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W.J. Mulder 

DE "ANATOMIE CLASTIQUE" VAN Dr. L.TJ. AUZOUX 

Bij het vastleggen van anatomische kennis maakte men aanvankelijk gebruik 
van tekeningen en gravures. Deze bleken niet in aile gevallen te voldoen. 
Er ontstond behoefte aan drie-dimensionale modellen. Hiervoor was de 
wasplastiek geschikt. Wasplastieken werden vooral in Italic vervaardigd, 
oorspronkelijk in de religieuze kunst. Tegen het eind van de 17e eeuw ont-
dekten de Italiaanse anatomen, met name in Florence en Bologna het nut 
van wasplastieken bij het onderwijs. Gaetano Zummo (ook: Zumbo) (1656-
1701) kan als de grondlegger ervan beschouwd worden. In 1775 werd door 
Felice Fontana (1730-1805) te Florence als onderdeel van Museum "La 
Specola", een atelier ingericht voor ceroplastiek. In dit Museum hebben 
Clemente Susini (1754-1814) en Tommaso Bonicoli (1746-1802) school 
gemaakt.' 

Behalve in Itahe werden ook in Frankrijk en Duitsland wasmodellen 
voor de anatomic gemaakt. In Parijs ontstond een school waar de modelleer-
kunst werd beoefend onder leiding van de uit Rouaan afkomstige J.B. Lau-
monier (1749-1818).^ In Duitsland maakte rond 1850 C.H.F. Heinemann 
van het aartshertogelijk Museum te Braunschweig een groot aantal anatomische 
wasmodellen. 

In het begin van de 19e eeuw is er een groeiende belangstelling voor 
anatomische modellen ontstaan. Dit had verschillende oorzaken. Cadaver-
materiaal is door de eeuwen been steeds schaars geweest. Bovendien werd 
het materiaal voor zover het voorhanden was ruet alleen door de anatoom, 
maar ook door de chirurg benut. Volgens het Organiek Besluit van 2 augustus 
1815 was het voor het verkrijgen van de graad van doctor chirurgiae nodig 
dat: "enige aan hem opgegevene operatien op het cadaver zullen moeten 
gedaan worden" (art. 90). 

Ook het aantal studenten dat anatomisch onderwijs genoot speelde een 
rol. Hierbij moet gedacht worden aan niet alleen medische studenten maar 
ook aan studenten van de toen opkomende CUnische Scholen, opleidingen 
voor vroedvrouwen en tekenacademies. Het aantal studenten varieerde nogal. 
In Leiden liep het aantal in de 19e eeuw terug met een dieptepunt rond 

1. L. BeUoni, "Anatomia plastica", Ciha Symposium 7 (1959) p. 229-233. 8 (1960) 
p. 84-87 en 129-132. 

2. P.T.J. Tillaux, "Modeles d'anatomie" in: M. Chevalier, Exposition universelles 
de 1867 a Paris, Rapports du juri international (Paris: P. Dupont, 1868) p. 548-553. 
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1850, gevolgd door een toename.^ Bij andere Nederlandse Universiteiten 
lag dat dieptepunt verschillend, maar het totaal aantal studenten was onge-
veer gelijk.'' 

In Clinische Scholen werden wel wasmodeUen door de studenten zelf 
gemaakt, hetgeen grote didactische voordelen had; bovendien waren deze 
natuurlijk veel goedkoper dan gekochte modellen.' Toch hadden ze ook 
nadelen: ze waren fragiel en konden niet uit elkaar genomen worden. De 
gekochte wasmodellen waren niet gemakkelijk fabrieksmatig te produceren 
en waren dus duur. De papier-mache modellen van Dr. Auzoux waren wel 
geschikt om in grotere serie te maken en waren relatief goedkoper. Ze konden 
in een deel van de behoefte aan materiaal voor anatomisch onderwijs voor-
zien. 

