandacht voor de ‘nieuwe’ experimentele 

en functionele aspecten van de anatomie en embryologie. In de ‘Amsterdamse School’ zoals men 

Bolk en zijn leerlingen noemde, was die niet of onvoldoende aanwezig. Dat men Woerdeman 

niet tot die school rekende, ondanks drie jaren assistentschap, toont vooral de impact van zijn 

(nieuwe) experimentele onderzoek. Ik kom hierop in hoofdstuk 7 uitgebreid terug. 

Uiteindelijk vertrok Mijsberg tegen het einde van 1926 naar Batavia in Nederlands-Indië, waar hij 

benoemd was tot docent anatomie, embryologie en antropologie aan de School ter Opleiding 

van Inlandse Artsen (STOVIA) in Weltevreden. Hoewel deze school in 1927 werd verheven tot 

Geneeskundige Hogeschool en Mijsberg daarmee bevorderd werd tot hoogleraar, was deze posi-

tie vergeleken met het professoraat van Van den Broek in Utrecht en Barge in Leiden toch van 

een tweede rang.  

3.6 Chr. van Gelderen en de sluiting van de school 

De laatste echte leerling van Bolk, Christiaan van Gelderen zou op het gebied van de anatomie 

uiteindelijk helemaal geen betrekking meer vinden. Van Gelderen werd in 1899 in Amsterdam 

geboren en studeerde hier ook geneeskunde. Vanaf 1920 was hij twee jaar lang student-assistent 

bij Bolk. In het tweede jaar werkte hij aan de beantwoording van een prijsvraag die in 1921 door 

de Amsterdamse faculteit geneeskunde was uitgeschreven. Voor zijn antwoord ontving ook hij 

een gouden medaille. In 1923 deed Van Gelderen zijn doctoraal examen geneeskunde en zijn 

artsexamen. Vanaf de cursus 1923-1924 was hij eerste assistent en na een verzoek van Bolk aan 

curatoren werd hij begin 1925 benoemd tot conservator van het anatomisch museum.474  

De reden voor dit verzoek was dat Van Gelderen dreigde het laboratorium te verlaten om een 

beter betaalde - klinische - plaats elders te aanvaarden. Dat wilde Bolk koste wat kost voorko-

men. Hij beschouwde Van Gelderen als een “veelbelovende jonge kracht” met een superieure 

aanleg en de lust om zich uitsluitend aan de wetenschap te wijden. Bolk beschouwde het als zijn 

plicht om Van Gelderen hiervoor te behouden. De wetenschap waar hij op doelde was natuurlijk 

de morfologie. Bolk noemde van Gelderen een geboren morfoloog, en schroomde niet te verkla-

ren dat het de beste leerling was die hij ooit had gehad.475 Inderdaad had Van Gelderen voor zijn 

jonge wetenschappelijke loopbaan al een aanzienlijke hoeveelheid publicaties op zijn naam.  

Toch veranderde er met het conservatorschap weinig aan zijn functie: hij bleef als eerste assistent 

werkzaam en deed daarnaast zijn morfologisch onderzoek. Begin 1926 werd hij toegelaten als 

privaatdocent in de embryologie. 476 In hetzelfde jaar promoveerde hij op het proefschrift Die 

vergleichende Ontogenie der Hirnhäute mit besonderer Berücksichtigung der Lage der neurokraniellen Venen.  

Maar toen Mijsberg in 1926 naar Nederlands-Indië vertrok volgde Van Gelderen hem niet op als 

prosector. Bolk had tegen het einde van het cursusjaar 1925-1926 contact met de antropoloog en 

hoogleraar anatomie in Freiburg E. Fischer over de mogelijke aanstelling van een van zijn assis-

                                                 
474 Not. curatoren UvA, 8-12-1924; GAA 279: 98. 
475 Brief Bolk aan curatoren UvA, 15-11-1924. Bijlagen not. curatoren UvA 1924 nr. 288; GAA 279: 147. 
476 Not. curatoren UvA, 8-11-1925; GAA 279: 98. 
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tenten, de jonge morfoloog Dr. Adolf Dabelow (1899-1984) als prosector.477 Dabelow zou uit-

eindelijk tot eind 1927 blijven. 

Onduidelijk is waarom Van Gelderen Mijsberg niet opvolgde. Voelde hij zich gepasseerd en ver-

trok hij, of kon hij elders een betere betrekking krijgen. In ieder geval was hij vanaf 1927 assis-

tent bij het pathologisch anatomisch instituut en vanaf 1928 aan de chirurgische kliniek. Maar 

toen in de cursus 1927-1928 Bolk lange tijd wegens ziekte afwezig was - ondanks de amputatie 

was de beentumor toch teruggekeerd - werden zijn lessen bij gebrek aan een prosector als plaats-

vervangend hoofd van het lab onder anderen door Van Gelderen waargenomen.478 Na het ver-

trek van Dabelow eind 1927 zou er in de resterende jaren van Bolks professoraat geen vaste pro-

sector meer aangesteld worden, slechts een tijdelijke.  

Van Gelderen zou uiteindelijk ook in de kliniek blijven. Als chirurg werd hij chef de clinique op 

de heelkundige kliniek van W. Noordenbos, waar hij in 1928 als assistent begonnen was. Later 

zou hij de overstap maken naar de Valeriuskliniek van de Vrije Universiteit. Toch zou hij altijd 

een warme belangstelling houden voor de morfologie.479 Mogelijk koos hij in 1926 na het vertrek 

van Mijsberg voor zekerheid. Hoewel door Bolk bestempeld als veelbelovend morfoloog had hij 

echter weinig kans op een toekomst in de morfologie als anatoom. Alle beschikbare leerstoelen 

waren immers bezet door relatief jonge hoogleraren, die allen enige tijd op het laboratorium van 

Bolk hadden gewerkt. Van Gelderen was dus eigenlijk het slachtoffer van het succes van de 

school van Bolk. In hoofdstuk 7 zullen we zien dat de groeiende opvatting dat de evolutionaire 

morfologie of in ieder geval de beschrijvende morfologie een verouderde wetenschap was, de 

andere oorzaak was van de kentering in het succes van de school van Bolk.  

3.7 Bolks karakter als basis van de wetenschappelijke vorming 

Bolk liet in de brief om Van Gelderen als conservator aan te stellen duidelijk merken waar het 

‘leerling zijn’ van hem uit bestond: in navolging van Bolk was Van Gelderens wetenschappelijk 

onderzoek gericht op de descriptieve (evolutionaire) morfologie. Hierin komt hij  overeen met de 

andere leerlingen van Bolk die ook lange tijd als assistent (en bovenal dus als prosector) onder 

hem werkten: Van den Broek, Barge en Mijsberg. Voor Frets gold dat aanvankelijk ook, maar na 

zijn vroegtijdig vertrek en de ruzie met Bolk richtte hij zich op erfelijkheid en eugenetica. Boven-

dien was Frets in feite geen leerling van Bolk omdat hij niet als student- of artsassistent bij Bolk 

was begonnen en al voor zijn komst naar Amsterdam ondermeer in het laboratorium van Für-

bringer aan evolutionair-morfologische vraagstukken gewerkt had. Voor Woerdeman gold juist 

het tegenovergestelde. Hij was wel bij Bolk begonnen als student-assistent en jong artsassistent, 

maar hij richtte zich daarna al snel op de histologie en experimentele embryologie.  

Het ‘leerling-zijn’ van Bolk bestond behalve uit een wetenschappelijke component vooral uit een 

onderwijscomponent. Zoals we zagen maakte de manier waarop onder Bolk het prosectorschap 

was ingericht de leerlingen niet alleen tot morfologische wetenschappers, maar ook tot kundige 

anatomische docenten en leiders van een eigen laboratorium. 

                                                 
477 Brief E. Fischer aan Bolk, 25-7-1926; brief Dabelow aan Bolk, 30-7-1926. AEL, ingekomen stukken en afschrif-
ten uitgaande stukken L. Bolk, directeur (..) 1921-1930; 30265: 440. 
478 Jaarboek der Universiteit van Amsterdam 1928/1929 176. 
479 In 1949 schreef hij een handboek, Funktionelle Pathologie in der Chirurgie. Een recensent in het NTvG schreef: “Is er 
nog wel iemand die tevreden is met een uitsluitend morphologische pathologie?” (zie: Eerland, ‘Chr, v. Gelderen, 
Funktionelle Pathologie in der Chirurgie’ [boekaankondiging]). 
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Waardoor kwam het dat een dergelijk langdurig assistentschap en prosectoraat de liefde voor de 

wetenschap en dan vooral de morfologie deed ontkiemen en tegelijkertijd onderwijskwaliteiten 

en leiderschap aankweekte? De kern hiervan was in het karakter van Bolk gelegen. Het is al aan 

bod gekomen dat hij streng was en veeleisend voor de studenten. Zijn leerlingen gaven te kennen 

dat dit in nog sterkere mate gold voor zijn medewerkers.480 Het ging om dezelfde, op tirannie 

lijkende tucht en plichtsbetrachting, aldus Barge.481 Bolk verlangde een volledige overgave ten 

dienste van het laboratorium en van de wetenschap, zo stelde Van den Broek. Maar hij voegde 

hieraan toe dat Bolk het recht had dit te verlangen, want hij verlangde het ook van zichzelf.482 Hij 

stelde wat dat werk (en daarmee zijn leven) betreft de allerhoogste eisen aan zichzelf. Dat was 

ook de reden dat ondanks de hoge eisen die hij vooral aan zijn assisterend personeel stelde, zij 

hierdoor niet minder eerbied en bewondering voor hem hadden. Bolk leefde voor zijn werk. Hij 

werkte dan ook altijd, zowel thuis als op zijn lab, en op beide plaatsen even hard. “Had eenmaal, 

langs welken weg dan ook, een probleem vasten vorm voor hem aangenomen, dan was het alsof 

er een daemon in hem was losgebroken en wierp hij zich met een niets en niemand en op de 

laatste plaats zichzelf ontziende werkkracht op de oplossing daarvan.”483 

Aan iets anders dan werken leek hij geen behoefte te hebben. Het gevolg was wel dat zijn leven 

eenzaam was en naar buiten afgesloten. Hij beschouwde dat zelf als een noodzakelijk gevolg van 

zijn ingeschapen aard. “[V]oor menschen van mijn natuur zijn er maar twee plaatsen in de we-

reld: in de woestijn of aan de Universiteit!” sprak hij op zijn 25-jarig ambtsjubileum dat gevierd 

werd in 1922. Bolk was dan ook niet getrouwd: “Ik kan mijn aandacht niet verdeelen.”484   

Treffend schreef de studentenalmanak na zijn overlijden waar die onverdeelde aandacht voor de 

wetenschap vandaan kwam en hoe zijn leven hierdoor bepaald werd. Bolk meende dat de mens 

nog vrijwel niets wist over zijn eigen ontstaan of de wereld om zich heen. Daarom streefde hij er 

met alle energie die hij bezat naar die kennis te vergroten.485 Dat was ook de reden waarom hij 

wars van oppervlakkigheid was en altijd tot de kern van een probleem wilde komen. Alleen door 

hard te werken kon men verder komen. Het ging hier ook om het bereiken van een bepaalde po-

sitie in het bestaan. Bolks afkomst speelde hierbij waarschijnlijk een woordje mee. Zijn vader, die 

naast zijn baan als gemeenteontvanger werkzaam was in de Nederlands-hervormde kerk in Over-

schie, had gewild dat zijn zoon predikant zou worden. Aan die wens had Bolk weten te ontko-

men door op subsidie van de Amsterdamsche Universiteits Vereeniging geneeskunde te gaan 

studeren. In Amsterdam had hij alle banden met het geloof verbroken en zich vol op de weten-

schap gestort. Door onvermoeibaar hard te werken en tegenslagen het hoofd te bieden was hij 

hoogleraar geworden. Ook daarna was hij niet op zijn lauweren gaan rusten. Het was precies de-

ze instelling die hij trachtte over te brengen op zijn leerlingen, de assistenten op zijn lab, en zijn 

studenten.  

