
LORENZ OKEN - Een tijdsbeeld 

door 

P. Smit 

(Biohistorisch Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht)* 

1. Inleiding. 

Waarom een tijdsbeeld geven aan de hand van O k e n ? Omdat 
hij m.i. de meest consequente vertegenwoordiger is geweest van een 
periode in de biologie, die kan worden weergegeven met de term na~ 
tuurfihsofie en naar mijn overtuiging is deze periode karakteristick 
voor de ontwikkeling van de Duitse biologie in de vorige eeuw en 
een van de oorzaken waardoor de Duitse biologie ook thans nog op 
een geheel andere leest is geschoeid dan bijv. de Anglo-Amerikaanse. 

Ter nadcre kennismaking, de volgende biografische gegevens ; 

L o r e n z O k e n werd geboren in 1779 in Bohlsbach in Zuid-Duitsland en 
promovcerde in 1804 in de medische wetenschappen. Reeds van 1805-1807 was hij 
proK'ssor in Gottingen en in 1808 werd hij naar ]ena geroepcn, vooral op initiatief 
van G o e t h e . Echter in 1819 werd hij gedwongen Jena tc verlaten, als gevolg 
van een verslechtering van de verhouding met G o e t h e en als gevolg van 
O k e ns dcclname ann politicke manifestaties, die de vorming van een Duitse een-
heidsstaat tot doel hadden. Na die tijd bleef hij gedurende 9 jaar buiten het univer-
sitaire leven en in 1828 werd hij benoemd tot professor in de fysiologie aan de 
nieuw opgerichte universiteit van Miinchen. In 1832 moest hij, wederom door 
politicke moeilijkheden, Duitsland verlaten en van 1832 tot aan zijn dood in 1851 
was hij werkzaam als professor in de natuurgeschiedenis en de natuurfilosofie aan 
de universitoit van Ziirich (zie voor uitgebreider overzicht bijv. L a n g ) . Als 
belangrijkstc van zijn vele wetenschappelijke geschriften wil ik noemen zijn « Lehr-
buch dor Naturphilosophie » (Lb. Natphil,), verschenen tussen 1808 en 1811 in 
5 banden (1) ; zijn « Lehrbuch der Naturgeschichte >̂ (Lb. Natgesch.), verschenen 

* Conimunicationes Biohistoricae Ultrajectinae 3. 
(1) Voor do .lamenstelling van dit artikel werd gcbriiik gemaakt van de 3e druk 

van 1843, wclke in eon band is verschenen. 
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tussen 1813 en 1827. eveneens in 3 banden en zijn « Allgemeine Naturgeschichte 
fiir alle Stande » (Allg. Natgesch.), verschenen tussen 1833 en 1841 in 13 banden. 
Tevens moet worden verraeld, dat O k e n in 1817 het beroemdc tijdschrift ISIS 
oprichtte, dat verscheen van 1817 tot 1848 in 32 banden en dat een e.ssentiele rol 
heeft gespeeld in de eenwording der Duitse wetenschap. 

2, Historische achtergrond. 

Kon Duitslands positie — in cultured en economisch opzicht — in 
de Middeleeuwen een vergelijking met landen als Frankrijk en En-
geland glansrijk doorstaan, in de daarop volgende eeuwen werd zijn 
achterstand op deze beide landen steeds groter, De directe oorzaak 
hiervan was de geringe rol welke Duitsland speelde in de nieuwe geo-
grafische ontdekkingen, waardoor het geen kolonien, geen drastische 
uitbreiding van handel en Industrie verkreeg en dus weinig of niet 
decide in de toenemende welvaart van Europa. Duitsland was het 
slachtoffer van de onderhnge verdeeldheid van de Duitse vorsten, een 
centraal leidinggevend gezag ontbrak en de vele onderlinge oorlogen 
(30-jarige oorlog bijv.) deden veel afbreuk aan de economische en 
culturele ontwikkeling van dit land. In de periode volgend op de Mid
deleeuwen komen dan ook vrijwel alle belangrijke ontdekkingen uit 
landen als Frankrijk, Engeland en Nederland. 

Vooral sedert D e s c a r t e s was er in het Europese denken een 
scherpe scheiding ontstaan tussen het materiele en het spirituele as
pect der wereld en, aangezien een logisch inzicht in het verband tussen 
beide aspecten ontbrak, werd een van beide uit het wetcnschappclijk 
denken verbannen. In de Engelse wetenschap ( N e w t o n ) , maar 
vooral in de Fransc wetenschap met namen als L a M e 11 r i e, 
H o l b a c h en H e l v e t i u s , werd het spirituele aspect verban
nen. De wetenschap ging er daarbij vanuit, dat de materie inert was 
en veranderingen slechts plaats zouden vinden onder invloed van de 
werking van uitwendige factoren. De Duitse wetenschap, die vasthield 
aan zijn 16e eeuwse tradities, kon een dergelijk mechanistisch-deter-
ministisch wereldbeeld niet accepteren : zij was volgens deze traditie 
juist geinteresseerd in het spirituele aspect. Deze controverse in het 
wetenschappelijk denken komt in de biologie tot uiting in het mecha-
nisme-vitalisme probleem, nog steeds een van de centrale problemen 
der bicvlogie. 

Typerend voor het Duitse denken is. dat men ervan uitging. dat de 
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mens een volledige en autonome kopie van de kosmos zou zijn, welke 
zichzelf zou onderhouden door zijn innerlijk geestelijk leven, op de-
zelfde — of althans analoge ^ wijze als de kosmos zou worden 
onderhouden door God. Dat betckent in wezen dus eigenlijk, dat de 
gce.stelijke ontwikkeling van de mens parallel zou lopen aan die van 
het univcrsum (vgl. M a s o n , p, 285), Filosofisah gezien betckent 
dit een objectieve vorm van idealisme, d. w. z. de wereld wordt be-
schouwd als een geestelijke wereld, maar deze wereld kan, als gevolg 
van deze parellelliteit, objectief gekend worden. O k e n drukt dit 
als voigl uit : In de mens manifesteert God zich volledig. Men was 
bovendien vooral geinteresseerd in de ontwikkeling, die overal in dc 
natuur plaats zou vinden en in overeenstemming met het uitgangspunt 
is het duidelijk. dat men zich voorstelde, dat de ontwikkeling zou kun-
ncn worden begrepen in termen van beweging van gedachten van de 
menselijke geest. O k e n zcgt dan ook : « Thicrgeschichte ist 
Wicderholung des materiellen Thierreichs im Gcistc » (Allg. Nat
gesch. IV. p. 7). Logisch vloeit uit dit uitgangspunt voort, dat de 
mens wordt beschouwd als de kroon der schepping en O k e n vat 
dit zeer letterlijk op : hij beschouwt de mens als het wezen, dat alles 
moet omvattcn wat aan hem vooraf is gegaan, zoals dc vrucht alle 
vroegcr zich ontwikkeld hebbende delen van de plant. Consequent 
basccrt O k e n zijn indeling van het diercnrijk op de organen en 
verrichtingcn, zoals die bij dc mens voorkomen. 

