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Wie de voorgeschiedenis van Schwanns celteorie nagaat, en de ge-
dachten die er aan te grondslag liggen opspoort, komt onvermijdelijk 
terecht bij de Franse anatomofysioloog en patoloog Fran^ois-Xavier Bi
chat (1771-1802). Deze was het die de bouw van het menselijke organis-
me vanuit een bijzonder standpunt bekeek, en een nieuw plan voor de 
karakterizerende indeling en de studie van het dierlijk lichaam opstelde. 

Hij schiep daarvoor de benaming «algemene anatomie» (anatomic 
generale) al moge hij een voorloper van zijn ideeen gehad hebben in Ph. 
Pinel (1745-1826) die met zijn Nosographic philosophiqite uit 1789 ge-
poogd had een analyse te ontwerpen van de organicistische struktuur-
elementen, zowel tijdens de normale als tijdens de ziekelijke levenspro-
cessen. Ziekten werden door Pinel ingedeeld in klassen, orden, rangen 
en soorten. Het bracht er hem o.m. toe aan te tonen dat zekere weefsels 
specifiek onderworpen waren aan zekere ziekten, bij voorkeur op sommige 
andere (1). 

Bichat, behept als hij was, door diezelfde geestesrichting van syste-
men aan te leggen, zat daarmede in een denkschabloon gevangen, dat 
door de meeste biologen van de achttiende eeuw werd op prijs gesteld. 
Vermelden we o.m. Carl von Linne (1707-1778), G.L. de Buffon (1707-
1788), L. Spallanzani (1729-1799). 

Bichats systematizeringsdrang richtte zich op de innerlijke textuur 
van het organisme. W a s hij wellicht niet de eerste, dan was hij zeker de 
voornaamste anatomische onderzoeker die de delen van het lichaam vol-
gens innerlijke struktuurnormen klassificeerde, en niet meer zoals ge-
bruikelijk was, volgens de uiterhjke vorm. gedaante of verhoudingen, 
kortom volgens het gestaltelijke voorkomen. 

Door de innerlijke bouwkenmerken van de organen nauvver te om-
schrijven, en als bepalende faktor van de normatievering voorop te stel-
len, werd Bichat er toe geleid de intrinsieke textuur doordringender te 
bestuderen. Om de samenstelling van de orgaandelen na te gaan, maakte 

(1) A. Castiglioni, A History of Medicine, N. York 1947, 587. 
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hij evenwel geen gebruik van de mikroscoop, hoogstens nam hij zijn toe-
vlucht tot een vergrootglas (2). Hij verrichtte in hoofdzaak zijn werk met 
mesjes, tangjes en andere allerfijnste snijgereedschap. 

Afgezien van wat Bichat in zijn vorige werken Traite des Membra
nes (1800) en Sur la vie et la Mort (1800) reeds geschreven had, wer
den doel en techniek van de onderzoekingen die tot het opstellen van zijn 
vierdelig boek der Anatomie Generale in 1801 leidden, door de auteur 
op de volgende manier in het woord vooraf uiteengezet: Experiences 
sur les animaux vivans, essais avec divers reactifs sur les tissus organises, 
dissections, ouvertures cadaveriques, observations de I'homme en sante et 
en maladie : voila oil j'ai puise : ce sont celles de la Nature... Je ne ferai 
qu'une remarque sur les experiences contenues dans cet ouvrage. Parmi 
elle se trouve une suite d'essais sur les tissus simples que j'ai tous suc-
cessivement soumis a la maceration, a I'ebullition, a la coction, a Taction 
des acides, des alcalis, etc, etc. Or on verra facilement que ces essais 
n'ont point pour but d'indiquer la composition, de fixer les elemens di
vers, d'offrir par consequent I'analyse chimique des tissus simples. Sous 
ce rapport, ils seraient insuffisans. Leur objet est d'etablir des caractdres 
distinctifs pour ces divers tissus, de montrer que chacun a son organisa
tion particuliere comme il a sa vie propre, de prouver, par la diversite des 
resultats qu'ils donnent, que la division que j'ai adoptee repose, non sur 
des abstractions, mais sur les differences de structure intime. Les divers 
reactifs que j'ai employes n'ont done vraiment ete pour moi qu'un sup
plement a I'insuffisance du scalpel.» 