Barge’s herinnering aan zijn eigen promotieonderzoek schetst mooi hoe Bolk zijn werklust en 

werkkracht op zijn leerlingen probeerde over te brengen. Toen Barge in 1909 zijn “karig bezol-

                                                 
480 Zie Van den Broek, ‘In memoriam Prof. Dr. Louis Bolk’ (1930); idem ‘Louis Bolk’ (1931); Barge, ‘Prof Dr. L. 
Bolk’ (1930); idem, ‘Louis Bolk’ (1936); Ariëns Kappers, ‘In memoriam L. Bolk’ (1930). 
481 Barge, ‘Louis Bolk’ (1936) 105. 
482 Van den Broek, ‘Louis Bolk’ (1931) 507-508. 
483 Barge, ‘Prof Dr. L. Bolk’ (1930).  
484 Barge, ‘Louis Bolk’ (1936) 103-105. 
485 ‘In memoriam Prof. Dr. L. Bolk’ Amsterdamsche Studentenalmanak voor 1931, 87-88. 
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digde” assistentschap begon, met als belangrijkste doel het schrijven aan zijn proefschrift, kreeg 

hij van Bolk een stapel literatuur mee om zich in te lezen in het onderwerp. Toen hij vervolgens 

op het laboratorium de teksten begon te bestuderen kreeg hij na een paar dagen van Bolk te ho-

ren dat het lab geen plaats was om te zitten lezen. Dat moest hij maar ’s avonds thuis doen. Ie-

mand van zijn leeftijd hoorde daar ook te werken. “Het laboratorium is plaats voor onderzoek, 

thuis moet u studeeren en schrijven. Ik zal u wel ander werk geven hier.” Barge kreeg daarna we-

kelijks werk op wat genoeg was voor een maand en het leek haast of Bolk nooit tevreden was. 

Toch werkte deze methode. Net als anderen die langere tijd in die atmosfeer hadden vertoefd 

werd hij er door gevormd: wie onder een dergelijke tucht volhardde, vond in het voorbeeld een 

leerschool voor het leven.486 Ook Van den Broek liet geen twijfel bestaan over de grote invloed 

van Bolk op hen die als assistent langer of korter onder zijn leiding stonden. “De krachtige ople-

ving van de ontleedkunde in Nederland is gevolg van zijn voorbeeld, van zijn enthousiasme, van 

zijn medeleven met al wat zijn leerlingen betrof en deden (...) Het is niet zonder beteekenis, dat 

de drie leerstoelen in Nederland en de leerstoel in Batavia door zijn leerlingen worden bezet, al-

len oud-assistenten.”487 

Ook dat medeleven en enthousiasme was tenslotte kenmerkend voor zijn aard en vormende rol. 

Bolk leek aldus Barge misschien een onaangenaam mens, maar wie dag in dag uit met hem om-

ging en hem steeds beter leerde kennen wist dat dit, net als zijn tirannie op de snijzaal, een soort 

van façade was, “waarachter ’n bovenal edele, rechtschapen en trouwe ziel schuil ging.” Hij eiste 

weliswaar veel, maar hij stond ook voor de belangen van ‘zijn’ mensen op de bres. Ook als een 

enkele keer iemand de moed verloren had, stond hij aldus Barge klaar om deze weer zelfver-

trouwen te geven.488 

Toch zal de rol van Bolk in het aanwakkeren van het wetenschappelijke vuur in zijn leerlingen 

heel dwingend geweest zijn. Ook hier gold dat het moest gaan zoals hij zei. Zo had Barge welis-

waar naar eigen zeggen het antropologische onderwerp van zijn promotieonderzoek zelf geko-

zen, hij stelde ook dat dit “in overleg met Bolk” was gebeurd en dat hij voor aanvang “volkomen 

vreemd” was op dat gebied. Hij moest zich eerst inlezen in een aanzienlijke hoeveelheid litera-

tuur die hem door Bolk werd verstrekt.489 Het lijkt dus aannemelijk dat de keuze voor het on-

derwerp en de regie van Barges promotie toch vooral bij Bolk hadden gelegen.  

Ook de ruzie die ontstond tussen Frets en Bolk ging er in de kern om dat Frets zich bij het on-

derzoek niet aan Bolks regels gehouden had. Frets was eind 1912 begonnen met een onderzoek 

naar heiligbenen opgegraven in de voormalige Oosterbegraafplaats.490 In juni 1913 had hij dit 

                                                 
486 Barge, ‘Prof Dr. L. Bolk’ (1930); ibid. ‘Louis Bolk’ (1936) 105. 
487 Van den Broek, ‘In memoriam Prof. Dr. Louis Bolk’ (1930) 3080. 
488 Het masker van strengheid nam hij aldus Van den Broek en Barge ook af bij de zeldzame gelegenheden dat men 
hem buiten ambtelijk verband trof. Wie het geluk had Bolk in persoonlijke omgang te leren kennen wist zijn op-
rechtheid, zijn eenvoud en zijn hartelijkheid te waarderen. In besloten, vertrouwde kring was hij dan joviaal, vriend-
schappelijk en gezellig. Op zulke momenten bleek hij vol humor en plaaglust, “met ’n enkel fijn sarcasme gekruid.” 
Daarbij bezat hij een gracieuze hoffelijkheid die hem tot een “ami des femmes” maakte. Maar gemakkelijk was het 
niet om met Bolk in nauw contact te komen. Veel intieme vrienden had hij niet (Van den Broek, ‘In memoriam 
Prof. Dr. Louis Bolk’ (1930) 3081; Barge, ‘Prof Dr. L. Bolk’ (1930). 
489 Barge, ‘Prof Dr. L. Bolk’ (1930).  
490 Toen de gemeente Amsterdam aan het einde van de 19e en begin van de 20e eeuw haar grenzen uitbreidde moest 
een aantal begraafplaatsen dat voorheen net buiten de bebouwde kom lag worden geruimd. De belangrijkste hiervan 
waren de Oude Wester- en Oosterbegraafplaats. De laatste sloot haar poorten in 1894. Zoals al gezegd werd het 
ontleedkundig laboratorium gebouwd op een deel van dit terrein. Bolk zag in de ontruimingen een uitgelezen kans 
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onderzoek stopgezet om zich op zijn nieuwe werkkring in het Gesticht in Poortugaal voor te be-

reiden. Maar omdat Bolk het jammer zou vinden als het werk aan de sacra niet verder zou wor-

den afgemaakt had Frets met hem afgesproken na zijn benoeming in Poortugaal het werk samen 

met Barge af te ronden. Frets zou het werk dat hij reeds had gedaan verder statistisch uitwerken, 

terwijl Barge het zou completeren met een nauwkeurige beschrijving van enkele zeldzame afwij-

kende heiligbenen.  

Frets ging aan de gang en werkte in de winter van 1913-1914 zijn aantekeningen uit tot een vrij-

wel volledig stuk. Door misverstanden tussen Frets, Barge en Bolk over de verdere uitvoering 

voegde hij hieraan echter ook een beschrijving van de zeldzame sacra toe. Hij rondde het stuk af 

en stuurde het naar het Morphologisches Jahrbuch op.491 Een overdruk stuurde hij daarna naar Bolk 

op. Die reageerde furieus: het stuk behandelde de afwijkende sacra niet, maar ‘mis’handelde ze! 

Frets had gebrekkig werk afgeleverd dat aan Barge was opgedragen en had het bovenal niet eens 

ter correctie aan Bolk opgestuurd voordat hij het naar het blad instuurde. Bolk berichtte Frets 

dat als hij “in Amsterdam mocht komen, [hij] het ontleedkundig laboratorium van een bezoek 

[zou] willen onthouden.” Bolk verklaarde uitdrukkelijk dat “in het vervolg elke relatie tusschen U 

en mij verbroken is.”492 De relatie herstelde inderdaad niet meer. Zo bezocht Frets nooit de jaar-

lijkse anatomendagen, terwijl zijn onderzoek er juist goed bij gepast had.  

4 Assistentie bij de anatomie vóór de komst van Bolks leerlingen  

Toen Bolk aantrad in Amsterdam hadden zijn twee Duitse voorgangers al enige pogingen gedaan 

om via langdurige assistentschappen leerlingen te kweken. Hoe was dat in de andere drie anato-

mische instellingen in Nederland, in Leiden, Utrecht en Groningen? Hoe werd daar voorzien in 

de assistentie van het ontleedkundig onderwijs? 

Rond 1900 was er aan de anatomische instellingen van de rijksuniversiteiten sinds het midden 

van de 19e eeuw eigenlijk weinig veranderd. De wat ingeslapen situatie kwam alleen al tot uiting 

in de naamgeving. Voerden Fürbringer, Ruge en Bolk in Amsterdam de leiding over een anato-

misch laboratorium, de Leidse hoogleraar Zaaijer, de Utrechtse Rosenberg en de Groningse Van 

Wijhe hadden als anatoom het beheer over een Anatomisch Kabinet. Deze situatie had natuurlijk 

alles te maken met de aantallen studenten geneeskunde. Van de vier Nederlandse universiteiten 

had Amsterdam rond 1900 verreweg de meesten. De medische faculteit was dan ook sinds de 

dagen van het Athenaeum rond het midden van de 19e eeuw aanzienlijk gegroeid, waar de aantal-

len geneeskunde studenten bij de andere universiteiten ongeveer gelijk waren gebleven of zelfs 

waren afgenomen. Het aantal studenten vertaalde zich ook in het aantal personeelsleden dat het 

anatomisch onderwijs ondersteunde, en de mate van hun wetenschappelijke geschooldheid. 

In de regel hadden de anatomische kabinetten net als het Amsterdamse laboratorium de beschik-

king over een bediende, een conciërge en een amanuensis. Bovendien hadden de hoogleraren bij 

het praktisch onderwijs ook hulp van één of twee student- of artsassistenten, die meestal slechts 

                                                                                                                                                        

om aan menselijk onderzoeksmateriaal te komen. Hij kreeg van de gemeente toestemming om de skeletresten in zijn 
instituut te mogen opnemen. Vanaf die tijd stammen zijn studies over schedels en gebitten. Het materiaal was ook 
een bron voor onderzoek van assistenten. Naast Frets werkte later ook  M.J. Stiemens in het kader van een beant-
woording van een prijsvraag, aan een onderzoek gebaseerd op deze grafresten. Zie Stiemens, ‘Über die Concrecentia 
atlanto-occipitalis’.  
491 Frets, ‘Das menschliche Sacrum’ (1914). 
492 Kopie brief Bolk aan Frets, 30-3-1914. Bijlagen not. curatoren UvA 1914 nr. 142; GAA 279: 58. 
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één of twee jaar bleven. Ze beschouwden het assistentschap als een tijdelijke baan, geen roeping - 

leerlingen die zelfstandig onderwijs konden geven, of zich op het wetenschappelijk onderzoek 

stortten werden op deze manier niet aangekweekt. Hoewel het wel gebeurde dat deze assistenten 

lang genoeg bleven en een promotieonderzoek deden, bleef het assistentschap tijdelijk en gingen 

de assistenten daarna verder met hun medische loopbaan.493  

Naast deze (meer)jaarlijkse studentassistenten hadden zowel Zaaijer in Leiden als Rosenberg in 

Utrecht bij het Kabinet als vaste kracht voor het onderwijs een prosector, in het verleden ook 

wel aangeduid als prosector-custos of custos, in dienst. Anders dan de prosector zoals we hem 

hebben leren kennen bij Gegenbaur of Bolk had deze prosector-custos geen academische oplei-

ding en was hij alleen met de praktische kant van het onderwijs bezig. Hij bezat geen anatomi-

sche kennis, of hoefde die niet te bezitten, maakte het onderwijsmateriaal (de lichamen) voor het 

praktisch onderwijs gereed en deed reparaties aan de collectie. 