Deze typisch Duitse beschouwingswijze komt ook tot uitdrukking 
in con andcr actueel vraagpunt uit die tijd, n.l. of dc wereld al dan 
niet zou iijii opgebouwd uit kleine elemcntairc eenheden. Ook hierbij 
kunnen we een onderscheid maken tussen dc opvatting van bijv. 
N e w t o n , die uitging van een opbouw uit kleine, onderling gelijke 
materiele eenheden en de opvatting van bijv. L e i b n i z , die uit
ging van een opbouw uit niet materiele eenheden, eenheden van vitale 
kracht. wclke onderling qualitatief verschillend zouden zijn, elk op 
zichzelf ccn microcosmos vormend. Deze typisch Duitse zicnswijze 
van L e i b n i z vinden wij terug bij O k e n, waar hij zcgt dat 
iedcr organisme bestaat uit een « Anhaufung von Infusorien, nicht 
von soiclien vvelche schon als fertige Geschopfe herumgeschwommen 
sind, sondern von solchen, die sich nooh im schlafenden Zustande oder 
im gebundencn befinden, und erst frcy wollen und konnen, nachdem 
sic wjihrend des Wachstums cine Hiille nach der andern abgestreift 
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haben » (Allg. Natgesch. II, p, 236-237), waarbij de infu.sorien « in 
ihren Atomcn gestaltet » zijn (idem IV, p. 317). In navolging van 
O k e n zclf, zien velen hierin tevens dc eerste formulering van de 
celtheoric, Hierbij moet echter wel worden bedacht, dat O k e n deze 
thcorie niet op waarnemingen grondde, maar dat deze theorie bij hem 
op speculaticf denken berustte en, zoals U intussen wel begrepen 
zult hebben, voor O k e n was de empirische ontdckking van de 
eel slechts een bevestiging van wat hij reeds bij intuYtie wist, zodat 
hij vanuit zijn standpunt bezien ook zeker gerechtigd was te beweren, 
dat hij eigenlijk de celthcorie voor het eerst had geformuleerd. 

Dit alles betckent dus geenszins, dat dc Duitse wetenschap na dc 
Middeleeuwen, hoewel het cmpirisch onderzoek vrijwel ontbrak, tot 
stilstand zou zijn gekomen. De Duitse wetenschap was a.h.w. intro-
spectief, of, zoals H e g e l het uitdrukte, de Duitsers crceerden 
een rijke idceenwcreld ter compensatie van hun armclijk bestaan. Maar 
dit doende, en mede dank zij het bekend worden van vele fossielen 
(vgl. bijv. Allg. Natgesch. I. p. 573-840), hebben deze Duitsers toch 
iets ontwikkeld, dat van fundamentelc invloed zou worden op de 
verderc ontwikkeling van de wetenschap in het algemecn en op die 
van dc biologie in het bijzonder, n.l. het besef van historic, de idee 
dat de wereld aan veranderingen onderhevig is. De embryologie werd 
dan ook vrijwel uitsluitend ontwikkeld door de Duitse biologen en 
karakteristick in dit verband is, dat deze wetenschap zich in die tijd 
nauwelijks leende tot cmpirisch onderzoek, maar des te meer tot spe
culaticf denken. Deze nieuwe richting in het wetenschappelijk denken 
(welke kan worden aangeduid met de term natuurfilosofie) (2) had 
dan ook een enorme invloed op het toenmaals heersende statische 
wereldbeeld, dat gebaseerd was op een letterlijke interpretatie van de 
Bijbel en waarbij dus werd aangenomen, dat de wereld, zoals die toen 
was, altijd zo geweest was. 

Ik heb gemcend dit historische perspectief voor U te moeten op-
bouwen, omdat ik de indruk heb gckregen, dat men te vaak O k e n 
bcoordeelt vanuit onze eigentijdsc kriteria. En, aangezien O k e ns 
denken zo weinig aansluit bij onze direct op de empiric gcrichte scho-

(2) « Die Natur-Philo.sophio hat zu zeigon. wio das Materiale und zwar nach 
welchcn Gesetzen dassclbe entstehc... (sic) is mithin Zeugunsgoschichte dor 
Welt odor Schopfungsgeschichtc iiberhaupt... » (Lb. Natphil. § 10 on § I I ) . 
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ling, vallen de beoordclingcn van zijn werk vaak al te negaticf uit, 
waardoor te weinig licht valt op zijn ongetwijfeld grote capaciteiten 
(een fraai voorbeeld is F o t h e r g 111, bijv, op p. 44). De ont
wikkeling der Duitse wetenschap is nu ccnmaal niet te vergelijken met 
het Franse rationalisme. tot uiting komend in cncyclopaedisten of met 
de ontwikkeling in Engeland, zoals die weerspiegeld wordt in dc op-
richtingsgeschicdenis der Royal Academy (vgl. d a C . A n d r a-
d e ; M c K i e). 

Echter op een essentieie bepcrking der natuurfilosofischc beschou
wingswijze moet worden gewezen : Aan alle historische ontwikkeling 
werd tevens een definitief einde gesteld, zoals het einde van de em-
bryogenese wordt bepaald door het tevoorschijn gekomen organisme. 
In maatschappelijk opzicht werd de Duitse leefwijze gezien als ccn 
historisch eindstadiuni en. in overeenstemming hiermee, waren alle 
natuurfilosofen nationalist, sterk geportcerd voor het stichten van een 
inachtig vaderland van alle Duitssprekende volken van Europa en 
diep gekrenkt door dc Fransc overhcersing (vgl. M a s o n , p. 469). 
Na de nederlaag van Napoleon in 1813 schreef O k e n dan ook 
ccn opmerkelijk boekje, getiteld : « Ncue Bewaffnung, Neucs Frank-
reich. Ncues Deutschland », waarin hij voorstelde Frankrijk machte-
loos te maken en Duitsland sterk onder de regering van de Oosten-
rijkse keizer. Hiermee wierp O k e n zich in dc politicke strijd, wat 
nogal wat consequenties heeft gehad voor zijn verderc leven. Het 
waren politicke moeilijkheden, die hem in 1819 dwongen Jena te 
verlaten. n.l. zijn actievc dcclname aan het Wartburg Festival, ge-
houden ter herdenking van Luthers reformatic en de bevrijding van 
Duitsland, een demonstratic van nationalistisch-libcraal karakter en 
het waren politicke moeilijkheden van soortgelijke aard, die hem 
dwongen in 1832 Duitsland voor gocd te verlaten. Maar O k e n s 
nationalisme (3) is voor de ontwikkeling der Duitse wetenschap in 

(31 Ter illustratie van dc belangrijke rol. welke O k e n speelde in het Duitse 
nationalisme, wil ik hicr P o l l e n s « Deutsches Burschenlied » aanhalen : 

« Oken, Dir zum Ruhm 
Flammt Deutschlands Rittertum 
In uns aufs Neu ! 
Neu wird das alte Band 
Wach.scnd wie Feucrsbrand. 
Altdeutsche Trcu ». 
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het algemcen, en voor die der biologie in het bijzonder, van eminent 
belang geweest en wel dank zij twee zeer belangrijke initiatieven, 
ingegeven door nationalistische overwegingen, Het eerste betreft dc 
oprichting van het welhaast legendarische tijdschrift ISIS, welks inhoud 
het gehele gebicd der wetenschappen bestreck behalvc de jurispru-
dentic en dc thcologic. Het tijdschrift diende als bindend element van 
alle Duitse wctenschapsbeoefenaren en propagecrdc de Duitse cen-
heid en was als zodanig dus tevens politick gericht. Bovendien ves-
tigde het de aandacht op dc ontwikkeling der wetenschap in het bui-
tcnland, waardoor het trachtte de Duitse wetenschap uit zijn isolcmcnt 
te verlossen. Het tweede belangrijke initiatief betrof de oprichting 
van de « Jahresversammlung deutscher Naturforscher und Arzte », 
waarmee O k e n dezelfde doelstellingcn nastreefde als bij zijn op
richting van ISIS, Na veel moeilijkheden vond de eerste vergadering 
in 1822 plaats. Hoc zeer deze zaak door de Duitse vorsten met argus-
ogen bekeken werd, moge blijkcn uit het feit, dat de deelnemers zich 
niet wensten te laten rcgistreren en uit het feit, dat Metternich in 
Oostenrijk de eventuele bczockers crop wees, dat het tegen hun eigen 
belangen indruiste deel te ncmen aan deze vergaderingen. Maar de 
Pruissische regering zag weldra in, dat beschcrmcnde controle beter 
was en zo krecg de vereniging op den duur overheidssteun en werd dc 
staat zclf gastheer. 

