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J.C.H. DE MEIJERE (1866-1947), EEN VOORZICHTIG GENETICUS 
EN EVOLUTIEBIOLOOG 

Inleiding 

De geschiedenis van de moderne evolutiebiologie kan niet worden gezien als 
een gestage, rechtlijnige ontwikkeling vanaf Darwins Origin of Species (1859) 
die haar voorlopig eind- en hoogtepunt heeft bereikt in de huidige stand van 
zaken op dat gebied van de wetenschap. De theoretische grondslag voor de 
moderne naoorlogse evolutiebiologie werd gelegd rond 1940 met de zoge-
naamde 'Modern Synthesis' (of'Evolutionary Synthesis'). Kort gezegd berust 
deze synthetische theorie op de integratie van Darwins gradualistische, op 
variatie en natuurlijke selectie gebaseerde evolutiemodel met de resultaten 
van het genetische en populatiegenetische onderzoek uit de eerste decennia 
van deze eeuw.' 
Het is niet vanzelfsprekend dat deze nieuwe impuls voor de evolutiebiologie 
uitgesproken (neo-)Darwinistisch van aard was. Het Darwinisme was door 
een diep dal gegaan. Rond de eeuwwisseling waren velen tot de overtuiging 
gekomen dat Darwins theorie, in het bijzonder zijn selectietheorie, haar tijd 
gehad had. De periode van ca. 1890-1920 staat bekend als de 'Eclipse of 
Darwinism' en een veelheid van anti-Darwinistische evolutietheorieen maak-
te in dit tijdvak een ongekende bloei door. De wetenschapshistoricus Peter J. 
Bowler noemt als hoofdstromingen naast het Darwinisme het neo-La-
marckisme (met veel invloed in o.a. Frankrijk, terwijl in de Verenigde Staten 
door de 'Amerikaanse school' een meer orthogenetisch neo-Lamarckisme 
werd ontwikkeld), de orthogenesetheorie en De Vries' mutatietheorie, alle 
met talloze varianten en nuances.^ 
Wat gebeurde er in de evolutiebiologie van ca. 1920 tot 1940, tussen 'Eclipse' 
en 'Synthesis'? Veel van het wetenschapshistorisch onderzoek naar deze 
periode is verricht met het oog op de crop volgende 'Synthesis'.^ Over de 

•Stratosfeerstraat 119, 3328 GN Dordrecht. 
1. B. Theunissen en M.J. Donath, "De plaats van de morfologie in de Nederlandse 

zoologie, 1880-1940: een terreinverkenning", Tijdschrift voor de geschiedenis van de 
geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek {TGGNWT) 9 (1986) 47-67, m.n. 
48. 

2. P.J. Bowler, The eclipse of Darwinism: Anti-Darwinian evolution theories in the 
decades around 1900 (Baltimore, 1983). 

3. Een belangrijk voorbeeld van deze benadering geeft E. Mayr en W.B. Provine, The 
evolutionary synthesis: perspectives on the unification of biology (Cambridge, Mass., 1980). 
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situatie in de Angelsaksische landen, waar in de periode 1936-1949 de 
genoemde neo-Darwinistische synthese tot stand kwam, bestaat daarom een 
uitgebreide literatuur. In mindere mate is dit het geval voor het continent, 
wellicht vanwege het overweldigend succes van het neo-Darwinisme na 
Wereldoorlog II ook op het vasteland, waardoor de historische ontwik-
kelingen die niet tot de synthese geleid hadden wat op de achtergrond van de 
historische belangstelling raakten. 

Evolutiebiologie in Nederland 
Over de toestand van de evolutiebiologie in Nederland, dat in die tijd ook 
wetenschappelijk vrij sterk op Duitsland georienteerd was, bestaat nauwelijks 
literatuur.* Na de ook internationaal geruchtmakende mutatietheorie van 
Hugo de Vries (1903) leek Nederland in het evolutiedebat nauwelijks meer 
mee te doen.' Ook kreeg de neo-Darwinistische synthese er pas vrij laat, in de 
jaren vijftig, echt voet aan de grond.* 
Nu stond in Nederland de belangstelling voor evolutietheorieen tussen de 
oorlogen wel op een bijzonder laag pitje. Hiervoor zijn verschillende redenen 
te noemen. In een artikel over de plaats van de morfologie in de Nederlandse 
zoologie hebben Theunissen en Donath gewezen op de prominente plaats van 
de descriptieve morfologische traditie onder de universitaire hoogleraren in 
ons land tot in de jaren dertig. Een vertegenwoordiger hiervan was 
bijvoorbeeld de Utrechtse zooloog H.F. Nierstrasz (1872-1937). Nierstrasz 
beoefende o.a. de fylogenetische morfologie, wat het reconstrueren inhield 
van de evolutionaire verwantschappen tussen groepen ('stambomen') aan de 
hand van morfologische overeenkomsten tussen de organismen. In Nierstrasz' 
benadering stonden dus niet de causale mechanismen (het 'hoe'), maar de 
uitkomsten van het evolutieproces centraal. Bovendien stelde Nierstrasz zich, 
in tegenstelling tot zijn leermeester A.A.W. Hubrecht (1853-1915), steeds 
terughoudender op en benadrukte hij de innerlijke beperkingen van de 
fylogenetische methode en het onzekere en speculatieve karakter van de 
resultaten die het 'fylogenetiseren' opleverde. Hij "brak zijn vak af.'" 
Alhoewel dus de morfologen erkenden dat van deze descriptieve benadering 
geen nieuwe inzichten omtrent het 'hoe' van de toch in het algemeen 
geaccepteerde evolutie te verwachten waren, bleef de fylogenetische methode 
het gangbare model in het universitair zoologisch onderzoek in Nederland. 

