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DE UTRECHTSE ZOOLOGIE ROND 1900:
VAN MORFOLOGIE NAAR VERGELIJKENDE FYSIOLOGIE
Inleiding
In de Wet op het Hoger Onderwijs van 1876 was bepaald dat voor het nieuw
ingestelde doctoraat in de plant-en dierkunde het onderwijs in de zoologie
drie vakken diende te omvatten, namelijk de zoologie (waaronder men
verstond de zoologie in engere zin, voornamelijk bestaande uit de systematiek, de geografische verspreiding en de uitwendige verschijning der dieren),
de vergelijkende anatomic en de fysiologie.' De wetgever schetste hier een
ideaalbeeld en gaf allerminst een beschrijving van de bestaande situatie.
Het zoologisch onderwijs dat in die tijd aan de Nederlandse universiteiten
werd gegeven, was tamelijk traditioneel en bijna uitsluitend gewijd aan de
eerste twee van de in de wet genoemde vakken. Het bestaansrecht van de
dierfysiologie, ter onderscheiding van de medische fysiologie veelal aangeduid met de term vergelijkende fysiologie, werd algemeen erkend.' Echter, in
het onderwijs, evenals trouwens in het onderzoek, werd nauwelijks of geen
aandacht geschonken aan de levensverrichtingen der dieren. De wet heeft
geen noemenswaardige verandering kunnen brengen in de overheersend
morfologische ori'entatie van de Nederlandse zoologie. De voorgeschreven
opzet van het onderwijs werd pas in het begin van de twintigste eeuw
gerealiseerd. Aan de Utrechtse universiteit werd de vergelijkende fysiologie
toen voor het eerst een volwaardig onderdeel van de zoologie.
A.A.W. Hubrecht
Pieter Harting (1812-1885) was in Utrecht de hoogleraar in de zoologie toen
op 1 oktober 1877 de Wet op het Hoger Onderwijs in werking trad. In
tegenstelling tot zijn collega's heeft hij in zijn onderwijs een plaats ingeruimd
voor de vergelijkende fysiologie. Hij heeft zich echter op uiterst bescheiden wijze beziggehouden met het nieuwe vak. De colleges in de vergelijkende fysiologie vormen slechts een kleine fractie van zijn totale onderwijs in de
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1. Art. 37, 4i en art. 42, 4i. Cf. P.F. Hubrecht, De onderwijswetlen in Nederlanden hare
uitvoehng. Afd. A. Hooger onderwijs. dl. 1 ('s-Gravenhage, 1880) 67, 98.
2. Zie bijvoorbeeld P. Harting, Leerboek van de grondbeginselen der dierkunde in haren
geheelen omvang, dl. 1 (Tiel. 1862) 6.
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zodlogie.^ Harting gaf aan de vergelijkende fysiologie zeker niet die
aandacht die de wetgever wenselijk achtte.
Toen Harting in 1882 met emeritaat ging, maakte men in Utrecht van de
gelegenheid gebruik om het zoologisch curriculum in te richten volgens de
wettelijke voorschriften. Hartings opvolger, zijn leerling Ambrosius Arnold
Willem Hubrecht (1853-1915), werd benoemd tot hoogleraar in de zoologie,
de vergelijkende anatomie en de fysiologie.
Bij zijn ambtsaanvaarding wees Hubrecht uitvoerig op het belang van de
vergelijkende fysiologie. Hij beschouwde het als een onmisbaar onderdeel
van de zoologie omdat hier de oplossing gezocht moest worden voor de
grote problemen met betrekking tot de "erfelijkheid; invloed van het
gebruik en het niet-gebruik van organen, aanpassing aan gewijzigde omstandigheden.'"* Hubrecht constateerde terecht dat de vergelijkende fysiologie nog in de kinderschoenen stond en was het er mee eens
"dat de wetgever de vergelijlcende physiologie uitdrukkelijk opnoemde als een
onderdeel van de biologische wetenschap, dat door hem die den leerstoel gaat
vervullen, waartoe ik thans geroepen ben, moet beoefend en onderwezen worden".'