W e hebben tamelijk lang stilgestaan bij dit maatschappelijk aspect, 
maar dit aspect is een onmisbaar ondcrdcel van het tijdsbeeld. En, 
aangezien bewustzijn nooit iets anders kan zijn dan bewust bestaan 
(vgl. S m i t , 1958), kan dit ons vaak veel leren over algemene 
gedachtengangen en inderdaad zien wc dan ook deze typische histo
rische beperktheid van O k e n ook tot uitdrukking komen in zijn 
natuurgeschiedenis en zijn natuurfilosofie. Zoals volgens hem in maat
schappelijk opzicht het einde ligt bij de Duitse leefwijze, dc Duitse 
ecnheid, de keizer, enz., zo is het eindpunt van zijn systeem de mens, 
als einddoel der Schepping ; in de mens manifesteert God zich vol
ledig, zcgt O k e n immers. En daarom gaat hij bij het opstellen 
van zijn systeem der natuur van de mens uit, dus bepaald niet vanuit 
een historische volgordc. In samcnhang hiermee necmt O k e n aan, 
dat de Schepping voltooid was bij het ontstaan van de mens. Alle 
geslachten zouden weliswaar oorspronkelijk geschapen zijn, maar niet 
noodzakelijkerwijzc op dezelfde tijd, zoals de fossiel-vondsten hebben 
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I 
wccfscls 

::= merg 

II 
anatomische 

systemen 
— schede 

Water (spijsvert.) I. ccUen 
Aarde (vocding) 2. vatcn 
Lucht (adcmh.) 3. spiraalv. 

4. schors = celsyst. 7. wortel — ci 
5. bast ^ adersyst. 8. Stengel = : 
6. hout - spiraalv. syst. 9. blad = spi 

Alle anatomische systemcn en organen zijn dus herhalingen van de weefi 
Binnou dit systeem wecr parallcllcn — bijv. de wortels kan men weer als 

naar de wccfscls in cclwortels (schimmcls), aderwortels (mo; 
naar dc anat. syst. in .schorswortels, bastwortels, houtwortels 
naar dc organen in gcwone wortcls. stcngclwortcls (wortelsl 

O]) tirond v.ui lictzelfdc parallellismo wordt het plantenrijk ingedeeld ; 

^ Klasse 1 
Cclpianten (schimmcls) 

Klasse 2 
Adcrplanten (raossen) 

Klasse 3 
Spiraalvatplantcn (varcn 

Ic ruid Mcrgplanton (Acotylcdonen) 
wccfsclpiantcn (I) 

2c land Schedeplanten (Monocotylcdonen) 
= anat. systeemplanten (11) 

r 

5c land Orgaanplantcn (Dicotyledoncn) 

Stock » planteu (monopetalcn) (III) .J Stengelplanten 

Klasse 9 
txxjfplantcn 

Klasse 4 
Schorsplantcn (gra.ssen) 

Klasse 5 
Bastplanten (Iclics) 

Kla.sse 6 
Houtplanten (palmcn) 

Klasse 7 
Wortelplanten 

Klasse 8 

Bloc.scmplantcM (polypctalcn) (IV) 

Vruchtplantcn (apctalcn) (V) 

Klasse 10 
Zaadplanten 

Klasse 11 
Stamperplanten 

Klasse 12 
Bloemplantcn 

r Klasse 13 
Nootplanten 

Kla.ssc 14 
Pruimplanten 

^ Klasse 15 
Besplanten 

Klasse 16 
Appelplanten 



lEL 

II IV 

organen 

ck = bloesem 

V 

" vrucht 

chorssyst. 10. zaad = wortel vrucht 
': bastsyst. 11. stamper z; stengel = 
of houtsyst. 12. bloem — blad wortel + 

.Stengel 4-
loof 

13. noot 
14. pruim 
15. bes 

16. appel 

meest 
samengest. 

vrucht 

deze weefsels zclf corrcspondercn wecr met dc clementen. 
bdelen ; 
piraalvatwortels (hogerc planten) 

ofwortels (luchtwortels) 

Orde I mcrgschimmels 

Ordc II schcdcschimmels 

Orde III « Stock » .schimmcls 

Orde IV bloesemschimmels 

Orde V vnichtschimmels 

r celschimmels 
I nder.schiinmels 

spiraalvatschimmcls 

I schorsschimmcls 
^ bastschimmels 

houtschimmels 

Ook tus.scn celplanten, adcrplanten, spiraalvat
plantcn, enz. kunnen onderling wecr parallel-
len worden gevonden (vgl. Allg. Natgesch. 

m). 



gelcerd. Alle bestaande vormen zouden zich uit deze oorspronkelijke 
geslachten hebben ontwikkeld onder invloed van veranderingen van 
standplaats, licht, tcmperatuur, vochtighcid, enz,, maar ook door kruis-
bestuiving. Maar thans zou dc aarde niet veel meer verandcren, want, 
zcgt O k e n , dc plant- en diersoorten, zoals de Egyptenaren die 
kenden, zijn precies gelijk gebleven. Weliswaar zouden heden ten 
dage nog wel lagere watcrplantcn en schimmcls spontaan ontstaan, 
maar dat verandert niets aan deze toestand, aangezien alle omstan-
digheden die op aarde realiseerbaar zijn ook inderdaad reeds in het 
verleden gcrealiseerd zouden zijn (vgl. Allg. Natgesch. II, p. 255 en 
256) (4). 

3. O k e ns leer. 

Thans hebben wc wel voldoende clementen verzameld om een aan-
tal grondprincipes van O k e ns leer nader te beschouwen. Bij de 
uitwerking van zijn natuurgeschiedenis tracht O k e n al zijn ken-
nis (en dat is enorm veel) samen te vatten in een groot deductief 
systeem. De opbouw van dit systeem vindt hoofdzakelijk plaats langs 
intuitieve weg : « Um so zu schaucn, muss man in der heiligcn Nacht 
geboren sein » zcgt O k e n zclf. Zijn methode van wetenschappe
lijk onderzoek bestaat hieruit, dat hij de resultaten, die plotseling in 
zijn hoofd opkomen a.h.w. grijpt, zonder zich verder af te vragen 
waar deze gedachten zclf vandaan zijn gekomen. Typerend is de be-
schrijving van de ontdckking van zijn theorie, waarin hij postulcert, 
dat de schedel zou zijn opgebouwd uit wervels : In het bos vond hij 
een recenschedcl en daarbij zcgt hij : « Aufgehoben, umgekchrt, an-
gesehen, und cs war geschehen, Es ist cine Wirbclsaule, fuhr es mir 

(4) O k e n is gccn evolutionist in dc moderne zin van het woord ; « (Zeit) ist 
kcin Fortfliesscn, sondern cine Wicderholung cines und desselben Actes, nehm-
lich des Uractes » (Lb. Natphil. § 74) ; « Leben ist Bewegung im Kreise » 
(idem. § 89). W e kunnen hot dus zeker in zijn algemeenheid niet eens zijn met 
H of f d i n g. die schrijft dat O k e n was ; « The only one of the philo-
.sophers of Romanticism who believed in a real historical evolution, a real 
production of new species » (p. 449). Evenmin met S t e r n e , die schrijft 
dat O k e n : « sich stark an Lamarck anlehnte » (p. 574). Maar ook kunnen 
we het zeker niet eens zijn met hen, die de langzame vooruitgang van dc 
cvoluticgedachte in de eerste helft der vorige eeuw aan de verderfelijke invloed 
der natuurfilosofie toeschrijven (vgl. S t r e s e m a n n , p. 190), 

74 



wie ein Blitz durch Mark und Bein, und scit dieser Zeit ist der Scha-
del eine Wirbclsaule » ( R a d l II, p. 93). 

a. Constructie der wereld uit vier oerelementcn. 

