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INTREE-REDES EN HET BEELD VAN HET 
MEDISCH ONDERWIJS IN NEDERLAND 
(1865-1900) 

A. DE KNECHT-VAN EEKELEN'* 

Inleiding 

Zoals in een eerder artikel over de intree-redes is uiteengezet, is het medisch onderwijs in 
Nederland gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw sterk gewijzigd. Na de op
heffing van de Klinische Scholen en de verheffing van het Athenaeum te Amsterdam tot 
universiteit in 1876 werd het medisch onderwijs louter universitair onderwijs. Bovendien 
veranderde de inhoud van het curriculum doordat zowel de basisvakken als de klinische 
opleiding zich steeds meer specialiseerden. De intree-redes zijn volgens de retorische tra
dities opgesteld en zijn gericht op een breed publiek.' Hun toon wisselt van beschouwelijk 
tot verwachtingsvol; kritische geluiden zullen weinig worden opgevangen, daarvoor zou 
men eventueel de afscheidsredes kunnen raadplegen. In de rede moet de probleemstelling 
beknopt worden weergegeven, waarbij de hoogleraren in het algemeen een globaal over
zicht over de stand van wetenschap bieden en - behalve beschouwingen over de theorie 
en praktijk van hun vakgebied - in de meeste gevallen tevens een visie op het door hen te 
geven onderwijs. Ondanks deze beperkingen zijn de redes een interessante bron die een 
beeld schetsen van de gedachten over het medisch onderwijs aan de verschillende univer
siteiten in deze periode. 

In 1865 doceerde een twintigtal hoogleraren in de medische faculteiten en aan het 
Athenaeum. In het vorige artikel is een tabel opgenomen met per universiteit de namen 
en de leeropdrachten van de hoogleraren, buitengewoon hoogleraren, lectoren en privaat-
docenten, die in de periode 1865-1900 werkzaam waren in de medische faculteiten. 
Daarin is een overzicht gegeven van het medisch onderwijs in deze periode, zoals dat naar 
voren komt in de intree-redes van de hoogleraren in de verloskunde en vrouwenziekten, 
heelkunde, oogheelkunde en oorheelkunde.- De voorliggende bijdrage behandelt achter
eenvolgens de intree-redes van de hoogleraren in de ontleedkunde, ziektekunde en ziekte-
kundige ontleedkunde, geneeskunde, f)'siologie en gezondheidsleer. Bovendien zijn in de 
onderzochte periode hoogleraren in de dermatologie en in de histologie benoemd, terwijl 
ook de neurologie en psychiatrie aan het eind van de eeuw vaste voet in het medisch 
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curriculum verkregen. Aan de redes van de hoogleraren in deze nieuwe vakken wordt 
eveneens aandacht besteed. Voor onderwijsgegevens zijn de Annales Academici en de 
Jaarboeken van de vier universiteiten uit de periode 1865-1900 geraadpleegd, terwijl de 
biografische gegevens, voor zover niet anders vermeld, zijn ontleend aan: G.A. Linde
boom, Dutch medical biography. A biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 
1475-1975 (Amsterdam, 1984). 

Gekozen is voor een chronologische bespreking van de redes per leeropdracht. Deze inde
ling biedt in dit materiaal de meeste aanknopingspunten. In een bepaalde periode leven 
bij de diverse hoogleraren overeenkomstige denkbeelden die veelal zijn gebaseerd op de 
wetenschappelijke topics uit de desbetreffende tijd. Zij overwegen dan dikwijls de moge
lijkheden tot het introduceren van deze wetenschappelijke vernieuwing in het onderwijs. 
Verschillen in de universitaire milieus te Leiden, Utrecht, Groningen en Amsterdam, die 
ongetwijfeld bestonden, zijn op basis van de intree-redes nauwelijks te analyseren. Wel 
blijken de mogelijkheden die de gemeente Amsterdam kan bieden ruimer dan die van het 
Rijk. 

De structuur van het medisch onderwijs in Nederland is kenmerkend voor ons land. Er 
zijn overeenkomsten met het Duits/Oostenrijkse onderwijs, maar de schaal waarop het 
onderwijs daar plaatsvindt is een geheel andere. Het totale aantal medische studenten in 
Nederland is kleiner dan dat aan één van de grote Duitse universiteiten. De afstand tussen 
de hoogleraar en de student is in Duitsland zeer groot; veel onderwijs wordt gegeven door 
privaatdocenten. De coryfeeën geven hun college of klinische demonstratie in overvolle 
zalen, waar alleen de studenten op de eerste rijen een glimp van de aandoening van de 
patiënt kunnen opvangen. Zo is de mening van Nederlanders die ter afronding van hun 
studie enkele maanden door Europa reizen en dan Berlijn en Wenen en misschien nog 
Parijs bezoeken."^ In Nederland geeft de hoogleraar zelf alle colleges. Er worden wel privaat
docenten aangesteld, maar het is geen bloeiend instituut. Zij krijgen geen honorarium, 
hetgeen aanvaardbaar zou zijn indien zij goede vooruitzichten zouden hebben op een 
hoogleraarspost zoals dat in Duitsland het geval is. Integendeel, de Nederlandse privaat
docenten doceren een bijvak, dat niet verplicht in het curriculum is opgenomen, en dat 
meestal zeer slecht door de studenten wordt bezocht. In Nederland bepaalt dus de hoog
leraar op alle niveaus hoe het onderwijs wordt ingericht en uitgevoerd. 

Ontleedkunde 

In het midden van de negentiende eeuw werd een scheiding aangebracht in het onderwijs 
van de vakken ontleedkunde en fysiologie. Lange tijd waren deze vakken steeds door één 
en dezelfde hoogleraar gedoceerd, maar door de spectaculaire ontwikkeling van vooral de 
experimentele fysiologie groeiden deze disciplines meer en meer uit elkaar. Zodra de 
mogelijkheid zich voordeed, werden afzonderlijke hoogleraren voor de fysiologie benoemd 
en werd de ontleedkunde gecombineerd met de vakken ziektekunde, ziektekundige 
ontleedkunde of geneeskunde. De leeropdrachten van de diverse docenten in de ontleed
kunde veranderden in een aantal gevallen in de loop van hun aanstelling. In mijn indeling 
heb ik gekozen voor het belangrijkste onderdeel van hun leeropdracht bij aanvang van 
hun professoraat. 

3. H.W. Middendorp, Beschouwingen over de waarde van groote en kleine inrichtingen voor het geneeskundig 
onderwi/s (Groningen, 1870). 
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In Leiden werd na het overlijden van H.J. Halbertsma (1820-1865) een aparte leerstoel 
voor de ontleedkunde ingesteld waarop T. Zaaijer (1837-1902) in 1866 als buitengewoon 
hoogleraar werd benoemd."* I.A. Boogaard (1823-1877) doceerde reeds sinds 1863 ziekte
kundige ontleedkunde en een gedeelte van de ontleedkunde. Beiden werden in 1870 tot 
gewoon hoogleraar benoemd. Zaaijer behield zijn leerstoel gedurende de gehele eeuw.̂  
In Utrecht was al in 1862, na het overlijden van J.L.C. Schroeder van der Kolk (1797-1862), 
die ontleedkunde en fysiologie had onderwezen, de ontleedkunde opgedragen aan de 
hoogleraar W. Koster (1834-1907). Hij onderwees aanvankelijk ook ziektekunde.* In 
Groningen was de ontleedkunde al sinds 1857 door F.Z. Ermerins (1808-1871) los van de 
fysiologie gedoceerd.' In 1871 nam H.W. Middendorp (1842-1928) de ontleedkunde over 
van zijn leermeester Ermerins. Vanaf 1877 onderwees Middendorp ziektekunde en ziekte
kundige ontleedkunde, terwijl J.P. van Braam Houckgeest (1838-1889) de ontleedkunde 
voor zijn rekening nam. In Amsterdam had W. Berlin (1825-1902) de ondeedkunde aan 
het Athenaeum gedoceerd. Na de omzetting van het Athenaeum tot Gemeente Universiteit 
kreeg hij een andere functie en ging de ontleedkunde naar M. Fü(h)rbringer (1846-1920). 
In de jaren 1888-1889 kregen de universiteiten van Utrecht, Amsterdam en Groningen 
nieuwe hoogleraren voor de ontleedkunde in de personen van respectievelijk E.W. Rosen
berg (1842-1925), G. Rüge (1852-1919) en J.W. van Wij he (1856-1935). De Amsterdamse 
leerstoel wisselde voor het eind van de eeuw wederom van eigenaar en werd toen bezet 
door L. Bolk (1866-1930).» 

In de intree-redes komt de veranderende inhoud van het vak ontleedkunde duidelijk naar 
voren. De docenten twijfelden over de richting waarin zij hun vak zouden moeten ontwikke
len en wat zij daarvan aan hun studenten zouden kunnen overbrengen. De ontleedkunde 
was niet meer de louter op macroscopisch niveau beschrijvende wetenschap van vroeger, 
hoewel juist in de chirurgie groeiende behoefte bestond aan een gedetailleerde topografi
sche anatomie. Microscopisch onderzoek opende nieuwe wegen in de ontleedkunde en 
anatomen richtten hun aandacht in toenemende mate op de relatie tussen de verschillende 
delen van het organisme en vooral op de ontwikkeling daarvan. Embryologie en vergelij
kende anatomie werden nieuwe onderzoeksterreinen. Er werden echter vraagtekens gezet 
bij het belang van dergelijke kennis voor een willekeurig medisch student die opgeleid 
moest worden tot huisarts. Voor studenten zou de klassieke ontleedkunde de basis voor 
de medische studie moeten blijven. De titels van de redes zijn opgenomen in bijlage 1. 

ZAAIJER EN MIDDENDORP 

Zaaijer had geneeskunde aan de Leidse universiteit gestudeerd en was daar in 1862 gepro
moveerd. Reeds in 1863 had Halbertsma hem naast Boogaard benoemd als tweede pro
sector. Teneinde zijn horizon te verbreden reisde hij in 1864 langs Wenen, Praag, Leipzig, 

4. Zie over de onderwijsperiode van Halbertsma: H. Beukers, 'Groei en ontwikkeling. De Leidse faculteit der 
geneeskunde in het derde kwart der negentiende eeuw' in: W. Otterspeer ed.. Een universiteit herleeft. Wetenschaps
beoefening aan de Leidse Universiteit vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw (Leiden, 1984) 76-102, m.n. 92-94. 
5. Zie voor de biografie van Boogaard ook: NNBWIV, 204-205; voor die van Zaaijer: NNBWIV, 1499-1500. 
6. Zie ook de biografie van Koster in: NNBWIV, 712-716. 
7. Zie ook zijn biografie in: .NWBVV'II, 576-577. 
8. Op de voordracht aan de gemeenteraad stond Bolk als tweede, hoewel de medische faculteit hem als eerste had 
geplaatst. Rüge had zijn assistent, de lector O. Seidel, als zijn opvolger aangewezen. Deze was vervolgens door 
B&VV voorgedragen, maar werd uiteindelijk niet door de gemeenteraad gekozen. Zie: C. Winkler, Herinneringen 
van Cornelis Winkler 1S55-1941 (Arnhem, 1947) 91-92. 

5 



A. de Knecht-Van Eekelen 

Halle en Gottingen, bekende centra van de anatomic. Eerder had hij Berlijn bezocht waar 
hij onder andere de voordrachten van de bekende patholoog Rudolf Virchow (1821-1902) 
had bijgewoond. Bij de aanvaarding van de leerstoel aan zijn eigen Alma Mater hield 
Zaaijer een retorisch opgebouwde rede waarin hij de mogelijkheden van de ontleedkunde 
toetste aan de wapenfeiten uit het verleden. Hij zwaaide uitvoerig lof toe aan zijn leer
meester Halbertsma 'als hervormer van het onderwijs'. Dank zij Halbertsma kon Zaaijer 
beschikken over het 'anatomisch kabinet met zijne doelmatige, keurige inrigting, met zijn 
schat van praeparaten'.'^ In tegenstelling tot het begin van de eeuw waarin vraagstukken 
uit de geneeskunde door 'hoogdravende redeneringen' werden opgelost, kreeg de ontleed
kunde nu waardering 'als de grondsteen, waarop het verdere gebouw der geneeskunde 
moet worden opgetrokken.' Alleen door 'langdurig onderzoek of tijdroovende proef
nemingen' met gebruikmaking van de juiste technieken kan de gewenste kennis worden 
verkregen over 'de verhouding der deelen van het menschelijk ligchaam ten opzigte van 
elkander' en 'de fijnere zamenstelling dier deelen', aldus Zaaijer.'" 