Hubrecht zag goede mogelijkheden om de vergelijkende fysiologie in
Utrecht tot ontwikkeling te brengen. De fysiologie zoals die in de medische
faculteit werd beoefend (door coryfeeen als F.C. Donders en T.W. Engelmann) zou voor de zodlogen een krachtige stimulans kunnen zijn voor
verdere arbeid op het gebied van de vergelijkende fysiologie.'
Anders dan de enthousiaste uiteenzettingen in zijn oratie wellicht doen
vermoeden, heeft Hubrecht zich verder niets gelegen laten liggen aan de
vergelijkende fysiologie. Hij liet zich in zijn zoologieonderwijs niet leiden
door wat de wet van hem verlangde maar door zijn eigen interesses en die
golden duidelijk niet de functies van het dierlijk organisme.
Hubrecht was een overtuigd darwiniaan. De evolutietheorie was de grote
inspiratiebron voor zijn zoologie. In zijn oratie omschreef hij zichzelf als
behorend
"tot de generatie, wier jeugd samenvalt met die van de Origin of species; eene
generatie, diep doordrongen van dankbaarheid jegens dien grooten voorganger [i.e.
Darwin]".'

Hubrecht was Darwin vooral dankbaar omdat deze hem een werkkring had
geopend
3. Van de 6 tot 15 uren die hij wekelijks aan de zoologie besteedde, gebruikte Harting
niet meer dan een half uur voor de vergelijkende fysiologie, cf. Hubrecht, De onderwijswetten, dl. 4 (1882) 58-60.
4. A.A.W. Hubrecht, De hypothese der versnelde ontwikkeling door eerstgeboorte en
hare plaats in de evolutieleer (Leiden, 1882) 13.
5. Ibid, 14.
6. Ibidem.
1. Ibid, 6.
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"waarin ruimschoots gelegenheid wordt geboden tot verderen arbeid op het gebied
van de wetenSchap, die hij (Hubrecht] vooral door Darwin's bezielende invloed meer
en meer mocht liefkrijgen"."

Van de nieuwe onderzoeksgebieden welke Darwins theorie had ontsloten,
voelde Hubrecht zich in het bijzonder aangetrokken tot de fylogenese, het
verloop van het ontwikkelingsproces. Met het merendeel van de zoologen
van zijn generatie zag hij het als zijn belangrijkste taak om de evolutionaire
geschiedenis van organismen en van groepen van organismen te reconstrueren. Het stond voor hem vast dat iedere zooloog er met de grootste
nauwgezetheid en vasthoudendheid naar diende te streven om zoveel
mogelijk takken te ontwarren van "that most venerable tree of descent, that
most real and palpable pedigree", die alle thans levende wezens verbindt met
hun voorouders tot in de oudste geologische tijden.'
Deze doelstelling was de grote drijfveer van Hubrechts zoologie in zijn
Utrechtse periode. De problemen die hem bezighielden, betroffen de
evolutionaire relatie tussen de chordaten en de ongewervelde dieren en de
afstamming van de zoogdieren en genetische verwantschappen tussen de
orden en genera van deze klasse.
Het construeren van fylogenieen was voor Hubrecht van zulk een cruciaal
belang dat hij zijn onderwijs er geheel en al op had afgestemd. Hetgeen tot
gevolg had dat daarin het accent lag op de vormaspecten van het dierlijk
organisme. In zijn colleges en practica behandelde Hubrecht hoofdzakelijk
de vergelijkende anatomie en de beschrijvende en vergelijkende embryologie, dat wil zeggen, die onderdelen van de zoologie die algemeen werden
beschouwd als essentieel voor het opstellen van stambomen. Vakken
waarvan hij hiervoor geen bijdrage verwachtte, zoals de vergelijkende
fysiologie, werden buiten beschouwing gelaten.
H.F. Nierstrasz
Hubrecht heeft gedurende bijna dertig jaar het gezicht bepaald van de
zoologie aan de Utrechtse universiteit. Nadat hij in 1910 zijn ordinariaat had
ingeruild voor een buitengewoon hoogleraarschap in de vergelijkende
embryologie, sedert lang zijn erkende specialiteit, heeft de Utrechtse zoologie vrij spoedig een andere signatuur gekregen. De sleutelfiguur in dit
veranderingsproces was Hubrechts leerling en opvolger Hugo Frederik
Nierstrasz (1872-1937).
Direct al bij het begin van zijn professoraat werd het duidelijk dat
Nierstrasz niet zonder meer in de voetsporen van zijn leermeester zou

