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Als men in de geschiedenis van de embryologie slechts een jaartal 
moest weerhouden, dan zou het 1828 zijn. In dat jaar verscheen in-
derdaad het eerste. en voornaamste, deel van het levenswerk van de 
grootste embryoloog tot op heden, Karl-Ernst von Baer. 

Geboren te Piep in Estland in 1792, stierf von Baer te Dorpat in 
1876. Hij had in deze laatste stad gestudeerd, en later te Wiirzburg 
onder DoUinger, waarheen hij ook Pander aantrok. Dezc periode is 
van beslissend belang geweest voor zijn wetenschappelijke loopbaan. 
Hij schrijft immers. in de opdracht van zijn werk ..seinem Jugend-
freunde (Pander), den fruh gleiche wissenschaftliche Licbe mit ihm 
verband" : ,,So diirfen die vorliegenden Untersuchungen sich riihmen, 
eine Folge jener fiir die Naturwissenschaft ewig denkwiirdigcn Ver-
bindung zu sein. in welcher ein in physiologischen Forschungen er-
grauter Veteran (DoUinger), ein von Eifer fur die Wissenschaft 
gliihender Jiingling (Pander)... sich verbanden um durch vereinte 
Krafte eine feste Grundlage fiir die Entwicklungsgeschichte des 
thierischen Organismus zu gev/innen". Van Wiirzburg trok von Baer 
naar Berlijn en nadien naar Konigsberg, waar hij tot 1834 verbleef. 
Het is te Konigsberg dat hij kennis maakte met Panders werk Die 
Entwicklungsgeschichte des Hiihnchens im Eie (1809) en dat hij, 
daarbij aansluitend, vanaf 1819. zijn voornaamste embryologisch werk 
verrichtte. Uit Konigsberg verhuisde hij in 1834, voor het verschij-
nen van het tweede deel van zijn werk, naar St.-Petersburg om er 
te doceren aan de Keizerlijke Akademie. Van dit ogenblik af werd 
hij zo zeer met eerbewijzen en opdrachten overstelpt, dat zijn weten
schappelijke aktiviteit er aan ten onder is gcgaan. 

Wanneer men grote mannen tracht te benaderen, is men er op uit, 
na te gaan of zij hoofdzakelijk man van de daad, dan wel man van 
de gedachte waren, groot technicus dan wel groot teoreticus ? De 
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nauwelijks verholen bedoeling is, in vele gevallen, aan te tonen dat 
zij in een van beide opzichten toch niet tot de allergrootste mogen 
gerekend worden. von Baer heeft dit als het ware aangevoeld. Zijn 
werk Die Entwicklungsgeschichte der Thiere draagt als ondertitel 
,,Beobachtung und Reflektion". Hij heeft er dus wel bewust voor 
gezorgd, waarneming en bespiegeling zorgvuldig uit elkaar te houden. 
Toch, en wellicht juist hierdoor, steunen ze elkaar en leiden ze tot 
onvermoede hoogten, die nog niet werden overtroffen. Herhaalde-
lijk waarschuwt hij dat hij zich op het terrein van de hypotese of van 
de bespiegeling begeeft en op voorhand verontschuldigt ihij zich voor 
die keren waar hij in de val zou zijn gelopen, door te zien wat hij 
verwachtte te zien: ,,weil Niemand sicher ist ob die Vorgefasste 
Meinung nicht auf sein Auge mehr einwirkt als er glaubt und weiss". 

De feitenkennis die wij in de embryologie aan von Baer danken, 
vormt een indrukwekkende lijst waarnemingen. Wij willen enkel de 
voornaamste aanhalen. 

Hij was de eerste om de chorda dorsalis te erkennen, in de kippen-
kiem. Dat sindsdien het phylum der chordaten naar die struktuur is 
genoemd, mag een duidelijke, hoewel ver van volledige illustratie ge-
noemd worden, van het belang van die ontdekking. De chorda speelt 
inderdaad tijdens de embryonale ontwikkeling van de vertebraten, 
zelfs tot bij de hoogst geklasseerde, een zeer voorname rol. 

Belangrijker nog was het erkennen van het zoogdierenei, en van het 
mensenei in het bijzonder. Nu nog is het een speciale sensatie wanneer 
men er voor het eerst in slaagt een ei van een klein knaagdier onder 
de loupe vrij te prepareren. Men krijgt ontzag voor de man die deze 
waarnemingen 150 jaar geleden heeft gedaan, zonder duidelijk te we-
ten wat hij zocht, en met de gebrekkige middelen van zijn tijd. Niet al-
leen was zijn optisch materiaal minder goed, maar ook, en vooral, 
kon hij niet steunen op de celteorie die pas in 1839 door de bota-
nicus Schleiden en de zooloog Schann zou geformuleerd worden. 
Ondanks het ontbreken van zulke esscntiele data, heeft von Baer 
de intuitie gehad, in die glanzende bolletjes de jongste zoogdieren-
kiem, ja de mensenkiem te erkennen. 

