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HET LAMARCKISME VAN J.A. BIERENS DE HAAN (1883-1958) 

Inleiding 

Nog in 1952 onderhield J.A. Bierens de Haan zijn collega, de Groningse 
geneticus M.J. Sirks over het feit dat deze in een lezing het beroemde plaatje 

— Dis done. Papa, pourquoi que 
les palmiers sont s i grands? 
— C'est pourque les g i ra fes 
puLSSenC Us nunger, non enfant, 

. . . . s i les palmiecs ecaicnt tout 
p e t i t s , les g i ra fes seraienc tths < 
bar rass^es . 

— Mais a l o r s . Papa, pourquoi qui 
les g i ra fes ont le cou s i long? 
— Eh bieni c ' c s t pour pouvoir 
nanger les palmiers , mon enfant, 

. . . . s i les g i ra fes avaient le cou 
courC, e l l e s se ra i en t encore bien plu 
embacrassees. 

Figuur 1: Karikatuur van Lamarcks evolutietheorie door Caran d'Ache (uit 
Sirks, De ontwikkeling der Biologic). 

* Instituut voor Geschiedenis der Natuurwetenschappen, Nieuwe Gracht 187,3512 LM 
Utrecht. 



131 

van Caran d'Ache had opgenomen (fig. 1). Het gebruik van deze spotprent 
van het lamarckisme had Bierens de Haan tegen het zere been gestoten. Dat 
valt op te maken uit een brief waarin Sirks zijn verbazing uitspreekt over de 
reactie van Bierens de Haan op zijn "onschuldige grapje".' Sirks voegde 
eraan toe dat voor lamarckistische opvattingen geen enkel bewijs had bestaan 
of bestond. 
Met dit laatste vertolkte hij waarschijnlijk de mening van de overgrote 
meerderheid van de biologen. Na de Tweede Wereldoorlog was het la
marckisme niet meer dan een antiquiteit; ook in Nederland had de neo-
darwinistische evolutietheorie zijn beslag gekregen. Het voorval met Sirks 
zegt daarom veel over de diepe wortels van het lamarckisme van Bierens de 
Haan. Het bestempelt hem als een voor die tijd uitzonderlijk geval. Maar voor 
de Tweede Wereldoorlog lagen de zaken anders en kan Bierens de Haan een 
Nederlandse representant van een Internationale stroming worden genoemd. 

De wetenschapshistoricus Peter Bowler situeert het begin van het neo-
lamarckisme in de jaren tachtig van de vorige eeuw en het einde omstreeks de 
jaren dertig van deze eeuw.' Volgens hem werkten zowel wetenschappelijke 
als religieuze en morele problemen de crisis van het darwinisme en de 
opkomst van alternatieve evolutietheorieen in de hand. Tot de eerste 
categoric behoren bijvoorbeeld problemen als de ouderdom van de aarde, die 
men veel lager schatte dan tegenwoordig; verder de incomplete fossielenreeks 
die het aannemen van een gradualistisch evolutiemodel zeer bemoeilijkte; en 
tenslotte het ontbreken van enig inzicht in de erfelijkheidsprocessen, vooral 
op het punt van de oorsprong van variaties. Tot de categoric van religieuze en 
morele problemen behoren de onverenigbaarheid van een materialistisch-
deterministisch stelsel als het darwinisme met een christelijke wereldbe-
schouwing; verder de hardheid en doelloosheid van het selectie-mechanisme; 
en vooral ook de verandering in de positie van de mens, treffend weergegeven 
door de veel gebruikte metafoor: van gevallen engel tot opgeklommen aap. 
Vaak vormden de levensbeschouwelijke problemen de motor voor het 
opperen van wetenschappelijke bezwaren en het formuleren van alternatieve 
evolutiemechanismen. Die alternatieven voorzagen dus in een of meer van 
bovengenoemde problemen, maar brachten natuurlijk ook weer hun eigen 
problemen met zich mee. Het neo-lamarckisme was van de alternatieven 
degene die het meeste aanhang kreeg. De stroming was gegrondvest op een 

1. De brief van Sirks bevindt zich in het archief van de Artisbibliotheek. Het is niet 
duidelijk of Bierens de Haan zijn verontwaardiging mondeling dan wel schriftelijk heeft 
geuit. 

2. P.J. Bowler, The Eclipse of Darwinism (Baltimore, 1983) hoofdstuk 4, 5 en 6; P.J. 
Bowler, Evolution (Berkeley, 1984) hoofdstuk 7, 8 en 9. 
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klein onderdeel van de theorieen van Jean Baptiste Lamarck, gepubliceerd in 
diens Philosophie Zoologique (1809), namelijk dat tijdens het leven verworven 
eigenschappen erfelijk konden worden. Dat was het centrale punt van de 
lamarckisten die Lamarck tot pendant van Darwin verhieven en, vanaf 1885 
met het predikaat 'neo'getooid, als moderne stroming door het leven gingen.' 
Het lamarckistische evolutiemechanisme had als voordeel dat het evolutie 
veel sneller kon laten verlopen, zodat de ouderdom van de aarde geen 
probleem meer vormde. Maar zijn grootste aantrekkingskracht ontleende het 
aan de implicatie dat de individuele acties van het organisme konden 
resulteren in verbetering van het nageslacht. Voorwaar een hoopvoller 
mechanisme dan bhnde selectie van toevallige variaties. 
Het grootste probleem van het neo-lamarckisme was de vraag hoe de (actieve) 
aanpassingen van het organisme effect konden hebben op de erfelijkheid. Het 
ontbreken van inzicht in het erfelijkheidsmechanisme was echter ook voor het 
darwinisme een gevoelig manco. Pas na de herontdekking van de Mendelse 
erfelijkheidswetten kreeg het neo-darwinisme dit inzicht als sterke troef in 
handen. 

Bierens de Haan is de meest in het oog springende neo-lamarckist van 
Nederland. Gedurende de jaren dertig schreef hij drie redactionele hoofd-
artikelen in het toen nog door iedere bioloog gelezen Vakblad voor biologen. 
Die artikelen handelen over de beroemd geworden proeven van de Ameri-
kaanse psycholoog Wilham McDougall. Bierens de Haan zag deze proeven 
als welkom bewijsmateriaal voor de lamarckistische hypothese. 
McDougall had zich ten doel gesteld om door middel van een grootschalig 
onderzoek het bestaan van lamarckistische vererving voor eens en voor altijd 
aan te tonen.* Daarvoor trainde hij vele generaties ratten in het vermijden van 
een schok en vergeleek hij het leervermogen van getrainde ratten met dat van 
ongetrainde ratten. Als resultaat constateerde hij een markante, zij het wat 
onregelmatige verbetering in het leervermogen van het nakomelingschap van 
getrainde ratten. Op grond daarvan concludeerde hij dat de leerervaring van 
getrainde ouders op de een of andere manier in de erfelijke constitutie wordt 
opgenomen en aldus aan het nageslacht wordt doorgegeven. Deze conclusie 
veroorzaakte grote beroering in de biologenwereld.^ Die beroering valt 

3. The Eclipse, 59. 
4. W. McDougall, "Testing the Hypothesis of Lamarck", British journal of psychology 

17 (1927) 267-304; W. McDougall, "Second Report on a Lamarckian Experiment", British 
journal of psychology 20 (1930) 201-218; W. McDougall en J.B. Rhine, "Third Report on a 
Lamarckian Experiment", British journal of psychology 24 (1934) 213-235; W. McDougall, 
"Fourth Report on a Lamarckian Experiment", British journal of psychology 27 (1938) 
320-395. 