Zaaijer en Rosenberg hadden dus enerzijds krachten in tijdelijke dienst die voldoende anatomi-

sche kennis bezaten om eventueel ook onderzoek te doen, maar daarvoor dus vaak te kort ble-

ven, en anderzijds een kracht in vaste dienst voor praktische zaken die geen medisch-

wetenschappelijke achtergrond had. Geen van beiden, zeker de prosectoren niet, bezat in de re-

gel voldoende ervaring om theoretisch onderwijs te geven of het lab te leiden.  

4.1 Leidse en Utrechtse veranderingen  

In Utrecht veranderde deze situatie pas in 1908, toen Rosenberg bij de curatoren het verzoek 

deed om een nieuwe - vaste - prosector aan het laboratorium toe te voegen, en de bestaande pro-

sector, H. van Wering voortaan tot amanuensis te benoemen. Diens functie veranderde er overi-

gens niet door. De titel prosector kreeg een - voor Utrecht nieuwe - wetenschappelijke lading. 

Aangesteld werd namelijk de arts H.M. de Burlet. Deze was assistent geweest bij Ruge in Zürich. 

Daar was hij ook een promotieonderzoek gestart naar de embryonale ontwikkeling van de men-

selijke lever. In 1910 promoveerde De Burlet, inmiddels werkzaam in Utrecht, bij Ruge.494 Waar-

schijnlijk had Rosenberg vanwege zijn eigen zwakke gezondheid De Burlet benoemd om zijn 

onderwijstaak enigszins te verlichten - vergelijkbaar dus met Bolks  taakomschrijving van het 

prosectoraat. Dat was natuurlijk ook niet zo vreemd, aangezien De Burlet in feite net als Bolk 

leerling was van Ruge, en die op zijn beurt net als Rosenberg leerling van Gegenbaur.  

Of het ook de bedoeling was van Rosenberg om De Burlet uiteindelijk ook tot zijn opvolger op 

te leiden is niet duidelijk maar lijkt waarschijnlijk. Toch gebeurde dat niet en dat had waarschijn-

lijk te maken met de onervarenheid van De Burlet op het Utrechtse laboratorium. Toen Rosen-

                                                 
493 Twee voorbeelden zijn T.M. Mesdag en W. Noordenbos, die als assistent bij de Groningse hoogleraar Van Wijhe 
beiden promotieonderzoek deden. Noordenbos startte in 1900 en Mesdag in 1906. Noordenbos promoveerde in 
1904 op het proefschrift Over de ontwikkeling van het chondrocranium van zoogdieren, Mesdag in 1909 op Bijdrage tot ontwik-
kelingsgeschiedenis van de structuur der hersenen bij het kipembryo. Na als lector in de verbandleer en operatieve chirurgie in 
Utrecht benoemd te zijn werd Noordenbos in 1920 hoogleraar in heelkunde in Amsterdam. Mesdag werd uiteinde-
lijk chirurg in Zwolle. Toen Van Wijhe bij zijn aftreden bij een faculteitsvergadering gevraagd werd of hij iemand 
wist die hij geschikt achtte als zijn opvolger kon hij niemand noemen. Al zijn leerlingen zo stelde hij, “waren naar 
klinische beroepen overgegaan.” Not. fac. geneeskunde RUG, 25-2-1926; GA 46: 602 (zie hiervoor ook hoofdstuk 7 
paragraaf 4.2).  
494 De Burlet Die äusseren Formverhältnisse der Leber beim menschlichen Embryo.  
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berg tegen het einde van 1908 verlof aanvroeg ter herstel van zijn gezondheid,495 werd het labora-

torium tijdelijk waargenomen niet door De Burlet, maar door de een jaar eerder benoemde lector 

in de verbandleer en operatieve chirurgie, Dr. W Noordenbos.496  

De Burlet bleef dus als prosector aan het Utrechtse kabinet verbonden, ook nadat Rosenberg 

met ingang van september 1909 met emeritaat was gegaan. Onder Rosenbergs opvolger Van den 

Broek richtte de Burlet zich vooral op het onderwijs in de microscopische anatomie, en in het 

onderzoek op de functionele morfologie van het binnenoor. Hierbij werkte hij nauw samen met 

fysiologische en farmacodynamische onderzoekers van het farmacologisch laboratorium van R. 

Magnus.497 De Burlet werd twee maal gepasseerd voor een Nederlands hoogleraarschap in de 

ontleedkunde. Eerst in Leiden in 1919 door Barge en vervolgens in Groningen in 1925 door 

Woerdeman. Uiteindelijk zou hij in 1931 alsnog in Groningen de baan krijgen. 

In het anatomisch kabinet van Zaaijer in Leiden bestond de assistentie rond 1900 uit één assis-

tent of prosector, doorgaans een afgestudeerde arts die vaak enige jaren bleef. Dat de assistentie 

niet optimaal was blijkt uit het schrijven van Bolk naar aanleiding van zijn eventuele benoeming 

in Leiden in 1903. Bolk eiste immers als één van de veranderingen dat in Leiden meerdere stu-

dent-assistenten werden aangesteld in plaats van één vaste assistent of prosector.  

Zaaijers daadwerkelijke opvolger, Langelaan, wist tijdens zijn professoraat de situatie waarin het 

kabinet, het onderwijs en de assistentie verkeerde nauwelijks te verbeteren. Hoewel Langelaan de 

door Bolk gestelde eisen grotendeels overnam, werden de veranderingen die aan Bolk wel waren 

toegezegd niet aan hem toegekend.498 Ook aan andere wensen werd door het universiteitsbestuur 

nauwelijks gehoor gegeven. Zo werd op zijn verzoek tot naamsverandering niet gereageerd. 

‘Anatomisch kabinet’ vond hij - terecht - nogal ouderwets. Het ontleedkundig onderwijs en on-

derzoek vond immers al lang niet meer alleen plaats met museumpreparaten te midden van oude 

vitrinekasten. Maar het Leidse curatorium bleef stug vasthouden aan de oude benaming.  

Ook wenste Langelaan een of liever nog twee vaste medisch wetenschappelijk geschoolde pro-

sectoren. Ook die kreeg hij aanvankelijk niet: voor het jaar 1903 was er slechts geld voor twee 

studentassistenten en een pas afgestudeerde arts.499 Daarna was het wat betreft de assistentie iets 

beter gesteld, zij het dat onder Langelaans beheer de gewenste prosectoren elkaar nogal snel af-

wisselden. Deze geringe bestendigheid van het assisterend personeel had nu eens niet met het 

bestuur maar met Langelaans eenzelvige aard te maken. Ondanks de verheffing van het prosec-

torschap tijdens Langelaans professoraat waren er geen assistenten geweest die als wetenschap-

pelijk anatoom hem als hun leermeester konden beschouwen. 

De ellendige situatie van de Leidse anatomie was compleet toen in de loop van Langelaans hoog-

leraarschap ook nog eens een schaarste in het aantal lichamen voor het snijpracticum optrad. 

Door dit tekort stuurde hij aan op een inkorting van de duur van het ontleedkundig practicum. 

Uiteindelijk nam Langelaan mede door het tekort aan lichamen in 1909 ontslag.500  

                                                 
495 Brief Rosenberg aan curatoren RUU, 6-7-1909. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren RUU 1909 nr. 879; 
HUA 59: 170. Not. curatoren RUU, 2-11-1908; HUA 59: 13.  
496 ibid. en Jaarboek der Rijksuniversiteit te Utrecht 1908/1909 86, 97. Zie noot 90. 
497 Afschrift brief fac. geneeskunde aan curatoren RUG 22-11-1930, met bijlagen. Ingekomen stukken en minuten 
uitgaande stukken fac. geneeskunde RUG 8-1-1927-16-12-1930; GA 46: 610.   
498 Van Piekeren, De Leidse anatomie van 1900-1920 18.  
499 Not. curatoren RUL, 4-11-1903; UBL AC3: 1541. (met dank aan A. van Piekeren).  
500 Zie voor de overige redenen: hoofdstuk 3 paragraaf 6 
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4.2 J. Boeke - volgeling van Bolk? 

De enige wens van Langelaan die wel gehonoreerd werd, was de benoeming van een lector in de 

histologie en embryologie in 1904. Voor dit lectoraat werd J. Boeke benoemd. Na Langelaans 

ontslag in 1909 volgde hij hem op als hoogleraar.  

Jan Boeke werd op 23 november 1874 in Hengelo geboren. Na vier jaar Gymnasium en HBS in 

Utrecht studeerde hij vanaf 1894 geneeskunde in Amsterdam. Tijdens zijn studie was hij assistent 

geweest bij de plantenfysioloog Hugo de Vries, de histoloog Jacobus van Rees en de fysioloog 

Thomas Place. Hij had op een prijsvraag uitgeschreven door de laatste een antwoord ingediend 

dat met goud was bekroond en hij was daarna ook bij Place gepromoveerd. Daarna was hij bij 

het Rijksinstituut voor Onderzoek der Zee in Den Helder werkzaam geweest alvorens in 1904 

tot lector in Leiden benoemd te worden.  

In overeenstemming met zijn leeropdracht deed Boeke onderzoek op het gebied van de histolo-

gie, embryologie en vergelijkende anatomie. Kort voor zijn benoeming in Leiden was hij kandi-

daat geweest voor het hoogleraarschap in de anatomie in Utrecht. Die positie ging echter naar 

Bolks eerste leerling Van den Broek. De Utrechtse medische faculteit erkende weliswaar dat 

Boeke als wetenschapper hoog stond aangeschreven en dat hij sinds het lectoraat zich ook suc-

cesvol had ontwikkeld als docent. Daarbij was hij niet onbekend met de menselijke anatomie en 

twijfelde de faculteit er ook niet aan dat hij in korte tijd het vakgebied in zijn volledigheid mees-

ter zou zijn. Desondanks vond men hem minder geschikt voor de leerstoel anatomie omdat hij 

toch vooral thuis was in de vergelijkende anatomie en de histologie.501 Dat men in Leiden Boeke 

wel geschikt vond voor het hoogleraarschap in de ontleedkunde had onder andere te maken met 

het feit dat hij al geruime tijd colleges in de anatomie verzorgde. Bovendien was hij natuurlijk tot 

in detail op de hoogte van de toestand van het kabinet, wat ook een voordeel was. In dat opzicht 

had hij onder Langelaan net zo goed gefunctioneerd als plaatsvervanger als de prosectoren onder 

Bolk. Desondanks had Boeke weinig ervaring in de praktische anatomie.502  

In de manier waarop Boeke zijn onderwijs inrichtte zijn een aantal overeenkomsten te zien met 

Bolk. In zijn inaugurele rede stelde Boeke dat vooral het praktische anatomisch onderwijs toege-

sneden moest zijn op de klinische praktijk van de toekomstige artsen. Net als Bolk benadrukte 

Boeke daarom het belang van de topografische anatomie. In tegenstelling tot Langelaan wilde 

Boeke dat de studenten niet aan zelfstudie aan de snijtafel deden. Ze mochten dus alleen snijden 

nadat ze zichzelf theoretisch grondig op de hoogte hadden gesteld van de topografische en sys-

tematische anatomie. Ook wat dit aspect betreft sloot Boekes opvatting aan bij die van Bolk en 

daarmee de methoden van Ruge en de school van Gegenbaur.  