Dat de ontleedkunde in Leiden relatief goed toegerust was, blijkt uit hetgeen Zaaijer daar
over in 1881 vermeldde. In zijn rectoraatsrede getiteld Geneeskunde en maatschappij 
memoreerde hij dat in de afgelopen 25 jaar veel voor het onderwijs in de geneeskunde was 
verricht, maar dat een aantal vakken nog stiefmoederlijk was bedeeld. De ontleedkunde 
had echter niet het meest te klagen. Het onderwijs in de ontleedkunde en de verzameling 
waren overgeplaatst naar de Ruïne waar hij betere ruimten had gekregen. Voordien was er 
bijvoorbeeld geen geschikte plaats geweest voor microscopisch onderzoek: 'De werkplaats 
voor de studenten was klein en slecht verlicht; wegens gemis van kunstlicht moest de arbeid 
dikwijls zeer vroeg gestaakt worden.'" Een laboratorium voor pathologie en voor hygiëne, 
en een behoorlijke werkplaats voor pathologische anatomie ontbraken echter nog. 
De metafoor over de ontleedkunde als het fundament van het gebouw of zelfs van de tem
pel der geneeskunde, die al in de Renaissance werd gebruikt, sprak de anatomen uit deze 
tijd nog steeds aan. Ook Middendorp gebruikt in zijn Groningse rede in 1871 deze beeld
spraak. Evenals Zaaijer werd Middendorp benoemd aan de universiteit waar hij had 
gestudeerd en waar hij assistent was geweest bij de hoogleraren Ermerins en J.H. Jansen 
(1816-1885). Hij koos ook voor een breed historisch exposé waarin hij het belang van de 
kennis van de structuur en van de verhoudingen der organen schetste voor de inwendige 
geneeskunde. Naar zijn mening heerste namelijk algemeen het geloof dat 'alleen voor den 
chirurg de anatomie de alpha en de omega van zijn weten is'. '- De resultaten die worden 
verkregen door percussie, auscultatie, palpatie en inspectie, zouden immers zonder kennis 
van de bouw van het gezonde organisme niet kunnen worden begrepen. In deze rede 
komt Middendorps visie op het universitair onderwijs in zijn algemeenheid niet aan de 
orde. Daarover had hij in 1870 een brochure geschreven onder de titel Beschouwingen over 
de waarde van groote en kleine inrichtingen voor het geneeskundig onderwijs. Daarin stelde 
hij dat het hoofddoel van de universiteiten het onderwijs is, 'het vormen van bekwame 
mannen voor verschillende maatschappelijke betrekkingen' en niet 'het vooruitbrengen 
der wetenschap'.''' Voor de geneeskunde zag hij de noodzaak van praktische oefening van 

9. T. Zaaijer, Hetgewigt eener doelmatigeontleedkundige tec/im'eJr (Leiden, 1866) 26-27. 
10. ftirf., 8-11. 
11. T. Zaaijer, 'Geneeskunde en maatschappij', Jaarboek der Rijks-Vniversiteit te Leiden (1880-1881) 47-71, m.n. 67. 
12. H.W. Middendorp, De ontleedkunde de hoeksteen voorden tempel der geneeskunde (Gvoningeny 1871) 28. 
13. Middendorp (n. 3), Beschouwingen, 10. 

6 



Intree-redes 

^ ^ ^ H ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H Portret van de hoogleraar in de ontleed-
^^^Ep"*^ X :'̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 kunde van de 
^ H [ ^ ^ ^ M ^ ^ A j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H resistance van de anatomie uit zijn tijd: 
^ ^ ^ ^ ^ ^ u H ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H de microscoop (Universiteitsmuseum 

de studenten: '... kunnen zien, voelen en tasten ... het gesproken woord aan de werkelijk
heid toetsen, wat in geneeskundige studiën een eerste en onvoorwaardelijk vereischte ... 
is.''^ Hij had bezwaar tegen de grote gehoorzalen, zoals die waarin te Berlijn het onderwijs 
werd verzorgd, en pleitte voor onderwijs aan kleine groepen studenten. In Groningen had 
hij zulke kleine groepen, want er studeerden maximaal rond de vijftig medische studenten 
bij 'de kleinste en mijns erachtens juist daarom ten onrechte door sommigen minst getelde 
onder harer zusters hier te lande.''^ 

VAN BRAAM HOUCKGEEST, FÜHRBRINGER, RÜGE, ROSENBERG EN VAN WIJHE 

Met Van Braam Houckgeest die in 1877 de ontleedkunde van Middendorp overnam, 
waaide een nieuwe wind naar het Groningse. Van Braam Houckgeest was opgeleid aan 
's Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen waar hij vervolgens als docent ruime 
onderwijservaring had opgedaan, eerst te Utrecht en - na de overplaatsing van de school — te 
Amsterdam. In 1872 was hij magna cum laude bij de Utrechtse hoogleraar Th.W. Engel-
mann (1843-1909) gepromoveerd op een fysiologisch onderwerp. Hij legde in zijn rede 
een 'geloofsbelijdenis' als Darwinist af en steunde de nieuwe stroming in de ontleedkunde 
die was gebaseerd op de evolutietheorie van Charles Darwin (1809-1882). Hij beschouwde 
Darwins hypothese als 'de eenige wetenschappelijke'. Dank zij Darwin kon de ontleed-

14. Ibid., 13. 
15. Ibid., 13. 
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kunde van de mens geplaatst worden in een ontwikkelingsgeschiedenis waaruit de volledige 
stamboom van de mens zal worden opgetrokken. In samenwerking met de fysiologie, 
gebruik makend van de methode der natuurwetenschappen, kan de anatoom het wezen 
van de mens doorgronden, aldus Van Braam Houckgeest. Hij was het niet geheel eens met 
Middendorps opvatting over de taak van de universiteit. De hogeschool diende naar zijn 
mening meer te zijn dan een 'vakschool'. Onderwijs dat alleen gericht is op het aanleren 
van praktische kennis 'zou toch het karakter missen, dat het Onderwijs als Hooger Onder
wijs stempelt.''* 
Met de benoeming van de Duitser Führbringer in 1879 werd ook in de universiteit van 
Amsterdam een belangrijke vertegenwoordiger van de Darwinistische morfologie binnen
gehaald. Führbringer was een leerling van Karl Gegenbauer (1826-1903) die in Jena 
samen met de zoöloog Ernst H.P.A. Haeckel (1834-1919) als eerste de theorie van Darwin 
had toegepast op anatomische vraagstellingen.'^ Gedurende zijn periode als hoogleraar in 
Jena (1858-1872) had Gegenbauer, in nauwe samenwerking met Haeckel, zowel vergelij
kende anatomie als embryologie gedoceerd. Führbringer studeerde in die tijd in Jena en 
was zijn leermeester later gevolgd naar Heidelberg, waar hij prosector bij Gegenbauer 
werd. Führbringer is steeds trouw gebleven aan de morfologische anatomie, hetgeen hem 
na zijn Amsterdamse periode een professoraat in Jena en vervolgens de leerstoel van 
Gegenbauer in Heidelberg opleverde. Hoewel voor Führbringer het verblijf in Amsterdam 
wellicht als intermezzo te beschouwen was - hij wilde bijvoorbeeld niet in het Nederlands 
doceren - bleef mede door zijn onderwijs de invloed van Gegenbauers school in Neder
land groot.'** Dit blijkt onder andere uit de benoeming van zijn landgenoot Rüge, die 
eveneens een leerling van Gegenbauer was. Rüge bezette de leerstoel van 1888 tot oktober 
1897, toen hij werd benoemd in Zurich. Zijn hang naar de vergelijkende anatomie had 
een eerdere benoeming te München echter onmogelijk gemaakt.'' Aangezien ik geen 
schriftelijke versie van hun redes heb kunnen vinden, is het mij niet bekend hoe zij zich 
daarin uitspraken over het onderwijs. 

Eveneens in 1888 werd in Utrecht de Duitser Rosenberg benoemd. Hij had geneeskunde 
gestudeerd aan de universiteit van Dorpat waar hij later was aangesteld als hoogleraar in 
de ontleedkunde. In zijn rede sloot hij nauw aan bij de opvattingen van zijn collega's in 
Groningen en Amsterdam. Hij onderscheidde vier richtingen in de ontleedkunde: de des
criptieve, de medisch-praktische, de fysiologische en als jongste richting de morfologische. 
Hij vermeldde dat vooral in Duitsland en Nederland deze jongste richting gedurende de 
laatste tien jaar veel aanhang had gekregen. Behalve de bekende opmerkingen over de 
samenhang tussen anatomie en fysiologie, het gebruik van de natuurwetenschappelijke 

16. J.P. van Braam Houckgeest, De ontleedkunde en haar verband met de overige wetenschappen (Groningen, 
1877) 24. Zie ook zijn biografie in: NNBWV, 49-50. 
17. Zie over de positie van Gegenbauer: L. Nyhart, 'The disciplinary breakdown of German morphology, 1870-
1900', Isis 78 (1987) 365-389. Na zijn succes in Jena raakte Gegenbauer in Heidelberg, waar hij van 1873 tot 1901 
als hoogleraar werkzaam was, met zijn opvattingen in toenemende mate in een isolement vanwege '... an In
creasing conviction on the part of the medical educators that the comparative anatomical approach intrinsic to 
morphology was inappropriate to medical instruction.' (p. 387) 
18. Gedenkboek van het .Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam 1632-1932 (.Amsterdam, 1932) 189. Cura
toren waren er niet in geslaagd om Gegenbauer zelf naar Amsterdam te halen en moesten genoegen nemen met 
zijn leerling. Volgens de regels had Führbringer binnen twee jaar na zijn aanstelling in het Nederlands moeten 
doceren. Na aandrang van Curatoren bleek hij daartoe niet in staat en besloot hij zijn colleges in het Latijn te 
geven. Dat was voor de studenten niet te volgen, zodat hij toch zijn moedertaal mocht blijven spreken. 
19. Nyhart (n. 17), 'Disciplinary breakdown', 388. 
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methode en een uiteenzetting over het werk van Gegenbauer, gaf Rosenberg nog een inte
ressante suggestie voor het gebruik van de statistiek in de snijzaal. Weliswaar is het eerste 
doel van het onderwijs in de snijzaal dat de studenten uit eigen waarneming de bouw van 
het menselijk lichaam leren kennen, maar daarnaast zouden zij aantekening kunnen hou
den van hun waarnemingen en die statistisch verwerken. Als dat in meer landen zou 
gebeuren, zouden er nieuwe mogelijkheden komen voor vergelijkende anatomie: 'es 
könnte dem Praparirsaal die Eigenschaft einer wissenschaftlichen Beobachtungsstation 
verliehen werden.'^" 
Door de benoeming in 1889 van Van Wijhe als opvolger van de te jong overleden Van 
Braam Houckgeest, behield de morfologische richting in de ontleedkunde ook in Gronin
gen vaste grond. De HBS-er Van Wijhe had een studie in de biologie te Leiden achter de 
rug. Na zijn Leidse promotie in de faculteit van Wis- en Natuurkunde had hij onder ande
re biologieles gegeven op de HBS te Almelo totdat hij in 1887 te Freiburg in Breisgau werd 
benoemd als prosector en buitengewoon hoogleraar in de ontleedkunde. Daar had hij een 
eredoctoraat in de geneeskunde gekregen. In zijn Groningse rede besteedde hij ruime aan
dacht aan het werk van Gegenbauer, de 'grootste ontleedkundige van den tegenwoordige 
üjd'. Uit zijn rede blijkt wederom hoezeer de leer van de ontwikkelingsgeschiedenis een 
stempel heeft gedrukt op de ontleedkunde van het eind van de negentiende eeuw. Van 
Wijhe noemde in dat verband natuurlijk de embryologen Karl Ernst von Baer (1792-
1876) en Francis Maitland Balfour (1851-1882) als de grondleggers van deze richting. Met 
het verschijnen van Darwins Origin of species was volgens Van Wijhe een 'nieuwe periode 
in het menschelijk denken' ingegaan. Hij zag de afstammingsleer en de 'biogenetische 
grondwet' van Haeckel als nieuwe bouwstenen voor de ontleedkunde. 
Tot de studenten sprak Van Wijhe bemoedigend: 'Gij weet dat de beoefening der anatomie 
veel van uw geheugen eischt, maar ook, dat zij een onmisbare grondslag is voor het vak 
dat Gij gekozen hebt.'-' Door oog te houden voor de verwantschap van de mens met lage
re organismen wordt ontleedkunde wel een wetenschap over de dode maar geen doodse 
wetenschap. 

BOLK 

Dat er studenten waren die anatomie inderdaad interessant vonden, blijkt uit het werk van 
de jonge Bolk die in 1898 als opvolger van Rüge te Amsterdam werd benoemd. Hij had 
reeds als Amsterdams student een prijsvraag over anatomie beantwoord en daarmee een 
gouden erepenning gewonnen.^- Bolk had, als leerling van Rüge, duidelijke belangstelling 
voor vergelijkende anatomie. In zijn rede ging hij in op het ontstaan van de segmentale 
bouw van de mens, die hij afleidde van de bouw van de worm. In bloemrijke bewoordingen 

20. E. Rosenberg, Eine vergleichende Beurtheilung der verschiedetten Richtungen in der Anatomie des Menschen 
(Leipzig, 1889)43. 
21. J.W. van Wijhe, Het lichaam van den mensch ah getuigenis van zijne afkomst (Groningen, 1889) 39. 
22. Bolk beantwoordde als medisch student de volgende prijsvraag, uitgeschreven door de universiteit van 
Amsterdam (1-5-1891): De faculteit verlangt een ondeedkundig onderzoek waarbij wordt nagegaan, welke uit het 
ruggemerg ontspringende zenuwen 1. de spieren der verschillende spiergroepen aan de benedenste extremiteit van 
den mensch en 2. de verschillende gedeelten der huid van die extremiteit voorzien. Mochten daarbij variëteiten 
gevonden worden, zoo wenscht de faculteit zooveel mogelijk de redenen daarvoor aangewezen te zien. Het 
onderzoek kan tot enkele streken worden beperkt. Zie voor het judicium: Jaarboek der Universiteit van 
Amsterdam (1891-1892) 62-63. 
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vergeleek hij de student met de rups, de hoogleraar met de vlinder. De student neemt het 
wetenschappelijk voedsel op waardoor de richting waarin hij zich zal ontwikkelen, wordt 
bepaald. Na een popstadium in het laboratorium kan de jonge hoogleraar als een uitge
vlogen vlinder bijdragen tot 'verlevendiging en grooter schittering van den Academischen 
tuin'.^^ In zijn onderwijs zou hij de studenten de juiste kennis over de bouw van het men
selijk lichaam, de onontbeerlijke basis voor verdere studie, aanleren. Maar zijns inziens 
zouden zij pas later de betekenis van dit vak ten volle kunnen overzien. 'Het is zeker voor 
een groot deel wel 't gevolg van het leerplan der medische studiën, dat bij den Student de 
studie van Anatomie en Physiologic te weinig wordt beschouwd als een integreerend deel 
der medische wetenschap. Voor velen ... begint de medische studie eerst, van 't oogenblik 
af dat zij de kliniekzaal betreden.'-'* 
Bolk pleitte voor opname van de anatomie als verplicht vak bij het artsexamen. Deze wens 
werd niet vervuld, wel werd binnen de anatomie een verdere specialisatie aangebracht. 