In weerwil van het belang dier kapitale ontdekkingen, en van vele 
andere, is de ,.Reflektion" van von Baer even vruchtbaar gebleken als 
zijn ,,Beobachtung". 
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De teoric van de kiembladen krecg van hem haar definitieve uit-
bouwing, na een schuchterc poging hieromtrent door zijn jeugdvriend 
Pander, in 1817 gedaan. Wel onderscheidde hij nog niet, zoals thans 
wordt geleerd, ektoblast en endoblast, met daar tussen in het twee-
bladige mesoblast dat de algemene lichaamsholte omheeft. Voor hem, 
en nog geruime tijd na hem, tot het einde van de 19e eeuw, zijn er vier 
kiembladen, twee oppervlakkige (het ektoderm en de buitenste meso-
blastlaag) en twee diepe (het binnenste mesoblastblad en het endo
blast). Deze wijze van beschouwen, die niet in alle opzichten onder-
doet voor de huidige, heeft hij systematisch doorgevoerd. Bovendien 
trok hij er de logische konsekwenties uit. Aldus heeft hij ingezien en 
kunnen aantonen, dat de plooiingen en de verplaatsingen van kiem
bladen in hun geheel, voor het verloop van de embryonale ontwikke
ling van het grootste belang zijn. 

Voorts heeft hij een teorie weerlegd waarvan later het belang 
werd ingezien. Inderdaad werd pas in 1864 door Haeckel, met de voi
le onvermoeibaarheid van zijn paranoiede geest, een veel oudere 
idee opnieuw opgenomen en als biogenetische grondwet gepropageerd, 
ofschoon men voor het eerst bij Meckel, in 1821, de idee voor Haeckels 
slagzin: dat de ontogenese de rekapitulatie is van de fylogenese, 
ontmoet. Als reaktie op de bewering van Meckel is de weerlegging 
van von Baer gekomen, en zij heeft het vele jaren volgehouden. De 
oorzaak van het opvallend sukses van de biogenetische grondwet, zoals 
ze door Haeckel werd geformuleerd, lag in het verschijnen, in 1859, 
van Darwins Origin of Species. Hierdoor, en door de diskussies daar-
omtrent, die kerken en staten hebben doen beven, waren de gemoede-
ren rijp geworden voor een teorie, die nochtans reeds tot haar ware 
proporties was herleid door von Baer. Thans is men tot de bezonnen 
opvatting van von Baer teruggekeerd, en aanvaardt men dat de on
togenese hoogstens hier en daar herinnert aan voorbije fylogenetische 
momenten. 

Daarnaast heeft von Baer het begrip epigenese dat door C.F. 
Wolff in 1759 was ontworpen, doen doorbreken. Hij heeft het niet 
alleen ingang doen vinden, maar heeft het aan de hand van de kiem-
bladteorie verduidelijkt en veralgemeend. Nu twijfelt men er niet meer 
aan dat de ontwikkeling van elk organisme uit een aaneenschakeling 
van nieuwvormingen bestaat. Men gelooft niet meer dat de organen 
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van de kicm, in het ei of zelfs in het spermatozoon gcprefabriceerd, 
eenvoudig op ontplooiing liggen te wachten. En toch was dat, on
danks Wolff, nog de gangbare opvatting ten tijde van von Baer ; 
de preformatie, onder het gezag van invloedrijke mannen zoals Haller, 
hield nog stand. De verdienste van von Baer, de epigeneseteorie defi-
nitief te hebben doen doorbreken, kan niet hoog genoeg geschat wor
den. Hierdoor kon de embryologie, voor het eerst, een systematische 
en vergehjkende morfologische discipline worden. En thans is het 
nog zo, dat elke enigzins diepgaande diskussie over embryologische 
problemen neerkomt op een stelling nemen in het steeds nog niet be-
eindigde debat, preformatie versus epigenese, waarin de epigenese 
meer en meer veld wint, doch waarin het ook duidelijk is dat de prefor
matie stevig stand houdt. 

Nog belangrijker, in het licht van onze huidige kennis, is dat von 
Baer er ene, zij het niet gesystematiseerde, mening op na hield over 
de manier waarop de organen tijdens de embryonale ontwikkeling 
op elkaar inwerken. Hiervoor steunde hij zich op de kiembladteorie, 
wanneer hij in het bijzonder aan een fysische beinvloeding tijdens 
de plooiing dacht. Hij interesseerde zich, voor zijn tijd bijzonder sterk, 
aan mogelijke chemische wisselwerkingen tussen de weefsels. Men zou 
evenwel overdrijven, door in hem een voorloper van Claude Bernard of 
Spemann te zien, maar het is een feit dat hier en daar in zijn ge-
schriften flitsen van inzicht te vinden zijn, die slechts door onvoldoen-
de feitenkennis niet tot klaarheid zijn gekomen. Doch vergeten wij 
niet dat, ook thans nog, de biochemie niet in staat is al de proble
men te beantwoorden die de embryologie haar voorlegt. 

* 
* » 

W e hebben daarmee von Baer in het kort belicht als de pionier uit 
een tijd waarvan wij, waarschijnlijk ten onrechte, menen dat het zoveel 
gemakkelijker was nieuwe feiten te ontdekken, en als de teoreticus van 
de ontwikkelingsleer. Doch hij was veel meer dan een groot embryoloog 
hij was een groot denker. 