Om het theoretisch onderwijs aanschouwelijker te maken gebruikte hij – net als Bolk – diapro-

jecties. Boeke’s doel was vooral dat de studenten beter voorbereid aan het practicum konden be-

ginnen. Bovendien startte Boeke het praktisch onderwijs altijd eerst met de bespreking van een 

voorbeeldpreparaat. Daarna werkten de studenten in groepen aan hun eigen preparaat. Omdat er 

nog steeds een grote schaarste was aan lichamen voor het onderwijs maakte hij ook veel meer 

gebruik van modellen. 

                                                 
501 Brief  fac. geneeskunde aan curatoren RUU, 24-7-1909. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren RUU 1909 
nr. 928; HUA 59: 170.  
502 Van Piekeren, De Leidse anatomie van 1900-1920 24.  
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Ook wat betreft de inrichting van het Leidse kabinet voerde Boeke veranderingen door die over-

eenkwamen met die van Bolks nieuwe laboratorium. Zo werd er een voor studenten openbare 

studeerruimte ingericht, waar literatuur over anatomie, embryologie en histologie te vinden was. 

Ook werden er langs de muren van de snijzaal kasten geplaatst met preparaten die in verband 

stonden met wat op college behandeld werd.  

Dat Boeke’s - al dan niet provisorische - veranderingen ten bate van het onderwijs overeenkom-

sten vertoonden met Bolks methoden en inrichting, was waarschijnlijk geen toeval. Toen Boeke 

benoemd werd was Bolks nieuwe laboratorium net in gebruik, en het is goed mogelijk dat Boeke, 

die met name niet goed thuis was in de praktische kant van de anatomie, zich door Bolk en diens 

lab liet inspireren. Hij was ondernemend en intelligent genoeg en met de juiste onderwijskwalitei-

ten behept om zich de methoden snel eigen te maken. Als Boeke zich door Bolk had laten inspi-

reren, dan nam hij in ieder geval niet de autoritaire trekken over. In plaats hiervan stelde Boeke 

zich tegenover zijn studenten gemoedelijk op. In zijn inaugurele rede sprak hij tot hen: “Wees 

verzekerd, dat waar het mij aan de nodige ervaring moge ontbreken, gij in mij een hulpvaardige 

leermeester en medewerker zult vinden die naast U wil staan, waar hij niet boven U staan kan.”503 

De Leidse medische studenten waren zeer te spreken over alle veranderingen die Boeke door-

voerde.  

5. Het professoraat van Bolks leerlingen 

Hoe verging het Van den Broek, Barge en Mijsberg na hun vertrek uit Amsterdam naar respec-

tievelijk Utrecht, Leiden en Batavia? Welke elementen van Bolks inrichting van het hoogleraar-

schap namen ze over en wat niet?  

5.1 Van den Broek in Utrecht 

Arnold van den Broek was pas 31 toen hij in 1909 werd voorgedragen als kandidaat voor het 

hoogleraarschap in de anatomie in Utrecht. Ondanks zijn jonge leeftijd en het feit dat hij niet 

gepromoveerd was, werd hij door het merendeel van de leden van de Utrechtse medische facul-

teit verkozen boven de ander kandidaten, de vier jaar oudere en wel gepromoveerde Boeke en de 

door een minderheid genoemde 43 jaar oude Dr. J.H.F. Kohlbrugge.  

De redenen waarom Boeke niet de favoriet van de faculteit was zijn reeds besproken. Waarom 

vond de meerderheid van de faculteit Kohlbrugge ongeschikt? Jacob Herman Friedrich Kohl-

brugge (1865-1941) had in 1890 een half jaar als assistent bij Ruge gewerkt en was zodoende be-

trokken geweest bij het praktisch anatomisch onderwijs. Daarvoor had hij bij Ruge en Max We-

ber een proefschrift geschreven over een (vergelijkend) anatomisch onderwerp. Na het assistent-

schap en het proefschrift was hij afwisselend in Nederland en Nederlands-Indië als private on-

derzoeker met anatomisch, embryologisch en antropologisch onderzoek bezig geweest. In Indië 

deed hij dat naast een geneeskundige praktijk, in Nederland werkte hij aan diverse laboratoria van 

de Utrechtse Universiteit. Kohlbrugge legde zelf een vrij omvangrijke antropologische verzame-

ling aan. In 1906 keerde hij voorgoed terug naar Nederland. Zijn onderzoek en werk aan zijn 

verzameling weerhield hem ervan om actief aan het onderwijs deel te nemen.  

                                                 
503 Boeke, De menschelijke anatomie in hare verhouding tot vergelijkende anatomie en ontwikkelingsgeschiedenis (1909) 40. 
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Hoewel in de medische faculteit de wetenschappelijke veelzijdigheid van Kohlbrugge algemeen 

erkend werd, wekte deze veelzijdigheid juist ook twijfel over zijn geschiktheid als docent in het 

redelijk scherp begrensde gebied van de menselijke anatomie. De minderheid van de faculteit die 

vóór Kohlbrugge was, had echter de overtuiging dat hij zich wel degelijk zou weten te beperken 

wanneer zijn plicht dat voorschreef. Bovendien was zijn werk op het gebied van de anatomie zo 

voortreffelijk, dat twee van Duitslands meest vooraanstaande anatomen, Schwalbe en Waldeyer, 

hem zonder voorbehoud bovenaan stelden.504 De curatoren deelden echter de bezorgdheid van 

de meerderheid van de faculteit wat betreft de veelzijdigheid van Kohlbrugge, de brieven van 

toonaangevende Duitse anatomen ten spijt. Voor het overige sloten curatoren ook aan bij het 

merendeel van de faculteit.  

Zowel Kohlbrugge als Boeke had zich te zeer op een of meerdere nevengebieden bewogen om 

de ontleedkunde in haar volledigheid per direct te kunnen onderwijzen. Alleen Van den Broek 

werd hier wel toe in staat geacht. Ondanks het feit dat hij ongepromoveerd was en dit voor een 

hoogleraar in beginsel wenselijk zou zijn, was hij ook voor curatoren de favoriete kandidaat.505 

Van den Broek had alle onderdelen van de ontleedkunde zelfstandig gedoceerd, tot grote tevre-

denheid van Bolk. “Reeds dadelijk openbaarde zich zijn gave van doceeren en wist hij de studen-

ten te boeien (...) Zoo geheel had hij zich ingewerkt in het onderwijs der ontleedkunde, dat, bij 

onverwachte ontstentenis van zijn chef, hij dadelijk gereed was diens lessen voort te zetten. Ook 

bij de oefeningen op het cadaver heeft hij zich als praktisch anatoom en als tactvol leider van een 

tachtigtal studenten heel berekend getoond voor die taak. Als docent ontleedkunde is hij dus vol-

komen rijp.”506   

Hoewel de faculteit ook aanvoerde dat Van den Broek inmiddels eveneens als wetenschappelijk 

onderzoeker een naam had opgebouwd, en wel op vergelijkend anatomisch en embryologisch 

gebied, is wel duidelijk dat hij vooral favoriet was vanwege zijn kwaliteiten als docent. Een onge-

promoveerde onderwijzer in de ontleedkunde stond zowel bij faculteit als curatoren hoger aan-

geschreven dan gepromoveerde wetenschappelijke talenten ongeacht of ze zich gespecialiseerd 

hadden (Boeke) of juist te breed georiënteerd waren (Kohlbrugge). Overigens promoveerde Van 

den Broek, net als zijn leermeester Bolk, honoris causa in 1924. 

Van den Broek werd op 1 september 1909 benoemd. Zijn inaugurele rede, Over korrelaties in het 

dierlijk organisme, hield hij op 4 oktober. Hoewel hij zeker wel onderzoek bleef doen, aanvankelijk 

op voornoemde gebieden en later ook in de antropologie, zou hij toch vooral een docent in de 

ontleedkunde blijven. Zo werd hij, overigens niet altijd tot zijn eigen genoegen,507 door anderen 

ook beschouwd.  

Doceren was Van den Broeks lust en leven. Zijn gedegen colleges werden net als die van Bolk 

zeer gewaardeerd. Vergelijkbaar met Bolk drukte Van den Broek met zijn, “door fraai taalgebruik 

                                                 
504 Brief leden fac. geneeskunde Zwaardemaker, Eijkman, Spronck en Talma aan curatoren RUU, 24-7-1909. Inge-
komen en uitgaande stukken curatoren RUU 1909 nr. 929; HUA 59: 170.  
505 Kladversie brief curatoren RUU aan Minister van BiZa (zonder datum).  Ingekomen en uitgaande stukken cura-
toren RUU 1909 nr. 930; HUA 59: 170. 
506 Brief  fac. geneeskunde aan curatoren RUU, 24-7-1909. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren RUU 1909 
nr. 928; HUA 59: 170.  
507 Zie brief Van den Broek aan Ariëns Kappers 3-9-1938. Archief C.U Ariëns Kappers, NIN-KNAW. Hierin citeert 
hij C. Winkler, die in Psychologische en Neurologische Bladen (1923, no. 6) een door Ariëns Kappers en Van den Broek 
samengesteld boek besprak: “V.d. Broek van het begin tot het einde docent, zonder eenig streven naar originaliteit 
in opvatting”. 
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gesierde betoogtrant” een onuitwisbare stempel op de academische vorming van de studenten.508 

Die studenten zullen met minder vrees zijn onderwijs gevolgd hebben dan bij Bolk. Was Bolk 

vooral apodictisch, Van den Broek toonde zich eerder een enthousiast docent. Anders dan Bolk, 

die omschreven werd als een teruggetrokken geest, was Van den Broek weliswaar een beheerst 

mens, maar daarnaast wel dynamisch en hartelijk. Tot op hoge leeftijd behield hij een markante 

jeugdige vitaliteit, en tevens een grote werkkracht en veelzijdige interesse. Wat betreft die laatste 

eigenschappen kwam hij ook overeen met Bolk, maar niet in de uiting ervan. Bolk werkte altijd 

en besteedde zijn tijd om tot de kern van een wetenschappelijk probleem door te dringen. Van 

den Broek was geen “isolerend kamergeleerde, noch een diepvorsende (...) onderzoeker.”509 Zijn 

vele publicaties laten zich dan ook verdelen in korte beschrijvende wetenschappelijke studies en 

min of meer populaire boeken of handboeken die net als zijn lessen getuigden van zijn grote di-

dactische kwaliteiten. 

