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//. Beukers*
DE BEGINJAREN VAN DE MICROSCOPIE AAN DE GENEESKUNDIGE FACIJLTEITEN TE UTRECHT EN LEIDEN
In het begin van de negentiende eeuw bestond aan de Nederlandse universiteiten nog altijd de situatie dat vakken als anatomie, fysiologie. pathologische anatomie en soms zelfs chirurgie door eenzelfde persoon werden
gedoceerd. De fysiologie was daarbij zeker geen zelfstandig deelgebied,
maar een "anatomia animata"; de levensverrichtingen werden bekeken in
het licht van de anatomische structuur. Fysiologische experimenten beperkten zich vaak tot anatomische ingrepen als prepareren. afbinden en injiceren. Bovendien ging sedert het begin van de negentiende eeuw bij de
fysiologische beschouwingen de vergelijkende anatomie een belangrijke roi
spelen. De Leidse Series Lcctioniim vermeldden jarenlang voor de hoogleraar G. Sandifort (1779-1848): Thysiologiam. anatome comparata illustratam'. De macroscopische descriptieve anatomie kon echter weinig inspiratie
bieden aan nieiiwe ontwikkelingen in de fysiologie: tegen het einde van de
achttiende eeuw had de precisering en dctaillering van de anatomische
structuren min of meer haar hoogtepunt bereikt.
Hetzelfde gold voor de microscopische anatomie. In de zeventiende en
achttiende eeuw had men getracht door te dringen in de fijnere bouw van de
organen met behulp van een 'kunstvaardige en fijne' anatomische techniek,
de 'anatomia artificiosa et subtilis', en de microscoop.' Deze werkwijze
bracht twee potentiele gevaren met zich mee. In de eerste plaats kon doorde
gebruikte anatomische kunstgrepen als koken, vaatinjecties. maceraties en
drogen het 'artificium' makkelijk overgaan in het 'artefactum'. Daarnaast
konden door onvolkomenheden van de microscoop optische illusies optreden. Met samengestelde niet-achromatische microscopen kunnen gemakkelijk illusoire vezelige netwerken ontstaan, die ondanks de verschillende
herkomst der objecten steeds identiek lijken.- Op grond van dit soort
*.'\t'delinp Gcschiedenis der Gcnccskiindc. Riiksiini\crsitcil Leiden. Wassenaarseweg 62,
Leiden.
1. L. Belloni. "Ziir Geschichlc der ticrf'orschcndcn Mikroskopie", Nova Ada Leopoldimi N.F. 30 (196,5) 44.3-458.
2. B. Zanobio, "La microscopie de I'anatomie Paolo Mascagni". in: Colloquc siir la
microscopic er la microt^raphic aux XVIlIe et XIXe siccles (Parijs, 1961) 589-594.
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beelden zijn verschillende theorieen over de fijnere bouw der organen
opgesteld. Een van de bekendste was de vezeltheorie. In navolging van
Glisson, Baglivi en Haller werd de vezel beschouwd als de morfologische en
functionele kleinste eenheid. Veelal werd daarbij aangenomen dat deze
vezels uit korreltjes of kogeltjes opgebouwd waren. Nog in 1830 meende de
Duitse anatoom-fysioloog E.H. Weber dat de kleinste bouwelementen van
de levende materie een kogelstructuur hadden.' Tot rond 1840 domineerde
de vezeltheorie nog zo sterk dat de Weense anatoom J. Berres de door hem
— in de eerste histologische atlas'' — waargenomen "Zellblaschen" niet naar
waarde wist te schatten.
Naast de vezeltheorie bestond er de opvatting dat organen uit een
conglomeraat van bloedvaten bestonden. Deze theorie had haar ontstaan
mede te danken aan de vervolmaking van de techniek der vaatinjecties door
F. Ruysch en J.N. Lieberkiihn. In de negentiende eeuw bereikte deze
techniek een hoogtepunt in het werk van de Weense anatoom J. Hyrtl (18111894). Zijn beroemde collectie microscopische vaatinjectie-preparaten is
door ruil of verkoop — "20 zilvergrosschen" per preparaat — over geheel
Europa verspreid.^ Ondanks de fraaie microscopische preparaten, die Hyrtl
zelf maakte, was hij geen kritiekloos aanhanger van microscopisch onderzoek. In zijn leerboek wees hij er op dat de uitgesproken voorkeur voor het
microscopisch onderzoek aanleiding had gegeven tot een minachting voor
de macroscopische anatomie.' Daardoor had men een onderzoeksgebied dat
"noch verdichten, noch ligtmissen, noch opzettelijk bedriegen" toeliet
verwisseld voor een terrein waar bij "vergrootingen van 300 diam." voortdurend ontdekkingen gedaan werden die niemand kon bevestigen en die van
alle kanten tegenwerpingen opriepen.
Het mogelijk optreden van artefacten en optische illusies leidde er toe dat
sommige onderzoekers van het gebruik van de microscoop afzagen. Met
name in Frankrijk vond het anti-microscopisme steun bij mensen als
Cabanis, Trousseau, Laennec en Bichat.' De weefselleer die Bichat in zijn
Anatomie Generate (1801) beschreef is dan ook uitsluitend gebaseerd op
3. E H . Weber. "Allgemeine Anatomie", F. Hildebrandts Handbuch der Anatomie des
Meiischen. dl. I (Braunschweig, 1830).
4. ,L Berres, Anatomie der mikroskopischen Cebilde des menschlichen Korpers (Wenen,
1837-1844).
5. Bericht in Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (1860) 284-286.
6. .). Hyrtl, Handboek der praktische onileedkunst. naar het Hoogduitsch door J.A.
Boogaard en T. Zaaijer (Schiedam, 1865) 8.
7. Zie bijvoorbeeld X. Bichat. Traite des membranes en genera! et des divers membranes
en pariiculier (Par\'\^. 1802') 30. waar hij over microseopen sprak als "espece d'agents dont
la physiologic et Panatomie ne me paroissent pas d'ailleurs avoir jamais retire un grand
secours, parce que quand on regarde dans I'obscurite. chacun voit a sa maniere et suivant
qu'il est aff'ectc".