5. Zie hiervoor G. Fothergill, Historical Aspects of Organic Evolution (Londen, 1952) 253 
en D.R. Oldroyd, Z)anvm/'an/mpacw (Kensington, 1980) 177-179. 
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enerzijds te begrijpen door het overtuigende resultaat van de proeven en 
anderzijds door de vooringenomenheid van zowel voor- als tegenstanders. 
Overigens leverde Bierens de Haans bespreking van de proeven in het Vakblad 
maar weinig readies op. 
Alvorens verder in te gaan op deze artikelen en op andere lamarckistische 
publikaties van Bierens de Haan is het nuttig eerst lets over hemzelf te zeggen. 
Daarna zal ik de inhoud van zijn lamarckistische denkbeelden analyseren, 
waarbij ik vooral zal ingaan op een passage waarin hij juist afwijzend 
tegenover lamarckistische vererving staat. Tenslotte zal ik de lamarckistische 
denkbeelden van Bierens de Haan in een Nederlandse context plaatsen en 
nagaan of datgene wat Bowler aan generaliserends over het neo-lamarckisme 
heeft gezegd ook opgaat voor Nederland en in het bijzonder voor Bierens de 
Haan. 

Levensbeschrijving 

Johannes Abraham Bierens de Haan (fig. 2) is een van de interessante 
biologen van het interbellum. Hij werd in 1883 geboren te Haarlem en 

Figuur 2: Johannes Abraham Bie
rens de Haan (1883-1958) omstreeks 
1913. 

6. J.A. Bierens de Haan, Over homogene en heterogene versmeltingen bij Echiniden 
/tiemew (Utrecht, 1913). 
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overleed in 1953 te Siena (Italic). Hij studeerde biologic in Utrecht en 
promoveerde als eerste in Nederland op een experimenteel-embryologisch 
onderzoek, waarvoor hij op het vermaarde zoologische station van Napels 
onderzoek had gedaan.' In een openbare les, bij de aanvang van zijn 
privaatdocentschap in 1924, pleitte hij nog eens expliciet voor de invoering 
van het experiment in de zoologie, daarmee brekend met de beschrijvend-
morfologische traditie van onder andere zijn promoter A.A.W. Hubrecht.' 
Na zijn promotie verbleef hij eerst een jaar op het biologische onderzoeks-
station van Wenen. Daarna, na een korte periode van wetenschappelijke 
inactiviteit vanwege de Eerste Wereldoorlog, hervatte hij in 1920 zijn 
loopbaan door zich te gaan toeleggen op de dierpsychologie. Ook deze 
richting was nieuw voor Nederland. Bierens de Haan leerde de knepen van het 
vak kennen op het fysiologisch laboratorium van F.J.J. Buytendijk in 
Amsterdam, die het vak kort tevoren in Nederland had geintroduceerd. 
Tussen 1921 en 1923 verbleef hij bovendien ter lering op het instituut van de 
Geneefse psycholoog Eduard Claparede. Zijn aanstelling in 1924 als privaat-
docent experimentele zoologie aan de Universiteit van Amsterdam en de 
mogelijkheid om een eigen dierpsychologisch laboratorium in Artis in te 
richten waren bepalend voor zijn toekomst en die van de dierpsychologie in 
Nederland. Buytendijk vertrok naar Groningen en richtte zich meer op de 
fysiologie en later op de menselijke psychologic. Zo kon Bierens de Haan 
degene worden die de dierpsychologie in Nederland tot ontwikkeling bracht. 
Zijn dierpsychologische carriere duurde relatief gezien maar kort. Al in 1938 
beeindigde hij zijn privaatdocentschap en na die tijd verrichtte hij nog maar 
weinig experimenteel onderzoek. In hetzelfde jaar werd hij gevraagd om lid te 
worden van de HoUandsche Maatschappij der Wetenschappen en in het jaar 
daarop volgde zijn eervolle benoeming tot secretaris van de Maatschappij. 
Het interessante van Bierens de Haan is zijn pioniersgeest, die tot uiting komt 
in een onafhankelijke manier van denken en het betreden van ongebaande 
wegen. Tegelijkertijd is de betrekkelijk geringe invloed die hij op de koers van 
de Nederlandse biologic heeft gehad voor een man van zijn positie opvallend. 
Hoe was dat mogelijk? Bierens de Haan was een alom gewaardeerd en 
gerespecteerd man die met alle vooraanstaande Nederlandse biologen 
correspondeerde.* Hij gold als de autoriteit van de Nederlandse dierpsycho
logie. Hij vervulde van 1925 tot 1940 de invloedrijke functie van hoofd-
redacteur van het Vakblad voor biologen en daarnaast ook nog andere 
belangrijke bestuurlijke functies. Zijn gerespecteerde positie in de Neder
landse biologic blijkt ook uit de grootse huldiging die hem op zijn 70ste 

7. J.A. Bierens de Haan, Het experiment in de zoologie (Amsterdam, 1924). 
8. De correspondentie gericht aan Bierens dc Haan bevindt zich in het archief van de 

