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Conclusie 

Bloei van de anatomie door Bolk 

De factoren die ten grondslag lagen aan de bloei van de andere wetenschappen in Nederland 

rond de eeuwwisseling hadden voor de anatomie aanvankelijk juist negatieve effecten. Het vak 

werd vanaf de jaren 1850-1860 vooral gezien als een onderwijsvak, een afgesloten hoeveelheid 

kennis die van nut was in de geneeskundige opleiding. Nadat de evolutionair morfologen vanaf 

1880 de zieltogende Nederlandse anatomie een nieuwe wetenschappelijke identiteit hadden ge-

geven, bracht Bolk in de eerste drie decennia van de 20e eeuw het vak tot bloei.  

Bolks wetenschappelijke aspiraties waren hierbij een belangrijke factor. Vanaf zijn studietijd tot 

aan het jaar van zijn dood was Bolk een onvermoeibare, gedreven onderzoeker die een aanzien-

lijke publicatielijst opbouwde. Hield hij aanvankelijk vast aan het theoretisch kader van de evolu-

tionaire morfologie, al snel brak hij met een aantal centrale opvattingen en ontwikkelde hij zijn 

eigen ideeën over de menselijke evolutie. Hij voegde echter ook een nieuw element toe: hij wist 

de toepasbaarheid van zijn (vergelijkend) anatomisch onderzoek voor de fysiologie en kliniek aan 

te tonen en het daarmee een medische relevantie te geven. Daarnaast breidde hij het weten-

schappelijk onderzoek uit op een voor de anatomie op dat moment nieuw wetenschappelijk ter-

rein, namelijk de antropologie. Zo bracht hij het vakgebied in verband met eugenetische en nati-

onalistische kwesties en kreeg het maatschappelijke relevantie.  

Mede vanwege zijn wetenschappelijke kwaliteiten, maar vooral ook dankzij zijn heldere, veel ge-

prezen -zij het zeker op praktisch gebied uiterst rechtlijnige - onderwijs, groeide Bolks roem in 

Amsterdam en, te oordelen naar de poging om hem naar Leiden te halen, ook daarbuiten. Zijn 

beslissing om in Amsterdam te blijven resulteerde in de bouw van een nieuw anatomisch labora-

torium dat geheel naar zijn inzichten was ontworpen. Hiermee had hij binnen de grenzen van het 

anatomisch professoraat in Amsterdam zowel wetenschappelijk als op het gebied van het onder-

wijs het hoogst haalbare weten te realiseren.  

Net zo belangrijk als zijn inspanningen op het gebied van onderzoek en onderwijs waren zijn 

organisatorische kwaliteiten voor de opbloei van de anatomie. Het waren deze kwaliteiten die 

hem, samen met zijn wetenschappelijke roem, ook landelijke invloed gaven. Bolk wist als jong lid 

van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (K.A.W), samen met Cornelis Winkler, de 

Akademie te overtuigen van het belang van de oprichting van een Centraal Instituut voor Her-

senonderzoek en bovendien er voor te zorgen dat dit instituut in Amsterdam en wel in een aan-

bouw aan zijn nieuwe lab gevestigd zou worden. Hiermee wist hij de medische relevantie van zijn 

(vergelijkend) anatomisch onderzoek niet alleen in Amsterdam maar ook voor heel Nederland 

een blijvend karakter te geven. Iets vergelijkbaars deed hij op het gebied van de antropologie. Als 

secretaris van de K.A.W. wist hij de Akademie te overtuigen van het belang van de oprichting 

van de zogenoemde Commissie voor Physisch Antropologisch Onderzoek van de Nederland-

sche Bevolking. Ook hiermee wist hij zijn onderzoek op het hoogste niveau onder de aandacht te 

brengen. Het voor de Nederlandse anatomie belangrijkste wapenfeit waarvan Bolk de initiator 

was vond in 1915 plaats. Onder de vlag van het Genootschap ter Bevordering van de Natuur-, 

Genees- en Heelkunde, waarvan hij op dat moment secretaris was, verenigde hij alle weten-
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schappelijke Nederlandse anatomen met elkaar door de instelling van een speciale jaarlijkse bij-

eenkomst: de Nederlandse anatomendag. 

Bolk stimuleerde nadrukkelijk de ontwikkeling van organisatorische, wetenschappelijke en on-

derwijskwaliteiten bij zijn assisterend personeel. Hij deed dit deed (conform de evolutionair mor-

fologische traditie) door de functie van prosector te transformeren in die van plaatsvervangend 

hoofd, dat ook de theoretische lessen op zich kon nemen. Zo creëerde Bolk een school van fun-

damenteel wetenschappelijk geïnteresseerde, didactisch onderlegde  anatomische docenten, die 

goed in staat waren een eigen laboratorium te leiden en die er in de jaren 1910 en 1920 voor 

zorgden dat het tekort aan Nederlandse anatomen verdween. In 1930 was op de meeste leerstoe-

len in Nederland en Nederlands-Indië een leerling van Bolk benoemd als anatoom. Bolks leerlin-

gen deelden, in tegenstelling tot die van de school van Gegenbaur, niet zozeer een specifieke on-

derzoeksrichting met elkaar en met hun leermeester, maar veeleer een zekere bevlogenheid voor 

het onderwijs en een grote interesse in wetenschappelijke kwesties op morfologisch, biologisch 

en antropologisch gebied.  

