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Levensbericht van 

A1bert Dalcq 
(7 juli 1893 - 29 oktober 1973) 

door Chr. P. Raven 

Albert Dalcq'werd geboren op 7 juli 1893 te Dampremy. In 1911 begon hij 
met de studie in de geneeskunde aan de Université Libre te Brussel. Reeds spoedig 
werd hij aangetrokken door de anatoom en embryoloog Albert Brachet, die één 
van de pioniers was op het gebied van de nog jonge wetenschap der experimentele 
embryologie. Deze gaf hem gelegenheid op zijn laboratorium te werken. Al gauw 
werd echter de studie van de jonge Dalcq onderbroken door het uitbreken van de 
oorlog in 1914, waarin hij eerst aan het front van de Yser diende, later in Afrika in 
een veldhospitaal werkte. Na terugkeer te Brussel en het behalen van zijn diploma in 
1919 werd Dalcq assistent bij Albert Brachet, waar hij reeds spoedig met belang. 
rijke delen van het onderwijs werd belast. Toen Brachet in 1930 op 60-jarige 
leeftijd overleed, was Dalcq dan ook de aangewezen opvolger in de leerstoel der 
menselijke anatomie en embryologie. Deze zware onderwijstaak, die vooral in de 
eerste jaren vrijwel geheel op zijn schouders rustte, verhinderde hem niet zijn 
wetenschappelijk onderzoek met kracht voort te zetten. Door zijn enthousiasme 
wist hij een aantal bekwame jongere medewerkers aan te trekken en op te leiden. 
De oorlog van 1940-45 vormde een nieuwe onderbreking, maar na de bevrijding 
werd het onderzoek met vernieuwde energie voortgezet. Door het werk van Dalcq 
en zijn medewerkers nam de "Brusselse school" van experimentele embryologen al 
spoedig een heel eigen plaats in en trok jongere onderzoekers uit alle werelddelen. 

Daarnaast vond Dalcq nog tijd en energie voor andere taken: In 1957 bezweek 
hij voor de op hem uitgeoefende aandrang, de zware taak van "Secrétaire per
pétuel" van de "Académie royale de Médecine" op zich te nemen. Ook in deze 
functie, die hij tot het eind van zijn leven met grote vitaliteit bleef bekleden, on t· 
plooide hij een krachtige activiteit. Zijn emeritaat in 1963 luidde dan ook geen 
periode van rust in; naast het secretariaat van de Academie bleef hij zich wijden 
aan wetenschappelijk onderzoek in de daartoe door de Universiteit ter beschikking 
gestelde ruimten in zijn oude instituut. Op 29 oktober 1973 werd de zo vitale 
80-jarige, na een bespreking over Academie-zaken, bijna op de drempel van zijn la
boratorium door de dood verrast. 

In het wetenschappelijk werk van Dalcq kan men in grote trekken drie pe
rioden onderscheiden. In de jaren na 1920, waarin hij medewerker van Albert 
Brachet was, hield hij zijn aandacht vooral gericht op de verschijnselen, die zich 
rond de bevruchting en de eerste delingen van eicellen afspelen. Als proefobject 
gebruikte hij aanvankelijk de eicellen van een zeester, waarmee hij experimenteer
de in het marien-biologisch station te Roscoff. Het probleem, waarmee hij zich 
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bezig hield, was de vraag, op welke wijze de eicel op het moment van de bevruch
ting plotseling tot activiteit gewekt wordt. Hij bestudeerde daartoe de werking van 
diverse kationen in het zeewater. Bepaalde veranderingen in de concentratie-ver
houdingen der ionen kunnen een activatie van het onbevruchte ei veroorzaken, 
een experimentele parthenogenese, waarbij vaak ook de celdeling op gang komt. 
Dalcq toonde aan, dat in zulke gevallen het mitotisch apparaat geleverd kan wor
den door een verplaatsing en draaiing, een "depolarisatie" van één van de rijpings
spoelen. Deze experimenten wezen op een belangrijke rol van de eicortex in de 
processen rondom de bevruchting en toonden aan, dat vooral het calcium-ion van 
grote betekenis is voor de fysiologie van de eicel. Met dit werk heeft Dalcq mede 
de grondslag gelegd voor het ontstaan van de cel fysiologie. 

