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LEVENSBERICHT 
VAN 

JAN VERSLUYS Jzn. 

(1 September 1873-22 Januari 1939). 

Jan Versluys Jzn. werd den Isten September 1873 te Groningen 
geboren, als zoon van den bekenden wiskunde-Ieeraar Jan Ver
sluys, den schrijver van meerdere leerboeken, en van Maria 
Catharina Jacoba Offers. Hij had een tweetal broeders, waaronder 
een, die hoogleeraar der wiskunde aan de Technische Hoogeschool 
te Delft is geworden. Het vermoeden ligt dus voor de hand, dat 
de uitgesproken didactische en paedagogische begaafdheid van 
onzen Versluys mag toegeschreven worden aan erfelijken aanleg 
van vaderszijde. 

In 1886 werd hij toegelaten tot de Hoogere Burgerschool te 
Amsterdam, en in 1891 verwierf hij het einddiploma. Daarop ging 
hij aldaar biologie studeeren aan de Gemeentelijke Universiteit, 
met Dierkunde als hoofdvak, waarin hij het onderwijs genoot van 
Hugo de Vries en Max Weber. Groote belangstelling betoonde 
hij ook voor de vakken, die door Prof. G. A. F. Molengraaff 
werden gedoceerd, in 't bijzonder voor de palaeontologie, op welk 
gebied hij zich ook later heeft onderscheiden. Zooals een zijner 
medestudenten in de dierkunde, zijn vriend Dr. H. C. Redeke, 
in een kort In Memoriam vermeldt, betoonde Versluys bij het 
practisch werken bijzonderen aanleg voor het vervaardigen van 
anatomische praeparaten en afbeeldingen. 

Daar de toenmalige wetgeving op het H. O. hem niet toestond 
academische examens af te leggen, behaalde hij in November 1895 
het diploma M. O. voor de natuurhistorische vakken. In December 
van hetzelfde jaar aanvaardde hij een wetenschappelijke reis naar 
West-Indië en de kusten van de Caraïbische Zee met het jacht 
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Chazalie van den Graaf de Dalmas, tot het verzamelen van 
zoölogica. Een kleine publicatie over Hydractinien was resultaat 

van die reis. 
Einde Mei 1896 keerde hij in 't vaderland terug, en in September 

werd hij assistent aan het Zoölogisch Laboratorium te Amster
dam. Daar bewerkte hij zijn eerste onderzoek op morphologisch 
gebied, dat tot een lijvige dissertatie uitgroeide, waarop hij in 1898 
tot Doctor werd gepromoveerd aan de Universiteit te Giessen. Hij 
verwierf den hoogsten graad, en liet bij zijn promotor, den ver
maarden hoogleeraar Spengel, zulk een gunstigen indruk na, dat 
deze hem later den toegang tot het docentschap aan die Duitsche 
huugeschool mogelijk maakte. 

Kort na zijn promotie vertrok hij naar Nederlandsch-Indië, om 
deel te nemen aan de beroemde Siboga-expeditie onder leiding van 
Max Weber. Deze tocht duurde van ï Maart 1899 tot 28 Febr. 
1900. Uit den rijken buit aan zeedieren bewerkte Versluys in de 
eerstvolgende jaren de Gorgoniden, en publiceerde daarover twee 
lijvige monographieën. Teruggekeerd hervatte hij in den herfst van 
1900 zijn assistentschap aan het Zoologisch Laboratorium, thans 
onder directie van C. Ph. Sluiter, die de plaats van Max Weber 
had ingenomen, nadat deze het gewone met het buitengewone 
hoogleeraarschap had verwisseld. 

In 1901 habiliteerde Versluys zich als privaatdocent met een 
openbare les over het Systeem der Ongewervelde Dieren en der 
Protozoen. Hij gaf in die qualiteit colleges voor de medici, als 
inleiding tot het practicum. 

In 1903 trad hij in het huwelijk met Louise Berta Maria Hüls
mann, de dochter van den directeur der Amsterdamsche Handels
school, J. H. H. Hülsmann. Uit deze vereeniging werden drie 
kinderen geboren: twee zoons en een dochter. 

In 1907 viel aan Versluysde onderscheiding ten deel van den 
Prix de Guèrne de la Société Zoologique de France, welke prijs 
iedere drie jaar, zonder voorafgaande sollicitatie, aan bewerkers 
van zoölogische verhandelingen wordt toegekend. 