Het verschil tussen de leerlingen en Bolk was echter dat de meesten van hen wetenschappelijk 

gezien geen toponderzoekers waren. Door middel van lezingen en populair-wetenschappelijke 

werken presenteerden ze de wetenschappelijke kwesties die hen bezighielden aan een breed pu-

bliek. Zo vergrootten ze de positie van de anatomie als wetenschap. Op onderwijsgebied vestig-

den ze de Nederlandse anatomie door de publicatie van het eerste Nederlandse leerboek anato-

mie sinds 1850. Ze benadrukten hierin de bloei van de Nederlandse anatomie doordat ze speciale 

aandacht gaven aan recent Nederlands anatomisch onderzoek. Ze erkenden dat Bolk de grote 

kracht was achter deze bloei en gaven hier blijk van door het boek aan hem op te dragen.  

Met de keuze van zijn opvolger regeerde Bolk de Nederlandse anatomie tot na zijn dood. In 

Woerdeman zag hij de man die de morfologie, bepalend voor het onderzoek bij de anatomie, in 

een nieuwe en voor het voortbestaan essentiële richting zou brengen: de experimentele embryo-

logie. Woerdeman wist het belang van dit experimenteel embryologisch onderzoek op ingenieuze 

wijze te verbinden met nieuwe methoden in het onderwijs.  

Ondanks de veelbelovendheid van Woerdeman raakte in de jaren 1930 de vaart uit de bloei van 

de anatomie. Dit had voor een deel te maken met de crisis, maar ook met andere factoren. De 

belangrijkste hiervan waren de toenemende specialisatie in het onderzoek en het steeds minder 

op elkaar aansluiten van onderwijs en onderzoek. Op Woerdemans lab waren in de loop van de 

jaren 1930 specialisten te vinden in diverse experimenteel embryologische richtingen die nauwe-

lijks ingevoerd waren in het anatomisch onderwijs. De assistenten die zich specifiek met het ana-

tomisch onderwijs bezighielden waren wat onderzoek betreft juist antropologisch geïnteresseerd 

of als tijdelijke kracht werkzaam op het gebied van de röntgenanatomie. De eenheid in het on-

derzoek, maar vooral ook tussen het onderzoek en onderwijs verdween hierdoor. De enige die 

de eenheid nog enigszins behield was Woerdeman zelf. Ook bij Bolks leerlingen Barge en Van 

den Broek verdween de eenheid van onderzoek en onderwijs steeds meer, maar dat had in hun 

geval vooral te maken met het feit dat ze zelf nauwelijks eigen onderzoek deden. Ze waren ana-

tomische docenten geworden, geen wetenschappers. Wel is het zo dat ook onder hun vleugels 

allerlei specialistisch onderzoek gebeurde en plaats was voor diverse onderzoeksgroepjes. 

Hoewel het nader onderzoek behoeft valt te verwachten dat deze specialisatie en daarmee frag-

mentatie bij de anatomische laboratoria na de bezetting alleen maar doorzette. Woerdeman pu-
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bliceerde na de oorlog nauwelijks meer eigen wetenschappelijk embryologisch onderzoek. Zijn 

belangrijkste bijdrage aan de bloei van de Nederlandse anatomie was de uitgave van een anatomi-

sche atlas, maar het werk hiervoor dateerde al uit de jaren dertig. 

Disciplinegeschiedenis 

De oprichting van eigen verenigingen, de bouw van nieuwe laboratoria en het definiëren van de 

eigen (wetenschappelijke) identiteit, waarbij onderwijs en onderzoek goed op elkaar aansluiten, 

zijn gebruikelijke fenomenen bij de vorming van een zelfstandige wetenschappelijke discipline.987 

De meeste disciplines ontstonden in de loop van de 19e eeuw. Dit gold ook voor Nederland; de 

invoering van de nieuwe wet op het hoger onderwijs werkte hierbij als een katalysator.  

Als in Nederland het proces van de vorming van wetenschappelijke disciplines in loop van de 19e 

eeuw startte, wat dan te denken van de anatomie, een vak dat al vele eeuwen bestond? Terwijl 

wetenschappelijke disciplines zoals de fysiologie vanaf de jaren 1850 door verzelfstandiging ge-

vormd werden en opbloeiden, raakte de anatomie juist in een dal. In de periode 1860-1880 kon 

het vak nauwelijks doorgaan voor een wetenschappelijke discipline, hooguit voor een onderwijs-

vak. De anatoom was slechts onderwijzer. Pas vanaf 1876, na de nieuwe wet op het hoger on-

derwijs, kon de anatomie uitgroeien tot een wetenschappelijke discipline. Kort daarna volgde on-

der aanvoering van Bolk de bloei. Later dus dan bij de andere wetenschappelijke disciplines. Hoe 

is behalve door de mogelijkheden die de nieuwe wet op het hoger onderwijs bood, deze snelle 

opbloei onder aanvoering van Bolk te verklaren? 

