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7. Woerdemans laboratorium - centrum van nieuwe anatomie en embryolo-

gie 

Inleiding 

De introductie van het experiment in de laat 19e-eeuwse biologie wordt door wetenschapshistori-

ci over het algemeen beschouwd als een belangrijke stap naar de moderne methoden van biolo-

gisch onderzoek. Lange tijd bestond de onderzoeksmethode van het merendeel van de botanici, 

zoölogen, morfologen en histologen ‘slechts’ uit beschrijving. De nieuwe methode was uit het 

fysiologisch en fysisch onderzoek afkomstig en kenmerkte zich behalve door het experiment 

vooral door een causaal-analytische benadering.   

Over de manier waarop deze vernieuwing van de biologie optrad is onder de historici echter dis-

cussie. De Amerikaanse historicus Garland Allen, die zich vooral op de situatie in de VS richtte, 

beschreef haar als een ‘revolt from morphology’: in relatief korte tijd stapten Amerikaanse biolo-

gen aan het einde van de 19e eeuw haast collectief af van de beschrijvende evolutionaire morfo-

logie om zich op het experimenteel onderzoek te storten.815  

Andere Amerikaanse wetenschapshistorici vonden dit beeld te beperkt en wezen bijvoorbeeld op 

het onveranderd bloeien van het paleontologisch onderzoek in die periode.816  Bovendien ver-

schilde de situatie in Europa op belangrijke punten van die in Amerika. In Duitsland, waar de 

eerste stappen tot de ‘nieuwe’ richting werden genomen, vond de overgang lang niet zo storm-

achtig plaats. Daarbij keerden die eerste Duitse experimentele onderzoekers zich helemaal niet zo 

fel tegen de oude morfologie als de Amerikanen, die bezwoeren dat de morfologie dood was.817  

In Nederland liet de introductie van de experimentele methode bij de biologie nogal lang op zich 

wachten. Zo bleef de zoölogie tot het einde van de jaren 1920 beheerst worden door het evoluti-

onair-morfologisch onderzoek.818 Ook in de medische faculteit domineerde aan de anatomische 

en histologische laboratoria het descriptieve, veelal evolutionair-morfologisch onderzoek.  

Zoals we in hoofdstuk 5 zagen waren Bolk en zijn leerlingen inmiddels dan wel overtuigd dat van 

het traditionele evolutionair-morfologisch onderzoeksprogramma geen heil meer te verwachten 

viel, toch veranderde dit niet veel aan de manier waarop ze werkten. Als ze zelf al daadwerkelijk 

onderzoek deden, bleef het een wetenschap van dode lichamen, waarvan de doelstelling lag in 

het beschrijven en verklaren van een historische ontwikkeling. De enige hoogleraar anatomie die 

in de periode 1880-1920 experimenteel onderzoek had gedaan was Jacobus Willem Langelaan 

(zie hoofdstuk 3). Maar zijn functioneel anatomische studies lagen duidelijk in het verlengde van 

klinisch neurologisch onderzoek. Langelaan was immers van huis uit een neuroloog.  

                                                 
815 Allen, Life science in the twentieth century. 
816 zie Maienschein, Rainger en Benson ‘Special section on American morphology at the turn of the century’ 
817 Zie Nyhart, Biology takes form, 288-298, 300. Hierin stelt ze dat Wilhelm Roux, de grondlegger van de experimente-
le embryologie, met zijn onderzoek streefde naar een aanvulling op de oude morfologische methoden en niet naar 
een breuk.  
818 Zie Theunissen en Donath, ‘De plaats van de morfologie in de Nederlandse zoölogie’. De enige zoöloog die voor 
die tijd aan experimentele embryologie had gedaan was J.A. Bierens de Haan, die in 1913 bij A.A.W. Hubrecht in 
Utrecht promoveerde op een experimenteel embryologische dissertatie. Het onderzoek hiervoor had hij echter niet 
in Nederland uitgevoerd (ibid. noot 37). 
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De werkelijke verandering naar de nieuwe richting ondergingen de anatomische laboratoria door 

de introductie van het experiment bij de embryologie. Dit hoofdstuk zal ingaan op de manier 

waarop de anatomie door deze embryologie veranderde.  

Aanvankelijk hoorde in Nederland de embryologie net als de histologie tot de leeropdracht van 

de fysioloog. Het vak werd besproken in het kader van de voortplanting. Dit was immers een 

duidelijke levensfunctie (zie ook hoofdstuk 1). Mede onder invloed van Haeckel werd de embry-

ologie onderdeel van de evolutionaire morfologie. Hierdoor veranderde ze van karakter. In plaats 

van een vak met eigen probleemstellingen en doelen, diende de ontogenie om de fylogenie, de evo-

lutionaire ontwikkeling te verklaren. De manier waarop dit gebeurde was door vergelijking: van 

dode, gefixeerde embryo’s van uiteenlopende dieren werden coupes gemaakt, die met elkaar 

werden vergeleken. Net als bij de vergelijkende anatomie waren het zowel zoölogen als anatomen 

die zich met dit onderzoek bezighielden. Beiden besteedden ook aandacht aan de ontogenie in 

hun onderwijs. In Groningen was sinds de benoeming van de (vergelijkend) embryoloog Van 

Wijhe als hoogleraar anatomie in 1886 het embryologisch onderwijs het meest prominent. Toen 

van Wijhe in 1909 een nieuw ontleedkundig laboratorium kreeg was dit dan ook het eerste dat 

naast ruimten voor het praktisch anatomisch onderwijs ook een zaal had voor het embryologisch 

practicum. Het nieuwe lab was dus een laboratorium voor anatomie én embryologie, “gelijk dit is 

aangeduid in den naam die boven den hoofdingang is aangebracht.”819   

Toch was het geen anatomisch laboratorium waar de nieuwe experimentele embryologie voor 

het eerst werd bestudeerd en onderwezen. Dat gebeurde op een histologisch lab, en wel dat van 

Jacobus van Rees in Amsterdam. Aan de Nederlandse universiteiten had de histologie zich rond 

de eeuwwisseling in de vorm van een lectoraat of (buitengewoon) professoraat van de fysiologie 

afgescheiden. En ook op de histologische laboratoria hield men zich met onderzoek en onder-

wijs in de embryologie bezig.  

In dit hoofdstuk zullen we de carrière volgen van Martinus Willem Woerdeman, de (experimen-

teel) embryoloog die in de jaren 1920 deze nieuwe wetenschap op het Amsterdamse lab introdu-

ceerde. Hiermee was Woerdeman niet alleen één van de pioniers van het experimenteel biolo-

gisch onderzoek in Nederland, bovendien was hij de eerste die de hegemonie van descriptieve 

morfologie die de anatomische laboratoria kenmerkte, zou doorbreken.  

Woerdeman maakte een roerige carrière door. Hij leerde experimenteel embryologisch werken 

bij Hermann Braus in Heidelberg en Hans Spemann in Würzburg. Na als assistent in de histolo-

gie deze methoden in Amsterdam te hebben geïntroduceerd, werd hij in 1925 benoemd tot bui-

tengewoon hoogleraar in dat vak in Amsterdam. Anderhalf jaar later verruilde hij dit professoraat 

voor dat in de anatomie en embryologie in Groningen. Deze overstap naar Groningen was de 

cruciale stap voor de introductie van de nieuwe morfologische richting bij de anatomie.  Hoe 

wist Woerdeman, als jong hoogleraar histologie op het eerste gezicht een buitenstaander, dit pro-

fessoraat te bemachtigen? 

In 1931 wisselde hij voor de laatste maal van laboratorium en leerstoel. Hij keerde terug naar 

Amsterdam om het professoraat in de anatomie op zich te nemen. Deze benoeming is extra inte-

ressant vanwege de ogenschijnlijke breuk, niet zozeer met de morfologische traditie als wel met 

                                                 
819 Van Wijhe Onderwijs en laboratorium bij de ontleedkunde 23. Ook Bolk opende in 1909 natuurlijk een nieuw laborato-
rium. Maar anders dan in Groningen was dit ‘ontleedkundig laboratorium’ hoofdzakelijk ingericht voor de ‘macro-
scopische’ anatomie. 
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de trend waarin Bolks directe leerlingen (zijn voormalig prosectoren) de openvallende leerstoelen 

van Leiden en Utrecht en Batavia bekleedden. Als opvolger van Bolk zelf zou je iemand ver-

wachten die geheel in zijn traditie zou werken – niet iemand die daarmee zou breken, zoals 

Woerdeman. Het is daarom des te opvallender dat het vooral Bolk zelf was die Woerdeman als 

zijn opvolger wilde. Wat was hiervan de reden? 

Andermaal introduceerde Woerdeman zijn nieuwe methode, nu dus op het laboratorium van 

Bolk. Op welke manier probeerde Woerdeman dit laboratorium, en eerder ook het Groningse 

geschikt te maken voor het experimenteel embryologisch werk en hoe veranderde hij hiermee 

ook het anatomisch onderzoek en onderwijs? Vooral de periode 1930-1940 in Amsterdam krijgt 

extra aandacht, omdat de toenmalige crisis de onderzoeksambities en -mogelijkheden ernstig op 

de proef stelde.  

De introductie van de experimentele embryologie bij de anatomie zal vooral worden besproken 

door hiervoor noodzakelijke veranderingen in materieel en personeel onder de loep te nemen. 

Het experimenteel werk hield immers niet alleen een andere manier van denken in, het ging 

vooral om een andere manier van doen.  

1. Een nieuwe vorm van morfologie: experimentele embryologie 

Zoals we in hoofdstuk 5 hebben gezien, raakte Bolk tegen het einde van zijn leven steeds meer 

overtuigd van de cruciale rol van de fysiologie in de morfologie. De morfologie was slechts een 

wetenschap voor zover ze de fysiologie omvatte. Het waren vooral de veelbelovende resultaten 

uit de experimentele embryologie, die vaak ook werd aangeduid met experimentele morfologie, 

ontwikkelingsmechanica of -fysiologie, die Bolks mening hadden doen veranderen. De verschil-

lende namen laten goed zien wat de belangrijke kenmerken waren die deze morfologie zo nieuw 

en anders maakte. Allereerst was dat natuurlijk de onderzoeksmethode: die was niet beschrijvend 

en vergelijkend, maar experimenteel. Een belangrijker verschil had met het doel van de ontwik-

kelingsmechanica te maken. De ‘oude’ morfologie zocht met behulp van dode en geconserveerde 

lichamen of gefixeerde embryo’s naar de historische (evolutionaire) ontwikkelingsgang van vor-

men. De nieuwe morfologie streefde er juist naar om te onderzoeken wat er tijdens de ontwikke-

ling van een levend embryo gebeurde. Welke fysiologische processen lagen ten grondslag aan het 

ontstaan en de verandering van vormen? Deze causaal-analytische nieuwe onderzoeksweg be-

loofde in de woorden van de grondlegger Wilhelm Roux (1850-1924), “uns über manche wichti-

ge Frage Aufklärung (…) die auf anderen Wegen vergeblich gesucht worden ist.”820 Het experi-

ment dwong hierbij de natuur als het ware om op onze vragen antwoord te geven.821 

Roux is de eerste geweest die op systematische wijze experimentele studies uitvoerde met em-

bryo’s. Hij noemde zijn programma de ontwikkelingsmechanica (Entwickelungsmechanik). Roux 

richtte zich op het bepalen van de factoren die van invloed zijn op het verloop van de eerste klie-

vingsdelingen bij de bevruchte eicel. Zijn bekendste experiment voerde hij uit in de jaren 1880: 

bij kikkerblastomeren (het tweecellig stadium van de bevruchte eicel) prikte hij een van de cellen 

met een gloeiende naald aan. Het gevolg was dat slechts de helft van het embryo tot verdere 

                                                 
820 Woerdeman, Determinatieprobleem en weefselleer (1925) 7. Roux deed deze uitspraak aldus Woerdeman in 1882.  
821 Roux, Die Entwicklungsmechanik der Organismen, eine anatomische Wissenschaft der Zukunft, uitgesproken op de opening 
van het nieuwe anatomisch instituut in Innsbruck, 1889. Vertaald en geciteerd uit Woerdeman, Over het karakter der 
Weefselleer (1922) 12. 
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ontwikkeling kwam. Voor Roux was dit het bewijs dat de definitieve plaats van de cellen in het 

lichaam als het ware was voorgeprogrammeerd in de bevruchte eicel.  

Roux’ benadering wekte de interesse van veel biologen die net als hij genoeg hadden van de een-

zijdigheid van de evolutionaire morfologie. De belangrijkste (aanvankelijke) volgeling was Hans 

Driesch. In de jaren 1890 startte hij zijn experimentele embryologische werk dat zich net als 

Roux richtte op de eerste celdelingen bij de bevruchte eicel. Beroemd is de controverse die tus-

sen Roux en Driesch ontstond. Driesch’ experimenten met door middel van voorzichtig schud-

den van elkaar gescheiden blastomeren toonden juist aan dat er in die eerste cellen nog niets be-

paald was, want uit de twee gescheiden cellen ontstonden twee volledige embryo’s. Sterker nog: 

ook van een vier, acht of zelfs 16-cellig stadium van deze en andere lagere diersoorten ontstond 

uit iedere losgemaakte cel een volledig individu.  

Met twee termen gaf Driesch het verschil aan tussen wat een bepaald deel van het ei of de larve 

zou worden bij ongestoorde ontwikkeling en wat het nog zou kunnen worden indien experimen-

teel de omstandigheden werden gewijzigd. Het eerste noemde hij prospectieve betekenis, het tweede 

prospectieve potentie. Bovendien noemde hij een larve waarvan alle cellen nog dezelfde prospectieve 

potenties hadden en waarvan elk onderdeel zich nog tot het geheel kon ontwikkelen, een harmo-

nisch equipotentieel systeem. 

Hoewel Roux algemeen gold als de grondlegger van de experimentele morfologie, had deze 

nieuwe richting ook veel te danken aan plantkundigen zoals Julius Sachs en Wilhelm Pfeffer.822 

Zij bestudeerden de groei en ontwikkeling van planten onder invloed van externe factoren als 

licht en chemische stoffen. Pfeffer introduceerde in dit verband de term inductie.  

Het werk van deze twee plantkundigen was ondermeer van invloed op Curt Herbst (1866-1946). 

Herbst deed aanvankelijk experimenten naar de effecten van chemische stoffen in de omgeving 

op de ontwikkeling van zee-egeleieren. Hiermee was hij een van de grondleggers van de chemi-

sche experimentele embryologie.823 Volgens Herbst zorgde deze externe invloeden voor een ver-

andering in interne stimuli die de verdere ontwikkeling beïnvloedden. Herbst was met Driesch 

een van de eersten die in de jaren 1890 het concept van de embryonale inductie introduceerden: 

een bepaalde differentiatie van een (deel van het) embryo kon worden gestart door een prikkel 

vanuit een nabijgelegen gebied. Een van de delen die volgens Herbst langs de weg van inductie 

tot stand kwamen was de ooglens. 

Het was uiteindelijk Hans Spemann (1869-1941) die deze ooglensinductie, maar ook allerlei an-

dere embryonale inducties experimenteel vaststelde. Vanwege deze inductie-experimenten zou 

hij in 1935 de Nobelprijs winnen. Anders dan Herbst meende Spemann dat de inductie niet tot 

stand kwam door specifieke (uitwendige of inwendige) chemische stoffen, maar in de regel door 

het aangrenzende embryonale weefsel zelf. Spemanns experimenten waren dan ook niet che-

misch van aard. We zullen bij zijn onderzoek langer stilstaan omdat het in belangrijke mate het 

werk van Woerdeman beïnvloedde.  

Spemann studeerde vanaf 1891 geneeskunde in Heidelberg en München, maar besloot vanaf 

1894 zich volledig aan de biologie te wijden. Hij startte promotieonderzoek in Würzburg bij 

Theodor Boveri. Van hem leerde hij zowel de praktische kanten van het experimenteel embryo-

logische werk als de theoretische onderzoeksproblematiek. Aanvankelijk werkte Spemann aan 
                                                 
822 Woerdeman, De morphologie in nieuwe banen (1926) 15. 
823 zie Oppenheimer, ‘Curt Herbst’s Contribution tot the Concept of Embryonic Induction’ 73. 
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onderzoek dat aansloot bij dat van Roux en Driesch. Zo wist hij met succes uit vroege amfibie-

enembryo’s van het tweecellig, blastula en gastrula stadium door insnoering twee volledige of 

deels met elkaar vergroeide tweelingen te vormen. Ook in die latere stadia waren de embryo’s 

dus nog op te vatten als een harmonisch equipotentieel systeem. Tevens richtte Spemann zich op 

onderzoek naar de prospectieve potentie van celgroepen bij oudere embryo’s van amfibieën. Hij 

deed dit door zogenaamde heteroplastische transplantatie. De embryoloog Gustav Born had 

ontdekt dat delen van amfibie-embryo’s van verschillende soorten met elkaar konden vergroeien 

zonder dat de weefsels elkaar afstootten. Sinds die ontdekking was deze transplantatie een van de 

belangrijkste hulpmiddelen van de experimentele embryologie geworden. Spemann gebruikte 

fijne glazen en metalen microchirurgisch instrumentarium om van twee larven watersalamanders 

van verschillende soorten kleine stukjes weefsel uit te wisselen. Door het kleurverschil van de 

larven waren de stukjes tijdens de verdere ontwikkeling lange tijd goed te herkennen. Wanneer 

Spemann nu een stukje weefsel van de plaats waar het bij de ene larve tot zenuwweefsel zou 

ontwikkelen verwisselde met een stukje dat bij een andere tot huid zou worden, zag hij het ze-

nuwtransplantaat te midden van het huidweefsel van de andere larve tot huidweefsel omvormen 

en vice versa. De celgroepen groeiden dus niet uit tot wat ze zouden zijn geworden in onge-

stoorde toestand, maar tot iets wat moest ontstaan op de plaats van inplanting.824 Er bestond dus 

duidelijk een inducerende invloed van de omgeving op de ontwikkeling van celgroepen.825 

Spemann deed ook transplantatieproeven met latere ontwikkelingsstadia. Toen hij bij een amfi-

bie-embryo in het gastrulastadium de toekomstige oogaanleg omwisselde met een stukje buik-

wand, kwam in de buikwand het oog tot ontwikkeling. De oogaanleg was inmiddels dus al gede-

termineerd. In het harmonisch equipotentieel systeem werd blijkbaar op een bepaald moment 

vastgesteld wat precies waaruit ontstaat. Transplantatie leidde dan niet meer tot verandering van 

de prospectieve potentie. Spemann toonde aan dat deze determinatie uitging van een bepaald 

punt, namelijk de zogenaamde oermond in het embryo. Stukjes oermond van een amfibie-

embryo ingeplant in een vroeger stadium van een andere soort zorgden ervoor dat daarvandaan 

de determinatie startte. Spemann noemde dergelijke celgroepen organisatiecentra of organisato-

ren.826 

Spemann ontdekte dat in een nog later stadium het grote harmonisch equipotentieel systeem dat 

aanvankelijk het gehele embryo omvatte, uiteenviel in een aantal kleinere met een beperkte ont-

wikkelingsmogelijkheid. Voorbeelden hiervan waren de oog- en hartaanleg: uit een deel hiervan 

kon weliswaar nog wel het gehele orgaan worden opgebouwd, maar het deel was niet meer in 

staat om zich tot andere organen te vormen. Ook bij deze steeds verdergaande determinatie nam 

men aan dat organisatoren een rol speelden.827 Zo komen we andermaal terug bij de ooglens: in 

Spemanns meest beroemde experiment toonde hij aan dat de embryonale oogbeker een deel van 

de huid induceerde tot de vorming van de ooglens. 

Het geleidelijk uiteenvallen van het grote harmonische equipotentiëele systeem in systemen met 

een meer beperkte ontwikkelingspotentie, zou tot stand komen door de steeds verder voort-

schrijdende determinatie die van organisatiecentra op hun omgeving uitging. Wat een bepaalde 

                                                 
824 Woerdeman, Determinatieprobleem en weefselleer (1925) 10. 
825 ibid. 11. 
826 ibid. 12-13 
827 ibid. 14-15 
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celgroep zou gaan worden, hing in Spemanns opvatting van de embryonale ontwikkeling niet in 

de eerste plaats van haarzelf af, maar van haar ligging in en verhouding ten opzichte van het ge-

heel.828 Ook bij Spemann zien we dus een bepaalde mate van wetenschappelijk holisme (net als 

bij Driesch, zoals hoofdstuk 5 al toonde): de ontwikkeling van de delen is niet los te zien van het 

geheel.  

Aangezien men aannam dat de determinerende invloed van het ene weefsel op de andere be-

stond uit de onderdrukking van potenties, onderzochten experimenteel embryologen als Spe-

mann ook in hoeverre door onttrekking van een weefsel aan deze invloed eventuele latente po-

tenties tot uiting zouden komen en het weefsel van karakter zou veranderen.829 Kunstmatige 

weefselkweek toonde in ieder geval dat weefsels de-differentieerden. Men nam aan dat toevoe-

ging van een organisator de gekweekte cellen opnieuw zou doen differentiëren.830   

Een belangrijk vraagstuk was wat de aard van die organisatoren was. Ging het altijd om een 

groepje cellen, of juist om bepaalde stoffen die door dergelijke cellen werd uitgescheiden - waar-

bij men al snel uitkwam op hormonen831 - of om andere simpele (bio)chemische stoffen. 

Naast het onderzoek naar inductie van Spemann en zijn volgelingen en de chemische embryolo-

gie van Driesch en Herbst  waren er tal van andere experimenteel embryologen of morfologen 

actief. Wat ze, naast hun doelstellingen, gemeen hadden was het gebruik van relatief nieuwe me-

thoden en (technische) middelen. Ik noemde al microchirurgie ten behoeve van transplantatie en 

weefselkweek. Een andere voorbeeld was de vitale kleuring van amfibie-embryo’s, ontwikkeld 

door W. Vogt. Door op de oppervlakte van een levend ei of embryo kleine schilfertjes van in een 

niet-giftige kleurstof gedrenkte agar te leggen, werden de cellen blijvend aangekleurd en kon hun 

verdere ontwikkeling worden gevolgd. In de chemische embryologie werd daarnaast veelvuldig 

gebruik gemaakt van nieuw ontwikkelde chemische middelen, of van kunstmatig gezuiverde 

hormoonpreparaten of andere biochemische stoffen. Ook werd de in 1896 door Wilhelm Rönt-

gen ontdekte straling en de hierna ontwikkelde stralingslamp toegepast in de experimentele em-

bryologie. Een andere revolutionair middel was de zogenaamde microkinematografie, waarmee 

de ontwikkeling van een vogelembryo in ovum kon worden bestudeerd.832 De experimentele em-

bryologie maakte dus volop gebruik van nieuwe ontwikkelingen uit de biochemie, anorganische 

chemie, fysica en techniek.  

2. Martin Woerdeman: de eerste jaren 

Martinus Willem Woerdeman werd op 10 april 1892 geboren in Zaandijk. Hij doorliep de Rijks 

HBS in Zaandam en startte in 1909 - op zijn zeventiende - met de studie geneeskunde in Am-

sterdam. Zijn wetenschappelijke loopbaan begon in 1913, nog voor het behalen van het kandi-

daatsexamen, toen hij bij Bolk een descriptief embryologisch onderzoek deed.833  

Na het behalen van het kandidaatsexamen werd Woerdeman assistent bij Bolk. Hij bleef embryo-

logisch onderzoek doen.834 In 1914 schreef de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen een 

                                                 
828 ibid. 16 
829 ibid. 19 
830 ibid. 20 
831 Bolk zocht in zijn retardatietheorie de verklaring voor retardatie niet voor niets in het hormoonstelsel. 
832 Woerdeman, In de werkplaats van een hedendaagsch anatoom (1931) 11. 
833 Woerdeman, ‘Über einen Zusammenhang der Chorda dorsalis mit der Hypophysenanlage’ (1913).  
834 Woerdeman, ‘Vergleichende Ontogenie der Hypophysis’ (1914). 
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prijsvraag uit die aansloot bij onderzoek van Bolk. Bolk was mede door zijn studies naar de 

tandontwikkeling bij primaten (zie hoofdstuk 5) geïnteresseerd geraakt in de evolutionaire ont-

wikkeling van het zoogdiergebit uit dat van reptielachtige voorouders. In de jaren 1911-1913 

ontwikkelde hij hierover zijn zogenaamde dimeertheorie, die er in de kern op neerkwam dat het 

gebit van zoogdieren uit dat van reptielen zou zijn ontstaan door versmelting van twee reptielen-

tanden (vandaar dimeer). Voor een volledige embryologische studie van de ontwikkeling van het 

reptielengebit had Bolk echter geen tijd. Het zal niet toevallig zijn geweest dat de prijsvraag van 

de Hollandse Maatschappij uitgerekend de ontwikkeling van het reptielgebit betrof. Bolk raadde 

Woerdeman aan voor de prijsvraag onderzoek te doen. Woerdeman werd voor een tweede jaar 

bij het anatomisch onderwijs benoemd, nu echter als eerste assistent en toog aan het werk met 

het materiaal en de hulpmiddelen die Bolk hem beschikbaar stelde.835 In 1915 werd Woerdemans 

bijdrage met de gouden medaille bekroond. Deze gang van zaken toont andermaal hoezeer Bolk 

het onderzoek en daarmee ook de wetenschappelijke carrière van zijn leerlingen bepaalde.  