Hoewel het steeds moeilijk is uit te maken waar een idee haar 
oorsprong vindt, is het toch zo dat men voor het eerst bij hem, klaar 
en nadrukkelijk, de definitie vindt van wat een embryologische ontwik-
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keling is. Na hem heeft niemand, bezorgd zich rekenschap te geven 
van het essentiele kenmerk van de kiemontwikkeling, ze beter bepaald: 
de embryonale ontwikkeling is een geleidelijke overgang van een be-
trekkelijk eenvoudig systeem naar steeds ingewikkelder strukturen. 
Uit het homogene aspecifieke, ziet men geleidelijk het hetorogene 
specifieke te voorschijn treden. Wanneer wij aan de extrcmen 
denken, vinden we dit zonder meer duidelijk: vergelijken 
we een rijpe eicel en een pasgeborcn vrucht. Deze eindtoestandcn be-
lichten echter onvoldoende, van welk uitzonderlijk belang het is geweest 
de embryonale ontwikkeling door te denken als de geschiedenis van 
een komplexifikatie. von Baer geeft hiervan een prachtige illustratie, 
door tijdens de ontwikkeling van de kip stap voor stap het ver
schijnen te bescbrijven van de kenmerken die toelaten te zeggen, 
eerst dat men met een vertebraat, dan met een landbcwoncnd verte-
braat, dan met een vogel, dan met een niet-zwemvogel, dan met een 
kip en tenslotte met een speciaal soort kip te doen heef. 

Zijn visie was echter nog algemener, hoewel het een van zijn grote 
verdiensten is, niet aan natuurfilozofie te zijn gaan doen, zoals het in 
die tijd veelal de mode was. Schwann heeft aan c!e sirenenzang van de 
natuurfilozofie niet kunnen weerstaan, en hem is dan ook overkomen 
wat er gebeurd met diegenen die naar sirenen luistcren. von Baer heeft 
er zich toe beperkt de deur te openen voor de echte filozofen, en door 
die open deur zien wij mannen wandelen als Bcrgson en zijn thans illu-
stere epigoon Teilhard de Chardin. 

Een korte lectuur in het oeuvre van von Baer zou dat reeds kun
nen bewijzen ; daar het echter niet gemakkelijk is de tekst in handen 
te krijgen kan een citaat volstaan : eerste deel, pp. 263-264, scholion 
6. Allgemeinmstes Resultat. Hierin zegt hij: « Hat aber das eben ausge-
sprochene allgemeinste Resultat Wahrheit und Inhalt, so ist es ein 
Grundgedanke. der durch alle Formen und Stufen der thierische Ent-
wicklung geht und alle einzelnen Verhaltnisse beherrschet. Derselbe 
Gedanke ist es, der im Weltraume die vertheilte Masse in Spharen 
sammelte und diese zu Sonnensystemen verband, derselbe der den 
verwittcrten Staub an der Oberflache des metallischen Planeten in 
lebendige Formen hervorwachsen liess. Dieser Gedanke ist aber nichts 
als das Leben selbst, und die Worte und Sylben, in welchen er sich 
ausspricht, sind die verschiedenen Formen des Lebendigen.» 
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Gaat men deze opvattingen vergelijken met die welke door Bergson 
in zijn beroemd werk L'Evolution Creatrice worden voorgestaan, dan 
blijkt dat de ,,elan vital van de Franse filozoof wel zeer verwant is 
met von Baers Grundgedanke. Zo mogelijk nog treffender wordt 
de kongruentie, wanneer men Teilhard de Chardins Le Phenomene 
humain leest. Op de tckst afgaand zou men geneigd zijn, aan te nemen 
dat de Franse jezuiet bij von Baer in de leer is gcgaan, liever dan bij 
Bergson, die men meer en mccr als zijn uitgangspunt en inspiratie-
bron begint te aanzien. 

Ten slotte een vraag. Kan grotere eer een man van de wetenschap 
te beurt vallen, dan zonder bronnenvermelding geciteerd te worden 
in wetenschappelijke verhandelingen of in filozofische traktaten? Dit 
komt alleen aan hen toe die aktueel blijven, omdat zij werk hebben 
gepresteerd dat van alle tijden is. 

RESUME 

von BAER E T LES DEBIII 'S D E I .EMBRYOLOGIE SCIENTIFIQUE. 

Apres un bref aper^u de la biographic dc von Baer, scs principalcs deccuvertes 
sont signalees, notamment la chordc dorsale et I'ocuf des mammifercs ct de I'hom-
me. Aux reflections theoriques de von Baer sur Ics feuillets embryonnaires et sur 
lepigenese, est accordee unc grandc importance dans revolution des idees en em
bryologie ct en biologic. En conclusion est p'csentc uiie suggestion quant a I'influen-
ce, dircctc ou indirecte par Bcrgson. que pourrait avoir cvi sur Ics id^es de Teilhard 
de Chardin la pensee philosophique dc von Baer. 
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