Dat Van den Broek het beste omschreven kan worden als een docent anatomie en popularisator 

van de wetenschappelijke morfologie had wellicht niet zozeer met een gebrek aan interesse in het 

uitdiepen van wetenschappelijke vraagstukken te maken. Twee met elkaar in verband staande 

factoren maakten het doen van onderzoek voor Van den Broek wel erg lastig. Ten eerste waren 

de faciliteiten van de Utrechtse anatomisch kabinet, de zogenaamde Statenkamer aan het Jans-

kerkhof nogal gebrekkig. Net als zijn voorganger Rosenberg deed Van den Broek hierover re-

gelmatig zijn beklag, maar op een paar kleinere ingrepen na veranderde er niet veel. Na jaren van 

klagen zou de crisis van de jaren 1930 de hoop op nieuwbouw of structurele verbetering defini-

tief doen vervliegen.510 Daarnaast was er een chronisch tekort aan lichamen voor het onderwijs. 

Zo was in het cursusjaar 1915-1916 dit gebrek zo nijpend, dat Van den Broek bijna het praktisch 

onderwijs moest stilleggen. Pogingen om aan meer lichamen te komen hadden geen resultaat, 

ook het jaar erna niet.511  Tegenover dit tekort aan lijken stond een in korte tijd groeiend aantal 

studenten.512 Bovendien gaf Van den Broek vanaf 1912 ook anatomisch onderwijs aan studenten 

tandheelkunde. Ook hun aantal en daarmee de onderwijsinspanning voor Van den Broek groeide 

snel.513  

In het theoretisch onderwijs sloot Van den Broek aan bij Bolk. Ook hij onderwees zowel syste-

matische als topografische anatomie. Aanvankelijk gaf hij ook colleges over embryologie, maar 

nadat Boeke in 1919 benoemd was als hoogleraar embryologie en histologie, gingen die lessen 

naar hem over. In het praktisch onderwijs, wanneer dat door het gebrek aan lichamen op enige 

manier mogelijk was, onderscheidde Van den Broek zich duidelijk van Bolk. Dit komt naar vo-

ren in een punt van kritiek op de prepareerhandleiding van Barge die zoals al gezegd gebaseerd 

was op zijn ervaringen op de snijzaal van Bolk. De voorschriften voor het prepareren waren hier-

in namelijk zo tot in de puntjes uitgewerkt, dat wel erg weinig aan het eigen initiatief en inzicht 

                                                 
508 Dankmeijer, ‘In Memoriam Prof. Dr. A.J.P. van den Broek (1877-1961)’. 
509 ibid. 
510 Zie Jaarboeken der Rijksuniversiteit te Utrecht 1920/1921 151; 1921/1922 150; 1924/1925 185-186; 1925/1926 129; 
1927/1928 283 en 1931/1932 260. 
511 Bijlagen afschrift jaarverslag RUU 1915/1916 en 1916/1917 aan de Minister van BiZa. Archief curatoren RUU; 
59: 256 & 257. 
512 Zo volgden in het cursusjaar 1915/1916 gemiddeld 100 studenten zijn lessen, terwijl dat er in het jaar daarna al 
120 waren. 
513 In de cursus 1915/1916 gaf Van den Broek zo’n 2 uur per week college aan 20 studenten tandheelkunde; het jaar 
erop 3 uur per week aan zo’n 60 studenten. 
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van de cursist werd overgelaten, aldus Van den Broek. “Zou een weinig meer vrijheid wel zoo-

veel schade doen aan de grondigheid der opleiding?”514 Wat betreft het doel van het practicum en 

het belang van het handhaven van de prepareerregels had Van den Broek duidelijk gebroken met 

Bolk en diens op Gegenbaur gebaseerde traditie. 

Wat Van den Broek wel overnam van Bolk, was de manier waarop het onderwijs werd geassis-

teerd. Hoewel Rosenberg natuurlijk met de benoeming van De Burlet de eerste zet had gedaan 

tot meer constantheid en een hoger wetenschappelijk niveau bij zijn assistenten, zouden ook on-

der Van den Broek een aantal assistenten voor langere tijd blijven. Ze beschouwden het assis-

tentschap niet meer als een tijdelijke baan, maar als een eerste stap in een wetenschappelijke car-

rière. Zo kwam in 1913 H. Berkelbach van den Sprenckel als student-assistent bij Van den Broek 

te werken, keerde hij in 1916 als gewoon assistent terug en bleef hij daarna 10 jaar verbonden aan 

de anatomie, uiteindelijk als hoofdassistent. Uiteindelijk was hij zelfs kandidaat voor het hoogle-

raarschap in de anatomie in Groningen in 1925. 

In 1927 verruilde hij deze positie voor het conservatorschap bij het embryologisch histologisch 

laboratorium van Jan Boeke, wat gezien zijn onderzoeksinteresse in de microscopische anatomie 

en histologie wel te verklaren is.  

5.2 Barge in Leiden  

Toen Jan Boeke in 1919 het Leidse professoraat in de anatomie en embryologie verruilde voor 

dat in de histologie en embryologie in Utrecht, was de Leidse medische faculteit eenstemmig in 

de keuze van een opvolger: Bolks leerling Barge.  

In een brief aan curatoren vestigden de faculteit zowel de aandacht op Barges “wetenschappelij-

ken zin” als zijn onderwijskwaliteiten. Over zijn onderzoek werd gemeld dat zijn antropologisch 

proefschrift zeer gunstig beoordeeld was en dat zijn daaropvolgende stukken over de ontwikke-

ling van het pericard en de aangezichtsspleet vooral didactisch van kwaliteit waren. Tenslotte 

noemden ze Barges studies naar de halswervels en achterhoofd. “Uit dit werk blijkt een weten-

schappelijk streven, dat ons het beste verwachten doet voor de toekomst.” Waar het de faculteit 

hoofdzakelijk om ging was het feit dát Barge wetenschappelijke zin had op het gebied van de 

anatomie en embryologie. De wetenschappelijke inhoud deed er minder toe.  

Wat betreft het anatomisch onderwijs wist de faculteit te melden dat hij een uitstekend docent 

was. Dit bleek uit het feit dat studenten zijn lessen als privaatdocent graag bezochten en uit de 

goede berichten die de faculteit had gekregen over de colleges die hij als plaatsvervanger van 

Bolk had gegeven. Bovendien leidde Barge op voortreffelijke wijze het practicum in Amsterdam. 

Geen moeite voor het onderwijs was voor hem te veel, wat volgens de faculteit bleek uit de al 

genoemde door hem samengestelde practicumhandleiding.515 

De faculteit meldde ook dat Barge zich al bereid had verklaard het professoraat te aanvaarden, 

wanneer hij inderdaad officieel gevraagd zou worden. Als tweede kandidaat noemde de faculteit 

H.M. de Burlet, prosector in de anatomie in Utrecht. Hoewel De Burlet op wetenschappelijk ge-

                                                 
514 Van den Broek, ‘J.A.J. Barge, Handleiding der praktische ontleedkunde’ [boekaankondiging] (1921). 
515 Brief fac. geneeskunde aan curatoren RUL 23-12-1918 (ingekomen stukken curatoren RUL 1918 nr. 1244). Stuk-
ken betreffende individuele hoogleraren 1910-1928; UBL, AC3: 1638. (met dank aan A. van Piekeren). 
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bied niet onderdeed voor Barge, waren zijn kwaliteiten als onderwijzer minder dan die van Bar-

ge.516  

Op 7 mei 1919 opende Barge zijn lessen met de oratie Vorm en functie. Net als dat van Bolk werd 

Barges onderwijs door de Leidse studenten zeer gewaardeerd. Hij was een bevlogen docent en 

een uiterst begaafd spreker. Zijn colleges, die hij gewoonlijk zonder aantekeningen en dus zo uit 

het hoofd voordroeg, waren dan ook juweeltjes van taal en inhoud. Bovendien kon Barge bij-

zonder goed tekenen.517 Tijdens zijn colleges maakte hij uitgebreide krijttekeningen op het bord, 

die naarmate zijn betoog vorderde ook een steeds definitievere vorm kregen.518 Barge kreeg al 

vóór zijn benoeming in Leiden erkenning voor zijn tekentalenten. In 1917 verscheen van zijn 

hand een serie anatomische wandplaten met een korte handleiding, vervaardigd in opdracht van 

de Koninklijke Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp Bij Ongelukken.  

Anders dan Bolk was Barge veel toegankelijker voor studenten, ook waar het persoonlijke belan-

gen en problemen betrof. Hij genoot hun vertrouwen. Maar Barge had dan ook een heel ander 

karakter dan Bolk. Barge was zonnig en opgewekt waar Bolk gesloten en rechtlijnig was. De 

striktheid in het prepareren die Van den Broek dan ook in Barges practicumhandleiding signa-

leerde zal bij hem ook wel niet al te zeer op de snijzaal gehandhaafd zijn - in ieder geval zeker 

niet op de manier waarop Bolk dat meende te moeten doen.  

Barges begaafdheid als spreker beperkte zich niet alleen tot de colleges. Hij was een geliefd en 

veelgevraagd spreker op bijeenkomsten van allerlei kunstzinnige, religieuze en maatschappelijk 

geëngageerde verenigingen. Zelf was hij ook een uitgesproken verenigingsmens en bijvoorbeeld 

lid van de commissie voor de Lakenhal en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.519 Zijn 

voordrachten betroffen meestal onderwerpen die met zijn vakgebied te maken hadden en het 

snijvlak tussen biologische wetenschap en levensvisie belichtten. Barge was vurig en uitgesproken 

katholiek en vanaf zijn studententijd ook actief in allerlei katholieke organisaties. In 1937 werd hij 

Eerste Kamerlid voor de Rooms-katholieke Staatspartij.  

Barge werd beschouwd als wetenschapper van gezag,520 maar dat kwam vooral door zijn publieke 

activiteiten als spreker. Zoals ik zal laten zien in volgende twee hoofdstukken was dat gezag niet 

gebaseerd op eigen wetenschappelijk (anatomisch) onderzoek: na 1919 deed hij dit nauwelijks 

meer. Hij besteedde al zijn aandacht aan onderwijs en zijn bestuurlijke, culturele en maatschappe-

lijke bezigheden. In zijn onderwijs en in zijn theoretische bespiegelingen uitte hij zijn liefde voor 

de wetenschap, niet in eigen onderzoek. 

Tijdens Barges professoraat kreeg de Leidse anatomie uiteindelijk een nieuw laboratorium. Hoe-

wel al in 1912, ver voor zijn benoeming, tot de nieuwbouw besloten was, verliepen de voorberei-

dingen intens traag.521  Pas toen Barge zich actief met de bouw ging bemoeien werd er vaart ach-

                                                 
516 ibid. 
517 Van den Broek, ‘In memoriam prof dr. J.A.J. Barge (1952); Fockema Andreae ‘Joannes Antonius James Barge’; 
Bosmans, ‘Barge, Johannes Antonius James’. 
518 Noach, vijfenzestig jaar medische faculteit: een ooggetuige verslag (met dank aan A. van Piekeren).  
519 Van den Broek, ‘In memoriam prof dr. J.A.J. Barge (1952); Fockema Andreae ‘Joannes Antonius James Barge’ 
520 Bosmans, ‘Barge, Johannes Antonius James’. 
521 In 1912 werd besloten om de gehele medische faculteit, inclusief klinieken en laboratoria onder te brengen in een 
cluster van 13 dicht bij elkaar gelegen gebouwen. Een grootscheeps project waarvan de uiteindelijke realisatie door 
de Eerste Wereldoorlog en economische complicaties nogal lang op zich liet wachten. (Zie: Barge, ‘University of 
Leiden department of anatomy’ (1924)). Overigens was in Groningen een dergelijke centralisatie van medische labo-
ratoria en klinieken als eerste gerealiseerd. (Zie Jaarboek der Rijks-Universiteit te Groningen 1898/1899). Hoewel in de 
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ter gezet. Het nieuwe laboratorium opende in 1923 zijn deuren. In feite was het beter niet te 

spreken van een anatomisch laboratorium, maar van een anatomisch-histologisch laboratorium, 

want een aanzienlijk deel van het gebouw was ingericht voor onderzoek en praktisch onderwijs 

in de histologie. Barge stelde dat het gebouw zo was ingericht dat het zich zou kunnen aanpassen 

aan nieuwe richtingen op morfologisch gebied die de toekomst nog zou kunnen brengen.522 

Door de nieuwbouw kon de anatomie zich goed ontplooien. Dat bewijst het aantal assistenten: 

dit groeide van twee in 1919 tot 27 in 1947. Barge stimuleerde deze assistenten zich te ontwikke-

len in diverse richtingen.  