Louis Thomas Jerome Auzoux 

Auzoux werd op 7 april 1797 te Saint Aubin-d'Ecrosville (Eure) geboren.* 
Zijn klassieke opleiding ontving hij op een school in Bernay. Hij studeerde 
geneeskunde te Parijs waar hij in 1822 de doctorstitel behaalde op een proef-
schrift getiteld Dissertation de la vipere. Hij schreef diverse artikelen en 
boeken over zijn modellen en over de anatomie en fysiologie. Auzoux werd 
o.a. onderscheiden met het "Legion d'Honneur" in 1833 en werd Officier 
van dezelfde orde in 1862. Hij stierf op 7 maart 1880 te Parijs. 

Al in 1816 begon hij, als 19 jarig student, met het vervaardigen van een 
levensgroot model van de mens, vooral met het doel zelf een beter inzicht 
te krijgen in de topografische verhoudingen. In deze periode deed hij veel 
anatomische kennis op door zelf te ontleden. Hij ging zelfs zover dat hij 
cadavers, of onderdelen daarvan, thuis ontleedde waardoor zijn kamergenoot 
op de vlucht sloeg.̂  De zorgvuldige manier waarop hij zich in de anatomie 
verdiepte, vormde de basis van zijn latere succes. 

Op 20 September 1822 presenteerde hij voor het eerst een model van het 
menselijk been aan de Academic de Medecine. Dit eerste model had hij 
ontwikkeld vanuit een echt skelet waarbij hij de beenderen had bekleed 

3. C.J. van der Klaauw, "De studcntcnbevolking van de faculteiten der geneeskunde 
en der wis- en natuurkunde sinds 1818, in het bijzonder te Leiden", Nederlandsch 
Tijdschrift voor Geneeskunde 75 (1931) p. 2381-2390. 

4. Gedenkhoek der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 
(1849-1924) (z. pL, z.j.) p. 186-187. 

5. M.J. van Lieburg,//c/ medisch onderwijs te Rotterdam (1467-1967) (Amsterdam: 
Editions Rodopi, 1978). 

6. A.M. Lautour, "L.T.J. Auzoux". In: J. Batteau, M. Bairoux en M. Prevost (eds.) 
Dictionaire de Biographic P'rancaise 4 (Paris: Letouzcy, 1948) p. 808. 

7. A.B. Davis, "Louis Thomas Jerome Auzoux and the papier mache anatomical 
model". In: Atti del 1 Congresso internazionale sula ceroplastica nelle scienza e nelV 
arte (Florence: L.S. Olschki, 1977) p. 257-279. 
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met een gemakkelijk vervormbare brei; papier-mache. Het model werd erg 
enthousiast ontvangen en Auzoux kreeg een staatsprijs in 1824. Hierna 
werd door Auzoux een bedrijf gesticht dat zich tot op de huidige dag met 
de vervaardiging van alle mogelijke modellen heeft beziggehouden.'^ 

Modellen van Auzoux 

Auzoux had grote belangstelling voor alle handwerk en ging als jongen 
vaak kijken in de ateliers van beeldhouwers, schilders en andere handwerks-
lieden. Daar heeft hij veel van de technieken geleerd die hij later zo succesvol 
zou toepassen. Bij de keuze van papier-mache heeft Auzoux zich laten leiden 
door een poppenfabrikant uit de omgeving.* 

Papier-mache laat zich gemakkelijk vormen en kleuren, verder is het 
erg sterk en goedkoop. Om het wat ruwe cartonachtige materiaal glad te 
krijgen, werd de oppervlakte geplamuurd met een mengsel van gips en vislijm. 
De bloedvaten werden gemaakt van ijzerdraad dat met vlas en paardehaar 
was omwikkeld en de lymphevaten en zenuwen van dun in elkaar gevlochten 
katoen, gedrenkt in verf. 

Het echte skelet werd al snel vervangen door een ijzeren frame. Omdat 
het model in vele delen uitneembaar moest worden, ontwierp Auzoux een 
aantal ingenieuze verbindingen die vaak als pen-gat verbinding kunnen worden 
beschouwd. Daarbij werd steeds gebruik gemaakt van de anatomische vorm 
van het betrokken onderdeel. 

