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Dankwoord 
 

Het schrijven van een historisch proefschrift is weliswaar meer dan laboratoriumonderzoek een 

solitaire bezigheid, toch heb ook ik tijdens mijn jaren als promovendus veel aan anderen te dan-

ken.  

 

Dat begint natuurlijk bij mijn twee promotoren, de hoogleraren Antoon Moorman en Bert 

Theunissen. 

Beste Antoon, ik dank je dat je mij de mogelijkheid hebt geboden om dit onderzoek te kunnen 

doen. Je vertrouwen en je pragmatische benadering waren mij zeer tot steun. Je hield de voort-

gang goed in de gaten en benadrukte dat het belangrijk was dat zaken ook af kwamen. Ondanks 

je geringe ervaring met historisch onderzoek las je mijn teksten snel en voorzag ze van waarde-

volle opmerkingen. Ook je commentaar op mijn presentaties en lezingen heb ik als zeer opbou-

wend ervaren.  

Niet alleen stimuleerde je me erg de geschiedenis van de anatomie uit te diepen, ook wees je me 

op het belang van de rol die deze medische geschiedenis kan spelen in het AMC. Hoewel je inzag 

dat historisch onderzoek wel anders is dan biomedisch onderzoek, heb je me als OiO niet anders 

behandeld dan de anderen. Hierdoor heb ik me op de afdeling van af het begin goed op mijn 

gemak gevoeld.  

Beste Bert, sinds jouw betrokkenheid bij dit onderzoeksproject, eind 2004, kreeg het inhoudelijk 

pas echt vorm. Hiervoor dank ik je zeer. Kritisch als je bent, legde je me op één van onze eerste 

ontmoetingen een keuze voor: of ik koos voor een proefschrift dat bestond uit een aantal losse 

stukken ‘met een nietje erdoor’ zonder centrale lijddraad, of voor een werkelijke onderdompeling 

in de ‘serieuze’ (wetenschaps)geschiedenis. Ik koos voor het laatste en heb daar geen moment 

spijt van gehad. 

Je soms cryptische antwoorden op mijn vragen troffen duidelijk doel. Ze dwongen me tot het 

nemen van eigen beslissingen. Omdat die keuzes meestal goed uitpakten denk ik dat je meer dan 

ik inzag uit welke problemen ik zelf wel zou komen en uit welke niet. Dit vergrootte mijn zelf-

vertrouwen in het onderzoek. Wanneer ik er overigens echt niet uitkwam wees je me vanzelf-

sprekend de goede richting. 

 

Ik dank de overige leden van mijn promotiecommissie voor het doornemen en beoordelen van 

mijn manuscript: Piet de Rooij, Rob Visser, Péjé Knegtmans, Eddy Houwaart, Thomas van Gu-

lik en Roelof Jan Oostra. 

Bovendien dank ik Roelof Jan Oostra voor de moeite die hij indertijd heeft genomen om mij als 

collectiebeheerder bij het museum aan te stellen. Beste Roelof Jan, je hebt me de vrijheid gege-

ven om het collectiebeheer van het museum een andere koers te laten varen. Ik dank je dat ik zo 

als conservator het museum een nieuwe richting op kan sturen, met de historie van de collectie 

als uitgangspunt. 

 

Verder wil ik de andere mensen van de Afdeling Anatomie, Embryologie en Fysiologie bedanken 

voor de interesse die ze hebben getoond in mijn onderzoek en de vorderingen hierin.  
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Ik dank vooral Alex(andre) Soufan en Thomas Horsthuis, Gert van den Berg, Cindy Cleypool, 

Kees Jan Boogerd en Bram van Wijk voor de vaak hilarische gesprekken tijdens korte of wat lan-

gere koffiepauzes, borrels, en de af en toe smakelijke ziekenhuisdiners waarin we de stand van 

(ons) onderzoek, de wetenschap en de wereld bespraken en elkaars rol hierin op de hak namen 

en relativeerden. In het bijzonder dank ik Gert, meester observator en bespotter, voor zijn ab-

surdistische bijdragen en het op scherp zetten van die gesprekken. 

Ik dank Jaco Hagoort, Jan Ruyter, Jan Zeegers, Bouke de Boer, André de Graaf en het secretari-

aat voor hun ondersteuning op praktisch en vooral digitaal gebied. Een speciale dank gaat uit 

naar Antoinette Willingshofer, voormalig secretaresse, voor haar hulp bij het gereedmaken van 

mijn lijvige manuscript voor de commissie.  

Vanwege hun broodnodige verstrooiing tijdens mijn schrijfwerkzaamheden wil ik Julia van den 

Berg en Inge Dijkman bedanken. Leed ik aan ‘schrijfontwijkend gedrag’ door een vastzittende 

geest, dan kon ik bij jullie terecht voor een aanzienlijke hoeveelheid luchtigheid.  