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macroscopisch onderzoek. Elk weefsel werd gekarakteriseerd naar fysische,
chemische en fysiologische eigenschappen en naar de er in optredende
specifieke ziekelijke veranderingen. Bichat ging uit van de analogic tussen
chemische verbindingen en organen en daarmee tussen enkelvoudige stoffen
en weefsels. Of zoals Donders die opvatting karakteriseerde: "wat voor den
scheikundige de grondstoffen zijn, moesten voor den physioloog de weefsels
worden"."
Tussen 1830 en 1840 veranderde de bonding ten aanzien van het gebruik van
de microscoop, mede door de technische verbeteringen die het instrument
onderging. Goede achromatische microscopen kwamen tcr beschikking:
Plossl (Wenen), Oberhauser, later Hartnack (Parijs) en Pistor en Schieck
(Berlijn). De algemenc anatomie. zoals de histologic toen vaak genoemd
werd, ontwikkelde zich hierdoor grotendeels tot microscopische anatomie,
vooral nadat Schlciden (1838) en Schwann (1839) de eel als grondslag deden
kennen van levende weefsels.
1. Situatie aan de Nederlandse universiteiten
Rond het midden van de negentiende eeuw verschenen ook in de Nederlandse geneeskundige iiteratuur artikclen over de betekonis van de microscopie.
Zo verscheen er in het Arc/tief voor Geneeskunde een uitgebreide bespreking
van een artikel van .1. Vogel "Over het tegenwoordige standpunt der
Physiologic, en den invloed dezer leer en hare hulpwetenschappen, bepaaldelijk van microscopisch en chemisch onderzoek, op de Geneeskunde" uit
Haeser's Archiv.'' Duidelijk komt in de bespreking naar voren dat de
geneeskunde moet streven naar een op objecticve waarneming gevestigde,
zuiver fysiologische grondslag. Op deze wijze zou de geneeskunde dezelfde
graad van juistheid en zekerheid, "dienzelfden positieven grondslag" krijgen
als de fysiologie ten dele reeds verkregen had. Daar het in de geneeskunde
vooral gaat om het vaststellen van morfologische, chemische en fysische
relaties, "den positieven grondslag", werd het microscopisch en chemisch
onderzoek in het kader van de pathologische anatomie, de pathologic, de
therapie en de diagnostiek van grote betekenis geacht. J.N. Ramaer(18171887) publiceerde in hetzelfde tijdschrift een opstel, waarin hij met name de
betekenis van het microscopisch onderzoek voor de diagnostiek uiteen
zette.'"
In dezelfde periode verschenen een aantal Nederlandse vertalingen en
8. F.C. Donders, "Grond\ ormen en weefsels". Nederlandsch Lancet 2c serie 1 (1845/
46) 568.
9. Archief voor Geneeskunde 1 (1841) 245-254. m.n. 252.
10. J.N. Ramaer. "Over de aanwending van het mikroskoop tot gcnceskundig onderzoek". Archief voor Geneeskunde I (1841) 307-368.
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bewerkingen van buitenlandse werkcn op dit gebied. Zo vertaalde H. Riehm
het boekje van M.A. Hofle onder de titel De scfieikunde en het mikroskoop
aan het ziekhed (\^52); J.M. Schrant en J. Zeeman vertaalden en annoteerden C. Wedl's standaardwerk: Handboek der pathologische histologic (1855)
en A. Drielsma bewerkte de boeken van Bennett en Reinhard onder de titel
Het mikroskoop in zijne toepassing hij de diagnose (1859). Dat dit gebeurde in
overeenstemming met de opvatting van sommige hoogleraren mag blijken
uit het feit dat het boek van Riehm was voorzien van een inleiding door de
Amsterdamse hoogleraar J. van Geuns en dat van Drielsma door een
voorwoord van de Groningse fysioloog 1, van Deen."
Duidelijk was dat de nieuwe opvattingen consequenties moesten hebben
voor het universitair onderwijs. Arntzenius wees er bijvoorbeeld op dat een
grondige bestudering van de fysiologie de grondslag moest vormen voor de
geneeskundige studie: de studenten moesten immers de morfologische,
chemische en fysische afwijkingen van de gezonde toestand kennen.'^
Hiertoe moest de student aan de universiteit geoefend worden in microscopisch en chemisch onderzoek ten einde naderhand in staat te zijn door eigen
onderzoek veranderingen in het lichaam te kunnen vaststellen.
De nieuwe opvattingen kwamen duidelijk naar voren in een advies over het
geneeskundig onderwijs dat in 1850 uitgebracht werd." De daartoe in 1848
ingestelde commissie was van mening dat de studie van de geneeskunde
moest geschieden naar analogic van de methode der natuurkundige wetenschappen. Het onderwijs moest dus "demonstratief zijn, dat wil zeggen
gebaseerd op waarneming en proefneming. Bovendien moest er voor de
studenten gelegenheid zijn tot praktische oefening. Daartoe ontbraken met
name fysiologische laboratoria, uitgerust "met de noodige toestellen voor
mikroskopische en andere waarnemingen". Ook achtte de commissie het wenselijk dat aan iedere universiteit de hoogleraar in de algemene
pathologische anatomie een assistent zou hebben, belast met "chemische en
mikroskopische beoefening der pathologische anatomie".
Een van de commissieleden, de Leidse hoogleraar G.C.B. Suringar (1802I I. Over het gebruik van de microscoop bii het onderwiis te Groningen merkte Van
Deen op: "Voor de jongere gencesheren, die in den lateren tijd aan onze Hoogcscholen
pevormd zijn. levert het gebruik van het microscoop geen bczwaar hoegenaamd. dcwijl
aldaar ruimschoots gelegenheid tot praktische ocfeningen daarin gegeven wordt. Ik voor
mij beschouw het mikroskoop 700 noodzakelijk \oordengeneesheer.dat ik iederstudent
in dc geneeskunde. die mijne lessen bijwoont, aanraad, er zich een aan te schaft'en: — en
reeds annvankclijk heeft deze raadgeving goede vruchten gedragen".
12. D.J.A. Arntzenius, "Noodzakelijkhcid eencr hervorming in het onderwijs en dc
toelating onzer genccskimdigen". Bijdragen tot de Geneeskundige Staatsregeling 1 (1842)
79-124,'m.n. 87-89.
