
Biology. - Symmetrie der Levende Wezens. By J. F. VAN BEMMELEN. 

(Communicated at the meeting of November 26, 1949.) 

In biologische handboeken, ook van den jongsten tijd, worden de 
verschillende vormen van symmetrischen lichaamsbouw der Dieren en 
Planten in een reeks gerangschikt, die, uitgaande van de vormloze ge~ 
daante der Amoeben, opklimt tot de bilaterale symmetrie der "hogere" 
dieren. Het aantal tussen trappen tussen deze beide eindpunten en hun 
namen worden niet altijd hetzelfde genomen, maar in hoofdzaak komt het 
neer op de tegenstelling tussen tweezijdige en straalsgewijze symmetrie; 
anders gezegd Zygomorphie en Actinomorphie. Ofschoon aan het verband 
tussen de verschillende configuraties niet veel aandacht wordt geschonken, 
zo is de bedoeling toch wel duidelijk dat de tweezijdige symmetrie als een 
eindtoestand te beschouwen ware, die zich uit de straalsgewijze ontwikkeld 
had 1). Dit blijkt o.a. ook uit de benamingen regulier en irregulier, die in 
de plantkunde worden gegeven aan resp. straalsgewijs en tweezijdig 
symmetrische bloemen, en in de dierkunde aan de twee afdelingen der 
Echiniden: de Cidariden en de Spatangen: de (schijnbaar) radiair 
symmetrische en de (duidelijk) tweezijdig symmetrische zeeëgels. 

Bij de beoordeling van vormen in de wereld der levende wezens moet 
men steeds in het oog houden, dat geen dier of plant ook maar een enkel 
ogenblik aan zichzelf gelijk blijft: niet alleen door den groei, 't zij in toe~ 
of in afnemende richting, maar ook door het vermogen om zich te bewegen, 
te contraheren en zijn gedaante te vervormen, en eveneens door alle andere 
stofwisselingsverschijnselen. AI die levensuitingen gaan met vormverande~ 
ringen gepaard: het meest in het oog lopend zijn deze bij de gedaante~ 
wisseling, die tot blijvende uitwendige gestalten aanleiding geeft, Maar 
zij kunnen evenzeer van voorbijgaanden aard zijn, en in beide gevallen 
kunnen zij teweegbrengen dat de eigenlijke oorspronkelijke gestalte ver~ 
borgen wordt. Een sprekend voorbeeld daarvan geven ons de eieren der 
vogels en reptielen, die uiterlijk spherisch, ellipsoïdisch of ovoïd zijn, maar 
inwendig een bilateralen bouw bezitten. Hetzelfde geldt voor de cocons 
der vliegen, de stuifmeelkorrels, in 't alg.emeen voor rusttoestanden. Houdt 
men dit in het oog , dan is er grond voor de onderstelling, dat de uit~ 
wendige gedaante der levende wezens bedriegelijk kan zijn, en dus niet 
zonder meer uitsluitsel kan geven over de eigenlijke geaardheid en de 
vewantschap der organismen. Dit geldt evengoed voor alle andere ken~ 

1) Zo schrijft b.v. STEMPELL op blz. iJ van zijn Zoologie: "Man kann folgende 
Grundformen des Bauplans unterscheiden, die in der angegebenen Weise auch Stammes~ 
geschichtlich aus einander hervorgehen dürften", en geeft dan de volgorde: irregulär, 
spherisch, monaxon, radiär, zweistralig, bilateral. Irregulär staat hier voor amorph. 
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merken: een pootloze hagedis zoals de Hazelworm is daarom nog geen 
slang. en een slang is evengoed een viervoetig dier als andere van poten 
voorziene Reptielen. Langs deze en dergelijke overwegingen komt men 
tot de vraagstelling of niet de reeks der symmetrie-vormen juist in om
gekeerde richting moet gelezen worden. zodat de bilaterale bouw als de 
oorspronkelijkste wordt aangezien. waaruit alle anc;lere door vervorming 
zich hebben ontwikkeld. Beantwoordt men deze vraag toestemmend. dan 
komt men vanzelf op de gedachte. dat voor deze veranderingen in gestalte. 
die zich in meerdere of mindere mate in geheel het dieren- en plantenrijk 
ten allen tijde moeten voorgedaan hebben. een algemene oorzaak moet 
bestaan. Die oorzaak meen ik te mogen zien in de vasthechting aan de 
.;mderlaag. waarop het organisme steunt. tengevolge waarvan het zich niet 
meer willekeurig verplaatsen kan. en ook in zijn bewegingen ter plaatse 
in meerdere of mindere mate wordt belemmerd. Vasthechting moet daarbij 
opgevat worden in den algemeensten zin: de vogel- of reptielenkiem is 
vastgehecht aan de eidooier. dus aan een deel van zichzelf; de parasitische 
Sacculina hecht zich vast in het organisme van de krab of kreeft waarin 
zij binnendringt. de zwevende plankton-organismen (dus die welke niet 
voorzien zijn van eigen verplaatsingsorganen) zijn in het omgevende water 
besloten. en worden passief meegesleept. De wortelende planten hechten 
zich vast aan den grond waarin hunne zaden kiemen. 