In Juli 190ï maakte Versluys een studiereis naar de Vereenigde 

-
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Staten, en bezocht er tal van Musea, vooral met het doel de fossiele 
Reptielen te bestudeeren, 

In datzelfde jaar verwisselde hij van woonplaats en zelfs van 
land, daar hij zich in Giessen vestigde, en er zich als privaatdocent 
habiliteerde, Het viertal proefcolleges bij die gelegenheid toont 
wel de belangstelling van Versluys voor alle onderdeelen der 
zoölogie: hij behandelde daarin: I e de organisatie der Gestaarte 
Amphibieën, 2e de verspreiding der diepzee-dieren, 3e het kauw
mechanisme der Reptielen, en ten slotte 4e de Salamanders en de 
oorspronkelijkste vierpootige landdieren onder de Gewervelden, 
Tevens werd hij eerste assistent aan het Zoölogisch Laboratorium 
van Prof. Spengel in Giessen. 

In 19I1 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleeraar aan die 
Universiteit. 

Het noodlottige jaar 1914 verstoorde zijn rustige wetenschap
pelijke loopbaan: hij werd eerst werkzaam gesteld aan het 
Hygiënisch Instituut der Universiteit te Giessen, voor het bereiden 
van entstoffen tegen cholera en andere infectieziekten, maar in 
1915 werd hij in actieven dienst gesteld als "Landsturmmann" 
bij het Landwehrregiment Il6, ofschoon hij naar zijn persoonlijke 
opvatting nog Hollandsch staatsburger was. 

In 1916 werd hij werkzaam gesteld bij de "Pressestelle des 29. 
Armeekorps" in Frankfurt a. M., en in October van dat jaar werd 
hij benoemd tot gewoon hoogleeraar voor Zoölogie en Vergelijken
de Anatomie aan de Vlaamsche Universiteit in Gent, welk ambt 
hij aanvaardde met een academische rede: "De verandering van 
levenswijze en de afstamming van de Degenkrab (Limulus)". 

Na den terugtocht der Duitschers uit België keerde Versluys 
terug naar Giessen, dat hij echter reeds in 1919 weer verliet, nadat 
de nieuwe republikeinsche Duitsche regeering niet ingegaan was 
op de voordracht der faculteit, om hem te benoemen tot opvolger 
van Prof. Spengel. Hij vestigde zich toen in Hilversum, waar hij 
tot 1925 als privaat geleerde verbleef. Hier bewerkte hij o.a. ver
schillende hoofdstukken in het handboek der Vergelijkende Ana
tomie van Ihle, Van Kampen, Nierstrasz en Versluys. In 1923 viel 
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hem de benoeming tot lid der Koninklijke Akademie van Weten
schappen te Amsterdam ten deel. 

Twee jaar later kwam aan dit ambteloos bestaan een einde. 
Tezelfder tijd kwam de leerstoel der Zoölogie in Amsterdam en in 
Ween en vacant, en voor beide werd Versluys aangezocht. Toe
vallig vertoefde ik in dien tijd in zijn gastvrije woning en was er 
daardoor getuige van, toen de beslissing kwam. Tevoren had hij 
mij reeds meegedeeld, dat hij die benoeming, welke het eerst af 
kwam, zou aannemen. Beide bereikten hem op een en denzelfden 
dag, maar Ween en had den voorsprong. Zoo kwam het, dat onze 
landgenoot er toe kwam aan de wijdvermaarde en oude Oosten
rijksche Universiteit den leerstoel te aanvaarden, die door groote 
voorgangers als Clauss en Hatschek bezet was geweest. 

Hoezeer Versluys aan het Amsterdamsche Zoölogisch Labora
torium altijd een warm hart heeft toegedragen. toch geloof ik, dat 
hem de beslissing van het lot, waardoor hij zich voor zijn verder 
leven voor goed aan het toenmalige Oostenrijk verbond, niet 
ongevallig is geweest. De gedachte, geroepen te zijn om het be
roemde Zoölogische Instituut van Weenen op te heffen uit het 
droevige verval, waarin het ten gevolge van den wereldoorlog was 
geraakt, vervulde hem met geestdrift en gerechten trots. 

En aan dit voornemen is hij met inspanning van al zijn krachten 
trouw gebleven, niettegenstaande het Oostenrijksche Gouvernement 
zijn toezeggingen van middelen en medewerking slechts voor het 
kleinste gedeelte is nagekomen. Onder anderen bleef de benoeming 
van een 2den gewoon hoogleeraar als Directeur van het 2de Zoölo
gische Instituut tot in den allerlaatsten tijd achterwege, zoodat 
Versluys de zeer zware plichten, aan zijn ambt verbonden, geheel 
alleen moest nakomen. 