13. Advies omtrent het onderwijs in de geneeskunst en in de artseniibereidkunst ('sGravenhage, 1850).
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1874), vermeldde als vereiste hulpmiddelen voor praktische beoefening der
anatomie behalve het ontleedmes, ook "geschikte injectietoestellen, de
noodige scheikundige herkenmiddelen, voortreffelijke microscopen".'"
In de fysiologische laboratoria moest volgens Suringar voor de studenten
gelegenheid zijn om de verschillende fysische en scheikundige eigenschappen
der voornaamste weefsels en organen te onderzoeken, onder andere met de
microscoop. Suringar gaf hiermee een situatie aan die nog niet aan alle
Nederlandse universiteiten bereikt was:
"Gelijk het aan de Leidsche hoogeschool geenszins aan lust en ijver voor zoodanig
eigen onderzoek ontbreekt, zoo hebben vooral de leerlingen van de hoogleeraren
Schroeder van der Kolk, Mulder en Donders reeds ondcrscheidene belangrijke
proeven van eigene praktische nasporingen van dien aard eeleverd".

Ook uit verdere verwijzingen van Suringar naar de belangrijke bijdragen op
het gebied van het microscopisch onderzoek door Harting, Schroeder van der
Kolk, Donders en Moleschott, blijkt dat het centrum van de nieuwe, natuurwetenschappelijk gei'nspireerde richting in Utrecht lag.
2. Situatie te Utrecht
De Utrechtse geneeskundige faculteit verkeerde in de gunstige omstandigheid in J.L.C. Schroeder van der Kolk (1797-1862) een hoogleraar te
hebben met grote belangstelling voor de microscoop." Reeds in zijn oratie
(1827) had hij gewezen op de grote mogelijkheden die de opspuittechniek en
het microscopisch onderzoek boden. Sedert 1845 verschenen de resultaten
van zijn eigen microscopisch onderzoek, waaronderdie over microscopische
structuren van het zenuwstelsel (1854, 1859), Een zestal onder zijn leiding
bewerkte dissertaties handelden over microscopisch onderzoek; de eerste is
die van zijn eerste provomendus J. Koker (1828). Een tweetal latere
dissertaties — die van C.L.J. Backer( 1845) en van A. Adrian! (1847)—werden
bewerkt met behulp van een tweede steunpilaar voor de Utrechtse microscopic: de hoogleraar Pieter Harting.
Harting (1812-1885) had reeds tijdens zijn studie in de geneeskunde in
Utrecht grote belangstelling voor de microscopie. Zijn eerste bijdrage op dat
gebied verscheen in 1839."' Tweejaar later vroeg hij Schroeder van der Kolk
advies over het plan te Utrecht als privaatdocent een cursus over microsco14. G.C.B. Suringar, De opvoeding der zintuigen. ecne bijdrage tot de leer van het
onderwijs. inzonderheid van de natuur- en geneeskundige wetenschappen (Amsterdam.
1855). m.n. 270-276 en 356-390.
15. G.T. Haneveld. Pathologische anatomie in Utrecht circa 1800-1850 (proef'schrift
Utrecht, 1978) 181-210.
16. P. Harting, "Bijdragen tot de mikroskopische kcnnis der zachte dierlijke weefsels",
Tijdschrift voor Natuurlijke Gcschiedenis en Physiologic 6 (1839) 1.
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pische anatomie van planten en dieren te beginnen. Het pessimisme van
Schroeder van der Kolk over de haalbaarheid van een dergelijke cursus,
deed Harting er van afzien." Bij zijn terugkeer in Utrecht in 1843 als
buitengewoon hoogleraar werd het oude plan opgevat. Harting opende in
1844 een cursus Mikroskopische Histologic in het zogenaamde 'Microscopisch Observatorium' op 't Hoogt, Bij die gelegenheid sprak hij een rede uit
Over de belangrijkheid van mikroskopische onderzoekingen voor de geneeskunde. Hierin benadrukte hij de didactische betekenis van het microscopiseren. Immers door oefening van het microscopisch onderzoek leerde de
student de kunst van het waarnemen, die van belang is voor het geneeskundig onderzoek. In het 'Observatorium' kon Harting over microscopen
beschikken uit het Utrechtse fysische kabinet en over microscopen die door
het Natuurkundig Gezelschap speciaal voor hem werden aangeschaft." Tot
de benoeming van Donders in 1847 zette Harting de cursus, die zowel
normale als pathologische histologic omvatte, voort. In deze periode rijpte
ook het idee een uitvoerige verhandeling over de microscoop te schrijven.
Het eerste deel verscheen in 1848." Op verzoek van Henle vertaalde F.W.
Thiele dit standaardwerk in het Duits (le druk, 1859; 2e druk, 1866).
Harting gaf mede door dit werk het microscopisch onderzoek een wetenschappelijke fundering. Een belangrijk aspect hierbij was naast de micrometrie het histochemisch onderzoek. De belangstelling van Harting voor dit
onderzoek was in de zomervakantie van 1845 gewekt door G.J. Mulder
(1802-1880): zij besloten tot een gezamenlijk onderzoek van de chemische
samenstelling van de celwand van plantencellen.
Met Mulder, sedert 1840 hoogleraar in de scheikunde. komen we aan de
derde pijler van de Utrechtse microscopie. Mulders inbreng was in zoverre
nieuw dat zijn onderzoek van eiwitten in natuurlijke materialen hem
overtuigd had van de betekenis van chemisch onderzoek van de levende
materie, niet alleen op macroscopisch maar ook op microscopisch niveau.
Naar het oordeel van J. Moleschott was Mulder een der eersten, zo niet de
eerste, die begreep dat het in de stofwisselingsleer niet zozeer ging om de
kennis van de chemische samenstelling van de gehele organen, als wel om die
van de weefsels of zelfs van de vorm-elementen der weefsels.-^^
Hierin lag een wezenlijk verschil met de opvattingen van bijvoorbeeld
Bichat, De laatste vatte samengestelde weefsels op als morfologisch min of
17. P. Harting, Mijne Herinneringen (Amsterdam, 1961) 44.
18. Ibid. 53-56.
19. P. Harting, Het mikroskoop. deszelfs gebruik, geschiedenis en tegenwoordige
toestand. 3 delen (Utrecht. 1848-1850).