Gaat men uit van de voorstelling, dat alle levensverschijnselen gebonden 
zijn aan protoplasten. die oorspronkelijk bipolair georganiseerd waren en 
zich kruipend voortbewogen op de grens tussen land en water. dan moet 
men aannemen. dat reeds de eerste levende organismen van den aanvang 
af een voor- en een achtereind. een rug- en een buikzijde. een rechts en 
een links bezaten. dus bilateraal symmetrisch waren. 

Door zulk een tweezijdig organisme kan men slechts één vlak van 
symmetrie leggen: het mediane (of sagittale) vlak, en de lijn die men 
van voor- naar achtereind in dat vlak kan trekken. de lengte-as. is de 
enige werkelijke (de primaire) symmetrie-as. Alle andere symmetrie
vlakken en de assen. die men zich daarbij denken kan. zijn secundair, en 
een gevolg van vervorming van oorspronkelijk bilateraal-symmetrische 
organismen tot radiair. symmetrische. Bij de gangbare indeling der sym
metrieën wordt dit niet aangenomen. maar wordt daarbij aan de vlakken 
van symmetrie minder aandacht geschonken dan aan de assen. Zodoende 
is het mogelijk. dat men van assen spreekt. ook waar van symmetrie geen 
sprake kan zijn. b.v. als men bij een bilateraal symmetrisch organisme naast 
de lengte-as nog een dorsoventrale en een links-rechtse as aanneemt, welke 
drie assen loodrecht op elkaar worden gedacht. Vermoedelijk komt dit 
voort uit het gebruik in de kristallographie om bij de kristallen een meer
assig stelsel aan te nemen. waardoor de loop van de aangroeiing wordt 
bepaald. Groei door appositie is echter iets heel anders dan groei door 
intussusceptie. vooral daar de laatste altijd gepaard gaat met differentiatie 
der toetredende deeltjes in verband met verschillende levensfuncties. 
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Van een symmetrie~vlak mag men alleen spreken, wanneer daardoor 
het organisme in helften wordt verdeeld die elkaars spiegelbeeld zijn. 
Diezelfde eis moet ook gesteld worden voor alle onderdelen van het 
organisme, daar zij slechts beoordeeld mogen worden in hun samenhang 
met het geheel. Zo kan men wel spreken van symmetrie tussen linker~ en 
rechterarm (of been), maar niet tussen linker (of rechter) arm en been, 
al heeft het soms den schijn alsof de extremiteiten van een zelfde zijde 
een symmetrisch stel vormen. Tot mijn verwondering zag ik dat KEITH in 
zijn Textbook of Human Embryology betoogt, dat dit wel veroorloofd is, 
zodat hij instemt met de beweringen van DRENNAN, en diens schematische 
figuren overneemt. Op een dwaalspoor gebracht door de tegenstelling 
tussen de elleboog, wier strekzijde naar achteren gekeerd is, en de knie 
waar dit juist omgekeerd is, zien KEITH en zijn school over 't hoofd. 
dat die tegenstelling reeds niet meer geldt voor pols~ en enkelgewricht, 
die beide hun buigzij naar achteren keren. Door hun opvatting zien .zij 
zich gedwongen de duim niet te homologiseren met de grote teen, maar 
integendeel met de kleine - en vice versa -, waarmee weer samenhangt. 
dat zij het scheenbeen niet gelijkstellen met het spaakbeen, maar met de 
ellepijp, waarvoor de (schijn) overeenkomst van knieschijf en haakvormig 
ellebooguitsteeksel van de ellepijp een (bedriegelijke) bevestiging schijnt 
te leveren. 