Na het winnen van de medaille zou Woerdeman nog één jaar als eerste assistent op het lab van 

Bolk werken. In de tweede helft van dat cursusjaar zou hij zoals al gezegd (in hoofdstuk 4 para-

graaf 3.4) samen met Barge gedurende vier maanden het anatomisch onderwijs overnemen van 

de door ziekte afwezige Bolk. Hoewel Woerdeman na deze drie jaar het assistentschap op het 

anatomisch laboratorium verruilde voor dat bij het histologisch lab van Jacobus van Rees, zou-

den de jaren van embryologisch onderzoek en anatomisch onderwijs bij Bolk toch cruciaal zijn 

voor zijn verdere loopbaan. In al zijn inaugurele redes, die van 1924, 1925 en 1931, zou hij dit 

memoreren door een paar woorden aan Bolk te wijden. Net als Barge, Van den Broek en Mijs-

berg beschouwde hij hem als zijn leermeester, degene aan wie hij, zoals hij het zelf zei bij zijn 

benoeming in Amsterdam, “den grondslag van [zijn] wetenschappelijke opleiding” te danken 

had. Bolk was ook voor Woerdeman door zijn onverwoestbare ijver en liefde voor het vak het 

grote voorbeeld.836 Toen Woerdeman in 1925 naar Groningen vertrok, sprak hij tot Bolk dat hij 

vooral het geregelde contact met hem zou gaan missen.837 Bolk op zijn beurt had na het vertrek 

van Woerdeman bij de anatomie de ontwikkelingen in Woerdemans verdere carrière steeds in de 

gaten gehouden, wat zich zoals we zullen zien uiteindelijk vertaalde in zijn wens hem tot zijn op-

volger te maken.  

2.1 Aanvang van experimenteel werk: het lab van Braus. 

Vanaf 1916 was Woerdeman dus assistent op het laboratorium van de histoloog Jacobus van 

Rees. In 1918 behaalde hij zijn artsdiploma, maar hij bleef daarna aan als assistent. In 1921 pro-

moveerde hij bij Van Rees op het proefschrift Histiologisch onderzoek naar den fibrillaire bouw van eeni-

ge cellen en weefsels. Kort daarop werd hij toegelaten als privaatdocent in de histiologie en histoge-

nese. Aan het einde van de cursus 1924-25 volgde hij tenslotte Van Rees op als hoogleraar histo-

logie.  

In de jaren als assistent bij van Rees vond bij Woerdeman de belangrijke omslag plaats van de-

scriptieve naar experimentele morfologie. Of hij hierin was aangemoedigd door Van Rees, of dat 

het initiatief van hemzelf uitging is niet duidelijk. Dat laatste lijkt wel waarschijnlijker, aangezien 

                                                 
835 Woerdeman, ‘Beiträge zur Entwicklungsgeschichte von Zähnen und Gebiss der Reptilien’ (1919) 104. 
836 Woerdeman In de werkplaats van een hedendaagsch anatoom (1931) 27; idem, De morphologie in nieuwe banen (1926) 27. 
837 Woerdeman, De morphologie in nieuwe banen (1926) 27. 
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Van Rees zich tegen het einde van zijn professoraat nog maar zelden bezighield met de weten-

schap.838 In zijn inaugurele rede als Van Rees’ opvolger in 1925 bedankte Woerdeman hem om-

dat hij hem de volledige vrijheid had gegeven bij zijn wetenschappelijk werk.839  

In de zomer van 1920 nam Woerdeman de eerste stap om zich in de experimentele embryologie 

te ontwikkelen. Omdat op dat moment nog niemand in Nederland in die richting werkte, vertrok 

hij voor een aantal maanden (een semester) naar Heidelberg, naar het laboratorium van de ana-

toom Hermann Braus.  

Braus (1868-1924) was de schoonzoon van de voormalig hoogleraar anatomie in Heidelberg, 

Max Fürbringer. Net als zijn schoonvader was hij aanvankelijk door de evolutionaire morfologie 

gegrepen. Het was dan ook een door deze morfologie opgeworpen vraagstuk (naar de fylogeneti-

sche ontwikkeling van de ledematen, een onderwerp dat zowel Gegenbaur als Fürbringer had 

beziggehouden) dat hem deed besluiten op het experimentele vlak onderzoek te gaan doen. 

Door extremiteitknoppen van amfibielarven te transplanteren en daaropvolgend het zenuwver-

loop in de abnormaal geplaatste extremiteiten te bestuderen, kon hij waarschijnlijk maken dat 

zenuwvezels langs gedetermineerde banen vanuit het centraal zenuwstelsel hun eindorganen be-

reiken.840 Later hield hij zich ook met andere experimenteel embryologische kwesties bezig.  

Woerdeman was met zijn keuze voor de experimentele embryologie zoals al gezegd de eerste in 

Nederland. Dat hij aan die omstandigheid ruchtbaarheid wilde geven zal wel een van de redenen 

geweest zijn waarom hij van zijn verblijf in Heidelberg een uitgebreid verslag schreef in het Ne-

derlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG). 841 In een vijfdelig feuilleton besteedde hij aandacht 

aan het algemene academische klimaat in Duitsland vlak na de Eerste Wereldoorlog, aan het ana-

tomisch onderwijs van Braus, het histologisch en embryologisch onderwijs en tenslotte aan het 

experimenteel embryologisch onderzoek. Woerdeman stond nadrukkelijk stil bij de algemene 

armoede onder studenten in het failliete Duitsland, maar ook bij de schaarste aan materiaal voor 

onderzoek en onderwijs.  

Het hoofddoel van de reis was voor Woerderman echter zonder twijfel: “om mij van de techniek 

der operaties op embryonen en eieren op de hoogte te stellen.” Woerdeman leerde in het labora-

torium van Braus onder andere ledematen van amfibielarven onder de microscoop te transplan-

teren met behulp van de eerder genoemde door Spemann ontwikkelde fijne glasnaalden. Ook 

leerde hij om de hartaanleg van een embryo over te brengen naar een fysiologische zoutoplossing 

en deze hierin verder op te kweken. Hij  liet duidelijk merken dat het experimenteel embryolo-

gisch werk niet eenvoudig was en dat er van alles mis kon gaan. Veel operaties mislukten, of de 

dieren gingen na de operatie dood. Wilde men enig resultaat boeken dan was het noodzakelijk 

dat veel dieren een operatie ondergingen. Bovendien was het niet altijd eenvoudig om aan proef-

dieren te komen: men moest het (nog) doen met uit het wild afkomstige amfibieëneieren. In 

Heidelberg had men de beschikking over de eieren van vuurpadden, die tot in augustus beschik-

baar waren. In Nederland, zo voorspelde Woerdeman, zou alleen de groene kikker algemeen ge-

                                                 
838 Vooral maatschappelijke kwesties hadden zijn interesse. Deze zorgden er ook voor dat hij herhaaldelijk in stad of 
land vertoefde, op de bres voor de zwakkere in de samenleving in plaats van op zijn laboratorium, zie hiervoor o.a. 
Woerdeman, ‘In memoriam J. van Rees’ (1928) en Uittenhout, ‘Rees, Jacob van’.  
839 Woerdeman Determinatieprobleem en weefselleer (1925) 26. 
840 Woerdeman Over het karakter der weefselleer (1922) 12 . 
841 Woerdeman ‘Uit Heidelberg’ [feuilleton] (1920). Hij schrijft: “Voorzoover mij bekend is, is bij ons in Nederland 
nog niet proefondervindelijk embryologisch gewerkt.” (ibid. 1452). 
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noeg zijn om in aanmerking te komen, en hij vreesde dat die een te beperkte periode van eierleg-

gen had.  

Wat Woerdeman naast de praktische kanten ook leerde was aan welke condities een ruimte waar 

men microchirurgische operaties wilde uitvoeren moest voldoen. De belangrijkste eisen waren 

dat het er rustig (trillingsvrij) was en dat er goed licht aanwezig was. De geopereerde embryo’s 

moesten in goed geëtiketteerde schaaltjes bij de juiste temperatuur en andere externe omstandig-

heden worden bewaard. Dagelijks werden hun ontwikkelingen gevolgd en met tekeningen of op 

foto of film vastgelegd.  

Woerdeman stelde vast dat er veel factoren werkzaam waren bij de embryonale ontwikkeling. 

Wilde men werkelijk causaal-analytisch te werk gaan, dan moest men waken voor voorbarige 

conclusies en zich aan zelfcontrole en herhaaldelijk variëren van de proef onderwerpen. Alleen 

zo kwamen de werkelijke factoren aan het licht. Bij het vertrek van Woerdeman was dat ook de 

raad die Braus hem meegaf; “Men onderschatte de onfeilbaarheid der methodiek niet en zij niet 

kritiekloos. Anders komt zonder twijfel de nieuwe wetenschap door flaters harer beoefenaars in 

discrediet.”842 Ondanks de lastigheid van de praktische kanten van het vak, het materiaal en de 

causaalanalytische methode, had Woerdeman bij Braus een onvergetelijke tijd. Meer dan ooit was 

hij overtuigd van de “groote waarde der proefondervindelijke methode voor de oplossing van 

allerlei vraagstukken, die ons het niet- proefondervindelijke onderzoek nooit zal kunnen lee-

ren.”843 Daarom sloot hij zijn verslag af met een verzuchting: “Zou het niet jammer zijn, als in dit 

land vol kikkers, dit land aan zee, waar in Juni en Juli talrijke zee-egel-eieren zijn te krijgen, de 

proefondervindelijke embryologie niet zou worden beoefend? Wanneer zou Nederland zijn eer-

ste laboratorium voor proefondervindelijke embryologie hebben?”844 

2.2 De eerste stappen tot eigen experimenten en privaatdocentschap histogenese 

Na terugkeer uit Heidelberg startte Woerdeman vol enthousiasme met eigen experimenten op 

het kleine laboratorium van Van Rees aan het Jonas Daniel Meijerplein. Amper een jaar later was 

er al sprake van een eigen ‘afdeling’. En zoals dat gaat bij succesvol onderzoek was er behoefte 

aan uitbreiding van het personeel. Toen Van Rees het verzoek voor extra assistentie voor Woer-

deman deed kwam het onderzoek voor de eerste maal ter attentie van de curatoren. Curator C.C. 

Delprat, speciaal belast met het medisch onderwijs, was aanvankelijk afwijzend omdat hij meen-

de dat het kleine laboratorium voldoende personeel bezat. Later herzag hij zijn mening: “Eenige 

weken geleden heb ik, (…) de nieuwe afdeeling voor exp. embryologie bezocht en met groote 

belangstelling van de werkzaamheden op die afdeeling kennis genomen. Ik moet bekennen, dat 

ik in mijne afwijzende houding ten opzichte van zijn verzoek niet mag volharden, omdat ik in-

derdaad den indruk gekregen heb, dat daar op een nieuw arbeidsveld met grooten ijver, maar met 

te weinig hulp wordt gewerkt. Het verzoek (…) wil ik nu gaarne ondersteunen.”845 Het is opval-

lend dat deze nieuwe experimentele richting zo wist te boeien. Had dat met het enthousiasme en 

de overtuigingskracht van Woerdeman te maken, of met de aard van deze wetenschappelijke 

richting? 

                                                 
842 ibid. 1454. 
843 ibid. 1452-1453. 
844 ibid. 1457. 
845 Brief curator Delprat aan curatoren UvA, 10-7-1921. Bijlagen not. curatoren UvA 1921 nr.181a; GAA 279: 79. 



 258 

Dat ook de medische faculteit onder de indruk was van Woerdemans nieuwe richting bleek toen 

deze aan het begin van het cursusjaar 1921-22 het verzoek deed om toegelaten te worden als pri-

vaatdocent in de Histiologie en Histiogenese. In de aanbevelingsbrief aan de curatoren schreef de 

senaat lovende woorden over Woerdeman. Hij voldeed volledig aan de twee eisen waaraan het 

privaatdocentschap behoorde te voldoen, namelijk geschiktheid om te doceren en relevant eigen 

wetenschappelijk werk. Wat betreft het onderwijs had Woerdeman als assistent natuurlijk al veel 

ervaring met lesgeven. Hij was zeer goed in staat een wetenschappelijk onderwerp helder en 

boeiend te behandelen. Zijn studenten stelden deze lessen zeer op prijs.  

Dat Woerdeman geschikt was als onderzoeker bleek uit zijn grote liefde en ijver voor het weten-

schappelijk werk. Zijn grote aantal publicaties vormden hiervan het bewijs. Vooral toonde 

Woerdeman zich geschikt op het gebied van de histiogenese. Hoewel dit (experimentele) onder-

zoek nog in de kinderschoenen stond, waren de reeds verkregen resultaten aldus de senaat “be-

langrijk genoeg, om den onderzoeker als een goed onderlegd, vaardig en geduldig experimentator 

te doen kennen”.846 

Op 19 januari 1922 hield Woerdeman zijn eerste openbare les als privaatdocent, waarin hij zijn 

opvattingen ten aanzien van het onderwijs en onderzoek in de histologie en de histogenese (em-

bryologie) naar voren bracht. Vanzelfsprekend voerde hij in zijn rede aan dat de histologie zich 

niet mocht beperkten tot de studie van de micro-morfologie alleen, maar juist ook de functionele 

betekenis van de vormen op zou moeten sporen. Hierbij moest hij fysiologisch denken en fysio-

logische methoden van onderzoek toepassen. “Doet hij dit, dan zal hij meer en meer in den 

vorm niet het essentiëele zien, maar speuren naar de levensprocessen, waarvan de vorm één der 

uitingen is.”847  

Woerdeman was overtuigd dat deze benadering ook beter voldeed aan de eisen van de histologie 

als studievak voor de aanstaande medicus. Hij betreurde het dat het vak net als de andere theore-

tisch geneeskundige vakken anatomie en fysiologie maar op weinig waardering kon rekenen van 

de praktiserende artsen. Die meenden dat men ze moest bestuderen om zich voor te bereiden op 

de kliniek en meer ook niet.848 De vele artsen die volgens Woerdeman zo redeneerden, vergaten 

dat die basisvakken nog een ander doel dienden. “Immers moeten ze bij den student in de ge-

neeskunde de basis leggen voor zijn, laat ik zeggen, biologisch denken. En wie zou nog willen 

ontkennen, dat algemeen biologische ontwikkeling voor den geneesheer, die iets meer wil zijn, 

dan een min of meer automatisch werkend vakman, een eerste eisch is?”849  

Woerdeman zag echter ook wel in dat de opvatting van de gemiddelde arts over de rol van de 

histologie voor een deel te wijten was aan de manier waarop het vak gedoceerd werd. Men kon 

het de studenten niet kwalijk nemen dat ze het vak als een hulpvak beschouwden als het slechts 

zuiver morfologisch werd behandeld. Want wat leerden ze van een opsomming van morfologi-

sche kenmerken van verschillende cellen? Wat zei hen dit over de rol die deze cellen in het nor-

male leven speelden? En juist voor de arts was die kennis nu zo belangrijk. Daarom zou het his-

tologisch onderwijs meer waarde hebben als ook de fysiologische eigenaardigheden van de weef-

                                                 
846 Brief senaat UvA aan curatoren UvA, 18-11-1921. Bijlagen not. curatoren UvA 1921 nr. 225; GAA 279: 80. 
847 Woerdeman Over het karakter der weefselleer (1922) 9. 
848 Zo moest men de anatomie kennen als inleiding tot de neurologie en chirurgie en werd de histiologie slechts een 
hulpmiddel om in de pathologisch anatomische diagnostiek microscopische preparaten verschillende weefsels van 
elkaar te kunnen onderscheiden. 
849 Woerdeman Over het karakter der weefselleer (1922) 10 Cf. Bolk in Hoofdstukken 5 en 6. 
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sels werd besproken. “[K]omt iemand onder de betoovering van het feit, dat hij, al microscopi-

seerde, in staat is levensprocessen in al hun subtiliteit, te vervolgen, dan prikkelt hem het micro-

scopiseeren tot steeds verder vragen, tot steeds meer zich verdiepen in de geheimen, die het mi-

croscoop ons voorlegt.”850 Door hier meer op in te spelen zou het vak niet alleen meer nut heb-

ben als leervak, maar misschien ook meer waardering krijgen van de artsen. 

2.3 Meer werkbezoeken aan Duitsland 

Inmiddels als eerste assistent en privaatdocent bezocht Woerdeman Braus in de zomer van 1922 

voor een tweede keer. Braus was in 1921 van Heidelberg naar de universiteit van Würzburg 

overgestapt, waar hij het professoraat in de anatomie, histologie en embryologie had aanvaard. 

Tijdens het bezoek maakte Woerdeman samen met Braus plannen om in december van dat zelf-

de jaar met een groep studenten uit Nederland naar Würzburg en Freiburg te reizen. Hier zou-

den ze een door een reeks voordrachten van onder anderen Braus, Vogt en Spemann kennis ma-

ken met allerlei moderne biologische (en dus vooral experimenteel embryologische) vraagstuk-

ken. Braus zou de organisatie van dit werkbezoek in Würzburg op zich nemen en Spemann, die 

sinds 1918 hoogleraar zoölogie in Freiburg was, zou het bezoek in die plaats organiseren. Op 12 

december vertrok Woerdeman met 27 studenten naar Würzburg waar ze op het laboratorium 

van Braus werden ontvangen. Na vier dagen vertrok het gezelschap naar Spemann in Freiburg.  

Woerdeman schreef ook van dit werkbezoek een verslag in het NTvG. Aan het einde hiervan 

schreef hij dat hij hoopte dat de voordrachten van vooral Braus en Spemann de studenten beter 

hadden doen inzien hoezeer deze biologische vraagstukken ook voor de geneeskunde van belang 

waren. Er bestond immers een “innigen samenhang, (...) tusschen de verschillende onderdeelen 

der biologie, die meer in het bijzonder als biologie worden betiteld en dat deel, dat den mensch 

tot studie-onderwerp heeft. Moge ook onder artsen de belangstelling voor de biologie (...) toe-

nemen, het kan slechts ten goede komen aan den kennis van den mensch!”851  

Het bezoek met de studenten was ook voor Woerdemans eigen wetenschappelijke vorming be-

langrijk, want het betekende de eerste (persoonlijke) kennismaking met Hans Spemann en zijn 

Freiburgse laboratorium. Het was echter zeker niet het laatste. In 1923 stelde een subsidie van de 

Dondersstichting hem in staat om zich op dit lab verder te bekwamen in de methoden van de 

experimentele embryologie.  

In de winter van 1923-24 legde Woerdeman een laatste werkbezoek af aan een Duits laboratori-

um om nieuwe technieken te leren. Hij bezocht het lab van de zoöloog Ludwig Plate in Jena, 

vooral om kennis te maken met de technieken op het gebied van de experimentele cytologie en 

ledemaatregeneratie van de axolotl van de daar werkzame Tibor Peterfi en Julius Schaxel.  

Na de werkbezoeken aan Spemann en Braus hield Woerdeman tot het einde van hun leven (1941 

resp. 1924) zowel wetenschappelijk als persoonlijk goed contact met hen.852 Naast Bolk be-

schouwde hij hen als de belangrijkste personen in zijn wetenschappelijke vorming.  

                                                 
850 ibid. 10-11. 
851 Woerdeman, ‘ Studiereis van Nederlandsche studenten naar Duitschland’ (1923) 1149. 
852 Zo haalde hij Spemann in 1924 naar Nederland voor een lezing voor het Genootschap ter Bevordering van Na-
tuur-, Genees- en Heelkunde (Zie Spemann, Ueber einige Probleme, Methoden und Ergebnisse der experimentellen 
Embryologie’ en Woerdeman, ‘Prof. Dr. H Spemann’ (1935)).  
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3. Van korte duur: het professoraat in de histologie 

Hoe cruciaal vooral Braus geweest is bleek op 18 mei 1925 toen Woerdeman als nieuwe buiten-

gewoon hoogleraar in de histologie zijn inaugurele rede hield. Braus was kort daarvoor overle-

den. Niet alleen bedankte Woerdeman hem postuum samen met Spemann omdat ze hem had-

den ingewijd in de techniek en denkwijze van de ‘nieuwe richting van onderzoek’, hij droeg zijn 

rede ook aan Braus op. 

Aanvankelijk was Woerdeman niet de favoriete kandidaat voor de opvolging van Van Rees. De 

faculteit geneeskunde had namelijk de hoop dat de directeur van het Herseninstituut, C.U. Ariens 

Kappers, het extraordinariaat zou aanvaarden. Woerdeman stond op de tweede plaats, gevolgd 

door C.G. Heringa, assistent en leerling van Jan Boeke in Utrecht, en tenslotte A.G. Droogleever 

Fortuyn, lector in de histologie en embryologie in Leiden.  

Ariëns Kappers was favoriet omdat hij werd gezien als een geleerde van wereldreputatie die door 

kennis, ervaring en publicaties ver boven de andere kandidaten uitstak. Hij had het herseninsti-

tuut tot grote bloei gebracht en bezat genoeg organisatorisch talent om de leiding van het histo-

logisch lab op zich te kunnen nemen. Bovendien wist de faculteit dat Ariëns Kappers duidelijk 

kon doceren.  

Woerdeman was na Ariëns Kappers favoriet, omdat hij blijk gegeven had een ernstig en veelzij-

dig wetenschappelijk onderzoeker te zijn. “In het bijzonder zij er op gewezen, dat de heer Woer-

deman in de laatste jaren onderzoekingen heeft gedaan op het gebied der experimenteele morp-

hologie, in het bijzonder wat de lensextirpatie betreft”. Daarnaast was een voordeel dat Woer-

deman bekend was met de gang van het universitaire onderwijs in Amsterdam, en de locale labo-

ratoriumaangelegenheden. Tenslotte sprak voor Woerdeman dat hij zich had doen kennen als 

iemand van wie initiatief uitging, en die de studenten opwekte tot wetenschappelijk werk.853 Na-

dat de zo bejubelde Ariens Kappers voor het buitengewoon professoraat had bedankt,854 werd de 

32- jarige Woerdeman op 11 maart 1925 benoemd. 

3.1 Inaugurele rede professoraat histologie Amsterdam  

Woerdemans inaugurele rede ging vrijwel volledig over een kernprobleem uit de experimentele 

embryologie, namelijk de weefseldifferentiatie tijdens de embryonale ontwikkeling. Voor Woer-

deman was deze interactie tussen de verschillende cellen en weefsels een van de beste argumen-

ten tegen de reductionistische celtheorie. “Een merkwaardig teeken des tijds is het, dat thans van 

verschillende zijden de waarschuwing klinkt, dat de celtheorie als analytische theorie geen vol-

doende verklaring geeft van de eenheid der meercellige wezens (...) De differentiatie der weefsels 

is een functie van het geheel en eerst door hun samenhang met het geheel komt het tot de ont-

wikkeling van de bizondere potenties van de onderdeelen (…) Daarom zij de histioloog indach-

tig aan de uitspraak van Aristoteles, dat het geheel vóór de deelen bestaat.”855 Ook Woerdeman 

pleitte dus voor de holistische benadering om bij de studie van de onderdelen het geheel niet uit 

het oog verliezen. 

                                                 
853 Brief fac. geneeskunde aan curatoren UvA, 6-6-1924. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1924 nr. 
134; GAA 279: 146. 
854 Brief Ariëns Kappers aan Delprat, 31-7-1924. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1924 nr. 134 279: 
146.  
855 Woerdeman Determinatieprobleem en weefselleer (1925) 22. 
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Net als eerder in zijn rede als privaatdocent pleitte Woerdeman voor de studie van het causaal-

analytische experiment in de histologie: “als onderdeel van de biologie, de leer van het leven, be-

studeere [de histologie] bij voorkeur niet het doode object.” Men zou hem daarmee kunnen ver-

wijten het terrein van de fysiologie te betreden: “welnu, bedenken wij dan, dat de scheiding van 

vorm- en verrichtings-leer bij het onderwijs uit nuttigheidsoverwegingen plaats vond en kunst-

matig is. In het levend organismen bestaat geen slagboom tusschen vorm en functie (…) [De 

bioloog] zij tot richtsnoer een uitspraak van Hermann Braus: “Nur aus dem wirkenden Leben 

heraus können wir verstehen, wie die Form unseres Leibes und seiner Teile entsteht und zum 

harmonischen Ganzen zusammenpasst.””856 

Aan het slot van zijn rede richtte Woerdeman zich ondermeer tot de studenten. Hij beloofde ze 

dat hij niet zou proberen histologen van hen te maken. Wel hoopte hij er in te slagen ze het 

denkbeeld van de “harmonische eenheid” van het menselijk lichaam bij te brengen. “Op inzicht 

in den samenhang tusschen bouw en functie komt het aan.”857 

Woerdeman richtte zich tenslotte ook tot de curatoren. Hij wist dat zij op de hoogte waren van 

het feit dat het bestaande histologische laboratorium niet meer aan de eisen voldeed voor het 

onderwijs, vanwege het sterk gegroeide aantal studenten, maar vooral ook voor het nieuwe on-

derzoek. “De nieuwere algemeen biologische richting van het vak stelt hooge eischen. (...) niet 

alleen een bizonder instrumentarium, maar ook aan bizondere eischen voldoende lokaliteiten 

voor operaties, verzorging van proefdieren enz.”858 Hij had daarom goede hoop op een nieuw 

laboratorium.  