8. Ibidem.
9. A.A.W. Hubrecht, The descent of the primates (New York, 1897) 2-3.
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treden. In zijn inaugurele rede ontwierp hij het opstellen van stambomen
aan een zeer kritische beschouwing.'°
Nierstrasz stond in principe niet afwijzend tegenover het streven om middels
stambomen een getrouw beeld te geven van de samenhang tussen alle dieren
die ooit geleefd hebben. Indien men de evolutietheorie accepteerde (en welke
bioloog deed dit niet) was dit een volstrekt legitieme bezigheid. Nierstrasz
rekende haar tot de idealen van iedere zooloog. Het was voor hem echter de
vraag of de daarbij gehanteerde methoden steekhoudende argumenten
leverden voor de oplossing van het afstammingsvraagstuk.
Nierstrasz betoogde dat de meest gebruikte hulpmiddelen bij de fylogenetische reconstructie, te weten de vergelijkende anatomie en de vergelijkende
embryologie, slechts indirecte bewijzen verschaften. Alleen van de paleontologie mocht men directe bewijzen verwachten. Nierstrasz moest echter
constateren dat dergelijke bewijzen er nauwelijks waren. Hij was van mening
dat ze er in de naaste toekomst ook niet zouden komen omdat "de
kostbare familiepapieren, die de ontwikkeling der vroegere faunen bevatten,
te goed in de aardkorst [zijn] opgeborgen."" Daar de paleontologie
noodgedwongen verstek moest laten gaan bij het maken van stambomen,
was er voor Nierstrasz geen andere conclusie dan dat het tot de praktische
onmogelijkheden behoorde een bevredigend antwoord te geven op de vraag
hoe het wordingsproces der dieren is verlopen.
Het optimisme waarmee Hubrecht zijn afstammingshypothesen poneerde in
de verwachting dat de juistheid ervan weldra zou blijken, werd door
Nierstrasz duidelijk niet gedeeld. Hij twijfelde er niet aan dat fylogenetisch
onderzoek voor lange tijd niets anders zou kunnen voortbrengen dan
onbewijsbare veronderstellingen. Dit onderzoek had hiermee voor hem haar
aantrekkelijkheid goeddeels verloren. Terwijl de fylogenie de grote inspiratiebron was geweest van Hubrechts zoologie, was ze voor Nierstrasz in de
praktijk van ondergeschikt belang.
Het was niet alleen vanwege het speculatieve karakter dat Nierstrasz
bezwaar maakte tegen de fylogenetische reconstructies. Hij had nog een
andere reden om afstand te nemen van de school waarin hij tot zooloog was
gevormd. Tijdens een bezoek van een groep Duitse zodlogen aan zijn
laboratorium vertelde hij zich altijd te hebben geergerd aan het zoologisch
onderwijs zoals dat in zijn studententijd werd gegeven.'^ De bron van zijn
ergernis was de overheersende positie van de fylogenetische beschouwingswijze waardoor
10. H.F. Nierstrasz, Is specialisatie in de zoologische wetenschapheilzaam of gevaarlijk?
(Utrecht, 1910) 8-11.
11. Ibid, 10.
12. H.F. Nierstrasz. ".Ansprache des Direktors des Zoologischen Institutes zu Utrecht
...", Verhandlungen der Deutschen Zoologischen Gesellschaft. Zool. Anieiger, Suppl. Bd V
(1931)29-31.
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"Die Lehre von der Ableitung des Baues (...) den Zoologen zu einem Evangelium
geworden [war], die der Funktion wurde ganzlich vernachlassigt.""

Nierstrasz oordeelde de alleenheerschappij van de morfologie een verderfelijke eenzijdigheid. Hij had ondertussen geen behoefte om, zoals sommige
Amerikaanse zodlogen deden, de morfologie dood te verklaren. Ervan
uitgande
"dass ein Organismus an sich ein harmonisches Ganzes ist, dessen Bau und Funktion
zusammengehoren,"'''