Zooals uit de warme loftuitingen der Weensche wetenschappe
lijke wereld bij zijn ontijdig overlijden duidelijk blijkt, heeft 
Versluys zijn omvangrijke taak met de grootste toewijding en 
plichtsgetrouwheid tot aan het einde toe vervuld. Daarbij was hij 
nog voorzitter van de Zoölogisch-Botanische GeseUschaft, die hij 

in de moeilijke jaren, voorafgaande aan den Anschluss. met raad 

j 
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en daad heeft bijgestaan. Ook voor zijn leerlingen was hij een 
vaderlijke vriend, meerderen hunner heeft hij het afstudeeren 
mogelijk gemaakt. en 48 bewerkten bij hem hun proefschrift. 

In 192 i werd Versluys gekozen tot correspondeerend lid der 
Wiener Akademie der Wissenschaften, in 1930 tot hetzelfde lid
maatschap der Zoölogical Society of Londen. Het jaar tevoren had 
hij op uitnoodiging van de British Association for the Advan
cement of Science een studiereis naar Zuid-Afrika gemaakt, waar 
hij de vergadering der B. A. bijwoonde en aan de werkzaamheden 
deelnam. 

In den zomer van 1938 overviel hem een zware ziekte, waarvan 
hij slechts schijnbaar herstelde, en die een half jaar later (22 Jan. 
1939) een eind aan zijn werkzaam bestaan maakte. Tot aan zijn 
dood toe behield hij het onverwoestbaar optimisme, dat hem zijn 

geheeIe leven heeft bezield. 
Van Versluys mag getuigd worden, dat hij den goeden naam, 

dien Nederlandsche geleerden van oudsher aan de Universiteit 
van Ween en bezaten, met eere heeft gehandhaafd. 

Het is hier niet de plaats om een volledige lijst van zijn geschrif
ten op te nemen. Van zijn veelzijdige werkzaamheid op 't gebied 
van het vak zijner keuze moge het volgende overzicht zijner voor
naamste publicaties echter eenige voorstelling geven. 

Het onderwerp voor zijn proefschrift, dat tot titel draagt: die 
mittlere und äussere Ohrsphäre der Lacertilia und Rhynchoce
phalia, was van zuiver morphologischen aard, en aan deze richting 
der biologie is Versluys in zijn geheeIe wetenschappelijke loop
baan getrouw gebleven. Het lijvige boekdeel: 248 bladzijden, met 
acht platen, waarop bijna honderd voortreffelijk geteekende figu
ren, is kenmerkend voor de wetenschappelijke geestesgesteldheid 
van den auteur: uitvoerig en nauwkeurig gaat hij den anatomischen 
bouw der trommelholte van tal van hagedissen-soorten na en komt 
daardoor tot bepaalde opvattingen omtrent het vergelijkend
anatomisch karakter van het gehoorstaafje der Sauropsiden, die hij 

echter met groote omzichtigheid en voorbehoud meedeelt. Duidelijk 

-
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blijkt zulks uit de slotregels zijner dissertatie: "Die Homologie der 
Gehörknöchelchen der Amnioten kann noch nicht als genügend 

begründet betrachtet werden". 
Dit neemt echter niet weg, dat Versluys' onderzoek allerlei 

belangrijke feiten betreffende de gehoorstreek der Sauropsiden aan 
het licht heeft gebracht, vooral ten opzichte van de onderlinge 
verhouding tusschen de verschillende diergroepen die tot deze 
klasse behooren. Bijzonder opmerkelijk is b.v. zijn bewijsvoering, 
dat de eigenaardigheden in anatomischen bouw bij Sphenodon 
grootendeels van secundairen aard zijn, d.w.z. sterk gewijzigd 
onder den invloed der gravende levenswijze. Op dit verband 
tusschen structuur en levenswijze vestigt Versluys voortdurend de 
aandacht, en in dit opzicht mag zeker van hem gezegd worden, dat 
hij nimmer de onderworpenheid der morphologische structuur aan 
de wijzigende macht der veranderende levensgewoonten uit het 
oog heeft verloren. 

Onmiddellijk na zijn promotie vertrok Versluys met H. M. Siboga 
naar O. Indië, als assistent-zoöloog bij de wetenschappelijke expe
ditie tot onderzoek der Marine fauna en flora van onzen Archipel, 
onder leiding van Max Weber. 