4. Een eerste aanzet is te vinden in Theunissen en Donath, "De plaats van de 
morfologie". 

5. Uitzonderingen zijn de genetici A.C. en A.L. Hagedoorn, zie bijvoorbeeld W.B. 
Provine, Sewall Wright and tvolutionary biology (Chicago, 1986) 69-70, 240, 298. 

6. Theunissen en Donath, "De plaats van de morfologie", 48. 
7. Ibid., 59. 
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Daamaast waren velen in de jaren twintig en dertig de schijnbaar eindeloze en 
oeverloze discussies over evolutie grondig zat, ook experimented biologen 
zoals de Wageningse hoogleraar in de genetica J.A. Honing die zijn 
inaugurele rede de titel meegaf Erfelijkheidsleer zander evolutietheorieen 
(1920). Zijns inziens moesten de erfelijkheidsbiologen het theoretiseren over 
evolutie voorlopig maar aan de filosofen overlaten. 
Tegen deze achtergrond van een algemene malaise in de evolutiebiologie is het 
om verschillende redenen de moeite waard de Amsterdamse hoogleraar 
J.C.H. de Meijere (1866-1947) voor het voetlicht te halen. Ten eerste omdat 
hij zich wfel interesseerde voor evolutie. Ten tweede vanwege zijn op-
merkelijke loopbaan: opgeleid in de klassieke, morfologische beschrijvende 
traditie (waarin hij ook werkzaam bleef) ging hij zich tevens bezighouden met 
de relatief nieuwe Mendelgenetica, bij uitstek het terrein van experimen-
talisten. De Meijere gaf er bovendien als hoogleraar in de toegepaste 
entomologie en de erfelijkheidsleer blijk van goed op de hoogte te zijn met de 
literatuur van beide stromingen. 
In dit artikel wordt een analyse gegeven van De Meijere's opvattingen over 
evolutie tegen de achtergrond van zijn belangstelling voor zowel ver-
gelijkende morfologie als genetica. Daartoe wordt eerst ingegaan op zijn 
activiteiten op beide terreinen. Duidelijk wordt, dat in zijn opvattingen over 
evolutie elementen uit zowel de klassieke, descriptief-morfologische en 
veldbiologische als uit de nieuwere experimentele tradities te herkennen zijn. 
Ook zal echter blijken dat het bijeenbrengen van elementen uit deze twee 
tradities niet voldoende is om van een soort evolutiebiologische 'synthese' bij 
De Meijere te kunnen spreken. De vraag wordt daarom gesteld door welke 
vraagstellingen De Meijere zich liet leiden in zijn behandeling van genetische 
en evolutiebiologische onderwerpen. In welke richting(-en) moest het evolutie-
biologisch onderzoek zich naar zijn mening ontwikkelen en waar lagen zijns 
inziens de belangrijke vragen, waarvan de beantwoording het vakgebied 
wezenlijk vooruit kon helpen? 

Biografische gegeven^ 

Johannes Cornelis Hendrik de Meijere werd geboren op 1 april 1866 te 
Deventer. Zijn vader was predikant en toen deze in 1874 een beroep van de 
Hersteld Lutherse gemeente te Amsterdam aannam verhuisde het gezin 
daarheen. In Amsterdam bezocht hij het Gymnasium en liet hij zich in 1884 
inschrijven aan de Gemeentelijke Universiteit als student in de plant- en 