wilde Nierstrasz dat de zoologie een wetenschap zou worden waarin de
morfologie en de fysiologie een gelijkwaardige plaats zouden hebben. In zijn
opleiding moest de zodloog niet alleen vertrouwd worden gemaakt met de
morfologische benaderingswijze maar diende hij ook inzicht te krijgen in de
causaal-analytische vraagstelling van de fysiologie. Naast de beschrijving
behoorde ook het experiment tot de methoden waarvan hij zich moest
kunnen bedienen."
Vrij kort nadat hij Hubrecht was opgevolgd, is Nierstrasz zijn idealen gaan
verwezenlijken. Nierstrasz was opgeleid als morfoloog en is dat, ook naar
zijn eigen inzicht, altijd gebleven. Hij realiseerde zich dat hij niet de
aangewezen persoon was om de fysiologie op verantwoorde wijze te
behandelen. Deze taak had hij toebedacht aan een specialist. In het najaar
van 1913 gelukte het hem deDuitsezodloogHermann Jacques Jordan (18771943) aan zijn laboratorium te verbinden alwaar deze in januari van het
volgende jaar begon met het geven van onderwijs in de dierfysiologie.
Nierstrasz had bepaald een goede keus gedaan. Jordan was een vergelijkend
fysioloog met een niet onaanzienlijke reputatie. Hij had reeds vrij veel
onderzoek gedaan en een groot aantal verhandelingen gepubliceerd over,
onder andere, de spijsvertering en de werking van het spier-zenuwstelsel van
enkele invertebraten. Op onderwijskundig gebied had hij eveneens zijn
sporen reeds verdiend. Aan de universiteit van Tubingen, waar hij voor zijn
komst naar Utrecht privaat-docent in de zoologie was, had hij in 1909,
hoogstwaarschijnlijk als eerste ter wereld, een vergelijkend fysiologisch
practicum gegeven.
13. Ibid, 30.
14. Ibidem.
15. Ibid., 31. Nierstrasz was niet Hubrechts enige leerling die er naar streefde het
experiment in de zoologie te introduceren. J.A, Bierens de Haan, Hubrechts laatste
promovendus, gaf in het voorwoord van zijn dissertatie Over homogene en heterogene
versmeltingen bij Echinidenkiemen (Utrecht, 1913) een pleidooi voor toepassing van de
experimentele methode. In tegenstelling tot Nierstrasz had voor Bierens de Haan de
beschrijvende methode volledig afgedaan. Niet het hoe doch het waarom diende volgens
hem de sleutelvraag van de zoologie te zijn. Alleen het experiment kon hier antwoord op
geven. De beschrijving leverde slechts regels, met het experiment daarentegen kon men
verklarende wetten opstellen.
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Jordan was aangesteld in de rang van assistent. Nierstrasz was er zich van
bewust dat deze bescheiden positie en de daarbij behorende salariering wel
eens een ernstig beletsel zouden kunnen worden om een onderzoeker van
Jordans kaliber voor de Utrechtse universiteit te behouden. Nierstrasz was
er alles aan gelegen Jordan definitief aan het zoologisch laboratorium te
verbinden en daarom is hij direct pogingen in het werk gaan stellen hem een
professoraat te bezorgen.
Op 31 maart 1914 schreef de faculteit der wis- en natuurkunde een brief aan
het bestuur van de universiteit waarin werd verzocht bij de minister te willen
bevorderen dat Jordan tot buitengewoon hoogleraar zou worden benoemd. '*
Men ondersteunde de aanvraag met te wijzcn op het grote belang van de
vergelijkende fysiologie voor de biologische opleiding. Daartoe ongetwijfeld
aangezet door Nierstrasz stelden de briefschrijvers dat het ten enen male
onvoldoende is om, zoals tot dan toe was gebeurd, aan studenten in de
plant- en dierkunde slechts morfologisch onderwijs te geven.
"Want van hoe groote waarde de studie der morphologic ook moge zyn, onvoldoende
is zy om in de werkelyke beteekenis biologen te vormen. Deze laatsten immers hebben
naast eene ruime kennis van de morphologic eene even ruime kennis van de
vergelykende physiologie van noode. Welke ook de latere werkkring der bedoelde
studenten moge zijn, zeker is het, dal eene voldoende kennis van laatstgenoemde wetenschap hun van evengroot, zoo niet nog grooter nut kan
zyn dan die van anatomie en embryologie. Wy behoeven hierop niet nader in
te gaan; voor a.s. docenten aan gymnasia en hoogere burgerscholen spreekt het
vanzelf; voor degenen, die zich later zullen wyden aan de cultures of de visschery,
treedt juist eene grondige kennis der zuiver biologische wetenschappen sterk op den
voorgrond.""