Voor het inkleuren werden speciale verven gebruikt die achteraf zeer 
kleurecht blijken te zijn. Als men van bestaande modellen de buitenzijde 
vergelijkt met de binnenzijde die relatief minder lang aan het daglicht heeft 
blootgestaan, dan blijken de kleuren nauwelijks te hebben geleden. Onder-
zoek met de analytische electronenmicroscoop heeft uitgewezen dat het 
blauw van de venen iridium bevat. het rood van de arterien, kwik en de 
groenige kleur van de darm, lood en calcium.' De beschermende deklaag 
bestaat uit een speciaal soort vislijm. Het blijkt tevens dat zo'n laag soms 
tussen zenuwen, bloedvaten en spieren werd aangebracht. 

De modellen werden bijna ahijd gesigneerd met het opschrift "Anatomie 
Clastique du Docteur Auzoux fecit anno. . . " (het jaar van vervaardiging). 

Het idee om anatomische modellen van papier-mache voor onderwijs-
doeleinden te gebruiken is niet origineel. Jean Francois Amellne'" had al 

7a. De winkel van de instrumenten- en modellenhandel Dr. Auzoux is gevestigd 
in de Rue de I'Lcole de Medecine te Parijs. 

8. Davis, "Auzoux", p. 260. 
9. C.J.G. van Hoek en W.J. Mulder, "Element analyses of the paint of anatomical 

models from Dr. Auzoux" .Journal of microscopy (in voorbereiding). 
10. M. Prevost, "J.l". Ameline". In: Batteau n.a. Dictionaire, p. 588-589. 

^ -• _ •-.-•-iS-a.^. -^i**is„l| 
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Afbeelding van een kunstkadaver van Auzoux (uit L.T.J. Auzoux, Lemons elementaires 
d'anatomie et de physiologie humane et compaiee). 
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veel eerder anatomische modellen gemaakt van de mens en liij gebruikte 
eveneens een echt skelet om daar spieren en andere organen op te monteren. 
Hij beschuldigde Auzoux zelfs van plagiaat. Het kwam zover dat van beiden 
een model ter beoordeUng naar de Academic de Medecine werd gezonden. 
Het resultaat was een soort Salomo's oordeel; men stelde vast dat de model
len verschilden in het gebruikte materiaal en de wijze van vervaardigen: de 
enige overeenkomst was het doel waarvoor ze gebruikt werden. In ieder 
geval staat vast dat Auzoux wel degelijk geiiispireerd is geweest door het 
werk van Amelin. De laatste had Auzoux op diens verzoek in 1820 te Caen 
uitgebreid zijn modellen gedemonstreerd." De preparaten van Auzoux 
waren echter beter bruikbaar en ze waren gemakkelijker in serie te produ
ceren. 

De "Anatomie Clastique" 

Auzoux noemde zijn modellen aanvankelijk "Anatomie artificielle", 
pas in 1837 is er sprake van "Anatomie Clastique"'^ Clastique is afgeleid 
van het Griekse "klaoo" dat breken betekent. Als definitie geeft Auzoux: 
"Anatomische modellen, samengesteld uit stevige onderdelen, die gemakke
lijk stuk voor stuk in elkaar gezet en uit elkaar genomen kunnen worden, 
zoals bij een echte ontleding".''' 

Een volledig kunstcadaver van de mens bestaat uit 130 onderdelen, die 
men kan uitnemen. Er zijn meer dan 1700 details. Een volgnummer duidt 
elk van de 130 onderdelen aan die los gemaakt kunnen worden. Kleinere 
nummers of letters verwijzen naar de details. Een kort opschrift geeft de 
oude naam, de moderne naam en het gebruik. Gewoonlijk wordt een stuk 
op z'n plaats gehouden door een rechte stift en een kromme stift aan elk 
uiteinde. Het volgnummer is steeds aan het uiteinde met de kromme stift; 
het dient om aan te geven: 1. de volgorde waarin men de stukken moet 
wegnemen, 2. de punt van het orgaan waarmee men moet beginnen om het 
weer op zijn plaats te krijgen. Om ieder van de 130 stukken uit te nemen 
moet men de spatel (het stalen instrument, gebogen in een S-vorm,dat dient 
als hefboom, om de stukken te verplaatsen en om details aan te wijzen) 
schuiven onder het volgnummer, het orgaan naar zich toe trekken teneinde 

11. J . l \ Ameline, "Observations sur les pieces d'anatomie de M. le Docteur Auzoux" 
(separaat in Rijksmuseum voor de geschiedenis der natuurwetcnschappen S 4451) 
(Caen, 1825). 

