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LEVENSBERICHT 

VAN 

EDMUND BEECHER WILSON 

(19 October 1856-3 Maart 1939). 

Op hoogen leeftijd overleed op 3 Maart 1939 een van de oudste 
buitenlandsche leden van de Akademie, Prof. E. B. Wilson. 

Hij was in 1856 te Geneva (Hl.) geboren, behaalde in 1878 den 
graad van phil. bacc. en in 1881 aan de John Hopkins University 
dien van phil. doctor. Van 1883 tot 1884 was hij lecturer voor 
biologie aan het Williams College, van 1884 tot 1885 aan het 
Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, Mass.), waarna 
hij van 1885 tot 1891 professor of biology was (Bryn Mawr, 
Pennsylvania). Later bezette hij den da Costa leerstoel voor 
zoölogie aan de Columbia University (New York). 

Eerbewijzen gewerden hem vele, zoo de titel van legum doctor 
(L.L.D.) aan de Yale University in 1901 en het jaar daarop aan 
de John Hopkins University; doctor of science (Cambridge) en 
doctor med. honoris causa aan de universiteit te Leipzig (beiden 
in 1909). 

Hij was lid van de National Academy of Science te N ew Y ork, 
van de Accademia Lincei, de Royal Microscopical Society te 
London en buitenlandsch lid van onze Akademie sedert 1907. 

Het terrein van zijn wetenschappelijk werk is geweest de cyto- ' 
logie en embryologie. 

Het heeft hem groote vermaardheid gegeven en zonder over
drijving mag hij onder de coryphaeën op dit gebied gerekend 
worden. 

Zijn werk heeft grooten invloed gehad op de ontwikkeling van 
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de biologie van het einde van de negentiende en het begin van de 
twintigste eeuw. Zijn cytologisch onderzoek bestrijkt vooral de 
problemen van de kerndeeling en de erfelijkheid. Het waren 
daarbij de vraagstukken van de bevruchting en de rol van de 
kernlissen, die in het begin van zijn loopbaan zijn aandacht 
geboeid hielden. 

Een verblijf aan het Zoölogisch Station te Napels bracht hem 
in aanraking met Driesch en met de opkomende ontwikkelings
mechanica. 

Vooral het onderzoek van de transparante eieren van in zee 
levende ongewervelde dieren zou hem zijn grooten roem bezorgen. 

Hij slaagde er n.l. in van de jonge, uit nog slechts weinig cellen 
bestaande, ontwikkelingsstadia cel voor cel te vervolgen en het 
toekomstig lot van alle klievingscellen na te gaan. Zoo kon een 
celstamboom worden opgesteld (cell-lineage-onderzoek) en won 
bij Wilson de overtuiging veld, dat reeds in jonge stadia een 
localisatie van orgaan vormende gebieden aanwezig moest zijn 
(germinal localisation). Het ei zou als het ware een legkaart van 
toekomstige orgaan vormende velden zijn en zou bij de klieving in 
brokstukken uiteenvallen, ieder met een bepaalde ontwikkelings
taak (mozaïek-theorie). 

Door experimenteel onderzoek werd deze hypothese bevestigd. 
Geïsoleerde blastomeren of groepen van klievingscellen groeiden 
uit tot partiëele larven. 

Deze onderzoekingen maakten veel indruk en prikkelden talrijke 
zoölogen en embryologen tot het onderzoeken van de eerste ont
wikkeling van eieren van verscheidene ongewervelde, zoowel als 
gewervelde dieren. 

Steeds bleef de aandacht van Wilson ook gevestigd op de 
cytologische versohijnselen bij bevruchting en klieving. De tegen
woordige kennis van de beteekenis van de kernlissen voor de 
erfelijkheid en in het bijzonder voor de geslachtsbepaling (ge
slachtschromosomen) danken wij voor een belangrijk deel aan zijn 
studies. 

Daarnaast hadden protoplasmabouw en mitochondriën zijn be-
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langstelling. Een groote reeks van publicaties op dit terrein getuigt 
van zijn onvermoeiden arbeid op een gebied, waar hij fundamen
teele vondsten heeft verricht. 

Maar zeer in het bijzonder heeft hij op den ontwikkelingsgang 
van de biologie en de embryologie een grooten invloed uitgeoefend 
door zijn reeds in 1896 voor het eerst verschenen werk over "The 
ceH in development and inheritance", dat terecht beschouwd kan 
worden als standaardwerk. 

Hierin beschrijft hij op meesterlijke wijze celbouw, kerndeeling, 
bevruchting en de verschillende verschijnselen van de allereerste 
ontwikkeling van het ei. 

Dit werk, opgedragen aan Boveri, met wien Wilson later in één 
adem zal worden genoemd, wanneer men de geschiedenis van de 

• cytologie en embryologie zal schrijven, beleefde tweemaal een 
herdruk. Hoewel de laatste druk van 1928 dateert, zal nog thans 
iedere embryoloog en cytoloog het moeten raadplegen bij zijn 
onderzoek. 

Zoo kan van Wilson getuigd worden, dat hij een der zeer 
grooten is geweest, die op de ontwikkeling van de biologie in een 
belangrijk tijdperk van haar ontwikkeling zijn stempel heeft 
gedrukt. 

Het motto van zijn bekende boek, ontleend aan Plinius (Natura 
nusquam magis est tota quam in minimis), is zonder twijfel het 

richtsnoer geweest voor het wetenschappelijk werk van dezen 
eminenten bioloog, die zich door het onderzoek van het kleine een 
grooten, onvergankelijken naam heeft verworven. 

M. W. WOERDEMAN 
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