Niet zonder grond vermoedde men dat deze argumentatie wel eens niet
voldoende zou kunnen zijn om de minister tot een positieve beslissing te
brengen. Om tegemoet te komen aan eventuele financiele bezwaren verklaarde de faculteit zich op advies van Nierstrasz en Hubrecht bereid een
van de twee assistentschappen bij de zoologie op te offeren om een
benoeming van Jordan te effectueren. De uitgaven zouden hierdoor slechts
met fl. 800,- in plaats van met 11 2000,- worden verhoogd. Voor deze
betrekkelijk geringe extra kosten zou
"de Regeering (...) dan de voldoening smaken, dat tenminste aan een der RyksUniversiteiten het onderwijs in de zoologie gegeven zal kunnen worden, zooals het
behoort en zooals ook ligt indebedoeling van de wet op het Hooger Onderwys."'*
Het college van curatoren ondersteunde het verzoek. De minister beschikte
echter afwijzend vanwege de financiele consequenties. De lotgevallen van de
vergelijkende fysiologie in Utrecht, en daarmee in geheel Nederland, zouden
16. R.A. Utrecht, Archief Curatoren der Rijksuniversiteit te Utrecht, inv. nr. 282.
17. Ibid, 1.
18. Ibid, 4.
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H. J. Jordan (links) en J.J. von Uexkiill, Utrecht 1923.

wellicht geheel anders zijn geweest indien op 21 maart 1915 Hubrecht niet
was komen te overlijden. De aldus ontstane vacature werd terstond benut
om Jordan buitengewoon hoogleraar te maken. In 1919 volgde zijn
benoeming tot gewoon hoogleraar in de vergelijkende fysiologie.
H.J. Jordan
Jordan introduceerde in de Nederlandse zoologie een nieuw vak en achtte
zich, begrijpelijk, genoodzaakt het bestaansrecht daarvan te benadrukken.
Het grootste deel van de rede welke hij uitsprak bij de aanvaarding van zijn
buitengewoon professoraat was aan deze taak gewijd."
In deze redevoering maakte Jordan duidelijk dat de studie van de levensverrichtingen der dieren al in een ver verleden is ontstaan. Zijns inziens was
rond 1850 de ontwikkeling zo ver voortgeschreden dat de vergelijkende
fysiologie op het punt stond geboren te worden. Het uitblijven van deze
blijde gebeurtenis schreef hij toe aan de "morphologiseerenden invloed" van
Darwin en diens discipel Ernst Haeckel.'" Door hun toedoen richtte de
aandacht van de zodlogen zich op de vergelijkende anatomie en de
19. H.J. Jordan, De vergelijkende physiologie in de geschiedenis der dierkunde (Utrecht,
1915).
20. Ibid, 20.
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/ergelijkende embryologie en werd de dierfysiologie verwaarloosd. Jordan
juggereerde in zijn historische uiteenzetting dat hij de natuurlijke ontwikkeling van de dierkunde voortzette en de vergelijkende fysiologie de plaats gaf
die haar toekwam.
De vergelijkende fysiologie werd door Jordan beoefend vanuit de gedachte,
waarin hij voortdurend werd gesterkt door de resultaten van het onderzoek,
dat het "dierlijk organisme eene eenheid (is) in ruimte en tijd, dus in bouw
en verrichtingen."^' De functie is geen op zichzelf staand verschijnsel, ze
wordt verricht door een bepaald orgaan en wordt daardoor ook be'i'nvloed.
Omgekeerd liet hij zien dat men de vorm van een orgaan niet volledig kan
begrijpen wanneer men zich geen rekenschap geeft van haar functie die mede
de vorm bepaalt. Jordan zag samenhang en wisselwerking tussen vorm en
functie niet alleen met betrekking tot het orgaan maar ook op het niveau van
het organisme. Hij vatte zijn denkbeelden samen door het dierlijk organisme
te karakteriseren als een vierdimensionaal geheel.'^
Zijn opvattingen aangaande de samenhang tussen bouw en levensverrichtingen brachten Jordan ertoe te stellen dat opsplitsing van het organisme in
vormen en functies een volstrekt kunstmatige handeling is. Ze wordt
ingegeven door ons kenvermogen, doch weerspiegelt geenszins het wezen
van de verschijselen waar de zodloog zich mee bezighoudt.'' Om het dierlijk
organisme te begrijpen moet zowel de vorm als de functie worden bestudeerd. Jordan was het duidelijk niet eens met de zodlogen die als reactie op
de overheersende invloed van de morfologie dit vak de rug hadden
toepekeerd en de vergelijkende fysiologie als alleenzaligmakend beschouwden. Beide onderzoeksgebieden en de daar gehanteerde methoden, respectievelijk de beschrijving en de causale analyse (het experiment), ^'' achtte hij
onmisbaar voor een harmonische groei van de dierkunde. Jordan heeft dit
inzicht o.a. in de praktijk gebracht door, althans gedurende enige tijd, zijn
vergelijkend fysiologisch practicum te combineren met de praktische oefeningen welke Nierstrasz voor de morfologie voorschreef.
Het doel van de vergelijkende fysiologie lag voor Jordan in de
"Beschreibung der Organisation (...), sofern diese aus geordneten kausalen
Eigenschaften besteht."-' Hierdoor kreeg men inzicht in "die unsichtbaren
Relationsfaden, welche die anatomischen Telle miteinander zum Lebensganzen verbinden (...).""