12. De naam "clastique" is nogal ccns aanlciding geweest tot vergissingcn: Tillaux 
(zie noot 2) beschreef in zijn verslag de modellen van Auzoux, als de "Anatomie Plas-
tique". Ook N. Tonckens (zie noot 19) maakte deze fout. 

13. "C'est-a-dire, modeles d'anatomie compose's de pieces solides, qui peuvent 
aisement se monter et demonter, s'enlever une a une, comme dans une veritable dissec
tion." Anatomie Clastique du Dr. Auzoux, Tableau Synoptique du cheval (Paris, 1845). 
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de kromme stift los te maken. Voor de verplaatsing is een nummer corres-
ponderend met dat van het stuk gezet bij het gat voor de kromme stift. 
Een aantekening in de overzichtstabel (Tableau Synoptique) geeft aan welke 
van de nummers uitzondering op deze regel zijn."'' 

Na zijn succes bij de Academic de Medecine ging Auzoux steeds verder 
met het ontwerpen en produceren van modellen op allerlei gebied. 

Zijn hoogleraar A.D. Dubois (1756-1837), die hij overigens zeer hoog 
achtte, was minder enthousiast over de resultaten van de ijverige student-
modelleur. Hij wees op de talrijke wasmodellen gemaakt door toonaange-
vende mensen als Zummo, Fontana en Laumonier. Deze waren volgens 
Dubois niet te verbeteren. Auzoux argumenteerde met succes, dat zijn model
len veel sterker waren dan de tot dan toe gebruikte wasmodellen.'' Boven
dien konden modellen van Auzoux uit elkaar genomen worden en men kon 
ze in de hand nemen, lets wat met wasmodellen nooit mogeUjk zou zijn 
zonder ze te beschadigen. 

Reeds in 1822 ontving Auzoux zijn eerste opdracht:'* het maken van 
een levensgroot kunstlijk voor de prijs van 1500 francs. Dit model viel zo 
in de smaak dat hij van de Franse Minister van Binnenlandse Zaken nog een 
aanmoedigingsprijs van 500 francs kreeg, met een erkenning als uitvinder 
van papier-machemodellen. 

Na 1825 werd een aantal veranderingen aangebracht, dit mede op aan-
dringen van de rapporten van de Academic de Medecine, die hierover waren 
gepubliceerd. Er kwamen nu vele orders binnen van universiteiten, zieken-
huizen, militaire scholen en kunstacademies. Het bedrijf, dat in Auzoux' 
geboorteplaats werd gesticht, groeide snel uit tot een kleine 100 werknemers. 

De verspreiding van Auzoux' modellen in Nederland 

De afzet van modellen naar het buitenland werd bevorderd door mensen 
die hij daar speciaal voor in dienst had, zoals Dr. F.J. Lemercier. Deze vroeg 
in 1848 aan het Stadsbestuur van Rotterdam toestemming om in een zaal 
anatomische en fysiologische lessen te mogen geven aan de hand van model
len van Auzoux." Dit verzoek werd na "deliberatie" ingewilligd op voor-
waarde dat, volgens ordonnantie, "betahng van het armengeld voor de zitting 
zou zijn voldaan." 

14. L.T.J. .Auzoux, Lefons elementaires d'anatomie et de physiologie humane et 
comparee (Paris: Labe, 1858). 

15. L.T.J. Auzoux, geciteerd in noot 7. p. 260. "Histoire de I'anatomie clastique" 
in carton 2 dossier 1 (Rapports et publications sur I'anatomie clastique du Dr. .\uzoux) 
242 AP Archives Nationales Paris (z.j.). 

16. F.S. Ratier, "Notice Biographique sur M. le Docteur Auzoux", Revue generate 
de biographic et necrologie (Paris, 1845). 