Deze man moet een knap en nauwgezet seceerder geweest zijn. Zo 
verteit hij hoe hij de haren prepareerde over heel hun verloop in de huid 
en opperhuid. Het lijkt er inderdaad op dat hij letterlijk een haar in vieren 
kon splijten ; de haarwortel kon hij o.m. losseceren en de vezels die eraan 
hangen, tot op de nerveuze of vaskulaire stam waar zij bijhoren zeer 
sekuur vervolgen (3). 

In de Anatomie Generale treft men de laatste echo's aan van de 
natuurfilozofie die de geneeskunde van de achttiende eeuw heeft geken-
merkt. De auteur scheert dat allemaal over een kam als abstrakt, ideeel 
en volkomen denkbeeldig, wat ook de naam weze : ziel. levensprinciep, 
archeus, enz-, waaronder men het aanduidt (4). Resoluut gaat Bichat er 
op af en spreekt voortaan gewoonweg over de levenseigenschappen, zo-

(2) Anat. Gen. II, 577. 
(3) An. Generale, IV, 807 vv. 

(4) cfr. preface, VII. 
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als men het thans doet, zonder daarbij andere dingen te betrekken dan 
de verschijnselen, die men als uiting van het leven waarneemt, optekent 
en e.xperimentee] analyzeert. 

Over de vitale eigenschappen zegt Bichat dat zij essentieel in de 
soliede bestanddelen van het organisme gelegen zijn, en daar de ziekte-
verschijnselen slechts schommelingen van die vitale eigenschappen zijn, 
is het evident dat de ziekteverschijnseJen ook essentieel in de soliede 
bestanddelen van het organisme liggen, en dat de vloeistoffen er, tot op 
zekere hoogte, volkomen vreemd aan zijn. Bichat geeft een voorbceld door 
te verwijzen naar het hart. Hij zegt : eender welke pijn, spasmen. en 
onregelmatigheden van het hart, die de talloze varieteiten van de polsslag 
uitmaken, vinden hun oorsprong in de soliede delen (5). 

Het was met welis\^'aar nog onvastc termen, toch een voorafbeelding 
van wat later Schwanns celteorie en Virchows cellulaire ziekteleer zou-
den worden. Daarmede werd dan definitief de humorale verrichtings- en 
ziekteteorieen die de stempcl van Hippokrates en Galenos dragen, de 
rug toegekeerd. 

* 
Om tot een zeer algemene op innerlijke anatomische gronden gefun-

deerd organizatiepatroon van het lichaam te komen, aanziet Bichat het 
dier als een vereniging van diverse organen die, elk voor zich een verrich-
ting opnemend, er ook elk op zijn manier toe bijdragcn de instandhouding 
van het gehele te bereiken. Het zijn als zovele bijzondere machines, in 
de algemene machine die het individu uitmaken (6). 

Zelf zijn die bijzondere machines opgebouwd uit elcmenten, elk van 
een specifieke aard, die de bestanddelen van de organen vormen. De 
chemie heeft enkelvoudige lichamcn die door gediversifieerde verbindin-
gen de samengestelde lichamen opbouwen, en zo beschikt de anatomie 
over enkelvoudige maar specifieke elcmenten, die door onderlinge samen-
voeging de organen vormen. Organen bestaan uit diverse weefselsoorten, 
die met het cog op de goede funktie van het orgaan, synergistisch sa-
mengebundeld zijn, en hoe verschillend ook van aard. alleen het vlotte 
verloop van de orgaanverrichting beogen. 

Bichat spreekt niet langer meer in metaforen en metonymieen, maar 
in een begrijpelijke taal over duidelijke begrippen en reele zaken. Hi] 
valorizeert het begrip weefsel, dat een juistere definitie en een vaste in-
houd krijgt- Er ontbreekt slechts een schakel naar de celteorie. Had hij 
de weefsels bestudeerd met behulp van de mikroskoop, dan had hij wel-

(5) An. Generale I, LXI. 

(6) An. Generale I, LXXIX. 

79 



hcht de schakel gevonden die een volgende generatie van anatomcn zou 
ontdekken. 

Eenentwintig weefselsoorten heeft Bichat onderscheiden ( 7 ) . 