Historicus Gregory Good stelde zich in een artikel uit 2006 de vraag wat een onderzoeksgebied 

tot een discipline maakt en concludeerde dat een wetenschappelijke discipline niet per definitie 

doelmatig tot stand komt, met een natuurverschijnsel of wetenschappelijke probleemstelling als 

doeloorzaak, maar eerder beschouwd moet worden als een assemblage, een verzameling losse 

elementen die tot één structureel geheel worden samengebracht. Deze elementen kunnen bestaan 

uit gemeenschappelijke theorieën en onderzoeksproblemen, methoden en instrumenten, maar 

kunnen net zo goed ook praktisch, sociaal of institutioneel van aard zijn. Hierbij gaat het om za-

ken als de oprichting van speciale tijdschriften en verenigingen, de specifieke positie van de we-

tenschappers aan de universiteit en de vorm en inhoud van hun onderwijs, en de eventuele baan-

garanties voor jonge onderzoekers. De wetenschappers die hun discipline assembleren worden 

dus niet alleen gedreven door wetenschappelijke problematiek, maar net zo goed door ambitie en 

utilitaire kwesties. Door soms doelbewuste, soms onbewuste onderhandeling en positiebepaling 

ontstaat er een bepaalde consensus tussen onderzoekers over wat hun arbeidsterrein behelst. 

Good omschrijft disciplines als historische entiteiten die zowel het wetenschappelijk onderzoek 

ordenen als de wetenschappers zelf. Daarmee zijn disciplines tegelijkertijd een sociale institutie 

en een manier om kennis en activiteit (hoofdzakelijk onderzoek en onderwijs) te organiseren. 

Wetenschapshistoricus Robert E. Kohler voegt hier aan toe dat disciplines de plaats zijn waar 

individuele wetenschappers hun identiteit vormen.988   

                                                 
987 Zie hiervoor o.a. Good, ‘The assembly of geophysics: scientific disciplines as frameworks of consensus’; Thomp-
son Klein, ‘Disciplinary origins and differences’; Shumway & Messer-Davidow, ‘Disciplinarity: an introduction’; 
Golinski Making natural knowledge. 
988 Zie Good, ‘The assembly of geophysics: scientific disciplines as frameworks of consensus’ 262. 
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De manier waarop de anatomie als wetenschappelijke discipline ontstond past in dit beeld. De 

identiteit van de anatomen bestond aanvankelijk slechts in die van ontleedkundig docent. Het 

anatomisch onderwijs vormde dus de basis. Hieraan werd een wetenschappelijke onderzoeks-

richting toegevoegd, de evolutionaire morfologie, aanvankelijk (in 1879, met de benoeming van 

Fürbringer) nauwelijks op inhoudelijke gronden. Pas na Fürbringer zou er in de loop van de ja-

ren 1880 consensus ontstaan over deze wetenschappelijke richting. Vervolgens voegde Bolk met 

zijn medische relevantie een nieuw element toe aan de assemblage die de wetenschappelijke ana-

tomie was geworden. Zijn organisatorische kwaliteiten droegen daarnaast bij aan de vestiging van 

een ‘school’. De aanvankelijke schaarste aan Nederlandse anatomen van voldoende statuur bood 

de leerlingen de mogelijkheid op te klimmen tot hoogleraar anatomie. Hun wetenschappelijke 

richting speelde tijdens de benoemingen van Bolks leerlingen in Utrecht en Leiden een minder 

grote rol dan hun organisatorische kwaliteiten en hun kwaliteiten als docent. Toch lieten ze zich 

wel gelden als wetenschappelijke anatomen in populair-wetenschappelijke boeken en lezingen. 

Later speelde de specifieke wetenschappelijke richting voor Bolks leerlingen juist wel een rol, 

maar dan in negatieve zin: al te zeer descriptief (vergelijkend) morfologisch onderzoek werd als 

ouderwets gezien. Mijsberg had moeite een plaats te vinden en Van Gelderen lukte het helemaal 

niet. In beide gevallen speelde het verdwijnen van het tekort aan anatomen ook mee.  

Bolk zelf was, in theorie althans, inmiddels steeds meer van het traditionele morfologische on-

derzoek afgestapt en richtte zijn blik op de ‘nieuwe’ experimentele embryologie. Zijn opvolger 

Woerdeman, die deze nieuwe richting belichaamde, was in zijn loopbaan van het professoraat in 

de histologie overgestapt op dat in de anatomie (in Groningen). Hij was hiermee dus in feite van 

discipline gewisseld. De manier waarop hij en zijn begunstigers in Groningen en Amsterdam de-

ze overstap uitlegden en het experimenteel embryologisch onderzoek koppelden aan de functio-

nele anatomie past ook in het beeld van een discipline als een assemblage. Bolk en vooral Woer-

deman voegden niet alleen elementen toe aan de assemblage, en daarmee aan de identiteit van de 

wetenschappelijke anatoom, ze veranderden deze ook op belangrijke punten. De wetenschappe-

lijke anatomie onderging dus tegen het einde van Bolks loopbaan een transformatie. 