20. G.J. }A\i\der. Proeve eener algemeene physiologische Scheikunde ("RonerA^^m. 1843)
381: "...dat in het georganiseerde rijk de vorm een even wezentlijk vereischte is tot het tot
stand brengen van eene functie, als de stof, weike den vorm aanneemt".
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meer homogene delen: de microscoop zou geen nadere informatie geven
over de fijnere samenstelling, in tegenstelling tot scheikundig onderzoek.
Voor Mulder was echter de vorm van even groot belang als de chemische
samenstelling,^" Volgens hem was de microscoop terecht te hulp geroepen:
scheikundig onderzoek van de levende materie vereiste een ontleedkundige
grondslag. Het ging er om morfologisch herkenbare structuren chemisch te
karaktenseren. Voor dit microchemisch onderzoek wist Mulder zich teverzekeren van de hulp van twee eminente onderzoekers: Harting voor het
onderzoek van plantaardige weefsels en F.C, Donders voor het onderzoek
van dierlijke weefsels, De resultaten zijn onder meer te vinden in Mulders
Proeve eener algemeene physiologische scheikunde (1843). Dit systematische
histochemische onderzoek kon met recht baanbrekend genoemd worden.
Autoriteiten op het gebied van de histologic, zoals Schwann en Henle,
beperkten het gebruik van reagentia tot azijnzuur en water. Moleschott
herinnerde zich jaren later "de huivering op Henle's gelaat toen ik hem in
1844 verhaalde, dat Mulder en Donders bezig waren, de weefsels een voor
een met potasch en zwavelzuur aan te pakken".-'
De grondslagen voor het microscopisch onderzoek, door Schroeder van der
Kolk, Mulder en Harting gelegd, werden verder uitgebouwd door Donders
(1818-1889). Vooral in het begin van zijn wetenschappelijke loopbaan stond
het werk van Donders sterk in het teken van gecombineerd microscopisch en
chemisch onderzoek van organen en weefsels, zowel in normale als in
pathologische toestand.^' Donders hechtte veel waarde aan de nauwe
samenhang tussen bouw — zowel anatomisch als chemisch opgevat — en
functie op microscopisch niveau, zoals duidelijk blijkt uit zijn artikel
"Grondvormen en weefsels".^' De weefselleer vormde dan ook het fundament voor zijn fysiologie. Maar niet alleen in zijn wetenschappelijk werk
speelde de histologic een belangrijke rol. Na zijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar in 1847 gaf hij colleges weefselleer, tezamen met de
algemene stofwisselingsleer onder de naam algemene biologic. Bovendien
konden de studenten zich in zijn laboratorium voor proefondervindelijke
physiologic oefenen in het microscopisch onderzoek.
Een goed overzicht van het gebruik van de microscoop bij het onderwijs en
onderzoek te Utrecht kan men krijgen uit het antwoord dat de faculteit gaf
op de enquete die de eerder genoemde staatscommissie van 1848 verrichtte.^''
21. J. Moleschott, "Franciscus Cornells Donders", De Gids 4e serie 6 (1888) 201-222,
m.n. 207. Zie ook: J. Moleschott, Fiir meine Freunde (Giessen, 1894) 126-127.
22. R. de Josselin de Jong, "Donders als patholoog-anatoom" in: H.J.M. Weve ed.,
Driekwart eeuw Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders te
[//recA/ /«5S-/9ii (Utrecht, 1933) 116-138.
23. Zie noot 8.
24. Algemeen Rijks-Archief 's-Gravenhage. 2e afdeling, Ministerie van Binnenlandse
Zaken, Inv. no. 29, Verbaal no. 58, d.d. 12 juni 1849.
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Zo bleek de prive-collectie van Schroeder van der Kolk — waarin onder
meer "vele fijne injectien tot opheldering van de structuur van vele deelen in
den gezonden staat" — voor studenten toegankelijk. Voor de "dierlijke
histologic en de fijnere anatomie der dierlijke organen in het algemeen en die
van den mensch in het bijzonder" beschikte men over 3000 preparaten zodat
de hoogleraar in staat was een cursus over genoemde vakken tc geven "met
hetzelfde gemak als men eenig plaatwerk doorloopt".
Voor het onderwijs in de plantenanatomie en -fysiologie beschikte men over
een collectie van 2000 preparaten. Ook aan apparatuur ontbrak het niet.
Ten behoeve van de lijkopeningen waren niet alleen de gebruikelijke
instrumenten aanwezig, maar ook alles wat tot "fijnere anatomische
pathologische nasporingen", tot injectie van bloed- en lymfvaten, tot
maceratie, tot microscopische en microchemische onderzoeking nodig is,
Bovendien stond de hoogleraar een "voortreffelijk microscoop van Dollond" ter beschikking. In het 'Microscopisch Observatorium' was dankzij
het "Physisch Gezelschap" een groot aantal microscopen voorhanden:
"vijf uitmuntendc aplanatische microscopen (drie van Amici, een van Oberhauser, een
van Dollond) en Iwee doublet microscopen (van Chevallier en van Dollond).
Bovendien zijn er nog microscopen van Martin, Dellabarra. Van Deyl. John en
Adams (...). Verder is cr een uitstekend zon-microscoop van Dollond en een hydrooxygeen microscoop met gazometers en verlichtings-tocstel van Becker (...)".

Met het nog te verwachten "pancratisch microscoop van Oberhauser"
beschikte men in Utrecht dus over ruim voldoende apparatuur voor
microscopisch onderzoek.
In Utrecht kon het microscopisch onderzoek zich ontwikkelen van een
histo-morfologie tot een histofysiologie; dc fijnere structuur van organen en
weefsels werd beschouwd in relatie tot de functie. De microscoop was
daarbij een onmisbaar hulpmiddel geworden.^^ De onderzoekers in Utrecht
volgden dc ontwikkelingen in de histologic van nabij: ze spcelden er zelfs een
belangrijke rol in. Hetzelfde kan — zij het misschien in mindere mate —
gezegd worden voor de invoering van het microscopisch onderzoek in de
pathologic. Men kreeg een warm aanhanger van Virchow in de figuur van de
in 1862 benoemde hoogleraar voor anatomie en pathologische anatomie, W.