8. De voornaamste bio- en bibliografische gegevens van De Meijere zijn te vinden bij 
G. Barendrecht en G. Kruseman jr, "In memoriam Prof. Dr. J.C.H. de Meijere 1 April 
1866 - 6 November 1947", Tijdschrift voor Entomologie (T.v.E.) 90 (1949) 1-15. 
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dierkunde. In 1891 behaalde hij zijn kandidaatsexamen en werkte hij drie 
weken in augustus en September bij het Zoologisch Station in Den Helder om 
zich te orienteren op de mariene fauna en vers materiaal te onderzoeken. In 
1892 studeerde hij af aan de Universiteit van Amsterdam in de plant- en 
dierkunde. 
Op 23 februari 1893 promoveerde hij cum laude op een vergelijkend-
anatomisch onderwerp. Over de haren der zoogdieren, in 't bijzonder over 
hunne wijze van rangschikking (Leiden, 1893), bij Max Weber in Amsterdam. 
Na zijn promotie werkte hij in de zomer van 1893 drie maanden aan het 
Zoologisch Station te Napels, een instituut waar meer Nederlandse biologen 
kortere of langere tijd werkzaam waren. De Meijere deed er vergelijkend-
anatomisch onderzoek aan anneliden.' Vanaf 1891 was De Meijere assistent 
bij Weber aan het Zoologisch Laboratorium van de Universiteit van 
Amsterdam. In 1896 kreeg hij een aanstelling als conservator van de 
Entomologische en Ethnographische verzamelingen van het Zoologisch 
Museum in 'Artis'. Naast zijn voornamelijk entomologisch werk daar hield 
De Meijere zich nog bezig met de bewerking van de Echinoidea die door de 
Siboga-expeditie onder leiding van Weber in de Indische wateren waren 
verzameld.'" 

In januari 1906 werd De Meijere toegelaten als privaatdocent in de leer der 
arthropoden aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Einde 1907 
aanvaardde hij daar een benoeming tot buitengewoon hoogleraar in de 
Technische Zoologie, d.w.z. de kennis van voor de samenleving schadelijke en 
nuttige dieren (insecten) in de uitgebreidste zin. In zijn inaugurele rede pleitte 
hij voor een brede benadering van de entomologie, met vooral aandacht voor 
de levenswijze ('biologie') der insecten." In 1921 werd De Meijere benoemd 
tot gewoon hoogleraar, terwijl aan zijn leeropdracht de Erfelijkheidsleer werd 
toegevoegd. Formed was hij hiermee de eerste hoogleraar in de genetica in 
Amsterdam; praktisch nam hij de onderwijstaak van de in 1918 geemeriteerde 
Hugo de Vries over.'^ Opvallend was dat de gematigde De Meijere, en niet een 
'mutationist' in de lijn van Hugo de Vries de Amsterdamse leerstod kreeg. Als 
hoogleraar hield De Meijere ook het 'oppertoezicht' over de entomologische 
verzamding van 'Artis'. In het cursusjaar 1928-1929 werd de Entomologie als 
afzonderlijk genoemd leervak aan zijn leeropdracht toegevoegd. In zijn 

9. J.C.H. de Meijere, Verslag van de onderzoekingen, door den ondergeteekende verricht 
aan het Zoologisch Station te Napels, gedurende de maanden Mei, Juni en Juli 1893 (1893). 

10. J.C.H. de Meijere, Die Echinoidea der Siboga-Expedition. Uitkomsten enz. 
Siboga-Expeditie (Leiden, 1904). 

11. J.C.H. de Meijere, De studie der insecten-biologie. Rede (Haarlem, 1908). 
12. In Groningen werd vanaf 1919 een leerstoel bezel door Jantina Tammes, aan de 

Landbouwhoogeschool te Wageningen vanaf november 1920 door de al genoemde J.A. 
Honing. Utrecht moest nog tot 1930 wachten, toen Honing daar benoemd werd. 
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rectoraatsrede Veranderlijkheid in eenheid (1929) ging De Meijere vooral in op 
de betekenis van mutaties en het genetisch onderzoek daarnaar voor de 
evolutietheorie." In 1936 ging hij met emeritaat. De Meijere heeft zes 
promovendi gehad.'* De meeste promoties betroffen entomologische onder
werpen. Een opmerkdijke uitzondering was L.J. Toxopeus, die op 30 april 
1930 promoveerde op een evolutiebiologisch onderwerp.'^ 
De Meijere behoorde tot de eerste generatie van beroepsbiologen die zichzelf 
serieus met de entomologie bezighidden." Een grote plaats nam hij in in de 
Nederlandsche Entomologische Vereeniging (NEV) waarvan hij van 1909 tot 
1939 bestuurslid, vanaf 1936 president was. Van 1906 tot 1942 had hij zitting 
in de redactie van het Tijdschrift voor Entomologie. 
Na zijn universitaire opleiding en promotie op het terrein van de vergelij-
kende morfologie legde De Meijere zich vooral toe op de entomologie, zowel 
beschrijvend-systematisch als vergdijkend en fylogenetisch. Hij was een 
autoriteit op het gebied van de Diptera (tweevleugdigen) van Nederland en 
Zuidoost-Azie en een belangrijk deel van zijn publikaties heeft betrekking 
op de systematiek van die groep. Als entomoloog bleef hij tot op hoge 
leeftijd actief en daar lag ook zijn voornaamste interesse. Daamaast 
publiceerde hij over onder andere fylogenetische vraagstukken bij insecten. 
Op het terrein van de genetica schreef hij van 1910 tot 1915 een zevental 
artikden over de demonstratie van Menddverschijnsden bij insecten en over 
het probleem van de overerving van de sexe en secundaire geslachts-
kenmerken. Van zijn hand is ook het hoofdstuk "Erfdijkheids- en af-
stammingsleer" in het in 1929 verschenen Leerboek der Algemeene Dier
kunde. " 