17. Gemeenteaichief Rotterdam, Resolution van B & W dd. 22-3-1848. 
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Het bezit van een kunstlijk was wel lets dat de moeite waard was, getuige 
de woorden van de Leidse hoogleraar F.W. Krieger in een brief aan het 
CoUege van Curatoren op 5 September 1848: 

"dat, hoewel de aanwezig zijnde preparaten in het Nosocomium Academicum, 
Zijn Hooggeleerden in het algemeon, een niet goheel onbevredigend resultaat hebben 
opgeleverd, er echter aan menig stuk behoefte bestaat hetwelk bij onderwijs, of 
in het geheel of althans zonder bepaald nadecl voor het zelfde kan worden gemist. 
Dat onder zodanige voorwerpen welke Zijn Hooggeleerden voorkomen ten behoeve 
van het onderwijs allernodigst te zijn, in de eerste plaats behoort een Kunst Kadaver. 
vvelks belangrijke uitvinding zoo algemeen is erkend en begrepen, dat verreweg de 
meeste, zoo binnen als buitenlandse inrigtingen voor geneeskundig onderwijs hebben 
aangeschaft." 

Krieger was dus niet de eerste die het belang van het bezit van een kunst
cadaver inzag. De Groningse hoogleraar A.A. Sebastian had in 1843 een 
dergelijk preparaat in Utrecht gezien, waarop hij in een brief op 2 januari 
1844 het College van Curatoren verzocht een kunstcadaver te mogen aan-
schaffen. Dit verzoek werd ingewilUgd en nog in dat zelfde jaar, op 1 mei, 
bevestigde Sebastian de goede aankomst van het preparaat. Dit was mede 
aanlciding voor zijn collega J. Baart de la Faille om "ene collectie van uteri 
in de verschillende maanden der zwangerheid benevens het bekken, bevat-
tende de uit en inwendige deelen rondom den uterus gelegen: — alles ver
vaardigd door den Heer Auzoux te Parijs —" aan te vragen." 

In Utrecht werd om het onderwijs te verbeteren bij de kweekschool van 
het Rijkshospitaal in 1848 eveneens een kunstcadaver aankocht.^° Ook 
sommige provinciale commissies voor Geneeskundig onderzoek en Toe-
voorzigt bezaten een kunstcadaver. Na 1865 zijn ze vaak overgegaan naar de 
Hogere Burgerscholen. Zo werd een kunstlijk dat had toebehoord aan de 
Provinciale commissie in Noord-HoUand, ressort Haarlem in 1866 bestemd 
voor het onderwijs aan de HBS en de Rijkskweekschool te Haarlem.^' Het 
kunstcadaver van de Friese commissie ging in 1868 naar de HBS te Leeuw-
arden.^^ 

Zoals al eerder opgemerkt maakte Auzoux niet alleen modellen van 
gehele cadavers maar ook van onderdelen van de mens zoals ogen, oren, 
harten en andere organen, vaak sterk vergroot en met zeer kleine details 
uitgevoerd en steeds uitneembaar.^' Vele insteUingen hebben dit soort 

18. Universiteitsbibliotheek Leiden, Archief van Curatoren, II, No 34. 
19. N. Tonckens, "De 'Anatomie plastique' van Dr. Auzoux", Groninger Univer-

siteitsblad(\955),No3. 
20. G.F. van Dommelen, Geschiedenis der Militair Geneeskundige Dienst in Neder

land CH\ime%.in: H.C.A. Thieme, 1857) p. 170. 
21. Verslag van de Provinciale Commissie van Geneeskundig Staatstoevoorzigt 

1866, p. 201-202. 
22. Verslag van de Provinciale Commissie van Geneeskundig Staatstoevoorzigt 

1868, p. 250. 
23. In Museum Boeihaave te Leiden werd medio november 1980 een exposttie 
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preparaten aangeschaft evenals de verkleinde kunstcadavers van ongeveer 
een meter en zelfs van 55 centimeter hoogte. 

