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Wanneer we leven en leer van Oken aan een nadere beschouwing 
onderwerpen, dan vallen direkt twee aspekten in het oog, te weten 
nationalisme en natuurfilozofie, allebei aspekten welke het kultureel-poli-
tieke leven van het Duitsland aan het begin van de vorige eeuw beheersten. 
Dat betekent dus dat Oken een typische rcpresentant is van zijn land en 
van zijn tijd, en we zullen trachten aan te tonen hoe deze beide aspekten 
via Oken van belang waren voor de verdere ontwikkeling van de biologic. 

In de tweede helft van de achttiende eeuw ontstond in het sterk bij 
de kultureel-ekonomische ontwikkeling van West Europa achtergebleven, 
straatarme Duitsland een ekonomische opbloei, samengaand met een 
toenemende belangstelling voor de Duitse taal en kultuur, kortom er 
ontstond een beweging die men aangeeft met de term « Aufklarung », 
een beweging waaruit de natuurfilozofie is voortgekomen. Het was die ' 
groep van Duitsers, die de Franse Revolutie, in eerse instantie althans, 
met instemming begroette ; zij waren alien sterk geporteerd voor het 
stichten van een machtig vaderland van alle Duitssprekende volkeren van I 
Europa. i 

Oken nam aktief deel aan deze politieke strijd, hetgeen enkele ver-
strekkende gevolgen heeft gehad. Ten eerste voor hem persoonhjk : het 
leidde tot een breuk met Goethe en met de universiteit van Jena, beide 
nauw verbonden met het Saksische Hof. Het waren ook politieke moei- 1 
lijkheden welke hem nooptcn in 1832 Duitsland voorgoed te verlaten. 
Ten tweede leidden nationalistische motieven hem tot twee initiatieven 
welke van blijvend belang bleken te zijn, nl. het initiatief tot uitgave van 
het welhaast legendarische tijdschrift Isis, en het initiatief tot het bijeen-
roepen van de «Jahrcsversammlung deutscher Naturforscher und Aerzte*. 
Beide initiatieven dienden als bindend element van alle Duitse weten-
schapsbeoefenaren. en beide vormden een praktische ondersteuning van 
het Duitse eenheidsstreven, zij waren dus als zodanig politick gcricht. 

* Coramunicationcs Biohistoricae Ultrajcctinne, 9. 
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Beide initiatieven wcrdcn door de Duitse vorsten met argusogen bckekcn 
en hcrhaaldelijk door hen gedwarsboomd. 

Maar afgezien van het nationalistische aspekt, waren beide initia
tieven tevens het symbool van Okens streven naar cenheid binnen de 
wetenschap zelf. Zo bestreck de inhoud van Isis het gehcle gebied der 
wetenschappen, met uitzondering van de jurisprudentie en de teologie. 
Bovendien verschafte Isis internationale informatie, daarmee de isolatie 
van de Duitse wetenschap doorbrekend, en het kontakt tot stand bren-
gend tussen Duitse en buitenlandse wctenschapsbeoefcnaren. 

* * 
Bezien we thans de isolatie van dc Duitse wetenschap wat nader. 
Samengaand met de ekonomische opbloei en de toenemende belang

stelling voor het eigen kultuurbezit, ontstond in de tweede helft van de 
achttiende eeuw ook een toenemende belangstelling voor de wetenschap. 
Dc talloze nieuwe ontdekkingen van de natuurwetenschap raakten ook in 
Duitsland bekend, en de Duitsers gingen hun deel bijdragen tot de op-
bouw van een nieuw systeem der wetenschappen, dat nodig was gewcrden 
cm al deze nieuwigheden te integreren, Zij deden dit echter op hun eigen 
wijze, waarbij de nadruk meer ligt op het denken dan op het doen. 

W a t het mcest opvalt is, ten eerste, hun belangstelling voor het ver-
schijnsel dat er overal in de natuur tegenstellingen bestaan en verande-
ringen plaats vinden; zoals Goethe het uitdrukt « Es ist ein ewiges 
Leben, Werden und Bewegen in ihr » en in de Faust « Alles was ensteht, 
ist wert, dass es zugrunde geht ». 