O k e n tracht de wereld op tc bouwcn uit 4 oerelementcn, een 
gcdachtc die reeds bij dc Gricken kan worden gevonden in het vier-
kant van P y t h a g o r a s en nog duidelijker bij E m p e d o c 1 c s 
(vgl. S c h u m a c h e r , p. 105 e.v.). In het verleden, zcgt O k e n 
(vgl Allg, Natgesch. I, p. 13-24), toen de aardmassa zich vormdc uit 
de oermassa, waren er reeds 3 oerelementcn aanwezig, water, lucht 
en vuur. Deze 3 oerelementcn konden onderling geen verbindingen 
vormen en dus ook geen concrete dingen. En, aangezien de natuur
geschiedenis nu juist dc kennis van het afzonderlijke, concrete ding 
tot doel heeft (Allg. Natgesch. I, p. 3), blijft de studie van deze 3 
oerelementcn dus buiten beschouwing. Zij vormen het object van on
derzoek van wetenschappen als wiskunde, natuurkunde en scheikunde 
(Allg. Natgesch. II, p. 4) . Echter met het ontstaan der aarde als 4e 
oerclement, konden wel verbindingen ontstaan, omdat deze aarde zich 
met elk der aanwezige 3 clementen kon verbinden en daardoor werd 
tegelijkertijd natuurgeschiedenis mogelijk. Afhankclijk van de aard 
van de verbinding ontstonden verschillende rijken : 

le rijk : mincraalrijk, ontstaan uit verbinding van 
aarde met of water, of vuur, of lucht. 

2e rijk : plantenrijk, ontstaan uit verbinding van 
aarde met water + lucht. 

3c rijk : diercnrijk, ontstaan uit verbinding van 
aarde met water + lucht + aether ( = vuur). 

Deze rijken zijn op zichzelf weer zeer regelmatig opgebouwd. W e zuUen dit in 
het kort demonstreren aan de hand van het mineraalrijk (vgl. Allg. Natgesch. I, 
p. iii-xxiii). Aangezien de aarde zich met elk der andere oerelementen kan verbinden, 
kunnen we de volgende 4 klassen onderscheiden : 
le klasse : aarde in zuivere vorm 

2e klasse : aarde - j - water ^ jplossing ^ zouten 
3e klasse : aarde -f- lucht ^ verbranding ^ brandstof 
4e klasse : aarde + vuur ^ smelten ^ ertsen 

Het meest voor de hand liggende, dat vervolgens kan gebeuren is, dat deze 4 
klassen op elkaar gaan inwerken, waardoor het chemische karakter wordt gewij-
zigd en waardoor binnen clke klasse wecr 4 orden kunnen ontstaan. Z o krijgen 
we voor de eerste klasse ; 
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lo ordo : ziiivoro a.irdcn, die zclfs niet onder invloed van 
zuren veranderen ^ Kiczelaardcn 

2c ordc : zout ^ aarden ^ toonaarden 
5e orde ; brand ^ aarden ^ talkaarden 
"Ic orde : erts ^ aarden ^ kalkaarden 

Doze orden kunnen zich weer onderling verbinden. bijv. kiezelaarde met toon-
aarde. enz. en zo ontstaan taxa van lagere ordc, genaamd s? ZUnfte », « Sippschaf-
ton ». « Sippen » en ten.slottc .soortcn. Het is duidelijk, dat op deze wijze een gc-
slotcn systeem ontstaat, waarvan het aantal clementen precies is te bepalen. Op 
.ui.ilogc, hocwol ingcwikkclder wijze. worden het plant- en diercnsystecm opge
bouwd en U bogrijpt hieruit tevens, dat de evolutie op ccn zeker moment moet 
zijn opgohouden. omdat eenvoudigweg alle mogelijkhedcn gcrealiseerd waren. 

b. Parallcllismen. 

Overal in de natuur vindt O k e n parallcllcn en we zullen dit 
principe in het kort demonstreren aan dc hand van zijn indeling van 
het plantenrijk. Ter wille van de overzichtelijkhcid werd een schema 
opgestcld aan de hand van Allg. Natgesch. II & III. 

Een vergelijkbaar systeem is op te zetten voor het diercnrijk, zij het 
van nog ingcwikkclder constructie (vgl. de tabellen in de delen V, 
VI en VII van de Allg. Natgesch.). 

Dit opsporen van parallellen is wel het hoofdkcnmcrk van O k e ns werk. 
Zo zouden er tallozc parallcllcn bestaan binnen de plant of het dier (waarover 
we hieronder nog onkelc voorbcelden zullen tegenkomen), maar ook tussen planten 
en dieren over en wecr : de wortel zou overeenkomen met het geslachtsapparaat. 
dc Stengel mot do darm, het blad met kieuw(bladen) of long, de spiraalvaten met 
luclitkanalen, enz. (vgl. Lb. Natphil.). Dit parallellisme zou ook een rol spelen bij 
de systematische indeling. Zo zouden wortelplanten overeenkomen met de wormen. 
dc stengelplanten met dc krabbcn, de loofplantcn met de sprinkhanen, de zaad
planten met dc muggcn. de stamperplanten mot de bijen, dc bloemplantcn met de 
vlinders, de vruchtplantcn met dc kevers (vgl. Lb. Natgesch.). 

Bchalve met hot plantenrijk zou het dicrsystccm ook gecorrolcerd zijn met de 
(anorganische) clementen. Zo zouden dc slijradiercn overeenkomen met de aarde, 
de schaaldicrcn met het water, dc geringde dieren (wormen, insectcn) met de lucht 
en de gewerveldc dieren met het licht. Binnen de gcwervelde dieren zouden de 
vissen wecr overeenkomen mot de aarde, dc amfibieijn met het water, de vogels 
mot dc brandstof en de zoogdiercn met dc metalen (Allg. Natgesch. II, p. 5). Op 
dezelfde wijze als er parallcllcn zouden bestaan tussen de weefsels der planten en 
de clementen. kan men bij dieren de volgende parallellen vinden : een aard-orgaan 
(vaatstclsel. of meer nog : het bloed), een waterorgaan (darrakanaal) en een lucht-
orgaan (longen of kicuwen) (Allg. Natgesch. I, p. 9) en tenslotte nog een vierde 
:; wodurch die geistigcn Erschcinungen der Natur, wie Licht, Magnetismus, Elec-
tricitat, Chemismus, Gravitation oder Cohasion vermittelt werdcn. Der Parallelismus 
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zwischen Natur und Organismus geht daher bis ins Einzelne » (Allg. Natgesch. 
IV, p. 200). 

Deze correlatie met psychische aspecten komt tot uiting in de leer der tempera-
menten. Temperamenten ontwikkelen zich o.i.v. de orageving en deze is de lucht. 
Deze lucht kan slechts veranderen o.i.v. water en van warmte — lucht zonder 
water is droog, met water vochtig, zonder warmte koud, met warmte warm. Zo 
kunnen we de volgende combinaties krijgen : 

1) lucht -\- water — warmte = vochtig + koud = milieu der vissen, brengt het 
flegmatische temperament voort. « Der Phlegmatiker hat fischartige Eigenschaf-
ten : Trag und gleichgiiltig. ohne Kunsttrieb ». 

2) lucht + water -f- warmte = vochtig + warm = milieu der amfibieen, brengt 
het melancholische temperament voort : « Der Melancholieker hat amphibien-
artigen Charaktcr : lauernd. ruhig, plotzlich hervorsturzend und zerstorend ». 

3) lucht — water -f- warmte = droog + warm = milieu der vogels, brengt het 
sanguinische temperament voort : « Der Sanguiniker hat vogelartigen Leichtsinn, 
Thatigkeit mit Beweglichkeit, Musik, Kunsttrieb und Geschick ». 