Ziektekundige ontleedkunde, ziektekunde en geneeskunde 

De ziektekundige ontleedkunde, ziektekunde en geneeskunde werden in steeds verschillen
de combinaties gedoceerd. In Leiden was met de benoeming van J.C.G. Evers (1818-1886) 
in 1864 een combinatie gemaakt van geneeskunde en ziektekunde, zodat ziektekundige 
ontleedkunde kon worden opgedragen aan de buitengewoon hoogleraar J.A. Boogaard. 
Na diens overlijden in 1877 werd Th.H. Mac Gillavry (1835-1921) benoemd voor ziekte
kunde, ziektekundige ontleedkunde en hygiëne. Vanaf 1888 werd Mac Gillavry's taak 
verlicht doordat zijn leerling D. Siegenbeek van Heukelom (1850-1900) de ziektekundige 
ontleedkunde van hem overnam. Na het emeritaat van G.C.B. Suringar (1802-1874) in 
1872 werd de geneeskunde opgedragen aan G.D.L. Huet (1831-1891) en de ziektekunde 
na het aftreden van J.C.G. Evers in 1873 aan S.S. Rosenstein (1832-1906). Huet werd in 
1890 opgevolgd door W. Nolen (1854-1939). Rosenstein, die van 1866 tot en met 1872 
hoogleraar in de ziektekunde te Groningen was geweest, bezette zijn leerstoel tot in de 
twintigste eeuw. 

In Utrecht doceerde G.J. Loncq (1810-1887) tot 1881 de geneeskunde en ziektekunde. De 
reeds genoemde Koster gaf vanaf 1862 in de eerste plaats ontleedkunde, maar ook ziekte
kundige ontleedkunde, ziektekunde, gerechtelijke geneeskunde en geneeskundige politie. 
Toen S. Talma (1847-1918) in 1876 wegens ziekte van Koster aan het Utrechtse docenten
corps werd toegevoegd, kreeg hij de combinatie van ziektekunde en ziektekundige ontleed
kunde. Deze combinatie werd bij het vertrek van Loncq in 1881 door CA. Pekelharing 
(1848-1922) van Talma overgenomen; Ch.H.H. Spronck (1858-1932) nam op zijn beurt 
in 1888 deze vakken over van Pekelharing. Talma kreeg toen de leerstoel van Loncq. 
In Groningen was zoals gezegd Ermerins verantwoordelijk voor het hele scala van ontleed
kunde, ziektekundige ontleedkunde, histologie en een deel van de medische kliniek. Zijn 
opvolger Middendorp doceerde vanaf 1871 tot 1877 eveneens algemene ziektekunde en 
ziektekundige ontleedkunde bij de ontleedkunde. Toen hij in 1877 de ontleedkimde over
droeg aan Van Braam Houckgeest kregen algemene ziektekunde en ziektekundige ontleed
kunde in Groningen meer aandacht. Middendorp werd echter door zijn opvattingen over 

23. L. Bolk, De morphotische eenheden van het menschelijk lichaam (Haarlem, 1898) 28. 
24. Ibid., 30. 
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de etiologie van tuberculose steeds meer een omstreden persoon, zodat hij uiteindelijk in 
1893 zijn ontslag moest vragen. Hij werd opgevolgd door R.A. Reddingius (1857-1923).-^ 
In 1866 was Rosenstein benoemd voor de ziektekunde en geneeskunde, hij werd na zijn 
vertrek naar Leiden opgevolgd door H.A. Kooyker (1832-1904). 
Het Amsterdamse Athenaeum kon, na een besluit van de gemeenteraad tot hervorming 
van het natuur- en geneeskundig en klinisch onderwijs, in 1867 meer hoogleraren aan
trekken.-^ Voor ziektekundige ontleedkunde werd op aanbeveling van Virchow de Duitser 
H.D.J.J. Hertz (1832-1915) benoemd. Na 1877 doceerde Hertz voornamelijk ziektekunde, 
hoewel ook het onderwijs in de psychiatrie aan hem werd opgedragen. De Amsterdammer 
C.H. Kuhn (1848-1926) gaf de ziektekundige ontleedkunde en de gerechtelijke genees
kunde. B.J. Stokvis (1834-1902) werd in 1874 in Amsterdam benoemd op de leerstoel van 
J. van Geuns (1808-1880). Bij een herschikking van het onderwijs in 1883 werd een deel 
van zijn taken, in het bijzonder het klinisch onderwijs in de inwendige geneeskunde, over
genomen door P.K. Pel (1852-1919). De titels van hun redes zijn opgenomen in bijlage 1. 

BOOGAARD, HERTZ, MAC GILLAVRY EN KUHN 

Boogaard had na zijn medische studie te Leiden enige jaren bij Virchow in Berlijn gewerkt. 
Na zijn terugkeer in Nederland was hij sinds 1851 werkzaam als prosector bij Halbertsma. 
Hoewel hij vanaf 1863 de titel van hoogleraar droeg, kon hij op 21 maart 1866 zijn nieuwe 
ambt als buitengewoon hoogleraar aanvaarden met het uitspreken van een rede getiteld 
De anatomisch-physiologische rigting in de hedendaagsche geneeskunde, uit de geschiedenis 
verklaard en geregtvaardigd. Evenals zijn collega's in de ontleedkunde betoogde hij dat kli
nische ervaring alleen vruchten kan opleveren 'wanneer door de studie der anatomische 
en physiologische wetenschappen ... de grondslag is gelegd, waarop door de waarneming 
aan het ziekbed kan worden voortgebouwd.'^'' Hij beschreef de ziektekundige ontleed
kunde als 'eene lang onmondig gebleven zuster uit den kring der medische wetenschap
pen'.^" Aan 'den genialen Virchow' en de beoefening der ziektekundige weefselleer was 
het nu te danken dat de pathologische anatomie tot bloei was gekomen. De beoefening 
van het vak hoort zowel bij het begin van de medische studie als bij de praktische loop
baan, omdat het evenveel banden heeft met de geneeskundige wetenschap als met de 
praktijk, aldus Boogaard. Hij legde bovendien de nadruk op het feit dat de praktijk niet 
meer zoals vroeger op louter empirie berustte, maar werd gebaseerd op wetenschappelijk 
geordende kennis. 
Hertz kwam van de universiteit van Greifswald. Hij had daar geneeskunde gestudeerd en 

25. R.A. Reddingius, Over het ziektebegrip (Groningen, 1894) 34. Bij het uitspreken van de intree-rede door 
Reddingius was Middendorp afwezig. Reddingius wilde hem wel de gebruikelijke lof toezwaaien, maar dat was 
in deze situatie moeilijk. Reddingius hield zich op de vlakte en zei: 'Welke beweegredenen hem hebben geleid, 
kan ik niet beoordeelen. De omstandigheid evenwel, dat zijne inzichten op zoo vele en belangrijke punten van de 
tegenwoordig geldende verschillen, kan invloed hebben uitgeoefend. Het moest toch een zware taak zijn, de 
meeningen van anderen onpartijdig weer te geven ... de verantwoordelijkheid, welke de medewerking tot de 
opleiding van aanstaande geneeskundigen hem oplegde, moest daardoor nog meer op zijn schouders drukken.' 
26. Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam 1632-1932 (Amsterdam, 1932) 85. 
Bovendien werd door de overplaatsing van 's Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen van L'trecht naar 
Amsterdam in 1868 de toekomst van het geneeskundig onderwijs verzekerd. 
27. J.A. Boogaard, De anatomisch-physiologische rigting in de hedendaagsche geneeskunde, tut de geschiedenis ver
klaard en geregtvaardigd (Leiden, 1866) 33-34. 
28. Ibid., 28. 
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werkte er na zijn promotie in 1860 als privaatdocent. Zijn rede in 1868 in Amsterdam was, 
evenals die van Boogaard, gebaseerd op een historische verhandeling over de ontwikke
ling van het vakgebied die had geleid tot de plaats van de ziektekundige ontleedkunde als 
'die wichtigste und vorbereitende Disciplin für die Pathologie'. De natuurfilosofische 
speculatie had plaats gemaakt voor onderzoek naar 'dem Positiven, Sinnlichen und Greif-
baren in der Natur.'-'* Hertz erkende dat de ziektekundige ontleedkunde lange tijd weinig 
concreets voor de therapie had opgeleverd, waardoor therapeutisch nihilisme de kop kon 
opsteken. Daarom was het zo belangrijk dat aan het Athenaeum - als eerste in Nederland 
- een speciale leerstoel voor dit vak was opgericht, met een gebouw voor het onderwijs 
waar studenten 'Uebungen am Leichentische und namentlich selbststandiges Arbeiten mit 
dem Mikroskop' konden verrichten.'" Hierdoor zouden de studenten zich een weten
schappelijke denkwijze eigen maken en zelfstandig leren handelen. Want als een student 
alleen een rijtje symptomen en een aantal recepten zou leren, dan zou de geneeskunde 
alleen handwerk worden en geen wetenschap. 

Deze mening werd gedeeld door Mac Gillavr)' die zijn studenten in zijn Leidse rede opriep 
samen met hem de 'weg van onderzoek en critiek op te gaan'.-'' Dat zou geen eenvoudige 
opgave voor Mac Gillavry worden, omdat hij in Leiden niet direct een pathologisch labora
torium tot zijn beschikking kreeg, 'tenzij men pathologisch door gebrekkig en laboratorium 
door hokje wilde vertalen.''- Toch aanvaardde Mac Gillavry de Leidse leerstoel in de ziekte
kunde, ziektekundige ontleedkunde en hygiëne, een combinatie van vakken die aan de 
andere universiteiten onbekend was en waarmee Mac Gillavry geen ervaring had. Vóór 
zijn benoeming in Leiden was hij namelijk directeur van de Utrechtse Rijks-veeartsenij-
school geweest waar hij f)'siologie, histologie en praktische microscopie doceerde. Hij was 
een echte leerling uit de school van Franciscus Cornelis Donders (1818-1889), bij wie hij 
al in 1858 was gepromoveerd op een onderwerp over de mate van accommodatie van de 
ogen.'-' Bij Donders tevens geschoold als oogarts kon Mac Gillavry deze kennis gedurende 
een aantal jaren toepassen als officier van gezondheid in Nederlandsch Oost-Indië. Het 
microscopisch onderzoek had zijn speciale belangstelling en beïnvloedde zijn optreden zelfs 
zo dat Donders schijnt te hebben gezegd: 'Mac Gillavry ist ein Mann, der mikroscopisch 
denken kann.'-"* Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij in zijn rede de pathologie als een 
zuster van de fy'siologie schetste en de experimentele methode, het zelf waarnemen en het 
microscopisch onderzoek als de pijlers van dit vakgebied. Dat bij een experiment gebruik 
diende te worden gemaakt van levende proefdieren, achtte Mac Gillavry onvermijdelijk, 
daarmee de bezwaren van de beweging tegen de 'vivisectoren' verwerpend. Tot eind 1885 
zou hij echter verstoken blijven van faciliteiten om deze gedachten te realiseren. 
De rede van Kuhn heb ik niet kunnen traceren. 

29. H. Hertz, 'Ueber die Bedeutung der pathologischen Anatomie für die medicinische Wissenschaft', Annales 
Academici (1868-1869) 369-386, m.n. 381. 
30. Ibid., 386. 
31. Th.H. Mac Gillavry, De wetenschappelijke beoefening der ziektekunde (Leiden, 1877) 23. 
32. Ibid., 16. 
33. Zie voor de biografie van Donders: F.P. Fischer en G. ten Doesschate, Franciscus Cornelis Donders (Assen, 
1958); ook: .\WBVVI, 727-729. 
34. L. de Blieck, 'De Rijks-veeartsenijschool van 1851 tot 1974' in: H.M. Kroon, W.J. Paimans en J.E.W. Ihle, 
Een eeuw veeartsenijkundig otuierwijs. 's Rijks-veeartsenijschool, Veeartsenijkundige Hoogeschool 1821-1921 
(Utrecht, 1921) 86-92, m.n. 90. 
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TALMA EN PEKELHARING 

Evenals Mac Gillavry had Talma interesse gekregen in een experimentele benadering van 
geneeskundige problemen tijdens zijn fysiologisch werk bij Donders.'-^ Na een assistent
schap bij Loncq in de interne kliniek werd Talma op 28-jarige leeftijd tot hoogleraar 
benoemd. In zijn Utrechtse rede getiteld Het experiment in de geneeskunde (1876) gaf hij 
een aantal voorbeelden over de toepassing van experimenten in de ziektekunde. Hij was 
van mening dat in het verleden te weinig, of onjuist, was geëxperimenteerd en veel op 
grond van geloof voor waar aangenomen. Als een voorbeeld van een waardevol experiment 
in de pathologie noemde Talma het werk van Pierre-Adolphe Piorry (1794-1879) over de 
percussie, dat zich kenmerkte door de grote reeks eenvoudige en steeds herhaalde proeven 
'zonder het geloof of de hoop vrij spel te laten.''* De statistiek, mits juist toegepast op een 
voldoende groot aantal waarnemingen, kan aan het experiment een belangrijke bijdrage 
leveren. 'Maar toch, al is het pathologisch-anatomisch onderzoek zoo voortreffelijk als het 
tegenwoordig zijn kan, het is meestal niet in staat ons te bevredigen', omdat vele verande
ringen of niet worden gekend of niet worden begrepen.'' Het leren werken met hypothesen 
in plaats van met waarheden, het trekken van logische conclusies en die toetsen aan de 
werkelijkheid, dat waren volgens Talma de kenmerken van de studie in de ziektekunde en 
ziektekundige ontleedkunde. 