Ten tweede valt op dat het hen niet zo zeer gaat om het ondcrzoek 
van de materie zelf, maar dat hun belangstelling veelecr gaat naar de 
natuur van bepaalde « zuivere krachten », welke op de materie inwer-
ken. Kenmerkend is in dit verband de embryologic, die zich in die tijd 
nauwelijks tot empirisch onderzoek leende, maar des te meer tot filozo-
fische spekulaties, vrijwel uitsluitcnd in Duitsland tot ontwikkeling kwam, 
waarbij begrippen als groei, ontwikkeling, differentiatie, regulatie, levens-
kracht, cnz. tot de mecst gebruikten behoorden. 

Nadenkend over problemen van de opkomende nieuwe wetenschap 
formuleerden zij een aantal kernvragen van kenteoretische aard, zoals 
« Hoe komen wij tot kennis van de wereld buiten ons ?» en « In hoe-
verre komt ons denken overeen met de werkelijkheid ?», vragen die 
Kant aan de orde stelde in zijn Kdtik der reinen Vernunft. en waarop 
het antwoord essentieel is voor het bedrijven van wetenschap. Het zijn 
vragen naar de verhouding tussen het subjekt en het objekt, twee be
grippen waartussen Descartes een onoverbrugbare kloof zag, ecn vraag-
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stuk dat ook centraal staat in ons betoog. Zoals men waarschijnlijk weet, 
verwees Kant de beantwoording van deze vragen naar het gebied van het 
intui'tieve denken, dat wil zeggen, hij verklaarde ze principieel onoplosbaar 
voor de natuurwetenschap. Dit betekent dus dat ook Kant hier een on
overbrugbare scheiding postuleerde tussen het objekt en het waarnemen-
de en denkende subjekt. 

Het is vooral tegen deze opvntting van de verhouding tussen objekt 
en subjekt dat Schelling ten strijde trekt. Weliswaar uitgaande van de 
natuurwetenschappen, maar toch meer intuitief dan op de empiric geba-
seerd, postuleerde hij zijn identiteitsfilozofie, waarin hij stelde dat de 
oergrond van het bestaande is, de volkomen identitcit tussen zijn en den
ken, tussen geest en materie. tussen subjekt en objekt. Hij verklaarde de 
tegen elkaar inwerkende tendenties die men in de natuur kan waarne-
men, tot een inherente eigenschap van die natuur. Hij sprcekt van ecn 
« Odyssee des Geistes » waarmee hij bedoelt : de geest wordt zichzelf 
bcwust. 

Oken sluit hier direkt bij aan : wiskunde, zegt hij, is dc enige ze-
kerheid en daarom de enige ware wetenschap, en over de verhouding tus
sen geest en natuur (d.i. tussen subjekt en objekt) zegt hij : geest is 
de beweging van de matematische ideeen en de natuur is haar manifesta-
tie. Dit betekent met andere woorden, dat het heelal zou zijn op te vatten 
als de realiteit van de wiskunde, en de filozofie als de herkenning ervan, 
ofwel de herhaling van de wereld en haar verschijnselen in het bewustzijn. 
Oken drukt dit als volgt uit: In de mens, het enige wezen met bewust
zijn, manifesteert God zich voUedig. Dit is de wezenlijke inhoud van de 
natuurfilozofie. 

Een ander element dat Oken gemeen heeft met Schellings filozofie, 
is het aprioristisch-intuitieve karakter. Dit moge met een voorbeeld wor-
den verduidelijkt. Typerend is nl. zijn beschrijving van de ontdekking 
van de teorie waarin hij postuleert dat de schedel zou zijn opgebouwd 
uit wervels. In het bos vond hij een reeenschedel en daarover zegt hij 
« Aufgehoben, umgekehrt, angesehen, und es war geschehen. Es ist cine 
Wirbelsaulc. fuhr es mir wie ein Blitz durch Mark und Bein und scit 
dieser Zeit ist der vSchadel eine Wirbelsaulc ». Hoe merkwaardig deze 
gang van zaken ons thans ook moge klinken, in wezen is zij een logisch 
gevolg van Okens uitgangspunt, want hij beschouwt de gedachten die in 
zijn hoofd opkomen a priori als overecnkomend met de werkelijkheid, 
zonder dat hij zich daarbij behoeft af te vragen waar zij vandaan komen. 
Echter niet iedereen heeft dit vermogen de natuur te doorgronden, want 
zegt Oken elders « Um so zu schauen muss man in der heiligen Nacht 
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geboren sein ». Dat wat het aprioristisch-intuitieve ontstaan van de teorie 
betreft. 