Het zijn : 
1) het cellulaire weefsels ; 
2) het zenuwweefsel van het dierlijke leven ; 
3) het zenuvv'weefsel van het organische leven ; 
4) het arteriele weefse l ; 
5) het veneuze weefse l ; 
6) het sekreterende weefsel ; 
7) het absorberende weefsel ; 
8) het beenweefsel ; 
9) het beenmergweefsel ; 

10) het kraakbeenweefsel ; 
11) het fibreuze weefsel ; 
12) het vezelkraakbeenweefsel ; 
13) het spierweefsel van het dierlijke leven ; 
14) het spierweefsel van het organische leven ; 
15) het mukeuze weefse l ; 
16) het sereuze weefsel ; 
17) het synoviale weefse l ; 
18) het klierweefsel ; 
19) het huidweefsel ; 
20) het opperhuidweefsel ; 
21) het haarweefse l ; 

Tegen Bichats indeling van de weefsels zijn heel wat bezwaren in 
te brengen ; zij heeft alleen nog historische betekenis. Da t hij de dif-
ferentiering zo ver heeft doorgcdreven en scheidde wat in de textuur 
identiek was, lag klaarbli)kelijk aan de aard van de technische middelen 
die hij aanwendde, en meer in het bijzonder aan het ontbreken van ster-
kere vergrotingen. Bichat was hierin een exponent van zijn tijd, die de 
mikroskoop voor de anatomische studies niet noodzakelijk achtte, of als 
een onbetrouwbaar instrument misprijzend van de hand wees, zoals b.v. 
de anatoom A. Velpeau het deed ( 8 ) . 

Dat er een geestesverwantschap tussen Bichat en de reeds vermelde 
nosoloog Ph. Pinel bestond, treedt duidelijk aan het licht uit de verwij-
zingen door de eerste naar de tweede, o.m. in verband met de analogic van 

(7) An. Generale I, LXXIX. 
(8) Embryologic humaine, Bnissel 1S34, 1. 
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de ontstekingen die het sereuze weefsel kenmerkcn. Pinel heeft immers 
de aard van dit weefsel als een specifiek onderscheidingskenmerk voor 
een der klassen van zijn zogenaamde flegmasieen vooropgesteld (9). 

Dit feit toont aan dat Bichat niet aan een systematizeringsdrang 
ontsnapt was. Zijn eenentwintig weefselsoorten zijn immers van die 
aard, dat zij als het ware een vergelding zijn voor de beperking van de 
technische middelen die de ontwerper van zo'n rijk gevarieerd systeem 
aanwendde. 

Volstrekt naar analogieen willen zoeken tussen alles wat Bichat als 
weefsel identificeerde en wat men daar thans onder verstaat, is nutteloos 
en zinloos. Men moet er zich in de eerste plaats voor hoeden die analogic 
te willen doorvoeren tussen de woorden van Bichat en de huidige, zo b.v. 
wat de woorden «cel» en «cellulair» betreft. 

Laat het louter het gevolg zijn van een minder perfekte apparatuur 
dat Bichat eenentwintig weefselsoorten zag, terwijl men er thans slechts 
zeven onderscheidt, een kapitale aanwinst is het geweest in weefselnor-
men en weefseltermen te hebben gcdacht, en op basis daarvan een ra-
tioneler opvatting te 'hebben doorgevoerd in het struktuurpatroon van de 
hogere dieren. 

Het belang van die idee voor de algemene en bijzondere biologic en 
zicktekunde werd spoedig ingezien. Door de organen voortaan als zijnde 
uit gediffercnticerde elementen opgebouwd te aanzien, en deze elcmenten 
op zichzelf te bestuderen, zonder acht te slaan op ligging en topografische 
korrclaties, werd de anatomie een nieuwe beschouwingswijze rijker. Zij 
werd meer analytisch. Vanuit het huidige standpunt bekeken, haart het 
geen verwondering dat men spoedig obligaat in de intiemer textuur van 
de levende delen zou binnendringen, zodra de technische middelen de 
toegang tot dat heiligdom zouden mogelijk maken. verder en dicper dan 
het blote oog en de tamelijk rudimentaire metodes tot dusverre in het be-
reik hadden gelegd. Men was de celteorie tot op een stap genaderd. 

Aan dc algemene anatomic, zoals zij door Bichat werd ontworpen, 
klevcn bezwaren en inkonsekwenties. Het werd al vrocg ingezien, hoewel 
de uitdrukking opgang maakte. Een van de eersten was Joh. Fr. Meckel 
(1781-1833) de leidendc figuur van de Duitse geneeskunde die zeer 
dicnstige werken schreef over de normale en zicktekundige anatomie, on
der meer een dricdelig boek dat ook de titel van «algemene anatomie* 
drocg (10). 