Ook Pekelharing legde in zijn rede de nadruk op het belang van kennis van de ziektekunde 
en ziektekundige ontleedkunde voor de praktijk. Met zijn studenten wilde hij volgens de 
methoden der fysiologie 'te zamen onderzoeken, te zamen waarnemen en besluiten trach
ten te trekken uit het gevondene', want het zoeken naar de oorzaken is het kenmerk van 
wetenschapsbeoefening zoals die past in het hoger onderwijs."^ Deze belangstelling van 
Pekelharing voor de fysiologische methode is begrijpelijk aangezien hij in Leiden bij de 
hoogleraar in de fysiologie A. Heynsius (1831-1885) was gepromoveerd en daarna fysio
logie aan 's Rijks-veeartsenijschool had gedoceerd.'"^ Pekelharing toonde zich ten aanzien 
van de pathologie een aanhanger van Virchows leer der cellulaire pathologie en verzette 
zich fel tegen het opnieuw dreigende 'oude spooksel der ontologie': 'Ik wensch mij te 
verzetten tegen een richting die het onderzoek der cellulaire veranderingen als van onder
geschikte beteekenis wil beschouwd zien... Schreeuwend zou het onrecht zijn tegenover de 
pathologische anatomie wanneer men haar wilde berooven van haar uitgestrekt domein, 
om haar niet meer over te laten dan een hoekje waar het mikroskoop zou mogen zoeken 
naar splijtzwammen, schimmels en misschien een enkelen wurm.'*" 
Met deze uitspraken mengde Pekelharing zich in de groeiende controverse tussen beoefe
naars van de pathologie en die van de bacteriologie. Hoewel Pekelharing de betekenis van 
bacteriën als ziekteverwekkers niet aanvocht, wilde hij daaraan geen directe consequenties 
voor de pathologische anatomie verbinden. 

35. Talma was in 1873 bij Donders gepromoveerd op het proefschrift Over licht- en kleur-perceptie. 
36. S. Talma, Het experiment in de geneeskunde (Utrecht, 1876) 12. Piorry publiceerde zijn onderzoek in: De la 
percussion mediate (Vara, 1828). 
37. Ibid., 17. 
38. CA. Pekelharing, De waarde der physiologic voor den beoefenaar der ziektekunde (Utrecht, 1881) 30. 
39. Zie verder de biografie: J.M. Baart de la Faille, H.G.K. Westenbrink en P. Xieuwenhuijse, Leven en werken 
van C.A. Pekelharing (Utrecht, 1948). Vooreen biografie van Heynsius zie ook: NNBWl, 1107-1109. 
40. Pekelharing (n. 38), Waarde, 26-27. Hij richtte zijn aanval in het bijzonder op Edwin Klebs (1834-1913) en 
niet op Robert Koch (1843-1910) die in 1881 in Nederland nog geen bekendheid genoot. 
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SIEGENBEEK VAN HEUKELOM, SPRONCK EN REDDINGIUS 

De benoeming van Siegenbeek van Heukelom betekende een uitbreiding van het aantal 
Leidse hoogleraren tot negen. Siegenbeek van Heukelom, afkomstig uit een invloedrijke 
Leidse familie, was pas op latere leeftijd geneeskunde in Leiden gaan studeren. Reeds tij
dens zijn studie werd hij assistent bij Mac Gillavry van wie hij enkele jaren later een deel 
van de leeropdracht overnam. Hij verzekerde de studenten echter dat de uitbreiding niet 
zou leiden tot een verzwaring van het doctoraal examen. Voor zijn onderwijs kon hij 
gebruik maken van het Boerhaave-laboratorium en plukte daarmee de vruchten van het 
werk van Mac Gillavry die het tot eind 1885 zonder laboratorium had moeten stellen. 
Siegenbeek van Heukelom sprak, evenals zijn Utrechtse collega Spronck, over sterfelijk
heid of onsterfelijkheid van de cel. Beiden baseerden zich op het filosofische werk van de 
Duitse medicus en zoöloog August Weismann (1834-1914) over de duur van het leven. 
Weismann had gesteld dat een eencellige onsterfelijk is, maar dat een onbegrensd leven van 
meercelligen onmogelijk is en bovendien een volstrekt ondoelmatige luxe der natuur zou 
zijn. Volgens Van Heukelom is de oorzaak van het sters'en van de mens gelegen in het feit 
dat '...wij meercelligen gedifferentieerden zijn, dat wij hoogere en tot hooger ontwikkeling 
vatbare individuen zijn..."" Spronck daarentegen wees op transplantatie-experimenten bij 
meercelligen, waarbij lichaamscellen zich onbeperkt kunnen blijven vermenigvuldigen. 
Deze belangstelling voor filosofische vraagstellingen is opvallend en werd door Spronck 
verklaard als een poging om een band te scheppen tussen de zich steeds meer specialise
rende medische en biologische vakken. 

Zowel Spronck als Reddingius, die in Groningen werd benoemd, waren leerlingen van 
Kuhn. Spronck had in Amsterdam geneeskunde gestudeerd en was na zijn afstuderen in 
1883 enige tijd assistent bij Kuhn geweest. Reddingius studeerde in Groningen en vestigde 
zich aanvankelijk in 1885 in Amsterdam als dermatoloog, terwijl hij daarnaast eerst assis
tent en later prosector bij Kuhn werd. De rede van Reddingius heeft een geheel andere 
inhoud dan die van zijn Utrechtse en Leidse collega's. Het is een verhaal uit de praktijk 
waaruit zijn ervaring op het gebied van de ziektekunde en ziektekundige ontleedkunde 
naar voren komt. Volgens Reddingius bestaat er een 'ziekte' wanneer er anatomische 
en/of f^'siologische afwijkingen zijn. Het vaststellen van deze afwijkingen en de betekenis 
ervan te doorgronden is de taak van de arts. Hij dacht veel positiever over de ontdekkingen 
op aetiologisch gebied en de gevolgen daar\'an voor de pathologie dan Pekelharing. Hij had 
er minder moeite mee dat 'wij van het anatomisch tijdperk in het aetiologische zijn over
gegaan', want: 'De fijne anatomische kenmerken, waarop men vroeger bouwde, hebben in 
waarde verloren, de kans om met behulp van sterke lenzen in de morphologische afvv'ij-
kingen van het organisme het wezen der ziekten te vinden, is verminderd.'*^ 
Studenten dienden volgens Reddingius echter niet met de vele details van de wetenschappe
lijke discussie te worden vermoeid, voor hen is vooral die kennis noodzakelijk die zij in 
hun latere praktijk nodig zullen hebben. 

41. D.E. Siegenbeek van Heukelom, De oorzaak der aangeboren sterfelijkheid (Leiden, 1888) 20. Zie ook zijn bio
grafie in: NNBWIV, 742-744. 
42. Reddingius (n. 25), Ziektebegrip, 31. 
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ROSENSTEIN, HUET, KOOYKER EN STOKVIS 

Velen van de Duitse hoogleraren die in deze periode zijn benoemd, bleven slechts kortere 
of in een enkel geval langere tijd in Nederland. Rosenstein was een gelukkige uitzondering, 
hij bleef en ontwikkelde zich tot een algemeen gewaardeerd docent en auteur. Vóór zijn 
benoeming te Groningen had Rosenstein, zoon van een Berlijnse rabbi, gepraktiseerd in 
zijn geboortestad waar hij onder andere bij Virchow was opgeleid. In zijn Groningse rede 
van 1866, die hij tot zijn spijt nog niet in het Nederlands kon uitspreken, toonde hij zich 
een voorstander van klinisch onderwijs gebaseerd op de natuurwetenschappelijke methode. 
Deze opvatting heeft hij zeer duidelijk geformuleerd in de volgende zinnen: 'Die Klinik 
muss danach die Staette der wissenschaftlichen Kunst sein... Der angehende Arzt soil in 
der Klinik die Foerderung einer Wissenschaftlich begruendeten Diagnose als die Conditio 
sine qua non fuer sein Handeln betrachten lemen. Wir muessen an das kranke Individuum 
wie an der Betrachtung eines naturwissenschaftlichen Objektes mit voller Unbefangenheit 
ohne Schablone herangehen, und zuerst sehen."" 

Een diagnose moet volgens Rosenstein worden gesteld met behulp van fysische en chemische 
diagnostiek en op grond van pathologisch anatomische kennis, maar men dient rekening 
te houden met de individuele kenmerken van de patiënt, zijn constitutie. Een arts behan
delt immers geen ziekten maar een ziek individu. Bovendien kan alleen in de kliniek een 
wetenschappelijk opgezette therapie worden bestudeerd. Kennis over de werking van 
geneesmiddelen kan worden verkregen door nauwkeurige observatie van de reacties van 
de patiënt en het verloop van zijn ziekte: 'Die klinische Beobachtung wird daher neben 
der experimenten physiologischen Forschung die Hauptstuetze fuer den Aufbau der 
Therapie werden..."** 
Rosenstein vertrok in 1873 naar Leiden, omdat hij daar in het nieuwe ziekenhuis naar zijn 
zeggen ruimere hulpmiddelen voor zijn onderwjs kreeg. In zijn Leidse rede sneed hij, nu 
in het Nederlands, hetzelfde thema aan als voordien in Groningen. De wetenschappelijke 
benadering, de objectieve onderzoeksmethoden en de weefselleer hebben naar zijn mening 
de diagnostische mogelijkheden vergroot. De kennis van de aetiologie en van de therapie 
is echter nog zeer onvolledig.''' Ter verklaring van de aetiologie zouden de resultaten van 
historisch-geografisch onderzoek dienen te worden gecombineerd met die van experimen
ten.** In een wel zeer positivistische toekomstverwachting schetste Rosenstein de situatie 
waarin, dank zij kennis van de aetiologie, de therapie overbodig zou zijn geworden en pro-
fylaxe en hygiëne de medicijnen van de toekomst zouden zijn. 

Huet had een halfjaar eerder in Leiden zijn intree-rede uitgesproken. Evenals Rosenstein 
kwam hij uit de praktijk. Na zijn studie te Leiden was hij in Amsterdam werkzaam 
geweest in het Binnengasthuis, waar hij ruime ervaring had opgedaan met 'het rijke en 
zoo verschillende materieel, hetwelk mij daar ter waarneming geboden werd'.*' Hij pleitte 

43. S. Rosenstein, 'Ueber die Beziehungen zwischen Wissenschaft und Praxis in der Medicin', Annales Academici 
(1865-1866) 169-190, m.n. 185. 
44. Ibid., 186-187. 
45. S. Rosenstein, Het tegenwoordig karakter der geneeskunde (Leiden, 1873) 20-26. Rosen.stein besteedde een groot 
deel van zijn rede aan de etiologie van besmettelijke ziekten en gaf een interessant beeld van de controverses over 
de betekenis van bacteriën als ziekteverwekkers, een op dat moment een zeer actueel onderwerp. 
46. De historisch-geografische pathologie was vooral in de belangstelling gekomen door het werk van August Hirsch 
(1817-1894) die in 1859 het eerste deel van zijn Handbuch der historisch-geografischen Pathologie hid gepubliceerd. 
47. G.D.L. Huet, Over de noodzakelijkheid om de geneeskunde als natuurwetenschap op te vatten (Leiden, 1872) 39. 
Zie ook zijn biografie in: NN'BWIV', 787-788. 
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Een blik in de werkkamer van de interne afdeling van het oude Academisch Ziekenhuis, Munnekeholm, 
Groningen, eind negentiende eeuw: drie assistenten, een student (midden) en de amanuensis temidden van de 
reagentia; let op de stethoscopen hangend aan de gasverlichting (Universiteitmuseum Groningen). 

dan ook voor een opleiding van geneeskundigen met een veelzijdige kennis die niet ver
dwalen in 'specialisterij'. In zijn rede besprak hij eveneens het belang van de natuurweten
schappelijke methode. Een rationele geneesleer dient volgens Huet te worden gebaseerd 
op anatomische en fysiologische kennis. Het onderzoek van fysische en chemische afwij
kingen in de gezonde toestand van het organisme, uitgebreid met experimenten leveren 
de bouwstenen voor de ziektekunde. Zonder fysiologie is geen pathologie denkbaar. Hij 
verwierp de empirie die op alle gebied een belemmering vormt voor de wetenschap: 'Zonder 
ons los te maken van grof empirische beschouwingen en ons te ontdoen van vooroordee-
len of valsche theoriën, zal het echter op het gebied der diaetetiek evenmin als op dat van 
hygiene, van pathognosie of van therapie gelukken een schrede verder te komen."** 
Kooyker, die Rosenstein in Groningen opvolgde, was het slechts ten dele met Huet eens. 
Hij was wel voor een brede medische opleiding, zoals hij die ook had gedoceerd aan 's 
Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen waar hij zelf was opgeleid. Wat betreft 
de methode legde hij meer de nadruk op een combinatie van onderzoek en deductie. 
Volgens Kooyker heeft de ondervinding geleerd dat de 'empirische wetten somwijlen het 
grootste voordeel voor de menschheid hebben afgeworpen', terwijl anderzijds, bijvoor
beeld door generalisatie van uitkomsten van experimenten, de natuurwetenschappelijke 
methode tot dwaalwegen had geleid.*'* Kooyker had in het bijzonder kritiek op de statis-

48. Ibid., 30. 
49. H..A. Kooyker, Over de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskunde (Groningen, 1873) 31. Zie 
ook zijn biografie In: NNBWIV, 860-861. 
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tiek zoals die door de aanhangers van de numerieke methode was toegepast. Statistiek kan 
naar zijn mening alleen van nut zijn, indien 'zij zich uitstrekt over groote getallen in de 
hospitalen, onder het in aanmerking nemen van alle omstandigheden'.^"' 
Nog geen jaar na Kooyker hield Stok\'is in Amsterdam zijn rede. Stokvis, zoon van een 
bekende Joodse arts, had in zijn geboortestad Amsterdam gestudeerd aan het Athenaeum. 
Hij vestigde zich als praktizerend arts in Amsterdam, terwijl hij van Heynsius de gelegen
heid kreeg om in diens laboratorium pathologisch-fysiologisch onderzoek te doen, zijn 
grote belangstelling. Deze begaafde redenaar beschreef, evenals Huet, maar in meer hoog
dravende bewoordingen, de nauwe relatie tussen pathologie en fysiologie: beide vakken 
hebben hetzelfde object - de levensverschijnselen van de mens -, hetzelfde standpunt - de 
eenheid van de natuurwetten - en dezelfde natuurwetenschappelijke methode. De ziekte
kunde zou zich moeten losmaken van de ziektekundige ontleedkunde en zich gelijk stellen 
aan haar beter ontwikkelde tweelingzuster, de f\'siologie. 'In het ontleedmes en het mikros
koop ligt haar verleden, niet hare toekomst'. ' ' Hij richtte zich dan ook in het bijzonder tot 
zijn collega in de fysiologie Place in wiens laboratorium hij kon werken. Zij zouden nu 
samen hetzelfde 'levensdoel' hebben 'in het zoeken der wetten, die het leven des menschen 
beheerschen'.^-^ 

