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In memoriam Dr. Karl Jordan 

1861-1959 

Na negen maanden bedlegerig te zijn geweest is ons erelid Dr. Karl Jordan, 

in de leeftijd van 97 jaar, op 12 januari 1959 vredig heengegaan. 

Heinrich Ernst Karl Jordan werd geboren op 

7 december 1861 te Almstedt, een dorp ten zui¬ 

den van Hildesheim, Duitsland. Hij was de jong¬ 

ste van zeven kinderen in een eenvoudig platte- 

landsgezin. Dank zij de hulpvaardigheid van een 

oom kon Karl op 14-jarige leeftijd naar het Real¬ 

gymnasium in Hildesheim gaan. Na een vier¬ 

jarige studie aan de Universiteit van Göttingen 

promoveerde Jordan in 1886 summa cum laude 

in zoologie en botanie. Vervolgens trad Jordan 

voor een jaar in vrijwillige militaire dienst in 

Hannover, waarna hij les begon te geven aan het 

Realprogymnasium te Münden. In 1892 werd hij 

benoemd tot leraar in wiskunde, natuurkunde en 

natuurlijke historie aan de landbouwschool te 

Hildesheim. 

Gedurende zijn jaren in Münden kwam Jordan 

in contact met o.m. de bekende ornitholoog Graaf 

von Berlepsch; in diens huis had hij het geluk 

kennis te maken met Ernst Hartert, die toen 

kortelings benoemd was tot directeur van Walter 
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Rothschild’s zoölogisch museum te Tring. Een gevolg van deze ontmoeting was 

een invitatie om naar Tring te komen om aldaar orde te komen scheppen in de grote 

maar chaotische collectie insecten die Rothschild tot dan toe vergaard had. Aldus 

kwam Jordan in 1893 naar Tring en volbracht de ongelooflijke prestatie om bin¬ 

nen een jaar tijds ongeveer 300.000 kevers te rangschikken en voor een groot deel 

op soort te determineren. De grote soort-seriën in de Tring-collecties, alsmede 

Rothschild’s intentie om het materiaal sterk te blijven uitbreiden, maakten het 

Jordan duidelijk, dat hier een unieke kans was om variabiliteitsvraagstukken te be¬ 

studeren; zijn oorspronkelijke plan om naar Duitsland terug te gaan gaf hij op — 

Tring zou hem niet meer los laten. 

In 1894, het tweede jaar te Tring, beschreef Jordan ruim 400 nieuwe soorten 

kevers (o.m. Anthribidae, in welke groep hij de wereldspecialist werd; in totaal 

heeft hij een kleine 2000 nieuwe soorten van deze familie beschreven), en werd 

tevens zijn hulp gezocht door Rothschild bij het schrijven van een revisie der 

Papilioniden van het oostelijk halfrond; hiermede hernam Jordan zijn werk op het 

gebied der vlinders (hij had in 1885 en 1886 reeds over de vlinder-fauna van 

N.W. Duitsland gepubliceerd) en de latere talrijke publicaties op dit gebied 

maakten Jordan een specialist van wereldnaam. Reeds tijdens zijn eerste jaren in 

Tring werd Jordan zeer bevriend met de 15 jaar jongere Charles Rotschild, een 

broer van Walter (later Lord) Rothschild. Charles begon in 1895 met de 

studie der vlooien en ontving in de moeilijke begintijd zeer veel hulp van Jordan. 

In latere jaren publiceerden zij onder hun beider naam 37 artikelen over deze in¬ 

secten; na de dood van Charles Rothschild, in 1923, heeft Jordan de studie der 

vlooien voortgezet en in het geheel 105 artikelen aan deze groep gewijd, hetwelk 

hem tot de meest vooraanstaande vlooienspecialist maakte. Verder is Jordan’s 

naam verbonden aan belangrijke publicaties over Thysanoptera, Polyctenidae, 

Clinocoridae, Arixeriia, Hemimerus, over mechanische selectie, mimicry, nomen¬ 

clatuur, anatomische details, en over vraagstukken betreffende het soort- en onder- 

soortbegrip, fylogenie en evolutie. 

In het tijdperk 1885—1958 heeft Jordan 470 artikelen gepubliceerd; de dui¬ 

zenden uitmuntende figuren in deze geschriften zijn tevens alle van zijn hand. De 

inhoud van Jordan’s artikelen is van zeer hoog gehalte en in zijn veelal briljante 

ideeën en logische en heldere uiteenzettingen was hij vaak zijn tijd ver vooruit. 

Het bekende volumineuze tijdschrift van het Tring museum, de Novität es Zo oio- 

gïcae, heeft hij vanaf het eerste deel (1894) tot op een na het laatste deel (1939) 

helpen redigeren, alsmede het te Tring uitgegeven Ectoparasites (1915—1923). 