Van een model van de hersenen dat Auzoux maakte werd in het verslag 
over de anatomische modellen dat P.J.T. Tillaux (1834-1904) schreef ter 
gelegenheid van de Wereldtentoonstelling te Parijs in 1867, expliciet mel
ding gemaakt. Dit model was volgens Tillaux zeer goed uitgevoerd en hij 
feliciteerde Auzoux dan ook met dit resultaat. In dit model liet Auzoux 
zien hoe de relatie was van de grote met de kleine hersenen en verder ook 
hoe de motorische en sensorische zenuwen die het ruggemerg vormden, 
zich gedroegen.^* 

In Nederlands-Indie werden eveneens modellen van Auzoux gebruikt. 
J. Munnich, officier van gezondheid te Batavia, hield in 1846 en 1847 een 
aantal lezingen voor de geinteresseerde leek over de anatomie en fysiologie, 
aan de hand van het kunstcadaver van Auzoux. Deze lezingen zijn in 1848 
uitgegeven. Daarin schreef hij dat: 

"onze brocder het kunstcadaver, uit 130 lossc stukken bestaat en er nicer dan 1700 
gedetailleerde onderwerpen op het geheel zichtbaiu zijn. Het zelve behoort aan het 
Gouvernement, heeft slechts 1500 guldens gekost en werd in 1843 onder de zorgen 
van mijnen ambtgenoot Dr. Kottcg naar deze gewesten overgebracht. Sedert een 
driejarig verblijf in deze wanne en vochtige strcken heeft dit preparaat zich bijzonder 
wel geconserveerd." 

Ook de Dokter Djawaschool in Batavia beschikte over een Auzoux.^''' Toch 
had Munnich wel enige kritiek op het kunstcadaver van Auzoux. Weliswaar 
waren er 1700 anatomische onderdelen aan te wijzen, maar de werking 
van een gewicht kon er niet op gedemonstreerd worden. 

Diermodellen 

Naast modellen van de humane anatomie legde Auzoux zich toe op het 
maken van diermodellen. Al in 1844 demonstreerde hij een kunstcadaver 
van een paard in de Academic de Medecine. Het rapport dat hierop werd 
uitgebracht, was ondanks enige kritische noten, gunstig. 

Hij werd uitgenodigd met dit werk door te gaan, en er werd een subsidie 
verleend aan instellingen die het paard wilden aanschaffen. Nadat er enige 

ingericht waar zoveel mogeUjk de tot dan bekende modellen werden opgesteld. Bij deze 
expositie getiteld "Net echt, de anatomische wereld van Dr. Auzoux" werd een vouw-
blad als catalogus uitgegeven onder "Mededeling 204 van Museum Boeihaave". 

24. Zie noot 2, p. 553. 
25. J. Munnich, Ontleed- en natuurkundige beschouwingen over het menselijk 

lichaam en leven, mar aanlciding van demonstratien op het kunstcadaver van Dr. Auzoux, 
gehouden in het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. (Batavia: 
1848). 

25a. G.M. Lauw, De Dokter Djawaschool, de eerste medische opleiding voor in-
heemsen in Nederlands Oost-Indie (Doctoraalscriptie Nijmegen) 1979, p. 63, 
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verbeteringen op waren aangebracht werd het paard grif verkocht. 
Ook in Nederland was er belangstelling voor.^* Dit blijkt uit de woorden 

van F.C. Hekmeijer (1809-1880), paardenarts bij de Koninklijke Mihtaire 
Academic te Breda, waar een dergelijk kunstlijk werd aangeschaft. In Het 
Repertorium van 1848/49 schreef hij enthousiast: "Dit kunststuk, uit de 
zelfde stof en op de zelfde wijze vervaardigd als de kunstcadavers van de 
mens, bestaat uit 127 stukken die gemakkelijk in en uit elkaar genomen 
kunnen worden en waaraan blijkens een Tableau Synoptique meer dan 3000 
voorwerpen zijn waar te nemen".^' In Frankrijk zelf was Luitenant-Kolonel 
Jacquemin van de Ecole Royale de Cavalerie verrukt over het paard; stu
denten die voorheen 2 jaar nodig hadden om de anatomie van het paard 
te leren, konden nu met 2 maanden volstaan!^* 

Andere diermodellen welke ook hun weg naar het Nederlandse onderwijs 
hebben gevonden zijn: een kalkoen, een zalm, diverse zoogdieren, weekdieren 
en insecten.^' Verder waren er collecties van organen, bijvoorbeeld van har
ten en magen van verschillende dieren. Deze zijn vooral gemaakt als gevolg 
van de belangstelling voor de vergelijkende anatomie welke rond 1850 is 
ontstaan. 