De Meijere moet een bijzonder vrienddijke en bescheiden man zijn geweest. 
Zijn heldere colleges genoten een zekere vermaardheid, maar hij was in 
ongewone mate wars van alles wat naar 'reclame' zweemde, wat misschien 
verklaart dat hij niet veel echte leerlingen heeft gehad. Bovendien was hij in 
de eerste plaats entomoloog; de erfelijkheidsleer deed hij 'er bij'. 
Hij overleed, ruim 81 jaar oud, op 6 november 1947 te Amsterdam. 

13. J.C.H. de Meijere, Veranderlijkheid in eenheid, Rectoraatsrede (Amsterdam, 1929). 
14. In chronologische volgorde L.J. Toxopeus (1930), G. Barendrecht (1932), G. 

Kruseman jr (1933), E.A.M. Speyer (1934), B. de Vos-de Wilde (1935) en mej. M.N. Stork 
(1936). 

15. L.J. Toxopeus, De soort als functie van plaats en tijd getoetst aan de Lycaenidae van 
het Australaziatisch gebied (Amsterdam, 1930). De Meijere trad op als promoter maar 
heeft er verder hoogstwaarschijnlijk niet veel bemoeienis race gehad. 

16. G. Kruseman jr, "Some data from the history of entomology in the Netherlands", 
Entomology in the Netherlands and their overseas territories. 9th Congress of Entomology 
(Amsterdam, 1951). 

17. J.C.H. de Meijere, "Erfelijkheids- en afstammingsleer" in: J.E.W. Ihle en H.F. 
Nierstrasz ed., Leerboek der algemeene dierkunde (Utrecht, 1929) 697-742. 
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De Meijere als vergelijkend morfoloog 

De Meijere's dissertatie Over de haren der zoogdieren is een schoolvoorbeeld 
van vergdijkende morfologie. Dat betekent, dat de aandacht voor evolutie 
niet het 'hoe', maar het 'wat' betreft. Fylogenetische vragen over verwant
schappen van diergroepen worden beantwoord op grond van morfologische 
criteria; in dit geval een zorgvuldige vergdijking van haar- en schub-
inplantingspatronen. Niet het mechanisme, maar de resultaten van het 
veronderstdde evolutieproces staan dus in het middelpunt van de belang
stelling. De Meijere staat hier duidelijk in de Duitse fylogenetische traditie 
van Haeckd en Gegenbaur. 
Ondanks dat hij zich bewust was van de beperkingen van het 'fylo
genetiseren' heeft hij zich er ook later niet van afgekeerd, zoals uit 
bijvoorbeeld "Erfelijkheids- en afstammingsleer" (1929) blijkt. Het principe, 
op grond van overeenkomsten in de ontogenese verwantschappen na te 
gaan, achtte De Meijere voldoende algemeen geldend om het opstellen van 
theoretische stambomen en in het algemeen het trachten na te gaan van het 
gevolgde evolutieproces een zinvoUe bezigheid te doen zijn.'* Daarbij 
accepteerde hij ook de praktische bezwaren die bijvoorbeeld rezen wanneer 
de uitkomsten van het onderzoek wezen in de richting van soms zeer 
gecompliceerde polyfylie en paralldle evolutie van de onderzochte groepen, 
die het opstellen van een theoretische stamboom eigenlijk alleen maar 
ingewikkdder — zo niet onmogdijk — maakten." 
Ofschoon de bedoding dus vooral was na te gaan "in hoeverre zich het ... 
gevolgde evolutieproces laat vervolgen" besteedde De Meijere in bijvoor
beeld een fylogenetische discussie over de vleugdtekening van vlinders ook 
(achteraf) aandacht aan de mogdijke mechanismen die tot het resultaat (de 
stamboom) zouden kunnen hebben geleid. Hij liet ruimte voor meer dan een 
mechanisme ter verklaring van de kleuren en patronen die boven- en 
onderzijde van insectenvleugels vertonen: zijns inziens gingen een aantal 
trends waarschijnlijk vooral terug op (orthogenetische) "innere Constitu-
tionsursachen," terwijl andere ontwikkdingen duidelijk vooral door uit-
wendige factoren waren veroorzaakt, met name licht ("mechanisch-physio-
logisch"); selectie was hier hoogstens van secundair belang, zo stelde hij 
nadrukkdijk.^" 

18. De Meijere, "Erfelijkheids- en afstammingsleer", 733. Zie voor een toelichting op 
de fylogenetische werkwijze Theunissen en Donath, "De plaats van de morfologie", 50. 