4) lucht — water — warmte = droog -|- koud = milieu der zoogdiercn en brengt 
het cholerische temperament voort ; « Der Choleriker hat die Eigen.schaften 
der Saugethiere : abgemessen, arbeitsam, ruhig aber auffahrend » (Allg. Nat
gesch. IV, p. 322. 323). 

Dit parallelhsme zet zich ook voort in de kleuren : geel (aarde), groen (water), 
blauw (lucht), rood (vuur) (Lb. Natphil. § 372: Allg. Natgesch. II. p. 61-62) en 
in de mineralen : oerstoffen, zoals kool-, zuur- en waterstof zouden de weefsels 
der mineralen zijn en stoffen als metalen, zwavel, aarden, logen en zuren de ana
tomische systemen (Allg. Natgesch. I, p. iii-iv). Maar ook worden de parallellen 
doorgetrokken tot in de kosmos : mineralen zouden aardelement-individuen zijn, 
planten planeet-individuen, dieren wereld-individuen (Allg. Natgesch. II, p. 5) (5). 

(5) Al dit zoeken naar parallellen klinkt ons zeer fantastisch in de oren. Hierbij 
moet dan echter wel worden bedacht, dat de anatomie in die tijd sterk in 
opkomst was en er enorme aantallen nieuwe organismen bekend werdcn, zodat 
er een enorm feitenmateriaal was verzameld, dat op ordening wachtte, Voor 
de ordening van dit materiaal was het vinden van die verbanden tussen de 
verschijnselen, welke wij thans aanduiden met de termen analogic en homologie, 
zeer belangrijk. Evcnwel deze termen waren toen nog niet deugdzaam gedefi-
nieerd en afgegrensd, terwijl ook vermenging optrad tussen morfologische en 
fysiologische analogieen, waarvan verderop voorbcelden zullen volgen. Het lijkt 
ons derhalve logisch te veronderstellen, dat O k e n , bij ontstentenis van een 
duidelijk inzicht in het principe der onderlinge bloedverwantschap, a.h.w. een 
deductief systeem heeft geschapen, waarbij hij volgens het analogie-homologie 
principe a.h.w. extrapoleerde naar velerlei gebicd en zo tot zijn alomvattend 
systeem van parallcllismen is gekomen. waarmee hij overigens bij zijn tijdge-
noten enorm veel succes heeft geoogst. 

Het verwijt, dat O k e n zelf te weinig praktisch biologisch werk heeft be-
dreven en daarom tot deze speculatics zou zijn gekomen, gaat niet op. want 
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Het sprcekt na het voorgaande vanzelf, dat volgens O k e n het 
parallcllisercn tot een natuurlijk systeem moet leiden en dit systeem 
zou tevens een inzicht gcvcn in de wordingsgcschicdcnis van het or-
ganismenrijk. Maar het is geen filogcnetisch systeem, maar de reali-
satie van ccn soort oeridee, wclke zich a.h.w. met mathematischc (6) 
zuivcrhcid laat volgen. Het is derhalve ook eindig, want er moeten 
binnen het plantenrijk 16 klassen zijn en de klasse der schimmcls 
moet in 5 orden verdeeld zijn, enz. 

c. Analogic als methode. 

Het doortrckken van deze parallellen kan volgens O k e n onze 
kennis der natuur vergrotcn. Zo was de functie van dc spiraalvaten 
ten tijde van O k e n zeer onduidelijk en het werd dan ook van 
verschillende zijden bestrcden, dat deze vatcn lucht zouden bevatten 
(vgl. Allg. Natgesch. II, p. 185). O k e n reageert hierop met te 
zeggen, dat alleen een studie van de totale samcnhang van de levcnde 
wereld ons ccn inzicht kan verschaffen. Weliswaar kunnen experi-
menten en waarnemingen ons naar de vcrklaring der verschijnselen 
toeleiden, maar op zichzelf kunnen zc deze vcrklaring of de theorie 
niet voortbrengen! Derhalve loste O k e n dit probleem op met 
de volgende woorden : « Ich habe schon friiher bemerkt, dass der 
iibercinstimmende Bau der Spiralgefasse mit den Luftrdhrcn der In
sectcn auch ein wichtiges Zeugniss fiir die glcichc Verrichtung ab-
Icgt » (Allg. Natgesch. II, p. 200-201 ; vgl. ook idem, IV, p. 155). Let 
U vooral op het woordje « Zeugniss », hetgeen de nadruk legt op de 
onfeilbaarheid der methode. 

Tot welke absurditeiten een consequente doorvoering van deze me
thode kan leiden, mogc worden gcillustrccrd aan het volgende voor-

zijn door de veelzijdigheid van zijn ondcrzoekingen beroemd geworden tijd-
genoot ] . F . M e c k e l , maakte ook de meest ver-rijkende vergelijkingen 
(vgl. R u s s e l l , o.a. p. 91-92), ondanks het feit, dat hij de « Duitse 
Cuvier » werd genoemd (idem, p. 101). Volgens Z i m m e r m a n n (p. 368) 
gaat dit parellelliseren terug op P a r a c e l s u s . Bovendien : M e y e r -
A b i c h stelt O k e n op een lijn met C u v i e r en G e o f f r . S t . 
H i l a i r e (I.e., p. 189). 

(6) De wiskunde in het algemcen en het getal in het bijzonder spelen een belang
rijke rol in het systeem van O k e n , hetgeen ook weer wijst in de richting 
van P y t h a g o r a s . W c zullen cr hier niet verder op ingaan. 
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beeld ; De armen, zcgt O k e n , kunnen worden beschouwd als 
een nieuw, naar buiten gericht ribsysteem en daarbij zou dan waar-
schijnlijk ccn vinger overeenkomen met de neus, een ander met het 
oog, een derde met de tong, een vierde met het oor en een vijfdc met 
het gevoelszintuig. Welke laatstc wel de middclvinger zou zijn, om
dat hij de langste is. Maar ook zegt hij, moeten in het hoofd de Icde-
matcn wecr terug tc vinden zijn en wel, dc armen in de bovenkaak, 
de voeten in de onderkaak, terwijl de tandcn overeenkomen met de 
nagels of klauwcn en daarbij weer de hoektand met dc duim, enz. 
(idem, IV, p. 170-171 ; vgl. ook VII, p. 693). Tot welke merkwaar-
dige opvattingen O k e n langs deze weg komt, zullen we in een 
andere bijdrage uiteenzettcn. 

d. Relatieve autonomic der delen en het principe der rccapitulatie. 

De hoofdzaak is, zegt O k e n , dat de mens zichzelf leert ken-
nen, want al zijn delen, fysicke zowel als psychische, zijn over het 
diercnrijk verdeeld. « Das Thicrreich ist dem auseinandergclcgten 
Menschen » zegt hij (Allg. Natgesch. IV, <p. 8) (7). Op dezelfde 
wijze is het « Pflanzenreich nichts anderes als eine einzige Pflanze 
in ihre Theile zerlegt » (Allg. Natgesch. Ill, p. 27). De verschil
lende delen kunnen daarbij een min of meer zelfstandig bestaan lei
den en daarbij als ccn rclaticf zelfstandig element rondzwemmen, 
-vliegen, of -lopen en zo zouden cr dieren zijn, die bijv. uit nicts 
anders bestaan dan uit een darm, zoals de polypcn en dieren met 
alleen een darm en een vaatstclsel plus een lever, zoals mossels en 
slakken. Er zijn « so viele cinscitige Ausbildungen von Organen... 