Maar na zijn terugkeer vatte VerslJ,Iys de studie van de oorspheer 
der Sauropsiden weder op, en onderzocht nu ook haar ontwikke
lingsgeschiedenis, zoodat vijf jaar na zijn proefschrift een tweede 
verhandeling kon verschijnen onder den titel: Entwicklung der Co
lumella Auris bei den Lacertiliern. Daarin kon hij de resultaten van 
zijn anatomisch onderzoek bevestigen en uitbreiden, en de Hage
disachtigen met Krokodillen, Vogels en Zoogdieren vergelijken. 

De groote vraag: welk verband er bestaat tusschen het enkele 
gehoorbeentje der Sauropsiden en de drie der Zoogdieren, werd 
door Versluys wel van alle zijden benaderd en toegelicht, maar 
evenmin als door andere onderzoekers, tot een volkomen bevredi
gende oplossing gebracht. 

ln 1906 bemerkte Versluys bij het bestudeeren van een volwassen 
schedel van de Lederschildpad (Dermochelys) dat het breede been
stuk, hetwelk vóór het lichaam van het Achterhoofdsbeen en 
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(schijnbaar) tusschen de Vleugelbeenderen is gelegen, in werkelijk
heid zich ter weerszij over de buikvlakte dezer laatste beenstukken 

uitbreidt als een dunne plaat, zoodat de Vleugelbeenderen inder

daad veel breeder zijn, en elkaar over een veel grootere lengte in 
de middellijn aanraken, dan zulks oppervlakkig gezien het geval 
lijkt. Versluys kwam door deze waarneming tot het besluit, dat deze 
beenplaat niet het eigenlijke Wiggebeen (basisphenoid) maar het 
daarop bij vele Gewervelde dieren gelegen dekbeen (paraphenoid) 

vertegenwoordigde. Deze opvatting werd bevestigd door de be

zichtiging der genoemde beenstukken van binnen uit, waarbij bleek 
dat het zeer dikke lichaam van het werkelijke basisphenoid zich 
naar voren verlengde in een snavel vormig uitsteeksel (het z.g. 
rostrum) dat ter weerszijden overging in de eerstvermelde para

sphenoidale beenplaat. 
Deze waarneming was daarom van zooveel beteekenis, omdat 

tot op dat tijdstip algemeen aangenomen werd, dat bij Dermochelys 
het parasphenoid ontbrak, terwijl nu bleek, dat dit dier juist onder 
alle schildpadden, en zelfs alle overige Reptielen, het grootste 

parasphenoid van allen had. 
In dat opzicht mocht dus Dermochelys als primitief beschouwd 

worden, en daardoor werd als vanzelf de aandacht van Versluys 
gevestigd op het algemeene vraagstuk van de plaats van deze 
grootste en in zijn lichaamsbouw van alle andere schildpadden zoo 

sterk afwijkende zeeschildpad, in het systeem der Reptielen. 

Ten behoeve van dit onderzoek wist het Zoölogisch Laborato
rium der Universiteit Giessen zich in het bezit te stellen van een 
volwassen exemplaar van dit zeldzame dier, waarop de bestudee
ring van zijn anatomischen bouw aan drie biologische studenten 
werd toegewezen, die daarover hun dissertaties schreven. Versluys 

zelf gebruikte de resultaten van hunne en zijn eigene onderzoekin

gen voor het bewerken een er verhandeling over de bovengenoemde 
vraag der systematische positie van Dermochelys, waarbij hij tot 
de besliste overtuiging kwam, dat de afwijkende kenmerken, in 't 
bijzonder van het romp-pantser der Lederschildpad, niet als wer

kelijk primitief moeten opgevat worden, maar integendeel als zeer 
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vérgaande WljZlgmgen en reducties van een oorspronkelijk hoog
ontwikkeld huidskelet, dat ook den grondvonn van het pantser der 
overige schildpadden leverde. Versluys geeft daarbij een zeer 
suggestieve hypothetische figuur van den vermoedelijken bouw 
van dit primaire huidpantser, dat eigen zou kunnen geweest zijn 
aan de (nog op 't land levende) voorouders van alle schildpadden. 
Dit huidskelet bestond uit twee lagen: een meer oppervlakkige 
van kleine schubachtige beenstukken, die hoornplaatjes droegen, 
en een diepere van grootere beenstukken, die in aantal overeen
kwamen met de wervels en ribben in de rompstreek, zooals thans 
nog het geval is met de neuralia en costaIia in het rugschild der 
gewone schildpadden, maar nog niet, zooals bij deze laatste, met 
de ruggewervels en ribben waren vergroeid. 