Bij deze opvatting zou men verder moeten aannemen, dat bij de Zoog
dieren niet de voorovergekantelde stand van de hand de meer oorspron
kelijke is, maar integendeel de achterovergekantelde, waarbij ellepijp en 
spaakbeen evenwijdig met elkaar komen te liggen, instede van over elkaar 
gekruist. Dat daaruit zou volgen, dat de palmzijde van de hand homoloog 
ware met de rugzijde van den voet, lijkt mij reeds een afdoend bewijs 
van de onmogelijkheid om arm en been van eenzelfde lichaamszijde op te 
vatten als elkaars spiegelbeeld. 

Dit wordt ten overvloede nog weerlegd door het vergelijkend~anatomisch 
onderzoek der beide onderarmbeenderen in de rij der viervoetige dieren, 
waaruit duidelijk blijkt dat de gekruiste stand van ellepijp en spaakbeen 
op haar beurt weer ontstaan is uit een nog oorspronkelijker toestand van 
evenwijdigheid, door opschuiving van het elleboogshoofdje van het spaak
been naar den buitenkant, over de ellepijp heen, en niet omgekeerd. Daar
door geraakte de ellepijp achter het spaakbeen, en kon bij die dieren, die 
hun voorpoten niet meer tot grijpbewegingen gebruikten, met den achter
kant van het spaakbeen vergroeien onder obliteratie van haar distaal 
gedeelte. Dat dit niet noodwendig altijd het geval moest zijn, bewijzen 
de olifanten, wier gekruiste onderarmbeenderen niet met elkaar vergroeien. 
ofschoon zij hun handen uitsluitend als steunorganen gebrUiken. De bouw 
en de stand der ledematen van die viervoetige zoogdieren, die op hun 
poten steunen, is alleen begrijpelijk, wanneer men aanneemt dat voor- en 
achterpoten oorspronkelijk zich in zijwaartse richting uitstrekten en uit 
die ligging naast de romp omzwiepten naar het midden en tevens in buik-
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waartse richting. zodat zij onder de romp te staan kwamen. en deze gingen 
steunen en van den grond opheffen. Daarbij sloegen de achterpoten zich 
in het heupgewricht naar voren om. zodat hun oorspronkelijke voorrand 
naar het midden toe gekeerd werd. de voorpoten daarentegen in het 
schoudergewricht naar achteren. zodat hun voorrand naar buiten gewend 
werd. Dit verschil in standsverandering was een rechtstreeks gevolg van 
het onderscheid in beider functie: de achterpoten moesten het lichaam 
opduwen. de voorpoten het vooruittrekken. Daartoe moesten zich de 
knieën naar achteren buigen. de ellebogen naar voren. waaruit wederom 
voortvloeide. dat de spieren aan den voorrand der achterpoten tot strek~ 
spieren werden. die aan den voorrand der voorpoten tot buigspieren. wat 
betekent. dat de homologie van spieren der extremiteiten niet beoordeeld 
mag worden naar hun functie. maar uitsluitend naar hun oorspronkelijke 
plaats. De noodzakelijkheid. dat bij deze standverandering der voorpoten 
de palmvlakte van de hand op den bodem moest blijven rusten. bracht 
mede. dat de voorrand van den onderarm weer naar het midden gekeerd 
moest kunnen worden. wat slechts door wringing in het ellebooggewricht 
bereikbaar was. hetgeen de verschuiving van het elleboogshoofdje van het 
spaakbeen veroorzaakte. 

Zodoende ontwikkelde zich het pro- en supinatievermogen. wat dus 
niet zonder meer als een oorspronkelijke toestand mag beschouwd worden. 

Hoe die dwarsuitstaande ledematen der onbekende voorouders van de 
Tetrapoden er uit gezien hebben. en hoe zij functioneerden. daarvan kan 
men zich moeilijk een voorstelling maken. Vermoedelijk waren zij spatel
vormig verbreed en afgeplat, en hingen zij tot zekere hoogte met elkaar 
samen. Het ware echter onjuist te denken dat de gangpoten ontstaan 
zouden zijn uit de gepaarde vinnen der vissen. veeleer zou men kunnen 
aannemen. dat juist omgekeerd deze laatste uit de poten van landbewonen~ 
de viervoeters ontstaan zouden zijn. bij terugkeer in het water. zoals dit met 
zekerheid het geval is geweest bij de Walvissen. de Zeekoeien en de 
Robben. en onder de Reptielen bij de Zeeschildpadden. de Ichthyo- en 
P leisiosa uriers. 