In de catalogus van ISSS^*" werd nog een aantal andere dieren genoemd, 
zoals een boa-constrictor van 2.20 meter, de kop van een adder, een zeeegel, 
een bloedzuiger, waar de medische wereld in die dagen nog wel belangstel
ling voor had, en series van het zenuwstelsel van spinnen, rupsen, kevers en 
andere insecten en slakken. Tillaux meldde in zijn al eerder genoemde ver
slag het levensgrote model van een gorilla, dat hij zeer interessant vond: 
"Dankzij de maker hebben wij een nauwkeurige kennis van de anatomie en 
de ontwikkeling van dit machtige dier". ' ' Overigens maakte Auzoux ook 
modellen op grond van commerciele motieven. De zijderups, de bij en de 
wijngaardslak zijn daar voorbeelden van. 

Bloem- en Plantmodellen 

Tillaux vermeldde eveneens de aanwezigheid van een aantal modellen 

26. Een paard van Auzoux is aangetroffen bij de Landbouwhogeschool te Wagenin-
gen. De herkomst is nog niet bckend. Het is in zeer deplorabele toestand overgebracht 
naar het Laboratorium voor Museumtechnische Werkzaamheden te Amsterdam, waar 
het onder leiding van Dr. I .J.M. Heshnga wordt gerestaureerd. 

27. J. Hekmeijer, "lets over het kunst-cadaver van een paard van Dr. Auzoux, aan
wezig aan de Koninklijke Mihtaire Akademie te Breda", Het Repertorium 2 (1848/49) 
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van bloemen en planten die het procede van Auzoux hebben meegekregen. 
Hij merkte op dat ze zeer natuurgetrouw waren weergegeven en dat soms 
oneindig vergrote details zelfs de ininst geoefende ogen nog opvallen. Zo 
zijn er modellen gemaakt van vlinderbloemigen, de salie, de roos en de cru-
cifeer.̂ ^ 

Conclusie 

Auzoux kan als een van de toonaangevende niodelleurs worden beschouwd, 
die veel heeft bijgedragen tot verbreiding van kennis van de anatomie en 
-indirect- van de fysiologie. Zijn modellen waren mischien niet volmaakt 
en de properties soms niet geheel juist. Maar is de natuur wel volledig na te 
bootsen? Zijn liefde en respect voor de natuur en zijn streven naar perfectie 
stelden hem met zijn onderzoekingsgeest in staat zijn ideaal de "Anatomie 
Clastique" te verwezenlijken. 

SUMMARY 

The "Anatomie Clastique" of Dr. L.T.J. Auzoux 

After the 16 th century the use of drawings and engravings in anatomical teaching was 
no longer satisfying. There was a need for threedimensional models. This need was 
enhanced by the lack of sufficient dissection material. Initially thieedimensional models 
were made of wax. Howevei this material has some disadvantages: models made of wax 
are britle and cannot be touched. 
Louis Thomas Jerome Auzoux used a paper paste which easily could be moulded and 
when hardened it was solid, light and unbreakable. He demonstrated his first model in 
1822 in the Academic de Me'decine. Using papier mache was not an original idea. Jean 
Francois Ameline claimed priority. 
Auzoux called his models "Anatomie Clastique" expressing the ability that the model 
could be taken in pieces and reassembled. A complete model of a human body con
sisted of 130 numbered parts. The numbers refer to a printed key, the "Tableau Syn
optique". 
Apart from human models Auzoux manufactured also animals. Both types of models 
weic widely spread in the Netherlands, not only in the Universities but also in the 
"Clinical Schools". 

32. Persoonlijke medeling Mw. Drs. L. Terken. 