Wetenschappclijk zit er meer achter. want de grondgcdachte is 
zeer belangrijk, nl. het herleiden van de veelheid tot een cenheid, in dit 
geval het herleiden van de schedel tot wervels, zodat het helc zenuw-
stelsel door wervels omsloten zou zijn. Die grondgcdachte is essentieel. 
De enorme hoeveelheid verzamelde feiten vroeg dringend om systemati-
zering. En hierin speelde Oken een grote rol ; hij bouwde een groot 
systeem op waarin hij al de kennis der natuur kon ondcrbrengen. Dat 
systeem was gebaseerd op alle typische kenmerken der natuurfilozofie, 
te weten : intui'tic, deduktie en analogiebcsluitcn. 

Oken beschouwt de wereld te zijn opgebouwd uit vier ocrclementen, 
ecn gedachte die overigens al bij de Grickcn kan worden gevondcn. Toen 
de aardmassa zich vormde uit de oermassa, zouden er volgens hem al-
reeds drie ocrclementen aanwezig zijn geweest : water, lucht en vuur. 
Deze drie oerelementen konden onderling geen verbindingen vormen, en 
dus ook geen konkrete dingen. Echter met het ontstaan van de aarde als 
vierde oerclement, werden verbindingen mogelijk. Zo ontstond uit ver
bindingen tussen aarde en een der drie overige oerelementen het mineraal-
rijk; uit de verbinding van aarde met water en lucht het plantenrijk. en uit 
de verbinding van de vier oerelementen het dierenrijk. Uitgaande van die 
oerelementen geschiedt dc opbouw der verschillendc rijken. Zo dienen 
bijv. de oerelementen aarde, water en lucht als basis voor de vcrgelijking 
van de wcefscls der plantcn ; zo zou het celweefscl overeenkomen met 
het water, de vaten met de aarde en de spiraalvaten met de lucht. Maar 
deze weefsels zelf dienen wcer als basis van vcrgelijking voor de orga
nen, zo zou de schors een celsystecm. de bast een vaatsysteem en het 
hout een spiraalvatsysteem zijn. Op dezelfde wijze worden parallellen 
gekonstrueerd tussen plantcn en dieren. tussen individuen en groepen van 
individuen, tussen organen van een individu, tussen ocrclementen en 
phychische eigenschappen, en tussen deze en klcuren, cnz, enz... Logisch 
voortvloeiend uit Okens intuitief-deduktief uitgangspunt volgt dat Oken 
ervan uitgaat dat dit parallizeren als het ware vanzclf moet leidcn tot 
een natuurlijk systeem van natuurobjekten. En dit systeem moet tevens 
begrensd zijn, want het aantal deelnemende elementen is bepaald. 

Er is nog een ander element waaraan de begrensdhcid kan worden 
gedemonstreerd. Zoals we zagen stelde Oken : in de mens manifesteert 
God zich volledig, en dat vat Oken letterlijk op. Nodig is, zegt hij, dat 
de mens zichzelf lecrt kennen, want al zijn dclen, fysicke als psychische, 
zijn over het dierenrijk verdeeld, « Das Thierrcich ist dem auscinandcr-
gclcgten Menschen », de mens is het wezen dat alles omvat wat aan hem 
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is voorafgegaan, zoals het zaad alle zich vroegcr ontwikkeld hebbende 
dclen van de plant. De verschillendc delcn zouden zelfs een relatief zelf-
standig bestaan kunnen leiden, bijv. uit niets anders bestaan dan uit een 
darm, zoals poliepen, of uit een darm, een lever en een vaatstclscl, zoals 
mosselen, of met andere woorden, het dierenrijk kan worden verdeeld in 
verschillendc gradaties van « verstumpcrte Menschen », waaruit volgt dat 
men als het ware de dieren in een reeks kan zetten van steeds grotere 
volledigheid ten opzichte van de mens. En aangezien een plant wordt 
opgevat als een nog niet voltooid dier, en een kristal als een embryo dat 
niet verder groeit, kan men zich een ononderbroken reeks voorstellcn van 
mineralen, plantcn en dieren, met dc mens aan de top. Dit noemt men de 
Stufenleiter, dc echelle des etres of the chain of beings. 

Een belangrijk argument vond men bovendien nog in het ontogene-
tisch onderzoek, waarbij men ruwweg kon waarncmen dat ecrst de or
ganen der infusorien, dan die der poliepen, der mosselen, enz. gevormd 
worden, hetgeen Oken ertoe bracht te schrijven « die Entwicklungsge-
schichtc in Ey (ist) nichts andcres als eine Schopfungsgeschichte der 
Thierclasscn ». 