Nog voordat Woerdeman zijn inaugurele rede had gehouden, breidde hij zijn personeel uit. Door 

zijn eigen benoeming kwam zijn assistent-plaats vrij en deze liet hij niet invullen door één, maar 

door twee personen op ieder de helft van zijn eigen oude salaris.859 Ook naar de door hem zo 

gewilde uitbreiding of vergroting van laboratoriumruimte werd gekeken. Wellicht zouden er lo-

kalen in het nieuwgebouwde Koloniaal Instituut betrokken kunnen worden?860 Een andere optie 

was om voor het lab ruimte vrij te maken in het oude militair hospitaal dat vanaf december 1925 

aan het Nederlands  kankerinstituut beschikbaar werd gesteld.861 Het bleven slechts plannen, 

want in februari 1926 vroegen curatoren een kostenraming aan de dienst Publieke Werken voor 

noodzakelijke verbouwingen van het oude laboratorium, zodat Woerdeman daar zijn experimen-

ten beter kon uitvoeren.862 Ondanks deze teleurstelling, ongetwijfeld het gevolg van bezuinigin-

gen die de hele universiteit troffen, wist Woerdeman toch zijn middelen voor onderwijs en on-

derzoek aanzienlijk te verbeteren. Hoewel de meeste laboratoria te kampen kregen met vermin-

derde kredieten, zag Woerdeman zijn jaarlijks krediet juist stijgen en kreeg hij bovendien be-

schikking over een eenmalig krediet. 863 Tenslotte werd besloten vanaf september 1926 zijn 

jaarsalaris aanzienlijk te verhogen.864  

                                                 
856 ibid. 23. 
857 ibid. 28-29. 
858 ibid. 24. 
859 Not. curatoren UvA, 4-5-1925; GAA 279: 98. 
860 Not. curatoren UvA, 12-10-1925; GAA 279: 98. 
861 Not. curatoren UvA, 8-11-1925; GAA 279: 98. 
862 Not. curatoren UvA, 8-2-1926; GAA 279: 98. 
863 Het ging vergeleken met de andere laboratoria overigens om bescheiden bedragen. Zo betrof het eenmalige kre-
diet, ongetwijfeld voor de aanschaf van instrumenten, fl. 450,-. Not. curatoren UvA, 14-6-1926; GAA 279: 98. 
864 Not. curatoren UvA, 12-4-1926; GAA 279: 98. 
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Deze salarisverhoging zou hij echter niet meer meemaken. Amper een jaar na zijn benoeming in 

Amsterdam aanvaardde Woerdeman het professoraat in de anatomie embryologie in Groningen.  

4. Naar Groningen: het professoraat in de anatomie en embryologie.  

4.1 Woerdemans interesse in functionele anatomie 

Alvorens over te gaan tot de bespreking van de benoemingsprocedure van Woerdeman in Gro-

ningen is het op zijn plaats even stil te staan bij zijn affiniteit met de menselijke anatomie. Hoe-

wel Woerdeman in 1916 de overstap van het anatomisch laboratorium naar dat voor de histolo-

gie had gemaakt, betekende dat niet het einde van zijn werkzaamheden op het gebied van het 

ontleedkundig onderwijs. Toen hij in 1920 bij Braus in Heidelberg verbleef, raakte hij niet alleen 

voor de rest van zijn leven enthousiast over de experimentele embryologie, ook werden hier zijn 

ogen geopend voor nieuwe vormen van anatomisch onderwijs en onderzoek.  

Hoewel Braus er inmiddels al jaren ervaring mee had, zag Woerdeman op diens anatomische col-

leges naast de vertrouwde krijttekening, wandplaat en diaprojecties voor het eerst het gebruik van 

anatomie in vivo, ‘kinematische projecties’ en röntgenbeelden. Braus maakte vooral bij de behan-

deling van de topografie van het bewegingsapparaat van deze methoden gebruik. Skelet, banden, 

gewrichten en spieren werden tegelijkertijd behandeld en wel voornamelijk met het oog op de 

fysiologie van de beweging. Tijdens deze bespreking werden de door Braus behandelde spierbe-

wegingen vertoond door “een flinken gespierden Heidelberger”. Hierbij ging het er vooral om 

dat de studenten inzicht kregen in de plastische anatomie, het reliëf dat bij bepaalde bewegingen 

op het naakte lichaam te zien was. Woerdeman, die in zijn verslag over het bezoek aan Heidel-

berg in het NTvG vol lof over deze colleges was, erkende de meerwaarde van de anatomie in vivo 

en de röntgenbeelden van het skelet voor de aanstaande arts. Die raakte zo immers gewend aan 

het bestuderen van röntgenfoto’s en daarnaast aan wat er bij gezonde individuen tijdens het le-

ven aan spieren te zien is. Hierdoor kon hij bij demonstraties van neurologische patiënten de 

spierverlammingen makkelijker herkennen. Overigens speelde Braus niet alleen in op klinische 

kwesties bij de  bespreking van het bewegingsapparaat. Ook bij andere lessen, zoals die over zin-

tuigen, wees hij vooral op de klinische bijzonderheden. 

Behalve van de waarde van anatomie in vivo en röntgenanatomie en in het algemeen van de na-

drukkelijke aansluiting bij de kliniek raakte Woerdeman tijdens het volgen van de colleges van 

Braus ook overtuigd van de grote didactische waarde van onderwijsfilms. Het was daarmee na-

melijk mogelijk om in vijf tot tien minuten aan een volle collegezaal van 250 studenten een ana-

tomische demonstratie te tonen die in de practicumzaal aan kleine groepjes studenten tientallen 

keren herhaald moest worden en daardoor veel meer tijd zou kosten. Een filmopname en projec-

tietoestel was voor het medisch onderwijs aldus Woerdeman een “eisch van dezen nieuwen 

tijd!”865 

Enthousiast over de lessen in bewegingsleer die Woerdeman bij Braus had gevolgd, wist hij in 

1922 een betrekking te krijgen als docent anatomie aan de Amsterdamse Academie voor Licha-

melijke Opvoeding, die net haar deuren had geopend. In zijn lessen, die natuurlijk voornamelijk 

                                                 
865 Woerdeman, ‘Uit Heidelberg’ [feuilleton] (1920) 1235-1236. 
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over het bewegingsapparaat gingen, besteedde hij uitgebreid aandacht aan de plastische anatomie 

van het levende lichaam.866 

Met zijn benoeming in Groningen moest hij natuurlijk naast het professoraat in de histologie ook 

het docentschap in de anatomie neerleggen. Maar zijn interesse in de functionele anatomie van 

het bewegingsapparaat bleef. Sterker nog: het professoraat in de anatomie en embryologie in 

Groningen bood hem de mogelijkheid zijn twee liefdes, experimentele embryologie en functio-

nele anatomie net als Braus in één baan te combineren en vooral ook met elkaar in verband te 

brengen. 

4.2 Benoemingsprocedure: de cruciale rol van Deelman 

Over de opvolging van Van Wijhe werd door de Groningse medische faculteit voor het eerst 

vergaderd in februari 1926, toen werd aangekondigd dat vanwege diens naderende 70ste verjaar-

dag Van Wijhe spoedig met pensioen zou gaan.  

De faculteit vroeg Van Wijhe of hij geschikte kandidaten op het oog had, maar deze antwoordde 

dat hij niemand te noemen wist. Hij had geen school gemaakt. De mensen die vroeger bij hem 

als assistent hadden gewerkt, waren de klinische kant op gegaan en voelden zich volgens hem 

niet meer geroepen om zich tot de ontleedkunde te beperken. Van andere Nederlandse anato-

men kende hij de leerlingen niet persoonlijk. Hetzelfde gold overigens voor buitenlandse (en dan 

vooral Duitse) anatomen die in aanmerking zouden kunnen komen “Maar de jonge duitsche ana-

tomen zijn anders in het vak georiënteerd, voor hen is het minder vergelijkende anat. méér expe-

rimenteele embryologie geworden.”867 Toch meende van Wijhe dat de faculteit zich bij de keuze 

van kandidaten moest beperken tot Nederlanders. 

Hij benadrukte dat de anatoom die nodig was zowel systematische als topografische anatomie 

kon doceren en daarnaast de embryologie. Elders, bijvoorbeeld in Amsterdam, werd aldus Van 

Wijhe vooral systematische anatomie onderwezen. Als de faculteit topografische anatomie be-

langrijk vond, dan zou naar iemand gezocht moeten worden die de Groningse methode van ana-

tomisch onderwijs kende en zou willen voortzetten. Hij noemde in dit verband uiteindelijk toch 

een naam, die van zijn voormalige prosector Dr. Jager. Deze had op topografisch anatomisch 

gebied voortreffelijk werk geleverd, maar Van Wijhe betwijfelde of hij zijn praktijk wilde verla-

ten. 

Faculteitslid Deelman stelde dat in Amsterdam toch wel meer dan alleen systematische anatomie 

gedoceerd werd. Hij sprak uit ervaring. Herman Tewes Deelman (1892-1965), sinds 1924 hoog-

leraar in de pathologie, pathologische anatomie en gerechtelijke geneeskunde in Groningen, had 

in Amsterdam gestudeerd en zat in hetzelfde jaar als Woerdeman. Sterker nog: Deelman was be-

vriend met Woerdeman. Hij heeft dan ook een groot aandeel gehad in Woerdemans benoeming. 

Via Deelman was Woerdeman direct op de hoogte van de vorderingen in de benoeming. 

Deelman merkte op dat er een stroming in de anatomie was die dit vak juist in nauwer verband 

bracht met de fysiologie. Vooral in Duitsland en dan speciaal Heidelberg ging men deze richting 

uit, getuige het werk van Hermann Braus. Deelman stelde dat  “[d]aar (…) o.a. de Amsterdam-

                                                 
866 Afschrift brief fac. geneeskunde aan curatoren RUG X-4-1926, met bijlagen. Ingekomen stukken en minuten 
uitgaande stukken fac. geneeskunde RUG 2-1-1922-21-12-1926; GA 46: 609. 
867 Not. fac. geneeskunde RUG 25-2-1926; GA 46: 602. 
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sche school fel tegen [is].”868 Ook Van Wijhe stelde dat hij zo zijn bedenkingen had bij deze stro-

mingen.869 Van Wijhe toonde zich dus in alles nog steeds een klassieke evolutionaire morfoloog.  

Een aantal kandidaten kwam vervolgens ter sprake: H.M. de Burlet en H. Berkelbach van der 

Sprenckel, prosector en 1e assistent bij de anatomie in Utrecht, W.A. Mijsberg en Chr. van Gel-

deren, prosector en assistent bij de anatomie in Amsterdam; de histoloog C.G. Heringa, assistent 

bij Boeke in Utrecht en Woerdeman, “vroeger 3 jaar assistent bij Bolk, nu buitengewoon hoogle-

raar histologie in Amsterdam, die eventueel wel naar anatomie terug zou willen”. 

Een maand later maakte een speciale commissie die belast was met de opvolgingskwestie en die 

bestond uit een aantal hoogleraren onder wie Deelman, haar resultaten bekend.  

Allereerst werd de anatomische richting besproken. Wilde de faculteit dat het onderwijs zoals 

vrijwel overal elders beperkt bleef tot de beschrijvende systematische en topografische anatomie, 

of moest het onderwijs worden aangevuld met, en gegrondvest op experimentele morfologie? In 

deze nieuwe richting werd door de experimentele methode het “zoo ís het”, van de descriptieve 

anatomie meer vervangen door: “zoo wérd het en daartoe dient het.” “Embryologie, experimen-

ten, röntgenologie, plastische anatomie enz. dringen zich (...) meer op den voorgrond, doch de 

descriptieve- en de topografische anatomie dienen natuurlijk goed verzorgd te blijven.” Net als 

bij Braus werd hier dus als nieuwe richting in de anatomie de combinatie van experimentele em-

bryologie en functionele anatomie gepresenteerd.  

Van Wijhe stemde in grote lijnen in met de inhoud van het advies van de commissie. Hij zou een 

keuze naar de ‘nieuwe richting’ toejuichen. Toch benadrukte hij dat deze richting weliswaar een 

moderne nuance aan het onderwijs mocht geven, maar dat de kern van dit onderwijs toch vooral 

de descriptieve en topografische anatomie moest betreffen. Het onderzoek in de experimentele 

embryologie etc., kón en mócht daaraan ten goede komen. 

Niet alle leden van de faculteit waren helemaal overtuigd of ‘één der kandidaten’ (Woerdeman) 

die door de commissie zo op de voorgrond werd geschoven, wel een anatoom was. Natuurlijk 

verzekerde de commissie dat dit wel het geval was. Hij was nu dan wel hoogleraar histologie, in 

het verleden was hij drie jaar assistent bij Bolk geweest en had in die tijd ook enige theoretisch 

anatomisch onderwijs gegeven. Woerdeman was als vertegenwoordiger van de nieuwe richting 

een goed anatoom en experimentator.  

Het lijkt er sterk op dat Deelman bij het naar voren schuiven van Woerdeman geraffineerd te 

werk was gegaan. Dit lijkt vooral te spreken uit de manier waarop de aanbevelingen van de kan-

didaten werden behandeld. De nieuwe richting was alleen aan de orde gekomen in de brief van 

Woerdeman zelf. In de aanbevelingsbrieven die Bolk en Van den Broek ten aanzien van hun 

kandidaten (Mijsberg en de Burlet) schreven werd die richting niet aan de orde gesteld, maar dat 

kwam waarschijnlijk omdat de commissie in haar verzoek om aanbevelingen aan deze hooglera-

ren ook niet naar hun mening over die nieuwe richting had gevraagd! Bovendien waren Barge in 

Leiden en Boeke in Utrecht überhaupt niet om advies gevraagd. Toen tijdens de faculteitsverga-

dering aan de commissie gevraagd werd waarom, gaf deze wat betreft Barge als reden op dat die 

                                                 
868 Deelman was dus (ongetwijfeld via Woerdeman) goed op de hoogte van deze ‘nieuwe richting’. Toch was zijn 
kennis niet helemaal accuraat. Braus zat inmiddels in Würzburg en zoals we in hoofdstuk 5 zagen viel het met die 
bedenkingen van de Amsterdamse school voor deze benadering wel mee. De bevestiging hiervan was natuurlijk 
Bolks opvolging door Woerdeman. 
869 Not. fac. geneeskunde RUG 25-2-1926; GA 46: 602. 
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nog maar kort geleden hoogleraar was geworden, nog geen school had gemaakt en als leerling 

van Bolk daarmee zeker ongeveer hetzelfde advies zou geven als deze. De oude Van Wijhe ten-

slotte werd zelf pas om zijn mening gevraagd nadat het adviesrapport al afgerond was.  

Na deze uiteenzetting over de anatomische richting kon de vergadering overgaan tot vraag welke 

persoon het meest geschikt zou zijn. Was Woerdeman tijdens de bespreking van de richting al 

nadrukkelijk ter sprake gekomen, voorafgaand aan de te houden stemming werd zijn kandidatuur 

door Deelman nog eens extra kracht bij gezet door het tonen van een ‘particulier schrijven’ van 

Woerdeman aan hem, waarin stond dat hij vrijwel zeker een benoeming zou aanvaarden.  

Bij stemming bleek dat Deelman zijn werk goed gedaan had; alle twaalf faculteitsleden waren 

voor Woerdeman als eerste op de aanbeveling aan curatoren. Kandidaten twee en drie waren 

Mijsberg en De Burlet.870  

We zien hier hoe een relatieve buitenstaander tot hoogleraar in de anatomie werd benoemd. Bij 

Boeke hebben we gezien (in hoofdstuk 4 paragraaf 4.2 en 5.1) hoe snel iemand een bepaalde 

‘stempel’ kreeg: voor de plek als hoogleraar anatomie in Utrecht was hij juist te veel histoloog of 

embryoloog. Maar de faculteit zelf moest de keuze van ‘de histoloog’ Woerdeman natuurlijk ook 

goed verantwoorden bij de Groningse curatoren. Als hun voordracht niet met de juiste redenen 

omkleed zou zijn, kwamen er onherroepelijk vragen over waarom een voormalig privaatdocent 

histologie, nog geen jaar buitengewoon hoogleraar in dit vak, sterk de voorkeur genoot boven 

bijvoorbeeld Mijsberg, die door Bolk was aanbevolen.  

Er werd dan ook een goed gemotiveerde aanbevelingsbrief aan de curatoren geschreven. De fa-

culteit schreef dat het wenselijk was om tegemoet te komen aan de eisen die een nieuwe richting 

aan het anatomisch onderwijs stelde. Deze richting beperkte zich niet alleen tot de bouw van het 

lichaam, maar streefde er veel meer naar te weten om welke reden die bouw zo was. Wilde de 

docent deze richting goed kunnen onderwijzen, dan moest hij ook experimentator zijn en zou hij 

onder andere experimentele embryologie, eventueel de anatomie van de levende mens en het 

röntgenonderzoek in zijn werk moeten opnemen. De faculteit was unaniem in de overtuiging dat 

deze nieuwe richting de meeste waarde had voor de vorming van de aanstaande arts. 

Van de drie kandidaten die de faculteit noemde vertegenwoordigde alleen Woerdeman deze 

‘nieuwe richting’; de andere twee, Mijsberg en De Burlet hadden geen blijk gegeven de anatomie 

in “andere dan de tot op heden bij ons gevolgde banen zouden leiden.”871 

Woerdeman werd dus gepresenteerd als man van de ‘nieuwe richting’ en niet te veel als histo-

loog. Als eerste werd natuurlijk vermeld dat hij arts was. Daarna werd zijn assistentschap bij Bolk 

genoemd en het theoretisch anatomisch onderwijs dat hij in die hoedanigheid had gegeven. Bo-

vendien werd genoemd dat hij in die periode de gouden medaille van de Hollandse Maatschappij 

van Wetenschappen had gewonnen. Na de vermelding van Woerdemans histologische carrière 

als assistent, privaatdocent en buitengewoon hoogleraar ging de faculteit over op het noemen 

van de diverse buitenlandse laboratoria waar Woerdeman had gewerkt. Natuurlijk werd het be-

zoek aan Braus genoemd, maar ook dat Woerdeman  tijdens zijn bezoek aan Spemann in Frei-

burg in 1923 ook de inrichting en werkmethode van het anatomisch lab van Eugen Fischer had 

bestudeerd.   

                                                 
870 Not. fac. geneeskunde RUG 23-3-1926; GA 46: 602. 
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Woerdeman, zo ging de faculteit verder, was een van de weinige, zo niet enige experimenteel 

embryolog in Nederland die daarnaast in vakkringen tevens voor anatoom gehouden werd. Dat 

bleek ondermeer uit zijn docentschap aan het Amsterdamse instituut voor lichamelijke opvoe-

ding. Daarnaast was hij referent voor de Anatomische Berichte, medewerker van het Handbuch der 

Vergleichenden Anatomie van Lubosch, Bolk en Kallius en werkte hij in 1914 mee aan Schwalbe’s 

Jahresberichte über die Fortschritte der Anatomie. 

Aangezien hij dus zowel als experimenteel embryoloog en als anatoom bekend stond, voldeed 

Woerdeman volgens de faculteit aan alle voorwaarden voor het anatomisch onderwijs en onder-

zoek in de nieuwe richting. Aangezien de faculteit aan deze richting zeer de voorkeur gaf en ook 

wist dat Woerdeman de leerstoel zou aanvaarden, beval ze Woerdeman als eerste kandidaat aan.  

De twee andere kandidaten stonden beiden bekend als ervaren anatomen met goede kwaliteiten 

als wetenschapper en docent. Hun theoretische en praktische lessen die ze als prosector in Am-

sterdam en Utrecht gaven werden in beide gevallen door de studenten erg gewaardeerd. Nadruk-

kelijk werd daarbij genoemd dat de lessen van Mijsberg bovendien op waardering van Bolk kon-

den rekenen.872 Beide kandidaten stonden echter niet te boek als experimenteel embryologen - 

het onderwijs zou in hun handen beperkt blijven tot beschrijvende en topografische anatomie, en 

beschrijvende embryologie. 

Op 30 april stuurden curatoren de nummers 1 en 2, Woerdeman en Mijsberg, als kandidaten 

door naar de minister. Op 11 mei werd Woerdeman benoemd.873  

4.3 Inaugurele rede: experimentele embryologie en functionele anatomie 

Op 9 oktober 1926 hield Woerdeman zijn inaugurele rede met de veelzeggende titel De morpholo-

gie in nieuwe banen.  

Lang stond hij stil bij de evolutionaire morfologie en haar grondlegger, Gegenbaur. Woerdeman 

stelde dat deze richting het morfologisch onderzoek tot grote bloei had gebracht en veel feiten 

had opgeleverd. Toch hadden deze onderzoekers een groot onderzoeksveld niet bestudeerd. Ze 

waren te weinig bezig geweest met de functies van de delen die ze bestudeerden. Dit was een van 

de redenen geweest voor het groeiende verzet tegen de richting van Gegenbaur. Eén van die cri-

tici noemde Woerdeman met name: Lodewijk Bolk, die natuurlijk in de zaal zat.  

Een belangrijk deel van de vormwording bleef voor de morfologen in de Gegenbaurtraditie dus 

een gesloten boek. De embryonale ontwikkeling was een actueel levensproces waarvan een studie 

door middel van dode lichamen of coupes nooit de wetten zou kunnen onthullen.874 Na deze 

uitgebreide introductie van de oude morfologie kwam Woerdeman toe aan die ‘nieuwe banen’ 

van deze wetenschap. Allereerst was er natuurlijk de ontwikkelingsmechanica, die de fysiolo-

gisch-morfologische oorzaken van de vorm onderzocht, waarmee ze zich aldus Woerdeman op 

het “grensgebied tusschen morphologie en physiologie” bewoog.875 

                                                 
872 ibid.  
873 not. curatoren (systematisch over 1926) 24-4-1926 & 20-11-1926. Archief curatoren RUG tot 1933; GA 52: 11. 
874 Woerdeman, De morphologie in nieuwe banen (1926) 1-14. 
875 ibid. 17. 
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De nieuwe banen van de morfologie vonden ook bij hen die zich niet met dit onderzoek zelf be-

zig hielden oprechte erkenning.876 Wat was de invloed van de nieuwe experimentele richting op 

de (vergelijkende) anatomie? “Men vroeg om meer “physiologische” anatomie, de anatomie “lei-

det an ihrem Namen”, die immers slechts het ontleden als pars pro toto noemt en deze “Lei-

chenanatomie” leert te weinig de biologische vraagstukken, die met het probleem van de vorm 

verbonden zijn. Men verlangde naar een “biologische morphologie””877 Door de ontwikkelings-

mechanica vond ook in de anatomie de causale beschouwingswijze ingang. Roux zei in 1883 al 

dat de anatomie niet een werkelijk “fertige” wetenschap was. Het was tijd dat de humane anato-

mie opnieuw werd opgebouwd, niet vanuit descriptief evolutionair-morfologisch perspectief 

maar naar causaal-analytische gezichtspunten. Hermann Brauss was een van de anatomen die 

hiertoe een poging deden, aldus Woerdeman. 

Woerdeman was ervan overtuigd dat de nieuwe richting ook steeds meer zou doordringen in het 

onderwijs. Voor de aanstaande arts achtte hij meer aandacht voor de oorzaak van vormverhou-

dingen en de betekenis voor de functie van het grootste belang. Natuurlijk mochten alleen nut-

tigheidsoverwegingen het academisch onderwijs niet domineren, maar de anatoom had naast een 

wetenschappelijke vorming toch ook de taak om studenten voor te bereiden voor het klinisch 

onderwijs. “Daarbij komen zijn leerlingen te staan voor den levenden mensch.” 878 Daarom 

moest het anatomisch onderwijs tot doel hebben om de student de vormen van het levende li-

chaam te doen begrijpen. De student zou moeten inzien hoe functionele invloeden “het wonder-

lijk mooie harmonische samenspel der organen bij den levende mogelijk maken.”879 Dit kon hij 

onmogelijk alleen leren met behulp van het dode lichaam. Ook de studie van het levende lichaam 

behoorde dus bij het anatomisch onderwijs. “[D]ankbaar moet gebruik gemaakt worden van de 

moderne methoden, die ons tijdens het leven anatomische verhoudingen leeren kennen, zooals 

b.v. de Röntgendoorlichting”.880  

4.4 Woerdemans veranderingen in Groningen: personele bezetting 

Zoals al in de inleiding beschreven, was het Groningse laboratorium van Van Wijhe uit 1909 het 

eerste waar naast colleges in de embryologie ook een zaal met microscopen was ingericht voor 

het practicum embryologie. “Na afloop van het college wordt door de studenten gretig gebruik 

gemaakt van de gelegenheid om aan het praeparaat zelf te observeeren wat hun met behulp van 

modellen of platen, in de toerkomst ook met behulp van het projectieapparaat, is uitgelegd.”881 

Omdat Van Wijhe’s onderzoek zich van meet af aan op de (vergelijkende) embryologie richtte, 

was het lab voor dit soort onderzoek ingericht. Er waren in ruime mate middelen aanwezig voor 

het maken van embryologische coupes, zoals een microtoom, paraffinebaden object- en dek-

glaasjes. Bovendien was het lab goed voorzien van chemicaliën voor de kleuring en fixatie van 

embryologische coupes. In het souterrain bevonden zich eenvoudige dierverblijven voor kleine 

                                                 
876 Woerdeman schreef: “Zoo kon dan ook Bolk het vorig jaar neerschrijven, dat de embryologie, in hoofdzaak door 
anatomen beoefend, te veel had gestaan in den ban van  anatomische concepties, maar hieruit allengs verlost was, 
dank zij den invloed van de jongere school der proefondervindelijke morphologie.” (ibid. 22). 
877 ibid. 22. 
878 ibid. 23. 
879 ibid. 23. 
880 ibid. 23-24. 
881 ibid. 23-24. 
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dieren als konijnen, een broedstoof voor eieren en een aquarium voor vissen en kikkers.882 Woer-

deman kwam in Groningen dus in een laboratorium terecht waar de basisbehoeften voor het 

doen van zijn embryologisch specialisme, maar ook voor het embryologisch onderwijs, aanwezig 

waren.  