PEL EN NOLEN 

Terwijl de interesse van Stokvis duidelijk uitging naar het laboratorium-onderzoek, was 
zijn rechterhand Pel veel meer de clinicus. Pel was een leerling van Rosenstein en werkte 
al sinds 1877 als assistent bij Stokvis. Hij werd ver\'olgens lector en nam tenslotte een deel 
van het werk van Stokvis over als hoogleraar. De keuze van het onderwerp van zijn rede, 
het onderwijs aan het ziekbed, is kenmerkend voor zijn belangstelling. Volgens Pel was het 
klinisch onderwijs inmiddels de hoofdfactor geworden voor de opvoeding en vorming van 
artsen. De individuele eigenaardigheid van elk ziektegeval kan alleen worden bestudeerd 
door waarneming aan het ziekbed, door oog, oor en hand te oefenen in de methode van 
onderzoek. Hij waarschuwde voor eenzijdigheid, eerst dienen algemene verschijnselen te 
worden beschouwd. De waarde van het fysisch onderzoek (auscultatie, percussie) moet 
niet worden overschat. Ook het microscopisch onderzoek en 'de nieuwe ontdekking van 
Koch' moeten worden ingepast in het bestaande arsenaal van methoden."'' Hij beschreef 
de onderwijstaak van de klinische hoogleraar als volgt: '... de Hoogleeraar zelf verzuime 
nimmer aan het ziekbed de toepassing der verschillende methoden van onderzoek te 
toonen, opdat de student diep doordrongen worde van de eischen en de noodzakelijkheid 
van een volledig ziekenonderzoek. De klinische Hoogleeraar onderzoeke daarom zelf op 
de kliniek de voorgestelde lijders in alle richtingen; hier percuteere en ausculteere hij; hier 
onderzoeke hij, conspectu omnium, het bloed; hier vervaardige en demonstreere hij, zoo 
noodig, microscopische praeparaten; hier onderzoeke hij, zoo gewenscht, het strotten
hoofd; hier gebruike hij den oogspiegel; hier stelle hij een onderzoek in naar de electrische 
verhoudingen bij een zenuwlijder, in een woord, hier wende hij zelf alle methoden van 

50. Ibid., 33. 
51. B.J. Stokvis, De eenheid der physiologic en der pathologie in bare beteekenis voor de beoefening van beide weten
schappen geschetst {A.m!,tei&im, 1874) 12. 
52. Ibid., 37. 
53. P.K. Pel, Over de beteekenis van het onderwijs aan het ziekbed (Amsterdam, 1883) 20. Pel doelde op de bacterie-
kweken waarover Koch recent had gepubliceerd. 
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onderzoek aan, ten einde door eigen voorbeeld, door woord en daad, de vereischten van 
een volledig en het noodzakelijke van een methodisch onderzoek den leerlingen steeds 
duidelijk voor oogen te stellen.'^* 
Voor zulk klinisch onderwijs zijn volgens Pel een goed ingericht ziekenhuis, doelmatige 
ziekenzalen, een auditorium of klinische gehoorzaal en een plaats voor wetenschappelijk 
onderzoek nodig. Hoewel Pel voldoende patiënten had, ontbrak het hem, gezien het grote 
aantal studenten, aan voldoende assistenten. Daardoor deed zich het probleem voor, 
reeds door Middendorp in 1870 beschreven voor de grote Duitse universiteiten, dat door 
een te veel aan studenten steeds minder klinisch onderwijs mogelijk werd. 
De laatste hoogleraar die in de negentiende eeuw werd benoemd voor de geneeskunde, was 
Nolen in Leiden. Nolen, afkomstig uit een Rotterdamse artsenfamilie, had na zijn studie 
te Leiden een tiental jaren in zijn vaderstad gepraktizeerd. Hij hield zijn intree-rede in 
1891, juist na het bekend worden van de ontdekking van het tuberculine door Robert Koch 
(1843-1910).̂ -^ Zijn rede staat geheel in het teken van de bacteriologie. In tegenstelling tot 
zijn collega's Pekelharing en Pel, die zich in 1881 respectievelijk 1883 nog zeer terughou
dend over bacteriën uitlieten, hield Nolen een lofrede op de specifieke ziekteverwekker. 
Volgens Nolen heeft de bacteriologie onschatbare diensten verleend op profylactisch en 
therapeutisch gebied, en 'een helder licht doen opgaan over de pathologie, de aetiologie 
en de pathogenese'''* Hij wilde kennelijk de op de bacteriologie gebaseerde toepassingen, 
zoals inentingen, desinfectie en hygiënische maatregelen, onderwijzen in de kliniek, maar 
hij sprak zich niet uit over de wijze waarop hij de bacteriologie als vak zou willen opnemen 
in het klinisch onderwijs dat hem was opgedragen. In de 'Series Lectiones' staan voor 
Nolen alleen de 'exercitationibus clinicis et policlinicis', en de lessen in 'pharmacognosin' 
en 'pharmacodynamiam' vermeld. Deze laatste vakken zouden in 1904 van hem worden 
overgenomen door E.C. van Leersum (1862-1938). 

Fysiologie 

In de periode na 1865 werd fysiologie aan alle universiteiten en aan het Athenaeum los 
van de ontleedkunde door een eigen hoogleraar gedoceerd. In Leiden, Utrecht en Amster
dam behoorde bovendien het onderwijs in de weefselleer tot de taak van de hoogleraar in 
de fysiologie. In Groningen werd histologie niet door de fy'sioloog I. van Deen (1805-1869) 
onderwezen, maar door F.Z. Ermerins in combinatie met de ziektekunde en ziektekundige 
ontleedkunde. 
Als eerste hield A. Heynsius (1831-1885) in 1866 zijn intree-rede, toen hij zijn leerstoel 
aan het Athenaeum had verruild voor de nieuw opgerichte leerstoel in de fysiologie te 
Leiden. Hij werd in Amsterdam opgevolgd door de Duitser W. Kühne (1837-1900), 
afkomstig uit het 'Pathologisches Institut' van Virchow. Kühne vertrok echter reeds in 
1871 naar Heidelberg. Zijn plaats werd ingenomen door T. Place (1842-1911), een leer
ling van Donders en assistent van Heynsius, die de leerstoel tot in 1909 behield. Voor de 

54. Ibid., 24. 
55. W. Nolen, Bacteriologie en geneeskunde (Rotterdam, 1891) 5: 'Weinige weken geleden ging er een blijde mare 
over de geheele wereld: ROBERT KOCH te Berlijn had ... een middel gevonden tot genezing der Tuberculose!' 
Nolen doelt op de publikatie van Koch in de Deutsche medicinische Wochenschrift die als extra-nummer van het 
Sederlatulsch Tijdschrift voor Geneeskunde \'d.n 16 januari 1891 werd uitgegeven onderde titel 'Koch's geneesmiddel 
tegen tuberculose. (Naar het telegraphisch verslag [vertaling] van de Nieuwe Rotterdamsche Courant bewerkt).' 
56. Ibid., 10. 
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"De beteekenis van het onderwijs aan het ziekbed" in beeld: een klinisch college van de hooglcr.uir iu de inlcrne 
geneeskunde P.K. Pel, Amsterdam, eind negentiende eeuw (Universiteitsmuseum .-Xnisterdam). 

histologie werd in Amsterdam in 1889 een buitengewoon hoogleraar benoemd in de 
persoon van J. van Rees (1854-1928).'''' 
De Leidse leerstoel werd na het overlijden van Heynsius in 1885 overgenomen door 
W. Einthoven (1860-1927), evenals Heynsius een leerling van Donders.'^''* Donders 
beheerste tot en met 1888 de fysiologie in Utrecht. Wel werd zijn taak verlicht door de 
benoeming van zijn schoonzoon Th.W. Engelmann (1843-1909), die vanaf 1871 eerst als 
buitengewoon hoogleraar, later als gewoon hoogleraar wisselende vakken van Donders 
overnam en hem uiteindelijk in 1888 opvolgde. De histologie werd toen samen met 
chemische ft'siologie door Pekelharing overgenomen. Na het vertrek van Engelmann naar 
de prestigieuze leerstoel van de ft'sioloog E. du Bois-Reymond (1818-1896) te Berlijn, 
doceerde H. Zwaardemaker Czn. (1857-1930) de fysiologie. Zwaardemaker had zijn 
opleiding in Amsterdam genoten en was bij Place gepromoveerd. In Groningen tenslotte 
werd Van Deen na zijn overlijden in 1869 opgevolgd door zijn assistent D. Huizinga 
(1840-1903), die gedurende ruim dertig jaar deze leerstoel behield. De titels van hun redes 
zijn opgenomen in bijlage 1. 

57. De rede van Van Rees uit 1889 heb ik niet getraceerd, wel zijn rede bij zijn aantreden als lector: |. van Rees, 
Over oorsprong en beteekenis der scxucele voortplanting, en over den directen invloed van den voedingstoestand op de 
celdeeling. Rede Amsterdam 28-1-1887. 
58. Pas in 1905 werd in Leiden een aparte lector voor de histologie benoemd in de persoon van ). Boeke (1874-
1956). 
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HEYNSIUS EN HUIZINGA 

Heynsius had al gedurende acht jaar de fysiologie en histologie gedoceerd aan het Amster
damse Athenaeum, toen hij in 1866 naar Leiden verhuisde waar hem een nieuw laborato
rium was beloofd. Dank zij de inspanningen van zijn leermeester Donders werd er in 
Leiden inderdaad een laboratorium voor de fysiologie gebouwd dat reeds in 1867 gereed 
kwam. Utrecht en Groningen waren in het jaar daarvoor in het gelukkige bezit van nieuwe 
laboratoria gekomen waar de experimentele fysiologie volgens de eisen des tijds kon wor
den beoefend.''^ Heynsius beschreef in zijn rede de inhoud van de fysiologie in zijn tijd die 
zich bezig hield met 'de stoffelijke verschijnselen des levens' en richtte zich daarbij op 'de 
scheikundige zamenstelling, de natuurkundige eigenschappen en den elementaire bouw 
der ligchaamsdeelen'.^" De aanstaande geneeskundigen moeten leren waarnemen en leren 
onderzoeken met gebruik making van de hulpmiddelen in het fysiologisch laboratorium. 
Aan het ziekbed zullen zij daar profijt van hebben, aldus Heynsius. Voor de therapie 
leverde de f)'siologische richting echter tot op heden weinig houvast. De beste raad die de 
fysioloog aan de praktische geneesheer kan geven is: 'Handel dus, als het mogelijk is, 
exspectatief, wees althans eenvoudig in uwe therapie.'*'' Hij was van mening dat deze 
nieuwe richting niet hoefde te leiden tot therapeutisch nihilisme, een discussiepunt dat in 
1868 ook in de rede van Hertz naar voren kwam. Heynsius zag de nauwe relatie tussen 
fysiologie en pathologie, zoals ik die heb besproken bij de de redes van de hoogleraren in 
de ziektekunde. Hij pleitte daarom in zijn rede niet alleen voor een fysiologische laborato
rium, maar ook voor de opbouw van het Nosocomium, omdat ruime ziekeninrichtingen 
voor de vorming van de toekomstige arts noodzakelijk zijn. 

Aangezien Kühne geen intree-rede schijnt te hebben gehouden, was Huizinga de volgende 
hoogleraar die in 1870 eveneens over de nieuwe fysiologie sprak. Huizinga was met een 
medische studie in Groningen begonnen, maar omgezwaaid naar wis- en natuurkunde 
waarin hij in 1867 promoveerde. Als assistent bij Van Deen was hij toch de aangewezen 
persoon zijn leermeester op te volgen. In zijn rede schetste hij in een historisch overzicht 
hoe de natuurfilosofie en het vitalisme terrein hadden verloren en de geneeskunde werd 
gebaseerd op de natuurwetten. Hij zag de fysiologie als basis voor de pathologie, de 
gezondheidsleer en de therapie. Deze rede gaat niet in op zijn onderwijsmethode. Hij 
schijnt een boeiende voordracht en heldere betoogtrant te hebben gehad, maar hij heeft, 
in tegenstelling tot de leerlingen van Donders, geen fundamentele bijdragen aan de ont
wikkeling van de fysiologie geleverd.^^ 

ENGELMANN, PLACE EN V.AN REES 

Geheel anders lag dat met de bijdragen van Engelmann aan de wetenschap. De Duitser 
Engelmann ontplooide zich onder leiding van Donders als een begaafd onderzoeker. Na
dat hij in 1867 als arts was afgestudeerd in Leipzig, werd Engelmann assistent bij Donders. 