Koster (1834-1907). In het jaar van zijn benoeming schreef hij voor het Tijdschrift voor Geneeskunde een uitgebreid overzicht over de betekenis van de
cellulair-pathologie, of, zoals hij dat zelf noemde, "dc ware pathologic der
tockomst".-''
25. Vergelijk bijvoorbeeld, R. Wagner, l.ehrbuch der speziellen Physiologic (Leipzig,
1845') X: "Ohne das in neueren Zeiten so schr vervollkommnete Mikroskop ist ein
Studium der Physiologic gar nicht mehr mciglich".
26. W. Koster, "De beteckenis van het woord eel en de invloed daarvan opphysiologicen
pathologic". Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (1862) 311-329. W. Koster, "De
reactic op het gebied der cellenleer", ibid.. 369-371.
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De toonaangevende positie van Utrecht op het gebied van de microscopie
blijkt duidelijk uit een reisverslag van J. Czermak (1825-1872), later
hoogleraar in de fysiologie o.a. tc Praag en Leipzig, en R.A. Kolliker (18171905), later hoogleraar in de anatomie, microscopie en embryologie te
Wiirzburg. Beiden bezochten in September 1850 de Nederlandse universiteiten. Deze twee experts op het gebied der histologic prezen eerbiedig de
Utrechtse school gerepresenteerd door Schroeder van der Kolk, Harting en
Donders. Czermak gaf in zijn brief aan Purkinje de volgende karakteristiek:
"Die Mikroskopie wird in Utrecht mit der Griindlichkeit und dem Ernste
einer exacten Wissenschaft getrieben, und nicht, wie das wohl anderwarts
zuweilen passirt, als Liebhaberei und Gemiiths- und Augenergotzung".*'
Ook Kolliker prees de ware wetenschappelijke houding die in Utrecht
heerste.^* Donders omschreef hij als "unstreitig der erste Vertreter der Physiologic in Holland und vereint mit einer griindlichen Erfahrung in der feineren
Anatomie so ausgedehnte chemische und physikalische Kenntnisse. dass von
der Physiologic, der er herauszugeben im Begriffe steht, gewiss Bedeutendes
zu erwarten ist",
3. Situatie te Leiden
Hoe anders was de situatie aan 's lands oudste hogeschool. Kolliker
omschreef deze kernachtig: "Lleberhaupt ist Leyden als medizinische Schule
schr gesunken und steht bedeutend hinter Utrecht zuriick".'"' Zowel Czermak als Kolliker vonden de Leidse anatomische verzameling eerder curieus
dan wetenschappelijk interessant. Klaarblijkelijk maakte op Czermak nog
de meeste indruk de demonstratie van een zilveren microscoop van Van
Lecuwenhoek.
Tot 1848 werden anatomie en fysiologie te Leiden gedoceerd door G.
Sandifort. Deze miste in tegenstelling tot zijn Utrechtse collega Schroeder
van der Kolk de aansluiting met de modcrne ontwikkelingen. Karakteristiek
is in dit verband de beschrijving die Pruys van der Hocven van hem gaf:
"Opgevoed in de school van Albinus, was hij even als deze, aristocraat in
den vollen zin van het woord, en gevoelde zich professor Academiac
Lugduno-Batavae. Ik zal niet bewcren dat hij in onze eeuw paste, maar hij
was ook in eene andere geboren (...)".'"
G. Sandifort is vooral bekend als patholoog-anatoom en documentalist. In
de laatste activiteit zette hij de door zijn vader, E. Sandifort. aangevangen
beschrijving van de collectie van het Leidse Anatomisch Kabinet voort.
27. J. Czermak, "Reisebilder aus Holland", Vierteljahrschrift fiir die praktische
Heilkunde 8 (1851) I-IO.
28. A. Kolliker, Erinneningen aus meinem Leben (Leipzig, 1899) 111-121.
29. Ibidem.
30. C. Pruys van der Hocven, Academieleven (Utrecht. 1866) 16.
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Jan van der Hoeven (1802-1868).

J.A. Boogaard (1823-1877).

Zowel in zijn wetenschappelijk onderzoek als in zijn onderwijs ontbrak het
gebruik van de microscoop. Een van zijn studenten, de latere lector aan de
geneeskundige school van Middelburg J.C. de Man, beklaagde zich er later
over dat hij in 1838 bij Sandifort nooit een microscoop had gezien. De
hoogleraar Pruys van der Hoeven had hem in 1839 onder de microscoop
"den merkwaardigen bloedsomloop bij dc kikvorschen" laten zien."
Vermoedelijk was er wel een mogelijkheid prive-cursussen microscopie te
volgen, Zo volgde J.A. Boogaard, de latere Leidse hoogleraar, rond
1841/1842 een dergelijke cursus bij dr. C. Gobee, die tocntertijd in Leiden
als garnizoensarts gevestigd was.''
In het kader van de medische opleiding werd tc Leiden tot het midden der
negentiende eeuw blijkbaar weinig aandacht besteed aan microscopic.
Slechts de Series Lcctionum van 1843-1844 en 1844-1845 vermeldden "capita
anatomes microscopiae" te geven door J. van der Hoeven (1802-1868),
hoogleraar in de zoologie. Mogelijk waren dit slechts colleges voor de
meergevorderde studenten in de natuurfilosofische faculteit en vielen ze
buitcn de elementaire colleges voor medische studenten. Alhoewel Van der
Hoeven vooral als macroscopisch vergelijkend anatoom bekend is,'^ getuigt

31. D. Schoute, Het wetenschappelijk leven van Dr. .J.C. dc Man (Middelburg. 1915)4-5,
32. T. Zaaijer. "Levcnsschets van Dr. J.A. Boogaard" Lcvensbcrichien van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (1877/78) 131-147.
33. C.J. van der Klaauw. Het Hoger Onderwijs in de zoologie en zijne hulpmiddelen te
Leiden (Leiden. 1926).
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zijn correspondentic met Harting van belangstelling voor dc microscopic.'"
Zo schreef hij op 19 deccmber 1839 dat hij nog weinig geoefendhcid in
microscopische waarnemingen had, die overigens "bijkans een uitsluitende
en voortgezette studie vereischen".