Een toevoeging op de benadering van een wetenschappelijke discipline als assemblage is te vin-

den in het onderzoek van Thomas Gieryn. Wetenschapssocioloog Gieryn vroeg zich af hoe we-

tenschappers er in slagen om hun beweringen en handelen zo te presenteren dat ze geloofwaar-

dig of nuttig zijn voor het publiek. Dit doen ze veelal door hun bevindingen af te zetten tegen de 

beweringen en activiteiten van andere wetenschappers of niet-wetenschappers. Gieryn stelt deze 

activiteiten van wetenschappers topografisch voor: wetenschap is als culturele uiting een gebied 

op de landkaart van de menselijke cultuur als geheel. Als gebied grenst het aan andere culturele 

uitingen, zoals techniek en religie. De wetenschappers die de geloofwaardigheid of het nut van 

hun wetenschappelijk werk willen demonstreren zijn volgens Gieryn actief op de grenzen waar 

hun wetenschappelijke gebied overlapt of juist botst met andere gebieden. Deze activiteiten laten 

zich in drie groepen verdelen. De eerste vorm is verdrijving van andere autoriteiten waarmee de 

wetenschappers in competitie zijn. De tweede bestaat uit de invasie van wetenschappers in een 

aangrenzend domein. Dit kan een ander wetenschappelijk gebied zijn maar ook een andere cul-

tuuruiting, zoals religie, politiek of ethiek. De derde vorm tenslotte bestaat uit het beschermen 

van autonomie. De noodzaak tot bescherming is het gevolg van pogingen van buiten om de au-
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toriteit van de wetenschapper te exploiteren voor eigen belangen. Het kan hierbij gaan om mana-

gers van bedrijven of politici die wetenschap tot dienstmaagd van hun eigen doelen maken. 

Boundary work van wetenschappers speelt in de opinie van Gieryn een cruciale rol in de manier 

waarop ze hun geloofwaardigheid vergroten, behouden en beschermen. Het is strategisch werk, 

dat voor wetenschappers een praktisch doel dient. Gieryn stelt dat boundary workers vooral actief 

waren in het midden van de 19e eeuw, toen veel van de infrastructuur van de moderne weten-

schap werd opgebouwd; dezelfde tijd dus dat veel wetenschappelijke disciplines ontstonden.989 

Gieryn onderzocht vooral het boundary work tussen wetenschap en andere culturele gebieden, 

maar Robert Kohler stelt dat het idee van het ‘grenswerk’ ook binnen de wetenschap toepasbaar 

is. Zelf keek hij naar biologen die zich op de grenzen tussen laboratoriumwetenschappen en het 

veldwerk bevonden.990 

Hoe sluit het boundary work aan bij de constructie van disciplines van Good? Good noemt het 

bestaan van borderland-wetenschappen, wetenschappen die op het grensgebied liggen tussen twee 

andere wetenschappen. Bij een dergelijke borderland-wetenschap is het streven naar een eigen dis-

ciplinaire identiteit sterker dan bij andere wetenschappen. Het ligt voor de hand dat borderland-

wetenschappers actief zijn in Gieryns strategische boundary-work. 

Van de anatomen die in Nederland de wetenschappelijke anatomie hebben vormgegeven kan 

vooral Bolk inderdaad gelden als boundary worker. Hij wist in vergelijking met zijn voorgangers de 

zeggingskracht van de wetenschappelijke anatomie aanzienlijk uit te breiden door onderzoek te 

doen op het gebied van de antropologie. Hij en zijn leerlingen golden uiteindelijk als deskundigen 

(ook bij het brede publiek) op dit gebied. Bovendien kan de manier waarop Bolk zijn anatomisch 

onderzoek een medische relevantie gaf en hij op de noodzaak wees van anatomische studie voor 

fysiologisch onderzoek gezien worden als gebiedsuitbreiding en verdediging van de (weten-

schappelijke) autonomie van de anatomie.  

Als wetenschappelijke discipline kan de anatomie zelf ook gelden als borderland science. De anato-

mie was een discipline op het grensvlak tussen fundamentele wetenschap en geneeskunde, twee 

gebieden met ieder hun eigen doel. Deze doelen waren vaak niet met elkaar in conflict, maar 

soms wel. De anatomie moest zich op de een of andere manier weten te handhaven als zelfstan-

dige wetenschappelijke discipline én als medisch vak en daarmee zowel onderzoek als onderwijs 

met elkaar in overeenstemming te brengen. Bovendien had de anatomie bij het bepalen van haar 

positie op de grens tussen wetenschap en geneeskunde rekening te houden met de fysiologie.  