Een van de belangrijkste wijzigingen die Woerdeman doorvoerde op het Groningse laboratorium 

ten bate van zijn onderzoek en onderwijs betrof het ondersteunend personeel. Onder zijn voor-

ganger Van Wijhe waren sinds 1909 P.J. de Vries als amanuensis en sinds 1916 H. van der Pol als 

bediende werkzaam. Woerdeman wist de twee in hun functie te verheffen. Hij leidde Van der Pol 

op tot preparateur in de techniek van de experimentele embryologie, zodat deze in staat was te 

assisteren bij de microchirurgische operaties en om zelf eieren en embryo’s te prepareren. Daar-

naast raakte Van der Pol ervaren in het fotograferen van de vorderingen van het onderzoek en in 

het blazen van glas voor de fijne glazen prepareerinstrumentjes. Tenslotte leverde hij technische 

hulp bij de embryologische practica en demonstraties. Van der Pol ontpopte zich zo tot een on-

misbare kracht bij Woerdemans embryologisch onderzoek en onderwijs. 

Door Woerdeman ontwikkelde De Vries zich vooral tot instrumentmaker en operateur van in-

strumenten van Woerdemans ‘nieuwe’ onderwijs en onderzoek. Uiteindelijk was hij hierin zo 

goed ingevoerd, dat hij in staat was in overleg met Woerdeman speciaal (ook elektrotechnisch) 

instrumentarium voor dat onderzoek te ontwerpen en vervaardigen. Daarnaast was hij volledig 

op de hoogte van de bediening en techniek van de gewone fotografie, de röntgenfotografie en 

zowel de “macro- als mikro-kinophotographie”. Daarmee leverde hij de technische assistentie bij 

het röntgenonderzoek, en bij het maken van filmopnamen van zowel de functionele anatomie als 

de experimentele embryologie. De Vries kon daarnaast van nature aardig tekenen en Woerdeman 

liet hem daarom een cursus illustratietekenen volgen, zodat hij ook collegeplaten en illustraties 

voor wetenschappelijke publicaties zou kunnen gaan maken.883 

De derde belangrijke wijziging in de personele bezetting van het Groningse lab betrof geen func-

tiewijziging van het bestaande (technisch) personeel, maar een toevoeging aan de wetenschappe-

lijke assistentie bij het onderwijs. Nog tijdens zijn buitengewoon hoogleraarschap in de histologie 

maakte Woerdeman kennis met de geïnteresseerde Amsterdamse student biologie Christiaan Pie-

ter Raven (1906-2001), die in het kader van zijn hoofdvak dierkunde voor het doctoraalexamen 

onderzoek deed op zijn laboratorium. Kort daarop vertrok Woerdeman echter naar Groningen. 

Twee jaar daarna, in mei 1928, schreef de medische faculteit aldaar namens Woerdeman een 

prijsvraag uit. De faculteit wenste een “onderzoek naar het aandeel van de ganglielijst van het 

embryonale neuraalkanaal aan de vorming van het mesoderm.” Raven, die toen nog net niet was 

afgestudeerd, beproefde zijn wetenschappelijke kwaliteiten op het onderzoek voor de prijsvraag. 

Voor het onderzoek had hij experimenten gedaan met axolotl-larven waardoor hij goed inge-

werkt raakte in de experimenteel-embryologische technieken. Zijn inzending was de enige; in mei 

1929 ontving hij voor zijn antwoord de gouden medaille.884 Inmiddels had Woerdeman de Gro-

                                                 
882 ‘Voorloopig schetsplan voor een Laboratorium voor Anatomie en Embryologie in het perceel Oostersingel 69’ 
(‘NB hoort bij een brief aan curator Mr. CC Geertsema dd. 21-4-1903’). Archief curatoren RUG tot 1933, stukken 
betreffende het beheer van verzamelingen, gebouwen en terreinen; 52: 923.  Plan met in potlood verbeteringen door 
J.W. van Wijhe. 
883 Brief Woerdeman aan curatoren UvA, 2-12-1930, Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1930 nr. 439; 
GAA 279: 166. 
884 Jaarboek der Rijks-Universiteit te Groningen 1929/1930 51-52. 
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ningse curatoren weten te overtuigen van Ravens grote wetenschappelijke en didactische kwali-

teiten, want ze stonden hem toe Raven vanaf september 1928 te benoemen tot hoofdassistent 

voor de embryologie.  

In de relatief korte tijd dat Woerdeman aan het Groningse lab leiding gaf wist hij de personele 

bezetting van het lab dus zo aan te passen dat er in de nieuwe richting optimaal gewerkt kon 

worden. Had Van Wijhe slechts een prosector in de anatomie als vaste assistentie, met Raven 

had Woerdeman ook voor de embryologie iemand die wetenschappelijk volledig op de hoogte 

was en het embryologisch practicum zelfstandig kon leiden.  Daarnaast had het embryologisch 

onderzoek en onderwijs met Van der Pol de nodige technische ondersteuning en was het nieuwe 

functioneel anatomisch onderzoek en onderwijs zeer gebaat met De Vries.  

Voor deze nieuwe anatomie liet Woerdeman in het laboratorium een professioneel ‘kino-atelier’ 

inrichten, waar van levende modellen röntgen- en filmopnamen gemaakt werden voor onderzoek 

naar delen van het lichaam in staat van rust en beweging. De Vries maakte deze röntgenfoto’s en 

films en bediende ook de apparatuur om deze opnamen tijdens colleges en demonstraties te ver-

tonen. Woerdeman kon zo het anatomisch onderwijs de moderne vorm geven zoals hij dat eer-

der bij Braus had gezien. Bovendien zette hij de levende modellen net als Braus veelvuldig in bij 

demonstraties in vivo. 

Ook op het gebied van het embryologisch onderzoek waren de resultaten ernaar. Woerdeman en 

zijn wetenschappelijk assistenten werkten hoofdzakelijk met amfibieën, waaronder axolotls. 

Hoewel het onderzoek aanvankelijk tegenzat omdat er een grote sterfte was onder zijn proefdie-

ren, wist hij deze mortaliteit tegen te gaan door de invoering van steriel werken en een aantal an-

dere wijzigingen in de gebruikelijke onderzoeksprocédés.  Het onderzoek bestond voor een be-

langrijk deel uit kleuringsexperimenten volgens de methode van Vogt. Daarnaast werd in sa-

menwerking met hoogleraar fysiologie Buytendijk met behulp van micromanipulatie de zuur-

graad in het lichaam van ontwikkelende axolotllarven gemeten.885 

Tenslotte wist Woerdeman in Groningen ook een verbouwing van het laboratorium te realiseren. 

Deze had vooral een concentratie van het experimenteel onderzoek tot doel – van de histologie 

en embryologie wel te verstaan.  

Toen Woerdeman de overstap naar Groningen maakte, vond hier als laatste universiteit in Ne-

derland de afsplitsing van de histologie van de fysiologie plaats. Al sinds 1919 was er voor de his-

tologie weliswaar een aparte lector, Johannes de Haan, toch duurde het nog tien jaar voordat De 

Haan tot buitengewoon hoogleraar benoemd werd. Het was mede aan de inspanningen van 

Woerdeman te danken dat de histologische afdeling ook daadwerkelijk fysiek van de fysiologie 

loskwam.886 De belangrijkste ‘hulp’ van Woerdeman was dat hij onderdak voor de histologie 

bood. In 1929 maakte hij schetsen voor een aanbouw voor de histologie aan het anatomisch-

embryologisch lab. Deze aanbouw was hoofdzakelijk bedoeld voor het histologisch onderzoek, 

dat zich onder De Haans leiding eveneens op experimenteel gebied begon te ontplooien.  

Behalve de aanbouw verbouwde en veranderde Woerdeman ten behoeve van de histologie ook 

ruimten in zijn eigen laboratorium. Deze wijzigingen stonden vooral in dienst van de integratie 

van het embryologisch en histologisch onderwijs.  

                                                 
885 Rapport fac. geneeskunde aan curatoren UvA, 14-07-30. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1930 
nr. 219; GAA 279: 164. 
886 Zie not. fac. geneeskunde RUG 10-9-1928; GA 46: 602. 
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Zo zou de op de begane grond gevestigde cursuszaal voor microscopie niet alleen meer ten dien-

ste staan van het embryologisch onderwijs, maar ook voor dat in de histologie en zouden ook op 

de eerste verdieping een aantal onderwijsruimten gedeeld worden: de twee ruimten bedoeld voor 

het anatomisch onderwijs (de studiezaal en een ruimte voor anatomische preparaten die bij het 

college werden getoond), zouden worden verbouwd tot één cursuszaal bedoeld voor zowel em-

bryologie als histologie.887 Tenslotte zou er een nieuwe bibliotheek worden ingericht waar zowel 

de boekerijen van de anatomie (en dus ook embryologie) en die van de histologie konden wor-

den ondergebracht. 

Het resultaat van zijn plannen zou Woerdeman niet meer meemaken, want terwijl de verbouwing 

nog in volle gang was wisselde hij begin 1931 andermaal van leerstoel en laboratorium.  

5. Naar Amsterdam: Woerdeman de favoriet van wijlen Bolk  

5.1 De opvolging van Bolk  

17 juni 1930 overleed Lodewijk Bolk op de leeftijd van 63 jaar. Voor zijn opvolging noemde de 

medische faculteit de volgende kandidaten: J.A.J. Barge, Chr. van Gelderen, W.A. Mijsberg, H.M. 

de Burlet, en zoals gezegd M.W. Woerdeman. Het is waarschijnlijk dat de opmerkingen die de 

faculteit over deze kandidaten maakte grotendeels waren overgenomen van de persoon die het 

beste op de hoogte was geweest van de beschikbare anatomen en de beste kandidaat voor de 

Amsterdamse leerstoel: Bolk zelf. Dat komt vooral naar voren in de nadruk op het wetenschap-

pelijk onderzoek van de kandidaten.  

Over Barge, die in 1919 tot hoogleraar in Leiden benoemd was, schreef de faculteit: “het is op-

merkelijk, dat, afgezien van enkele casuistische mededeelingen, sindsdien van zijn hand weinig 

wetenschappelijk werk is verschenen.” Hoewel hij een uitstekend docent en organisator was, 

meende de faculteit dat hij niet in aanmerking moest komen voor de vacature Bolk. 

Over Van Gelderen, de jongste van Bolks leerlingen, werd gemeld dat hij weliswaar een accurate, 

ijverige wetenschapper was met veel vergelijkend anatomische publicaties op zijn naam, maar 

ook dat hij zich in die artikelen wel een aantal malen herhaalde. Het scheen de faculteit “dat het 

belang zijner resultaten niet in overeenstemming is (...) met de uitvoerigheid en talrijkheid van 

zijner publicaties.” Nergens toonde zijn werk een poging naar een nieuwe richting. Hoewel van 

Gelderen meerdere keren tijdens de ziekte van Bolk diens colleges met ijver een nauwkeurigheid 

had waargenomen, mocht de dankbaarheid van de universiteit hiervoor geen motief zijn om hem 

voor de vervulling van de vacature ernstig in aanmerking te laten komen. 

Dan De Burlet. Hoewel diens anatomisch en embryologisch onderzoek beschrijvend van aard 

was, bevatten zijn publicaties anders dan de meeste van het toenmalige studies doorgaans een 

bepaalde vraagstelling als uitgangspunt voor het onderzoek. Men doelde hier op de steeds luider 

wordende kritiek op het beschrijvende evolutionair-morfologisch onderzoek: het vergelijken van 

delen van allerlei dieren slechts voor de vergelijking alleen.888 Daarnaast kenmerkten de onder-

                                                 
887 ‘Schetsontwerp van den geprojecteerden Uitbouw van Anatomie + Histologie, behorend bij schrijven van curato-
ren der Rijksuniversiteit te Groningen dd. 28 October 1929’. Archief curatoren RUG tot 1933, stukken betreffende 
het beheer van verzamelingen, gebouwen en terreinen; 52: 924.  
888 Ook Bolk deelde deze kritiek. Hij zelf had immers zijn vergelijkend anatomisch onderzoek steeds ondernomen in 
het kader van één van zijn eigen wetenschappelijke theorieën (zie o.a. hoofdstuk 5). Zie ook de oratie van Woerde-
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zoekingen van de Burlet zich door zorgvuldigheid en technische bekwaamheid. Vanaf 1920 be-

wees hij steeds meer dat hij niet alleen oog had voor de anatomische kant van vraagstukken, 

maar ook voeling wilde houden met de fysiologie.889 Hij had getoond dat hij met een persoonlijke 

beschouwingswijze problemen wist te vinden en bestuderen die ook voor de praktische weten-

schap van waarde waren.  

Over de volgende kandidaat, Mijsberg, wist de faculteit dat Bolk hem, na Woerdeman, het meest 

geschikt had bevonden. Zijn werk “draagt in opvallende wijze het karakter van Bolk’s laboratori-

um; het beweegt zich hoofdzakelijk op het gebied van de vergelijkende anatomie en descriptieve 

embryologie” met daarnaast “een sterke neiging naar vergelijkend anatomische en phylogeneti-

sche beschouwingen van algemeenen aard.” In het laatste kwam sterk de invloed van Bolks foe-

talisatietheorie tot uiting. Verder werd genoemd dat Mijsberg zich in Indië ook op antropolo-

gisch terrein onderzoek had gedaan. “Evenals eigenlijk alle leerlingen van Bolk is prof. Mijsberg 

een uitstekend docent. Geroemd wordt zijn organisatievermogen, zooals dit bij de inrichting van 

het nieuwe laboratorium te Weltevreden is gebleken.” 

Tot slot kwam Woerdeman – Bolks favoriet - aan bod. Voor haar oordeel was de faculteit bij 

Van Wijhe te rade gegaan. Die had slechts lovende woorden “Hij brengt nieuw leven in de oude 

anatomie door zijn enthousiasme, niet alleen voor de experimenteele ontwikkelingsgeschiedenis, 

maar ook voor de experimenteele anatomie. Hij is een voortreffelijk organisator, die wegens het 

groote aantal studenten het grootbedrijf op het laboratorium heeft ingevoerd. Niet alleen vindt 

hij nog tijd tot eigen onderzoek, maar hij weet ook zijn assistenten en zelfs candidaat-studenten 

tot wetenschappelijk werk aan te sporen.”  

De Amsterdamse medische faculteit erkende dat Woerdeman in amper vier jaar in Groningen 

veel bereikt had, zowel op het gebied van de experimentele embryologie als de moderne (functi-

onele) anatomie. Ook zijn lessen werden vanwege hun helderheid zeer geroemd. De faculteit be-

sloot dan ook aangaande de eerste kandidaat: “Met prof. Bolk zijn wij eenparig van meening, dat 

de benoeming van prof. Woerdeman een belangrijke aanwinst voor onze faculteit zou zijn en een 

waarborg voor het handhaven van den goeden naam der ontleedkundige school van Amster-

dam.” Behalve zijn verdienste als geleerde, als docent en als organisator, “spreekt hiervoor met 

klem de proefondervindelijke richting van zijn wetenschappelijk werk.” Dit was ook de voor-

naamste reden waarom ook wijlen Bolk onder al zijn oud-leerlingen Woerdeman als zijn enig 

aangewezen opvolger beschouwde.  

Wel was de faculteit overtuigd, dat voor de benoeming van een experimenteel anatoom verbou-

wing en uitbreiding van het laboratorium nodig waren. Het gemeentebestuur moest hiertoe wel 

bereid zijn, zodat het anatomisch onderwijs aan de eisen van de tijd kon voldoen.  

Over de tweede kandidaat was het moeilijker besluiten. De keuze ging tussen De Burlet en Mijs-

berg. Mijsberg was dan wel een betere organisator en een uitstekend docent, toch meende de fa-

culteit dat ook De Burlet, die nog nooit aan het hoofd van een lab gestaan had, het hoogleraar-

schap prima zou kunnen vervullen. Vooral plaatste de faculteit het wetenschappelijk werk van de 

                                                                                                                                                        

man in Groningen, waar hij Bolk noemde als een van de kritische vergelijkend anatomen). De opmerking over De 
Burlet toont hoe waarschijnlijk het is dat de kandidatenlijst oorspronkelijk van Bolk afkomstig was. 
889 De Burlet werkte sinds 1916 de anatomische gegevens uit voor het fysiologisch onderzoek naar het gehoor- en 
evenwichtsorgaan van Prof. Magnus en Dr. de Kleijn. Het werk van De Burlet werden door beide fysiologen zeer 
geprezen. (Afschrift brief fac. geneeskunde aan curatoren RUG X-4-1926, met bijlagen. Ingekomen stukken en mi-
nuten uitgaande stukken fac. geneeskunde RUG 2-1-1922-21-12-1926; GA 46: 609). 
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Burlet boven dat van Mijsberg. De Burlets werk stond dichter bij de moderne, meer functionele 

proefondervindelijke richting en droeg meer een eigen karakter dan dat van Mijsberg, dat meer in 

het verlengde van Bolks onderzoek lag. Het probleem met Mijsberg was echter vooral dat hij een 

neiging had tot te theoretische beschouwingen. De Burlet werd daarmee als tweede kandidaat 

gekozen.890 

De curatoren sloten zich volledig bij de mening van de faculteit aan. In een brief aan B en W 

stipte ze enkele punten aan uit de aanbeveling van de faculteit. Ondermeer hoe Van Wijhe “in 

warme geestdriftige bewoordingen” over Woerdeman had geschreven. Ook curatoren achten 

diens benoeming van zeer groot belang voor de universiteit. Ze vermoedden echter eveneens dat 

met zijn komst het bestaande laboratorium ingrijpend veranderd moest worden, “daar de over-

gang van de vroegere morphologische richting naar de moderne experimenteele methode in de 

anatomie nu eenmaal speciale voorzieningen met zich medebrengt.”  

Het is opvallend dat curatoren in hun aanbeving aan B en W nergens het woord embryologie 

noemden. Het noemen van het belang van anatomie in vivo en de andere nieuwe technieken voor 

het onderwijs (en onderzoek in relatie hiertoe) alleen was wellicht krachtiger. Ook de details en 

de omvangrijkheid van Woerdemans uitbreidingen lieten ze voorlopig achterwege. Het noemen 

hiervan in dit vroege stadium zou de gemeenteraad wel eens kunnen doen besluiten tot de be-

noeming van de tweede kandidaat over te gaan.891 

5.2 Woerdemans wensen in Amsterdam 

Voorafgaand aan hun aanbeveling aan B en W wilden de curatoren echter eerst van Woerdeman 

weten welke veranderingen hij wenste. “De Faculteit heeft terecht vermoed, dat ik wijzigingen in 

het anatomisch laboratorium aldaar noodzakelijk acht,” schreef Woerdeman terug.892 De intro-

ductie van het experiment in de morfologie kon niet zonder de toepassing van nieuwe technische 

hulpmiddelen, zoals de “röntgendoorlichting” en “kinematographie”. Woerdeman schreef verder 

dat gezaghebbende morfologen in deze nieuwe richting het enige heil voor de anatomie zagen en 

dat het hem vreugdevol stemde, dat zelfs zijn leermeester Bolk de laatste jaren die mening was 

toegedaan.893 

Bolks Amsterdamse lab was uitsluitend gebouwd en ingericht voor de descriptieve anatomie. 

Voor praktisch embryologisch onderwijs en experimenteel embryologisch onderzoek waren geen 

faciliteiten. Om er voor te zorgen dat experimenteel werk op het gebied van de functionele ana-

tomie en embryologie mogelijk werd, zou de reorganisatie naast het gebouw zelf ook het instru-

mentarium en het personeel moeten betreffen.  

Woerdeman wist te melden dat Bolk zelf bij herhaling had gezegd dat zijn lab ‘vol’ was, en dat 

bijvoorbeeld museum en bibliotheek te klein waren. Voor het onderbrengen van een geheel 

nieuwe embryologische afdeling was uitbreiding en verbouwing dus noodzakelijk. 

                                                 
890 Rapport fac. geneeskunde aan curatoren UvA, 14-07-30. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1930 
nr. 219; GAA 279: 164. 
891 Afschrift brief curatoren UvA aan gemeenteraad Amsterdam, 20-9-1930. Ingekomen en uitgaande stukken cura-
toren UvA 1930 nr. 219; GAA 279: 164.  
892 Brief Woerdeman aan Delprat, 12-9-1930; Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1930 nr. 219; GAA 
279: 164.  
893 Woerdeman noemde in dit geval de een publicaties uit het tijdschrift Methods and problems of Medical Education van 
de van de Rockefeller Foundation als referentie. In zijn Amsterdamse oratie specificeerde hij de bron: het artikel 
‘The modern scope of Anatomy’ van de Amerikaanse anatoom S.R. Detwiler. 
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Als belangrijkste uitbreiding stelde Woerdeman een uitbouw voor van het museum en de daar-

onder gelegen snijzaal. Op één hoog zou deze uitbouw zo tegemoet komen aan het tekort aan 

museumruimte, terwijl de ruimte op de begane grond kon worden benut als studie- en demon-

stratiezaal voor de studenten. De bestaande studiezaal (onder de collegezaal) zou vrijkomen en 

kunnen dienen voor de functionele anatomie. Het souterrain onder de uitbouw zou kunnen die-

nen als injectie en maceratieruimte. Het afzonderlijke gebouwtje dat voor de laatste doeleinden 

bestemd was, zou dan als dierenstal kunnen worden ingericht.894 Door tenslotte de inrichting in 

de rest van het gebouw te moderniseren en een aantal kamers een andere bestemming te geven, 

meende Woerdeman dat een anatomisch lab kon worden verkregen dat voor het werk in de mo-

derne geest geschikt zou zijn. 

Voor de inrichting van de afdeling embryologie zag Woerdeman twee mogelijkheden. Eén optie 

was om de ruimten van het herseninstituut bij het lab te voegen. Deze vertrekken achtte hij vol-

doende geschikt om een moderne afdeling voor experimentele morfologie onder te brengen. Als 

dit niet mogelijk was, zou de tweede optie een uitbouw zijn die minstens evenveel ruimte 

bood.895 

 

Nadat de curatoren door Woerdeman van deze ingrijpende verbouwingsplannen op de hoogte 

waren gesteld werd hij door hen aan B en W aanbevolen. Woerdeman werd op 8 oktober door 

de gemeenteraad benoemd.896 Hij stelde echter dat er voor de inrichting van een afdeling voor 

functionele anatomie en experimentele morfologie natuurlijk meer nodig was dan alleen ruimte: 

er moest ook instrumentarium, personeel en extra geld voor onderzoek en onderwijs bij ko-

men.897  In december 1930 gaf hij hierover zijn wensen door.  

Ten eerste meende hij dat de huidige assistentie voor het anatomisch onderwijs niet zou hoeven 

worden uitgebreid als ook het aantal studenten niet groeide. Voor embryologie was het een heel 

ander verhaal. Zoals al gezegd werd er bij Bolk geen praktisch onderwijs in de embryologie gege-

ven. Woerdeman wilde zo snel mogelijk met een dergelijke cursus voor studenten geneeskunde 

en biologie van start gaan. Het volle medische curriculum maakte het noodzakelijk dat dit op de-

zelfde uren zou plaatsvinden als het anatomisch practicum. Omdat de assistenten voor de ana-

tomie dan dus bezet waren was het noodzakelijk dat dit practicum geleid werd door een aparte 

hoofdassistent voor de embryologie. Hij voerde nadrukkelijk aan dat deze assistent een hoofdas-

sistent moest zijn, omdat het dan een vaste assistent betrof die routine en deskundigheid bezat 

om de leiding van de afdeling grotendeels op zich te nemen.  