Uit een brief aan Harting van 9 april van hetzelfde jaar blijkt dat Van der
Hoeven al ruim een jaar wachtte op "een groot mikroskoop van Plossl uit
Weenen". Enige jaren later, in 1853, stonden Curatoren hem toe een
samengestelde microscoop van Nachet aan te schaffen." De particuliere
collectie van Van der Hoeven bevatte ook enkele preparaten voor microscopische anatomic.'* Toen de microscoop rond 1840 algemeen binnen de
wetenschap gebruikt ging worden, wees Van der Hoeven met nadruk op de
grote verdiensten van Van Lecuwenhoek. Een dergelijke opmerking in zijn
overdrachtsrede van 1843 vormde dc aanleiding tot de dissertaties van de
medici H. Halbertsma (1843), F. le Sueur Fleck (1843) en N.H. van
Charante (1844). Hierin werd uiteengezet dat door onbekendheid met het
werk van Van Lecuwenhoek een aantal moderne ontdekkingen als geheel
nieuw voorgesteld werden.
Tot ongeveer het midden van de negentiende eeuw kunnen de activiteiten
binnen de medische faculteit op het gebied van de anatomie en de
pathologische anatomie als voornamelijk descriptief en macroscopisch
beschouwd worden. In 1845 verzocht de faculteit aan de Curatoren een
"grosses zusammengesetztes Mikroskop" van Plossl te mogen aanschaffen
met inbegrip van "eene naar Frauenhofer vervaardigde micrometerschroef,
van een aplanatisch oculair en van eenige andere kleine toestellen" voor een
bedrag van omstrecks f 400,-," Het verzoek werd gemotiveerd
met de medcdeling dat microscopisch onderzoek van weefsels en
lichaamsvochten, zowel in normale als in pathologische toestand, tot de
noodzakelijke hulpmiddelen bij het onderwijs gerekend moesten worden.
De aanvraag lijkt dus niet uit te gaan van de anatoom, maar van de klinische
hoogleraren. Gezien de samenstelling van de faculteit — G. Sandifort, C.
Pruys van der Hoeven. J.C. Broers en G.C.B. Suringar — is het waarschijnlijk dat de laatste de belangrijkste drijfveer geweest is, dit mede gezien zijn
eerder vermeldc belangstelling voor de microscoop. De aanschaf van deze
microscoop verliep niet erg vlot. In juli 1846 berichtte men Curatoren liever
een microscoop van Oberhauser te krijgen omdat de Plossl-microscoop niet
voor november 1846 klaar zou zijn."* Eindelijk, op 26 mei 1848 werd in de
34. Univcrsiteitsbibliothcek Leiden, B.P.L. 1938.
35. Van der Klaauw. Het Hoger Onderwijs. 74, noot 202.
36. Van der Klaauw. Het Hoger Onderwijs. 75, noot 204.
37. Arch. Curatoren IT (1815-1877), U.B. Leiden, inv. E.J. van de Pol. inv. 104(1845).
bijlage nr, 183.
38. Arch. Curatoren II. U.B. Leiden, inv. 106 (1846). bijlage nr. 169.
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Vcrgadcring van Curatoren meegedceld dat de microscoop van Oberhauser
aangekomen was, zodat men nu "het subtiele onderzoek namelijk van
ziekelijke vormen en afwijkingen" kon aanvangen."
Ook het Leidse antwoord op de enquete van de Staatscommissie van 1848
laat zien dat de microscopie een ondergeschikte rol speelde.'"' Nergens vindt
men, zoals in het rapport uit LItrecht, verwijzingen naar mogelijkheden tot
microscopisch onderzoek door studenten — behalve bij de plantkunde —
ook werd nergens de wens uitgesproken daarin verbeteringen of uitbreidingen aan te brengen. Men was in Leiden klaarblijkelijk tevreden over de
hulpmiddelen voor het natuur- en geneeskundig onderwijs, getuige de
medcdeling dat men meende dat bijna alles aangetroffen werd wat voor dat
onderwijs noodzakelijk was; het ontbrckende kon zonder veel moeite
verkregen worden. Alleen zou nog voorzien moeten worden in het onderwijs
in de fysiologische scheikunde en de ziektekundige ontleedkunde.
Binnen de faculteit der geneeskunde was men zich bewust dat het onderwijs
"niet op dc hoogte des tijds" stond.*" Om daar verbetering in te brengen
bood men in 1846 — inede in verband met de slechte gezondheidstoestand
van de 67-jarige G. Sandifort — H. Halbertsma (1820-1865) een professoraat aan. Halbertsma had zich na zijn promotie in 1843 op een studiereis naar
Parijs, Wenen en Heidelberg bij J. Heller (1813-1871), 'klinisch chemicus'
van het Allgemeines Krankenhaus te Wenen, in pathologische chemie en
microscopic bekwaamd en bij F.G.J. Henle (1809-1891) colleges
anatomie gevolgd. Om zich beter op de opvolging van Sandifort voor te
bereiden kreeg Halbertsma een toelage om zich verder te verdiepen in
anatomie en fysiologie. Tijdens de tweede studiereis (1846-1848) werkte hij
bij Miiller en de anatoom F. Schlemm (1795-1858) in Berlijn, bij de
gebroeders Weber in Leipzig en bij de patholoog-anatoom F. Dittrich (18151859) in Praag. Alhoewel hij in Leipzig een fysiologisch-chemisch onderzoek
aanving, lijkt hij al tijdens deze studiereis een voorkeur voor de anatomie te
hebben. Hij werkte ongeveer een jaar als prosector bij Schlemm. Zelfs bij
Miiller bewerkte hij een zuiver anatomisch onderwerp: het verloop van dc
nervus interosseus cruris."' In 1848 werd Halbertsma benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de anatomie en fysiologie. Deze benoeming leidde tot

39. Arch. Curatoren 11, U.B, Leiden, inv. 109 (1848). bijlage nr. 85.
40. Arch. Curatoren II, U.B. Leiden, inv. 111 (1849), bijlage nr. 57: "Rapport over den
tegenwoordigen toestand van het natuurgeneeskundige onderwijs, de hulpmiddelen voor
het practisch geneeskundige onderwijs en de uitbreiding die aan het laatste zoude kunnen
gegeven worden".
41. Arch. Curatoren II. U.B. Leiden, inv. 34. notulen 1848. p. 22.
42. J.A. Boogaard, "Levensberigt van Hidde Justusz. Halbertsma". Nederlandsch
Tijdschrift voor Geneeskunde (1866) 49-56.
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een nogal verontwaardigde reactic van Moleschott,"^ die liever iemand
benoemd zag van het kaliber van Donders of van Van Deen.
