
70

Henk Spekreijse

4 november 1940 – 20 oktober 2006



71

Levensbericht door �ernando Lopes da Silva, Pieter Roelfsema en �ictor 
Lamme

Henk Spekreijse is overleden in Amsterdam op 20 oktober 2006 aan een hart-
aanval. Zo verdwijnt een befaamde wetenschapper die zijn sporen in het veld 
van de Neurowetenschappen, in het bijzonder het visuele systeem, achter laat. 

Na zijn studie Technische Natuurkunde aan de Universiteit van Delft, is hij 
begonnen met een promotieonderzoek bij Henk van der Tweel aan het 
Laboratorium voor Medische Fysica van de Universiteit van Amsterdam. 
Dankzij zijn proefschrift, waarvan de essentie in 1965 in Nature is gepubli-
ceerd, en dat later verscheen in boekvorm, heeft hij vrij direct grote faam ge-
noten in het internationale veld van onderzoek naar het visuele systeem. 
Hiermee heeft hij de niet-lineaire analyse geïntroduceerd in dit onderzoeks-
veld, wat heeft geleid tot zeer originele inzichten in de functionele organisatie 
van het visuele systeem van zoogdieren, en in het bijzonder bij de mens, en 
later ook tot praktische toepassingen in de diagnose van visuele aandoeningen 
in de kliniek.

Na een periode die hij in het laboratorium van Wolbarsht in Bethesda (Naval 
Medical Research Institute, usa) doorbracht, heeft hij een sterke onderzoeks-
lijn geïnitieerd en jarenlang gevolgd, naar fundamentele eigenschappen van 
het visuele systeem, vanaf eenvoudige modellen, zoals het netvlies van de 
goudvis, tot aan de visuele schors van de aap en de mens. Door de combinatie 
van geavanceerde elektro/magnetofysiologische en psychofysische technie-
ken, heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de fysiologische grond-
slag van visuele waarneming. Na zijn terugkomst in Nederland is de voort-
gang van de loopbaan van Spekreijse aan de Universiteit van Amsterdam zeer 
snel geweest: in 1971 is hij tot lector benoemd, en in 1977 tot gewoon hoogle-
raar. Hij heeft een indrukwekkende lijst van succesvolle promovendi gehad, 
bijna 40 in Nederland en nog een aantal meer in het buitenland. Verschillende 
van zijn promovendi zijn nu hoogleraren aan Nederlandse universiteiten en 
vervullen belangrijke wetenschappelijke functies in Nederland en daarbuiten. 
In 1985, werd hij gekozen als lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen. Dit heeft hij ervaren als een grote erkenning en een ge-
weldige eer. Hij heeft ook andere onderscheidingen gekregen, zoals de akzo-
Nobel Prijs in 1985. Bij zijn emeritaat werd hij benoemd tot Ridder in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw. Ondanks alle erkenning is hij altijd een be-
scheiden mens gebleven, die alle roem tot de juiste proporties kon terugbren-
gen.  

Henk Spekreijse was van 1991 tot 2004 Editor-in-Chief van het belangrijk-
ste tijdschrift op het gebied van het visuele system ‘Vision Research’. In sa-
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menwerking met een aantal buitenlandse vooraanstanade onderzoekers en 
Elsevier was hij zeer actief bij het organiseren van de bijeenkomsten en sym-
posia van de ‘Association for Research in Vision and Ophtalmology’ (arvo). 
Hiermee heeft hij een belangrijke invloed gehad in het organiseren van multi-
disciplinaire bijeenkomsten op het gebied van het visuele systeem, en was hij 
een voorloper van wat nu ‘translational medical research’ genoemd wordt.  

In Nederland heeft Henk Spekreijse ook een belangrijke rol gespeeld in het 
organiseren en bevorderen van het onderzoek naar het visuele systeem door in 
1972 samen met professor G. Bleeker het Interuniversitair Oogheelkundig 
Instituut (ioi) op te richten waarin verschillende oogheelkundige afdelingen 
uit Nederland en België deelnamen. In 1988 werd het ioi een knaw-instituut 
en werd Henk Spekreijse wetenschappelijk directeur van dit instituut.

Hij was ook mede-oprichter van de Onderzoekschool Neurowetenschappen 
Amsterdam en was de eerste directeur van deze Onderzoekschool, waar hij 
met veel elan een belangrijke bijdrage leverde aan de opbouw. Hij was een 
zeer slimme bestuurder met een sterk anti-bureaucratische inslag, die crea-
tieve oplossingen kon vinden voor problemen waar vele anderen geen uitweg 
meer zagen. Helaas, werd deze markante eigenschap niet door iedereen op 
zijn waarde geschat. Door zijn inspanningen ontstond tevens het initiatief 
voor het Laboratorium voor Magnetoencefalografie, het meg-Center aan het 
vu Medisch Centrum, een instituut dat is opgericht met steun van de knaw, 
nwo en de Amsterdamse (uva en vu) en Utrechtse Universiteiten.

Henk Spekreijse laat een zeer omvangrijk wetenschappelijk oeuvre achter, 
met een aanzienlijke reeks van publicaties in toptijdschriften, die wereldfaam 
genieten. Zijn belangrijkste bijdragen komen voort uit zijn promotiewerk 
waarin hij heeft aangetoond hoe niet-lineariteiten in het visuele systeem door 
middel van mathematische technieken ontrafeld kunnen worden; en op deze 
wijze heeft aangetoond dat er bij de mens tenminste twee parallele banen 
moeten bestaan waarlangs informatie uit het netvlies de hersenschors bereikt. 
In latere studies samen met een aantal medewerkers (zoals Victor Lamme, 
Pieter Roelfsema, Hans Supér, e.a.) verrichtte hij baanbrekend werk naar de 
waarneming van gezichten (Science 244 (4907): 959-961, 1989), de neurofy-
siologische grondslag van aandacht processen in het visuele systeem (Nature 
395 (6700):376-381, 1998) en naar de sensorische processen in de primair 
visuele schors die voor de bewuste waarneming van visuele scènes verant-
woordelijk zijn (Nature 396 (6709):362-366, 1998; Nature Neuroscience 4 
(3): 304-310, 2001; Science 293 (5527):120-124, 2001).

Behalve zijn enthousiasme voor fundamenteel onderzoek heeft Henk 
Spekreijse altijd grote belangstelling gehad voor de toepassingen van dit on-
derzoek in de kliniek. In het bijzonder heeft hij nieuwe technieken ontwikkeld 
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voor de niet-invasieve diagnostiek van oogafwijkingen bij zeer jonge kinde-
ren, vanaf de leeftijd van een paar maanden, door middel van elektrofysiolo-
gie, en later door middel van de combinatie van Magnetoencefalofgrafie en 
andere ‘brain imaging’ technieken (functionele mri, spect). 

In de loop der jaren heeft het Spekreijse-laboratorium wereldfaam gekregen 
en trok het veel buitenlandse gasten aan. Deze bewonderden niet alleen de 
wetenschappelijke creativiteit van Henk Spekreijse maar ook zijn geestverrui-
mende omgeving waarin de wetenschappelijke en de menselijke dimensies in 
goede harmonie verenigd waren. Henk was een uiterst slim en deskundig, 
kritisch tóch vriendelijk, behulpzaam en meedenkend mens.