21. H.J. Jordan, "Dierkunde als leer van bouw en verrichtingen van het dierlijk
organisme". Vakblad voor biologen 5 (1924) 183.
22. Ibidem.
23. Ibid, 184, 193.
24. Jordan, De vergelijkende physiologie. 29.
25. H.J. Jordan, "Die theoretischen Grundlagen der Tierphysiologie", Bibliotheca
biotheoretica, series D., vol. 1, pars 1 (1941) 9.
26. Ibidem.
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Jordan beschouwde de fysica en chemie als nuttige hulpmiddelen om dit
doel te bereiken. Ze waren echter alleen toereikend als de vergelijkend
fysioloog te maken had met gemakkelijk isoleerbare fenomenen, hetgeen
slechts zelden gebeurde. In de meeste gevallen zag de vergelijkend fysioloog
zich gesteld tegenover
"dem Ganzen des Organismus, oder seinen komplexen Teilen, Darmen, Driisen,
Muskeln u.s.w., deren Kompliziertheit die Anwendung physikalischer Beobachtung
erschwert.""

Jordan was een anti-reductionist in die zin dat hij de methoden van de fysica
(en chemie) niet geschikt achtte voor de analyse van dierlijke organismen.
De fysicus onderzoekt de werkelijkheid, zo stelde hij, "unter Ausschliessung
alien Zusammenwirkens und aller Wechselwirkung". Deze aanpak kan niet
dienen als leidraad voor de vergelijkend fysioloog want
"Die voile Wirklichkeit des Organismus beruht (...) weitgehend (...) auf derartigen
Zusammen- und Wechselwirkungen. Ausserhalb des organischen Verbandes werden
zahlreiche kausale Eigenschaften der Telle sich nicht aussern, namlich diejenigen, die
durch Wechselwirkung ausgelost werden miissen; denn Wechselwirkung bedeutet
Riickwirkung des Wirkungstragers auf der Ursachtrager, wodurch dieser Letztere in
seiner Eigenschaft als Ursachtrager verandert wird."^*

Een integratieve, op de synthese gerichte werkwijze zag Jordan als de
quintessens van de vergelijkend fysiologische aanpak. Alleen op deze wijze
kon recht worden gedaan aan de eigen aard van haar onderzoeksobject.
Jordan beschouwde het dierlijk organisme als een samenhangend systeem
dat meer is dan de som van haar afzonderlijke delen. Een orgaan krijgt
nieuwe eigenschappen zodra het functioneert binnen het geheel van het
organisme. Deze eigenschappen, die het organisme maken tot wat het is,
worden niet veroorzaakt door vitale of andere onzichtbare krachten maar
zijn toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek.^' Het is hier dat de
vergelijkend fysioloog zijn werkterrein vindt. De zoologie werd door Jordan
bestempeld als een "Organisationslehre"'" en hij zag het als haaruiteindelijke taak om antwoord te geven op de vraag 'wat is organisatie?' waarmee dan
tegelijk de voor de zoologie (en voor de biologic in het algemeen) kardinale
vraag 'wat is leven?' zal zijn beantwoord." Jordan verwachtte van de