Het werk met zeestereieren voerde tot de vraag naar het mechanisme van de 
celdeling, in het bijzonder het ontstaan van een bipolaire delingsspoel na bevruch
ting of kunstmatige activatie van het ei. Hiertoe werden nieuwe experimenten 
gedaan met de eicellen van Amphibieën, waaraan de gevolgen van beschadiging, 
vernietiging of verwijdering van het chromatine, hetzij van de manlijke ofvrouwe
lijke kern, systematisch werden onderzocht. Deze experimenten leidden tot twee 
belangrijke conclusies: Ie. de bipolariteit van de mitose is niet afhankelijk van het 
chromatine of van de centrosomen, maar berust op de eigenschappen van het 
kernplasma; 2e. voor het voortbestaan van het mitotisch apparaat in opeenvolgen
de celgeneraties is een intact chromatine noodzakelijk. 

De onderzoekingen van deze eerste periode vinden hun afsluiting en samenvat
ting in een in 1928 verschenen boek van Dalcq "Les bases physiologiques de 
la fécondation et de la parthénogénèse". 

De tweede periode van Dalcq's wetenschappelijke werkzaamheid begint in 
1930, na het overlijden van Albert Brachet. Deze had zich in het bijzonder bezig
gehouden met een experimentele analyse van de morphogenese bij de anure 
Amphibia. Vanaf de oudste experimenteel-embryologische onderzoekingen van 
Wilhelm Roux had het erop geleken, dat er een zekere tegenstelling bestond tussen 
de ontwikkeling van de Anura en van de Urodela. Terwijl het regulatieve karakter 
van de Urodelen-ontwikkeling door het werk van Spemann en zijn medewerkers 
overtuigend was aangetoond, leek het alsof bij de Anura de verschillen tussen de 
delen van de kiem van een veel vroeger stadium af gepreformeerd waren. Hetzelfde 
gold in nog sterkere mate voor de Ascidiën, waarvan de eicellen van oudsher als 
typische ,,mozaiek-eieren" beschouwd werden. Dalcq richtte nu zijn aandacht op 
deze beide groepen. In Roscoff besteedde hij opnieuw een zomerseizoen aan een 
uitvoerig onderzoek met de eicellen van Ascidiella. Met behulp van merogonie
experimenten toonde hij aan, dat ook bij deze eieren, althans op vroege stadia der 
ontwikkeling, een duidelijk regulatievermogen aanwezig is. Zijn leerling en mede
werker Jean Pasteels herhaalde met Anureneieren de kIassieke omkeerexperi
menten van Schultze. Deze onderzoeker had waargenomen, dat kikkereieren, na 
omdraaiing in dwangligging op het 2-ceIIig stadium, zich tot dubbelrnonstra ont
wikkelen. Hoewel dit resultaat door andere onderzoekers was bevestigd, was er 
nog geen bevredigende verklaring van gegeven. De nieuwe experimenten van Pas
teels gaven aanleiding tot de opstelling van een samenvattende theorie, volgens 
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welke de ontwikkeling bij de Arnphibia bepaald wordt door de wisselwerking van 
een dooiergradient in animaal-vegetatieve richting in het cytoplasma en een in de 
eicortex gelegen veld in dorsoventrale richting, die tezamen het ontwikkelingsver
mogen ("potentiel morphogénétique") van de cellen bepalen. In een gemeenschap
pelijke publicatie slaagden Dalcq en Pasteels erin, met behulp van deze theorie een 
semi-kwantitatieve verklaring te geven zowel van het bewegingsvermogen bij de 
gastrulatie als van het eigen differentiatievermogen der cellen. 

In een in 1941 verschenen boek "L'oeuf et son dynamisme organisateur" ver
gelijkt Dalcq de door hemzelf en zijn medewerkers verkregen resultaten met de 
gegevens van experimenteel-embryologische onderzoekingen bij andere diergroe
pen, zowel Invertebraten als Vertebraten. Op magistrale wijze maakt hij aanneme
lijk, dat de embryonale ontwikkeling bij alle dieren op in grote trekken overeen
stemmende wijze verloopt, terwijl de verschillen grotendeels berusten op een ver
schillende chronologie in de opeenvolging der deelprocessen. 