59. Zie over deze laboratoria: H. Beukers, 'Een nieuwe werkplaats in de geneeskunde: de opkomst van laboratoria 
in de geneeskundige faculteiten', Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wis-
kimde en Techniek 9 (1986) 266-277.' 
60. A. Heynsius, Redevoering over het tegenwoordig standpunt der physiologic en haar verband met de geneeskunde 
(.Amsterdam, 1866) 6. 
61. Ibid.,}i. 
62. Zie ook de biografie van Huizinga in: NNBW'IV, 789. 
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Reeds in 1871 kon hij zijn intree-rede als buitengewoon hoogleraar houden. Hij koos de 
betekenis van de cel als basis van alle levensverschijnselen tot thema. Met behulp van 
natuur- en scheikunde en door 'waarneming en proefneming op het levend elementair
organisme, ontleding der eenvoudigste levensverschijnselen, opsporen van hunne voor
waarden en van de wetten die ze aan deze voorwaarden verbinden' wilde Engelmann de 
celfysiologie beoefenen.''' Hij liet zich in deze rede echter niet uit over zijn onderwijs
methoden. 

Place, die in 1867 bij Donders was gepromoveerd, werd in hetzelfde jaar als Engelmann 
tot hoogleraar benoemd. Bij zijn aantreden sprak hij evenmin over zijn onderwijs. Wel 
prees hij de gemeente Amsterdam voor de ruime hulpmiddelen en het nieuwe fysiologisch 
laboratorium dat hem ten dienste stond. Zijn rede was echter gewijd aan de descendentie-
leer die door 'de scheppende hand van den genialen Darwin ... thans het karakter van 
zekerheid [draagt].'''* Door het werk van Darwin is duidelijk geworden dat niet alleen het 
leven en de voortplanting van het individu is vastgelegd in de 'algemeene eigenschappen en 
grondkrachten der stof, maar ook de oorsprong van de soort.''-^ Het Darwinisme dat met 
de benoeming van Place een nieuwe vertegenwoordiger in Amsterdam kreeg, werd, zoals 
gezegd, door de benoeming van Führbringer in 1879 uitgebreid naar de ontleedkunde. 
Bij de toenemende specialisatie ontstond in Amsterdam de gelegenheid tot het afsplitsen 
van de histologie van de fysiologie. Van Rees die gedurende meer dan zes jaar assistent bij 
Place was geweest, nam in 1887 als lector de histologie van Place over. Bij het openen van 
zijn lessen sprak hij eveneens over de levensverrichtingen in de cel en met name over de 
ontwikkeling van een eicel, het proces van bevruchting en de daarop volgende delingen. 
Hij discussieerde uitvoerig over het werk van Weismann, dat zoals reeds eerder gezegd, ook 
voor zijn collega's Siegenbeek van Heukelom en Spronck een bron van inspiratie vormde. 
Het universele van de levensverschijnselen die in elke levende cel plaatsvinden, betekende 
voor Van Rees, evenals voor Place en Engelmann, de openbaring van de moderne fysiologie. 

EINTHOVEN EN ZW.AARDE.MAKER 

Processen op celniveau bleven in de jaren tachtig sterk in de belangstelling staan. Eint
hoven, die al voor zijn artsexamen in Leiden tot hoogleraar was benoemd, beschreef in 
zijn rede de discussie over de fysiologie van het zenuwstelsel en de zintuigelijke gewaar
wording. De prikkelgeleiding, de verschillende t^'pen zintuigcellen, de adequate prikkels, 
de sensorische centra in de hersenschors, het waren allemaal stukjes in een puzzel, die 
Einthoven nog niet kon oplossen. Hij was er echter van overtuigd dat 'eenmaal het volle 
licht der wetenschap over die processen zal schijnen'. Vol vertrouwen nam hij het onder
wijs 'in een der gewichtigste vakken der medische wetenschap op zich.''''' 
Zwaardemaker was niet zo'n jonge roeping als Einthoven. Hij had sinds 1887 ontleedkunde 
en ziektekundige ondeedkunde aan 's Rijks-veeartsenijschool gedoceerd. Zijn onderzoek 
richtte zich op celfysiologie en de fi'siologie van de reuk. Voor zijn Utrechtse rede in 1897 

63. Th.W. Engelmann, 'Een blik op de ontwikkeling der leer van den bouw en het leven der organismen', 
Annates Academici (1870-1871) 83-104, m.n. 103. Zie ook zijn biografie in: F. Meijler, Th.W. Engelmann profes
sor of physiology, Utrecht (1889-1S97) (Amsterdam, 1984). 
64. i'. Place, 'De descendentie-leer', AH/i(]/«Aai(femin( 1871-1872) 275-305, m.n. 286. 
65. Ibid., 302. 
66. W. Einthoven, De teer der specifieke energieën (Leiden, 1886) 27, 30. Zie ook zijn biografie: A. de Waart, Het 
levenswerk van Willem Einthoven lS60-;927(Haarlcm, 1957); BVVNII, 143-144. 
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koos hij eveneens een onderwerp uit de zintuigfysiologie. Hij gaf een gedetailleerd college 
over de fysiologie der spraakgeluiden en voerde daarbij Donders als een van de grondleg
gers van de zintuigfysiologie uitvoerig ten tonele. Uit zijn verhandeling kan worden 
geconcludeerd dat het fysiologisch onderzoek al sterk gespecialiseerd werd. Voor het 
onderwijs legde hij echter meer dan zijn voorgangers de relatie met de ziekteleer en de 
kliniek. Zijn jarenlange onderwijservaring zal daartoe hebben bijgedragen. 

Gezondheidsleer 

Volgens de 'Wet van den 28sten April 1876 (Stbl. No. 102) tot regeling van het Hooger 
Onderwijs' werden alle universiteiten verplicht tot het geven van onderwijs in de gezond
heidsleer en de geneeskundige politie. Op advies van de zittende hoogleraren was aan
vankelijk voorgesteld om geen examen aan deze lessen te verbinden. Na heftige reacties 
daartegen werd de gezondheidsleer toch opgenomen als deel van het doctoraalexamen.'''' 
Eind 1877 werden hoogleraren in deze vakken benoemd in Leiden, Utrecht en Groningen. 
In Leiden werd dit vak samen met de ziektekunde en ziektekundige ontleedkunde opge
dragen aan Th. H. Mac Gillavry. In zijn intree-rede schonk hij in het geheel geen aandacht 
aan de gezondheidsleer. 

In Utrecht werd de inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht, de officier van 
gezondheid G. van Overbeek de Meijer (1831-1918), benoemd voor gezondheidsleer in 
combinatie met gerechtelijke geneeskunde en geneeskundige politie. Hij werd in 1898 
opgevolgd door C. Eijkman (1858-1930). 
De universiteit van Groningen koos voor de nieuwe leerstoel de Zeeuwse medicus 
A.P. Fokker (1840-1906) die ruime bekendheid genoot door zijn publikaties op het gebied 
van de hygiëne. Hij moest tevens de gerechtelijke geneeskunde, de geneeskundige politie, 
de farmacognosie en de farmacodynamiek onderwijzen. 

In .Amsterdam tenslotte werd in 1878 de Duitser J. Forster (1844-1910) benoemd voor 
gezondheidsleer en geneeskundige politie.''*' Hij was een leerling van de bekende hygiënist 
Max von Pettenkofer (1818-1901) uit München. Na zijn benoeming in 1896 als hoogle
raar in Straatsburg werd Forster opgevolgd door zijn leerling R.H. Saltet (1853-1927). De 
titels van hun redes zijn opgenomen in bijlage 1. 

VAN OVERHEEK DE MEIIER, FOKKER EK FORSTER 

Van Overbeek de Meijer zag, na zijn carrière bij het Geneeskundig Staatstoezicht, in een 
professoraat waarschijnlijk meer mogelijkheden om bij te dragen aan de verbetering van de 
volksgezondheid. In zijn rede ging Van Overbeek de Meyer uitvoerig in op het belang van 
het onderwijs in de hygiëne, dat hij bij voorkeur zou willen uitbreiden tot onderwijs aan 
alle studenten. Voor aanstaande medici zal dit onderwijs in ieder geval onmisbaar zijn: 'Zij 
toch zullen later de bij voorkeur gevraagde sanitaire raadslieden zijn in de gezinnen ... in 

67. Volgens Lucas lacob Kgeling (1824-1892), in.spccteur van het Geneeskundig Staatstoezicht te Zuid-Holland, 
was een examen in de gezondheidsleer een noodzaak en hij sprak .schande over 'de hoogleeraren, die blind zijn 
voor de waarde van hygiënische studie en daarvoor met medelijdend glimlachen de schouders ophalen", zie: L.J. 
Egeling, 'Behoort de hygiëne te worden opgenomen onder de examens aan de hoogeschoolen?' Nederlaiutsch 
Tijdschrift voor Geneeskunde 2\ (1877) 121-127, m.n. 127. 
68. Zie over het werk van Forster: M.\. van I.ieburg en C. den Harlog, 'loseph Forster (1844-1910), een vergeten 
pionier van de voedingshygiëne in Nederland', Voeding 44 (1983) 124-128. 
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de vereenigingen..., maar ook in den Staat... Daarom moet juist de Staat zorgen, dat de 
artsen dien raad geven kunnen. - In stede van de op onkunde berustende minachting 
voor de hygieine, die men thans zoo dikwijls aantreft, zelfs bij hen, bij wie men regt zou 
hebben, haar wel 't allerminst te verwachten, moet den aanstaanden arts een vurige ijver 
voor haar worden ingeboezemd,'*' 
In het onderwijs dient volgens Van Overbeek de Meijer naar voren te komen dat de wel
vaart van het volk alleen gevonden kan worden in het voorkómen van ziekte bij de massa, 
niet bij het genezen van ziekten van enkelen. De statistiek zal veel van de gewenste gege
vens kunnen leveren, maar de hoogleraar heeft meer hulpmiddelen nodig, want zonder 
experimenten kan het vak niet verder worden gebracht. 
Het belang van het experiment voor de hygiëne vormde zelfs het thema van de rede van 
zijn Groningse collega Fokker. In contrast met Van Overbeek de Meijer kwam Fokker 
linea recta uit zijn praktijk in Goes naar de leerstoel in Groningen, hetgeen echter in 1877 
nog niet leidde tot verschil van inzicht in het doel van de gezondheidsleer: 'Wil de hygiëne 
dus in staat zijn haar doel te naderen ... dan moet de methode, die zij volgt, geene andere 
zijn, dan die de andere takken der natuurwetenschap op den goeden weg gebracht heeft ... 
Vaste gegevens, quantitatieve bepahngen, isoleering van oorzakelijke factoren, logische 
deduction met uitsluiting van alle speculatie, van wenschen tot bevordering van zooge
naamd goede doeleinden, maar boven alles experimenten, ziedaar de desiderata voor den 
hygiënist.''" 
Fokker noemde dezelfde argumenten voor de noodzaak van het onderwijs in de hygiëne 
als Van Overbeek de Meijer. Alle artsen hebben in zijn ogen niet alleen een curatieve, 
maar ook een preventieve taak en daarvoor is kennis van de hygiëne onmisbaar. 
Voor beide hoogleraren was Pettenkofer het lichtend voorbeeld. Met de benoeming van 
Forster in Amsterdam - helaas is zijn intree-rede niet te vinden - was daardoor de 
gezondheidsleer in ons land aan het eind van de jaren zeventig duidelijk geënt op het 
Münchense model waarin hygiënische vraagstellingen met experimentele fysiologische 
methoden werden benaderd. Door de opkomst van de bacteriologie kwam daarin echter 
onverwacht snel verandering. 

S A L T E T E N E I J K M A N 

Forster had zich in de jaren tachtig al intensief bezig gehouden met de bacteriologie en de 
toepassing daarvan ter verbetering van de hygiëne. Daartoe had hij in 1882 een nieuw 
gebouwd laboratorium op de Kloveniersburgwal gekregen. Saltet, die in Leiden genees
kunde had gestudeerd, kwam na enige omzwervingen in 1883 bij Forster als assistent. In 
1886 werd hij benoemd tot adjunct-inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht in 
Noord-Holland. Daar en bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst van Amsterdam, door 
Saltet opgericht en met hem als eerste directeur, was hij direct met de praktijk van de 
hygiëne in een grote stad geconfironteerd. Toen Forster Nederland weer vaarwel zei, lag de 
benoeming van Saltet voor de hand. In zijn rede besprak hij, geheel in lijn met zijn vorige 
werkkring, de taak van de overheid bij de bestrijding van epidemieën. Zelfwas hij in 1892 

69. G. van Overbeek de Meijer, Het regt van het onderwijs in gezondheidsleer aan de Hoogeschool (Utrecht, 1877) 27. 
70. A.P. Fokker, De experimenteek opvatting, eene levensquaestie voor de hygiene (Haarlem, 1877) 18-19. Zie ook 
zijn biografieën: D. Schoute, Het leven van prof dr. A.P. Fokker (1840-1906) (Amsterdam, 1946); NNBW IV, 
609-619. 
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Nog zijn de banken leeg: collegezaal in Utrecht, eind negentiende eeuw (Universiteitsmuseum Utrecht). 

met een dreigende cholera-epidemie geconfronteerd geweest, die echter mede door zijn 
optreden in Amsterdam tot een tiental gevallen was beperkt gebleven. Behalve op doel
matig overheidsingrijpen, en geen 'middeleeuwsche middelen van afweer' legde hij de 
nadruk op het onderwijs in de gezondheidsleer aan de universiteiten en vooral op de toet
sing daarvan, dat 'de Hygiëne een vak is, waarin ieder die arts wil worden, proeven van 
bekwaamheid moet geven'."' Als belangrijkste doel van zijn onderwijs zag Saltet het leg
gen van de grondslagen waarop de praktizerend arts later zijn hygiënische raadgevingen 
zou kunnen baseren en waarbij hij zich bewust is van de betekenis van bacteriologische 
kennis bij het voorkómen en bestrijden van epidemieën. 