19. Als illustratie kan een discussie dienen die De Meijere gedurende jaren voerdc met 
zijn Groningse coUega-entomoloog J.F. van Bemmelen en diens promovendus J. Botke. 
Zie J.C.H. de Meijere, "Zur Evolution der Zeichnung bei den holometabolen Insekten", 
T.v.E. 61(1918)57-75. 

20. J.C.H. de Meijere, "Zur Zeichnung des Insekten-, im besonderen des Dipteren-
und LepidopterenHugels", T.V.E. 59 (1916) 55-147. 
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De Meijere als geneticus 

Terwijl De Meijere zoals we hebben gezien actief bleef als morfoloog en 
systematicus betrad hij in 1910 ook het terrein van de erfelijkheidsleer. Het 
is van belang op te merken dat hij zelf geen experimented genetisch werk 
verricht heeft.^' Voor zijn artikden hadden anderen de experimenten 
verricht. Zelf kon hij bovendien putten uit een omvangrijke entomologische 
vddkennis. Later als hoogleraar was hij in de erfelijkheidsleer alleen als 
docent werkzaam; van zijn voornemen ook zelf experimented genetisch 
werk te gaan verrichten is kenndijk niets gekomen.^^ 
Het klassieke artikel waarin De Meijere in 1910 de gddigheid van de regels 
van Mendel demonstreerde voor de overerving van de secundaire geslachts-
kenmerken bij de polymorfe tropische vlindersoort Papilio memnon zette in 
verschillende opzichten de toon voor zijn volgende publikaties op dit vlak, 
waarover straks meer.^' 

De aanleiding tot deze eerste genetische publikatie van De Meijere was een 
artikel van R.E. Jacobson in het Tijdschrift voor Entomologie, waarvan De 
Meijere redacteur was.̂ "* Al lang was bekend dat P. memnon drie duidelijk 
onderscheiden vrouwelijke vormen had, waarvan er een bovendien sterk op 
een andere vlindersoort leek. De selectionist A.R. Wallace had dit laatste 
gezien als een geval van zogenaamde Bates' mimicry (sdectief voorded door 
sterke gdijkenis van een soort met een andere, voor predatoren on-
aantrekkdijke (vieze, stekende) soort) en dus een sterk argument v66r de 
selectietheorie.^' De in Indie goed bekende entomoloog M.C. Piepers^* 

21. Vermeldenswaard is echter zijn bijdrage aan de verbetering van een methode om 
chromosomenpreparaten te kleuren voor microscopisch onderzoek. Zie J.C.H. de 
Meijere, "Uber haltbare, rasche Farbung vermittels Azetokarmin", Zeitschriftfur wissen-
schaftliche Mikroskopie undfur mikroskopische Technik 46 (1928) 189-195. 

22. De Meijere sprak dit voornemen uit in verband met een nieuw te bouwen 
'entomologisch laboratorium'; het gebouwtje werd echter vooral gebniikt als insecten-
kweekplaats. Zie J.C.H. de Meijere, "De entomologie en het geslachtsprobleem", 
Handelingen van het ISde Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres (1915) 99-119. 

23. J.C.H. de Meijere, "Uber Jacobson's Ziichtungsversuche beziiglich sekundarer 
Geschlechtsmerkmale", Zeitschrift fiir induktive Abstammungs- und Vererbungslehre 3 
(1910) 161-181. 

24. Richard Edward Jacobson (1870-1944), industrieel, NEV-lid, trok zich rond 1910 
geheel uit de zaken terug om zich aan zijn hobby te wijden, het bestuderen en verzamelen 
van allerlei dieren die hij naar musea en specialisten ter bewerking zond. Vanaf 1904 zond 
hij De Meijere Diptera. Zie J.C.H. de Meijere, "In Memoriam Dr. Edward Jacobson, 20 
maart 1870 - 29 december 1944", Entomologische berichten 12 (1946) 2-4. 

25. A.R. Wallace, "On the phenomena of variation and geographical distribution as 
illustrated by the Papilionidae of the Malayan region". Transactions oftheLinnean Society 
of London 25 (1865). 

26. Marinus Cornelis Piepers (1835-1919), van huis uit jurist en oud-Vicepresident van 
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bestreed deze mimicry-hypothese (het paradepaardje van het sdectionistisch 
Darwinisme) ten gunste van zijn eigen evolutietheorie, voornamelijk met het 
argument dat de essentiele vooronderstdling 'vogels jagen op vlinders' niet 
waar was.^' Op Piepers' aansporing slaagde Jacobson erin, tot vijf generaties 
P. memnon te kweken. Jacobson publiceerde wd de resultaten van zijn 
kruisingen maar deed geen poging de uitkomsten te verklaren "da meine 
Beobachtungen mir den Schliissd dazu nicht verschafften."^' 
De Meijere had die sleutel wel. De verdeling van de nakomelingen over de 
verschillende vrouwelijke vormen deed hem denken aan de regd van Mendel 
en ondanks de geringe aantallen wist hij inderdaad te berekenen dat de drie 
vormen menddend overerfden.^' 