Artisbibliotheek. 
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verjaardag ten deel viel en die gepaard ging met een speciaal aan hem 
opgedragen supplement-editie van de Archives Neerlandaises de zoologie, die 
geheel gevuld werd met dierpsychologische en ethologische bijdragen van 
coUega's.' 
Maar zoals gezegd heeft hij ondanks het aanzien dat hij genoot, maar weinig 
sporen nagelaten. De experimentele embryologie was, toen hij crop promo
veerde een veelbelovende nieuwe onderzoeksrichting, die in het buitenland al 
zijn vruchten had afgeworpen.'" Toch ging hij in dit vak niet door maar stapte 
hij over naar de dierpsychologie. 
De dierpsychologie bracht hij tot ontwikkeling maar dit vak had niet veel 
toekomst. Hoewel de belangstelling voor de psychologic en het gedrag van 
dieren groot was, zowel bij studenten als bij het publiek, heeft Bierens de 
Haan nooit een officiele leerstoel weten te bemachtigen. Het vak was zelfs 
geen verplichte examenstof. Na de Tweede Wereldoorlog is het vak ook vrij 
snel weer op zijn retour gegaan terwijl de ethologie van N. Tinbergen en G.P. 
Baerends als alternatieve benadering van het diergedrag juist in opkomst 
kwam." 
Een verklaring ligt ongetwijfeld in het zeer persoonsgebonden intrinsieke 
karakter van de dierpsychologie van Bierens de Haan. Het zou te ver voeren 
op deze plaats hier verder op in te gaan. Een ander aspect dat als verklaring 
kan dienen is het karakter van Bierens de Haan zelf. Hij was namelijk een zeer 
veelzijdig gei'nteresseerd iemand met een weidse relativerende kijk; zijn 
kosmopolitische instelling voerde hem langs talloze buitenlandse onder-
zoeksinstellingen waar hij gedurende langere tijd verbleef. Hij spoorde ook 
jongere biologen aan dit voorbeeld te volgen. Hij vond die te honkvast en 
provincialistisch. De landelijke biologic vond hij veel te beperkt zodat hij zich 
ook niet voldoende druk kon maken over de institutionele beslommeringen 
die het vestigen van een nieuwe wetenschap met zich mee brengt. 
Hierbij komt zijn onafhankelijkheid, zowel in materiele als immateriele zin: 
Bierens de Haan was welgesteld en ongetrouwd, een man dus zonder al teveel 
verplichtingen en met de vrijheid om onorthodox te zijn. Hij hoefde zich niet 
aan zijn tijdgenoten aan te passen maar dat had aan de negatieve zijde van de 
balans tot gevolg dat hem de prikkel ontbrak die nodig is om blijvende 
invloed uit te oefenen op de loop van de biologic. Dit patroon is ook duidelijk 

9. Archives Neerlandaises de zoologie 10, suppl. 2 (1953). Hierin is opgenomen een korte 
biografie alsmede een bibliografie van Bierens de Haan, geschreven respecticvelijk 
samengesteld door W.S.S. van Benthem Jutting. 

10. Dat was de 'Entwicklungsmechanik', met vertegenwoordigers als Hans Driesch en 
Wilhelm Roux. Zie G.E. Allen, Life Science in the Twentieth Century (New York, 1975) 
hoofdstuk 2. 

11. Over het ontstaan van de ethologie en de relatie tot de dierpsychologie is een 
proefschrift door de auteur in voorbereiding. 
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zichtbaar ten aanzien van zijn lamarckistische denkbeelden: aan de ene kant 
heeft hij die niet tot het uiterste doorgedreven, aan de andere kant heeft er hij 
geen afstand van gedaan in een tijd dat ze niet meer houdbaar waren. 

De lamarckistische denkbeelden 

In de publikaties van Bierens de Haan blijft het theoretisch concept van 
lamarckistische vererving vaag en veranderlijk. Een chronologische behande-
ling geeft echter wel antwoord op de vraag wat zijn lamarckistische 
denkbeelden inhielden en waar zij vandaan kwamen. 
Invloed in een vroeg stadium kan uitgegaan zijn van de 'biologische 
Versuchsanstalt' te Wenen, gedurende het jaar (1913-1914) dat Bierens de 
Haan daar werkzaam was. Op dat instituut, waar ook Paul Kammerer 
werkzaam was'^, gold lamarckistische vererving als een van de werk-
hypothesen. Het mechanisme daarvoor, parallelle inductie'\ heeft Bierens de 
Haan echter nooit overgenomen. "* Hoogstens heeft hij in Wenen lamarckisti
sche vererving als legitiem wetenschappelijk probleem leren kennen. 
Het eerste artikel waarin Bierens de Haan met naam en toenaam over 
lamarckistische vererving publiceerde is een artikel in Genetica van 1924 over 
de experimenten van de Geneefse geneticus Arnold Pictet. In dat artikel 
bestrijdt hij de conclusies van Pictet naar aanleiding van een onderzoek 
waarin deze de winterslaap van rupsen experimenteel had bekort. Bierens de 
Haan vindt het niet erfelijk worden van de nieuwe eigenschap, in casu de 
opgedrongen korte winterslaap, op grond van twee feiten verklaarbaar. Ten 
eerste moet de periode waarin een eigenschap erfelijk wordt veel meer 
generaties omvatten dan Pictet aannam. Ten tweede moet een eigenschap 
doelmatig zijn alvorens voor erfelijkheid in aanmerking te komen. Het niet 
erfelijk worden van de eigenschap is volgens Bierens de Haan dus juist een 
bewijs voor lamarckistische vererving omdat aan twee essentiele voorwaarden 
niet was voldaan. Hij vervolgt met de opmerking dat de bewijsvoering aan 
hen is die niet in lamarckistische vererving geloven want de groten, zoals 
Darwin, Buffon en Lamarck geloofden er alien wel in.'* 

12. Paul Kammerer behoorde tot de laatste vertegenwoordigers van het neo-lamarckis
me. Hij verwierf grote bekendheid onder het publiek door zijn experimenten met amfibieen. 
Zijn zelfmoord na berichten over fraude in zijn experimenten brachten zowel zijn werk als 
de neo-lamarckistische stroming ernstig in diskrediet. Zie D.R. Oldroyd, Darwinian 
Impacts, 178-180. 

13. Parallelle inductie is de gelijktijdige modificatie van het soma (de lichaamscellen) en 
het kiemplasma (de geslachtscellen) onder invloed van een uitwendige invloed. 

14. In het Vakblad voor biologen 13(1931)38,noemthij parallelle inductie een alternatief 
voor de erfelijkheid van verworven eigenschappen dat nooit overtuigend is aangetoond. 

15. J.A. Bierens de Haan, "Het nieuwste werk van Arnold Pictet op het gebied der 
causale genetica", Genetica 6 (1926) 383-390. 
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Naar hedendaagse maatstaven mag hier gesproken worden van een niet al te 
deugdelijk betoog, mogelijk voortkomend uit een aanval-is-de-beste-ver-
dediging filosofie. Twee dingen worden daaruit duidelijk: lamarckistische 
vererving berust bij Bierens de Haan niet op een rotsvast weten maar eerder 
op een overtuiging en hij is zich ervan bewust dat de neo-lamarckisten in het 
defensief zijn, hoewel naar zijn mening ten onrechte. 
Vanaf acht jaar later verschijnen zijn artikelen over de proeven van 
McDougall. Die artikelen zijn objectiever en terughoudender van toon. In de 
inleiding van het eerste artikel, "Een nieuwe aanval op het leerstuk der 
niet-erfelijkheid van tijdens het leven verworven eigenschappen" (1931), zegt 
Bierens de Haan het merkwaardig te vinden dat 

"men onder biologen nog steeds niet tot overeenstemming is kunnen komen over een 
zowel theoretisch als practisch uiterst belangrijk probleem, nl. dat der al of niet 
overerving van fenotypisch verworven eigenschappen van de ouders op de nakomeling
schap."" 