(9) An. Generale IV, 496. 

(10) Handbuch d. Mensch. Anatomie Halle-Berlin 1815-1820. 
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De voornaamste opwerping was dat Bichat te opvallend de fysiolo-
gie bij zijn algemene anatomie had betrekken. Zijn boek was daardoor 
tot vier banden aangedikt ; het bclette de weefselanatomie zich als een 
zelfstandigc doctrine door te zetten. 

Onder de voornaamsten die de algemene anatomie van Bichat kri-
tisch tegemoet traden. was de hoogleraar in de anatomie te Bonn A.F.J. 
Carl Mayer (1787-1865). Hoewel sterk natuurfilozofisch geschoold en 
daarvan in de meeste van zijn geschriften de sporen vertoncnd, heeft hij 
in enige artikels toch een andere, exakte. toon aangeslagen, onder meer 
in Ueber Histologie und cine neue Eintheilung der Gewebe des Mensch-
lichen Korpers (Bonn 1819). Het was de intreerede waarmede hij zijn 
ambt te Bonn aanvaardde. 

W e willen op het vertoog van Carl Mayer in verband met de al
gemene (weefsel) anatomie van X. Bichat, bijzonder de nadruk leggen. 
In het licht van de evolutic der ideeen over de textuur van dc weefsels 
heeft deze inaugurale rede haar geschicdenis en invloed gehad. Het is 
tijdens de professoraat van Mayer te Bonn dat T. Schwann (1810-1882) 
bij hem kollege liep, zodat het voor de hand ligt, dat de lessen van de 
meester de denkrichting van de leerling wel enigszins zullen bepaald 
hebben. 

Mayer ontleedt zeer gevat de opdracht van de anatomie in het raam 
van de kennis van het dierlijke leven. Zo definieert hij van in den begin-
ne haar doel en opgave in het onderwijs, dat hem is toevertrouwd in de 
pas hernieuwdc Bonnse universiteit. Het begrip weefsel bepaalt hij om-
standig en heeft zich zeker hierin door Bichat laten inspireren. 

Met de woordenschat en de taalkennis die hem eigen zijn , omschrijft 
Mayer het begrip zo scherp. dat hij zich genoopt voelt een nieuw woord 
voor de jonge wetenschap der weefselleer die zich aanmeldt, te scheppen. 
Uitgaand van het Grieks noemt hij ze histologie (11). Het ontwerpen 
van nieuwe vaktcrmen was in die tijd van hernieuwing van dcnkbcelden 
en het ontdekken van nieuwe technieken en wetenschappclijke metoden 
een dringende noodzaak. Zo sohiep o.m. G.R. Treviranus (1776-1837) 
het woord «biologie» met zijn boek Biologie oder die Philosophie der 
lebenden Natur (Gettingen 1802). 

Mayer onderscheidt de histologic van een andere tak der anatomie, 
de morfologic of vormlccr. een woord dat reeds door Goethe (1749-
1834) en K.F. Burdach (1776-1847) in hun vergelijkend-anatomische ge
schriften doorlopcnd werd gebruikt en gepopularizeerd. Een monografic 

(11) Op. dt. 6 
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van deze laatste droeg als titel Ueber die Aufgabe der Morphologic 
(1818) ; zij was ternauwernood een jaar ouder dan C. Mayers vertoog. 

J. Fr. Meckel (de jongere ) had reeds op goede gronden, de een
entwintig weefsels van Bichat op tien teruggebracht (1815). Zo aanzag 
hij om. het synoviale weefsel als een andere vorm van het sereuze weef
sel, wat zeer juist i s ; huid, slijmvlies- en kliersystemcn zijn ook maar 
een type. En waarom huid, opperhuid en haar voor drie verschciden 
weefsels houden ? 

In zijn anatomisch handboek waarvan tien jaar na zijn verschijnen, 
een Franse vertaling van de pers kwam (12), geeft J. Fr. Meckel onder 
oprcchte waardering van Bichats werk, in een voctnoot (13) een lijst van 
de auteurs die zich niet konden vcrenigen met diens weefsehndeling. Zo 
wel in Duitsland als in Frankrijk zelf vonden de meeste anatomcn dat 
Bichat overdreef, maar met de opvatting en het begrip weefsel, in de zin 
dor hem gedefinieerd, gingen alien akkoord. 