De Meijere's vraagstelling was genetisch: op de (evolutiebiologische) mimi
cry-hypothese ging hij in zijn Menddistische 'Papilio-artikden' niet in. Zijn 
dodstdling was na te gaan "of ook hier de regd van Mendel, waarbij steeds 
de genotypische samenstdling van beide ouders een rol spedt, nog van 
kracht is."'" Deze kwestie was zeker actued; demonstraties zoals door De 
Meijere bij Papilio ontkrachtten de tegenwerping, dat de regels van Mendel 
(in 1900 herontdekt door o.a. Hugo de Vries) slechts voor bonen en 
fruitvliegjes zouden opgaan. 
De Meijere had hier dus de transmissiegenetica op het oog, die zich 
bezighoudt met de overdracht en verdeling van genetisch materiaal op het 
nageslacht, en niet de zogenaamde translatiegenetica waarbij het gaat om de 
invloed van de genetische informatie op de ontwikkeling van het individu. 
De Meijere's bevindingen bij Papilio waren richtinggevend voor zijn vol
gende genetische artikden, zowel qua thematiek als inhoudelijk. Met een 
uitvoerige theoretische bijdrage "Uber getrennte Vererbung der Geschlech-
ter" (1911) mengde hij zich in de discussie over de genetica van de 

het Hooge Gerechtshof van Nederlandsch-Indie, lid van de NEV, was vooral ge'interes-
seerd in vlinders. Hij schreef o.a. Mimicry, Selektion, Darwinismus (Leiden, 1903) dat 
sterk de aandacht trok. 

27. M.C. Piepers, "Mimetisme", Compte-rendu des seances du troisieme Congrks 
International de Zoologie. Leyde 16-21 Sept. 1895 (Leiden, 1896) 460-475. Deze voor de 
mimicry-hypothese eventueel fatale kritiek werd beaamd door meer veldbiologen, zie 
W.C. Kimler, "Mimicry: views of naturalists and ecologists before the modern synthesis" 
in M. Grene ed.. Dimensions of Darwinism: themes and counterthemes in twentieth-century 
evolutionary theory (Cambridge, 1983) 97-127, m.n. 113-114. 

28. R.E. Jacobson, "Beobachtungen uber den Polymorphismus von Papilio Memnon 
L.", T.v.E. 52(1909)125-157. 

29. De Meijere, "Uber Jacobsons Ziichtungsversuche", 167. 
30. J.C.H. de Meijere, "Mendelverschijnselen bij de secundaire geslachtskenmerken 

van vlinders", Handelingen van het 13e Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres 
(1911)235-242. 
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sexebepaHng.^' Na de succesvolle demonstratie van de Menddwetten voor 
tal van andere kenmerken lag het voor de hand dat ook de overerving van de 
sexe daaraan getoetst zou worden, maar dat was tot dan toe niet eenvoudig 
gebleken. 
Als struikelblok gold volgens De Meijere de kwestie op welke wijze de 
'manndijke' en 'vrouwelijke' factoren of genen in de individuen van beide 
geslachten en in de gameten aanwezig waren: homozygoot, heterozygoot, 
hoe lagen eventude dominantieverhoudingen enz. De Meijere's werkhy-
pothese hierin was opgesteld naar analogie van het mendelende poly-
morfisme bij Papilio dat hij in 1910 ontrafdd had." Het voert hier te ver een 
gedetailleerde weergave van zijn artikel te geven.^' Relevant is hier voor
namelijk, dat hij na een kritische toetsing aan allerhande cijfermateriaal uit 
andere kruisingen meende te moeten concluderen, dat sexebepaling en 
sexeverhoudingen niet werden gereguleerd door een Mendelproces. Helaas, 
aldus De Meijere, want "dadiirch wird die Frage der Geschlechtsbestim-
mung wieder der Losung entfernt."'^ 
Uit deze opmerking blijkt hoe overtuigd De Meijere was van de vruchtbaar-
heid van het Mendelisme voor genetische kwesties. Tegdijk komt de 
interessante vraag naar voren, in welke richting De Meijere het vervolgens 
heeft gezocht, nu het Mendelisme volgens hem hier niet van toepassing 
bleek. 
In 1913 publiceerde hij inderdaad nogmaals over hetzdfde onderwerp onder 
de titd "Zur Vererbung des Geschlechts und der sekundarer Geschlechts
merkmale."" De nadruk lag hierin evenals in zijn vorige artikelen op de 
transmissiegenetica. In grote lijnen kwam hij tot dezdfde conclusies en in 
een kritische bespreking van de recente literatuur over het onderwerp 
handhaafde hij zijn oorspronkdijke 'Papilio-theorie' over sexebepaling. Dat 
laatste illustreert wel duidelijk zijn verlegenheid met het probleem: immers, 

31. Archivfiir Rassen- und Gesellschafisbiologie 8 (1911) 553-603, 697-752. 
32. De Meijere, "Getrennte Vererbung", vooral de derde sectie "Die Ubertragung von 