Zijn Utrechtse collega Eijkman beschouwde in zijn rede in 1898 de natuurwetenschappe
lijke experimentele methode nog steeds als het richtsnoer voor het handelen van de hygië
nist. Daarin dienden de studenten te worden onderwezen. Eijkman had na zijn medische 
studie te Amsterdam en zijn promotie bij Place, gedurende twee jaar in Nederlandsch 
Oost-Indië gediend als officier van gezondheid. Na zijn terugkeer had hij zich in de 
bacteriologie geschoold bij Forster en bij Koch in Berlijn. Gedurende de daarop volgende 
periode van tien jaar werkte Eijkman wederom in Indië. Zijn relatie met de tropen blijkt 
overduidelijk uit de keuze van zijn thema Over gezondheid en ziekte in heete gewesten. De 
bacteriologie, als jongste loot van de experimentele wetenschappen, had volgens Eijkman 
wel inzicht gegeven in de aanwezigheid en de werking van microben, maar nog weinig 
bijgedragen aan de bestrijding van ziekte-oorzaken. Daar lag de taak van de hygiëne: 'de 
pathogene microben te onderzoeken vooral in hun voorkomen en hun levenscondities 

71. R.H. Saltet, De bestrijding van epidemieën door de Over/ie/r/(Amsterdam, 1896) 21. 
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buiten het levend lichaam. Zóó eerst zal zij de epidemiologische verschijnselen ten volle 
leeren begrijpen en verklaren, en op grond daarvan misschien ... rationeele bestrijdings
middelen kunnen aangeven.''' 
Op grond van zijn ervaringen in Indië pleitte hij voor een speciale opleiding voor tropen
artsen waarin de theoretische en praktische ziekteleer en de hygiëne der hete gewesten 
zouden kunnen worden onderwezen.^' 

Dermatologie en venereologie 

Het Amsterdamse Athenaeum bood, evenals de latere universiteit van Amsterdam, meer 
mogelijkheden tot aanstelling van docenten in speciale vakgebieden dan de zusterinstellin
gen. Daardoor is in de negentiende eeuw alleen in Amsterdam vanaf 1867 een hoogleraar 
in de dermatologie en venereologie werkzaam geweest. Het was vooral ook de bestrijding 
van de geslachtsziekten en de daarmee samenhangende prostitutie die het stadsbestuur in 
een grote stad als Amsterdam zorgen baarde.''* Als eerste werd de geneesheer-directeur 
van het Haagse Gasthuis, J.L. Chanfieury van IJsselsteijn (1819-1905), benoemd op deze 
leerstoel.̂ -"' Van 1885 tot zijn overlijden in 1896 werd de leerstoel, die inmiddels was om
gezet in een buitengewone leerstoel, bezet door D. van Haren Noman (1854-1896). Zijn 
assistent en opvolger S. Mendes da Costa (1862-1943) verkreeg pas in 1919 weer een 
gewoon professoraat. De titels van hun redes zijn opgenomen in bijlage 1. 

CHANFLEURY VAN IJSSELSTEIJN, V A N H A R E N N O M A N EN M E N D E S DA COSTA 

Chanfieury van IJsselsteijn had in zijn Haagse praktijk gedurende ruim vijftien jaar erva
ring opgedaan met de behandeling van huid- en geslachtsziekten. Bij zijn benoeming in 
Amsterdam kreeg hij de beschikking over een polikliniek in het Binnengasthuis en werd hem 
een kliniek in het vooruitzicht gesteld. In zijn rede ging hij uitvoerig in op de betekenis 
van speciale klinieken, niet alleen voor de patiënten, maar ook voor het onderwijs en voor 
de wetenschap. Volgens Chanfieury van IJsselsteijn is een speciale kliniek voor een student 
de beste plaats voor het verwerven van kennis. In een algemene kliniek ziet de student te 
veel verschillende ziekten door elkaar, 'zoodat hij met zijne studie niet zoo ligt kan bij
houden wat hem daar aan het ziekbed vertoond wordt'; de speciale klinieken 'zullen ... in 
een betrekkelijk kort tijdsverloop den geheelen omvang van het speciaalgedeelte, dat zij 
bevatten, aan de bezoekers moeten kunnen vertoonen' en 'de lessen bij het ziekbed ... het 
geheel van het speciaalvak moeten omvatten.''* En hij vervolgde over het klinisch onder
wijs: 

72. C. Eijkman, Over gezondheid en ziekte in heete gewesten (Utrecht, 1898). Herdrukt in: B.C.P. Jansen, Het 
levenswerk van Christiaan Eijkman 1858-1930 (Haarlem, 1959) 123-144, m.n. 127. Zie ook zijn biografie in: 
BWNII, 150-152. 
73. Voor het onderwijs in 'de leer der Idimaten en der tropische ziekten' werd J.H.F. Kohlbrugge (1865-1941) op 
31-1-1900 als privaatdocent benoemd. Op 17-2-1900 hield bijeen rede getiteld: Invloed van het tropische klimaat 
op het menschelijk lichaam. In 1902 keerde hij echter naar Indië terug. 
74. Zie: F.A. Stemvers, 'Geslachtsziektenbestrijding 1850-1880', Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, 
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Technieki (1981) 1-24. 
75. Zie over de Haagse tijd van Chanfieury van IJsselsteijn ook: W. Moll, Een eeuw zickenhuisgescluedenis. Het 
Haagsch gemeente-ziekenhuis 1823-1923 ('s Gravenhage, 1925). Zie voor zijn biografie ook: NNBW IV, 1496-
1497. 
76. J.L. Chanfieury van IJsselsteijn, Over de speciale klinieken (Amsterdam, 1868) 23. 
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'Ieder kan doceeren; ieder kan eene vooraf geleerde les met weidschen omhaal van woor
den voordragen. Maar niet ieder kan zijne voorstelling zoo duidelijk en bevattelijk maken, 
dat de meest ingewikkelde zaken die eenvoudigheid verkrijgen, waardoor zij ook voor den 
minder ontwikkelden begrijpelijk zijn. 
Hoe beter de docent zijn onderwerp omvat, hoe dieper zijn blik daarin is, des te duidelijker, 
des te meer populair zal zijn onderwijs zijn. Om die redenen zijn speciale klinieken ook 
voor eerstbeginnenden voordeelig'.^'' 
Terwijl in de speciale kliniek zowel de beginnende als de gevorderde studenten kunnen 
worden onderwezen, zal de polikliniek vooral van nut zijn voor de gevorderden. Daar kan 
een ruimere variatie in patiënten worden bestudeerd. Tenslotte is een instrumentarium 
voor het onderwijs onontbeerlijk: 'voor den leerling is het noodig, dat hij bekend is met 
de hulp, die hem goede instrumenten kunnen geven, opdat hij later bij ondervinding wete 
in hoe ver hij deze kan ontberen zonder nadeel voor zijne lijders'.^* 
In tegenstelling tot Chanfieury van IJsselsteijn, die bij zijn aantreden geen onderwijs-
en'aring had, was zijn leerling en opvolger Van Haren Noman al enige tijd lector in de 
ontleedkunde te Utrecht geweest voordat hij tot hoogleraar werd benoemd. Van Haren 
Noman had geneeskunde in Leiden gestudeerd waar hij vervolgens assistent bij Mac 
Gillavr)' was geweest. Hij wilde de studenten niet opleiden tot specialisten, maar met hen 
de 'grond en samenhang' van de waargenomen feiten bespreken. Hij legde in zijn rede de 
nadruk op de natuurwetenschappelijke, analytische methode die door de Weense hoog
leraar Heinrich Auspitz (1835-1886) was toegepast bij zijn ontwerp van een systematiek 
van de huidziekten in 1881.'*^ Van Haren Noman wees er op dat de leer der huidziekten 
weliswaar als specialisme wordt behandeld, maar dat de methoden van onderzoek, de 
nosologie, de pathologie, de pathologische anatomie en de fysiologie van huidziekten niet 
wezenlijk anders zijn dan die van andere ziekten. Voor een juiste diagnose van huid
ziekten is onderzoek in alle richtingen nodig. Naast de pathologische anatomie biedt naar 
zijn mening de bacteriologie een belangrijke uitbreiding voor de diagnostiek. Voor een 
rationele therapie van de meeste huidziekten was echter nog veel onderzoek nodig, maar 
Van Haren Noman citeerde vol vertrouwen de woorden van Naegeli: 'Wir wissen, und 
wir werden wissen.'̂ " 

Na het overlijden van Van Haren Noman bleef de leerstoel meer dan twee jaar vacant. 
Daardoor werd het laboratorium dat Van Haren Noman had opgericht aan de derma
tologie onttrokken en had zijn opvolger Mendes da Costa geen hulpmiddelen meer voor 
onderzoek en onderwijs. Bovendien legden de studenten geen examen in de dermatologie 
en venereologie af. Mendes da Costa klaagde in zijn rede dan ook over de achtergestelde 
positie van deze vakken die in het buitenland inmiddels wel een passende plaats in de 
medische opleiding hadden gekregen, terwijl ze aan de Nederlandse Rijksuniversiteiten 
niet eens werden gedoceerd. In zijn rede ging hij verder in op de sociale betekenis van de 

77. Ibid., 24. 
78. Ibid., 30. 
79. Het werk van Auspitz, getiteld System der Hautkrankheiten (Wenen, 1881), waarin hij zich keerde tegen zijn 
leermeester, de grondlegger van de dermatologie in Wenen, Ferdinand von Hebra (1816-1880) heeft de geschie
denis niet overleefd. Zie: E. Lesky, Die Wiener medizinische Schule im 19. Jahrhundert (Graz/Köln, 1965) 349-
351. 
80. D. van Haren Noman, Het ziektebegrip in de leer der huidziekten (Amsterdam, 1886) 29. Carl Wilhelm von 
NaegeH (1817-1891), hoogleraar in de botanie te München, genoot in Nederland grote bekendheid door zijn 
publikaties over bacteriologie. Zie voor de biografie van Noman ook: N.N'BWIV, 1030-1031. 

26 



Intree-redes 

leer der huid- en geslachtsziekten en op de profylaxe van huidziekten die door hygiënische 
maatregelen in de bedrijven en op de scholen sterk verminderen. Artsen met kennis van 
de dermatologie kunnen daaraan een belangrijke bijdrage leveren.**' 

Neurologie en psychiatrie 

In Utrecht werden tot en met 1867 lessen in de psychiatrie gegeven door J.P.Th, van Lith 
(1814-1903), die daarvoor geen honorarium ontving. In de jaren daarna gaf hij incidentele 
demonstraties van patiënten. Pas met de benoeming van C. Winkler (1855-1941) als 
lector in de neurologie en psychiatrie in 1885 kwamen deze vakken weer terug in het 
curriculum. Zijn lectoraat werd in 1893 omgezet in een professoraat. Doordat Winkler in 
Utrecht geen eigen kliniek kreeg, vertrok hij in 1896, eveneens als hoogleraar in de neurolo
gie en psychiatrie, naar Amsterdam. Hij kreeg daar de leiding over de neurologische kliniek 
in het Binnengasthuis en de psychiatrische kliniek in het Buitengasthuis. 
Hoewel in Amsterdam al sinds 1851 psychiatrie was gedoceerd door G.E. Voorhelm 
Schneevoogt (1815-1871), werd na diens overlijden het psychiatrisch onderwijs voorlopig 
opgedragen aan de patholoog Hertz. Deze droeg de taak over aan privaatdocenten, eerst 
aan A. de Jong (1848-1904), daarna aan J. van Deventer (1848-1916). De neurologie was 
eveneens door privaatdocenten onderwezen: eerst door C.C. Delprat (1854-1934), later 
door J.K.A. Wertheim Salomonson (1864-1922). Bij het aftreden van Hertz kreeg zijn 
leerstoel met de benoeming van Winkler een andere invulling. Gezien de snelle groei van 
het vakgebied werd Wertheim Salomonson al in 1899 naast Winkler benoemd op een 
nieuwe leerstoel als buitengewoon hoogleraar in de neurologie en röntgenologie. 
In Leiden werd G. Jelgersma (1859-1942) in 1899 benoemd als hoogleraar in de psychia
trie. In Groningen was aan het einde van de negentiende eeuw alleen een privaatdocent in 
de neurologie en psychiatrie werkzaam in de persoon van E.D. Wiersma (1858-1940), 
terwijl Utrecht er voorlopig niet in slaagde de vacature van Winkler in te -vullen. De titels 
van hun redes zijn opgenomen in bijlage 1. 