De oratie die Halbertsma in September 1848 hield."'' toonde zijn ambivalente houding ten opzichte van de moderne ontwikkeling, Hij merkte op dat
vijftien jaar gelcden de anatomie terecht de hulp van de microscopie en de
chemie had ingeroepen. Hij prees zijn lecrmeesters Miiller, Weber en Henle,
die de microscopische anatomie hadden gegrondvest. Hij wees op de
noodzaak van microscopisch en chemisch onderzoek om bepaalde functies
te kunnen begrijpen. Doch de anatomie in eigenlijke zin werd op die manier
verwaarloosd: "Er zijn er, die, hoewel zij boekdelen over de fijnere bouw
geschreven hebben, bang zijn om het scalpel ter hand te nemen, evenwel
verschillen zij vrijelijk van mening over dc problemen van de descriptieve
anatomie"."^
Opvallend is dat een pure anatoom als Hyrtl op dezelfde wijze over de
"Entwerthung der praktischen Anatomie" sprak:
"Ik ken professoren in de anatomie en physiologic, die nooit eene injecticspuil in de
hand hebben gehad. nimmcr bcproefden een watervat tc vinden. echter over den
oorsprong van al hetgeen onzigtbaar is eene bepaalde meening aankleven en aan in
zuur gekookte, in potassa geharde, met ammoniak-carmijn gekleurde en in glycerine
bewaarde doorsnedcn al het mogelijke zien, wat zich juist laat gebruikcn".''*
Evenals Hyrtl wees Halbertsma op het gevaar van optisch bedrog door de
onvolkomcnheid van de microscoop. Volgens Halbertsma was dc vlucht die
het microscopisch onderzoek nam vooral te wijten aan een enorme zucht
naar roem. Niettemin was voor Halbertsma duidelijk dat, ook al kon men
zich er niet geheel op verlaten, de microscopie een zeer belangrijk deel van
de anatomie was. Hoe dan ook, met de komst van Halbertsma kreeg de
microscopie haar plaats in de colleges fysiologie: de Series Lcctionum
vermeldden voortaan: "Physiologiam, experimentis et observationibus microscopicis illustratcm".
Halbertsma rcaliseerde zich waarschijnlijk dat de hem opgedragen taak —
het moderniseren van de anatomie en de fysiologie te Leiden — zijn
capaciteiten te boven ging. Hcrhaalde malen gaf hij te kennen dat zijn
opdracht te omvangrijk was. Uit zijn werk en zijn aantekeningen komt hij
over als een ijverig en nauwkeurig werker, die improvisatie vreesdc. In die
43. J. Moleschott. "Die medicinischen Lehranstalten an den Hochschulcn Nederlands", Archiv fur physiologische Heilkunde 1 (1848) 472-479.
44. H. Halbertsma, De Albini anatomiae Iractandae methodo. comparata cum ca. quam
nostra tempora sibi deposunt (Leiden enz., 1848).
45. Ibid.. 18: "Reperiuntur, qui. voluminibus con.scriptis de texturis subtilioribus,
scalpellum prehendere metuant. nee libentur de facillimis Anatomiae descriptivae argumentis disserant".
46. Hvrtl. Handboek. 7.
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richting wees ook het oordeel dat Henle over hem gaf. In een brief van 10
augustus 1846 aan J, van der Hoeven schreef Henle:
"So viel kann ich versichern, dass er mit einem grossen Flciss meine Vorlesungen
besuchte und dass er in den mikroskopischen Arbeiten sich so viel Fertigkeit erworben
hat; als in einem Zeitraum von einigen Monaten nur irgend mciglich ist. (...) Dass er
sich die nothigen Kenntnisse und die Klarheit erwerben werde, die zum .\uftrctcn als
Dozent uncntbehrlich sind. bezweitJe ich nicht: dagegen muss ich, wenn ich nach dem
allgcmeinen Eindruck den er mir machte, meine Ansicht fiber ihn frei aussprechen soil,
gestchen, dass ich ihm nicht die Selbstandigkeit zutraue, die zu bedeutenden eigenen
Arbeiten und zum Antheil an Fortbildung der Wissenschaft selbst befahigen".'"

Het is dan ook niet te verwonderen, dat Halbertsma zich in hoofdzaak
terugtrok op de anatomie oude stijl, toen hij in 1851 assistentic kreeg door
de benoeming van de eerder vermeldc Boogaard tot prosector. Deze ging het
onderwijs geven in de pathologische anatomie en de histologic ("Anatomiam gencralcm, demonstrationibus microscopicis illustratam"). Sedert
1854 gaf Boogaard bovendien een cursus praktische microscopie. Verschillende proefschriften over een microscopisch-anatomisch onderwerp zijn
onder Boogaards supervisie tot stand gckomen. Met het aantrekken van
Boogaard had men tegelijkertijd iemand binnengehaald die van nabij de
nieuwe ontwikkelingen in de pathologische anatomie had meegemaakt;
gedurende bijna vijf jaar (1842-1847) had hij zich onder leiding van Virchow
op de pathologische anatomie toegelegd."'* Boogaard was dan ook overtuigd
van de betekenis van de pathologische histologic.
Pas na het overlijden van Halbertsma in 1865 werd de modernisering van de
basisvakken goed doorgezet. De leeropdracht van Halbertsma werd in
drieen gesplitst: een gewoon professoraat voor de fysiologie, een buitengewoon professoraat voor de anatomic en een buitengewoon professoraat voor
dc pathologische anatomie. De beide buitengewone leeropdrachten
gingen naar medewerkers van Halbertsma, resp. T. Zaaijer (1837-1902)
en Boogaard, tcrwijl het gewone professoraat ging naar A. Heynsius
(1831-1885), een leerling van Donders. Heynsius accepteerde de
benoeming op voorwaarde dat er een nieuw fysiologisch laboratorium
gebouwd zou worden, hetgeen inderdaad in 1866-1867 geschiedde.