In zijn tweede artikel (1936) is hij een stuk positiever. De titel luidt: "Nieuwe 
bewijzen voor de mogelijkheid van overerving van tijdens het leven ver
worven eigenschappen." Het verloop van de rattenproeven gaf ook aan
leiding tot dit optimisme. In de slotalinea zegt hij dan ook: 

"En dit resultaat is zeker belangrijk genoeg om ons te doen twijfelen aan het 
schooldogma dat bij het dier niets overerven kan wat tijdens het leven verworven 
werd."" 

Het derde artikel is weer wat terughoudender. Er komen geen nieuwe 
resultaten aan de orde, maar wel krijgt de kritiek die de Schotse geneticus 
F.A.E. Crew op McDougall had, ruime aandacht. Bierens de Haan besluit het 
artikel dan ook met een citaat van Crew: "The question remains open."" 

In deze artikelen zijn maar weinig aanwijzingen te vinden hoe Bierens de 
Haan zelf over lamarckistische vererving dacht. Zo sluit hij zich geheel aan bij 
McDougalls spreekwoordelijke factor X in de erfelijke constitutie die bij het 
verwerven van een eigenschap een kleine verandering ondergaat. Evenals 
McDougall noemt .Bierens de Haan het argument dat een psychische 
eigenschap grotere flexibiliteit heeft dan een morfologische. De gedachte 
hierachter was dat, omdat het tot dan toe nooit gelukt was bij morfologische 
of fysiologische eigenschappen lamarckistische vererving aan te tonen, dit bij 

16. J.A. Bierens de Haan, "Een nieuwe aanval op het leerstuk der niet-erfelijkheid van 
tijdens het leven verworven eigenschappen", Vakblad voor biologen 13 (1931) 37. 

17. J.A. Bierens de Haan, "Nieuwe bewijzen voor de mogelijkheid van overerving van 
tijdens het leven verworven eigenschappen", Vakblad voor biologen 17 (1936) 111. 

18. J.A. Bierens de Haan, "Nog eens — voor het laatst — de rattenproeven van 
McDougall en die van Crew", Vakblad voor biologen 20 (1938) 170. 
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psychische eigenschappen wellicht wel zou lukken. Als dat ook nog een 
adaptieve eigenschap was, zoals het vermijden van een schok, dan maakte 
deze doelstrevende handeling meer kans om door lamarckistische vererving 
in het genetisch materiaal te worden opgenomen dan wanneer het een 
passieve neutrale verandering of zelfs een verminking betrof." Lamarckisti
sche vererving is voor Bierens de Haan duidelijk een ulternatief voor wat hij 
elders badinerend "Darwins toevalsleer" noemt.''" Het gaat hem vooral om de 
doelgerichtheid in het evolutieproces. Dit blijkt ook uit een naschrift naar 
aanleiding van een reactie van de Amsterdamse botanicus T.J. Stomps, die 
een aanhanger was van de mutatieleer van De Vries. Stomps suggereeerde 
dat, als de resultaten van McDougall zich niet lieten verklaren door 
foutenbronnen (quod non), er dan toch sprake was van "een nieuw voorbeeld 
van mutatie met bekende oorzaak."^' Bierens de Haan weerlegt de genoemde 
foutenbronnen en vult het mechanisme aan door te spreken van "gerichte 
mutatie met bekende oorzaak" (cursivering toegevoegd). Als de doelgericht
heid van de natuur maar op waarde wordt geschat maken de details van het 
mechanisme kcnnelijk niet zo heel veel meer uit. 

Deze wat gemakkelijke houding over het mechanisme is kenmerkend voor 
hem maar levert problemen op als hij in zijn dierpsychologische magnum 
opus. Die tierischen Instinkte and ihr Umbau durch Erfahrung (1940), komt te 
spreken over de evolutie van instincten. In die passage toont Bierens de Haan 
met talrijke voorbeelden aan dat instincten niet constant zijn maar evolueren 
zoals morfologische eigenschappen. Vervolgens verwerpt hij zowel een 
darwinistische als een lamarckistische verklaring. De laatste neemt aan "dass 
die Instinkthandlungen ebenso [als bij de darwinistische verklaring] erblich 
fixierte Gewohnheitshandlungen sind."" Gewoontehandelingen zijn in het 
dierpsychologisch vocabulaire van Bierens de Haan de activiteiten die het dier 
op grond van leerervaringen verricht, bijvoorbeeld het vermijden van een 
schok in een bepaalde situatie. En die handelingen kunnen nu juist niet 
erfelijk worden omdat ze een uiting van instincten zijn en niet andersom. 
Instincten kunnen nooit uit erfelijk geworden gewoontehandelingen zijn 
ontstaan, ten eerste omdat een gewoontehandeling, naar analogic van 

19. De Weense zooloog August Weismann (1838-1914) toetste de lamarckistische 
hypothese door bij muizen de staart af te knippen en het effect hiervan op het nageslacht te 
bepalen. De ingreep had uiteraard weinig effect. Weismann behoorde tot de felste 
tegenstanders van het neo-lamarckisme. 

20. J.A. Bierens de Haan, "Vitalisme", lezing voor Studium Generale Utrecht, 1954. 
Archief van de Artisbibliotheek. 

21. T.J. Stomps, "McDougalls proeven met ratten", Vakblad voor biologen 17 (1936) 
170. 

22. J.A. Bierens de Haan, Die tierischen Instinkte und ihr Umbau durch Erfahrung 
(Leiden, 1940) 77. 
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menselijk gedrag, voortkomt uit een herhaald uitgevoerde handeling waarbij 
aanvankelijk bewust een doel voor ogen stond. Bij de meeste dieren, zeker de 
lagere, is de kennis van middel en doel van hun handelen ondenkbaar. 
Bovendien worden sommige instincthandelingen, bijvoorbeeld broedzorg, 
maar een of enkele keren in het leven uitgevoerd, zodat van gewoontevorming 
geen sprake kan zijn. 
Ten tweede noemt Bierens de Haan het verschijnsel van kastespecifieke 
instincten zoals bepaalde gedragspatronen van werksterbijen. Hoe kunnen de 
handelingen van deze dieren erfelijk vastgelegd worden wanneer ze niet 
reproduceren? Een derde argument van Bierens de Haan om lamarckistische 
vererving van instincten te verwerpen is het bestaan van convergente evolutie. 
Hoe kan bijvoorbeeld het kaste-systeem van bijen en termieten (twee ver-
verwante diersoorten) onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan als gevolg van 
"toevallige gedragsvariaties"? Als een alternatieve theorie oppert Bierens de 
Haan die van Hans Boker, die stelt dat de evolutie van morfologische 
structuren tot stand komt door de actieve ombouw van bestaande anatomi-
sche structuren; een ombouw die berust op een voorhanden zijnde 'psychische 
actiebereidheid'. Bierens de Haan ziet mogelijkheden voor de toepassing van 
deze theorie op het ontstaan van nieuwe instincten. Hij besluit de passage met 
het advies aan de natuurwetenschapper om het instinct als "Urphanomen", 
als "primare Gegebenheit des Lebens" te beschouwen.^' 
Het wonderlijke van deze passage is dat Bierens de Haan nu niets meer van 
zijn voorheen zo duidelijk geetaleerde sympathie voor het lamarckisme laat 
blijken. Terwijl het darwinisme er nog met "onbevredigend" vanaf komt 
noemt hij het lamarckisme "onhoudbaar". In het licht van latere lamarckisti
sche uitingen, waaronder de reactie op Sirks, is de verklaring dat hij van zijn 
lamarckistische denkbeelden zou zijn afgestapt niet logisch. Een betere 
verklaring is dat hij een onderscheid maakte tussen de evolutie van instincten 
en de evolutie van morfologische, fysiologische en psychische eigenschappen, 
maar dit lost de problemen ook niet geheel op. Ten eerste zijn de zoeven 
genoemde argumenten tegen een lamarckistische vererving van instincten met 
een geringe modificatie stuk voor stuk toepasbaar op andere eigenschappen. 
Ten tweede, als hij lamarckisme als alternatief voor het darwinisme wil 
presenteren, dan moet hij ook de evolutie van instincten kunnen ver-
antwoorden en kan hij niet zomaar ergens de grens trekken en besluiten met 
een 'ignoramus', ja zelfs met een 'wij zullen het niet weten'. Dat klinkt wel heel 
erg zwak. Maar de grens trekken is precies wat hij doet en wat ook niet anders 
kon, gegeven de geheel verschillende achtergrond van zijn dierpsychologische 
werk enerzijds en zijn lamarckistische publikaties anderzijds. In de dier-