Enigszins vermag men misschien zich een voorstelling te maken van 
den oervorm der ledematen van de viervoetige dieren. wanneer men denkt 
aan de borstvinnen der Roggen. als men maar nooit uit het oog verliest. 
dat men bij deze te doen heeft met een toestand van uiterste secundaire 
wijziging der borstvinnen van de haaien. instede van met oorspronkelijk
heid. Toch zou in de grote vermeerdering der vin stralen in de sterk ver~ 
brede borstvinnen der Roggen misschien wel een terugslag mogen gezien 
worden tot een primitieven toestand. waarin nog alle rompsegmenten aan 
de vorming van ononderbroken zijplooien deelnamen. zodat deze nog niet in 
voor~ en achterledematen gesplitst waren. Van de wijze waarop die zij~ 
plooien bij de voortbeweging in het water functioneerden kan de wijze 
van zwemmen der Roggen ons enige voorstelling geven. en evenzeer die 
der Platvissen. al is het bij laatstgenoemden de mediane ongepaarde 
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vinplooi waarlangs de op- en neergaande golven van kop naar staart 
verlopen. 

Even onjuist als de bij onkundig en gangbare mening. dat de gekleurde 
oppervlakte der Platvissen de rugzijde. de witte de buikzijde zou zijn. is 
de opvatting dat de voorste en achterste ledematen der viervoetige dieren 
in spiegelbeeld-verhouding tot elkander zouden staan. Men zou dan ook 
wel kunnen betogen. dat voor- en achtereind van den romp zich ten 
opzichte van elkaar symmetrisch verhielden. omdat aan beider uiteinde een 
opening van het darmkanaal voorkomt. Wanneer dit werkelijk het geval 
ware. zouden de wervels in het achterste deel des lichaams juist omgekeerd 
van die in het voorste deel moeten staan. Seriale homologie is onverenig
baar met spiegelbeeld-symmetrie. Een transversale doorsnee door den 
romp kan nimmer een symmetrievlak zijn. 

In vorige mededelingen 1) werden reeds enige voorbeelden van den 
vervormenden invloed der vasthechting besproken. en werd er op gewezen 
dat deze zich in alle afdelingen van Planten- en Dierenrijk had doen 
gevoelen. zij het ook in zeer verschillende mate en met ver uiteenlopend en 
uitslag. De fixatie kan ook tijdelijk zijn. maar altijd zal zij haar sporen 
achterlaten. Zo is de navel een lidteken van de vasthechting van het 
zoogdierembryo aan de wand der baarmoeder. 

Uit de talloze gevallen waarbij zich die invloed laat bespeuren mogen 
hier nog enkele nader worden besproken. Dat de vrij zwemmende Kwallen 
hun straalsgewijze organisatie danken aan oerpolypen. die zich met hun 
aboraal uiteinde vastzogen en daardoor hun tweezijdige symmetrie deden 
overgaan in een straalsgewijze. mag men besluiten uit hun verwantschap 
met Zeerozen (Actinien) en Koralen. Als nalatenschap der bi lateraliteit 
bezitten de Zeerozen nog een spleetvormige mondopening met een invloei
gleuf aan het ene en een uitvloeiporus aan het andere eind. Die uitvloei
porus fungeert dus als anus. en het vlak dat men zich in de lengte van de 
mondspleet kan denken is eigenlijk het mediaanvlak. De kransgewijze 
rangschikking der tentakels moet uit een hoefijzervormige scharing ontstaan 
zijn. en dit openbaart zich nog in de opvolging in aanleg der septa van 
het kalkskelet. zoals door LACAZE DUTHIERS is bewezen. in tegenspraak 
met MILNE EDWARDS en HAIME. Even sprekende bewijzen voor de op
vatting dat straalsgewijze symmetrie als ontstaan uit tweezijdige symmetrie. 
levert de andere afdeling der z.g. straaldieren. die der Stekelhuidigen. 
Bij de beschrijving van hun organisatie wordt meestal uitgegaan van de 
Zeesterren. en wordt aan deze een zuiver straalsgewijze symmetrie toe
gekend. ofschoon moet toegegeven worden dat daarop inbreuk wordt 
gemaakt door de ligging van de madreporenplaat in één der (meestal vijf) 
tussenstralen. Denkt men zich een verticaal vlak door die tussenstraaI. 