Onderwijs en onderzoek, geneeskunde en wetenschap  

De eerste generatie anatomen die het vak onderwezen zonder de fysiologie (ruwweg tussen 1860 

en 1880), waren wel voorstander geweest van wetenschappelijke vernieuwing in de medische op-

leiding, maar niet wat betreft hun eigen vak. Omdat men van mening was dat macroscopisch de 

menselijke bouw grotendeels in kaart was gebracht bood de ‘gewone’ anatomie nauwelijks we-

tenschappelijke aanknopingspunten of mogelijkheden meer. De drie anatomen met wetenschap-

pelijke interesse (Berlin, Koster en Middendorp) hadden alle drie dan ook geen voorkeur voor de 

‘gewone’ anatomie. Voor medici die een fundamenteel wetenschappelijke interesse hadden of 

aansluiting zochten tot de medische praktijk waren de fysiologie, de pathologie en pathologische 
                                                 
989 Gieryn, Cultural boundaries of science 1-25 (introduction). 
990 Kohler, Landscapes and Labscapes. 
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anatomie aantrekkelijker. Het was dus niet verwonderlijk dat er in Nederland door deze generatie 

anatomen geen eigen wetenschappelijke traditie werd opgebouwd en dat er ook geen leerlingen 

werden aangekweekt.  

Toen er na de wet op het hoger onderwijs nieuwe anatomen gezocht moesten worden, waren 

deze opvolgers in Nederland nauwelijks te vinden. Een keuze voor een docentschap in de ana-

tomie, een vak dat inhoudelijk nauwelijks de praktijk raakte waarvoor de student was opgeleid en 

waar wetenschappelijk evenmin eer aan te behalen was, had weinig aantrekkelijke kanten. De 

Nederlandse anatomie raakte zo in een crisis. Tot ver in de jaren 1880 moesten nieuwe anatomen 

uit Duitsland gehaald worden. Tijdens deze periode kwam een belangrijke vereiste aan het licht 

waaraan deze nieuwe generatie anatomen moest voldoen. Het bleek namelijk dat medische facul-

teiten en curatoria van universiteiten het van groot belang achtten dat de toekomstig hoogleraar 

anatomie een medicus was. Deze medische achtergrond was voorheen nooit ter sprake gekomen 

omdat deze voor voorgaande generaties anatomen, maar bijvoorbeeld ook zoölogen en zelfs bo-

tanici, eerder regel dan uitzondering was. Dat het nu anders kon bleek uit de bijna-benoeming 

van de zoöloog Van Bemmelen als lector in Utrecht en de uiteindelijke benoeming van Van Wij-

he als hoogleraar in Groningen.  

Een tweede factor die de keuze voor nieuwe anatomen beïnvloedde was dat de wet op het hoger 

onderwijs meer dan voorheen de mogelijkheden bood tot het doen van (fundamenteel) weten-

schappelijk onderzoek. Maar of de wetenschappelijkheid van de anatoom aanvankelijk werkelijk 

bepalend is geweest voor de keuze is de vraag. Waren Nederlandse medisch opgeleide anatomen 

wel voorhanden geweest, dan zou het waarschijnlijk niet hebben uitgemaakt of ze enige weten-

schappelijke bagage bezaten.  

Dat een nieuwe wetenschappelijke anatomische richting, de evolutionaire morfologie, haar intre-

de deed in Nederland, moet voor een belangrijk deel aan de nieuwe Amsterdamse universiteit 

worden toegeschreven. Nergens was de motivatie groter om zich ook wetenschappelijk als eer-

sterangs universiteit te profileren. Zodoende speelde de wetenschappelijkheid van de nieuwe ana-

toom, naast de medische achtergrond en de onderwijskwaliteiten, een centrale rol.  

Door de wetenschappelijke richting die Fürbringer en in navolging van hem Weber, Rosenberg, 

Ruge en Van Wijhe in Nederland introduceerden, ontstond er een spanningsveld tussen de ana-

tomie als wetenschappelijke richting en de anatomie als medisch vak. Die spanning werd nog 

groter doordat de evolutionaire morfologen hun anatomisch onderwijs ook vanuit dit perspectief 

benaderden. In Duitsland kwam hen dat al eerder op kritiek van andere leden van de medische 

faculteit en universitaire bestuurders te staan. In Nederland waren die geluiden aanvankelijk niet 

te horen. Ondermeer door op het evolutionair-morfologische belang van het topografisch ana-

tomisch onderwijs en onderzoek te wijzen, trachtten de evolutionaire morfologen de eenheid 

tussen onderwijs en onderzoek te bewaren en tevens te voldoen aan de vraag naar relevante ba-

siskennis voor de toekomstige arts. Bij  

de benoeming van Bolk ontstond er in Amsterdam kritiek op de medische relevantie van het 

evolutionair-morfologisch onderzoek. Een aantal leden van de medische faculteit zag in Bolks 

segmentaal anatomisch onderzoek wel die medische relevantie. Bolks segmentale studies hadden 

getoond dat in de menselijke anatomie wel degelijk nog zinvol nieuw macroscopisch onderzoek 

te doen was. Tijdens zijn professoraat zou hij het verband tussen de anatomie en de overige me-

dische vakken steeds goed in het oog houden en waar mogelijk op de medische relevantie van 
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zijn morfologische studies wijzen. Ook bij het onderwijs bewaakte Bolk het primaire medische 

doel. Had zijn voorganger Ruge al meer dan voorheen de nadruk gelegd op het praktische belang 

van topografische anatomie, hij beperkte zich hierin tot de praktische kanten van deze anatomi-

sche benadering. Bolk voegde hier ook theoretische topografisch anatomische lessen aan toe. 