Omdat deze leiding van het embryologische practicum een biologische vooropleiding vereiste in 

plaats van een medische zoals bij de leiding van het anatomisch practicum, wilde hij net als in 

Groningen een bioloog als hoofdassistent voor de embryologie aanstellen. Hij doelde hiermee op 

zijn Groningse assistent Raven.  

                                                 
894 Ook voor het houden van levende dieren (bijv. voor het verkrijgen van zoogdierembryo’s) had Bolk begrijpelij-
kerwijs nooit specifieke ruimten beschikbaar gemaakt. Voor zijn vergelijkend anatomisch onderzoek hoefde het ma-
teriaal niet (lang) in leven te blijven. Eén van Bolks ‘dierenstallen’ was de nabijgelegen dierentuin Artis.  
895 Brief Woerdeman aan Delprat, 12-9-1930. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1930 nr. 219; GAA 
279: 164. 
896 Brief gemeenteraad Amsterdam aan curatoren UvA, 14-10-1930. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren 
UvA 1930 nr. 219; GAA 279: 164.  
897 Brief Woerdeman aan Delprat, 1-10-1930. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1930 nr. 219; GAA 
279: 164.  
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Naast de hoofdassistent wilde hij ook net als in Groningen de beschikking hebben over een apar-

te preparateur en adjunct-assistente voor de embryologie. Deze adjunct-assistente was vooral 

nodig was voor het maken van microscopische series van embryo’s. Juist wanneer er meerdere 

onderzoekers op het lab werkzaam waren, hadden deze preparateur en assistente handen vol 

werk, zeker als ze daarnaast ook nog de verzamelingen van het onderwijs moesten uitbreiden. 

Woerdeman stelde verder dat er in Nederland maar één preparateur was die was opgeleid in de 

techniek voor experimentele embryologie. Hij doelde op zijn Groningse kracht Van der Pol. 

Voor het laboratorium als geheel beschouwde Woerdeman het verder als noodzakelijk dat het 

personeel werd uitgebreid met een instrumentmaker en wel specifiek iemand van het kaliber van 

zijn Groningse P.J. de Vries.  

Na de nieuw te benoemen krachten kwam Woerdeman te spreken over het bestaande technische 

personeel van het Amsterdamse lab. Dat bestond uit een preparateur, Scheyde, en twee onge-

schoolde krachten: de anatomiebediende en trouwe toeverlaat van Bolk Wiertz, die spoedig met 

pensioen zou gaan, en de stoker Van Tiel. Deze laatste zou Woerdeman ook willen belasten met 

de verzorging van de dieren die nodig waren voor de embryologie en hun onderkomens, de 

aquaria, terraria, vijvers en stal. Voor Scheyde stelde Woerdeman voor dat hij werd bevorderd in 

rang, vanwege zijn lange staat van dienst en uitstekend werk voor het anatomisch museum (iets 

wat Bolk al van plan was geweest).  

Tenslotte kwam Woerdeman toe aan de subsidie. Het bestaande bedrag dat het lab kreeg zou 

onvoldoende zijn wanneer er experimenteel gewerkt zou gaan worden. Er kwamen kosten bij 

voor de aanschaf van proefdieren, dierenverzorging, glaswerk, grondstoffen voor de instru-

mentmaker, voor röntgen- en kinofotografie, terwijl bovendien de gelegenheid moest bestaan 

om de verzamelingen met nieuwe stukken uit te breiden en instrumenten te vernieuwen etc.  

In Groningen, waar zijn ‘bedrijf’ zo veel kleiner was dan het in Amsterdam zou worden, beschik-

te Woerdeman over 8500 gulden per jaar, exclusief practicumgelden. Daarom verzocht hij de 

curatoren om voor het Amsterdamse lab een jaarlijkse subsidie van minstens fl. 9000, - voor te 

stellen aan B en W. Daarnaast hoopte hij ook nog een eenmalig bedrag te mogen ontvangen. 

Hoe groot dat zou zijn kon hij nu nog moeilijk inschatten, omdat hij nog niets wist over de ver-

bouwingsplannen.898   

De curatoren konden zich over het algemeen vinden in de wensen van Woerdeman en adviseer-

den hierover positief aan B en W,899 die de kosten van de wensen op de begroting van 1931 zet-

ten. Bovendien werd het door Woerdeman later gedane verzoek tot de aanstelling van de even-

eens van het Groningse lab afkomstige J.G. Rijskamp als amanuensis goedgekeurd.900 Rijskamp 

kwam in de plaats van Van der Pol, die toch besloten had in Groningen te blijven. Hoewel Rijs-

                                                 
898 Brief Woerdeman aan curatoren UvA 2-12-1930. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1930 nr. 439; 
GAA 279: 166. Het totale bedrag was fl. 15.500,-. 
899 Brief Delprat aan curatoren UvA 22-12-1930 en afschrift brief curatoren UvA aan B en W Amsterdam, 2-2-1931. 
Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1930 nr. 439; GAA 279: 166. 
900 De eerste assistent embryologie Raven werd benoemd op een jaarsalaris (fl. 4000,-) dat gelijk was aan dat van de 
prosector bij de anatomie en kwam dus hiermee in het gewicht van de functie overeen. Naast de genoemde aanstel-
lingen werden hem ook twee student-assistentplaatsen voor de embryologie toegekend. Het totaal aan personele 
kosten voor het lab  werd daarmee 32.445,- Bij de dood van Bolk was het bedrag aan personele kosten 17.195,- ge-
weest; in Groningen was het voor het hele lab 16.506,- geweest. Afschrift brief B en W Amsterdam aan Woerdeman 
11-3-1931; afschrift brief curatoren UvA aan B en W Amsterdam, 13-3-1931; interne memo curatoren UvA. 3-1-
1931. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1930 nr. 439; GAA 279: 166. 
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kamp minder goed ingevoerd was in het technische embryologische werk dan Van der Pol zou 

hij in Amsterdam toch vergelijkbaar werk gaan doen. Het enige waarin curatoren niet meegingen, 

betrof de salarisverhoging van de bestaande preparateur Scheyde en die van stoker Van Tiel, ook 

al werd diens functieomschrijving uitgebreid.901  

De honorering van Woerdemans personele wensen betekende bijna een verdubbeling van het 

aantal medewerkers op het laboratorium. Bovenal was het een ware Groningse invasie. Niet 

minder dan vier krachten nam Woerdeman uit het noorden mee. Naast de technici De Vries en 

Rijskamp en de hoofdassistent Raven verhuisde ook de Groningse adjunct-assistente voor de 

embryologie, juffrouw M.G. IJkel, in de loop van 1931 naar Amsterdam. In feite nam Woerde-

man grotendeels zijn niet-materiële experimenteel embryologische onderzoekslab mee naar Am-

sterdam, iets wat tegenwoordig niet ongebruikelijk is bij ‘transfers’ van hoogleraren.  

5.3 Inaugurele rede: het moderne morfologische onderzoek en onderwijs 

Op 19 januari 1931 hield Woerdeman zijn inaugurele rede, waarin hij de toehoorders een schets 

wilde geven van de problemen waarmee een anatoom zich bezighield, problemen die zoveel an-

ders waren dan nog slechts enkele decennia daarvoor. Natuurlijk doelde hij hier op de evolutio-

naire morfologie, die hij ook al in eerdere redes noemde.902 Het merendeel van de toenmalige 

anatomen volgde inmiddels Roux’ causaal-analytische experimentele morfologische methode, zo 

stelde hij. 

Vervolgens ging Woerdeman nader in op de methoden en praktijken van de experimenteel em-

bryoloog. Dat deze de inrichting van anatomische instituten blijvend had veranderd behoefde 

geen betoog. “Thans vindt men daar behalve het instrumentarium voor microchirurgische ingre-

pen op embryonen, gelegenheid voor het houden en kweeken der proefdieren, dierenstallen, ter-

rarium- en aquariumkamers, waaronder koel gehouden vertrekken en verwarmde om het moge-

lijk te maken het leggen van eieren te beïnvloeden, terwijl in den tuin een groot aantal vijvers 

dient te worden aangelegd, die voor het houden van verschillende dieren speciaal moeten zijn 

ingericht (...) Maar ook zal de anatoom thans moeten kunnen beschikken over een chirurgische 

afdeeling voor zijn proeven op zoogdieren, over een broedkamer die constant op 37 °C kan 

worden gehouden (...) voor weefselkweek (…) [maar] die ook voor het uitvoeren van ingrepen 

op embryonen in utero en vogeleieren zeer geschikt is. Ten slotte kan ook een microkinemato-

graphische inrichting niet worden gemist. Het is een onontbeerlijk hulpmiddel geworden om (…) 

de uiterst subtiele operaties en haar gevolgen aan een groote schare studenten te kunnen ver-

toonen.”903 

Na zijn bespreking van de experimentele embryologie stapte Woerdeman over op de anatomi-

sche afdeling van een modern lab. “[D]e tijd is voorbij dat de anatoom met scalpel, pincet, schaar 

en microscoop fundamenteele ontdekkingen kon doen.”904 De moderne anatoom had zijn on-

                                                 
901 Vooral voor preparateur Scheyde was dat natuurlijk teleurstellend, omdat Bolk al van plan was geweest bij de 
curatoren aan te kaarten  om hem te bevorderen als blijk van waardering voor zijn lange staat van dienst en presta-
ties voor het anatomisch museum. Vanwege zijn onverwacht snelle dood was de brief die hij hierover schreef nooit 
verstuurd. De curatoren besloten uiteindelijk dat verhoging van het salaris met 200,- per jaar voldoende was. Brief 
Delprat aan curatoren UvA, 22-12-1930 en afschrift brief curatoren UvA aan B en W Amsterdam, 2-2-1931. Inge-
komen en uitgaande stukken curatoren UvA 1930 nr. 439; GAA 279: 166. 
902 Woerdeman, In de werkplaats van een hedendaagsch anatoom (1931) 6. 
903 ibid. 12-13. 
904 ibid. 15. 
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derzoek aangepast aan de nieuwe omstandigheden en gebruikte daarom allerlei moderne hulp-

middelen. Een belangrijke hiervan was de röntgentechniek. 

Röntgen was voor de anatoom van onschatbaar belang geworden omdat hij zo in staat was om 

anatomisch onderzoek bij de levende mens te verrichten. Hiermee kon hij inzicht krijgen in de 

vorm en ligging van organen tijdens het leven; deze verschilde enorm van die bij het dode li-

chaam. Daarnaast maakte deze techniek het mogelijk om anatomische verhoudingen van bij-

voorbeeld ledematen in functie te bestuderen. Hierdoor kwam menige samenhang tussen vorm 

en verrichting aan het licht die door sectie niet zou zijn ontdekt.905 

Toch stelde Woerdeman dat het niet primair de technieken waren geweest die het anatomisch 

onderzoek hadden veranderd. Het was vooral de geheel andere gedachtegang geweest. De aanzet 

hiertoe kwam natuurlijk van de causaal-analytische experimentele embryologie. Omdat de ana-

toom niet meer terugschrok voor toepassing van fysiologische methodes zoals het experiment 

kon hij het functionele onderzoek van de “volwassen vorm” met behulp van die al genoemde 

nieuwe technieken dus daadwerkelijk uitvoeren. De al genoemde studie van de fysiologie van de 

lichaamsbewegingen was een goed voorbeeld. Kennis op dit gebied ontbrak grotendeels, en dat 

terwijl deze vooral voor orthopedie cruciaal was. Woerdeman: “[D]e physioloog hield zich met 

dit vraagstuk weinig bezig, daar het van hem zeer uitvoerig anatomisch onderzoek vereischte, 

terwijl de anatoom zich niet gaarne op een terrein begaf, waar een uitgebreide mathematische 

kennis en het toepassen van physiologische onderzoekingsmethodes noodzakelijk is.”906 Woer-

deman meende dat de anatomen, nu zij zich meer op de functionele anatomie richtten, de aan-

gewezen personen waren om zich op de studie van de bewegingsleer te storten.907 Noodzakelijk 

voor dit onderzoek was de mogelijkheid om gewone en stereoscopische röntgenfoto’s en norma-

le en vertraagde films van de bewegingen op te nemen. Iets waar hij in Groningen ervaring mee 

had opgedaan.  

Tot slot: welke veranderingen streefde Woerdeman na in het onderwijs? Hij stelde dat in kringen 

van medici de evolutionaire morfologie er de oorzaak van was geweest dat de waardering voor de 

anatomie aanzienlijk was gedaald. Woerdeman verwachtte dat deze weer terugkeerde met de her-

nieuwde toenadering tot de fysiologie. De anatoom maakte immers deel uit van de medische fa-

culteit. Hij leidde geen morfologen op maar toekomstige artsen.  

Als aanstaande medici bij de anatomie zou worden geleerd door welke factoren de vormverhou-

dingen ontstaan, door welke ze in stand gehouden worden en hoe de structuur samenhing met 

de functie, dan zou hij leren inzien dat het vak hem meer bood dan de noodzakelijke kennis van 

de bouw van het menselijk lichaam. De anatomie zou hem een stevige basis geven voor zijn toe-

komstig medisch handelen. 

Ook het praktisch onderwijs moest op deze nieuwe inzichten gefundeerd worden. Zelfverrichte 

sectie moest de grondslag blijven. Omdat het echter bij het groeiend aantal studenten steeds 

moeilijker werd dit onderwijs goed te verzorgen, zou ook moeten worden overgegaan tot de-

monstraties van door assistenten verrichte secties en het vertonen van films die het verloop van 

de sectie weergeven. Tijdig zou een verzameling demonstratiepreparaten en een archief van stu-

diefilms moeten worden aangelegd.  

                                                 
905 ibid. 16-17. 
906 ibid.  20. 
907 ibid.  21. 
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Daarnaast meende Woerdeman dat het wenselijk was “aan de sectie te laten aansluiten de studie 

van het reliëf van het levende lichaam in verschillende houdingen, op verschillende leeftijden, in 

rust en gedurende beweging. Inspectie worde aangevuld met palpatie en percussie, met Röntgen-

doorlichting of het vertoonen van Röntgen-photo’s.” 908 Zo kon optimaal op het verband tussen 

vorm en functie worden gewezen. De anatoom moest in zijn onderwijs voeling houden met zijn 

klinische ambtgenoten en in zijn lessen wijzen op de resultaten die het klinisch onderzoek had 

opgeleverd. Sectie, hoe onmisbaar ook, was toch slechts een onvolledig hulpmiddel voor het 

verkrijgen van inzicht in de samenhang van vorm en verrichting.  

6. De omvorming van Bolks ontleedkundig laboratorium  

6.1 Veranderingen in de inrichting  

In afwachting van de grote verbouwing gebruikte Woerdeman het voorjaar van 1931 om een be-

gin te maken met de herinrichting van het laboratorium waar de geest van Bolk nog zo nadruk-

kelijk aanwezig was.909 Hij inventariseerde het bestaande instrumentarium en maakte een lijst van 

nieuw aan te schaffen materieel. Tenslotte startte hij met de eerste veranderingen ten behoeve 

van het (te vernieuwen) anatomisch en het nieuwe embryologisch onderwijs.  

Tot de eerste nieuwe aanschaffen behoorde relatief eenvoudig materieel voor vooral embryolo-

gisch werk: een nieuwe microtoom, 1000 stuks objectglazen en evenzoveel dekglazen voor mi-

croscopische preparaten, glazen maatbekers, stopflessen en erlenmeyers, een bad voor de ver-

warming van paraffine voor inbedding van embryo’s en een huishoud bakoven die dienst zou 

doen als droogsterilisator en autoclaaf.910  

Ook met het onderwijs in vivo begon Woerdeman voortvarend. Bij de directeur van de Arbeids-

beurs diende hij het verzoek in om daar aan te kondigen dat hij mannelijke en vrouwelijke 

naaktmodellen zocht voor zijn onderwijs, “opdat werkloozen (..) kunnen zien, dat op die wijze 

iets voor hen te verdienen valt.” Woerdeman zocht “bij voorkeur jeugdige personen, normaal 

gebouwd, krachtig en liefst mager, beschikbaar gedurende de middaguren.”911 

Wat betreft het anatomisch onderwijs verzocht hij ook een wijziging te mogen doorvoeren in de 

regeling van het zogenaamde breekgeld. Deze maatregel was ooit ingesteld als een extra vergoe-

ding, te betalen door de studenten voor het materiaal dat ze tijdens hun practica in de laboratoria 

van bijv. fysiologie of anatomie verbruikten. Bij de anatomie werden met dit geld de kosten voor 

conserveervloeistoffen van de lichamen betaald. De studenten betaalden per preparaat waaraan 

ze werkten een bepaald bedrag. 

De belangrijkste reden waarom Woerdeman deze regeling wilde veranderen had te maken met de 

nieuwe vormen van anatomisch onderwijs. Behalve om de betaling van de naaktmodellen ging 

                                                 
908 ibid. 23. 
909 De inrichting weerspiegelde volledig het onderzoek van Bolk. Ook het oude ondersteunende personeel deed nog 
sterk aan Bolk denken. De oude preparateur en knecht Scheyde en Wiertz waren beiden al vrijwel vanaf het begin 
van diens professoraat bij hem werkzaam geweest. 
910 Brief Instrumenthandel G.B. Salm aan Woerdeman, 12-1-1931; Brief firma Cogit, Parijs aan Woerdeman, 14-2-
1931; Brieven I. Stork, laboratorium utensilien aan Woerdeman, 31-3-1931 en 25-4-1931;  brief P.J. Gaillard, (Histol. 
Lab. Leiden) aan Woerdeman, 2-3-1931. AEL, stukken betreffende (...) de aanschaf van benodigdheden voor het 
laboratorium 1931-1941; SAA 30265: 453. 
911 Afschrift brief Woerdeman aan directeur van de arbeidsbeurs, 16-2-1931. AEL, stukken betreffende de aanname, 
begeleiding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
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het om de aanschaf van andere conserveermiddelen (“Ik zou gaarne andere conserveeringsme-

thodes voor het materiaal toepassen”) en van materiaal voor de röntgenanatomische demonstra-

ties. Omdat het snijpracticum niet meer de enige vorm van praktisch anatomisch onderwijs zou 

worden, en ook de nieuwe vormen wel degelijk bekostigd moesten worden zou breekgeld heffen 

op preparaten lastig worden. Daar echter de kosten van het practicum als geheel wel zouden stij-

gen wilde Woerdeman er daarom toe overgaan om aan het begin van de cursus per student 10 

gulden te vragen. Tevens wilde Woerdeman voor het in de toekomst te geven (facultatief) em-

bryologisch practicum 5 gulden per student vragen.912  

Het eerste embryologisch practicum werd in het najaar van 1931 gehouden. Bij gebrek aan alter-

natieve ruimten was de studiezaal voor dit doel ingericht.  

 

In het voorjaar van 1931 kreeg Woerdeman een tegenvaller te verwerken. Aan de curatoren deed 

hij in april het verzoek of hij in afwachting van de gewenste uitbreiding van het laboratorium drie 

ruimten in het gebouw, die tot dan toe als museumruimte dienst deden mocht inrichten als werk-

ruimte.913 Woerdeman voerde aan dat deze tijdelijke maatregel nodig was vanwege de uitbreiding 

van het personeel en de noodzaak om een begin te maken met technisch en wetenschappelijk 

werk. Om als laboratoriumruimte te dienen was het echter wel nodig dat in de kamers gas, water 

en elektriciteit aangesloten werden.  

Naar aanleiding van het verzoek had Woerdeman bezoek gekregen van Dr. van Oss, de gemeen-

telijk bezuinigingsinspecteur. Hij had Woerdeman geadviseerd deze ruimten voor dit doel defini-

tief in te richten zodat dan de “verschillende voor het onderwijs noodige instrumenten aange-

schaft en opgesteld zullen kunnen worden.”914 Waarschijnlijk liet Van Oss hierbij doorschemeren 

dat de grote verbouwing van het laboratorium nog wel enige tijd op zich zou laten wachten.  

Woerdeman had zelf steeds voor ogen gehad dat hij met de aanvraag voor het instrumentarium 

zou wachten tot de begroting van de verbouwing gereed zou zijn. Dan zou hij de aanvraag van 

de instrumenten tegelijk indienen met die van de verbouwing. Hij was er immers van uit gegaan 

dat de verbouwing, uithuizing van het herseninstituut en reorganisatie van de bestaande ruimten 

spoedig zou beginnen. “Nu het waarschijnlijk nog vrij lang zal duren, alvorens de verbouwing 

van het Ontleedkundig Laboratorium tot stand zal komen en dus voorloopig onderwijs en we-

tenschappelijk werk nog in het bestaande gebouw zal moeten plaatsvinden,” leek het hem bij na-

                                                 
912 Klad brief Woerdeman aan curatoren UvA, 17-4-1931. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en 
ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
913 Klad brief Woerdeman aan B en W van Amsterdam, 16-4-1931. AEL, ingekomen stukken en afschriften van 
uitgaande stukken van Prof. Dr. M.W. Woerdeman, directeur (...) 1931-1934; SAA 30265: 442. Memo curatoren 
UvA, 3-6-1931. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1931 nr. 231; GAA 279: 170. Woerdeman doelde 
waarschijnlijk op drie kamers in de rechtervleugel op de begane grond, die Bolk in zijn plattegrond uit 1909 bestemd 
had voor “Onderzoekingsmateriaal”, “Schedels bekkens enz.” en “Oude preparaten Instrumenten enz.” Het was 
ondermeer het plaatsgebrek in het oude lab. voor dit soort onderzoeksmateriaal, dat Bolk indertijd als reden had 
opgegeven voor nieuwbouw. Wat Bolk als onderzoekingsmateriaal bestempelde, moest bij Woerdeman als muse-
ummateriaal wijken voor werkruimte. Dit verschil markeert het onderscheid tussen de oude morfologie van Bolk en 
de nieuwe van Woerdeman. Het materiaal verdween uiteindelijk naar een van de zolders en kelders van het lab. 
914 Memo curatoren UvA, 3-6-1931. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1931 nr. 231; GAA 279: 170. 
279: 170, 231 (1931) 
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der inzien inderdaad handig alvast het instrumentarium aan te vragen, stelde Woerdeman met 

enige teleurstelling in juni aan curatoren.915  

Waar ontbrak het allemaal aan? Allereerst was de inrichting van werkplaats van de instrument-

maker gebrekkig en bovendien was die niet voorzien van instrumentarium voor het uitvoeren 

van zijn illustratiewerk. Daarnaast ontbraken er instrumenten voor fotografie. Woerdeman te-

kende op: een camera met atelierstatief, een vergrotingsapparaat voor collegeplaten, ontwikke-

lingsbakken en tenslotte een installatie voor microfotografie inclusief een microscoop met alle 

toebehoren. Ook voor het doen van onderzoek, vooral dierproeven, ontbraken de middelen. Zo 

waren er ondermeer een uitrusting van operatie-instrumenten, een zogenaamde micromanipula-

tor met hulpinstrumenten, een broedmachine voor kippeneieren, een sterilisator, centrifuge en 

prismarotator, en natuurlijk dierenkooien, terraria en aquaria (waaronder verwarmbare en zeewa-

teraquaria) nodig. Voor het theoretisch onderwijs ontbrak het in de collegezaal aan een epidi-

ascoop en microprojectie-inrichting en daarom stonden deze instrumenten dus ook op de lijst. 

Daarnaast ontbrak het aan middelen voor het praktisch embryologisch onderwijs, waarmee 

Woerdeman na de zomer een begin wilde maken. Hiervoor waren zoal nodig: drie slede micro-

tomen, zes eenvoudige demonstratiemicroscopen met optiek, een grote en twee kleine paraffi-

nestoven, glaswerk, belichtingslampen voor op werktafels en diverse kleine instrumenten als spa-

tels, pincetten, schaartjes en branders. Tenslotte wees Woerdeman er op dat in de bibliotheek 

van het laboratorium de belangrijkste naslagwerken op het gebied van de ontwikkelingsmechani-

ca ontbraken - boekwerken en tijdschriften die de onderzoekers vrijwel dagelijks nodig hadden. 

Alles tezamen zou met de aanschaf van deze instrumenten en andere middelen een bedrag van 

fl.15.500,- gemoeid zijn. 

Woerdeman benadrukte hoe noodzakelijk de aanschaf van de middelen was door te stellen dat er 

op dat moment drie promovendi onderzoek deden op zijn lab: twee biologen en één arts. Na de 

zomer zou daar nog een arts bijkomen en bovendien een Belgische doctor, die met een beurs 

namens de Belgische regering zich bij hem kwam bekwamen in de embryologie. Dit betekende 

dus dat er vijf extra onderzoekers zouden werken. Daarbij hadden inmiddels ook enkele studen-

ten een plek aangevraagd om onderzoek te mogen doen en hadden Utrechtse studenten biologie 

hem verzocht een cursus in ontwikkelingsmechanica te geven.916 

Woerdemans verzoek werd na instemming door curatoren ingediend bij B en W.917 

6.2 Crisis  

Met het besluit van de aanschaf van instrumentarium en definitieve inrichting hiermee van de 

drie kamers was een van de belangrijkste redenen voor de verbouwing - het ontbreken van ruim-

ten voor de embryologie - grotendeels vervallen en daarmee de verbouwing als geheel minder 

noodzakelijk gemaakt. 

