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LEVENSBERICHT
VAN

C. J U D S 0 N HER R I C K
(1868-1960)

Een stoere reus is van ons heengegaan: Prof. Dr. Charles Judson
Herrick. Geboren in 1868 (te Grand Rapids) bereikte hij, nog
steeds arbeidzaam en helder van geest, de leeftijd van 92 jaar,
in dankbare eerbied en met hartelijke gevoelens voor zijn persoon
betreurd door vele eminente leerlingen en andere geleerden van
naam.
Pas op 22-jarige leeftijd begon hij zijn eigenlijke studie, de
kosten als werkstudent verdienende, onder leiding van zijn oudere
broer, hoogleraar in de dierkunde. Al spoedig koos hij de vergelijkende anatomie van de hersenen als studieterrein en enkele
jaren later werd hij geroepen om daar ook onderwijs over te geven.
Voor Amerika was dit een nieuw vak en tot zijn dood is hij er
daar de grote stuwkracht en onbetwistbare voorman van geweest,
sinds 1904 mede als leider van het door zijn broer opgerichte
Journalof Comparative Neurology.
Zijn wetenschappelijk werk heeft zich gekenmerkt door een
veelheid van minitieus detailonderzoek, verrijkt door zijn grote
belangstelling voor fysiologie, gedragsleer, psychologie en filosofie.
Steeds bleef hij anatoom, maar tegen de destijds heersende opvattingen in zag hij de morfologie in het licht van de fysiologische
betekenissen.
Eerst werden voornamelijk de hersenen van de vissen onderzocht
maar imponerend werden zijn talrijke studieën over die van de
amfibieën, in 1948 samengevat in zijn boek: The Brain of the Tiger
Salamander. Met deze studieën bevestigde en verfijnde hij Edingers
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indeling van het centrale zenuwstelsel in lengtestroken elk met een
eigen funktie-type.
Als weinigen toonde hij zich een evenwichtig beheerser van
analyse en synthese, van specialisme en algemeen inzicht.

s. T. BOK
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