(7) Soms moeten we blijkbaar van het dier naar de mens om tot inzicht te komen. 
Ik citeer hier uit Allg. Natgesch. IV, p. 120-121 : « Indessen findet man gewisse 
Knochen. welche doch entschieden aus mehreren zusammengesetzt sind, wie 
das Schulterblatt, der Unter- und Oberkiefer, auch bey den unreifsten Saug-
thieren nur aus einem Stiicke bestehend. In solchem Falle muss man dieselben 
Knochen bey den Vogcln, Amphibien und Fischen vergleichen, wo man sie 
dcnn meist lebenslanglich in ihre wesentlichen Stiicke gctrennt findet. Schon 
hieraus ergibt sich hinlanglich, wie unmoglich es ist, den menschlichen Leib 
kennen zu lerncn ohne die vergleichende Anatomie ». 
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als iiberhaupt Organc in die Idee der Thienheit gehorcn » ( O k e n 
& K i e s e r , p. 103) (8). 

Embryologisch onderzoek had aan het licht gebracht, dat er een 
merkwaardig verband bestaat tussen dc ontwikkeling in het ci en de 
mate van ontwikkeling van de diverse klassen van dieren en wel 
zodanig, dat het meest primitieve cmbryonale stadium slechts de or
ganen der infusorien bezit en dan achterecnvolgens die van dc poly
pcn, kwallen, mosselen, slakken, enz. « Diese Ansicht von der Natur 
forderte die genaueste Vcrglcichung derjenigen Organe, welche in 
einer jeden hohcren Thierclasse neu zu den andern hinzu kommen » 
(Allg. Natgesch. IV, p. 468; vgl. ook VI, p. 714-715). Dit is de 
biogenetische grondwet in ccn idealistischc vorm, door O k e n in 
de volgende woorden weergegeven ; « ... die Entwicklungsgeschichte 
im Ey (ist) nichts anderes als eine Wicderholung der Schopfungs
geschichtc der Thierclassen » (Allg. Natgesch. IV, p. 470) en elders 
hect het « das Thicrreich (ist) der durchleuchtende Embryo des Men
schen » ( O k e n 6 K i e s e r , p. viii). 

e. De « Stufcnlcitcr » (hierarchic). 

Zoals wc in dc vorige paragraaf hebben gezien, is iedere dierklasse 
(of taxon van lagere rang) gckarakteriscerd door het uitsluitendc 
bezit van specifieke organen en zou alleen bij de mens vereniging van 
alle organen plaats vinden. Het diercnrijk valt tc verdelcn in ver
schillende gradaties van « verstiimperte Menschen » (Lb. Natgesch., 
p. 8), dus zou men dc dieren in ccn reeks van steeds grotere com-
pletie kunnen plaatscn. Deze reeks zou naar beneden kunnen warden 
voortgezet naar plant- en mincraalrijk. Zo zou de plant een half 
voltooid dier zijn, dat in zijn ontwikkelingsgang is blijven steken, juist 
op ihet moment dat zijn voortplantingsdclen klaar waren en zijn be-
wcgingsdelcn en gevoelsdclcn op het punt stonden gcvormd te wor-

(8) In zijn Allg. Natgesch. V, p. 3 maakt O k e n echter de volgende restrictie 
(een restrictie waarvan overigens nergcns in de door mij geziene literatuur 
melding werd gemaakt) : « Es ist keineswegs gemeynt. dass die Thiere, welche 
eine Classe ausmachen, nur aus einem einzigen Organe bestehen : sondern dass 
nur eines iiber die andern vorherrsche oder zuerst in der Reihe der Thiere 
auftrete, wie z.B. das Herz bey den Muscheln und Schnecken, die geringelte 
Haut bey den Wi'irmern, die gelenkigcn Fiisse bei den Krebsen... » enz. 
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den. De ingewandsdieren (poliepen, koralcn, kwallen) zouden de 
eerste vrij geworden bloemcn zijn. Op dezelfde wijze komt O k e n 
ertoe kristallcn embryonen tc noemen, die niet verder groeien (Allg. 
Natgesch. I, p. 12). 

Aldus ontstaat een doorlopendc recks, een « Stufcnleiter » ge
naamd en clke ontwikkelingsgang klimt a.h.w. deze « Stufcnlcitcr » 
tot een bcpaaldc hoogte op, waarbij alleen de mens hem hclemaal 
opklimt. Dc mens zou alleen kunnen ontstaan onder de meest ideale 
omstandigheden ; zijn deze niet aanwezig dan zou er een lagerstaand 
organisme ontstaan. Door de hoogte waarop wordt gestopt, wordt dc 
rang in het systeem bepaald en ccn dier (of plant) wordt hoger ge-
klassificeerd naarmate het meer organen gemeen heeft met het hoofd-
dier (i. c. de mens dus). « Jedes Tier steht daher iiber dem andcrcn. 
Nie stehen zwei auf gleicher Ebene », zcgt O k e n . S t e r n e 
wijst cr in dit verband m.i. terecht op, dat deze idee van de grote 
« Stufcnleiter » des te meer aan inhoud ging winnen, naarmate de 
anatomie der hogerc dieren beter bekend werd en deze kennis nam 
juist in O k e ns tijd snel toe. Een ding moge hier nog eens in het 
bijzonder worden benadrukt : deze indeling van O k e n in hogere 
en lagere organismen heeft niets te maken met fylogenetischc ver-
wantschap, hetgeen nog eens duidelijk moge worden gemaakt aan de 
hand van het volgende citaat : « Ihr Rang (der Classe) wird nicht 
durch die Zeit oder das Alter bestimmt; sondern durch den Werth, 
oder das Gewicht, oder die Zahl der Organe... So ist alles neben 
und zugleich iiber einander und um einander ; alles nach gleichcm 
Plan, und dennoch alles ganz ungleich » (Allg. Natgesch. Ill, p. 374-
375 ; vgl. ook hetgeen gezegd is in opmcrking 4) (9). 

(9) Vrijwel al O k e n s uitsprakcn wijzen in de richting van een consequente 
toepa.ssing van het bcginsel der ononderbroken <; Stufcnleiter » en alle door mij 
gevonden aanhalingen. recensies, kritieken c.d. gaan er ook van uit, dat O k e n 
dit inderdaad doet. Daarom wil ik hicr een plaats in O k e n s werk aan
halen, waar hij een duidelijke restrictie in dit opzicht maakt : « Man kann es 
nicht genug sagen, dass es keine Leiter in der Natur gibt. sondern Treppen neben 
und iiber einander. Ich habe gezeigt, dass jede Thierclasse wieder von unten 
anfangt; dcnn, indem ein neues anatomisches System oder ein ncues Organ 
hinzutritt, mussen die andern glcichsam wegen neuer Kraft-Anstrengungen ver-
kiimmern, und das ncue System .selbst kann nur mit seinen ersten Elementen 
anfangen ; daher sinkt die ganze Organisation herunter in Gestalt und Kraft 
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Hicrvoor hebben we echter gezien, dat deze « Stufcnleiter » is 
opgebouwd uit een regelmaat van parallellen. Zo hebben we bijvoor-
beeld in dc Tabel gezien hoe de indeling der schimmcls aan rcgcls 
is gebonden, rcgcls die hun oorsprong vinden in dc wetten, die ten 
grondslag zouden liggen aan dc plantenorganen. Dit betckent, dat alle 
onderlinge verschillen der schimmcls daarop zouden berusten, dat zij 
cr alsmaar naar streven de bouw der andere organen, zoals aderen, 
spiraalvaten. bast, wortel. bloem en vrucht tc bereikcn, zonder daar 
nochtans in te slagcn. Zouden zij nl. werkclijk vatcn, spiraalvaten 
enz. krijgen. dan waren zij geen schimmcls meer. maar mossen, va-
rens, enz. Het blijft dus bij een streven, zonder dat het ooit tot rea-
lisatie komt (vgl. Allg. Natgesch. Ill, p. 29 ; dit streven zou ook bij 
dieren voorkomen, vgl. hiertoe idem IV, p. 584). 