Het was dan ook niet vreemd dat de curatoren zich begin 1932 afvroegen of de nieuwbouw 

überhaupt wel nodig was. Woerdeman had echter nog voldoende argumenten over. Hij stelde 

                                                 
915 Brief Woerdeman aan curatoren UvA, 2-6-1931. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1931 nr. 231; 
GAA 279: 170.  
916 ibid. 
917 Afschrift brief curatoren UvA aan B en W Amsterdam, 17-6-1931. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren 
UvA 1931 nr. 231; GAA 279: 170.  
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dat de gemeenteraad bovendien vóór de verbouwing en herinrichting had gestemd, zij het een 

aangepaste, afgeslankte versie die nog steeds 450.000 gulden kostte.  

Ten eerste noemde Woerdeman als noodzaak voor de verbouwing nu de onhygiënische toestand 

van de kadaverkelder. Belangrijker voor hem was natuurlijk het gebrek aan onderzoeksruimte. 

Het lab bezat oorspronkelijk slechts werkkamers voor hoogleraar, twee adjunct-assistenten en 

een prosector. Voor de assistenten - zowel die van de anatomie als van de embryologie - was 

geen onderzoeksruimte beschikbaar. Daarnaast ontbraken werkplaatsen voor de amanuensis 

voor embryologie, de instrumentmaker en voor laboranten.  

Weliswaar had Woerdeman de al genoemde drie kamers ontruimd voor het onderzoek, maar tot 

zijn frustratie was de verbouwing van die kamers en vooral de aansluiting van gas en water nog 

niet uitgevoerd. De ruimten zouden plaats bieden aan zeven personen en daarmee in de ergste 

nood voorzien, maar door het ontbreken van enige voorlopige accommodatie was het ook hier, 

net als in de rest van het gebouw, al een jaar lang zeer behelpen geweest. Zonder verbouwing, 

besloot Woerdeman, zou wetenschappelijk werk in het laboratorium, behalve door prosector en 

professor, onmogelijk zijn. 

Het laatste punt waarin de verbouwing zou voorzien betrof Woerdemans eigen werkkamer. De 

voormalige werkkamer van Bolk was in de laatste tien jaar niet meer onderhouden en dus nodig 

aan een opknapbeurt toe. Bovendien waren de werktafel en verlichting niet geschikt voor expe-

rimenteel onderzoek en moesten dus vervangen worden.918 

Van uitstel kwam echter afstel. De belangrijkste oorzaak was de economische crisis. De effecten 

hiervan waren pas in de loop van 1930 in Nederland goed merkbaar geworden. Halverwege 1931 

werd duidelijk dat ook de universiteit zuiniger aan moest doen. Dure projecten als verbouwingen 

konden maar beter even op de lange baan worden geschoven. Verder kon alles gewoon doorgaan 

zoals gepland, wat ook terug te zien was in de al genoemde lijst met instrumenten die Woerde-

man voor onderwijs en onderzoek mocht aanschaffen. In 1932 eiste de crisis echter dat de uni-

versiteit drastischer maatregelen trof. Zo moest op de begroting voor de aanschaf van hulpmid-

delen - voor de gehele universiteit 176.351 gulden - 15% bezuinigd worden. Voor de medische 

faculteit betekende dit dat ze in totaal twaalfduizend gulden moest inleveren. 

Kon er op Woerdemans begroting worden bezuinigd? B en W vroegen aan de curatoren of dat 

niet gold voor het eenmalige bedrag van 15.500,- voor hulpmiddelen. Curatoren oordeelden daar 

echter negatief over. Het zou jammer zijn als Woerdeman niet in de gelegenheid gesteld werd 

“zoo spoedig mogelijk zijn onderwijs op de door hem wenschelijk geachte methode in te richten 

en de daarvoor direct noodzakelijke instrumenten enz. aan te schaffen.”919  

In de jaren erna, tot 1937, bleef het gemeentebestuur op de jaarlijkse kredieten van universitaire 

inrichtingen korten. Voor Woerdeman gold dat het jaarlijkse bedrag voor hulpmiddelen (in 1932 

nog fl. 6500,-) slonk tot fl. 4164,- in 1936 en 1937.920 

                                                 
918 Afschrift brief Woerdeman aan curatoren UvA, 23-3-1932. AEL, ingekomen stukken en afschriften van uitgaan-
de stukken van Prof. Dr. M.W. Woerdeman, directeur (...) 1931-1934; SAA 30265: 442. 
919 Rapport curatoren UvA over bezuiniging. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1932 nr. 22; GAA 
279: 172. 
920 Brief B en W Amsterdam aan Woerdeman, 16-9-1931, 2-3-1932, 8-3-1933, 4-3-1936, 27-2-1937. AEL, stukken 
betreffende het onderhoud van het gebouw 1930-1941; SAA 30265: 459. Woerdeman had zelf al aangegeven (brief 
Woerdeman aan curatoren, 2-6-1931. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1931 nr. 231; GAA 279: 170) 
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De korting op de budgetten was voor Woerdeman echter niet de grootste teleurstelling. Die 

kwam op 10 augustus 1933. Toen besloot de gemeenteraad namelijk om de uitvoering van de 

uitbreiding van zijn lab “met het oog op de tegenwoordige tijdsomstandigheden (…) voorloopig 

aan te houden.”921 

Woerdeman schreef hierop een brief naar de secretaris van curatoren in de hoop nog iets van de 

nieuwbouw te kunnen realiseren. “Ik zou er mij ook heel goed mee kunnen vereenigen, dat het 

werk over eenige jaren werd verdeeld. Maar ik moet er toch zeer op aandringen, dat er iets ge-

beurt, want ik ben wel voorlopig geholpen, maar moet mij toch vanaf 1930 reeds zeer behelpen 

en op den duur loopt het onderwijs spaak.”922 Het verzoek had geen resultaat. Er zat voorlopig 

niets anders op dan te berusten in de crisissituatie. 

6.3 Bezuiniging op personeel 

De bezuinigingsmaatregelen in crisistijd beperkten zich echter niet alleen tot de budgetten en het 

bevriezen van ver- en nieuwbouwplannen. In 1933 werd ook bekeken of er bezuinigd kon wor-

den op het personeel van de Universiteit. Hoogleraren moesten opgeven wie ze in dienst hadden 

en hierbij aangeven welke personeelsleden strikt bedoeld waren voor onderwijs, voor onderzoek 

of allebei, en welke functies voor onderwijs strikt onmisbaar waren. Verder moest worden opge-

geven welk gedeelte van het toegestane krediet voor hulpmiddelen aan onderwijs en wat aan on-

derzoek werd besteed.923 

Woerdeman begreep natuurlijk dat bij de bezuinigingen het onderzoek meer klappen te verduren 

zou krijgen dan het onderwijs. Bij zijn opgave stelde hij dan ook dat iedereen onmisbaar was 

voor het onderwijs. Zo waren zijn drie vaste assistenten, de prosector anatomie Rijnders, de eer-

ste assistent embryologie Raven en de assistent anatomie Mulder “vrijwel uitsluitend werkzaam 

ten behoeve van het onderwijs”. Rijnders en Raven hadden de leiding over het anatomisch en 

het embryologisch practicum en samen hadden ze de leiding over het werk van de technici en 

laboranten; Mulder assisteerde Raven en Rijnders, was belast met het college osteologie en leidde 

het anatomisch practicum op naaktmodellen. Daarnaast waren er student-assistenten beschikbaar 

die ook geheel voor het onderwijs waren.  

Over de technische ondersteuning schreef Woerdeman dat alleen het werk van Rijskamp en De 

Vries zowel onderwijs als onderzoek diende, maar dat het aandeel onderwijs zo groot was dat ze 

hiervoor onmisbaar waren; Tot slot had Woerdeman twee adjunct-assistenten in dienst die bei-

den voor zowel onderwijs als onderzoek werkzaam waren. De één was vooral belast met admini-

stratief werk, de ander (mej. IJkel) met technisch embryologisch werk. Woerdeman merkte op 

dat hij altijd voor ogen had gehad om het onderwijs op een modern en hoog peil te brengen. 

Daarvoor was de gehele staf nodig.  

                                                                                                                                                        

dat indien het eenmalig krediet voor de aanschaf van die inrichting (15.500,- voor 1932) gehonoreerd zou worden, 
hij verder jaarlijks aan 6500,- voor hulpmiddelen voldoende zou hebben. 
921 Extract Boek der Besluiten B en W Amsterdam, 10-8-1933. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 
1932 nr. 325; GAA 279: 175. 
922 Brief Woerdeman aan P Otten, secretaris van curatoren, 7-10-1933. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren 
UvA 1932 nr. 325; GAA 279: 175. 
923 Brief B en W Amsterdam aan hoogleraren en lectoren, belast met de leiding van een laboratorium der universiteit 
of van een afdeeling in een der gem. ziekenhuizen, 18-6-1933. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en 
ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449.  
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Woerdeman stelde vervolgens dat 400 studenten dat jaar op het laboratorium colleges hadden 

gevolgd, waarvan ongeveer 250 eveneens praktisch onderwijs. Dit bestond uit het anatomisch 

practicum dat maandag t/m vrijdag van 14.00-16.45 uur plaatsvond, het anatomisch practicum in 

vivo (met naaktmodellen) drie middagen per week op dezelfde uren, embryologische practica die 

eveneens drie middagen per week op dezelfde tijden werden georganiseerd en ook op zaterdag-

ochtend van 10.00-12.30 en tenslotte anatomische en embryologische demonstraties in drie 

groepen drie maal per week van 11.00-12.00 uur. De assistenten hadden het dus druk. Voor we-

tenschappelijk werk was nauwelijks meer tijd in laboratoriumuren.  

Tenslotte stelde Woerdeman dat ongeveer een tiende van zijn budget voor wetenschappelijk on-

derzoek werd gebruikt.924 

De curatoren besloten tot twee maatregelen. Ten eerste moest Woerdeman 2000 gulden op de 

totale personeelskosten inleveren; later werd ook het salaris van al het personeel met 10% gekort. 

Het zal niet toevallig zijn dat dit percentage precies overeenkwam met het door Woerdeman op-

gegeven aandeel van het laboratoriumbudget dat naar onderzoek ging.925  

De 2000 gulden wist Woerdeman te besparen door een gelukkig toeval. Omdat Rijnders stopte 

met het prosectoraat besloot Woerdeman deze functie voorlopig op te heffen en te vervangen 

door een gewoon assistentschap. Een gewoon assistent kostte de helft van een prosector en die 

besparing kwam precies uit op fl. 2000,-. Woerdeman benoemde daarop twee pas afgestudeerde 

artsen tot nieuwe assistenten.926 Dat hiermee de bioloog Raven - op de hoogleraar na - de duurste 

kracht op het lab was en dus dat Woerdeman de embryologische kant van het lab met rust liet zei 

iets over zijn prioriteiten wat betreft onderzoek. Nog steeds was natuurlijk het aantal assistenten 

voor de anatomie groter dan voor de embryologie.927 Toch bleef embryologie, gezien haar min-

der groot belang voor en aandeel aan het medisch onderwijs, relatief sterk vertegenwoordigd.  

6.4 Betere tijden? Nog steeds hoop op nieuwbouw 

Na 1933 veranderde er relatief weinig wat betreft de personele bezetting. In 1934 werd A. de 

Froe tot assistent in de anatomie benoemd, het jaar erop kwam hier J.H.G.M. van Deth bij.928 

Deze benoemingen betekenden een professionalisering van het assisterend personeel, want bei-

den hadden grote affiniteit met onderzoek en zouden zich nadrukkelijk op een bepaald weten-

schappelijk gebied ontplooien: De Froe in de anatomie en antropologie en Van Deth in de expe-

rimentele embryologie van zoogdieren en vogels.  

Tegen het einde van het cursusjaar 1935-1936 was Woerdeman de gespannen situatie door de 

bezuinigingen echter zat. Door het grote aantal studenten en het simultaan lopen van practica in 

de anatomie, anatomie in vivo en embryologie begonnen hij en zijn assistenten overbelast te ra-

                                                 
924 Afschrift brief Woerdeman aan B en W Amsterdam, 11-7-1933. AEL, stukken betreffende de aanname, begelei-
ding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
925 brief B en W Amsterdam aan Woerdeman, 18-9-1933. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en 
ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449.  
926 Afschrift brief Woerdeman aan curatoren UvA, 14-12-1933, 22-12-1933. AEL, stukken betreffende de aanname, 
begeleiding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
927 Naast de twee gewoon assistenten waren er vier student-assistenten voor de anatomie, terwijl naast Raven er 
slechts twee student-assistenten voor de embryologie waren. 
928 Brief B en W Amsterdam aan Woerdeman, 4-11-1934; afschrift brief Woerdeman aan B en W Amsterdam, 27-7-
1935. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 
449. 
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ken. Vooral de eerste assistent-prosector Raven stond onder grote druk: hij moest op de een of 

andere manier tegelijkertijd de leiding van deze drie practica op zich nemen. Woerdeman wilde 

dan ook dat er zo snel mogelijk extra assistentie bij kwam.929 Zijn verzoek werd gehoord. Per 1 

december 1936 werd de student-assistent J. Ariëns Kappers tot gewoon assistent benoemd;930 het 

jaar erop werd zijn plek ingenomen door G. ten Cate.  

 

Nu het financieel blijkbaar weer iets beter ging met de universiteit, bracht Woerdeman in 1937 

ook weer eens de uitbreiding van het laboratorium ter sprake. In een brief aan de wethouder van 

onderwijs herinnerde hij hem er aan dat hem deze uitbreiding al vóór zijn ambtsaanvaarding was 

beloofd - dit was voor hem één van de redenen geweest om zijn goed ingerichte lab in Gronin-

gen toch te verlaten. Wanneer zou de uitbreiding eindelijk kunnen plaatsvinden?931 

De curatoren bij wie de gemeente vervolgens te raden ging, erkenden dat Woerdeman gelijk had 

en dat ook zij indertijd de noodzaak van de uitbreiding hadden ingezien. Nu, na al die tijd waren 

curator Dr. J.C. Went, als opvolger van C.C. Delprat speciaal belast met de medische zaken, en 

de voorzitter van het curatorium echter een andere mening toegedaan. Went was bij Woerdeman 

op het lab geweest en was niet tot de overtuiging gekomen dat de verbouwing urgent was.932 

Went had een duidelijke (zij het toch wel gedateerde) visie op de anatomie. 933 Hij achtte “de we-

tenschappelijke anatomie, evenals de histologie eenigszins op een dood punt gekomen; men wil 

nu in navolging van Prof. Spemann door een experimenteele methode dit vak tot nieuw leven 

brengen.” Went merkte droogjes op dat “[w]ellicht (...) andere voorzieningen in de medische fa-

culteit noodiger [zijn].”  

De curatoren besloten een brief aan de medische faculteit te sturen waarin ze vroegen of op de 

indertijd gedane toezegging tot verbouwing en uitbreiding niet moest worden teruggekomen 

vanwege eventuele meer urgente andere voorzieningen voor het medisch onderwijs.934 Ze besef-

ten natuurlijk wel dat het een enigszins hachelijke vraag was, omdat de verbeteringen al vóór 

Woerdemans benoeming waren beloofd.935 

Het antwoord van de faculteit lag ook in die lijn: “het wel zeer moeilijk om zich uit te spreken, 

waar Prof. Woerdeman vóór zijn komst in Amsterdam bepaalde toezeggingen zijn gedaan.” Maar 

curator Went had daarnaast nog bij enkele hoogleraren afzonderlijk inlichtingen ingewonnen en 

die hadden hem in zijn mening gesterkt, dat de uitbreiding niet urgent was. Went vond het echter 

niet wenselijk om de faculteit hierover officieel te raadplegen. Zijn besluit: de uitbreiding zou nog 

                                                 
929Afschrift brief Woerdeman aan curatoren UvA, 2-4-1936. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en 
ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449.  
930 Afschrift brief Woerdeman aan B en W Amsterdam, 20-11-1936. AEL, stukken betreffende de aanname, begelei-
ding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. J Ariëns Kappers was de neef van C.U. Ariëns 
Kappers. Kappers jr. zou uiteindelijk ook in het anatomisch onderzoek blijven en in 1946 H.M. de Burlet, die van-
wege zijn NSB lidmaatschap na de oorlog ontslag moest nemen, opvolgen als hoogleraar anatomie en embryologie 
in Groningen. Later zou hij in de voetsporen treden van zijn oom en directeur worden van het Herseninstituut. 
931 Afschrift brief Woerdeman aan wethouder onderwijs Amsterdam, 17-12-1937. Ingekomen en uitgaande stukken 
curatoren UvA 1937 nr. 32; GAA 279: 196. 
932 Memo curatoren 24-12-1937, 279: Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1937 nr. 480; GAA 279: 210. 
933 In 1925 meende Delprat iets soortgelijks, maar dat was inmiddels bijna 15 jaar geleden. Woerdemans speerpunt 
was nu juist vanaf het begin een nieuwe richting in de morfologie geweest.  
934 Dubbelen not. curatoren UvA,  3-1-1938; GAA 279: 102. 
935 Memo curatoren UvA, 3-2-1938. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1937 nr. 480; GAA 279: 210. 
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moeten wachten. “Met deze zienswijze vereenigt zich de vergadering.”936 Aan B en W berichtten 

ze dan ook dat ze de uitbreiding, vooral ook omdat deze aan Woerdeman in het vooruitzicht ge-

steld was, weliswaar nog steeds als wenselijk achtten, maar dat ze op uitstel aandrongen vanwege 

de hoge kosten en de financiële soberheid die de gemeente zelf in acht moest nemen.937 

6.5 De Rockefeller Foundation biedt uitkomst 

Woerdeman gaf niet op. Begin 1938 berichtte hij aan de curatoren dat hij onderzocht of met 

steun van de Amerikaanse Rockefeller Foundation een chemisch-embryologische afdeling op het 

ontleedkundig lab kon worden gesticht. Curator Went legde aan de overige curatoren uit wat dit 

zoal inhield: “het streven van Prof. Woerdeman, om in de moderne chemisch-dynamische rich-

ting in de anatomie, die aan Prof. Spemann uit Freiburg haar ontstaan dankt, onderzoekingen te 

doen en haar in zijn onderwijs te betrekken.”938  

De heer W. Tisdale van de Rockefeller Foundation, Paris Office, was op bezoek geweest bij 

Woerdeman en had de kans groot geacht, dat de Foundation hem voor het opzetten van een 

dergelijke afdeling voor een aantal jaar (maximaal drie) financiële steun zou kunnen geven. De 

Foundation zou zich niet bemoeien of met het geld apparaten, chemicalia en/of personeel werd 

bekostigd. Wel wilde de Rockefeller de zekerheid hebben dat de universiteit een gebruiksklare 

ruimte zou leveren. Verder zou de Rockefeller alleen tot steun overgaan als de universiteit toe-

zegde dat zij na die drie jaar de afdeling voor haar rekening zou nemen. De Foundation zou dus 

het ‘starten’ van het werk mogelijk kunnen maken, zodat het daarna kan worden voortgezet zon-

der de steun.939 

De curatoren zagen wel wat in dit plan. Ze vonden de eisen die de Rockefeller stelde redelijk, 

terwijl Woerdeman zo wel in staat gesteld werd om op embryologisch gebied (‘Scheikundige pro-

cessen bij de embryonale ontwikkeling’) onderzoek te doen dat van groot wetenschappelijk be-

lang beloofde te zijn.940 In samenspraak met Woerdeman werd door Publieke Werken een plan 

gemaakt voor de verbouwing van een deel van de zolder voor twee laboratoria en een zitka-

mer.941 

Woerdeman, die inmiddels wel aardig was ingevoerd in de handelwijze van B en W ten aanzien 

van dit soort kwesties, vroeg in het najaar van 1938 aan de curatoren of de gemeente zich werke-

lijk bereid verklaarde om over drie jaar de kosten voor de afdeling voor haar rekening te nemen. 

Die zouden immers bestaan uit betaling van een eerste assistent en hulpmiddelen van naar schat-

ting 500 gulden per jaar. Bovendien hadden de Rockefeller en Woerdeman de jonge buitenlandse 

chemisch embryoloog Dr. Wiktor W. Nowinski op het oog om als research fellow van de Founda-

tion dit lab op te zetten. Woerdeman benadrukte het belang van een dergelijke afdeling en dat 

                                                 
936 Dubbelen not. curatoren UvA, 14-2-1938; GAA 279: 102. 
937 Afschrift brief curatoren UvA aan B en W Amsterdam, 21-4-1938. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren 
UvA 1938 nr. 148; GAA 279: 204. 
938 Dubbelen not. curatoren UvA, XX-X-1938; GAA 279: 102. 
939 Brief Woerdeman aan Went, 9-3-1938. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1938 nr. 148; GAA 279: 
204. 
940 Brief B en W aan curatoren, CC brief curatoren aan B en W 21-4-1938. Ingekomen en uitgaande stukken curato-
ren UvA 1938 nr. 148; GAA 279: 204. 
941 Afschrift brief directeur Publieke Werken (P.W.) aan wethouder P.W. Amsterdam 24-6-1938; afschrift brief cura-
toren UvA aan B en W Amsterdam, 30-6-1938. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1938 nr. 148; GAA 
279: 204. 



 285 

het onderzoek op dit gebied wereldwijd nog in een beginstadium verkeerde.942 Amsterdam zou 

dus goede sier maken en met de hulp van de Rockefeller een uitstekend opgeleide kracht aan de 

Amsterdamse afdeling kunnen krijgen.943 

B en W hadden echter bezwaar tegen de voorgedragen kandidaat Nowinski, omdat ze het princi-

pe aanhielden dat er op de universiteit geen buitenlanders benoemd mochten worden als hier-

voor niet ook een geschikte Nederlandse kandidaat te vinden was. In februari 1939 liet Woerde-

man daarop weten dat de Rockefeller Foundation de eis om Nowinski hier te laten werken had 

laten vervallen. Het alternatieve plan was dat een door Woerdeman aangewezen (Nederlandse) 

jonge onderzoeker op kosten van de Rockefeller een jaar naar het buitenlands lab zou gaan om 

zich de biochemische embryologie eigen te maken. Daarna zou deze persoon bij Woerdeman 

twee jaar als fellow van de Rockefeller betaald krijgen. Bovendien zou Woerdeman voor drie jaar 

geld ontvangen voor de inrichting van het chemisch embryologisch lab en kosten van het onder-

zoek. Woerdeman had ook al een kandidaat op het oog voor dit fellowship: Dr. S. de Jong, die al 

in het buitenland biochemisch onderzoek had gedaan en op dat moment bij hoogleraar bioche-

mie B.C.P. Jansen werkte. Hij hoopte dat B en W nu geen bezwaren meer hadden.944 Gelukkig 

bleek dat het geval. 

De planning was als volgt: vanaf januari 1940 zou De Jong een jaar naar het buitenland gaan. In 

datzelfde jaar realiseerde de gemeente de verbouwing van de zolder die vervolgens met geld van 

de Rockefeller werd ingericht, zodat De Jong hier op 1 januari 1941 aan de slag kon. Het defini-

tieve besluit zou in eind 1939 door de Rockefeller worden genomen.945 

Maar het besluit liet langer op zich wachten. Het probleem was namelijk dat De Jong vanwege de 

mobilisatie in militaire dienst was, hierdoor geen verlof kon krijgen en dus moest afvallen. Er 

waren in plaats van hem twee kandidaten: Woerdemans assistent Dr. G. ten Cate en een ‘Duit-

ser’. Deze Duitser was de “Duitschen Medicus Dr. Trampusch, die in Weenen reeds aan chemi-

sche embryologie heeft gedaan.”946 Trampusch was sinds januari 1938 als volontair bij Woerde-

man werkzaam. Hij komt in paragraaf 7.5 nader aan bod.  

Op 1 maart 1940 vergaderden B en W over wie van de twee heren op een fellowship naar het bui-

tenland kon worden gestuurd: Ten Cate of de ‘Duitser’. Ondanks zijn ervaring maakte Tram-

pusch maar weinig kans. Inderdaad besloten B en W dat de “Nederlander zal worden uitgezon-

den.”947 Dit werd bericht aan de Rockefeller, die op 10 maart eindelijk haar goedkeuring kon ge-

                                                 
942 Afdelingen voor biochemie van het embryo waren aldus Woerdeman op dat moment slechts aanwezig op de 
laboratoria van Spemann en Fischer in Freiburg, Needham in Cambridge (GB) en Runnström in Stockholm, en wa-
ren in voorbereiding in Amerika aan Yale University (Harrison) en Washington University in St. Louis. De Vrije 
Universiteit van Brussel had er zeer recent een afdeling geopend onder leiding van dr. Brachet. 
943 Brief Woerdeman aan Went, 14-9-1938. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1938 nr. 148; GAA 
279: 204.  
944 Brief Woerdeman aan Went 14-2-1939; afschrift brief curatoren UvA aan B en W Amsterdam, 10-3-1939. Inge-
komen en uitgaande stukken curatoren UvA 1938 nr. 148; GAA 279: 204.  
945 Afschrift brief Woerdeman aan B en W Amsterdam, 5-5-1939. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 
1938 nr. 148; GAA 279: 204. 
946 Brief secretaris curatoren aan curatoren UvA, 29-2-1940. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1938 
nr. 148; GAA 279: 204. 
947 Extract Boek der Besluiten B en W Amsterdam 1-3-1940. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1938 
nr. 148; GAA 279: 204. 
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ven. Woerdeman stelde nog dat alle geplande data door de vertraging een jaar uitgesteld moesten 

worden.948 Twee maanden later werd Nederland echter bezet en dus ging het helemaal niet door.  