1) J. F. VAN BEM .\\ELEN : Dieren en Planten. Proc. Kon. Ned. Akad. v. Wetenseh .. 
Amsterdam. 52. 125-132 (1949) . 
J. F. V A:-I BEMMELEN: Segmentatie. Proe. Kon. Ned. Akad . v. Wetenseh .• Amster
dam. 52. 819-828 (1949) . 
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dan wordt de zeester in helften verdeeld die elkaars spiegelbeeld zijn, 
maar dan vervalt tegelijkertijd de voorstelling van radiaire symmetrie en 
maakt plaats voor die der tweezijdige. Dit is eveneens het geval wanneer 
men Iet op de wijze van kruipen op den zeebodem. waarbij noodzakelijker~ 
wijze hetzij een der armen vooruit moet gaan of wel achteraan moet slepen. 
Beslissing in deze controverse brengt de ontwikkelingsgeschiedenis: de 
vrij~zwemmende larven zijn (tenminste uiterlijk) zuiver tweezijdig symme~ 
trisch met een kop~ en een staartpool, en bevatten een lichaamsholteblaas 
met een rechter en een linkerexcretie~orgaan. die in aanleg gepaard zijn 
(dipleurula~larve). Maar reeds gedurende het larvenstadium oblitereert 
een dier excretie~organen. terwijl het andere nephridium tot madraporen~ 
plaat en steenkanaal wordt. waardoor de bilateraal~symmetrische bouw 
wordt verstoord. De bovenvermelde tweezijdigheid van de volwassen 
zeester volgens een interradiair vlak dat door de madreporenplaat gaat. 
is dus niet overeenkomstig met die van de larve. maar een gevolg van het 
uitbotten der armen in een vlak loodrecht op de oorspronkelijke lichaam sas 
der larve. 

Bij het ontstaan van den eersten aanleg van de jonge zeester uit een 
gedeelte van het larvenlichaam doet zich bij sommige soorten het ver~ 
schijnsel voor. dat aan dien aanleg een uitwas zich vormt, die wegens zijn 
stand en zijn vorm niet anders kan begrepen worden dan als homologon 
van de steel der Haarsterren (Crinoïden). Die uitwas wordt weer ge~ 
resorbeerd zonder gefunctioneerd te hebben. En nu is het toch wel heel 
opmerkelijk in de ontwikkeling van Antedon, een steelloze Crinoïd, dat 
de larve zich met een steel vastzet, op dezelfde wijze als bij de gesteelden 
het geval is, maar van die steel weer loslaat, en zich vrij gaat bewegen 
op dezelfde wijze als de Zeesterren. 

Uit den loop der ontogenie van de Echinodermen, die in alle afdelingen 
in hoofdzaak dezelfde is, mag m.i. die hunner phylogenie opgemaakt 
worden. en wel in dien zin. dat zij afstammen van bilateraal~symmetrische 
vrij zwemmende organismen, die zich met hun aboraal uiteinde vastzogen 
en aan dat uiteinde een steel vormden, terwijl hun anus zich verplaatste 
naar voren, en rondom hun mondopening een krans van (vijf) armen 
ontstond. waardoor hun tweezijdigheid in straalsgewijzen bouw overging, 
terwijl uit de ene helft van hun lichaamsholte zich het watervaatstelsel 
ontwikkelde, wat tot de asymmetrische ligging van de ambulacraalplaat 
aanleiding gaf. 

Ook de definitieve vorming van het kalkskelet moet in verband met den 
overgang van den zygomorphen in den actinomorphen bouw beoordeeld 
worden. De straalsgewijze rangschikking der afzonderlijke platen tot een 
meer of minder samenhangend pantser moet ontstaan zijn door aaneen
sluiting van aanvankelijk afzonderlijke kalkstaafjes, zoals wij die nog zien 
optreden in de armen der larven. die volstrekt tweezijdig symmetrisch 
geschaard zijn. Dat het kalkskelet der Holothuriën (zeekomkommers) 
beperkt is tot afzonderlijk in de huidspierzak liggende lichaampjes moet 
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uit reductie van een oorspronkelijk samenhangend pantser verklaard 
worden. Onder de zee-egels zien wij toch ook bij sommige familit·s de 
pantserplaten van elkaar losraken (Asthenosoma) . De uiterlijke tweezijdig
heid der Zeekomkommers en der irreguliere Zee-egels is secundair uit de 
straalsgewijze ontstaan. Zij mag als een terugkeer tot den Zygomorphen 
bouw worden verklaard. 