Naar mijne meening heeft Versluys met deze hypothese een 
belangrijke bijdrage geleverd voor de verklaring der evolutie van 
de Schildpadden uit meer oorspronkelijk gebouwde Reptielen. 

In 1908 bezocht Versluys het Internationale Zoölogen-Congres 
in de Vereenigde Staten van N.-Amerika, en maakte in verband 
daannee een rondreis, waarbij hij in de Musea van Washington, 
N ew Haven, Pittsburgh en New Y ork de schedels van Reptielen, 
in 't bijzonder van fossiele Dinosauria bestudeerde. Deze studies 
zette hij voort in Londen, Brussel, Tübingen, München, en voltooi
de ze in 't Zoölogisch Laboratorium van Spengel in Giessen. Het 
wetenschappelijk resultaat bestond uit twee omvangrijke verhande
lingen over den al- of niet-bewegelijken toestand van het als kaak
steel fungeerende Vierkantsbeen (quadratum) bij Reptielen en Vo
gels, en over de daarmee samenhangende bewegingen tusschen de 
beenderen van de schedelkapsel onderling. 

Versluys gaat daarbij uit van de door Stannius gemaakte onder
scheiding der Reptielen in Streptostyle diervonnen (met bewegelijk 
quadratum) en Monimostyle (met gefixeerd quadratum), en be
toogt, dat deze benamingen zijn voortgevloeid uit een al te een
zijdige beschouwing van het vraagstuk, omdat daarbij uitsluitend 
gelet is op de bewegelijkheid van het Vierkantsbeen, terwijl toch 
de bewegingen in de schedelkapsel tusschen de samenstellende 

ij 
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beenstukken daarvan, zooals Wandbeenderen en Vleugel beenderen, 
van niet minder beteekenis zijn. Daarom slaat hij nieuwe bena

mingen voor, n.l. kinetische- en akinetische toestand der schedel
beenderen, en onderscheidt hij bij den eersten weder een meta
kinetische (bewegelijkheid ten opzichte van het achterhoofds
segment) en een mesokinetische (beweging in de orbitaalstreek). 
Kan op beide plaatsen beweging der beenderen ten opzichte van 
elkaar plaats vinden, dan spreekt Versluys van amphikinese. 

Aan een reeks van schedels, meerendeels van Dinosauria, dus 
van uitgestorven vormen, wordt nu nagegaan in hoeverre uit vorm 
en ineenvoeging der beenderen kan afgeleid worden, tot welke 
dezer toestanden zij bij 't leven der dieren geschikt waren. 

De voornaamste beteekenis dezer onderzoekingen en beschouwin
gen schijnt mij gelegen in de poging van Versluys, om uit de bijzon
derheden van den anatomisch en bouw te komen tot een voorstelling 
der functies, en zoodoende tevens tot een begrip van het verloop 
der phylogenetische ontwikkeling der verschillende organismen. 

Met een overvloed van voortreffelijke illustraties worden de 
minutieuze beschrijvingen der talrijke vormen toegelicht. 

Ditzelfde is het geval met de verhandeling over de phylogenie 
der slaapgroeven en jukbogen bij de Reptielen, die in 1919 ver
scheen in den feestbundel voor Max Fürbringer, en die zich 
wederom onderscheidde door volledigheid, nauwkeurigheid en 
voorzichtigheid in de eindbesluiten. In 't bijzonder mag gewezen 
worden op het streven, om het ontstaan der perforaties en insnij
dingen in het oorspronkelijk volledig gesloten schedeldak te ver
klaren uit den actieven invloed der kauwspieren, en dus te 
beschouwen als een passief verschijnsel van het steunweefsel, dat 
altijd moet gehoorzamen aan de mechanische, vervormende inwer

king der bewegingsorganen. 
In 1923 kwam Versluys nog eenmaal op den schedelbouw der 

Dinosauria terug, door de beschrijving van het kopskelet van de 
merkwaardige Eendensnavel-hagedis (Trachodon annectens) uit 
het Krijttijdperk, naar het prachtig-geconserveerde exemplaar in 
het Senckenberg-Museum te Frankfurt am Main. Ook in deze ver-
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handeling wijst hij telkens op het verband tusschen ontleedkun
digen bouwen levenswijze, waarbij hij tot het besluit komt, dat 
het sterk verbreede vooreind van de snavelachtige kaken, die met 
hoornplaten bekleed waren, gediend moet hebben tot het afknagen 
van harde plantendeelen. Inderdaad konden in dat deel van het 
fossiel, dat voor den versteenden maaginhoud wordt gehouden, 
naalden van coniferen en andere boomresten worden aangetoond. 