Merkmalen auf das andere Geschlecht". 
33. Volgens De Meijere's hypothese zou de sexe zich genetisch gedragen als een 

dimorfisme. Meest markante punten van zijn theorie: in ieder individu zijn zowel de 
factoren voor een mannelijk als voor een vrouwelijk individu compleet aanwezig, beide 
homozygoot. Het moet gaan om twee genencomplexen, gezien de diepgaande invloed van 
het geslacht op vele kenmerken en de fysiologie van het hele organisme. Normaal komt 
slechts een complex tot uiting, het andere blijft latent aanwezig. Welke factor het tot 
expressie komen van een van beide voorhanden zijnde complexen regelt (en daarmee 
tevens de aantalsverhoudingen van de sexen in een generatie) is onduidelijk, maar er zijn 
volgens De Meijere geen dwingende redenen hiervoor een mendelende factor aan te 
nemen; hij houdt het op "veranderliche Aktivitat der Geschlechtskomplexe". 

34. De Meijere, "Getrennte Vererbung", slotparagraaf 
35. Archiv fiir Rassen-und Gesellschafisbiologie 10(1913) 1-36. 
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een van zijn voornaamste conclusies betreffende de sexebepaling was dat het 
daarbij niet om een Mendelproces ging, bij het polymorfisme van P. memnon 
(De Meijere wijst er zelf op) was dat nu juist wel het geval! Hij besloot zijn 
artikel dan ook in mineur: volgens hem "konnten wir doch auch kaum 
hoffen, innerhalb eines Jahrzehntes das Ratsel zu losen." 
In 1915 vatte hij zijn artikelen nog een keer samen voor een voordracht 
tijdens het Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres. Ook nu wilde 
hij "niet treden in de vraag, of de geslachtschromosomen door hun 
qualitatief of quantitatief karakter de geslachtsbepaling regelen," een vraag 
die betrekking had op de genfysiologie. Wel wees hij op de overeenkomst 
tussen zijn eigen opvattingen over de sexebepaling en Goldschmidts recente 
— fysiologische — balanstheorie.'* 

Tot verdere publikaties of onderzoekingen met betrekking tot het thema is 
het niet gekomen. Naderhand ("Erfdijkheids- en afstammingsleer", 1929) 
bleek hij zich alsnog aan te sluiten bij de toen gangbare opvatting over de 
sexebepaling. Naast deze specialistische artikelen droegen de twee resterende 
publikaties van De Meijere op genetisch terrein een meer algemeen karakter. 
Uit 1929 stammen zowel zijn rectoraatsrede "Veranderlijkheid in eenheid" 
als het al hierboven aangehaalde hoofdstuk "Erfelijkheids- en afstammings
leer." De eerste tekst komt verderop in dit artikel nog aan de orde. 
Uit de laatste, een bijdrage aan het Leerboek der Algemeene Dierkunde, blijkt 
dat De Meijere er een 'brede' definitie van genetica op na hield. Hij rekende 
er ten eerste de ontwikkdingsfysiologie toe, "hoe uit de geslachtscellen, bij 
dieren, met hun meestal gescheiden sexen, na samensmdting eener geslachts-
cd van het manndijke met een van het vrouwelijke individu, het individu 
zich ontplooit" (translatiegenetica). Ten tweede de vraag "hoe het geheel 
van eigenschappen der individuen in de geslachtscdlen is vastgdegd en 
welke regels er heerschen, wanneer beide geslachtscellen in erfmateriaal 
verschillen" (transmissiegenetica)." Het is opmerkelijk, dat de transmissie
genetica (eigenlijk dus de Mendelgenetica) van de ruim twintig bladzijden 
erfelijkheidsleer in het hoofdstuk er zo'n zeventien toebedeeld krijgt, de 
('fysiologische') translatiegenetica amper een. Wel besteedde hij in het 
hoofdstuk aandacht aan Goldschmidts fysiologisch getinte opvattingen over 
de sexebepaling, die hij echter duidelijk meer als aanzetten, dan als 
definitieve oplossing zag. Dat na "het zuivere mendelisme" de aandacht op 
de fysiologie van de erfdijkheid werd gericht achtte De Meijere vanzelf
sprekend; hij zag geen tegenstelling tussen beide benaderingen. 

36, Zie over Goldschmidts 'balance theory of sex' en verder genetisch werk G.E. Allen, 
"Opposition to the Mendelian-chromosome theory: the physiological and developmental 
genetics of Richard Goldschmidt", Journal of the history of biology (JHB) 7 (1974) 49-92. 