In het opstel Dier en Plant werd reeds betoogd, dat in 't algemeen 
de invloed der vasthechting op de organisatie der levende wezens een 
remmende is, waardoor de verdere differentiatie van hogere vermogens 
wordt afgesloten, in 't bijzonder die der zintuigen, dus wat men mag 
noemen de geestelijke ontwikkeling. De maat van dezen invloed hangt m.i. 
af van den ontwikkelingstrap, waarop de organismen stonden, toen zij 
zich gingen vasthechten. De nog vrij levende tweezijdig-symmetrische 
voorouders der Echinodermen moeten reeds een gedifferentieerd zenuw
stelsel. darmkanaal. vaatstelsel en excretiestelsel gehad hebben, evengoed 
als de Tunicaten en in 't algemeen de Vertebraten. Voor de meeste dier 
orgaanstelseis werd de verdere differentiatie door de fixatie tot staan 
gebracht, slechts op het vaatstelsel oefende zij bij de Echinodermen een 
sterken drang tot hogere specialisatie. 

Vergelijkt men de Echinodermen met de Tunicaten, dan is de eerste 
indruk, dat de invloed der vasthechting op elk der beide typen geheel 
verschillend is geweest. Gaat men uit van de solitaire Ascidiën, dan 
ontdekt men nauwelijks sporen van straalsgewijzen bouw, maar enkel van 
een verwringing der tweezijdige symmetrie. Toch mag misschien in de 
kringsgewijze rangschikking der tentakels in de mondopening een aan
duiding van actinomorphen aanleg worden gezien. Meer nog is dat het 
geval bij de kolonievormende Ascidiën, waarbij zoals in Botryllus de 
enkelvoudige individuen in een rozet rondom de gemeenschappelijke 
Uitvloei-opening gerangschikt staan. Maar deze eigenaardigheden zijn 
klaarblijkelijk van geheel bijkomstigen aard. Vraagt men naar de oorzaak 
van dit verschil. dan zou men het misschien kunnen toeschrijven aan het 
onderscheid tussen de verschillende hoogten van organisatie waarop 
de vrij levende voorouders der beide diertypen stonden, toen zij tot de 
vasthechting overgingen. Om met de Tunicaten te beginnen, deze waren 
reeds volledige Chordaten, zoals door hun nauwe verwantschap met het 
Lancetvisje (Amphioxus) wordt bewezen. Zij hadden dus een rug gestreng 
en een ruggemerg, een gedifferentieerde kop waarin een hersenblaas met 
gehoor- en gezichtszintuig, een kieuwkorf in een peribranchiale omhulling. 
een in metameren gesegmenteerde staart. 

AI deze organen werden tengevolge van vasthechting ten dele sterk 
gewijzigd en gedifferentieerd, of gingen integendeel geheel of grotendeels 
verloren. Daarbij speelde de doorspoeling met adem- en voedsel aanvoerend 
water de hoofdrol. en deze waterstroom behoefde niet anders dan de reeds 
aanwezige in- en uitvloei-openingen. Alleen verplaatste zich de laatste 
langs de rugzij naar voren tot in de nabijheid van den mond. 
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De larven der Echinodermen daarentegen zijn niet in microsomieten ge~ 
segmenteerd. maar vertonen enkel het algemene organisatietype der 
levende organismen. n.l. de indeling in pro~meso~ en metasoma. Zij hebben 
geen chorda. terwijl hun zenuw~ en zintuigstelsel geheel in de uitwendige 
huid is gebleven. De vasthechting. waarbij aan de rugzij een gelede steel 
zich ontwikkelde. kon dus veel dieper ingrijpenden invloed uitoefenen. 
terwijl de overgang der hoefijzervormig geschaarde tentakels tot een ge~ 
sloten krans niet op bezwaren stuitte. Vraagt men nu waarom bij deze 
zoveel eenvoudiger georganiseerde Echinodermen~larven een zo ingewik~ 
kelde metamorphose optrad. die tot zo samengestelde en merkwaardige 
bouw typen leidde. dan ziet men zich geplaatst voor het algemene vraagstuk 
der Evolutie van de levende wezens. dat tot heden onoplosbaar is gebleven. 
Hier zij dus alleen gewezen op het feit, dat één en dezelfde oorzaak. i.c. 
vasthechting aan den zeebodem. op verschillend geaarde organismen een 
geheel verschillende uitwerking heeft gehad. Hetzelfde geldt voor alle 
andere adaptatie~verschijnselen: het effect der inwerking van uitwendige 
levensvoorwaarden wordt in hoofdzaak bepaald door den aangeboren 
aanleg der organismen. Hoe deze daaraan gekomen zijn. blijft even 
raadselachtig als tevoren. 