 

Ook wil ik die andere groep onderzoekers bedanken, de leesgroep wetenschapsgeschiedenis: Ab 

Flipse, David Baneke, Esther van Gelder, Robert Jan Wille, Daan Wegener, Marijn Hollestelle, 

Janneke van der Heide en anderen. Ooit opgestart voor masterstudenten aan het Instituut voor 

Geschiedenis en Grondslagen van de Wetenschap in Utrecht, groeide deze maandelijkse avond-

bijeenkomsten uit tot een belangrijke ontmoetingsplek voor een klein maar vast groepje studen-

ten en promovendi in de wetenschapsgeschiedenis uit heel Nederland. Tijdens de levendige dis-

cussies werd niet alleen de gelezen literatuur besproken, maar kwamen ook de problemen van 

het eigen onderzoek ruim aan bod. Zo kreeg ik niet alleen veel inzicht in de belangrijke weten-

schapshistorische literatuur, maar heb ik vooral veel opgestoken over de verdere methoden en 

gebruiken van dit vakgebied. Ik dank Ab, David, Robert Jan en Daan voor literatuursuggesties en 

hun kritieken en commentaren op teksten of samenvattingen. Speciaal dank ik Janneke, voor 

haar inzichten op het gebied van de geschiedenis van het darwinisme, en vooral voor haar nodige 

relativeringen van door mij vermoedde eigen blinde vlekken op historiografisch gebied.  

 

Ik wil de medewerkers van het Zoölogisch Museum Amsterdam, afdeling zoogdieren en vogels, 

danken voor mijn verblijf in het gebouw aan de Mauritskade 61. Dit gebouw is het voormalige 

Ontleedkundige Laboratorium, in 1909 volledig naar Bolks inzichten gebouwd. In de ruimte 

waar Bolk vanaf 1909 tot 1930 zijn eigen onderzoek deed, heb ik met de nodige rust en extra ge-

inspireerd het manuscript kunnen afronden. 

Ik dank vooral Toon van de Put, bedrijfsvoerder van het museum voor het mogelijk maken van 

mijn gastmedewerkerschap aldaar en voor zijn waardevolle tekstkritieken. Toon, ik waardeer je 

ondernemendheid en heldere kijk op zaken en hoop dat je tekstkritieken niet de laatste zullen 

zijn! 

 

De medewerkers van het Stadsarchief Amsterdam, Het Utrechts Archief, De Plantage Biblio-

theek, het IWO Amsterdam, De Groninger Archieven en het Rijksarchief in Den Haag wil ik 

danken voor hun hulp bij het archief en literatuuronderzoek. Speciale dank gaat uit naar Agaath 

Nap van de medische bibliotheek AMC bij het aanleveren van boeken en Fons van der Meer 

voor de hulp bij het ontsluiten van het archief van de Afdeling Anatomie en Embryologie. 



 310 

Ik dank mijn voormalige stagiair Arnold van Piekeren vanwege het afstudeeronderzoek naar 

Leidse anatomie tussen 1900 en 1920. Hiermee leverde hij een belangrijke bijdrage aan mijn on-

derzoek.  

 

Tenslotte woorden van dank aan vrienden en familie: 

Adrian Kruit en Machiel van Oostveen, mijn paranimfen. Beste Adrian en Machiel, onze vriend-

schap duurt al sinds het begin van de studie. En ik overdrijf niet als ik stel: wat hebben we het 

sinds die tijd toch maar rijk! Bedankt voor de vanzelfsprekendheid waarmee jullie de zo gewich-

tige taak als paranimf aanvaardden. In dit verband mag overigens ook de naam van Hans Bou-

rasse niet ontbreken. 

 

Lieve pa en ma, Maarten en Mireille, dank voor jullie oprechte belangstelling de afgelopen jaren 

in mijn onderzoek en de aanloop naar de promotie. 

Pa en ma: doorzetten en dingen afmaken heb ik van jullie geleerd!  

 

Lieve Joy en Tariq, na een lange dag van hard werken (waarbij over de duur van ‘lang’ nogal eens 

van mening verschild werd en wordt) is het altijd weer fijn om thuis te komen. Joy, tijdens het 

schrijven kon er soms ineens een machtige storm in het hoofd opsteken die zorgt voor allerlei 

tobberij en twijfel. Jij bent dan degene me met je messcherpe blik weer terug op de juiste weg 

stuurt. Jij bent mijn belangrijke steun.  

Tariq, wat moet ik toch ontzettend veel om je lachen. Ik ben blij dat ik elke dag weer kan genie-

ten van de nieuwe dingen die je doet, zegt en ervaart.  