* 
In zijn bovenvermeld betoog herleidde Mayer het aantal weefsel

soorten tot zeven (14). Later heeft hij er nog een achtste aan toegevoegd. 
Het zijn : 

1) het lamellairc weefsel ; 
2) het celvezelweefsel; 
3) 'het fibreuze weefsel; 
4) het kraakbeenweefsel; 
5) het beenweefsel; 
6) het kherwecfscl; 
7) het spierweefsel; 
8) het zenuwweefsel (15). 

De eerste weefselsoort, door C. Mayer in den beginne niet als een 
zelfstandig grondwcefsel beschouwd, werd voor een elementaire bouw-
stof van een bijzondere aard gehouden. Maar ten slotte werden die acht 
soorten gehandhaafd en voor hun differentiatie werd alleen de makrosko-
pische textuur in aanmerking genomen. 

Dc acht textuursystcmen van C. Mayer worden door hem «klasscn» 
genoemd en met het Duitse woord «Gattung» aangegevcn. In elke van 
die klassen voorziet hij «soortcn» die hij met het woord «Art» aanduidt 

(12) Manuel d*Anatomie generale, descriptive ct patholgique, Fr. vert. A.J.L. Jourdan 
en G. Breschet, 3 dl, Paris 1825. 

(13) Op. d t 20-23. 
(14) Op. d t 12-13. 
(15) Op. d t 40 (tabel). 
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(systematizer ingsdrang!) . 

I. De eerste klasse, het lamellaire weefselsysteem, draagt ook dc naam 
van eiwitsysteem. Hij plaatst het op kop, oindat het 't eenvoudigste is en 
zo uit het eiwit, dc slijmerige oerstof van al het dierlijk organische, on
der Schleiden en Schwan blasteem genoemd, als het ware is nccrgesla-
gen en zich tot een sterke grand van kompaktheid heeft ontwikkeld. De 
uit dit weefsel gcvormdc organen bczitten geen vezels. Tot de weefsels 
die in deze klasse thuishorcn. vcrmeldt M a y e r : 1) het ooglcnsweefsel ; 
2) het hoornvlicsvvcefsci ; 3) het opperhuidweefsel ; 4) het haarsysteem ; 
5) het nagclsysteeni ; 6) het tandsysteem. 

II. De tweede klasse. het celvczelsystcem, wordt in twee trappen en 
negen soorten gerangschikt. Daar toe behoren : 1) het cellulaire systeem ; 
2) het vetsysteem ; 3) het beendermcrgsystccm ; 4) het sereuze systeem ; 
5) het synoviale systeem ; 6) het hulsclsysteem van de bloedvaten; 7) 
het ledcrhuidsysteem ; 8) het celvczclsystecm van de slijmvliezen ; 9 )het 
baarmoederweefsel. M a y e r legt een gradatic van toenemende differen
tiatie in deze negen weefselsystemen. 

III. Het fibrcuze systeem bevat : 1) de cigcnlijke kapsel van de klieren, 
bv. milt, nier ; 2) de tunica albuginca van de test ikel ; 3) het weefsel van 
de zwellichamcn ; 4) het weefsel van de sclerot ica; 5) het weefsel van 
de dura mater ; 6) het periost ; 7) het perichondrium ; 8) de fibrcuze ge-
wrichtskapsel ; 9) dc b a n d e n ; 10) de aponeurosen ; 11) de pezen ; 13) 
het nevrilcmma. 

IV . To t het kraakbeensysteem behoren het kraakbeen van het orga
nische leven. ook vezelkraakbeen genoemd, en het kraakbeen van het 
dierlijke leven of gewrichtskraakbeen. 

V . Het beenweefselsysteem. 