7. Woerdemans lab: het ontstaan van anatomische en embryologische specialisatie  

7.1 Centrum van interdisciplinair embryologisch onderzoek 

Met al de bezuinigingsmaatregelen op personeel en hulpmiddelen, met de drukte in het onderwijs 

en het opschorten van de uitbreiding van het laboratorium zou het haast lijken of er nauwelijks 

tijd, ruimte en middelen waren om daadwerkelijk onderzoek te doen. Dat was allerminst het ge-

val. Ondanks de crisis bloeide het onderzoek. Een groot aantal meestal jonge onderzoekers (stu-

denten, promovendi en buitenlandse gepromoveerde wetenschappers) was voor kortere of lange-

re tijd werkzaam op het lab. Woerdeman wist veel studenten biologie en geneeskunde voor het 

onderzoek naar embryologische kwesties te interesseren en veel van de promovendi en buiten-

landse onderzoekers kwamen naar het lab toe om zich in de experimentele embryologie te be-

kwamen, net zoals Woerdeman dat indertijd bij Braus en Spemann had gedaan. Woerdemans 

laboratorium was daarmee het onderzoekscentrum voor ontwikkelingsmechanica in Neder-

land.949  Een opvallend kenmerk van de onderzoekers die zich met de experimentele embryologie 

bezighielden was dat ze net zo goed een biologische als een medische achtergrond konden heb-

ben. Of het nu assistenten, gastonderzoekers, promovendi of laboranten waren, het aandeel bio-

logen was ongeveer gelijk aan het aandeel artsen. Woerdeman, zelf medicus van opleiding, had 

daar natuurlijk alle gelegenheid voor gegeven door zijn rotsvaste overtuiging dat de biologie de 

basis was van de geneeskunde.  

Christiaan Pieter Raven was wel het beste voorbeeld van hoe bij de experimentele embryologie 

de grenzen tussen de medische en biologische achtergrond vervaagden. De eerste stappen hier-

toe waren natuurlijk al in Groningen gezet, met Ravens benoeming als hoofdassistent en met het 

winnen van een prijsvraag die door de medische faculteit was uitgeschreven. In Amsterdam wer-

den de banden tussen Raven en de biologie juist weer aangehaald omdat hij in 1934 (op voor-

dracht van Woerdeman) werd toegelaten als privaatdocent in de experimentele embryologie aan 

de Faculteit van de Wis- en Natuurwetenschappen.950 Aan de andere kant kreeg Raven door de 

bezuinigingsmaatregelen ook de verantwoording over de anatomische practica. Dit betekende 

dat hij zich ook anatomische kennis moet hebben eigen gemaakt. Een aanwijzing hiervoor is de 

anatomische atlas voor de verpleegkundeopleiding die hij in 1939 publiceerde. 

7.2 Specialisatie bij het eigen wetenschappelijk personeel 

Als onderzoeker bleef Raven echter strikt geïnteresseerd in de experimentele embryologische 

kwesties, waarbij hij kan gelden als een echte leerling van Woerdeman. Zowel Raven als Woer-

                                                 
948 Nota secretaris van curatoren UvA, 27-2-1940. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1938 nr. 148; 
GAA 279: 204. 
949 Een voorbeeld van een student biologie die bij Woerdeman de techniek van de ontwikkelingsmechanica wil leren 
is de Utrechtse student H.J. Eshuis. (Brief Eshuis aan Woerdeman, 15-1-1934. AEL, ingekomen stukken en afschrif-
ten van uitgaande stukken van Prof. Dr. M.W. Woerdeman, directeur (...) 1931-1934; SAA 30265: 442) Uit de brief 
blijkt dat in Utrecht noch de directeur van het Hubrecht-laboratorium, Daniel de Lange, noch de hoogleraar embry-
ologie en histologie aldaar, Jan Boeke zelf die techniek beheersten.  
950 Brief Ihle aan Woerdeman, 11-8-1933. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en ontslag van perso-
neelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 



 287 

deman werkten ook in hun Amsterdamse tijd hoofdzakelijk aan amfibielarven. Hun probleem-

stellingen kwamen overeen met die van Braus, Spemann en Vogt. Woerdeman werkte aan lens-

inductie-experimenten, vitale kleuring van cellijnen en transplantatie van trilhaarepitheel.951 Het 

laatstgenoemde onderzoek hield hem al sinds zijn tijd als assistent bij van Rees bezig - hij was 

ook op dit onderwerp gepromoveerd. Het onderzoek naar de lensinductie was natuurlijk geïnspi-

reerd op de studies van Spemann, de vitale kleuringsproeven op die van Vogt. In de loop van de 

jaren 1930 richtte Woerdeman zich meer op de kwestie waaruit het inducerend vermogen van de 

organisatoren precies bestond. Zodoende bewoog hij zich steeds meer op het vlak van de bio-

chemische embryologie. Zijn wens tot de oprichting van een lab voor de chemische embryologie 

kwam hieruit voort.  

Raven promoveerde in 1931 op onderzoek dat aansloot bij de studies die hij had verricht naar de 

ontwikkeling van de neurale lijst en de rol hiervan op de vorming van mesodermale kopstructu-

ren, en hij zette dit onderzoek ook daarna voort. Op 17 oktober 1938 werd Raven benoemd tot 

hoogleraar in de zoölogie, vergelijkende anatomie en diergeografie aan de Rijksuniversiteit 

Utrecht. Hij zette zijn experimenteel embryologisch onderzoek voort, maar stapte af van de am-

fibieën. In 1937 had hij tijdens een verblijf aan het zoölogisch station in Napels kennisgemaakt 

met het onderzoek naar de vroege ontwikkeling van weekdieren. In Utrecht koos hij dit onder-

werp als centraal thema voor zijn onderzoek, waarbij hij zich vooral richtte op (bio)chemische 

experimenten. 

Raven werd als eerste assistent-prosector opgevolgd door  J.H.G.M. van Deth.952 Anders dan 

Raven was Van Deth een voorbeeld van een medische student die zich op de embryologie had 

gericht. Hij was een van Woerdemans student-assistenten van het eerste uur en had de eerste 

cursus in de praktische embryologie begeleid. Aanvankelijk werkte Van Deth net als Woerdeman 

en Raven met embryo’s van amfibieën. Maar Woerdeman had al langer de wens om ook experi-

menten met andere materiaal - zoogdier- en vogelembryo’s - te starten. Onderzoek met deze 

embryo’s vergde heel andere omstandigheden dan die met amfibieën. Dat had natuurlijk alles te 

maken met de manier waarop de embryo’s zich ontwikkelden. Een amfibieënei had geen schaal 

en ontwikkelde zich in een (relatief koud) aquarium tot een vrij levende larve. Een zoogdierem-

bryo ontwikkelde zich in een warm moederlichaam, een vogelembryo in een vergelijkbaar ver-

warmd ei. Om goed te kunnen experimenteren met embryonaal materiaal van zoogdieren en vo-

gels moesten de embryonale weefsels hiervan kunstmatig in kweek gebracht kunnen worden. In 

het najaar van 1937 had Woerdeman hiertoe twee kleine kweeklabjes ingericht.953 Om zich de 

methoden van het werken met vogel- en zoogdierembryo’s, met name de weefselcultuurtechniek, 

eigen te maken was Van Deth in 1936 in Cambridge op het laboratorium bij Joseph Needham in 

de leer geweest.954 In 1939 promoveerde Van Deth op het proefschrift Lensinductie en lensregeneratie 

                                                 
951 Zie o.a. notitie Woerdeman (jaar onbekend, maar tussen 1936 en 1939). AEL ingekomen stukken en afschriften 
van uitgaande stukken van Prof. Dr. M.W. Woerdeman, directeur (...) 1935-1943; SAA 30265: 443. 
952 Afschrift brief Woerdeman aan B en W Amsterdam, 11-7-1938.  AEL, stukken betreffende de aanname, begelei-
ding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
953 Afschrift brief Woerdeman aan B en W Amsterdam, 20-11-1937; Brief B en W Amsterdam aan Woerdeman, 9-
12-1937. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 
449. 
954 Brief Van Deth aan Woerdeman 31-8-1936. AEL ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken van 
Prof. Dr. M.W. Woerdeman, directeur (...) 1935-1943; SAA 30265: 443. 
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bij het kippenembryo. Zijn specialisatie bracht dus een belangrijke uitbreiding in de methoden van 

het laboratorium. 

 

Een wetenschappelijke specialisatie van heel andere aard kon zich ontwikkelen nadat Arie de 

Froe tot assistent benoemd was. De Froe startte een osteologisch onderzoek dat herinnerde aan 

de gloriedagen van het laboratorium uit de tijd van Bolk. De enorme verzameling skeletmateriaal 

van diverse voormalige Amsterdamse begraafplaatsen, die sinds de overname door Woerdeman 

grotendeels op zolder was opgeslagen, had De Froe’s interesse gewekt. Hij onderzocht de ver-

zamelingen, breidde ze uit en schreef er een proefschrift over, Meetbare variabelen van den mensche-

lijken schedel en hun onderlinge correlatie in verband met leeftijd en geslacht dat in 1938 was afgerond. De 

Froe wilde graag op het laboratorium onderzoek blijven doen en zich verder specialiseren op het 

gebied van de osteologie en antropologie, maar kon zich nooit werkelijk ontplooien zolang hij 

een positie als gewone assistent had. Het salaris was te laag en hij was om die reden genoodzaakt 

om ook als praktiserend arts extra inkomsten te genereren. Omdat de Froe zich had ontpopt tot 

een klassieke anatoom-antropoloog, was hij zeker voor het onderwijs een belangrijke aanwinst. 

Sinds het opheffen van het prosectorschap in de anatomie was hij zo’n beetje de enige ‘echte’ 

anatoom geweest onder het vaste personeel. Woerdeman wilde dan ook graag dat de Froe naast 

Van Deth benoemd werd tot eerste assistent. Zo zou hij voldoende salaris krijgen om de hele 

dag op het lab aanwezig te zijn en kon hij zich werkelijk aan de wetenschap wijden. Voor Woer-

deman was het grote voordeel dat hij dan weer net als vroeger twee eerste assistenten had: één 

voor anatomie (de prosector) en één voor de embryologie.955  

Aanvankelijk zagen B en W hier echter geen heil in: voor het jaar 1938-1939 bleef De Froe ge-

woon assistent.956 In het hoofdstuk 6 paragraaf 7.1 zagen we hoe Woerdeman het ontslag van 

Kleiweg de Zwaan aangreep om zijn wens om De Froe als eerste assistent voor de anatomie (en 

vanaf dat moment dus ook antropologie) aan te stellen, alsnog verwezenlijkt zag.  

In de loop van de jaren dertig nam de specialisatie op het gebied van onderzoek en onderwijs op 

het laboratorium van Woerdeman dus toe. Woerdeman had daar zelf de aanzet toe gegeven, 

door vanaf het begin het belang van én de (experimentele) embryologie én de functionele ana-

tomie te benadrukken, zonder de klassieke anatomie als waardeloos terzijde te schuiven. Met zijn 

benoeming in Amsterdam betekende dat aanvankelijk het naast elkaar bestaan van een (nieuwe) 

embryologische kant met aan het hoofd daarvan de eerste assistent Raven, en de (bestaande) ana-

tomische kant onder leiding van de prosector. Woerdeman fungeerde door zijn functie en inte-

resse als brug tussen deze twee. Van Deth en De Froe kozen binnen die twee richtingen dus ook 

weer voor een apart specialisme. Woerdeman stimuleerde deze specialisatie. Hij liet van Deth 

niet voor niets in Engeland nieuwe technieken leren en zette zich in om zijn lab uit te breiden 

met faciliteiten voor de chemisch embryologische richting. Een andere manier waarop Woerde-

man de specialisatie op zijn laboratorium bevorderde was door mensen uit buitenlandse institu-

                                                 
955 Brief Woerdeman aan Went, 14-9-1938. Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1938 nr. 148; GAA 
279: 204. Afschrift brief Woerdeman aan B en W Amsterdam, 11-7-1938 & 23-9-1938. AEL, stukken betreffende de 
aanname, begeleiding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449.  
956 Brief B en W Amsterdam aan Woerdeman, X-10-1938. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en 
ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
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ten de mogelijkheid te geven bij hem te komen werken en zo nieuwe onderzoeksmethoden en 

technieken, kennis en kwaliteiten te introduceren.  

7.3 ‘Vreemdelingen’ met speciale kwaliteiten: Louise Blumenthal en de anatomische at-

las  

De komst van buitenlandse onderzoekers of ander voor het laboratorium waardevolle personen 

kreeg vanaf 1933 een extra impuls, zij het één met een wrange bijsmaak. 

Het kanselierschap van Hitler betekende het gedwongen ontslag van joden uit ambtelijke func-

ties in Duitsland. Het gevolg was dat steeds meer ‘vreemdelingen’ hun toevlucht in Nederland 

zochten, vaak geholpen door hun vroegere werkgever, of via bemiddeling van het opgerichte 

Bureau voor Duitsche Intellectueelen. Ook Woerdeman, die met veel Duitse onderzoekers (weten-

schappelijk) goed bevriend was, kreeg diverse aanvragen binnen. Meestal kon hij echter weinig of 

niets betekenen voor de vluchtelingen. 

Op sommige verzoeken ging Woerdeman wel in. Zoals dat van de Berlijnse illustratrice Louise 

Blumenthal. Haar komst zou vooral Woerdemans interesse in de functionele anatomie van het 

bewegingsapparaat zeer ten goede komen. Niet in de minste plaats omdat Woerdeman door haar 

aanwezigheid een droom kon verwezenlijken: het uitgeven van een eigen anatomische atlas. 

Al in zijn Groningse tijd had Woerdeman het plan gehad om een atlas van het bewegingsappa-

raat samen te stellen. Met Dr. A.H.M. Schepman van uitgeverij Wolters had hij hier al eens over 

gesproken. Het probleem was echter dat er in Groningen niet voldoende anatomisch materiaal 

voorhanden was geweest voor illustraties.957 Daarnaast was de vraag wie de grote hoeveelheid 

illustraties zou gaan maken. Met Woerdemans verhuizing naar Amsterdam verdween het plan 

even uit beeld. 

In september 1933 berichtte Woerdeman aan Schepman dat hij het plan weer uit de kast had ge-

haald. De reden hiervoor was dat hij sinds kort “een der bekendste illustratoren van wetenschap-

pelijke anatomische werken” als vrijwilliger bij zich had werken. Weduwe Dr. A. Blumenthal, 

geboren Henriette Louise Rothschild (1886) had de Akademie für Malerei und Plastik in Berlijn 

doorlopen. Vervolgens had ze anatomie en histologie gestudeerd, waarna in het Virchow Kran-

kenhaus in Berlijn had gewerkt. Hier had ze allerlei illustratiewerk gedaan, waaronder bijdragen 

aan een aantal medische boeken. Haar belangrijkste wapenfeit was dat ze het grootste deel van de 

illustraties gemaakt had van het grote Handboek van Pathologische Anatomie van Henke-Lubarsch. 

Vanwege haar niet-Arische afkomst was ze in 1933 ontslagen en met haar zoon en dochter naar 

Nederland vertrokken. Ze was bij Woerdeman terechtgekomen omdat haar vroegere werkgevers 

haar zeer hadden aanbevolen. Woerdeman was onder de indruk geraakt van haar talent en had 

haar gelegenheid gegeven om bij hem de preparaten uit het anatomisch museum te tekenen.958 

“De afbeeldingen van Mevr. Blumenthal zijn zoo mooi, dat zij stellig in staat zou zijn een 

prachtwerk samen te stellen,” schreef Woerdeman aan Schepman. Bovendien was de Amster-

damse museumcollectie vergeleken met die uit Groningen zo rijk dat er voor de atlas nauwelijks 

preparaten bij gemaakt hoefden te worden. Het enige wat Blumenthal daarbij aan eisen stelde, 

                                                 
957 Afschrift brief Woerdeman aan Deelman, 26-12-1933. AEL, stukken betreffende (...) de aanschaf van benodigd-
heden voor het laboratorium 1931-1941; SAA 30265: 453.  
958 Afschrift brief Woerdeman aan B en W Amsterdam, 27-10-1936. AEL, stukken betreffende de aanname, begelei-
ding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
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was dat ze kost en inwoning betaald kreeg.959 Blijkbaar had Schepman wel interesse. Aan Woer-

deman vroeg hij een schatting te maken van de duur van het project, het aantal tekeningen en de 

kosten.  

Woerdeman had mede door de rijke Amsterdamse collectie en de kwaliteiten van Blumenthal 

zijn aanvankelijke opzet van de atlas uitgebreid. Het zou niet alleen meer gaan om de anatomie 

van het bewegingsapparaat, maar om een moderne atlas voor topografische anatomie. Aan 

Schepman stuurde hij de opzet van het boek. Woerdeman voerde aan dat het op dat moment 

ontbrak aan een moderne atlas voor topografische anatomie. Hij doelde op een atlas die naast de 

gebruikelijke illustraties van descriptieve en topografische anatomie ook afbeeldingen zou bevat-

ten van het reliëfbeeld van het levende lichaam en Röntgen-anatomische foto’s. Hierdoor zou-

den studenten het topografisch anatomisch prepareren kunnen combineren met de studie van de 

anatomie van het levende lichaam. Blumenthal zou ongeveer twee jaar nodig hebben voor het 

tekenen van de ongeveer 1050-1100 illustraties die voor een atlas van het kaliber van de bekende 

driedelige Spalteholz’ atlas noodzakelijk waren. Hiervoor zou ze in totaal 2500 gulden vragen.960 

Ondanks de lage kosten voor illustratie zag Wolters uiteindelijk af van het plan. Vanwege de cri-

sis zou de productie nog steeds te duur zijn. Bovendien kon het boek waarschijnlijk moeilijk gaan 

concurreren met de Duitse werken zoals de al genoemde Spalteholz, omdat de Duitse uitgevers 

van alle illustraties al clichés hadden.961 

Woerdeman gaf het plan echter niet zomaar op. Terwijl Blumenthal doorging met haar illustra-

ties zocht hij naar financiering. Hierin had hij echter maar ten dele succes.962 Tot het najaar van 

1936 bleef ze als volontair adjunct-assistente tekeningen maken. Toen kwam er echter een be-

taalde plaats voor adjunct-assistente vrij en Woerdeman zette alles in het werk om Blumenthal 

deze plek te kunnen laten innemen.  

Aan de curatoren en B en W schreef hij dat hij natuurlijk wel wist dat voor de opengevallen plek 

de voorkeur voor een Nederlandse evident was. Toch vond hij dat hij genoeg reden had om op 

die regel een uitzondering te maken. “ik [vind] in heel ons land niet iemand (...), die haar werk 

kan doen.” Woerdeman somde het vele werk op dat ze, vrijwel onbezoldigd, inmiddels op zijn 

lab had gedaan. Allereerst noemde hij natuurlijk haar tekeningen van preparaten uit Museum 

Vrolik. Maar in plaats van over de atlas te beginnen stelde hij dat de illustraties voor het museum 

zelf bedoeld waren. In de toekomst zou hij ze gebruiken bij een reorganisatie van het museum: 

de tekeningen zouden met een verklarende tekst erbij naast de preparaten worden opgesteld. 

                                                 
959 Afschrift brief Woerdeman aan Schepman, 14-9-1933. AEL, ingekomen stukken en afschriften van uitgaande 
stukken van Prof. Dr. M.W. Woerdeman, directeur (...) 1931-1934; SAA 30265: 442. 
960 Afschrift brief Woerdeman aan Schepman, 27-9-1933. AEL, ingekomen stukken en afschriften van uitgaande 
stukken van Prof. Dr. M.W. Woerdeman, directeur (...) 1931-1934; SAA 30265: 442. 
961 Brief  Wolters’ uitgevers-maatschappij aan Woerdeman, 22-1-1934. AEL, ingekomen stukken en afschriften van 
uitgaande stukken van Prof. Dr. M.W. Woerdeman, directeur (...) 1931-1934; SAA 30265: 442. 
962 Zonder succes schreef Woerdeman de Dekkerstichting aan, waar zijn vriend Deelman in het bestuur  zat (Af-
schrift Woerdeman aan Deelman 22-12-1933 & 26-12-1933; Brief Deelman aan Woerdeman, 2-1-1934. AEL, stuk-
ken betreffende (...) de aanschaf van benodigdheden voor het laboratorium 1931-1941; SAA 30265: 453). Meer suc-
ces had hij door de bemiddeling van het Bureau van Duitsche Intellectueelen. Zij wisten het Comité International 
pour le Placement des Intellectuels Réfugiés te Geneve bereid te vinden voor Blumenthal een stipendium van 100 
Zwitserse franks per maand beschikbaar te stellen voor in ieder geval de maanden april, mei en juni 1934. (Afschrift 
Woerdeman aan Dr. Hantke, Bureau voor Duitsche Intellectueelen 24-11-1933. AEL, stukken betreffende (...) de 
aanschaf van benodigdheden voor het laboratorium 1931-1941; SAA 30265: 453; brief Bureau voor Duitsche Intel-
lectueelen aan Woerdeman, 8-3-1934. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en ontslag van perso-
neelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
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Maar Blumenthal had nog meer gedaan. Ook van door Woerdeman gemaakte snijzaalpreparaten 

had ze tekeningen gemaakt. Bovendien had ze van een groot aantal van deze preparaten gipsaf-

gietsels vervaardigd en die naderhand met olieverf beschilderd. Hiermee had ze het laboratorium 

met zeer instructieve onderwijsmodellen verrijkt. Tenslotte had Blumenthal zich samen met 

technicus De Vries en onder leiding van Woerdeman zelf beziggehouden met het opnemen van 

röntgenfoto’s van bewegingen om hier tekenfilms voor het onderwijs van te maken. Een aantal 

van die films was al klaar en wekte grote bewondering bij de studenten. Als proef was Blument-

hal op dat moment ook bezig met het maken van embryologische tekenfilms.  

Woerdeman benadrukte het belang van dergelijke films voor het onderwijs: het aantal studenten 

groeide nog steeds, terwijl het aantal kadavers voor het practicum steeds kleiner werd. Hij moest 

dus wel “door demonstraties van praeparaten, modellen, afbeeldingen en films aan te vullen, het-

geen aan de opleiding der studenten ontbreekt”.963 De wethouder voor onderwijs ging akkoord 

en vanaf januari 1937 kreeg Blumenthal voor haar werkzaamheden als adjunct assistente officieel 

betaald.964 

Intussen was het plan om een atlas te maken niet opgegeven.965 In 1939 verscheen een kleine se-

lectie van Blumenthals tekeningen in een door Chr. P Raven geschreven Anatomische atlas ten ge-

bruike bij het onderwijs aan verplegenden en bij de opleiding voor eerste hulp bij ongelukken.966 

Aan het begin van de jaren 1940 deed de atlas er voor Blumenthal of Woerdeman natuurlijk niet 

meer toe. Inmiddels zocht Woerdeman geen financiering maar een veilig onderkomen voor haar. 

Zonder succes probeerde hij haar en haar kinderen naar de VS over te brengen.967  

Blumenthal zou de oorlog wel overleven, haar dochter niet.968 Ook de atlas zag uiteindelijk het 

licht. In 1948 verscheen het eerste deel van Woerdemans Atlas of Human Anatomy, Descriptive and 

Regional, in het Engels dus. Het tweede deel verscheen in 1950. Het grootste deel van de illustra-

ties van de atlas was van de hand van Blumenthal. 

7.4 Paul Glees - expert in Röntgenanatomie 

Een ander verzoek bereikte Woerdeman in het najaar 1935 vanuit het Anatomisch Instituut in 

Bonn. Door Prof. Ph. Stöhr werd ene Paul Glees (1909-1999) aanbevolen. Hij was als ijverige 

jonge man al enige jaren verbonden aan Stöhr’s instituut en wilde ook graag anatoom worden. 