23. Ibid.. SI. 
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psychologic van Bierens de Haan neemt het instinct een aparte plaats in. Het 
is het immateriele element van het leven, dat aan de basis van alle 
levensverrichtingen staat.^'* Instincten lenen zich dan ook niet voor een 
natuurwetenschappelijke verklaring en dat geldt dus ook voor het ontstaan 
van instincten: "Den Ursprung der Instinkte rein naturwissenschaftlich, d.h. 
ohne Heranziehen von metaphysische Momenten zu erklaren , wird uns wohl 
immer unmoglich bleiben."^' 
Instinct is dus van een geheel andere orde dan bijvoorbeeld het vermogen van 
ratten om een schok te leren vermijden. De achtergrond van het lamarckisme 
van Bierens en Haan is er daarentegen een die gericht is op een natuurweten
schappelijke verklaring van het fenomeen. Hield hij zich aanvankelijk bezig 
met de lamarckistische vererving van morfologische en fysiologische eigen
schap, later wendt hij zich tot een psychische eigenschap waarvan hij de 
waarschijnlijkheid tot inbouw in het genetisch materiaal groter acht. Nog 
steeds handhaaft hij een mechanistische opstelling ten aanzien van het 
lamarckisme. Niet alleen heeft hij de verwachting dat het wetenschappelijk zal 
worden aangetoond, ook neemt hij de begrippen van de moderne erfelijk-
heidsleer over om lamarckistische vererving in te passen. Weliswaar staat hem 
geen concreet model voor ogen maar op talloze punten suggereert hij dat het 
binnen het vermogen van de natuurwetenschap ligt het mechanisme te 
vinden. In tegenstelling tot zijn dualistische en vitalistische opvatting van de 
dierpsychologie is hij mechanistisch ten aanzien van het lamarckisme. 
Waar instinct en lamarckistische vererving samenkomen moet er dus wel een 
grens getrokken worden, namelijk de grens tussen materieel en immaterieel. 
Een grens die men niet zonder de nodige gevaren kan passeren. Een grens 
waar elke dualistische visie van de wetenschap mee worstelt. 
De laatste lamarckistische publikatie van Bierens de Haan geeft een 
interessante kijk op dit probleem. Het is wederom een hoofdartikel in het 
Vakblad, in 1953, en het is getiteld "Samuel Butler als bioloog". Het artikel 
lijkt het resultaat van een persoonlijke worsteling, een synthese van moeilijk 
verenigbare denkbeelden, maar wel tegen de hoge prijs van woekerende 
speculativiteit. 

Samuel Butler (1835-1902) was een Engelse schrijver die een aantal boeken 
publiceerde over evolutie en haar filosofische implicaties. Begonnen als 
enthousiast aanhanger van Darwin heeft hij zich later tegen het materi-
alistisch darwinisme gekeerd en is hij een fervent aanhanger geworden van het 
lamarckisme met, in tegenstelling tot de materialistische achtergrond van 

24. In "De dierspyschologie en haare beteekenis voor de moderne biologie", Vakblad 
voor biologen 2 (1921) 145-149 noemt Bierens de Haan instinct ook het immateriele beginsel 
van de 'Formbildung', d.i. de ontogenese. 

25. Die tierischen Instinkte, 81. 
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bijvoorbeeld Haeckel, een vitalistische inslag." Bierens de Haan beschrijft in 
zijn artikel de boeken waarin Butler zijn teleologisch lamarckisme uit de 
doeken doet. Voortbouwend op de denkbeelden van Butler laat Bierens de 
Haan ruimschoots zijn eigen visie aan bod komen, want met Butler lijkt hij 
eindelijk een eigen concept gevonden te hebben. 
Een van de belangrijkste uitgangspunten in het werk van Butler is het bestaan 
van 'onbewuste herinnering' als grondslag voor de levensprocessen. Alle 
gedrag en fysiologie van een organisme berust in meer of mindere mate van 
bewustheid op de herinnering van voorouderlijke activiteiten. De basis van 
deze herinnering is het immateriele element dat het wezenlijke van het leven 
uitmaakt. Bierens de Haan past dit concept toe op de moderne erfelijkheids-
leer. Erfelijkheid is het resultaat van onbewuste herinnering. Deze her
innering is groter naarmate de verwantschap tussen twee individuen groter is. 
Genen zijn, voorzover werkelijk, centra van wil en waarneming, die tot taak 
hebben herinneringsresiduen door te geven. Derhalve is de Mendelse genetica 
van toepassing op het concept van Butler en kunnen verschijnselen als 
steriliteit, bastaardering en atavismen eenvoudig verklaard worden. Mutaties 
tenslotte zijn het gevolg van 'innate creativeness' en zijn daardoor niet passief 
en mechanistisch, maar actief en intelligent. Hieruit volgt dat ook evolutie 
creatief, doelgericht en niet toevallig is. Het effect van Butlers denkbeelden, 
concludeert Bierens de Haan, was neo-lamarckisme en vitalisme in Engeland. 
Opmerkelijk is hoe de evolutie van instincten volgens dit concept zou moeten 
plaatsvinden. Letterlijk zegt Bierens de Haan: 