Ten slotte moet er nog op gewezen worden. dat de beide helften 
waarin een tweezijdig symmetrisch gebouwd organisme kan verdeeld 
worden. nimmer volkomen identiek zijn. Voor grote verschillen. zoals bijv. 
tussen de beide scharen van kreeften of de beide bladhelften der Begonia·s. 
is dit bekend genoeg. maar dat b.v. nimmer de rechter helft van het 
menselijk gelaat het zuivere spiegelbeeld van de linker is. weten de meeste 
mensen niet. 

Bijzonder duidelijk is de afwijking van de volkomen bilateraliteit te zien 
in de kleurentekening. niet slechts bij in 't oog lopende verschillen tussen 
linker en rechter lichaamshelft. maar evenzeer bij ogenschijnlijk geheel 
overeenkomstige huidtekening. zoals bijv. de streping der zebra's of de 
vlekken van katten of damherten. 

Altijd echter maken deze onvolkomenheden den indruk van secundaire 
afwijkingen van een oorspronkelijk zuiver symmetrisch grondplan. Zij 
wekken dus de voorstelling. alsof in het verloop der ontwikkeling (wat 
men zou kunnen noemen de uitvoering van het plan) de beide helften 
een invloed op elkander uitoefenen. die van weerszijden verschillend is. 

Summary. 

All living beings. plants as well as anima Is. are originally Zygomorphous. 
The actinormorph condition and all other types of symmetrical habitus 
have started from the bilateri:llly symmetrical organisation. under the 
influence of va/:ious lifeconditions. especially fixation to the bottom or to 
other objects. even to parts of their own body. e.g. the yolk sack. Symmetry 
of ascessory parts of an organism may only be considered in their relation 
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to the complete individu al as a whoIe; therefore no relation of symmetry 
can exist between homologous organs of the same bodyhalf. e.g. right arm 
and leg , as they never can be each other's mirror~image. Serial homology 
is incompatible with bilateral symmetry. Identical influence of the 
surroundings on organisms of different constitution leads to widely 
diverging consequences: e.g. the Echinoderms compared with theTunicates. 
In both groups the freeliving adult stages must have been derived from 
fixed actinomorphous ancestors, which in their turn originated from 
freeswimming zygomorphous coelomatics. 

Résumé. 

La zygomorphie est la condition primordiale de 1'0rganisation des êtres 
vivants. Toutes les autres formes de symmetrie sont des dérivés de la 
bilatéralité. La principale cause de ce changement de configuration est la 
fixation de l'être aux objets de son entourage. Ces objets peuvent être de 
différente nature, même des parties de son propre corps, p.e. la fixation 
de l' embryon des Vertébrés à son sac lécital. La conception de symmetrie 
est indissolublement unie à la possibilité de division de l'individu en moitiés 
qui sont des images de miroir l'un de l'autre. Par conséquant la symmetrie 
des différentes parties d'un même individu ne peut être jugée qu'en relation 
avec Ie corps en son entier. 

11 en suit que les membres homologues du même coté d'un organisme 
zygomorphique comme p.e. Ie bras et la jambe droite ou gauche ne peuvent 
jamais former un pair symmetrique. 

L' influence des conditions de vie externes (comme la fixation) sur des 
êtres de nature différente est extrèmement variabIe, mais mêne en tout 
cas à cacher la zygomorphie originale. 

Comme exemple de cette variabilité de l'influence de la fixation les 
Echinodermes sont comparés entre eux et avec les Tuniciers. En même 
temps ces deux types d'animaux donnent des preuves du pouvoir des êtres 
fixées à se délibérer de nouveau et rattraper la bilatéralité, tout en 
conservant des träces méconnaissables de l'actinomorphie précédente. La 
symmétrie bilatérale des organismes n'est jamais parfaite, mais la déviation 
de l'état idéal est toujours de nature à prouver son origine d'un tel état. 

Zusammenfassung. 

Zygomorphe Symmetrie ist die ursprüngliche Organisationsform aller 
lebenden Wesen; alle andere Gestalten sind daraus hervorgegangen. 
Hauptursache der Umbildung war die Anheftung an andere Gegenstände, 
hauptsächlich an den Boden, sondern öfters auch an oder in andere 
Lebeswesen, ja selbst an Teile des eigenen Körpers, wie z.b. am Dottersack. 
Symmetrisches Ver halten zwischen Unterteile eines und desselben Orga~ 
nismus darf nur in ihrer Beziehung zum Ganzen beurteilt werden. So 
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können Arm und Bein der selben Körperseite niemals ein symmetrisches 
Paar bilden. Seriale Homologie ist unvereinbar mit Symmetrie. 