V I . Het klierweefselsystcem is in zijn kenmerkcn voor de modernen 
het moeilijkst te vattcn. M a y e r zegt dat het, streng genomen, geen on-
dcrschcidende eigen kenmerkcn bezit. Het ligt aan het nog zeer vage 
begrip dat men toen van dc klieren had ; deze zijn niets anders dan een 
plaatsclijke uitspreiding van bloedvaten tot een kluwen dat zich dan weer 
tot een stam verenigt. Het is alleen door hun vorm dat de klieren zich 
tot een eigensoortig weefsel gedifferentieerd hebben. De vaten die door 
hun verkluwening het klierweefsel vormen zijn de lymfevaten en bijho-
rende lymfcknopen, de bloedvaten met en rond de klierbuizen, de bloed
vaten met en rond de klierige organen, zoals milt, thymus, bijnieren. 
V I I . Het spierweefsel behelst de spieren van het organische leven, en 
die van het dierlijke leven. 
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VII I . Het renuwweefselsysteem behelst de zenuwformaties van het or
ganische leven en die van het dierlijke leven. 

* 
Herhaaldelijk werd in deze uiteenzctting het woord cclweefsel ge

bruikt ; vooral onder de organen van Mayer s tweede klasse. O m voor 
goed duidelijk te maken wat door het woord eel en celweefsel in de toen-
mahge anatomische wetenschap moet verstaan worden, geven we de 
beschrijving zoals ze bij M a y e r luidt. 

Al deze organen, zegt hij. zijn ontwikkelingen van het celweefsel. 
en laten zich weshalve door maceratie in een vezelige formatie oplossen. 
Dat celvczelige weefsel is het eenvoudigste element van de reeks. Het 
bestaat uit een net van vezels of draden met ruimten tussenin, die bij het 
gewone cclweefsel met sereuze vloeistof, bij het vetweefsel met vet, en 
bij het mergweefsel met beenmerg gevuld zijn. In de tussenruimten of 
«cellen» eindigen overigens arteriele haarvaatjes, en uit deze laatste ont-
springen dc veneuze haarvaat jes en de wortels van de lymfevaten. De 
cellen staan met elkaar in verbinding, zodat zij eigenlijk geen volledig 
afgesloten holte zijn. 

Het celvezelig weefsel dat zich als vliezen voordoet, vormt de se
reuze membrancn. en zo de vezels stcrker ontwikkeld zijn, de lederlaag 
van de huidbekleding en die van de slijmvliezen. Ver lopen de vezels in 
een kring en zijn ze dicht opeengcpakt, dan ontstaat het weefsel van de 
omhulsels der bloedvaten, van de vloeistofrescrvoirs en het weefsel van 
de baarmoeder. De vezels hebben zich in dit laatste o rgaan tot de hoogste 

graad van struktuur ontwikkeld, en daardoor aan vitale kapaciteit ge-
wonnen (16 ) . 

Dit citaat uit de pen van C. Mayer , was nodig om de denkbeelden 
te vcrduidelijken. Het modcrne anatomische jargon heeft de voorstelling 
die men zich van het celweefsel ten tijde van M a y e r maakte, in haar 
grote trekken overgenomen, doch met de woorden «cel» en «celweefsel» 
het Schwannse celbegrip daarin geassimilecrd. Later heeft de mikroskoop 
daarin de eel van Schwann geidentificeerd. en daarmee de haar toeko-
mende betekenis tenslotte gcvalorizccrd. 

M e t C. M a y e r was het debat over weefsels en weefselleer niet ge-
slotcn. M e n ging voort de weefsels te klassificeren in systemen en va
rieteiten. To t besluit van talrijker wordende en belangrijkc studies werd 
het begrip scherper doorgetrokken, met elk onderzoek werden organi
cistische wet ten op hun waarachtigheid getoctst en stoute hypotesen gc-
formuleerd. 

(16) Op. cit. 24. 
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Tussen de data van Bichats Anatomie Generale (1801), van Mayers 
histologie (1819) en van Schwanns celteorie (1839) heerste een intense 
morfologische bedrijvigheid die tot een van de kenmerkende periodes van 
dc negentiendc ecuwse wetenschappelijke biologic uitgroeide. 

In die periode werd de histologie geboren, kreeg zij stilaan dc ge-
stalte die men haar thans kent. Men drong tot de intimiteit van dc struk-
tuurelemcnten der Icvendc stof door, men zocht dc levende natuur in het 
algcmeen, en de 'hogere wezens in het bijzonder met meer positievc mid
delen en maatstaven dan de speculatieve beschouwingswijze af. Het was 
evident dat het rijk van de natuurfilozofie ten cinde was, dat dc natuur-
wetenschap voorgoed een ander maaksel kreeg en een bijzondere plooi 
in haar karakter aannam. waar zij niet meer zou van afkomen. 