WiNKLER, JELGERSMA EN WERTHEIM SALOMONSON 

Winkler was na zijn studie te Utrecht, promotie bij Talma en een kort verblijf in Den Haag, 
in 1881 in Utrecht teruggekeerd als assistent bij Talma. Hij zag aanvankelijk af van een hem 
door Donders aangeboden lectoraat in de psychiatrie, omdat dat vak naar zijn mening te 
ver afstond van de geneeskunde en bovendien had hij geen ervaring in de psychiatrie. Wel 
had hij belangstelling voor de neurologie en werkte daarover bij Pekelharing. Na een 
bezoek aan de Weense kliniek en gesprekken met JuUus von Wagner-Jauregg (1857-1940), 
de latere hoogleraar in de psychiatrie te Wenen, zag hij mogelijkheden voor een natuur
wetenschappelijke benadering van de psychiatrie in combinatie met neurologie.**^ Uit zijn 
redes wordt niet duidelijk hoe hij zich deze combinatie in het onderwijs voorstelde. In zijn 

81. S. Mendes da Costa, Het een en ander over bestrijding van dermatosen (Haarlem, 1898) 23. Juist de bestrijding 
van huidziekten op school was naar zijn mening de voornaamste reden tot het aanstellen van speciale schoolart
sen. De eerste schoolartsen zijn in 1904 in Zaandam en Arnhem aangesteld, zie: A.H. Bergink, Schoolhygiëne in 
Nederland in de negentiende eeuw (Veendam, 1965) 95. 
82. Zie over Winklers loopbaan zijn autobiografie: C. Winkler, Herinneringen van Cornelis Winkler 1855-1941 
(Arnhem, 1947). 
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Utrechtse rede van 1893 sprak hij over de betekenis van het onderwijs in de psychiatrie, in 
Amsterdam in 1896 legde hij juist de nadruk op de neurologie. 
Evenals zijn collega's in andere nieuwe vakgebieden zette Winkler uitvoerig het belang van 
zijn vakken voor de medische opleiding uiteen. Kennis van psychiatrie is naar zijn mening 
niet alleen nodig voor specialisten, zoals de chirurg die hersenchirurgie wil ontwikkelen of 
de gynaecoloog die een psychose wil behandelen, maar juist voor de algemene arts in diens 
strijd tegen de 'degeneratie' van het menselijk geslacht. Misbruik van alcohol, nicotine, 
narcotica en andere vergiften, prostitutie en inteelt zijn volgens Winkler de belangrijkste 
oorzaken waardoor deze degeneratie onrustbarend toeneemt. Om deze ontwikkeling een 
halt toe te roepen dient de praktizerende arts de methoden der psychiatrie toe te passen. 
Dat betekende in dit geval 'de stamboomen te verzamelen van de door hem behandelde 
families', deze te beoordelen en te gebruiken bij het voorspellen van het verloop van een 
ziekte en bij de behandeling daarvan. Dit is volgens Winkler van groter belang dan het 
'aanwijzen der voor gestichtsbehandeling geschikten'.**' En Winkler vervolgde: 'Maar nooit 
zal de arts in zijn strijd tegen de degeneratie slagen, als hij in zijn leerjaren niet leerde, hoe 
haar te herkennen en behandelen. Dit onderwijs behoort hij aan de universiteit te hebben 
genoten.'"* 

Winkler had betoogd dat de psychiatrie enerzijds bouwt op een combinatie van natuur
wetenschappelijke kennis, zoals over de fysiologie van de hersenschors en over de anatomie 
en pathologische anatomie van de hersenen, anderzijds op de waarneming aan het ziek
bed. Jelgersma sloot in zijn rede van 1899 bij deze visie aan en legde nogmaals de nadruk 
op de psychiatrie als natuurwetenschap die met de natuurwetenschappelijke methode 
wordt onderzocht: 'De natuurwetenschappelijke wijze van onderzoek is ten slotte de eenige 
methode om tot waarheid, tot vermeerderde kennis te geraken.'*'-'' 
Jelgersma was in Amsterdam opgeleid en kwam reeds als semi-arts als prosector te werken 
in de psychiatrische inrichting Meerenberg. Vanaf 1894 werkzaam in het Arnhemse Sana
torium voor Zenuwlijders kreeg hij niet alleen ruime klinische ervaring, maar had hij daar 
ook een studie gemaakt van de pathologische anatomie van de hersenen bij verschillende 
aandoeningen. Hij wilde zijn studenten dan ook leren waarnemen en hun waarnemingen te 
gebruiken. De praktizerende arts zal in zijn loopbaan regelmatig met de klinische psychiatrie 
in aanraking komen en zal dank zij het genoten onderwijs niet meer hoeven te oordelen 
over dingen die de huidige arts volkomen onbekend zijn gebleven, aldus Jelgersma. 
Zoals gezegd hield Winkler in Amsterdam een rede over neurologische verschijnselen. In 
zijn onderwijs wilde hij de ziekten van het centrale en perifere zenuwstelsel in het midden 
van zijn beschouvidngen plaatsen en andere ziekten daaromheen groeperen, dus het om
gekeerde van de wijze waarop de clinici Stokvis en Pel doceerden. Winkler presenteerde 
zich nu aan zijn studenten meer als neuroloog dan als psychiater: 'Vooral echter kom ik 
als neuroloog, als verdediger van een bepaalde richting in het klinisch onderwijs. Féré in 
Parijs ... behoef ik slechts te noemen, om de richting, waarin ik in uw midden zal werk
zaam zijn, te teekenen.'*** 

83. C. W'inkler, De beteekenis van het onderwijs in de psychiatrie voor de geneeskunde (Utrecht, 1893) 28-29. 
84. Ibid., 32. 
85. G.ie\gersma, Psychologie en pathologische psychologie (Leiden, 1899) 32-33. 
86. C. Winkler, Over de doelmatige beweging hi de iinfuur (Utrecht, 1896) 30. Charles Férë (1852-1907), chef de 
clinique van het Parijse Bicètre, was evenals Winkler begonnen als neuropatholoog. Hij publiceerde onder andere 
over de behandeling van krankzinnigen in gezinsverband. 
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Studentenleven: leden van het Amsterdamse gezelschap voor militair-geneeskundige studenten Mavors 
Medicator, ca. 1875 (Universiteitsmuseum Amsterdam). 

Toch droeg hij in 1899 het onderwijs in de neurologie over aan zijn assistent, de in Leiden 
opgeleide Wertheim Salomonson. In diens rede, die in de twintigste eeuw valt, werd een 
wetenschappelijk probleem over de anatomie en fysiologie van de neuronen besproken dat 
in die tijd de gemoederen bezig hield. In een publikatie van de Duitser A. Bethe (1872-1954) 
uit 1897 had deze de betekenis van het neuron voor het functioneren van het zenuwstelsel 
ter discussie gesteld en een nieuwe theorie ontwikkeld op basis van geleiding via fibrillen. 
Wertheim Salomonson steunde de opvatting van Bethe niet. Ten aanzien van het onder
wijs onderschreef Wertheim Salomonson de gedachten van zijn leermeester Winkler. Hij 
wilde de polikliniek voor zenuwziekten zoveel mogelijk dienstbaar maken voor het onder
wijs, hetgeen echter voorlopig alleen ten nutte zou komen van de ouderejaars studenten. 

Samenvatting 

In hun intree-redes legden de hoogleraren in de ontleedkunde steeds de nadruk op de 
positie van de ontleedkunde als hoeksteen voor de geneeskunde. Deze positie had voor- en 
nadelen. Door te wijzen op de wetenschappelijke benadering van vooral de vergelijkende 
anatomie en de ontwikkelingsleer trachtten de hoogleraren de vernieuwing in hun vak 
vorm te geven. Met de aanstelling van leerlingen van Gegenbauer kregen deze richtingen 
in ons land reeds vroeg aandacht. De leer van Darwin werd eveneens al in het begin van 
de bestudeerde periode vol enthousiasme binnengehaald. Rond de eeuwwisseling verloor 
de ontleedkunde echter zichtbaar terrein aan de klinische vakken. 
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Voor de eerste hoogleraren in de ziektekundige ondeedkunde, ziektekunde en geneeskunde 
die na 1865 werden benoemd, was het werk van Virchow het lichtend voorbeeld. Het 
lokalistisch denken bood de pathologen een nieuw substraat voor hun onderwijs en 
onderzoek. Evenals hun collega's in de ontleedkunde waren zij overtuigd van de juistheid 
van de natuurwetenschappelijke methode. Op de snijzaal en in het laboratorium diende 
het waarnemingsvermogen van de aanstaande arts te worden ontwikkeld, zodat hij in de 
kliniek deze vaardigheden kon toepassen bij het onderzoek, het stellen van de diagnose en 
de daarop gebaseerde therapie. Alle hoogleraren waren van mening dat de pathologie op 
hetzelfde niveau diende te worden gebracht als de fysiologie. Het is opvallend dat zij in 
hun redes nergens melding maken van het werk van Claude Bernard (1813-1878) en met 
name van zijn publikatie Introduction a Vétude de la médecine expérimentale uit 1865 waar
in immers door Bernard ook de plaats van de fysiologie ten opzichte van de pathologie 
was besproken.*' 
De bacteriologie leverde tot en met de jaren tachtig geen wezenlijke bijdrage aan het con
cept van de hoogleraren in de ziektekundige ontleedkunde en ziektekunde. Anders was dat 
voor de hoogleraar in de geneeskunde Nolen die in 1891 de verworvenheden van de bac
teriologie als thema van zijn rede koos. Door de lange zittingsperiode van de hoogleraren 
in de geneeskunde Talma, Pel en Nolen hebben deze negentiende-eeuwse professoren 
gedurende de eerste decennia van de twintigste eeuw hun stempel op het klinisch onder
wijs in respectievelijk Utrecht, Amsterdam en Leiden gezet. 
De pioniers in de fysiologie waren Van Deen, Donders en zijn leerling Heynsius. Van Deen 
en zijn leerling Huizinga die hem in Groningen opvolgde, hebben echter veel minder 
invloed op de fysiologie in Nederland gehad dan de school van Donders. Een belangrijke 
vernieuwing bracht het werk van Donders' medewerker Engelmann, die evenals Place en 
Van Rees de ontwikkeling van de fysiologie van organismaal niveau naar celniveau be
schreef De cel werd de plaats waar zich de fysiologische processen afspelen. De leerlingen 
van Donders, in wiens werk de oogheelkunde steeds een belangrijke rol speelde, combi
neerden deze benadering van fysiologische processen met vraagstukken uit de fysiologie 
van de zintuigen. Deze onderwerpen vormden het thema van de redes van Einthoven en 
van Zwaardemaker. 
Een nadeel van deze ontwikkeling was de specialisering binnen de fysiologie die het vak 
zeer complex maakte voor het algemeen medisch onderwijs en waarbij de relatie met de 
kliniek naar de achtergrond verschoof 
Voor de hoogleraren in de gezondheidsleer was het niet eenvoudig om met hun vak een 
plaats te verwerven binnen de gevestigde medische orde. Zij legden de nadruk op het ex
perimentele karakter van het vak en de natuurwetenschappelijke onderzoeksmethoden, 
zodat zij daarmee op dezelfde lijn zaten als de collega's. Voor de studenten zagen zij een 
consultatieve en preventieve taak in de hygiëne in hun toekomstige medische praktijk. De 
bacteriologie gaf een nieuwe wending aan de gezondheidsleer doordat de ziekteverwekkers 
van een aantal belangrijke epidemische ziekten werden gevonden. Voor de gezondheids
leer betekende dat een versterking van het wetenschappelijk karakter van deze discipline. 

87. Zie bijvoorbeeld C. Bernard, Introdttction a l'étude de la médecine expérimentale (Parijs, 1966) 281: 'il faut 
poser d'abord Ie probième medical tel qu'il est donné par l'observation de la maladie, puis analyser expérimenta-
lement les phénomènes pathologiques en cherchant a en donner l'explication physiologique.' Bernard is van 
mening dat de klinische observatie van de patiënt de basis moet blijven voor een experimentele pathologische en 
fysiologische benadering. 
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De huid- en geslachtsziekten namen slechts een bescheiden plaats in het medisch onder-
v̂ rijs in. De vakken werden alleen in Amsterdam gedoceerd en de studenten legden geen 
examen in deze vakken af De drie opeenvolgende Amsterdamse hoogleraren hebben in 
hun redes verschillende aspecten van het onderwijs in hun vakgebied behandeld. In de 
jaren zestig streefden hoogleraren naar een uitbreiding van het klinisch onderwijs. Chan-
fleur)' van IJsselsteijn kon echter nog niet beschikken over een speciale kliniek; in de jaren 
tachtig wilde de dermatoloog zich niet beperken tot de kliniek, maar werd onderwijs en het 
onderzoek volgens de natuurwetenschappelijke methode belangrijk; aan het eind van de 
jaren negentig tenslotte kwamen sociaal-maatschappelijke en hygiënische maatregelen in 
de belangstelling te staan en wilde het onderwijs van de leer der huid- en geslachtsziekten 
daaraan zijn bijdrage leveren. 

Voor het onderwijs in de neurologie en psychiatrie tenslotte werden in het laatste 
decennium van de negentiende eeuw leerstoelen opgericht. Zowel Winkler die niet uit de 
psychiatrie afkomstig was, als Jelgersma die reeds ruim vijftien jaar in psychiatrische 
inrichtingen had gewerkt, beschouwden de psychiatrie als natuurwetenschap. Het belang 
van wetenschappelijk onderzoek als basis voor deze vakken is een thema dat ook bij de 
andere behandelde specialismen steeds naar voren komt. Tevens wensten zij aan te tonen 
dat onderwijs in hun specialisme juist voor de algemene arts onontbeerlijk was, hetgeen 
hun collega's in andere nieuwe vakken ook steeds verkondigden. 

SUMMARY 

Medical education in The Netherlands as seen from the inaugural addresses (1865-1900) 

In an earlier publication the inaugural addresses of the professors in obstetrics and gynae-

colog)', surger)', ophthalmology and otology were discussed as to their views on medical 
education. In this article the inaugural addresses of the professors in anatomy, pathology, 
pathological anatomy, medicine, physiology and hygiene are evaluated. Moreover in some 
of the Dutch universities professors were appointed to teach dermatology, histology, 
neurology and psychiatry. Their inaugural addresses are also mentioned. 
The scientific basis of the medical education is one of the main topics in each address. 
A scientific approach of medical problems gives more credit to the doctor then the old 
empirical knowledge. 
The professors in anatomy on the one hand went on teaching classical anatomy as needed 
as a basis for medical education, on the other hand they were interested in research on 
comparative anatomy and embryology. They were strongly infiuenced by Charles Darwin 
and by the German anatomist Karl Gegenbauer. 
Pathological anatomy was based on the concept of cellular pathology as formulated by 
Rudolf Virchow. The Dutch professors slicked to these views during the eighties when 
bacteriology interfered with the anatomical approach. However ten years later bacteriology 
had sieged. 
Physiology became one of the important basic studies in the medical curriculum. During 
this period the subject of physiological investigation changed from the organ to the cell. In 
medical education the study of the organism as a whole had to prevail these sophisticated 
research subjects. 
From 1877 on hygiene was taught in the medical curriculum. The professors in this new 
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field took great pains to be taken serious by the medical establishment. They stressed their 
use of scientific methods and gladly accepted bacteriology to support their disciplin and 
to legitimate their reforming proposals with. 
Dermatology' and venereology were only taught in the Amsterdam university. During the 
eighties the dermatologists felt the need for an experimental approach and laboratory 
research. The social implications of veneral and skin-diseases were also subject to 
discussion. 
The creation of chairs for psychiatry and neurology in the nineties showed the same 
interest for the combination of clinical, experimental and social problems. The search for 
a scientific explanation for mental disorders was one of the main aims of psychiatrists 
around the century. 
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