27. Ibidem.
28. Ibid, 10.
29. Jordan is een representant van de richting in het biologisch denken waarvoor Allen
de term holistiseh materialisme heeft bedacht. Deze richting was van groot belang voor de
ontwikkeling van de levenswetenschappen in de 20er jaren van deze eeuw. Cf. G. Allen,
Life science in the twentieth century (New York,, 1975) 103-106.
30. H.J. Jordan, "Die Probleme der vergleichenden Physiologie", Xe Congres International de Zoologie (Budapest, 1929) 576.
31. H.J. Jordan, "Welche Rolle spielt die Physiologie innerhalb des Gesamtgebietes
der Zoologie?", Xlle Congres International de Zoologie (Lissabon, 1936) 221.
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vergelijkende fysiologie de belangrijkste bijdrage tot de oplossing van dit
probleem.
Het onderzoek is zeker niet het meest opvallende aspect van Jordans
optreden als vergelijkend fysioloog. Zijn wetenschappelijke interesses waren
tamelijk veelzijdig. Ze concentreerden zich op het gastransport door het
bloed, de spijsvertering bij lagere dieren en de werking van het spierzenuwstelsel in verband met het handhaven van de gestalte der dieren.
Jordans studies op deze en andere gebieden hebben niet geleid tot opzienbarende resultaten. Zonder hier nu al te diep op de oorzaken in te gaan,
kunnen we vaststellen dat het gebrek aan personele en financiele middelen
daarbij een niet geringe rol heeft gespeeld.
Jordans bijdragen tot de ontwikkeling van de vergelijkende fysiologie zijn
vooral van propagandistische en educatieve aard. Er waren in zijn tijd
waarschijnlijk weinig fysiologen die zich in woord en geschrift zo veel moeite
hebben gegeven om duidelijk te maken wat hun vak behelst en welk belang
het heeft voor de zdologie." Jordan bracht daarbij een zeer doordachte visie
naar voren op de theoretische grondslagen van het vak. Concepten als
"Ganzheit", systeem en wisselwerking stonden daarin centraal. Jordans
onderwijs heeft een niet te onderschatten invloed gehad op de Nederlandse
zodlogie. Zoals hij in 1915 reeds vermoedde, heeft de door hem tot stand
gebrachte reformatie van het dierkundig onderwijs en onderzoek zich vanuit
Utrecht verder verspreid." Het waren voornamelijk Jordans leerlingen die
aan de Nederlandse universiteiten de vergelijkende fysiologie hebben geintroduceerd."
De veranderingen welke Jordan, met de morele steun van Nierstrasz,
bewerkstelligde, relateerden de Nederlandse zodlogie aan een stroming die
in de laatste dekaden van de 19e eeuw was ontstaan in Duitsland en de
Verenigde Staten van Amerika en die van cruciale betekenis is geweest voor
de ontwikkeling van de moderne zodlogie (en biologic). Kenmerkend voor
deze richting was de experimenteel-quantitatieve methode en de opkomst
van disciplines waarin deze methode kon worden toegepast zoals bijvoorbeeld de genetica, ontwikkelingsmechanica, biochemie en vergelijkende
fysiologie. In zijn stimulerende geschiedenis van de twintigste-eeuwse biologic heeft Allen het ontstaan van de nieuwe richting verklaard als een
afwijzing van de morfologie en haar werkwijze en als een bewuste keuze
voor nieuwe methoden en onderzoeksgebieden om zo de biologic meer in
overeenstemming te brengen met het ideaal van de natuurwetenschappen, de

32. Voor een overzicht van zijn talrijke voordrachten en publikalies zie N. Postma e.a.
ed., Hermann Jacques Jordan (1877-1943) (Nijmegen, 1980) 107-123.
33. Jordan, De vergelijkende physiologie. 29.
34. E.H. HazelhotT te Groningen (1930), H.P. Wolvekamp te Leiden (1931) en L.M.
van Nieuwenhoven te Nijmegen (1957).
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fysica.^' Deze interpretatie is op Jordan duidelijk niet van toepassing.
Jordan bestreed de hegemonic van de morfologie en de beschrijvende
methode, maar wees ze niet van de hand. Hij oordeelde ze onmisbaar om
tezamen met de experimentele vergelijkende fysiologie de zodlogie te maken
tot een wetenschap van de bouw en de verrichtingen der dieren. Anders dan
in Aliens verklaringsmodel was Jordans entameren van nieuwe onderzoeksmethoden en -gebieden geen doel op zich. De veranderingen die hij
dienaangaande tot stand bracht waren een gevolg van een verandering in de
fundamentele vraagstelling van de zodlogie welke op haar beurt voortkwam
uit een gewijzigde visie op de aard van het dierlijk organisme.