* 
* * 

Trachten we tenslotte te komen tot een waardering van Okens be-
tekenis voor de ontwikkeling der biologic. Ik wil dan ecrst noemen de 
hernieuwde aansluiting met dc internationale wetenschap, vooral via het 
tijdschrift Isis, zijn dominerende persoonlijkheid, en zijn grote invloed 
op veelal later beroemd geworden leerlingen, die zich onder zijn gehoor 
bevonden gcdurende zijn ruim veertig jnrig professoraat, zoals bijv. L. 
Agassiz, Schimper, Al. Braun, onderzoekers die in belangrijke mate ge-
stalte hebben gcgeven aan de biologic in de eerste helft van de vorige 
eeuw. Ik wil ook noemen zijn pogingcn een antwoord te vinden op ecn 
aantal steeds brandender wordende biologische grondvragen, waarbij hij 
heel goed doorzag dat het oude, statischc, op ecn lettcrlijkc interpretatie 
van de bijbel gebaseerde wereldbeeld, niet bij machte was deze antwoor-
den te geven. 

Wij doelen hierbij meer speciaal op de volgende drie grondvragen. 
Ten eerste, de vraag naar het ontstaan van het leven. Volgens Oken 
ontstond het leven in de zee in de vorm van een ocrslijm, bestaande uit 
clemcntaire deeltjcs, «blaasjes » genaamd. Trouwens alle organismen 
beschouwde Oken als opgebouwd uit dit soort eencellige lichaampjes. 
In navolging van Oken zelf. zien vele hierin tevens de eerste formulering 
van dc celteoric. Hierbij moet echter wel worden bedacht, dat Oken deze 
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teorie niet op waarnemingen grondde, maar dat de teorie bij hem op 
spckulatief denken berustte en, zoals men wel begrepen zal hebben, was 
voor Oken de empirische ontdekking van de eel slechts een bevestiging 
van wat hij bij intuitic wist, zodat hij vanuit zijn standpunt gezien zeker 
gerechtigd was tc beweren, dat hij eigenlijk de celteoric voor het ecrst 
had geformulecrd. 

Dan is er ten tweede de vraag naar de basis-organisatie van de or-
ganischc wereld. In de tijd onmiddellijk voorafgaande op en nog gcdu
rende Okens leven was er cnorm veel feitenmateriaal verzameld op ana-
tomisch en systematisch gebied. Aan Oken in dc eerste plaats, komt de 
verdienste toe, dat feitenmateriaal in een groot omvattend systeem te heb
ben samengebracht. Zijn « Allgemeine Naturgeschichtc fiir alle Stande » 
omvat ecn schat van gegevens, diende veelvuldig als naslagwerk en was 
van niet te onderschattcn belang voor de popularisatie van de weten
schap. De grote tekortkoming van dit systeem is gelegen in zijn eindig-
heid, gebaseerd als het is op aprioristische uitgangspunten en de konse-
kwente konstruktie van parallellen. Er kan eigenlijk niets nieuws meer 
bij, het symbolizcerde meer een eindpunt van een ontwikkeling dan het 
begin van een nieuwe, het riep weerstanden op bij een toenemende kennis 
van nieuwe feiten, die er steeds moeilijker in konden worden ondcrgc-
bracht, kortom het lokte een reaktie uit, die ook prompt kwam, en wel 
van de zijde van zijn mcest trouwe leerlingen ; er ontstond ecn nieuwe 
bloeiperiode van empirisch-biologisch onderzoek, wars van alle natuurfilo-
zofische bemociingen. 

Ten derde tenslotte stelde Oken het vraagstuk van dc organische ont
wikkeling aan de orde, zowel die binnen het individu, het verschijnsel 
der rekapitulatie, als die welke binnen het organismenrijk zou hebben 
plaats gevondcn, Stufenleiter. Maar ook hier geldt dezelfde bepcrking 
als zoeven : dc ontwikkeling is eindig, de mens is de absolute maat van 
alles « Thiergeschichtc ist die Wiederholung des materiellen Thierreichs 
im Geiste », de ontwikkeling moet worden begrepen in termen van be
weging van gedachten. En aangezien subjekt en objekt samen zouden 
vallen, wil dat zeggen, dat dc ontwikkeling bepaald zou zijn door de 
denkende mens, hetgeen in dit verband zeggen wil, dat de ontwikkeling 
zou worden bepaald door het denken van de Duitse natuurfilozoof. Hoe 
verder wij van hem afstaan, hoe eindiger lijkt ons echter dit denken. 
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