Identisrhe Lebensbedingungen rufen gänzlich verschiedene limbil. 
dungen hervor bei Organismen verschiedener Beanlagung. So hat die 
Anheftung an den Meeresboden einen weit anderen Einflusz geübt auf 
die Echinodermen als auf die Tunicaten. 

In zahlreichen Fällen haben sich die festgewachsenen Organismen, 
Pflanzen ebensogut wie Tiere, wieder losgelöst, aber immer sind die 
Spuren der Fixation an ihrem Bau erhalten geblieben. 

Naschrift . 

Op 1 September j.l. was ik juist bezig de slotregels van het voorgaande 
opstel te schrijven, toen mij het geschrift van mijn diepbetreurden vriend 
I. C. SCHOUTE: On general Morphology, gebracht werd, waarin het tweede 
hoofdstuk over de symmetrie der levende wezens bleek te handelen. De 
eerste indruk was. dat nu mijn artikel wel overbodig zou blijken, dan wel 
dat het geheel omgewerkt diende te worden. Maar bij nauwgezette kennis
neming van den inhoud van SCHOUTE'S verhandeling, kwam ik tot het 
besluit, dat het de voorkeur verdiende mijn artikel geheel onveranderd te 
laten, maar er alleen enige opmerkingen aan toe te voegen, om dUidelijk 
te doen uitkomen, in welke opzichten wij met elkaar overeenstemden, dan 
wel van elkaar verschilden. Wat het eerste aangaat, was het mij een 
grote voldoening te vernemen, dat ook SCHOUTE een absoluut onderscheid 
maakte tussen mathematische en biologische symmetrie, en dus de laatste 
geheel onafhankelijk van de eerste behandelde. Ook schonk het mij een 
gevoel van bevrediging, dat SCHOUTE grote betekenis toekende aan de 
polariteit der organismen, en de lijn die de kop- met de staartpool verbindt 
als "main axis" den voorrang toekende boven de andere "biologische" 
assen, die hij onderscheidde. Daarentegen was het mij een teleurstelling, 
dat hij diezelfde onderscheiding niet maakte tussen de tweezijdige 
symmetrie en alle andere vormen van symmetrischen lichaamsbouw, zodat 
hij niet scheen aan te nemen, dat deze laatste alle uit een oorspronkelijke 
bilateraliteit zouden ontstaan zijn. Toch zijn in sommige zijner uitspraken 
wel aanduidingen te vinden, die op een genetisch verband tussen zygo
morphie en aktinomorphie wijzen, het duidelijkst in de passage op blz. 61, 
die ik hier verkort en in 't Hollands vertaald weergeef: 

.. Slechts twee klassen van symmetrie komen in feite op grote schaal 
voor: de radiale en de dorsiventrale. In beide treffen wij een hoofdas aan 
die heteropolair is, en voldoet aan de vereisten zowel van sessiele als van 
vrij levende organismen; daar hetzij een van de polen vastgehecht is aan 
de onderlaag, terwijl de andere vrij blijft, dan wel de ene pool vóór-, de 
andere achteraan gaat. Van deze twee is de radiale symmetrie het meest 
geschikt voor orthotrope sessiele organismen, terwijl de dorsiventrale 
uitstekend voldoet aan de eisen der plagiotrope sessiele en der vrij-



1085 

bewegelijke. En als werkelijk de symmetrie der organismen deel uitmaakt 
van het grondplan, en als zodanig blootgesteld is aan onophoudelijke 
natuurlijke selectie, mogen wij verwachten dat de geschiktste vormen zullen 
overwegen, en kunnen wij dus begrijpen, waarom de dorsiventrale 
symmetrie overheerst in het Dierenrijk, en waarom in dat der Planten 
beide vormen van symmetrie zeer verspreid zijn." 

SCHOUTE zag dus ook verband tussen symmetrische lichaamsbouw en 
vastzittende of vrijbewegelijke levenswijze. Neemt men nu aan, dat de 
eerste uit de laatste is ontstaan, dan volgt daaruit vanzelf, dat de radiaire 
symmetrie uit wijziging der bilaterale is voortgekomen en niet omgekeerd. 