Onder den titel "das Limulus-Problem" is in 1922 een omvang
rijk geschrift verschenen, dat Versluys in samenwerking met Prof. 
R. Demoll (München) reeds in 1914 voor den druk had gereed 
gemaakt. Ofschoon de door Versluys bewerkte gedeelten niet 
berusten op eigen practisch onderzoek, moet toch de samenstelling 
dezer uitvoerige en nauwkeurige monografie over een zoo belang
rijk onderwerp als de verwantschapsbetrekkingen van den Moluk
kenkrab tot de Spinachtige dieren als een gewichtige en hoogst 
gewenschte bijdrage tot de oplossing van dit probleem worden 
geprezen, vooral omdat Versluys tot een eindbesluit komt, dat 
diametraal tegenover de opvatting van Ray-Lankester staat, die 
in 1881 het vraagstuk voor het eerst aan de orde stelde. Meent deze 
door de vergelijking van Limulus met den Schorpioen tot de con
clusie gerechtigd te zijn, dat de landbewonende, luchtademende, 
Spinachtige dieren ontstaan zijn uit door kieuwen ademende 
marine vormen, waarvan Limulus de eenige nog overlevende ver

tegenwoordiger zou zijn, Versluys betoogt op tal van gronden, 
dat juist het omgekeerde moet hebben plaats gegrepen. De eerste 
twee zijner eindconclusies luiden: 

Ie. Limulus is zeer naverwant aan de Arachniden en behoort 
met deze tezamen in één klasse der Geleedpootige dieren. Met zijn 
verwanten (waartoe ook de uitgestorven Gigantostraken behooren), 

vormt hij de orde der Merostomen. 
2e. De Merostomen stammen af van landbewonende Arachniden, 

die zeer groote overeenkomst vertoonden met de Schorpioenen. 
Aan dit hoofd-argument voegt Versluys nog een derde ge

wichtige gevolgtrekking toe, n.l. dat de Merostomen niet nader 
verwant zijn met de Crustacea, waartoe hij ook de uitgestorven 

ij 
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orde der Trilobieten rekent, zoodat deze laatste niet als voorouders 
van de Merostomen kunnen beschouwd worden. 

Deze verhandeling van Versluys vormt dus een zeer belangrijke 
bijdrage tot de bepaling der verhouding tusschen met elkaar ver
wante land- en waterdieren. Volgens hem geschiedde het ontstaan 
van Limulus uit Schorpioenachtige voorouders op analoge wijze 
en door dezelfde oorzaken als b.v. de ontwikkeling van Wal
visschen uit land-zoogdieren, of van Pinguins uit vlieg-vogels. 

Om deze redenen mag men de verhandeling van Versluys en 
Demoll als een standaardwerk beschouwen, daar zij niet slechts 
een voortreffelijk overzicht van het aanhangige vraagstuk in al 
zijn onderdeel en geeft, maar ook een origineele oplossing ervan. 

Belangrijk voor ieder, die zich met phylogenetische vraagstukken 
bezig houdt, zijn ook de beschouwingen van Versluys over de 
quaestie of het verschil tusschen de haaien met vijf- en die met 
meer dan vijf paar kieuwspleten berust op achteruitgang der 
achterste kieuwspleten bij de eerste, of op intercalatie van over
tollige spleten bij de laatste, welke vraag door hem in laatstge
noemden zin wordt beantwoord. 

Ook Versluys' beschouwingen over ,het ontstaan van den bipeden 
gang bij den mensch, in een kritiek van Westenhöfer's opvattingen 
daaromtrent, verdienen de aandacht van alle anthropologen. 

Van bijzondere beteekenis lijken mij ook de onderzoekingen van 
Versluys over het verband tusschen den toestand der Schildklieren 

(bepaaldelijk den achteruitgang dezer organen) en de remming 
der metamorphose bij de Perennibranchiate en Derotreme Sala
manders (1925). 

Als resultaat stelt hij op den voorgrond, dat bij U rodelen twee 
typen van Neotenie voorkomen, waarvan het eerste (volledige 
onderdrukking der gedaanteverwisseling) bij de eerstgenoemde, het 
tweede (stuiting der reeds begonnen metamorphose), bij de laatst
genoemde plaats vindt. In beide gevallen neemt Versluys verband 
met den toestand der Schildklieren aan. 
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