Een van de assistenten die bij Barge onderzoek deden was J. Dankmeijer. Dankmeijer studeerde 

geneeskunde in Amsterdam en behaalde zijn artsexamen in 1932. Na een jaar assistent bij Woer-

deman geweest te zijn begon hij een assistentschap bij Van den Broek in Utrecht. Hier startte hij 

ook een promotieonderzoek dat hij later afrondde in Leiden, waar hij door Barge in 1936 als eer-

ste assistent-prosector werd benoemd. Dankmeijer werd Barges steun en toeverlaat en had ook 

de dagelijkse leiding over het lab.523 Het door Bolk geïntroduceerde en op Gegenbaur geënte sys-

teem van de prosector die functioneerde als adjunct van het lab vond dus ook navolging bij (een 

van) zijn leerlingen. In 1947 volgde Dankmeijer Barge op als hoogleraar in Leiden.  

5.3 Mijsberg in Batavia  

Toen Willem Alfons Mijsberg in 1926 op de anatomische instelling in Weltevreden aankwam trof 

hij een situatie aan waarbij de uitrusting voor het anatomisch onderwijs adequaat was, maar mu-

seumcollecties, wetenschappelijke boekwerken en tijdschriften en ander materieel voor onder-

zoek ontbraken of zeer gebrekkig waren. Mijsberg, die zich in navolging van Bolk sterk gericht 

had op evolutionair-morfologische vraagstukken en daartoe vergelijkend-anatomisch en embryo-

logisch onderzoek deed, ging vol strijdlust aan de gang om de gebrekkige faciliteiten te verbete-

ren.  

Hij besloot het museum voorlopig maar even te laten voor wat het was, maar liet wel materiaal - 

dieren - voor vergelijkend anatomisch onderzoek bestellen. Voor het embryologisch onderzoek - 

een embryologische afdeling was er voordien niet eens geweest – bestelde hij een microtoom, 

broedstoof, object- en dekglazen. Omdat er nauwelijks geld voor hem was begroot moest hij zijn 

wensen wat betreft aanschaf van relevante wetenschappelijke literatuur grondig bijstellen. Met 

behulp van een financiële schenking van zijn voorganger Th.G. van Vogelpoel wist hij toch enige 

boeken en relevante tijdschriften te kopen. Ook ontving hij van oude bekenden en nieuwe rela-

ties allerlei literatuur.  

In het anatomisch onderwijs was er tenslotte maar één punt niet op orde. Enigszins verbaasd 

constateerde Mijsberg bij aankomst namelijk dat er niet voldoende lichamen waren voor de prac-

tica. Gelukkig was dit tekort snel verholpen.524 Dat de voorzieningen voor het anatomisch on-

derwijs van de STOVIA verder prima waren kwam omdat het gebouw van de anatomie nog 

maar zeven jaar oud was. Overigens was de onderwijstaak voor de anatoom aan de STOVIA vrij 

                                                                                                                                                        

oorspronkelijke plannen hiervan een anatomisch laboratorium niet voorkwam, werd in 1903 besloten tot de nieuw-
bouw hiervan nabij de andere laboratoria en klinieken.  
522 Barge, ‘University of Leiden department of anatomy’ (1924) 103. 
523 Van Piekeren, De Leidse anatomie van 1900-1920 31. 
524 Brief Mijsberg aan Ariëns Kappers, 25-1-1927. Archief C.U. Ariëns Kappers, NIN-KNAW. 



 163 

aanzienlijk: 22-23 uur per week, inclusief de practica.525 Op sommige dagen betekende dat on-

derwijs van 7 uur ’s ochtends tot 12.30, inclusief de practica, “een onderwijsprestatie die naar 

mijn zin wel wat te veel van het goede is!” aldus Mijsberg.526  

Waarschijnlijk mede ingegeven door zijn leeropdracht startte Mijsberg in Batavia met antropolo-

gisch onderzoek. Toch is het ook goed mogelijk dat hij zich juist hierop stortte vanwege het te-

kort aan mogelijkheden tot voortzetting van zijn vergelijkend-anatomische en embryologische 

onderzoekingen en niet op de laatste plaats het tekort aan literatuur hierover. Het antropologisch 

onderzoek bracht hem vervolgens op het gebied van de genetica en de prehistorie.527 Door zijn 

inspanningen op anatomisch, genetisch en antropologische gebied wist hij uiteindelijk het labora-

torium in Weltevreden op hoog universitair niveau te brengen. Dat hoge niveau vond ook zijn 

neerslag in de nevenfuncties die Mijsberg in Indië bekleedde. Vanaf 1929 zat hij in de Natuurwe-

tenschappelijke Raad van Nederlands-Indië, vanaf 1936 als voorzitter. In 1930 werd hij benoemd 

tot adviseur voor de antropologie van de oudheidkundige dienst van Nederlands-Indië.528 

In 1946 keerde Mijsberg terug naar Nederland. Hij werkte twee jaar als prosector bij Van den 

Broek in Utrecht en volgde hem in 1948 op als hoogleraar. In de kleine tien jaar tot zijn dood in 

1958 breidde hij het Utrechtse laboratorium voor anatomie uit met een afdeling voor experimen-

tele embryologie en antropologie. Het was vooral de antropogenetica die Mijsberg uiteindelijk 

interesseerde. In 1949 stond hij dan ook mede aan de wieg van de Nederlandse Anthropogeneti-

sche Vereniging.529 

6. De Anatomendag 

In 1913 was Bolk secretaris van het Amsterdamse Genootschap ter bevordering van de Natuur- 

Genees- en Heelkunde. In het jaarverslag van dat jaar wees hij er op dat de voortgaande speciali-

satie in de wetenschap en de oprichting van specialistische verenigingen ongunstig waren voor 

het genootschap, dat meer generalistisch van aard was. Bolk pleitte ervoor dat het genootschap 

een poging zou doen om al die afzonderlijke specialistische verenigingen onder haar hoede te 

nemen. Onder de paraplu van het genootschap zouden deze groepen toch deel uitmaken van een 

geheel. In 1914 concretiseerde hij zijn opvattingen. De bloei van het genootschap en vooral van 

de biologische sectie zou aanzienlijk bevorderd worden als de nog ongeorganiseerde Nederlandse 

wetenschappers van disciplines als anatomie, fysiologie en microbiologie jaarlijks onder de hoede 

van het genootschap een dag in Amsterdam een wetenschappelijke vergadering zouden houden. 

Door zich zo te organiseren zouden deze onderzoekers zichzelf en het genootschap een dienst 

bewijzen.  

Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog maakte de roep om nadrukkelijker nationale samen-

werking tussen wetenschappers binnen de disciplines alleen maar groter, omdat de internationale 

samenwerking stilviel.530 Nederland was weliswaar neutraal, maar internationale verbanden waar-

in Nederlandse wetenschappers actief waren vielen uiteen door de oorlog. Een voorbeeld hier-

                                                 
525 Vogelpoel ‘Het onderwijs in de anatomie’ 163-164, 170.  
526 Brief Mijsberg aan Ariëns Kappers 1-3-1927. Archief C.U. Ariëns Kappers, NIN-KNAW. 
527 Van den Broek, ‘In memoriam W.A. Mijsberg 1893-1958’ (1958). 
528 Brief fac. geneeskunde aan curatoren RUU 10-6-1948. Archief curatoren RUU, stukken over hoogleraren anato-
mie 1890-1949;  59: 608. 
529 Van den Broek, ‘In memoriam W.A. Mijsberg 1893-1958’ (1958). 
530 Van Berkel, ‘Het Genootschap als spiegel van twee eeuwen wetenschapsgeschiedenis in Nederland’ 47-52. 
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van was de Internationale Associatie van Academies van Wetenschappen, die, zoals we in hoofd-

stuk 3 zagen, in 1903 aan de wieg stond van de internationale keten van herseninstituten. Ook dit 

samenwerkingsverband hield op, wat vooral natuurlijk in het Centraal Herseninstituut gevoeld 

werd.  

Door Bolk werd het effect van de oorlog echter nog directer gevoeld. In 1915 zou namelijk het 

derde Federatieve Internationale Anatomencongres in Amsterdam op het laboratorium van Bolk 

en onder zijn leiding worden gehouden.531  Dit congres was in 1905 voor de eerste maal georga-

niseerd in Genève. Een van de doelen die de organisatie, de Internationale Federatie van Anato-

menassociaties, met de congressen voor ogen had was de standaardisering van de anatomische 

naamgeving (nomina anatomica). 

Door de oorlog werd het geplande congres bij Bolk afgelast. Hierdoor bleek des te meer het be-

lang van nationale organisatie voor de Nederlandse anatomen, en daarmee werd Bolks eerdere 

suggestie voor een dergelijke organisatie onder de vlag van het genootschap alleen maar urgenter. 

Op 17 april 1915 vond dan ook de eerste anatomendag plaats, op de plaats waar het internationa-

le congres gepland was: het lab van Bolk. Een jaar later werd de eerste fysiologendag georgani-

seerd. Beide dagen bleken een groot succes. Zo’n succes, dat zowel de fysiologen (in 1923) als de 

anatomen (in 1925) er toe overgingen om jaarlijks een tweede dag te organiseren, zodat een gro-

ter aantal sprekers aan bod kon komen. Bovendien werd na een tiental jaren besloten een van de 

twee bijeenkomsten buiten Amsterdam te organiseren. Vanwege het succes hadden de fysiologen 

zich al in 1920 omgevormd tot een aparte subsectie van de biologische sectie. Hierna werden er 

ook andere subsecties geformeerd, namelijk die voor experimentele biologie en die voor micro-

biologie. De grotere verzelfstandiging van deze groepen en hun mindere gebondenheid aan Am-

sterdam maakten de banden met het genootschap steeds losser. Dit probleem werd uiteindelijk 

opgelost door het genootschap zelf, dat de diverse secties veranderde in afdelingen en de anato-

men en fysiologen uitnodigde als nieuwe afdelingen onderdeel te blijven van het genootschap. 