Dus zowel in zijn onderzoek als onderwijs benadrukte hij de medische relevantie van zijn vak 

meer dan zijn voorganger.  

Ook Bolks leerlingen droegen als popularisator van de wetenschappelijke anatomie (in brede zin) 

het wetenschappelijk, maatschappelijk en medisch belang van het vakgebied voor een breder 

medisch en wetenschappelijk publiek (zoals de lezers van het NTvG) uit. Omdat ze zelf echter -

vooral Van den Broek en Barge- nauwelijks onderzoek deden was er veel minder sprake van een 

spanningsveld tussen onderzoek en onderwijs en wetenschap en geneeskunde dan bij Bolk.  

Alleen Bolks opvolger Woerdeman deed wel eigen specialistisch onderzoek. Zijn experimentele 

embryologisch onderzoek koppelde hij nadrukkelijk aan functionele anatomie en nieuwe vormen 

van anatomisch onderwijs, zoals anatomie in vivo en het gebruik van röntgenfoto’s. De eenheid 

tussen onderzoek en onderwijs was nu niet zoals bij Ruge gelegen in de evolutionaire morfologie, 

of zoals bij Bolk in de topografische anatomie en het bewaken van de medische relevantie, maar 

in de nadruk op het experimentele, dynamische en kwantitatieve. Bolks anatomie was in onder-

wijs en onderzoek een studie van de dode lichaamsvorm, Woerdeman streefde naar onderzoek 

en onderwijs met het levende (embryonale of volwassen) lichaam. Op deze manier wist hij de 

eenheid tussen onderzoek en onderwijs te bewerkstelligen en ook nog eens tussen geneeskunde 

en wetenschap. Hij liet niet na te benadrukken dat de kennis van de bouw van het levende li-

chaam meerwaarde had voor de studenten geneeskunde en langs deze weg wist hij ook op het 

belang van onderzoek naar de functionele anatomie te wijzen. Op het medische belang van de 

experimentele embryologie wees hij niet, maar doordat hij deze zo onlosmakelijk in verband 

bracht met de functionele anatomie was dat ook niet nodig. Wel presenteerde hij de experimen-

tele embryologie als nieuwe veelbelovende en dynamische wetenschap en zette haar af tegen de 

verouderde en achterhaalde descriptieve evolutionaire morfologie.  

Woerdeman relativeerde het medisch belang van zijn wetenschappelijke ambities zelfs door te 

stellen dat hij in zijn onderwijs niet trachtte om morfologen, biologen of andere wetenschappers 

van zijn studenten te maken. Hij kwam er rond voor uit dat zijn anatomie en embryologie biolo-

gische wetenschappen waren, terwijl voor Ruge had gegolden dat de anatomie een morfologische 

wetenschap was. Het verschil tussen deze twee zat hem in de rol van de fysiologie.  

Anatomie en fysiologie 

Door de verzelfstandiging van de fysiologie was de achtergebleven anatomie op het tweede plan 

geraakt. Deze experimentele fysiologie met zijn op fysica en chemie gebaseerde methoden en 

reductionistisch denkkader contrasteerde sterk met de beschrijvende en snijdende onderzoeks- 

en onderwijsmethoden van de anatomie. 

De introductie van de evolutionaire morfologie versterkte het verschil alleen maar, omdat nu niet 

alleen de methoden, maar ook de onderzoeksdoelen sterk verschilden. Hoewel morfologen als 

Haeckel en Fürbringer de rol van functionele aspecten bij hun onderzoek zeker niet over het 

hoofd zagen en net zo goed als de reductionistische fysiologen meenden dat het leven en dus 

ook de levensvorm te herleiden was tot chemische elementen en fysische wetten, deden ze hier 
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in hun dagelijkse onderzoekspraktijk niets mee. Hetzelfde gold voor de jonge Bolk. In de jaren 

1880-1900 stonden in Nederland fysiologie en anatomie vanwege die zo verschillende onder-

zoeksdoelen dus ver van elkaar.  

In de loop van zijn professoraat zocht Bolk echter steeds meer toenadering tot de fysiologie. 

Aanvankelijk trachtte hij de achterstandspositie van de anatomie ten opzichte van de fysiologie in 

te halen op dezelfde manier als hij de medische relevantie van zijn anatomisch onderzoek presen-

teerde: voor een fysiologisch onderzoek naar de innervatie van de huid of spieren, of naar de 

werking van het cerebellum was (de juiste) kennis van de bouw van die structuren noodzakelijk. 