De verdeling van de leeropdracht van Halbertsma introduceerde een soort
ideologische controverse tussen de basisvakken, zoals die ook elders voorkwam,"' Aan de ene kant de moderne. fysiologische richting met Heynsius,
aan de andere kant de klassieke, anatomische richting met Zaaijer en
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daartussen Boogaard met de "anatomisch-physiologische rigting".'" Min of
meer verdekt lagen hicraan ten grondslag de kwesties van dc prioriteit van
de morfologie tegenover dc fysiologie en de bewijskracht van de waarneming tegenover het dierexperiment. Zaaijer zette de oude lijn voort. Hij was
een groot bewonderaar van Hyrtl." De macroscopische anatomie, het
bestuderen van anatomische variaties hadden zijn voorkeur; op dat terrein
deed hij ook belangrijk werk. Evenmin als Halbertsma pakte hij de moderne
ontwikkeling. zoals de microscopische anatomie en de embryologie. op. Wat
dat betreft slaagde Heynsius beter. maar die kon dan ook voortbouwen op
zijn ervaringen in Amsterdam. Daar had hij sedert 1856 als directeur van het
fysiologisch-pathologisch laboratorium en sedert 1858 als hoogleraar het
onderzoek en onderwijs in de fysiologie, inclusief de microscopie, hclpen
opbouwen."
Bij het onderwijs in de microscopische anatomie, c.q. histologic, kwam dat
onderscheid duidelijk naar voren. Zaaijer demonstreerde de microscopische
vaatinjectieprcparaten van Hyrtl, die hij in 1867 had verworven." Heynsius,
die in 1868 de histologic van Boogaard overgenomcn had, liet de studenten
met verse preparaten vverken. De voorkeur der studenten blijkt uit de Leidsche Studentenalmanak (1869):
"Onbegrijpclijk komt het ons evenwel voor dat de hoogleraar fZaaijcr] ons ook dit
jaar weer heeft tocgezegd een gedeelte van den tijd aan histologic te zullen wijden.
Gewoonlijk komen deze lessen — althans zoo was het vorige jaar — hierop neer. Eerst
hebben wij een repetitie van de gewone anatomie — en dat is heel nuttig. maar het kon
met veel minder tijdverlies even goed geschieden — dan krijgen wij eenige teckeningen
uit Kolliker te zien. en ten laatste worden ons door middelmatige mikroskopen, in een
tamelijk slecht-verlicht lokaal. eenige gcluteerde preparaten vertoond. En dat, terwijl
wij bij prof. Heynsius dezelfde onderwerpen zoo helder mogelijk hooren voordragen,
en een aantal preparaten die altijd met de meeste zorg behandeld. en. zoo het nodig is.
versch zijn. met de bestc mikroskopen van den tegenwoordigen tijd kunnen waarnemen".'''
50. Karakteristiek is de titel van Boogaard's oratie: De anatomisch-physiologische
rigting in de hedendaagsche geneeskunde uit de geschiedenis verklaard en gereglvaardigd
(Leiden, 1866).
51. Zaaijer gaf van die bewondering blijk in zijn oratie Het gewigt eencr doclmatige
ontleedkundige techniek (Leiden, 1866). Bij dc opening van zijn lessen in dc cursus 1894/95
herdacht hij uitgebreid dc in juli ovcrleden Hyrtl. Deze rede werd gcpublicecrd in het jVVderlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (1894) 705-720.
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Met de komst van Heynsius had dc modcrne microscopie ook in Leiden een
vaste plaats in de basisvakken verkregen. Van het onderzoek in Leiden kan
zeker niet gezegd worden dat, zoals in Utrecht, de microscopie of de
microchemie, er een centrale rol in speelde.
4. Conclusie
Toen rond het midden van de negentiende eeuw het microscopisch onderzoek in de geneeskunde weer een belangrijke rol ging spelen bestond er bij de
medische faculteiten behoefte deze vorm van onderzoek te integrercn. In
Utrecht was dat geen probleem. Er bestond met Schroeder van der Kolk een
zekere traditie van microscopie. Een groep nauw samenwerkende onderzoekers — Harting, Mulder en Donders — kon hierop voortbouwen. Daarbij
mag niet vergeten worden dat zij daartoe mede in staat gesteld werden "door
de mildheid van de Provincie en de Stad. door dc belangstelling van
Ingezetenen" (men denke aan het Natuurkundig Gezelschap).''
In Leiden ging het, ondanks de bevoorrechte positie volgens het Organiek
Besluit van 1815 (zoals een hoger aantal hoogleraren met een hoger
traktement dan in Utrecht en Groningen), moeilijker. Er ontbrak een groep
samenwerkende, geinteresseerde onderzoekers. De aandacht was — deels
noodgedwongen, deels uit pcrsoonlijke voorkeur — meer gericht op de
verzameling van het anatomisch kabinet en daarmee ook op het anatomisch
onderwijs. Op dat terrein hebben Halbertsma en Zaaijer belangrijke bijdragen gelevcrd. In tweede instantie kwam de microscopie aan bod, eerst
onder Boogaard. later vooral onder Heynsius. Daardoor lag Leiden wat de
microscopie betrof duidelijk bij Utrecht achter.

55. Zie noot 24.

SUMMARY
The first years of microscopy in the medical faculties at Utrecht and Leiden
In the middle of the nineteenth century microscopic investigations regained their value
for medical science. The medical faculties in the Netherlands tried to follow this
development. In the university of Utrecht J.L.C. Schroeder van der Kolk (1797-1862)
professor of anatomy and physiology, founded a tradition of microscopic research, upon
which a group of closely collaborating investigators could build. This group consisted of
the professors of chemistry. G..L Mulder (1802-1880). zoology, P. Harting (1812-1885)
and physiology. F.C. Donders (1810-1889). Their main contributions were in the field of
the histochemistry. With Donders. and later on W. Koster (1834-1907). professor of
pathological anatomy, microscopy became an integral part of the curriculum.
The situation in the Leiden medical faculty was completely different. G. Sandifort (1779-
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1848), professor of anatomy and physiology, first of all a gross anatomist, had little
interest in microscopy compared with his interest for the anatomical collection. This
tradition was continued by his successors H. Halbertsma (1820-1865) and T. Zaaijer
(1837-1902). although the former had been appointed in order to modernize teaching in
anatomy and physiology. Microscopy was introduced first under J.A. Boogaard (18231877) — private university teacher in microscopy and pathological anatomy (1854) and
since 1848 professor of pathological anatomy — and. later on, especially under A.
Heynsius (1831-1885), professor of physiology, since 1848.