De anatomen gaven in 1930 gehoor aan deze oproep tot “verzelfstandiging binnen een federa-

tie”. Ze richtten de Nederlandsche Anatomenvereniging op, als afdeling van het genootschap.532 

Het succes van Bolks anatomendagen was aldus Van den Broek “de beste uitdrukking van den 

opbloei der ontleedkundige wetenschap in het begin van deze eeuw in Nederland.”533 Zeker de 

eerste jaren – tot aan Bolks dood in 1930 – waren het bijeenkomsten waarop Bolk een zware 

stempel drukte. De dagen werden meestal in zijn lab gehouden en verliepen onder zijn voorzit-

terschap en het grootste deel van de deelnemers bestond uit leerlingen van Bolk, de assistenten 

(en dus leerlingen) van hen, vrienden van Bolk of anderen op wier vorming Bolk een grote in-

vloed had gehad. De relatie met Bolk kwam ook tot uiting in de voordrachten. Vooral in de eer-

ste jaren was het aandeel lezingen over evolutionair-morfologische vraagstukken erg groot. Pas 

later kwamen er steeds meer voordrachten over functionele anatomie, experimentele embryolo-

gie en zelfs biochemische en genetische onderwerpen – een ontwikkeling die natuurlijk parallel 

liep met de afname van de interesse in deze inmiddels klassieke descriptieve morfologie en met 

het overlijden van haar grote vertegenwoordiger Bolk. 
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Door Bolk kenmerkte het Nederlandse anatomenwereldje zich door de hechtheid van een fami-

lie. De belangrijkste leden hiervan kwamen elkaar ook tegen in andere organisaties, zoals binnen 

het Nederlandsch Bureau voor Anthropologie. Ik kom hierop terug in hoofdstuk 6. 

Vijftien jaar nadat door de Eerste Wereldoorlog het derde Internationale Federatieve Anatomen-

congres was afgelast kreeg Bolk een tweede kans. Het uitgestelde derde congres zou alsnog in 

Amsterdam worden gehouden en onder het voorzitterschap van Bolk. Maar toen in augustus 

1930 Bolks laboratorium even het centrum van de anatomische wereld was, verwelkomde niet 

Bolk, maar Van den Broek de aanwezige anatomen met een openingsrede. Voor Bolk kwam het 

congres net te laat – hij was drie maanden daarvoor overleden.  

7. Het Leerboek Anatomie 

Toen Van den Broek in 1921 Barges practicumhandleiding anatomie recenseerde schreef hij 

hierover dat hij deze uitgave vooral waardevol vond omdat hij uit ervaring wist hoeveel leerstof 

er door studenten gemist werd in een boek in een vreemde taal. Hoe goed een dergelijk boek ook 

stond aangeschreven, het werkte minder goed dan Nederlandstalig werk.534  

Dat Van den Broek zelf ook de daad bij het woord had gevoegd bleek een jaar later, toen het 

eerste deel van het Leerboek der beschrijvende ontleedkunde van den mensch verscheen. Samen met Boe-

ke en Barge had hij het initiatief genomen tot het schrijven. Dat het hiervoor inderdaad hoog tijd 

was vond ook Mijsberg, de recensent van dit eerste deel. Het laatste in het Nederlands geschre-

ven leerboek over anatomie dateerde uit 1851. 

Deze door de anatoom J.A. Fles ten behoeve van het onderwijs aan de kweekschool voor militai-

re artsen geschreven Handleiding tot de stelselmatig beschrijvende ontleedkunde van den mensch bevatte als 

illustraties slechts zeer kleine houtsneden. En dat terwijl overvloedige illustratie een eerste vereis-

te was voor een goed anatomisch leerboek. Van den Broek, Boeke en Barge stelden in hun inlei-

ding dat de kosten van deze illustraties, in combinatie met het kleine verspreidingsgebied van een 

Nederlandstalig boek zeker wel de redenen geweest waren waarom niet eerder schrijvers en uit-

gevers een dergelijk boek hadden durven publiceren.  

De speciale aanleiding waarom de schrijvers het nu wel aandurfden, was “den opbloei, dien het 

ontleedkundig onderzoek in de laatste decenniën onder leiding en invloed van Bolk doormaakt.” 

En omdat, aldus de drie schrijvers, elk leerboek zowel een algemeen als een nationaal karakter 

behoorde te dragen, kon vooral door de inspanning van Bolk het leerboek ook echt een Neder-

lands leerboek zijn, met bijzondere aandacht voor Nederlandse literatuur.  

Van den Broek, Boeke en Barge lieten het niet bij een verwijzing naar Bolk als aanleiding van de 

totstandkoming van het leerboek. Ze droegen het ook officieel op aan “hun leermeester doctor 

Louis Bolk”, en wel in het bijzonder vanwege diens 25 jarig hoogleraarschap. Toen Van den 

Broek hem een exemplaar met dezelfde boodschap overhandigde was Bolk  “[i]nnig (...) ver-

heugd, dat zijn oud-leerlingen hem op deze wijze wilden huldigen.”535  

In de vier jaar na het verschijnen van het eerste deel volgden de overige vier delen van het leer-

boek. Het eerste deel bevatte een overzicht over de geschiedenis van de anatomie door Boeke, 

waarna het skelet en de gewrichten door Van den Broek werden behandeld. Deel drie verscheen 

als tweede, in 1923, en behandelde de splanchnologie (orgaanleer) en de endocriene organen. 
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Van den Broek leverde net als in het eerste deel het grootste deel van de tekst. Het hoofdstuk 

over de klieren was van de hand van Boeke. In 1924 volgde het tweede deel, waarin Barge over 

het spierstelsel schreef en Boeke over het bloed- en lymfevaatstelsel. Het vierde deel verscheen 

eveneens in 1924 en ging over het zenuwstelsel. Dit deel was geheel door Van den Broek ge-

schreven. Het vijfde deel verscheen tenslotte in 1926 en behandelde de zintuigen. Dit deel was 

voor rekening van Barge. De grootste bijdrage aan het leerboek was dus van Van den Broek. Dat 

hij meer dan Barge een bijzonder genoegen schiep in het schrijven van leerboeken doen zijn ver-

dere publicaties op dit terrein vermoeden. In 1932 verscheen van zijn hand het Leerboek der topo-

graphische ontleedkunde van den mensch, in 1933 het Leerboek der bijzondere ontleedkunde voor tandartsen, en 

in 1944 schreef hij samen met zijn leerling J. Auër het Leerboek der ontleedkunde voor studeerenden in 

de heilgymnastiek, massage en lichamelijke opvoeding. 

Bolk was niet alleen vereerd dat zijn leerlingen het leerboek aan hem hadden opgedragen, vanaf 

1924 beval hij het ook aan zijn studenten aan.536 Verplichte kost was het niet - met uitzondering 

van Barges prepareerhandleiding stelde Bolk de aanschaf van leerboeken niet verplicht. Een goed 

collegedictaat moest in principe voldoende zijn. Toch vond het Leerboek der beschrijvende ontleed-

kunde gretig aftrek. De eerste herdruk verscheen al in 1925 en het boek bleef herzien en herdrukt 

worden tot in 1957, toen het toe was aan een achtste druk. 

8. Terug van weggeweest: de Anatomische Les 

In februari 1925 legde de Amsterdamse schilder Martin Monnickendam de laatste hand aan het 

schilderij De anatomische les van professor Louis Bolk. Het grote doek (170 bij 170 cm.) was in op-

dracht van Bolk zelf geschilderd en werd na gereedkomen op 12 Februari 1925 opgehangen bo-

ven de schoorsteenmantel van zijn werkkamer op het laboratorium.537 Op het schilderij staat 

Bolk op het punt een jonge orang-oetan te ontleden, terwijl hij omringd is door Boeke, Barge en 

Van den Broek. De algemene opvatting dat het om Bolk en zijn leerlingen zou gaan is feitelijk 

natuurlijk onjuist omdat Boeke dat nooit is geweest. Toch beschouwde hij zich blijkbaar als zo-

danig, te oordelen naar het eerbetoon dat de drie het Leerboek opdroegen aan ‘hun leermeester’, 

Bolk. Wellicht had Boeke in zijn jaren als relatief onervaren hoogleraar anatomie in Leiden veel 

van Bolk overgenomen, zoals ik eerder al opperde.  

Toch is het waarschijnlijk, zoals ook eerder is voorgesteld,538 dat Bolk zich met deze drie liet por-

tretteren juist omdat ze het leerboek hadden geschreven. Van den Broek, Boeke en Barge eerden 

Bolk in het leerboek omdat hij verantwoordelijk was geweest voor de opbloei van de Nederland-

se ontleedkunde aan het begin van 20e eeuw, als dank voor deze eer zou Bolk de drie samen met 

hem op het doek vereeuwigen in een genre, de anatomische les, dat in de Gouden Eeuw het gro-

te aanzien van de anatoom en de ontleedkunde weerspiegelde.  

                                                 
536 Jaarboek der Universiteit van Amsterdam 1924/1925 105. Het Leerboek verving twee boeken die Bolk voor zij studen-
ten aanbevolen had: D.J. Cunningham’s  A Textbook of Human Anatomy en Rauber-Kopsch’ Lehrbuch der Anatomie des 
Menschen. Daarnaast werd door Bolk bij zijn onderwijs aanbevolen:  C. Toldt, Anatomischer Atlas für Studirende und 
Ärzte; W. Spalteholz, Handatlas der Anatomie des Menschen; Corning, Lehrbuch der Topographischen Anatomie; I. Broman, 
Normale und abnormale Entwicklung des Menschen; C.W. Prentiss, Textbook of Embryology; R. Bonnet, Lehrbuch der Entwic-
klungsgeschichte; A. Thomson, A handbook of anatomy for Art-Students. (Jaarboek der Universiteit van Amsterdam  1923/1924 
104)  
537 Baljet, ‘Het schilderij ‘De anatomische les van professor Louis Bolk’ door Martin Monnickendam’. 
538 Scheller, ‘Twee anatomische lessen’. 
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Na al die tijd werd met ‘De anatomische les van Bolk’ dit genre nieuw leven in geblazen. Dit 

suggereert dat ook Bolk zelf inzag dat de Nederlandse anatomie door hem (en zijn leerlingen) 

weer zijn belangrijke status had teruggekregen. De verwijzing naar het roemruchte verleden van 

de anatomie komt ook tot uiting in het schilderij zelf: op de achtergrond is een buste van een van 

Nederlands beroemdste oude anatomen te zien, Petrus Camper. Vermoedelijk voelde Bolk zich, 

mede door zijn onderzoekingen op het gebied van anatomie van aap en mens verwant met Cam-

per, want de buste was al lang in zijn bezit en stond op zijn werkkamer. Ook het tijdschrift dat 

Bolk in 1902 oprichtte droeg de naam van deze beroemde voorganger. Zoals ook al in de inlei-

ding van dit proefschrift gesteld is was een verwijzing naar de Gouden Eeuw in die jaren niet 

uitzonderlijk 

Dat Bolk op het doek in een orang-oetan snijdt suggereert welk soort ontleedkunde het volgens 

hem was waarmee het vakgebied haar oude status had terug gekregen: de vergelijkende anatomie 

en dan vooral het onderzoek (zijn onderzoek) dat naar de ‘menswording’ speurde.  

Conclusie 

De school van Gegenbaur en de school van Bolk 

Lynn Nyhart stelde dat de school van Gegenbaur vooral gekenmerkt werd door een gemeen-

schappelijk onderzoeksprogramma waarin de leerlingen hun leermeester volgden. Instandhou-

ding van deze morfologische richting vormde de basis van Gegenbaurs acties om zijn leerlingen 

aan professoraten in de ontleedkunde te helpen. De reden hiervoor is in hoofdstuk 2 aan bod 

gekomen: binnen die medische setting was evolutionaire morfologie/vergelijkende anatomie 

maar één van de richtingen en bovendien zeker niet een van de meest populaire. Er werd voort-

durend getwijfeld aan de medische relevantie van het onderzoeksprogramma, maar vooral aan de 

hieruit voortvloeiende onderwijsmethode.539 

De school van Bolk verschilde op een aantal punten van die van Gegenbaur. Ten eerste ontbrak 

hier een vastomlijnd onderzoeksprogramma. Bolks leerlingen, inclusief Frets en Van Gelderen540 

hadden zich allen weliswaar net als hij met evolutionair-morfologisch onderzoek bezig gehouden, 

en enkelen van hen ook met kwesties die specifiek aansloten bij onderzoeksonderwerpen van 

Bolk, zoals segmentaal anatomie (Barge) en kwesties over foetalisatie (Mijsberg), toch is in het 

meeste van dat onderzoek niet een duidelijke verbinding met dat van Bolk te maken.  