“Zuerst Anatomie und dann Physiologie.” Later zocht hij op inhoudelijke (wetenschappelijk) 

gronden steeds meer toenadering tot de fysiologie, om in 1925 uiteindelijk te stellen dat de mor-

fologie zonder de fysiologie geen wetenschap was. Hoewel hij zich in onderzoeksmethode nog 

strikt tot de beschrijvende morfologie beperkte, waren in zijn gedachten de anatomie en fysiolo-

gie niet meer los van elkaar te zien. Hiermee had hij op wetenschappelijk-inhoudelijke gronden 

de achterstand van de anatomie op de fysiologie ongedaan gemaakt.  

De overtuiging dat vorm en functie niet los van elkaar te zien waren werd door meerdere leerlin-

gen en vertrouwelingen van Bolk (Boeke, Barge en Van den Broek) gedeeld. Deze toenadering 

sloot aan bij de opkomende holistische wetenschapsopvatting en de groeiende afkeer voor het 

darwinisme en (in Bolks geval) het theoretisch kader van de evolutionaire morfologie in de eerste 

decennia van de 20e eeuw. Voor Bolk gold bovendien dat hij, zo blijkt uit zijn foetalisatietheorie, 

een belangrijke rol zag weggelegd voor het hormonale stelsel in de ontwikkeling. De endocrino-

logie was op dat moment nog een grotendeels onontgonnen wetenschappelijk gebied. Het bleek 

Bolk al snel dat de rol van hormonen op de (individuele of evolutionaire) ontwikkeling van de 

lichaamsvorm niet los gezien kon worden van hun invloed op de functioneren van het lichaam. 

Dit besef noopte hem tot het omvormen van zijn foetalisatietheorie van de menselijke vorm tot 

de retardatietheorie van de menselijke ontwikkeling.  

Raakte Bolk mede door het werk van Boeke en Barge overtuigd van de eenheid van vorm en 

functie en dus van de theoretische samenhang tussen anatomie en fysiologie, het is waarschijnlijk 

het experimenteel embryologisch werk van Woerdeman geweest dat hem van de praktische on-

losmakelijkheid  van anatomie en fysiologie deed inzien. Bolks hormonen als centrale interne fac-

toren in de retardatie kwamen immers sterk overeen met de organisors van de experimenteel em-

bryologen. Bolk zag alleen in de experimentele embryologie, die de morfologie benaderde met uit 

de fysiologie afkomstige onderzoeksmethoden en causaalanalytische vraagstellingen, heil voor de 

morfologie in de toekomst. Om die reden zag hij graag dat Woerdeman zijn opvolger in Amster-

dam zou worden. Woerdeman paste, in navolging van Braus in Heidelberg, de kruisbestuiving 

tussen de anatomie en de fysiologie vervolgens niet alleen toe in het onderzoek, maar ook in het 

onderwijs. 

Biologie als basis van de geneeskunde 

Zowel op wetenschappelijk gebied als binnen het medisch onderwijs en in beide gevallen ook 

nog eens praktisch en theoretisch waren de anatomie (en morfologie) en de fysiologie sinds hun 

scheiding in de jaren 1850-1860 weer tot elkaar gekomen.  

Vooral in het Duitsland van voor 1850 waren de anatomie en fysiologie inhoudelijk onlosmake-

lijk verbonden geweest, omdat ze beide eenzelfde doel nastreefden: de opbouw van een samen-
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hangende wetenschap van het leven door het achterhalen van haar wetmatigheden. De vergelij-

kende anatomie (en embryologie) werd hierbij vooral gezien als een belangrijke (maar niet de 

enige) methode van onderzoek, terwijl het theoretisch kader van deze speurtocht door de fysio-

logie werd bepaald. Maar de namen morfologie, fysiologie of biologie waren in dit verband vaak 

inwisselbaar. Of het streven naar een overkoepelende wetenschap van het leven bij de anatomen, 

fysiologen of zoölogen in Nederland van voor 1850 ook zo sterk leefde als in Duitsland moet 

nog worden onderzocht, maar in ieder geval was ook voor de anatomen/fysiologen uit die tijd, 

wanneer ze interesse hadden in vergelijkende anatomie, natuurlijke geschiedenis of zoölogie, de 

beschrijvende morfologische methode zeker de aangewezen onderzoeksmethode voor hun fysio-

logische benadering.  

Toen de experimentele fysiologie in navolging van Duitsland verzelfstandigde werden haar op 

fysica en chemie gebaseerde methoden ook centraal gesteld in de wetenschappelijke geneeskun-

de. Je zou kunnen zeggen dat vanaf dat moment de geneeskunde als geheel gestoeld werd op re-

ductionistische fysica, chemie en microscopie. De mens werd in de geneeskunde haast zelf gere-

duceerd tot een instrument. Het meest duidelijke voorbeeld hiervan was het onderzoek naar het 

brein. 