SUMMARY
Zoology at Utrecht university about 1900: from morphology to comparative physiology
In 1876 the new University Education Act stipulated that instruction in zoology ought to
comprise zoology s.s. (i.e. systematics, geographical distribution and external appearance
of animals), comparative anatomy and physiology. This prescription hardly produced any
effect with the Dutch professors of zoology. They continued to neglect the functions of the
animal organism. During A.A.W. Hubrecht's professorship at Utrecht university (18821910) the teaching of zoology was dominated by the needs for establishing the tree of
animal descent. Hubrecht was mainly interested in comparative anatomy and embryology, that is in those parts of zoology which were considered essential for phylogenetic reconstructions. Hubrecht's successor, his pupil H.F. Nierstrasz, changed this
situation and was the first to implement the Act of 1876. Although a morphologist by
training and vocation, he realized that zoology was more than the study of animal form.
In 1913 he recruited the German zoologist H.J. Jordan to teach comparative physiology
to the biology students at Utrecht university. Contrary to Allen's thesis [Life science in the
twentieth century) that the emergence of modern biology was characterized by a revolt
against morphology and its method, the case of Jordan makes it clear that there was a
considerable continuity. Jordan attacked the hegemony of morphology and its descriptive
techniques but did not reject them. He considered zoology as a science concerned with
form and function which needed both description and causal analysis (experimentation)
to solve its problems.

35. Allen, Life science, passim.
36. Jordan is niet het enige voorbeeld dat Aliens these ter discussie stelt. In een
"Special section on American morphology at the turn of the century" van het Journal of
the history of biology 14/1 (1981) 83-191 is er van diverse kanten op gewezen dat Aliens
tegenstelling beschrijvende — experimentele methode te geforceerd is en geen recht doet
aan de continuiteit in de ontwikkeling van de biologie in de periode 1880-1920.
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BOEKBESPREKINGEN
J.M. Verhoeff, De oude Nederlandse maten en gewichten (Publikaties van het
P.J. Meertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde
van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 3; 2e
druk, Amsterdam: P.J. Meertens-Instituut, 1983; ISBN 907038907 X)
XIII + 132 p., f 18,50.
Al een jaar na de oorspronkelijke publikatie verscheen in 1983 de tweede
druk van dit uiterst nuttige naslagwerk. Het boek valt uiteen in twee delen:
een geografisch overzicht, waarin alfabetisch een kleine 750 plaatsnamen
binnen de grenzen van het huidige Nederland zijn opgesomd met vermelding
van de lokale maten en gewichten. Bij afwezigheid van eigen waarden wordt
de invloedssfeer genoemd, waarin de betreffende plaats zich bevond. Bij dit
alles wordt onderscheid gemaakt tussen gewichten, lengtematen, vlaktematen, inhoudsmaten voor droge waar, inhoudsmaten voor natte waar en
ruimtematen. Het tweede gedeelte bestaat uit een alfabetische woordenlijst
van alle gevonden namen. Elk lemma is voorzien van een korte etymologic
en een karakterisering. Met enig been en weer bladeren kan men op
eenvoudige wijze voor een bepaalde stad of dorp het maat- en gewichtsstelsel met de huidige waarden reconstrueren.
Terecht waarschuwt de auteur in zijn 'Ten geleide' ervoor dat de vermelde
waarden van de verschillende maten en gewichten met enige voorzichtigheid
gehanteerd dienen te worden, omdat deze soms plotseling en nogal drastisch
konden veranderen. De in dit boek te vinden getalswaarden zijn gebaseerd
op opgaven uit het eind van de 18e en het begin van de 19e eeuw, en dus niet
zonder meer toepasbaar voor vroeger tijden — nog afgezien van de
toenemende onvolledigheid en onnauwkeurigheid van ouder materiaal. Het is
tenslotte verheugend dat de auteur van dit handige en zeer aan te bevelen
boekwerk, dat een gat in de markt vult, niet meedoet aan het onzinnige,
wiskundig wellicht juiste, maar historisch zeker niet correcte gebruik om
oude maten in zeer veel decimalen achter de komma te berekenen.
L.C. Palm