Dat zijn leerlingen onderzoek deden dat in het verlengde lag van dat van Bolk toont eerder dat 

Bolk zich actief bemoeide met de keuze van onderzoeksonderwerpen van zijn assistenten. Op 

het moment dat deze leerlingen hun eigen positie kregen buiten Bolks lab vervaagden veel van 

die lijnen. Dat is goed te zien aan de antropologie. Zoals we in hoofdstuk 6 zullen zien ontpop-

ten zijn drie leerlingen Barge, Van den Broek en Mijsberg zich net als Bolk tot experts in de an-

tropologie. Maar waar Bolk zich op de antropologie van de Nederlanders richtte, werd Barge ex-

pert op het gebied van de (algemene) rassenleer, Van den Broek van de prehistorie en Mijsberg 

uiteindelijk van de antropogenetica. Wel dezelfde discipline, maar niet hetzelfde onderzoek.  

Zouden zijn leerlingen Bolks onderzoeksprogramma gevolgd hebben, zoals Gegenbaurs leerlin-

gen dat van hem, dan zou er sprake geweest moeten zijn van een gelijk doel en eenzelfde metho-

                                                 
539 Nyhart, Biology takes form 207-240. 
540 Ook Woerdeman begon aanvankelijk met descriptief evolutionair-morfologisch onderzoek (zie hoofdstuk 7). 
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de. Bolks leerlingen volgden hem wel in methoden, maar dus nauwelijks in onderzoeksdoel. Een 

goede reden waarom ze hem in zijn onderzoek niet volgden was simpelweg dat Bolk pas tegen 

het einde van zijn leven – vooral in de laatste tien jaar – zijn belangrijkste wetenschappelijke con-

cept, de foetalisatietheorie, (zie hoofdstuk 5) volledig uitwerkte. De meeste van zijn leerlingen 

hadden toen al hun eigen plaats verworven. Zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien was 

Bolk zelf aanvankelijk een niet minder trouwe volgeling van het onderzoeksprogramma van Ge-

genbaur. Tijdens zijn hoogleraarschap begon hij echter te twijfelen aan Darwins evolutieopvat-

ting en Haeckels en Gegenbaurs inhoudelijke uitwerking hiervan. Toen Bolk midden in dat pro-

ces zat, waren zijn belangrijkste leerlingen, Van den Broek en Barge, bij hem werkzaam. Bolks 

school was dus geen onderzoeksschool in de strikte zin als die van Gegenbaur, hoewel zijn leer-

lingen hem wel degelijk wat betreft methode navolgden, en hiermee bijdroegen aan het handha-

ven van vergelijkende, descriptieve morfologie als heersend onderzoeksrichting in Nederland.  

Was Bolks school dan een onderwijsschool, die zich kenmerkte door een bepaalde vorm van 

ontleedkundig onderwijs, zoals dat eveneens voor de school van Gegenbaur gold? In zijn on-

derwijs sloot Bolk sterk aan bij zijn voorganger Ruge en daarmee bij Gegenbaur. De overeen-

komst was echter niet zozeer gelegen in het belang van de embryonale en fylogenetische ontwik-

keling als uitgangspunt van de menselijke morfologie. Hoewel door Bolk deze ontogenie en fylo-

genie zeker niet over het hoofd gezien werden, mochten ze nooit de overhand hebben ten op-

zichte van kennis die de aanstaande artsen nodig hadden voor hun toekomst. Bolk startte dus 

met colleges over topografische anatomie, waar zijn voorganger dat onderwerp alleen op de 

practica aan bod liet komen. Anderzijds perkte hij het onderwijs in de embryologie in. Van struc-

turele lessen in vergelijkende anatomie zoals Fürbringer en aanvankelijk ook Ruge die nog aan de 

studenten gaven was al helemaal geen sprake meer. Overigens wil dit niet zeggen dat Bolk in zijn 

onderwijs de vergelijkende anatomie helemaal niet aanbod liet komen. Hij mocht immers graag 

zijn onderzoeksonderwerpen op college behandelen om te zien of hij de kwesties waar hij mee 

bezig was begrijpelijk had uitgewerkt.  

Wat Bolk echter vooral overnam van de Gegenbaurschool, was een bepaalde striktheid bij het 

practicum en de opvatting dat dit practicum niet bedoeld was om de bouw te leren kennen, maar 

om de al bekende bouw te begrijpen. In deze methode vond Bolk ook navolging van Jan Boeke 

in Leiden. Analoog aan de Duitse Gegenbaurschool die behalve uit echte leerlingen ook uit on-

derzoekers bestond die geen leerling waren maar wel in zijn invloedsfeer verkeerden (zie hoofd-

stuk 2) zou Boeke wat dit element betreft een volgeling genoemd kunnen worden van de school 

van Bolk. 

Toch is dit element niet wat de kern van Bolks school uitmaakte. De school had niet een duide-

lijk onderzoeks- en onderwijsprogramma. Bolks school was een school in de letterlijke zin van 

het woord, waar leerlingen als prosector leerden om zelf het gehele pakket aan taken dat inmid-

dels hoorde bij de anatoom te kunnen uitoefenen. Behalve leiding over het snijzaalonderwijs (de 

eigenlijke functieomschrijving van de prosector) ging het om het doen van wetenschappelijk on-

derzoek, het verzorgen van theoretische lessen (in de hoedanigheid van privaatdocent) en het in 

staat zijn om leiding te geven aan een eigen instituut.  

Natuurlijk was deze uitgebreide versie van het prosectorschap ook geënt op het Duitse systeem 

van Gegenbaur, inclusief het privaatdocentschap met zijn theoretische lessen. Maar omdat Bolks 

school niet beschikte over een centraal onderzoekprogramma en inhoudelijk onderwijsthema is 
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het deze praktische kant alleen, waardoor zich de school van Bolk kenmerkt. Bolks leerlingen 

Van den Broek en Barge, en ook de volgeling Boeke hadden een ander karakter dan Bolk, maar 

ze waren net zulke geliefde en didactisch begaafde docenten die hielden van de anatomie als on-

derwijsvak maar ook van het anatomisch onderzoek. Deze professionaliteit maakte ze geschikt 

voor hoogleraarposten, wanneer zich die aandienden. 

De anatomie tot bloei 

Bolks leerlingen zagen in diens harde werken de oorzaak van het opbloeien van de Nederlandse 

ontleedkunde. Bolk paarde een onvermoeide onderzoeksdrang, het vermogen tot de kern van 

een probleem te komen, didactische kwaliteiten en bestuurlijke en organisatorische inzichten aan 

elkaar. Hierdoor was hij niet alleen een geliefd docent, maar ook een hooggeacht onderzoeker en 

buitengewoon goed in staat om een nieuw laboratorium op te richten. Bovendien was Bolk een 

politiek bekwaam anatoom: als secretaris van het Genootschap ter Bevordering van de Natuur- 

Genees en Heelkunde wist hij de oprichting van de anatomendag te realiseren, als secretaris van 

de KAW wist hij later iets vergelijkbaars te doen met de Antropologische Commissie. Daarbij 

was hij anders dan de ‘trouwe’ Gegenbaurleerlingen beter in staat om te tonen hoe het anato-

misch onderzoek nog steeds voor de geneeskunde relevante resultaten kon hebben.  

Zijn leerling Van den Broek schreef in een in memoriam over hem: “doordat Bolk er niet de 

man naar was om zijn wetenschappelijk werk in een enkel wetenschappelijk tijdschrift in te stu-

ren, en hij juist ook veelvuldig publiceerde in NTvG, en het Maandblad “uit kliniek en laboratorium”, 

heeft hij alle Nederlandse geneeskundigen kunnen laten meeleven en genieten van zijn denkbeel-

den. Groot was hierdoor zijn invloed op de Nederlandse geneeskunde en Nederlandse genees-

kundigen.”541  

Dit is ook precies wat Bolk anders deed dan zijn voorgangers. Als uitmuntend en bevlogen do-

cent wist hij het belang van de anatomie en de waardering voor het vak, ook de wetenschappelij-

ke kant, bij zijn studenten over te brengen; als onderzoeker wist hij aan te sluiten bij de morfolo-

gen in binnen en buitenland; via de anatomendagen wist hij in Nederland een forum voor ze op 

te richten; via zijn stukken in algemene medische tijdschriften wist hij ook een breder publiek 

van de wetenschappelijke en medische relevantie van de anatomie te overtuigen.  

Dat de anatomie in Nederland bloeide was niet alleen aan Bolk toe te schrijven. Zijn leerlingen 

volgden de meester in zijn harde werken, en ook zijn aandacht voor de keuze van media waarin 

de stukken werden gepubliceerd. Ook zijn leerlingen schreven veelvuldig in het NTvG. Na ver-

loop van jaren kende een steeds groter wordend deel van de lezers van het tijdschrift bovendien 

Bolk en zijn leerlingen persoonlijk. Een arts die in 1933 een medische praktijk begon en in Ne-

derland of Nederlands-Indië kort daarvoor geneeskunde had gestudeerd, had les gehad van Bolk 

of een van zijn leerlingen.  

Bolks leerlingen gingen bovendien een stap verder dan Bolk in hun bijdragen aan de bloei: meer 

dan hij gaven ze lezingen buiten de academische wereld, vooral Barge en Van den Broek. Daar-

naast schreven ze ook populaire boeken, vooral Van den Broek en Boeke. Tenslotte schreven ze 

leerboeken. Ook nu weer was Van den Broek hierin het meest actief. Met die lezingen, populaire 

                                                 
541 Van den Broek, ‘In memoriam Prof. Dr. Louis Bolk’ (1930) 3080. 
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boeken en leerboeken, alsook hun populariteit als docent droegen ze bij aan de opbloei van de 

anatomie.  

Het enige element waarmee ze zich minder dan Bolk bezighielden, was het fundamentele onder-

zoek. Bolks leerlingen waren alleen populaire, gezaghebbende docenten en goede vertellers waar 

Bolk ook een gezaghebbende wetenschapper was. Zoals we in hoofdstuk 7 zullen zien koos Bolk 

als zijn opvolger iemand die weliswaar maar ten dele uit zijn eigen school afkomstig was, maar 

juist vanwege dit wetenschappelijke element zeer veelbelovend was.  

Bolk had de Nederlandse anatomie weer op de kaart gezet. Het evolutionair-morfologisch on-

derzoek had in hem een eigen, Nederlandse variant gevonden, een die anders dan de Gegenbaur-

leerlingen gaandeweg brak met de basis van dat morfologische programma, de evolutietheorie 

van Darwin en de biogenetische grondwet van Haeckel. Bolk verving deze door een eigen evolu-

tionair-morfologisch kader. Deze ontwikkeling, en het resultaat ervan, de foetalisatietheorie, zul-

len het onderwerp zijn van het volgende hoofdstuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