Toch mag men niet blind zijn voor de defekten die de geschriften 
uit deze periode blijven kenmerkcn. De auteurs kunnen zich niet volledig 
bevrijden van de aankleef uit een verleden dat nauwelijks een goede 
dertig jaar achter hen lag. 

Een typisch voorbceld daarvan is de Franse vcrgelijkende anatoom 
Henri Ducrotoy de Blainville (1777-1850), leerling van de bckende na
turalist Cuvicr. Zijn boek dat in 1822 verschcen en de titel draagt van 
De Vorganisation des animaux. ou principes d'Anatomie comparee, neemt 
zonder meer vrede met weefsels en organen zoals door Bichat gedefi
nieerd, maar zoekt op grond van wat het noemt dc anatomie philoso-
phique, anatomie transcendante en anatomie intuitive (17) een systeem 
en algemeen plan voor de bouw van de hogere dierenwereld aan te leggen 
en te verklaren. In heel de planmatige opzet wordt weinig rekening ge
houden met de wetten van de fysika zoals zwaartekracht, inwendige 
spanning, druk, enzomeer. 

Hoe het zij, en ondanks het onvolkomen bevrijd zijn van die natuur-
filozofische restanten uit de vorige eeuw, het moge volstaan om de dertig 
eerste jaren waarin dc ideeen van Bichat hun gang gingen, in de ge
schicdenis van het medisch denken te karakterizeren. Deze ideeen leidden 
onontkoombaar naar vaststellingen van andere feitcn waarvan de kodi-
fikatie als titel draagt Mikroskopische Untersuchungen iiber die Ueber-
einstimmung in der Struktur und dem Wachstum der Thiere und Pflan-
zen. W e leggen de nadruk op het eerste woord van die vrij lange titel. 
Het werk verschcen in 1839 te Berlijn, en was van de hand van een tc 
Leuven werkende bioloog en medicus uit de Bonnse school van Joh. 
Miiller en Carl Mayer. 

(17) Op. d t biz. 4.5.6. 

86 



De auteur was Teodoor Schwann (1810-1882). Zijn boek sloot aan 
bij een het jaar te voren gepubliceerde Beitrage zur Phytogenese van de 
hand van een juridische student, die wegens een mislukt eksamen een kogel 
door zijn hoofd had gejaagd, de gevolgen van het schot overleefde en 
uit wanhoop naar de mikroskopische studie van de planten had over-
geschakeld. Mathias Schleiden (1804-1881) die zijn leven lang een hypo-
chonder bleef, formulcerdc dc «cel» als de universele levensecnheid van 
elke botanische struktuur. 

Aldus werd op twee jaar tijd, van 1838 tot 1839. dc celleer als een 
bestanddeel van de natuurkennis geintegrecrd. Het beginsel van de spe-
cificiteit der weefsels was reeds in 1801 door Bichat voorgedragen. Beide 
ontdekkingen zijn uit de biologie niet wcg te denken ; ze waren vitale 
toppunten in de wetenschappelijke navorsing van de negentiendc eeuw. 
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Resume 

L'annec 1801 est une des grandes dates dc la biologie du dix-neu-
vieme siecle. Elle vit en effet la parution de VAnatomie Generale de Fr . 
X . Bichat. dans laquelle est formulec la theorie des tissus organiques et 
de leur specificite structurale. 

Cet te idee fut reprise, faconnee et retouchee ou fur et a mesure des 
donnees amenees a pied d'oeuvre par les chercheurs, au cours des an-
nees qui separent le livrc de Bichat de la publication de la theorie cel
lulaire par T h . Schwann en 1839. Les vingt et un types de tissus orga
niques de Bichat furcnt successivement reduits du nombre de huit. 
Nonobstant les critiques justifiees dc J. Fr. Meckel en 1815 ct de C. 
M a y e r en 1819. la theorie des tissus est restee une des acquisitions fon-
dnmentales dc la bioloqie. Elle a notamment donne naissance a I'histo-
logie modcrne. qui prit de l e ssor en fonction de I'emploi du microscope 
dans les di.sciplincs morphologiqucs. L'oeuvre dc F . X. Bichat et de ses 
succcsseurs immcdiats est d 'autant plus remarquable qu'ellc fut realisee 
par des techniques et des methodes macroscopiques. 
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