Tegen het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw raakt de reductionistische benadering 

van het leven als enige juiste opvatting op zijn retour. Nieuwe verklaringen, zoals het weten-

schappelijk holisme, wonnen aan aanhang. Het levende organisme werd opgevat als een harmo-

nisch functionerende eenheid, waarvan de werking van de verschillende onderdelen niet goed los 

van elkaar konden worden onderzocht. Het geheel was meer dan de som van de verschillende 

delen. Niet alleen bij biologische wetenschappers, ook bij de medici wonnen holistische opvat-

tingen aan aanhang. Een voorbeeld hiervan is het begrip constitutie, zoals dat door Van den 

Broek en Herwerden werd besproken. Hierbij stond de individuele mens centraal en werd zijn 

gezonde (of juist ziekelijke) functioneren, lichaamsbouw en ontwikkeling beschouwd in het licht 

van het geheel van met elkaar in interactie zijnde in- en uitwendige factoren zoals erfelijke eigen-

schappen, hormonale activiteit of milieuomstandigheden zoals temperatuur. De constitutieleer 

sloot hier aan bij de rassenleer en antropologie.  

Wat deze constitutieleer maar ook een maatschappelijke beweging als de eugenetica laten zien is 

dat niet meer alleen de op fysica en chemie gebaseerde fysiologie de basis vormde van de weten-

schappelijke geneeskunde, maar de biologie, inclusief de microbiologie, genetica, biochemie en 

de (oude) morfologische vakken, die zich ook in experimentele richting hadden ontplooid.  

We zagen al dat Bolk al vroeg overtuigd was dat deze biologie de basis moest zijn van de genees-

kundige opleiding. Ook zagen we hoe hij – nog voor de eigenlijke eugenetische beweging in Ne-

derland van start ging – wees op de biologische grondslag van mens en maatschappij. Deze bio-

logische benadering vormde de (theoretische) kern van zijn retardatietheorie en van zijn antropo-

logisch onderzoek. Aanvankelijk ging het hierbij slechts om beschrijvend biologisch (morfolo-

gisch) onderzoek – maar zowel op het gebied van de antropologie als bij de ontwikkeling van 

zijn foetalisatietheorie tot retardatietheorie begon hij ook de waarde in te zien van andere onder-

zoeksmethoden zoals het experiment en de biochemische analyse.  

Daar waar de anatomen Ruge en Fürbringer zichzelf wetenschappelijk gezien als (evolutionaire) 

morfologen zagen, beschouwde Bolk zichzelf als bioloog. Vooral in het laatste decennium van 

zijn leven reikte hij verder dan de strikt (evolutionair-)morfologische doelen en methoden van 
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zijn voorgangers. Ook zijn leerlingen beschouwden zichzelf op theoretisch vlak als biologen. Bij 

Woerdeman werden biologische vraagstellingen vervolgens ook in de praktijk gebracht. Zijn 

vraagstukken, in de kern weliswaar nog steeds morfologisch, sloten in methoden en theoretische 

concepten meer aan bij biologische (biochemische en fysiologische) kwesties en nauwelijks meer 

bij die uit de evolutionaire morfologie.  

Zoals de basis van de geneeskunde verschoof van een reductionistisch, fysisch-chemisch fysiolo-

gisch perspectief naar een (al dan niet holistisch) biologisch perspectief, zo was de wetenschap-

pelijke anatomie veranderd van een descriptief (evolutionair-)morfologisch vak naar een experi-

menteel biologisch vak. Hoewel het nieuwe experimentele embryologische onderzoek nauwelijks 

raakvlakken lijkt te hebben met het praktisch nut van de anatomie voor de medische opleiding, 

heeft het er veel van dat door de veranderde opvatting van de geneeskunde als geheel deze we-

tenschappelijke kant van de anatomie toch beter geaccepteerd werd in de medische faculteit. 

Evolutionair-morfologische kennis leverde nauwelijks nuttige inzichten op voor een medische 

opleiding waarvan fysica en chemie de basis waren, fundamenteel biologische inzichten deden dit 

wel voor een geneeskunde waarvan de basis de biologie was.  

Hoezeer de biologie en geneeskunde bij Woerdeman op elkaar aansloten blijkt uit zijn personeel, 

de studenten en de onderzoekers die bij hem promoveerden. Deze waren net zo goed afkomstig 

van de faculteit der wis- en natuurkunde als van de medische. Toch moet hierbij één kantteke-

ning geplaatst worden: dat de anatomie een biologische wetenschap was en de biologie de basis 

was van de geneeskunde nam niet weg dat de anatoom nooit mocht vergeten waar zijn vak in de 

medische opleiding nog altijd vooral voor diende. Dit praktische element was sinds 1860 onver-

minderd van belang geweest. Aan dit element verbond men doorgaans ook de eis dat een ana-

toom zelf een medische opleiding had gehad. Het is dan ook de vraag of medische faculteitsle-

den, curatoren en zelfs Bolk Woerdeman een geschikte anatoom hadden gevonden als hij een 

niet-medische achtergrond had gehad. Woerdeman kon bioloog zijn omdat hij ook arts was.  