Echter dit streven kan wel gcrealiseerd worden en dat is in het 
verleden meermalen gebeurd, want er is hoger geklommen op de 
« Stufcnleiter ». Zoals we in de Tabel hebben gezien, is de eel de 
oerbron van alle vegetatieve systemen. Een van deze vegetatieve 
systemcn, nl. het systeem der arterien, is op zijn beurt weer de oer^ 
bron voor een nog hoger niveau, het dicnt nl- als voorbeeld voor de 
animale systemcn (Allg. Natgesch. IV, p. 116-120; 155-156). nood-
zakelijk voor het ontstaan van het diercnrijk. Hierbij moet worden 
opgemcrkt, dat dc vegetatieve systemen de clementen der planeet 
zouden verwerken, nl. aarde (voeding), water (spijsvertering) en 
lucht (ademhaling), terwijl de animale systemen zidi bezig zouden 
houden met fysische activiteiten, nl. zwaarte en gestalte van het li-
chaam (gebeente). beweging (spierstelsel) en het lichtproccs (zenuw-
stelsel). De eerste zouden zich bezig houden met planctairc verrich
tingcn, de twecdc met kosmischc. 

L;IKI ill dor Manchfaltigkeit ihrer cinzclnen Verzweigungen. Es ist das erste 
Insoot (itlonbar unvollkoramencr als die letzte Schnecke : die erste Fisch un-
volkommcner als das letzte Insect ; der erste Lurch unvoUkommener als der 
Hoiht : dor erste Vogel un\'ollkommencr als das Crocodill ; die Maus unvoU
kommener als der Strauss » (Allg. Natgesch. VII, p. 695) (Dit citaat vormt 
overigens tevens een fraaie illustratie van de toepassing van G o e t h e s com-
pi-n.satic principe, vgl. M e y c r - A b i ch* p. 190). Aan S t e r n e s uit-
spraak : « Es wurde nun Okens Vcrhangniss, dass er diese Annahme einer 
geradlinigen Stufcnleiter auf dass gesammte Reich des Lebens anwenden woU-
te », moot dan ook zeer zeker enigc restrictie worden loegevocgd. 
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Ter illustratie van O k e n ; ; (lodachtoiuiang UMIICII U'O ili- mtworking van dit 
voorbeeld in grote lijncn volgen. .Stol II ccn groot hlnodvat voor. hijv. de aorta. 
dan kan men dit beschouwen als con buis met ringon. Denken wo nu de functie 
van deze aorta weg, zodat de beenringen met de crtussen liggende spieren zelf-
standigc clementen worden, dan hebben we een recks wervels met -schijven ertussen, 
die als ccn buis iets omhult, i. c. zenuwweefsel, en daarmee is een vegetatief 
systeem overgegaan in een animaal systeem. En in analogic hiermee moeten wo 
aanncmcn, dat alle andere bcendcren zijn ontstaan uit ringen. die om kanalcn waren 
golegcn, welke ringen zich sterk zouden hcblion vorlcngd en van onder en bovcii 
zouden zijn dichtgegrocid. 

M.iar ook een ander animaal systeem. nl, het spiorsystoem, zou ontstaan zijn 
nil het ader.stel.sol en wel uit hot h.irt, als zijnde de meest volkomen spier. Donken 
wo on.s nil ook nog in plaats van de blocdzuilen twee lange bcendcren. welke in 
lu'l niiclden van het hart onderbroken zijn, dan hebben we bovendien een kring 
v.in spieren, ^o• l̂s zc zich rond alio gowrichten bevinden. Hot lijkt mo intercs.sant 
dii in t o k e n s eigen w<iorden wecr to geven als procve van formulering : « Das 
Herz ist (l.ih,-r ziigloitli diis Vorbild der Golonkbildiiiu], unci die Goloiiko sind 
Her;en, Wt'lohe statt Blut (oino vegetative Masso) zu oiilhalten und zu bcwogen. 
Knochen (eine animale Masse) enthallon und in Bewegung set^en .?• (Allg. Natgescli. 
IV, p. 125). 

Ht t ZtnuwiittLel Zclf, ttusiotti-, komt ook vocrt uit het bloed..aat^tclscl, want 
het ii niets anders dan rustig (en daardoor animaal) geworden bloedmassa. 

Vervolgen we nu tenslotte de hierarchic en het parallellisme binnen 

het organisme op het hoogste niveau, nl. dat der vijf zintuigen, daii 

beginnen we. met de 3 vegetatieve zinnen, de tast. de reuk en de 

smaak, zijnde de verbindingen van het zenuwstelsel met de 3 vege

tatieve systemen : de huid, de longen en de danii . 

Een hoger zintuig is het oor en dienovereenkouistig zi)ii de biii-

dingen met andere systemen groter ; de iedematen zouden worden 

herhaald in de gehoorbeeotjes, de darmeji in de half-cirkelvormige 

kanalen en dc luchtkanaleu in het slakkenhuis. De eerste zouden de 

harde instrumenten zijn w d k e de tonen voortbrengen, de tweede 

welke deze tonen opnemen en tegelijkertijd verLeren en de laatste 

welke ze moduleren, op elkaar afstemraen eii lu de hersenen laten 

verschijnen : « So wirkt vvieder ein ganger thierisolier Leib. gleichsam 

ein kleines Tliier im Kopfe » (Allg. Natgesoh. IV, p. 284) . 

Het allerhoogste orgaan is het oog. Hierin zouden zich niet alleen 

de animale systemen, zoals zenuw-, spier en beendersysteem her

haald hebben, maar ook alle ingewandssystemcn zouden in zijn dienst 

s taan en zich erin hebben herhaald : het vaatsysteem in zijn vaathuid 

en de centrale arterie ; dc huid in de harde ooghuid ; de darm zou 

zijn vertegenwoordigd door zijn Pioogste klicr, nl. de speekselklier in 
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de vorm van de traanklier. De oogholte zou een mondholtc zijn, om-
slotcn door een onder- en bovenlip, zclfs bedekt met haar, wclke in 
dc wimpers aan de baardharen zou herinncren en in dc wenkbrauwen 
het hoofdhaar zou herhalcn en O k e n concludccrt : « Das Auge 
ist mithin wirklich ein ganzer Leib im Klcincn, nur mit einem grossen 
Obcrgewiohte des Nerven- und Muskelsystcms, wodurch es eben das 
hochste Organ, die Bliithc oder vielmehr die Frucht aller organischen 
Reiche wird » (idem, p. 147). 

In de « Stufcnlcitcr » komt deze orgaanhierarchie als volgt terug : 
gevoclsdicren (lagere) 
tongdieren (vissen) 
neusdieren (amfibieen) 
oordicren (vogels) 
oogdicren (zoogdiercn). 

Zo blijkt dus, dat de « Stufcnleiter » zowel de ordening in paral
lcllcn als de rccapitulatie tot uitdrukking brengt. 

4. Slotbeschouwing. 

W a t nu, zult U zich tenslotte cnigszins verbaasd afvragcn, is de 
betekenis van deze leer ? Is O k e n niet uitsluitend ccn historische 
curiositcit ? 

Ik wil hierbij opmcrken, dat in de tijd voorafgaande aan O k e n 
enorm veel feitenmateriaal op anatomisch en systematisch gebicd was 
verzameld, maar dat het O k e n was, die dit feitenmateriaal in een 
groot omvattend systeem heeft samcngebracht en naar dc wctmatig-
hcden heeft gezocht, wclke aan al dit materiaal ten grondslag konden 
liggen, Naast zijn speculatics, bevat O k e ns systeem dan ook een 
enorme schat aan gegevens (10) en zijn « Naturgeschichte » werd 
dan ook veelvuldig geraadpleegd en was van niet te ondcrschatten 
belang voor dc popularisatie der natuurwetenschap. Consequent ook 
verwierp hij daarin het oude statische wereldbeeld, gebaseerd op een 
letterlijke interpretatie van de Bijbel en bestrced hij alle vormen van 
bijgeloof, terwijl hij er tevens in poogt de ontwikkeling te verklarcn 

(10) O k e n heeft vrijwel alle literatuur uit zijn tijd verwerkt. In Allg. NatgescK. 
VII, 2, p. iii, zegt hij : « Es wird kaum 2 Dutzend Werke geben, die mir 
nicht zu Gobote .standon, und das sind moistens nur sehr alte Rei-sen ». 
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als iets dat in het wezen der dingen zclf is gclegen en niet plaats 
vindt via ccn van buitcnaf komcnde vitale kracht. 