"Dat ook instincten te verklaren zijn door aanname van een persoonlijk eenheid van de 
opeenvolgende generaties zal duidelijk zijn. Het instinct is dus de herinnering van 
vroegere ervaring en van herhaald uitgevoerde handelingen: Het instinct is de 
geaccumuleerde wijsheid van vroegere geslachten." '̂ 

In deze alinea gebruikt Bierens de Haan de niet-wetenschappelijke verklaring 
van instinct waar hij in Die tierischen Instinkte al op doelde. Men moet 
lamarckistische vererving nu interpreteren als een proces dat zich langzaam 
voltrekt in de erfelijke materie. Omdat het proces van zichzelf doelmatig is 
hebben organismen geen verstandelijke vermogens of bewustzijn nodig. Zelfs 
in het eenvoudigste organisme kunnen morfologische kenmerken of hande-
lingspatronen zich in de genen fixeren, respectievelijk als erfelijke structuur of 
als instinct. Dit hoeft niet in een generatie te gebeuren maar kan zich over een 
periode van vele generaties uitstrekken omdat erfelijkheid berust op herin-

26. Bowler, The Eclipse, 72-75. Bowler bespreekt Butler, Spencer en Haeckel als drie 
voorlopers van het neo-lamarckisme. 

27. J.A. Bierens de Haan, "Samuel Butler als bioloog", Vakblad voor biologen 33 (1953) 
82. 
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nering, zodat ook aanpassingen uit voorouderlijke generaties zich kunnen 
doen gelden. 
Het is van belang te constateren dat lamarckistische vererving van instincten 
volgens dit mechanisme wel mogelijk is, zij het onder een nieuw metafysisch 
concept. Hiermee bereikt Bierens de Haan een synthese van moeilijk 
verenigbare denkbeelden maar hij doet van beide zijden water in de wijn. Het 
instinct staat niet langer als verheven dogma bovenaan in de hierarchic maar 
is wat fiexibeler en onderdeel van de genen. Lamarckistische vererving is nu 
het resultaat van onbewuste strevingen en dus niet langer zuiver mechanistisch 
verklaarbaar. Hiermee neigt Bierens de Haan voor het eerst naar een 
psycholamarckistisch standpunt: evolutie is het gevolg van de onbewuste 
psychische strevingen van het organisme naar hoger en beter. Maar dit artikel 
is geenszins representatief voor wat Bierens de Haan gedurende zijn leven 
over lamarckistische vererving dacht. Wel is het veelzeggend: het was zijn 
laatste artikel over het onderwerp en het lijkt op een verzoening voor het 
afscheid. 

Discussie 

Uit Bowlers beschrijving van de neo-lamarckistische stroming wordt duide
lijk dat zij geen homogene beweging was maar een die alle extremen in het 
denken over evolutie in zich herbergde. Aanvankelijk sloten darwinisme en 
lamarckisme elkaar niet uit. Het is bekend dat Darwin in latere edities van The 
Origin of Species steeds meer ruimte inlaste voor het lamarckistische 
evolutiemechanisme met de kennelijke bedoeling evolutie sneller te laten 
verlopen. Ook mensen als Ernst Haeckel en Herbert Spencer, toch algemeen 
bekend als fervente darwinisten, namen een lamarckistische factor in hun 
theorieen op. 
Vlak voor 1890 scheidden de wegen van lamarckisten en darwinisten zich. 
Deze splitsing vond zijn oorzaak vooral in de controverse rond de denk
beelden van August Weismann. Deze verhief de onaantastbaarheid van het 
kiemplasma (de geslachtscellen) tot dogma. Het lamarckisme was daardoor 
niet langer verenigbaar met het 'neo-darwinisme' van Weismann en het 
neo-lamarckisme als stroming was geboren. 
Er ontstonden toen verschillende neo-lamarckistische scholen, waarvan de 
Amerikaanse wellicht de meest coherente was. Zij werd gekenmerkt door de 
lineariteit en de ordelijkheid die haar voornamelijk uit paleontologie en 
veldbiologie voortkomende aanhang in het evolutieproces zag. In Frankrijk 
had het neo-lamarckisme geen uniform karakter, behalve dat het gebaseerd 
was op een sterk anti-darwinistisch sentiment. In Engeland en de Duitstalige 
landen is het beeld diffuus. Talloze onderzoekers propageerden hun eigen 
concepten van lamarckistische vererving, die soms in kleine nuances, soms op 
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essentiele punten van elkaar afweken. Voorbeelden zijn de 'mneme-theorie' 
van Richard Semon, de 'emergent evolution' voorgesteld door Lloyd Morgan 
en het 'orthogenetisch' lamarckisme van Theodor Eimer. 
Juist dit ontbreken van een uniform concept alsmede het niet kunnen leveren 
van experimenteel bewijs, waren de hoofdoorzaken dat het neo-lamarckisme 
na een korte bloeiperiode zijn aanhang weer begon te verliezen. De neo-
lamarckisten hadden ook teveel de neiging gehad hun onderzoek te richten op 
de wonderlijke aanpassingen waartoe organismen in staat waren, zonder 
voldoende aandacht te besteden aan wat vele tegenstanders als het cruciale 
probleem van lamarckistische vererving zagen, namelijk hoe een eenmaal 
verworven eigenschap erfelijk kon worden. De mendelse erfelijkheidswetten, 
van het begin af aan meer in overeenstemming met het 'weismannisme' en het 
neo-darwinisme, vulden deze leemte op. Het gevolg was dat de experimentele 
resultaten van de neo-lamarckisten zich steeds gemakkelijker in de zin van 
hun tegenstanders lieten verklaren. Toen de neo-lamarckisten daarbij ook 
nog eens de terminologie van de mendelse genetica in hun eigen concepten 
trachtten toe te passen en in zekere zin de theorieen van Weismann 
aanvaardden, verloochenden zij niet alleen hun afkomst maar tekenden zij 
ook hun eigen doodvonnis. Van toen af konden zij nauwelijks nog serieus 
genomen worden. Dit gebeurde met de proeven van McDougall, die ondanks 
hun tamelijk overtuigende resultaat gemakkelijk afgedaan konden worden, 
zoals door de Amerikaanse geneticus Thomas Hunt Morgan, met woorden 
als "pernicious superstition".^* 

In het tweede decennium van deze eeuw verdween het neo-lamarckisme dus 
geleidelijk van het toneel, hoewel in sommige contreien, zoals die van de 
Amerikaanse paleontologen en veldbiologen, de theorie nog langer bleef 
circuleren. 