Jordan was een voortreffelijk organisator en hij heeft bv. de internationale 

entomologische kongressen geïnstigeerd en vanaf het eerste kongres (Brussel, 

1910) een groot aandeel gehad in de organisatie der latere kongressen; hij bleef 

secretaris tot 1948, waarna hij benoemd werd tot ere-president voor het leven. In 

1913 werd Jordan gekozen tot lid van de internationale commissie voor zoölogi¬ 

sche nomenclatuur, waaraan hij zijn verdere leven verbonden bleef en waarvoor 

hij veel werk verrichtte. 

Was hij vanaf 1893 curator van de insecten, van 1930 tot 1939 fungeerde hij 

tevens als directeur van Rothschild’s museum (sedert dien behoort het museum 

aan het British Museum (Natural History)). In 1911 nam Jordan de Britse na¬ 

tionaliteit aan. 
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Men vraagt zich onwillekeurig af, hoe een man in staat is een hoeveelheid 

superieure arbeid te verrichten, die aan het bovennatuurlijke schijnt te grenzen. 

Jordan’s buitensporige activiteit zou als volgt verklaard kunnen worden: hij had 

een ijzersterk gestel en ziekte kende hij vrijwel niet (op 91-jarige leeftijd bracht 

hij nog ruim een maand in Zwitserland door om aldaar vlooien te verzamelen; zijn 

enige gebrek sedert 1938 was zijn stokdoofheid en in de laatste jaren was hij 

slecht ter been — ’’one must take these things with a smile”, placht hij te zeg¬ 

gen); weinig behoefte aan slaap, zodat hij bv. een 20-urige werkdag kon maken; 

een intense interesse voor zijn werk; geen behoefte aan ontspanning — hij had 

geen andere hobbies naast zijn werk (behalve tuinieren, en in de latere jaren van 

zijn leven nam hij vaak een detective-roman op als hij laat in de avond van het 

museum thuis kwam); een uitmuntend brein en een fabelachtig geheugen, dat 

hem kaartregisters en dergelijke overbodig maakte; de capaciteit om te concen¬ 

treren en daardoor in hoog tempo te werken. 

Een begenadigd mens, die zijn grote talenten en gaven ten volle en steeds ten 

goede heeft ontwikkeld en benut. Zijn collega’s en navolgers blijven van de vruch¬ 

ten hiervan in intense dankbaarheid profiteren. 

Om zijn uitzonderlijke verdiensten voor de entomologie werd Jordan o.a. in 

1932 gekozen tot lid van de Royal Society, en gaf de Londense Royal Entomological 

Society in 1955 een jubileumnummer uit ter gelegenheid van zijn 94-ste verjaar- 

dag. 

Jordan was een zeer prettig, eenvoudig en integer man, met een eindeloos ge¬ 

duld, steeds vriendelijk gestemd en vol begrip voor tekortkomingen van anderen. 

Een groot enthousiast in zijn werk, stimuleerde hij een ieder die met hem in aan¬ 

raking kwam. 

Gevoelens van dank en diep respect zijn wij niet alleen de ontslapene verschul¬ 

digd, doch ook ten zeerste zijn vrouw, die hem in 1925 ontviel, en zijn twee 

achtergebleven dochters Hilda en Ada, die door hun levenslange en uiterst lief¬ 

derijke toewijding en verzorging het hem mogelijk maakten om zich steeds ten 

volle aan zijn werk te kunnen geven. 

Met K. J., zoals hij door zijn naaste medewerkers genoemd werd, is een gigant 

onder de entomologen en een groot en nobel man heengegaan. Zijn levenswandel 

zal ons immer een lichtend en inspirerend, ofschoon onnavolgbaar, voorbeeld 

blijven. 

F. G. A. M. Smit 

Lepidoptera te Schelluinen in 1958. Hoewel er dit jaar over het geheel genomen niet 

van grote vangsten gesproken kon worden, waren er toch enkele soorten, die veel talrijker op 

mijn lamp kwamen dan anders. Vooral viel dit op bij Ennomns autumnaria Werneburg en 

Eunomos juscantarïa Stephens. Ongeveer 30% van de exemplaren waren wijfjes, terwijl er 

daarvóór nooit één op licht kwam. Wat anders in een heel seizoen kwam, ving ik nu op 

een enkele avond. Onder de juscantaria's bevond zich een geheel grijs exemplaar. Ennomos 

alniaria L., die anders algemeen is, ontbrak nu bijna geheel. Ik zag er slechts drie exem¬ 

plaren van. 

Werkelijk massaal was Aglais urticae L. Ik telde meermalen 25 à 30 exemplaren op één 

bos hemelsleutel (Sedum purpureum). 

G. J. Slob, Schelluinen. 
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