Het grote bezwaar tegen O k e ns systeem ligt in dc eindighcid 
ervan, die op twee wijzen tot uitdrukking komt. 

Ten eerste door de gcslotcnhcid en eigenzinnighcid van het sys
teem zelf : er kon eigenlijk niets nieuws meer in. O k e ns systeem 
moet dan ook m.i. gezien worden als een eindpunt van ontwikkeling, 
d.w.z. het vroeg als het ware om een reactic welke dan ook — en 
eigenlijk hclemaal niet tocvallig — prompt kwam van de zijde van 
zijn trouwste lecrlingen, zoals o.a. L o u i s A g a s s i z, S c h i m-
per, A . B r a u n (11), kortom onderzoekers die in belangrijke 
mate gestalte hebben gegeven aan dc biologic in de eerste helft van 
de vorige eeuw. Het feit, dat bijna alle biologen van naam uit die 
periode de colleges van O k e n hebben gevolgd, is er het bewijs 
voor, dat hij zijn tijdgcnotcn ook werkclijk iets had tc bicden (12). 
Hoe ver O k e n s invloed op de Duitse biologie gaat, moge blij
kcn uit het feit, dat zclfs E r n s t H a e c k e l , via zijn lecrmees-
ter H u s c h k c , in belangrijke mate door O k e n was beinvlocd 
en tevens ccn grote waardering voor hem had, zodat er een indirckte 
invloed van O k e n merkbaar is op de ontwikkeling van het Dar-
winisme in Duitsland. 

In de tweede plaats komt de cenzijdighcid van O k c ns leer tot 
uitdrukking in zijn opvatting over het begrip ontwikkeling. O k e n 
heeft a.h.w, aan het begrip evolutie geroken en daardoor gaf hij 
slechts ccn onvolkomen en ideele inhoud aan dit begrip, kind van 
zijn tijd als hij was. Vergect U hierbij echter niet, dat elk omvang-
rijk begrip meerderc zijden heeft, zo ook het begrip evolutie ! (vgl, 
G o d e V. A e s c h , p. 48). 

(11) A . B r a u n . die in het algemcen zeer cnthousiast was over de colleges van 
O k e n en het door O k e n geleide Disputatorium, schreef toch reeds in 
1829 in een brief aan zijn vader, dat O k e n s gebouw der wetenschap toch 
reeds te oud en doorwrocht was, dat O k e n het zclf nog zou kunnen 
verlaten, maar dat het aan de andere kant tevens te beperkt was om nog veel 
spcclruimtc te bicden voor dc opname van nieuwe gegevens (vgl. M e 11 c-
n i u s , p. 149-153). 

(12) L . A g a s s i z bijv. vond dc colleges van O k e n « most fascinating >•> 
en O k e n « a miister in the art of teaching » (vgl. A g a s s i z, spec. 
p. 152-154). 
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Merkwaardig zal het LI in de oren klinkcn, dat het Okenisme ook 
in de moderne biologic bij tijd en wijle nog opduikt. Zo verkondigde 
D a c q u e (1878-1945), dat er hoefdier-, apen- en knaagdicramoe-
ben zouden zijn en dat het diercnrijk in uitelkaargclcgde vorm laat 
zien wat de mens in zijn geheel is. Maar ook A g n e s A r b c r 
in haar bock « The natural philosophy of plant form » (1950, spcciaal 
p. 83, 87, 158) benadert O k e n s gedachtcngang vaak zeer dicht 
en M e y e r - A b i c h tenslotte schrijft, dat hoewel de inhoud van 
O k e n s theorie vergaaji mag zijn. « die ihm zugrunde liegende Phi
losophic des Organismus aber wird nach meincr (M. A.) Meinung 
hclfen, der kommenden holistischen Biologic die ihr noch fehlcnden 
prinzipiellcn Grundlagen zu vcrmittcln » (p. 191). 

Maar bovendien : Wat zal de wereld over, zeg 100 jaar, zeggen 
\an de isomorfismeii die ten grondslag liggen aan onze moderne 
« General System Theory » .'' Bedenk, dat ook hieraan tenslotte het 
zoeken naar geiijkvormigheden ten grondslag ligt, gclijkvormigheden 
die misschien — naar later bhjken zal — al te lichtvaardig werdcn 
gehanteerd, waardoor wczenlijkc zaken verborgen bleven. Maar bo-
venal : Hoe moet men feiten gaan verbinden zonder enigc vorm van 
speculaticf denken ? 
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SUMMARY 

An attempt has been made to analyze Okens contributions to biology in the 
I'ght of his own time, .md against the background of the specific character of social 
iitid scientific development of Germany since the Middle Ages. As to the opinion 
of the present author, this situation puts its stamp on the development of German 
biology in its totality, up to recent times. 

It has been elucidated how Okens nationalism lead him to two very important 
initiatives, viz., the publication of the famous journ.il « Isis ». and the foundation 
^•-i the « Jahresversammlung deutscher Naturforscher und Arztc ». 

Okon tried to construct one objective natural system embracing all the fast 
growing number of f.icts. This system, in which the deductive method was pre
dominant. was to a large extent based on intuition, and it was closed in it.self. These 
factors gave it a too definite character, and too little room remained to include 
now features. W e therefore characterized his system as the terminating point of a 
development, evoking ,i rcKtion which came, indeed, from the side of Okens most 
fiunous pupils. 

Okon was one of the first biologists who h;id a sense for history, and had an 
idea that the world was liable to changes. Oken .stated that these changes should 
:'.jt !.o dtic to :in outer force, but thoy should be caused by a mechanism inherent 
lo the things themselves. In doing so, he was opposed both to vitalism and to the 
static world view, two points of view which dominated scientific reasoning in those 
days. Therefore, much attention was paid to Oken s meaning about the role played 
by history on the formation ol organisms, whereby particularly the (time-bound) 
limitations wore stressed. Thus. Oken did not start his system with the lowest and 
most primitive organi.sms, just as phylogcnetic systems do, but, on the contrary, 
Oken started his deductions with the most complicated organism, i.e. Man, and 
.••;cordingly he states that the animal world .should show Man disintegrated into 
his parts. In this connection, Oken arrived at an idealistic formulation of that law 
V. hich was called the law of biogenesis by Haeckel. 

Related problems wore discu.s.scd. .such as the relative autonomy of the separate 
ivirts within an organism, and to which extent Okens train of thoughts was linked 
up with ore of the famous principles of that time, viz.. that of the Great Chain of 
Beings. Much attention was paid to the way in which Oken looked for parallelisms 
i'otweon as many natural phenomena as po.ssible : within any plant or animal in
dividually, but also within groups of plants and/or animals : the plant- (or animal) 
system in its turn should correspond with the inorganic elements (water, air, fire 
.uid earth), but .ilso a correlation should cxi.st with psychical phenomena or even 
-.oitli colours, and, at last, all earthly phenomena should be parallelized by cosmic 
phenomena. This analogizing was used even as a .scientific method which should 
load to further knowledge. 

In evaluating Oken s work it appeared neces.sary to stress that Oken has to be 
considered within the framework of his own time, and should not be measured by 
contemporary criteria. 

88 