Bowler gaat om tamelijk pragmatische redenen niet in op de Nederlandse 
situatie. De enige Nederlander die bij hem aan bod komt is Hugo de Vries als 
herontdekker van de wetten van Mendel en als geestelijke vader van de 
mutatietheorie. De vraag is daarom of het patroon dat Bowler schetst opgaat 
voor de Nederlandse situatie, en in hoeverre Bierens de Haan in dit patroon 
past. 
Om te beginnen met het laatste: eerder heb ik de lamarckistische denkbeelden 
van Bierens de Haan gekenschetst als een overtuiging. Het is nuttig in te gaan 
op de betekenis daarvan en op de vraag waarom ik Bierens de Haan een 
vertegenwoordiger van het neo-lamarckisme noem. Men kan namelijk met 
recht het bezwaar opperen dat de lamarckistische denkbeelden van Bierens de 

28. W, McDougall, British journal of psychology 27 (1938) 384. McDougall vermeldt niet 
de bron van Morgans reactie. 
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Haan niet zoveel voorstellcn. Ten eerste schreef hij slechts vijf artikelen over 
dit onderwerp, hetgeen niet veel is op een oeuvre van ongeveer 185 
publikaties. Bovendien was hij hoofdredacteur van het Vakblad voor biologen 
en in die functie dus verantwoordelijk voor het volkomen van het periodiek. 
Ten tweede blijft het mechanisme van lamarckistische vererving in die 
artikelen weinig uitgesproken. Dat rechtvaardigt dus de vraag of Bierens de 
Haan wel zo lamarckistisch was en of die publikaties meer zijn dan 
gelegenheidsartikeltjes, geschreven op een achternamiddag om het Vakblad te 
vullen. 
Ik denk dat er voldoende redenen zijn om aan te nemen dat Bierens de Haan 
een sterke lamarckistische overtuiging had. Ten eerste zijn zijn lamarckisti
sche publikaties verspreid over bijna dertig jaar van zijn loopbaan ge
schreven. Ten tweede laat hij in die publikaties toch zeer duidelijk blijken dat 
hij de erfelijkheid van verworven eigenschappen als alternatief voor het 
darwinistische evolutiemechanisme serieus genomen wil zien. In een tijd 
waarin het darwinisme geleidelijk de overhand kreeg en waarin het evolutie-
thema een beladen onderwerp was, is een dergelijke wens minder vrijblijvend 
dan de wat oppervlakkige toon van de artikelen misschien doet vermoeden. 
Ten derde mag de brief van Sirks als 'circumstantial evidence' niet uitgevlakt 
worden. Die brief verraadt een haast emotionele betrokkenheid van Bierens 
de Haan bij het onderwerp. 

Als Bierens de Haan zo'n overtuigd lamarckist was, waarom is hij er dan niet 
wat meer uitgesproken over? Waarom heeft hij zich niet in de actuele 
literatuur over het onderwerp verdiept, want uit zijn nagelaten bibliotheek en 
uit zijn persoonlijke aantekeningen blijkt niet dat hij dat heeft gedaan. Het 
antwoord ligt in het feit dat het lamarckisme van Bierens de Haan geen 
wetenschappelijke overtuiging is maar een levensbeschouwelijke. Dat is het 
soort overtuiging dat men heeft omdat het een prettiger beeld van de wereld 
geeft; dat men ook niet zozeer met feiten hoeft te staven en dat men soms zelfs 
tegen de feiten beschermt. Het is het soort overtuiging dat men koestert in 
onwetendheid en waarvan vaagheid en onuitgesprokenheid een karak-
teristiek is. De lamarckistische denkbeelden van Bierens de Haan kwamen 
niet voort uit serieuze wetenschappelijke bezwaren tegen het darwinistische 
evolutiemechanisme, noch uit sterke argumenten voor het lamarckisme. Wat 
de werkelijke levensbeschouwelijke achtergronden van zijn overtuiging 
waren is echter bijzonder moeilijk te achterhalen. Zijn publikaties geven de 
indruk dat de onvoorstelbaarheid en ongewenstheid van een doelloze door 
het toeval geleide evolutie een belangrijke drijfveer was. Als gevolg daarvan 
legt hij de nadruk op de adaptiviteit van de verworven eigenschap. Dit is wat 
Bowler 'use-inheritance' noemt: onder invloed van het milieu wijzigen dieren 
hun gedrag en de hiermee corresponderende veranderingen in de morfologie 
en de fysiologie krijgen na verloop van generaties een erfelijke basis. In 
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vergelijking tot het selectiemechanisme is dit mechanisme actief en doelmatig 
want dieren bepalen zelf de richting van hun evolutie." 
Men mag Bierens de Haan dus een neo-lamarckist noemen, echter niet van het 
wetenschappelijke soort zoals Bowler die voornamelijk be.schrijft. Voor 
Bierens de Haan was de erfelijkheid van verworven eigenschappen een 
stokpaardje waar hij verder niet al teveel aandacht aan schonk. Voor zijn vak, 
de dierpsychologie, had dit onderwerp weinig implicaties en vice versa had de 
dierpsychologie weinig te maken met de evolutieleer. Dat verklaart ook 
waarom Bierens de Haan zolang is blijven vasthouden aan zijn lamarc
kistische overtuiging. Er was geen aanleiding om die te herzien. 

Tot slot de vraag of er een Nederlandse context van neo-lamarckisten bestaat. 
Voorop gesteld moet worden dat de belangstelling van Nederlandse biologen 
voor het evolutievraagstuk in het algemeen gering was. Wanneer men 
publicaties in het Vakblad a\s maatstaf neemt dan valt het op hoe weinig het 
evolutiemechanisme aan de orde wordt gesteld.'" Een duidelijke aanwijzing 
dat het neo-lamarckisme in Nederland niet bijster floreerde is het ontbreken 
van verwijzingen in het werk van Bierens de Haan naar enige experimentele of 
beschrijvende activiteit van landgenoten ten gunste van het lamarckisme. Een 
andere aanwijzing is een opmerking van T.J. Stomps in zijn rectorale rede in 
1935. Daarin zei hij dat "geen bioloog die zichzelf respecteert, zich meer 
aanhanger van de 'Lehre der Vererbung erworbene Eigenschaften' noemt."'' 
Dat impliceert dat die aanhangers er wel zijn geweest. 
Twee personen zijn de moeite waard om nader te onderzoeken omdat zij in 
het begin van Bierens de Haans carriere (rond 1920) in nauw contact met hem 
hebben gestaan. Dat zijn H.J. Jordan en F.J.J. Buytendijk van wier colleges 
Bierens de Haan enkele coUegedictaten heeft nagelaten.'^ 
De vele overeenkomsten in het dierpsychologische werk van Bierens de Haan 
en Buytendijk getuigen van een grote wederzijdse invloed. Deze invloed zou 
zich ook op filosofisch en evolutiebiologisch terrein hebben kunnen doen 
gelden. Beiden hingen in de dierpsychologie een dualistisch-vitalistisch 
standpunt aan waarbij het instinct het immateriele levensbeginsel vormde. 
Zonder voorbij te gaan aan de mechanistische methode, pleitten beiden ook 
voor een integratie met de 'vitalistische methode', ofwel het gebruik van 

29. Bowler, The Eclipse, 62-63. 
30. Tussen 1919en 1939heeftgemiddeldslechtsdrieprocentvandehoofdartikelenvan 

het Vakblad betrekking op het evoluiiemechanisme. 
31. T.J. Stomps, De mutatieleer in hare betekenis voor onze samenleving (Amsterdam, 