Na de tijdelijke onderbreking van het onderzoek door de oorlog werd het werk 
met Arnphibieën in de eerste jaren na de bevrijding aanvankelijk voortgezet. In 
aansluiting aan de onderzoekingen uit de school van Spemann, die aannemelijk 
hadden gemaakt, dat de inductie van de neurale plaat op de afgifte van een 
inductiestof door de cellen van het oerdarmdak berustte, zomede het opkomen van 
een meer cytochemische en biochemische richting van onderzoek inde embryolo
gie, waarin zijn leerling Jean Brachet reeds spoedig een zeer vooraanstaande plaats 
innam, kwam Dalcq tot een interpretatie van zijn theorie in biochemische termen. 
De "potentiel morphogénétique" van de cellen werd nu teruggevoerd op de con
centratie van een hypothetische morphogenetisch werkzame stof, het organisine. 
Deze zou zowel de eigen differentiatie der cellen als, door diffusie van het orga
nisine door de celmembraan, de inductieve beinvloeding van naburige cellen bepa
len. Kwalitatieve verschillen in differentiatie- en inductievermogen zouden daarbij 
op kwantitatieve verschillen in concentratie van het organisine terug te voeren 
zijn; drempelwaarden in deze concentratie zouden de grens tussen alternatieve 
differentiaties bepalen, terwijl soms de "fysiologische competitie" der orgaanaan
leggingen om het in beperkte hoeveelheid aanwezige organisine een rol zou spelen. 
Verschillende in het Brusselse instituut en elders verrichte experimentele onder
zoekingen leken aanvankelijk steun te geven aan deze "unitaristische" theorie der 
ontwikkeling. Hoewel later bleek, dat deze waarschijnlijk te simplistisch is, en dat 
b.v. bij het proces van de inductie van het centrale zenuwstelsel minstens twee 
stoffen een rol spelen, doet dit niets af aan de grote heuristische betekenis, die de 
unitaristische theorie in die jaren voor de stimulering van het onderzoek gehad 
heeft. 

De derde periode in het wetenschappelijke werk van Dalcq begint omstreeks 
het jaar 1947. In het werk van de experimentele embryologen was tot op dat 
moment nog nauwelijks aandacht besteed aan de ontwikkeling van de zoogdieren. 
Ook hier had Albert Brachet pioniersarbeid verricht, daar hij reeds in 1912 po
gingen in het werk stelde zoogdier-embryonen in vitro te kweken, maar dit werk 
had niet veel navolging gevonden. Vanaf 1947 leidde Dalcq zijn eigen onderzoek 
en· dat van medewerkers in deze richting. Hij onderzocht, met behulp van cy-
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tochemische en cyto-enzymologische methoden, de vroege stadia der zoogdieront
wikkeling: het ontstaan van polariteit en symmetrie, de vorming van de blastocyst 
en de embryonaalknop. Ook de organogenese op latere stadia werd met deze 
methoden bestudeerd. Grote aandacht werd ook besteed aan perfectionering van 
de technieken om zoogdier-embryonen in vitro te kweken. Gezegd kan worden, 
dat de huidige bloei van deze tak van onderzoek voor een groot deel te danken is 
aan de van dit werk van Dalcq uitgegane impulsen. 

Na zijn emeritaat in 1963 kwam er geen einde aan Dalcq's wetenschappelijke 
werkzaamheid. Men zou haast van een vierde periode kunnen spreken. Het is de 
spermatogenese van de zoogdieren, waartoe hij zich nu wendde, en die hij met 
behulp van de histo-enzymologische methoden, waarin hij zich zo'n groot meester
schap had verworven, bestudeerde. Het resultaat van dit werk uit de laatste tien 
jaar is neergelegd in een lijvig boekwerk, waarvan hij echter de verschijning niet 
meer heeft mogen beleven. 

Wie met Dalcq in aanraking kwam, werd getroffen door zijn laaiend enthousias
me voor het wetenschappelijk onderzoek en zijn ongelooflijke werkkracht. Op 
internationale congressen was hij een vooraanstaande figuur, wiens woord groot 
gezag had en die vaak in de discussies door scherpzinnige opmerkingen de essen
tiële problemen op onverwachte wijze wist te belichten. Hij was daarbij tevens 
zeer gezien wegens zijn bonhomie en vriendelijkheid, en de oprechte belangstelling 
die hij toonde ook voor jongere vakgenoten, die hij aanmoedigde en stimuleerde. 
Voor de wetenschappelijke contacten tussen België en Nederland heeft hij veel 
gedaan. Samen met ons medelid Woerdeman nam hij kort na de laatste oorlog het 
initiatief tot het houden van de Nederlands-Belgische cytoembryologendagen, 
meerdaagse bijeenkomsten, die in de jaren 1947-1957 afwisselend in het ene en 
het andere land plaats vonden. 

Onze Akademie koos Dalcq in 1950 tot buitenlands lid. In het daaropvolgende 
jaar woonde hij een vergadering van de Afdeling Natuurkunde bij en hield er een 
voordracht over zijn onderzoekingen met zoogdiereicellen, een hoffelijk gebaar 
dat kenmerkend was voor zijn persoonlijkheid. 
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