                                                 
963 Afschrift brief Woerdeman aan Went, 20-10-1936; afschrift brief Woerdeman aan B en W Amsterdam, 27-10-
1936. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 
449. 
964 Extract Boek der Besluiten B en W Amsterdam 20-11-1936. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding 
en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
965 Brief NV Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij Amsterdam aan Woerdeman, 17-7-1941. AEL, ingekomen 
stukken en afschriften van uitgaande stukken van Prof. Dr. M.W. Woerdeman, directeur (...) 1935-1943; SAA 30265: 
443. 
966 Bij verschijnen was Raven inmiddels hoogleraar in de zoölogie in Utrecht, maar hij had het werk natuurlijk vol-
bracht tijdens zijn Amsterdamse tijd (Afschrift brief Woerdeman aan Raven, 18-1-1938. AEL, ingekomen stukken 
en afschriften van uitgaande stukken van Prof. Dr. M.W. Woerdeman, directeur (...) 1935-1943; SAA 30265: 443. 
967 Afschrift brief Woerdeman aan Dr. R.G. Meader, Yale University School of Medicine 6-3-1941; Brief Meader aan 
Woerdeman, 5-5-1941. AEL, ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken van Prof. Dr. M.W. Woer-
deman, directeur (...) 1935-1943; SAA 30265: 443. 
968 Op een foto uit 1950 van het personeel van het anatomisch laboratorium zit ze naast Woerdeman. (foto in bezit 
van Museum Vrolik, Afdeling Anatomie, Embryologie en Fysiologie, AMC); www.joodsmonument.nl/person-
522320-nl.html. 
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“Ich darf eigen hinzufügen, daß Herr Glees kein Jude ist.”969 Glees was echter verloofd met de 

joodse studente tandheelkunde Eva Löb, met wie hij ook zeker wenste te trouwen. Daar hij 

hiermee volgens de Duitse wet echter een strafbaar feit zou plegen was hij genoodzaakt uit te 

wijken naar het buitenland.  

Glees hoopte op een assistent-plaats op een van de Nederlandse anatomische laboratoria.970 

Woerdeman gaf Glees te kennen dat een betaalde plek in Amsterdam (voorlopig) niet tot de mo-

gelijkheden behoorde. Er mochten aan de universiteit immers geen buitenlanders tegen betaling 

werkzaam zijn. De enige mogelijkheid die Woerdeman blijkbaar zag was als Glees zich zou rich-

ten op de Röntgenanatomie, want een assistent op dit gebied miste hij nog op zijn lab, terwijl hij 

dit toch een waardevolle aanvulling op het onderwijs vond. Glees gaf in ieder geval te kennen dat 

hij zich “Mit der Röntgenkunde (...) noch intensiver einarbeiten [würde] um Prof. Woerdeman 

möglichst viel bieten zu können.”971 Glees, die in juni 1935 was gepromoveerd bij de anatomie in 

Bonn en daarna assistent aan het instituut van Stöhr was geworden, had ten behoeve van een 

eventuele plaats bij Woerdeman in maart 1936 twee weken bij de röntgenanatoom Prof. A. Has-

selwander in Erlangen gewerkt.  

Woerdeman probeerde Glees in Amsterdam nog voor een betaalde plek in aanmerking te laten 

komen nadat hij medio 1936 bij het Gemeentebestuur het verzoek had gedaan voor een derde 

assistent vanwege de overbelasting van het bestaande personeel. Zij wezen een betaalde plaats 

voor een ‘vreemdeling’ echter af. Glees werd daarom voor de cursus 1936-37 als volontair aange-

steld.972  

Glees werd vooral gepresenteerd als specialist in de röntgenanatomie. Woerdeman had al vanaf 

begin 1934 de beschikking over een Röntgenapparaat,973 dat vooral door technicus De Vries be-

diend werd. Met de komst van Glees was er dus een wetenschappelijk assistent die ervaring had 

op het gebied van het röntgenanatomisch onderzoek en hierin ook het onderwijs kon dienen.974  

Ten bate van dit onderwijs liet Woerdeman in een verdiepte kelder met eenvoudige middelen een 

tijdelijke röntgenkamer inrichten.975  

Toch zou Glees zich wat betreft het onderzoek niet zozeer richten op de röntgenanatomie. Bij 

Stöhr in Bonn had hij de zilvertechniek voor kleuring van zenuwweefsel geleerd. Bij Woerdeman 

                                                 
969 Brief  Stöhr aan Woerdeman, 12-10-1935. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en ontslag van 
personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449.  
970 Brief Glees aan Woerdeman, 18-10-1935 & 10-11-1935. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en 
ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
971 Brief Alfred Löb (broer van Eva Löb) aan Woerdeman, 25-11-1935; brief Glees aan Woerdeman 28-11-1935 
AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449.  
972 Brief wethouder van onderwijs Amsterdam aan Woerdeman, 15-6-1936; afschrift brief Woerdeman aan B en W  
6-7-1936; afschrift brief Woerdeman aan Glees, 6-7-1936. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en 
ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. Gelukkig voor Glees was een vriend van Alfred Löb be-
reid om Glees voor enige maanden in zijn levensonderhoud te voorzien als hij als volontair werkzaam zou zijn. brief 
Alfred Löb aan Woerdeman, 25-11-1935. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en ontslag van perso-
neelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
973 December 1933 nam Woerdeman dit apparaat voor 1000 gulden over van Prof. J. van Ebbenhorst Tengbergen 
van het Röntgeninstituut van de Universiteit (Wilhelmina Gasthuis) (Brief Van Ebbenhorst Tengbergen aan Woer-
deman, 19-12-1933. AEL, stukken betreffende (...) de aanschaf van benodigdheden voor het laboratorium 1931-
1941; SAA 30265: 453). 
974 Afschrift brief Woerdeman aan B en W Amsterdam, 15-7-1936. AEL, stukken betreffende de aanname, begelei-
ding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
975 Afschrift brief Woerdeman aan wethouder van onderwijs 29-9-1936. AEL, stukken betreffende het onderhoud 
van het gebouw 1930-1941; SAA 30265: 459.  
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werkte hij met materiaal afkomstig van het herseninstituut aan een neurohistologisch onderzoek. 

Terwijl Woerdeman Glees’ aanstelling als volontair assistent voor het cursusjaar 1937-1938 ver-

lengde,976 zocht hij samen met C.U. Ariëns Kappers naar financiering of een betaalde plek el-

ders.977 Uiteindelijk boekten ze enig succes. Glees kon vanaf januari 1938 voor enkele maanden 

aan de gang als ‘arbeider’ van het R.A. Laanfonds voor onderzoek op neurologisch gebied.978 

Intussen was Glees binnen het lab wel degelijk de specialist op het gebied van de Röntgenana-

tomie. Hij gaf hierover demonstratiepractica en wist als enthousiast docent de belangstelling voor 

dit vakgebied bij studenten te wekken, “zoodat hij steeds na afloop van het practicum nog stu-

denten bij zich heeft, die met hem in de bibliotheek iets gaan nazoeken of op zijn kamer zelf-

standig een of ander aan het praeparaat gaan onderzoeken.”979 Samen met De Vries werd hij 

door de leverancier van de röntgenapparatuur N.V. Philips’ uit Eindhoven uitgenodigd een be-

zoek aan hun fabrieken te brengen. Blijkbaar had dit bezoek indruk op Glees gemaakt. Het vol-

gende voorjaar schreef Woerdeman aan Philips of het niet ook mogelijk was met een groep stu-

denten die de colleges Röntgen-anatomie volgden langs te komen, onder begeleiding van Glees. 

Philips willigde dit verzoek in. De studenten zouden onder meer een bezoek brengen aan het 

Röntgenlab, de Röntgendemonstratiezalen en de Röntgenfabriek. 

Toen door het vertrek van Raven in 1938 er een betaalde assistent-plaats vrijkwam probeerde 

Woerdeman Glees hiervoor in aanmerking te laten komen. Aan gemeentebestuur en curatoren 

schreef hij dat Glees met zijn röntgenanatomische expertise een grote aanwinst was voor het on-

derwijs; voor zijn kwaliteiten zou niet zo makkelijk een Hollander te vinden zijn.980 B en W waren 

echter onvermurwbaar en Glees bleef dus volontair.981 Gelukkig voor Glees was het bestuur van 

het Laanfonds milder en kon hij tot aan het einde van de cursus 1938-1939 op subsidie van dit 

fonds onderzoek blijven doen.  

In juli 1939 vertrok Glees met zijn gezin naar Engeland, waar hij een plek kreeg op het lab van 

de anatoom en chirurg Wilfrid LeGros Clark (1895-1971).982 Na de oorlog keerden hij en zijn 

gezin terug naar Duitsland. Tot op hoge leeftijd bleef hij over het zenuwstelsel publiceren. 

7.5 Heinz Trampusch en de biochemische embryologie 

Een derde verzoek waar Woerdeman op inging kwam in 1937. In de zomer van dat jaar schreef 

de al eerder genoemde ‘Duitser’ Heinz Trampusch (1903-1982) aan Woerdeman een brief met de 

                                                 
976 Afschrift brief Woerdeman aan B en W Amsterdam, 6-7-1937. AEL, stukken betreffende de aanname, begelei-
ding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
977 Zo vroeg hij aan Mijsberg in Batavia of hij geen plaats had. Mijsberg antwoordde dat er geen plek was. (Brief 
Mijsberg aan Woerdeman, 3-8-1937. AEL, ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken van Prof. Dr. 
M.W. Woerdeman, directeur (...) 1935-1943; SAA 30265: 443).  
978 Afschrift brief Woerdeman aan Winkler, 14-7-1937; Brief KH Bouman (bestuur Laanfonds) aan Woerdeman, 15-
9-1937. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 
449. 
979 Brief Woerdeman aan Went, 14-9-1938, Ingekomen en uitgaande stukken curatoren UvA 1938 nr. 148; GAA 
279: 204. 
980 Afschrift brief Woerdeman aan B en W Amsterdam, 11-7-1938. AEL, stukken betreffende de aanname, begelei-
ding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
981 Afschrift brief Woerdeman aan B en W Amsterdam, 23-9-1938. AEL, stukken betreffende de aanname, begelei-
ding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449. 
982 www.frauengeschichte.uni-bonn.de/ausstell/teil4/teil4t11.htm; brief Meader aan Woerdeman, 5-5-1941. AEL, 
ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken van Prof. Dr. M.W. Woerdeman, directeur (...) 1935-1943; 
SAA 30265: 443.  
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vraag of hij bij hem kon komen werken. 983 Trampusch was echter geen Duitser maar Oostenrij-

ker. Hij woonde en werkte in Wenen en was getrouwd met een joodse vrouw. De slechter wor-

dende situatie in het Oostenrijk van vlak voor de Anschluß zal voor hem de belangrijkste reden 

geweest zijn om de wijk te nemen naar Nederland.  

Woerdeman schreef terug dat Trampusch welkom was, mits hij accepteerde dat hij als volontair 

assistent zou gaan werken. Voor een betaalde plaats voor een buitenlander was immers geen 

geld.984 In januari 1938 kwam Trampusch aan in Amsterdam.985   

Met zijn komst bracht Trampusch zoals al gezegd een nieuw specialisme met nieuwe technieken 

met zich mee. Hij had immers ervaring op het gebied van de biochemische embryologie. Tram-

pusch was een bioloog die in 1936 gepromoveerd was op het proefschrift Der Einfluß endokriner 

Drüsen auf das Regenerat von Wirbeltieren. Deze titel gaf al aan dat het hier om de invloed van bio-

chemische stoffen (hormonen) op ontwikkeling ging. Trampusch was gepromoveerd bij Hans 

Przibram aan de zogenaamde Biologische Versuchanstalt. Deze Anstalt, ook wel veelzeggend 

vivarium genaamd, was een privé-onderzoeksinstituut voor experimentele biologie dat in 1902 

mede door Przibram was opgericht.986 Trampusch was behalve bij Przibram ook in de leer ge-

weest bij Hans Spemann en Otto Mangold.  

Vanwege zijn nieuwe kennis en kunde op het gebied van de biochemische experimentele embry-

ologie was Trampusch natuurlijk zeer welkom in Amsterdam. Zoals al gezegd trachtte Woerde-

man hem via het fellowship van de Rockefeller foundation toch een betaalde functie te geven. 

Hoewel dat mislukte wist Woerdeman Trampusch toch aan het lab verbonden te houden. Na de 

oorlog (die zijn vrouw overleefde) werd hij benoemd tot privaatdocent in de experimentele zoö-

logie en embryologie en in 1953 werd hij benoemd tot lector in de embryologie.  

Conclusie 

Toeval of niet, om de anatomie een nieuwe kant op te sturen was er eigenlijk niemand zo ge-

schikt als Woerdeman. Dat was om twee redenen: ten eerste natuurlijk omdat Woerdeman als 

embryoloog of histoloog interesse kreeg in de experimentele embryologie. Hierin was hij op dat 

moment uniek onder de morfologische wetenschappers binnen de medische faculteit. Om zich 

op dit gebied te bekwamen moest hij wel naar het buitenland. Het is niet duidelijk waarom hij 

voor Braus in Heidelberg koos. In ieder geval was dat een gelukkige keuze, omdat Braus net als 

Woerdeman kon gelden als een overgangsfiguur en daardoor bij uitstek geschikt als voorbeeld. 

Meer nog dan Woerdeman ooit had gedaan richtte Braus zich aanvankelijk op evolutionair-

morfologische kwesties in de traditie van Gegenbaur. Met embryologische experimenten startte 

                                                 
983 Brief Trampusch aan Woerdeman, 1-8-1937. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en ontslag van 
personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449.  
984 Afschrift brief Woerdeman aan Trampusch, 8-9-1937; afschrift brief Woerdeman aan B en W Amsterdam, 5-10-
1937. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en ontslag van personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 
449.  
985 Brief Trampusch aan Woerdeman, 4-11-1937. AEL, stukken betreffende de aanname, begeleiding en ontslag van 
personeelsleden 1930-1938; SAA 30265: 449.  
986 Overigens had Trampusch zich in 1939 ook actief ingezet om de joodse Przibram naar Nederland te laten vluch-
ten. Hij wist voor Przibram een slecht betaalde onderzoeksplaats te krijgen op een Amsterdams laboratorium, waar 
hij nog tijd vond om aan de chemische invloed van de pijnappelklier te publiceren. Het is niet duidelijk of dat on-
derzoek bij Woerdeman uitvoerde of elders. Met de Duitse bezetting van Nederland trachtten Przibram en zijn 
vrouw nog naar de VS te vluchten, maar slaagden hier niet in. In 1943 werden ze naar Theresienstadt gedeporteerd, 
waar Przibram in 1944 stierf. Zie Reiter, ‘Zerstört und vergessen’ 611. 
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hij om die kwesties te onderbouwen. Later wierp hij zich meer op de vraagstukken waarop ook 

andere experimentele embryologen zich op richtten.  

Behalve onderzoeker op het gebied van de experimentele embryologie was Braus een hoogleraar 

anatomie die in zijn onderwijs de nadruk legde op de bouw van de mens als levend, functione-

rend organisme. Woerdeman was tijdens zijn bezoek aan Braus in Heidelberg niet alleen enthou-

siast geworden over de experimentele embryologie, maar ook over de nieuwe vormen van ana-

tomisch onderwijs.  

De tweede reden waarom juist hij geschikt was om de anatomie een nieuwe richting op te sturen, 

was dat hij niet het gebruikelijke traject van de opleiding tot anatoom had genomen, maar een 

zijpad, waarbij hij zich kon storten op de nieuwe functionele anatomie. Anders dan de kern van 

Bolks leerlingen koos hij na zijn assistentschap bij Bolk niet voor een langdurig prosectoraat, 

maar voor een docentschap anatomie aan de school voor lichamelijke opvoeding. Ook in dat 

opzicht volgde hij Braus, want in dit docentschap kon hij bij uitstek de nieuwe functionele ana-

tomie van vooral het bewegingsapparaat onderwijzen. De manier waarop Woerdeman de ‘nieuwe 

morfologie’ kon introduceren bij de anatomie (in Groningen) was dan ook gelijk aan die van 

Braus: experimentele embryologie gekoppeld aan functionele anatomie.  

Deze koppeling was niet toevallig. Voor zowel beide morfologische richtingen gold dat ze toe-

nadering zochten tot de fysiologie. Ten eerste bestond het onderzoeksmateriaal bij deze nieuwe 

vormen van morfologie net als bij de fysiologie bij voorkeur uit levende organismen (embryo’s 

en mensen). Daarnaast kwam de onderzoeksmethode op belangrijke punten overeen met die van 

de fysioloog: zo werd er met de embryo’s geëxperimenteerd en leunde de functionele anatomie 

sterk op fysische wetten en mathematische vergelijkingen. Ten derde kwam het doel overeen. 

Zoals de fysioloog wilde weten hoe iets functioneerde, wilde de functioneel anatoom weten hoe 

de vorm veranderde of bepaald werd door de functie, of andersom. De experimenteel embryo-

loog trachtte te achterhalen welke processen direct ten grondslag lagen aan de vormwording van 

het embryo.  

Woerdeman en zijn nieuwe morfologie voldeden in Groningen volledig aan de verwachting. Dit 

Groningse succes zal sterk hebben bijgedragen aan Bolks overtuiging dat Woerdeman de meest 

geschikte kandidaat was voor zijn opvolging. Dit is des te opvallender omdat Woerdeman, 

weliswaar een assistent van Bolk en in dat opzicht een leerling, had gebroken met de descriptieve 

morfologie en ook het prosectorschap niet had vervuld. En het was juist deze functie waaraan 

Bolk algemene leidinggevende taken had verbonden (men moest kunnen optreden al plaatsver-

vangend hoofd van het lab) die iemand uitermate professorabel maakten. 

Bij zijn keuze voor een opvolger had Bolk zich echter hoofdzakelijk laten leiden door het weten-

schappelijk onderzoek. Hij was overtuigd geraakt dat de experimentele embryologie en functio-

nele anatomie de enige richtingen waren waarop voor de morfologie enig heil in de toekomst te 

verwachten viel. Zoals ook al in hoofdstuk 5 gezegd zag Bolk een duidelijk verband tussen de 

(inwendige) endocriene organen die de ‘menswording’ in zijn retardatietheorie hadden bepaald 

en de organisors (of die nu celgroepen of biochemische stoffen, zoals hormonen, waren) die de 

embryogenese bepaalden.  

Door het prosectoraat had Bolk zijn leerlingen dus te zeer in zijn traditie opgeleid; ze hadden 

zich zo niet op andere morfologische paden dan hun leermeester begeven. Dat was voor de toe-
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komst van de morfologie echter wel noodzakelijk en juist daarom wenste hij als zijn opvolger de 

man die deze nieuwe wegen wel had opgezocht.  

 

Om op het gebied van de experimentele embryologie en functionele anatomie te kunnen werken 

moesten de anatomische laboratoria op drie punten wijzigingen ondergaan: op het gebied van 

materieel, van inrichting en indeling, en van personeel.  

De veranderingen op het gebied van het materieel betroffen naast het instrumentarium voor on-

derzoek en onderwijs de behuizing om proefdieren en ander onderzoeksmateriaal te houden en 

te kweken.  

De wijzigingen in personeel betroffen vooral de aanstelling van nieuwe of omscholing van be-

staande krachten tot voor de nieuwe werkrichting gespecialiseerde werknemers. Het ging hierbij 

vooral om technisch personeel. De nieuwe anatomie en embryologie maakten gebruik van een 

aantal speciale  (elektrische) instrumenten en andere werktuigen, die door technici werden be-

diend, onderhouden, aangepast of zelfs vervaardigd. In andere (bijvoorbeeld fysische en fysiolo-

gische) laboratoria was dergelijk personeel al jaren aanwezig, maar voor de anatomie was deze 

functie iets nieuws.  

Bovendien bevatte het embryologisch onderzoek, meer dan bijvoorbeeld het beschrijvende ana-

tomisch onderzoek, diverse elkaar opvolgende voorbereidende handelingen. Dit betekende dat 

de taak van een adjunct-assistente belangrijker werd. In Amsterdam had Woerdeman twee ad-

junct-assistenten: één voor de anatomie (die nog voor Bolk gewerkt had) en één voor de embryo-

logie (die was meegekomen uit Groningen). Terwijl de assistente voor de anatomie vooral de 

administratie beheerde, was de assistente voor de embryologie als praktische hulp onmisbaar bij 

het embryologisch onderzoek en onderwijs. Het contrast is scherp: in de tijd van Bolk deed de 

onderzoeker zelf het praktische werk, dat vooral bestond uit snijden. Het praktisch veel ingewik-

kelder experimenteel embryologisch onderzoek kon niet zonder de technicus en de adjunct assis-

tente, die delen van dit werk overnamen.  

Woerdemans veranderingen van de inrichting van de laboratoria  betroffen in belangrijke mate 

het geschikt maken van ruimten voor het experimenteel embryologisch onderzoek. In Amster-

dam moest daarnaast ruimte gezocht worden voor embryologisch onderwijs. Een derde verande-

ring betrof faciliteiten voor de functionele anatomie. Het ging hier vooral om een ruimte voor 

het maken van röntgenfoto’s.  

Door de crisis en het opkomend nazisme werden de wensen en mogelijkheden met betrekking 

tot het onderzoek ernstig op de proef gesteld. Omdat er in Amsterdam maar niets kwam van 

Woerdemans wens tot uitbreidingen werden drie ruimten met materiaal dat tot de ‘oude onder-

zoeksmethode’ (vergelijkende anatomie en antropologie) behoorde ontruimd om plaats te maken 

voor laboratoria voor de ‘nieuwe’ richting. Toen er bovendien op het personeel bezuinigd moest 

worden besloot Woerdeman niet in het personeel van de (nieuwe) embryologische kant te snij-

den, maar wel in dat van de ‘oude’ anatomische kant. Zodoende sneuvelde de functie van pro-

sector.  

Bovendien betekende de crisis dat Woerdeman steeds heel scherp voor ogen moest houden wel-

ke specifieke wensen hij had ten opzichte van onderwijs en onderzoek en dat hij om deze te rea-

liseren selectief, creatief en opportunistisch moest handelen. Dat speelde vooral na 1933 toen de 
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Nazi-wetgeving in Duitsland van kracht werd en een groot aanbod aan in Duitsland ontslagen 

‘buitenlanders’ met potentiële waarde voor zijn laboratorium tot gevolg had. 

De mensen die - vanwege de crisis meestal onbezoldigd of slechts tegen zeer karige vergoeding - 

bij hem een plek konden krijgen waren stuk voor stuk belangrijke aanwinsten omdat ze een dui-

delijke verbetering betekende voor zijn (‘nieuwe’) onderwijs (Glees en de röntgenologie), onder-

zoek (Trampusch en de chemische embryologie) of beide (Blumenthal en de atlas en tekenfilms).  

Om de positie van zijn onderwijs maar vooral toch zijn onderzoek te verbeteren in die tijd van 

crisis wist Woerdeman niet alleen met de personele bezetting, maar ook met de financiële midde-

len en de ruimte creatief om te gaan. Voor bezoldiging van (buitenlands) personeel en de oprich-

ting van een nieuwe onderzoekslab schreef hij allerlei fondsen aan. Bij gebrek aan labruimte wer-

den nu ook zolders (chemische embryologie) en delen van de kelder (röntgen) tot werkruimte 

bestemd.  

 

Woerdeman was al vanaf het begin van zijn carrière goed in staat aan de buitenwereld (bijvoor-

beeld het NTvG, maar ook de curatoren en andere faculteitsleden) het bredere belang van zijn 

onderzoek uit te leggen. Natuurlijk ging het daarbij vooral om het medische belang - wat dit be-

treft deed hij niet onder voor Bolk. Daarnaast liet hij niet na om het belang te onderstrepen van 

de fundamentele biologie als basis van de geneeskundige opleiding. Ook hierin sloot hij aan bij 

Bolk. In zijn inaugurele redes koppelde Woerdeman het medische belang aan het biologische: de 

studenten geneeskunde werden geen anatoom of histoloog en dus moest het aangeboden on-

derwijs vooral van nut zijn voor hun toekomst als arts. Kennis van levende, functionerend orga-

nisme (cellen, embryo’s of de volwassen mens) was in dit verband nuttiger dan alleen een dood 

lichaam onder het mes of dode cellen onder de microscoop. Om maar te zwijgen van hypotheti-

sche evolutionaire weetjes. 

Bolk en zijn groep hadden de anatomie weer op de kaart gezet als belangwekkend vak in het me-

disch curriculum, met aan de basis een biologische wetenschap, zij het dan een die grotendeels 

theoretisch was of zoals in het geval van Bolk een klassieke descriptieve methode hanteerde. Met 

Woerdeman kon het vak in een nieuwe wetenschappelijke richting groeien. Door deze richting 

ook toe te passen in het onderwijs wist hij de door Bolk en zijn leerlingen tot bloei gebrachte 

anatomie zelfs nog te vernieuwen. Woerdeman was zo de verbindende factor tussen een weten-

schappelijke richting en een vorm van medisch onderwijs die eigenlijk nog sterker dan in de tijd 

van Bolk uit elkaar dreven. Net als Bolk wist hij echter manieren te vinden om de twee door de 

medische relevantie of de nadruk op functionele anatomie toch op elkaar te laten aansluiten.  

In ieder geval betekende de intrede van de experimentele embryologie en de functionele anato-

mie het einde van de eenzijdige focus op de vorm, zoals die tot uiting kwam in de evolutionaire 

morfologie. Na het uiteenvallen van fysiologie en anatomie had die evolutionaire morfologie het 

anatomisch onderzoek aanvankelijk één kant op gestuurd, en wel van de fysiologie vandaan. Aan 

het begin van de 20e eeuw begon men hier de beperkingen van in te zien. Anatomen als Bolk en 

Barge zochten toenadering tot functionele kwesties maar wel strikt theoretisch. Woerdeman 

maakte de overstap wel. Anatomie en fysiologie waren weer nader tot elkaar gekomen. 

 

 