1935) 12. 
32. Archief van de Artisbibliotheek: coUegedictaten naar aanleiding van een serie 

voordrachten van Buytendijk en Jordan voor de Amersfoortse School voor Wijsbegeerte 
gehouden in 1920. 
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intuitie om de grenzen van louter verstandelijke kennis te overschreiden. Bij 
Buytendijk speelde op de achtergrond een christelijke levensvisie mee; 
daardoor zag hij in het leven een Goddelijke voorbestemming. Bierens de 
Haan geeft nergens blijk van een gelovige inspiratie; waarschijnlijk zag hij het 
leven als lets doelmatigs van zichzelf. 
Buytendijks denkbeelden over evolutie zijn duidelijker en beter onderlegd 
dan die van Bierens de Haan. Aanvankelijk voelt hij zich het meest 
aangetrokken tot de mutatieleer, met de kanttekening dat mutaties niet 
willekeurig zijn maar door God gepredestineerd." Het darwinistische 
evolutiemodel verwerpt hij op een viertal feitelijke gronden. Deze komen bij 
Bierens de Haan niet voor. Ten aanzien van lamarckistische vererving verwijt 
Buytendijk de neo-lamarckisten speculatieve verklaringen te hebben aan-
gevoerd. Maar hoewel het mechanisme hem volkomen duister is, sluit hij de 
mogelijkheid toch niet geheel uit. 

Het interessantst is Buytendijks felle anti-materialisme dat zich onder andere 
uit in het over de hekel halen van de materialistisch-monistische wereld-
beschouwing die Haeckel en anderen baseerden op Darwins evolutietheorie. 
Buytendijk noemt de wetenschappelijke en sociale invloed van Haeckel 
"fataal."'" 
Ook Jordan was een fel bestrijder van Haeckels filosofieen. H.J. Jordan was 
hoogleraar vergelijkende fysiologie in Utrecht en later een belangrijk 
vertegenwoordiger van het holisme. 
In Bierens de Haans dictaat van Jordans college concentreert de aanval op 
Haeckel zich op het evolutionaire vraagstuk en het ontstaan van leven. 
Jordan noemt het ontstaan van het leven uit de levenloze stof, het ontstaan 
van organen uit levende stof en het ontstaan van de psyche in het algemeen 
onverklaarbaar met een materialistische visie. Darwinisme noemt Jordan een 
toevalsleer, dat wil zeggen een causale keten van gebeurtenissen zonder dieper 
liggende betekenis; het is de filosofie van het materialisme, de filosofie die het 
leven tot een toevalsprodukt maakt. Volgens Jordan kan evolutie niet 
toevalig zijn geweest maar moet het een doelgericht beginsel (causa finalis) in 
zich hebben gehad. Darwin miste dit beginsel en kwam daardoor in de 
problemen. Het is wel aanwezig in het neo-lamarckisme, waar het zich als een 
'oordelend beginsel' in het organisme bevindt, aldus Jordan, althans zoals 
Bierens de Haan het heeft opgetekend." 

33. F.J.J. Buytendijk, "Schets eener analyse der functies van organen en organismen", 
Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskunde in Nederland 
(1911/1912). 

34. W.J.M. Dekkers, Het bezielde lichaam (Zeist, 1985) 51. 
35. Deze gegevens over Jordan zijn ontleend aan de aantekeningen van Bierens de Haan. 

Men kan derhalve niet zonder meer uitgaan van een correcte weergave. De aantekeningen 



147 

Uit het bovenstaande spreekt duidelijk een positieve houding ten aanzien van 
het lamarckisme, wellicht alleen voortkomend uit een minachting van het 
materialistisch darwinisme, waarin voor de doelmafigheid van de natuur geen 
plaats is. Deze minachting is in concreto terug te vinden bij Bierens de Haan in 
de term 'toevalsleer' die hij aan Jordan heeft ontleend. Het toeval is in 
Jordans causaliteitstheorieen een belangrijk begrip om de processen in de 
levenloze natuur te karakteriseren. De levende natuur daarentegen is anders 
en niet te beschrijven met een begrip als toeval. 
Buytendijk en Jordan waren geen neo-lamarckisten, ook al sloten zij het 
mechanisme in de periode rond 1920 niet geheel uit. Wat hun kenmerkt, en 
wellicht Bierens de Haan ook, is scepsis jegens het darwinistische evolutie
mechanisme gekoppeld aan een sterke afkeer van de materialistisch-dar-
winistische filosofie van Haeckel. Het is niet ondenkbaar dat het een met het 
ander samenhangt door de dubieuze rol die Haeckels denkbeelden in de 
Eerste Wereldoorlog vervulden als biologische legitimatie van bepaalde 
sociaal-politieke ideeen.'* Wellicht wordt het Nederlandse neo-lamarckisme 
dan ook meer gekenmerkt door een anti-darwinistisch sentiment dan door 
een positieve keuze voor de lamarckistische hypothese. Het gaat daarom ook 
te ver om van een wetenschappelijke stroming te spreken. De term 'onder-
stroming' is meer geeigend omdat het neo-lamarckisme in Nederland een 
sympathie is die berust op levensbeschouwelijke gronden en die nooit enige 
wetenschappelijke toewijding heeft gekregen. Als onderstroming kan het 
echter veel aanhangers hebben gehad en een grote invloed op het denken over 
evolutie. 

SUMMARY 

J.A. Bierens de Haan's Lamarckism 

Peter Bowler has shown that at the turn of the century neo-Lamarckism flourished in 
western Europe and the United States. With regard to neo-Lamarckism in the Netherlands 
little is known. The aim of this article is to examine the thoughts of the most outspoken 
dutch neo-Lamarckist, the animal psychologist J.A. Bierens de Haan. 1 argue that his 
thoughts on the subject are somewhat superficial and only vaguely expressed. They stem 
from a moral conviction and not so much from scientific considerations. In the work of two 
contemporaries, H.J. Jordan and F.J.J. Buytendijk, who possibly exerted influence on 

dateren van 1920 en geven dus wel inzicht in de mogelijke invloed die Jordan op Bierens de 
Haan heeft gehad. Als Bierens de Haan een wat gekleurde weergave van Jordans woorden 
heeft gegeven, dan moet dit dictaat als het geestesprodukt van hun beiden worden 
beschouwd. 

36. D. Gasman, The Scientific Origins of National Socialism (New York, 1971). 
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Bierens de Haan, sympathy for the Lamarckian hypothesis is also evident. They were 
however no Lamarckians. Their common characteristic was a strong opposition to the 
materialistic Darwinist world picture of the German philosopher Ernst Haeckel. While this 
may have been a general feature of anti-Darwinism in the Netherlands and may have led to 
a Lamarckist belief, a trend of scientific neo-Lamarckism seems not to have existed. 