37. De Meijere, "Erfelijkheids- en afstammingsleer", 703. 
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Opvattingen over evolutie 

Wat was de weerslag van De Meijere's activiteiten in de morfologie en 
genetica op zijn evolutiebiologische positie? In De Meijere's opvattingen 
over evolutie zijn elementen uit zowel de moderne genetica te herkennen, als 
sporen van de richtingenstrijd die de 'Eclipse' met zich meebracht. Het valt 
op dat De Meijere met zijn publikaties over Mendelgenetica en zijn positie 
als hoogleraar in de erfelijkheidsleer aan het bolwerk van de mutatietheorie, 
de Universiteit van Amsterdam, zelf geenszins een mutationist was. Zijn 
denkbedden waren net als hij zelf vooral gematigd en verzoenend, en van het 
dogmatisch mutationisme van iemand als Th.J. Stomps — overigens zijn 
opvolger op de post genetica — moest hij weinig hebben.'* Dat leidde 
binnen de faculteit overigens tot een merkwaardige situatie. Hoewel vanaf 
1921 het onderwijs in de genetica aan De Meijere was opgedragen besteedde 
ook Stomps er veel aandacht aan, zowel tijdens zijn botanische colleges als 
in speciale genetische caputcolleges. Wanneer studenten op colleges en in de 
praktikumzaal er vragen over stelden hield ook De Meijere zeker zijn 
mening niet voor zich aangaande zijns inziens al te eenzijdige opvattingen. 
Typisch polemisch van aard was hij overigens niet en tot een echte botsing 
met Stomps is het niet gekomen." 

De Meijere's opvattingen over evolutie laten zich goed illustreren aan de 
hand van een aantal discussies tussen zowel de verschillende scholen van de 
'Eclipse' als tussen evolutiebiologen in de periode direct voorafgaande aan 
de neo-Darwinistische synthese. 

Mutaties 

De term 'mutatie' was in de jaren twintig belast door De Vries' koppding 
ervan aan soortvorming. De Vries omschreef mutaties als drastische ver-
anderingen waarmee in een enkele sprong een nieuwe soort kon ontstaan. 
Veel veldbiologen en systematici, die bekend waren met de talrijke en 
dikwijls minieme verschillen tussen soorten onderling, keerden zich daarom 
af van 'mutaties' als bron van evolutie. Anderzijds meenden degenen die dat 
niet deden dat er een principled onderscheid was tussen discontinue, 
erfelijke variatie (De Vries' mutaties) en continue, niet-erfdijke variatie. 
Bovendien werd door bijvoorbeeld De Vries niet duidelijk onderscheiden 

38. Zie bijvoorbeeld De Meijere, "Erfelijkheids- en afstammingsleer", 726-727. Ove
rigens had De Meijere veel waardering voor de grondlegger van de mutatietheorie, zijn 
eigen leermeester Hugo de Vries. Een van diens grootste verdiensten was volgens De 
Meijere, dat hij poogde "soorten in statu nascendi" te ontdekken, zoals Oenothera 
lamarckiana. 

39. Persoonlijke mededeling prof dr. G. Barendrecht. 



64 

tussen genotypische en fenotypische verschillen.^" Dit belemmerde de intro-
ductie van Morgans mutatieconcept in de evolutiebiologie waarop de 
synthetici zich zouden baseren. 
Het Morganse mutatieconcept (de zogenaamde 'puntmutatie') hing nauw 
samen met de Menddistische gentheorie. Volgens deze opvatting waren 
genen stabide, discrete eenheden, lineair gerangschikt op fysische structuren 
in de eel (de chromosomen). Een mutatie was een eveneens discrete, fysische 
en blijvende verandering van een zo'n gen. Het Morganse mutatieconcept 
had dus betrekking op veranderingen in het genotype, los van wat daarvan 
in het individu tot uiting kwam (fenotype). 
Dergdijke puntmutaties waren beter dan De Vries' mutaties te rijmen met 
een erfelijke basis voor de waargenomen minieme verschillen binnen soorten 
en populaties. Maar, zoals hierboven werd opgemerkt, de term 'mutatie' was 
belast. 
De Meijere's bijzondere positie als systematicus en geneticus bleek hieruit, 
dat hij niet De Vries', maar het modern-genetische mutatieconcept van 
Morgan c.s. hanteerde in zijn evolutiebiologische beschouwingen. 
De Meijere's hoofdpunten van kritiek op Hugo de Vries' voornaamste 
bewijsmateriaal Oenothera lamarckiana waren dat het uitgangsmateriaal 
onzuiver zou zijn geweest (alhoewel hij erkende dat er vast ook enkele echte 
(Morgan-) mutaties tussen hadden gezeten) en dat Oenothera genetisch zeer 
gecompliceerd was gebleken. Exemplarisch voor de evolutie was het in ieder 
geval niet.^' Met deze laatste stdling was De Meijere intussen wd ver 
verwijderd van het mutationistische evolutiemodel waarmee zijn collega 
Stomps nog steeds De Vries' lijn volgde! 
De Meijere meende echter niet, in tegenstelling tot vele van De Vries' critici, 
dat er een principieel verschil was tussen natuurlijke en experimenteel 
verkregen vormen. Volgens hem mocht voor de natuurlijke soorten naar 
analogie van het experimented gevondene eenzelfde wijze van onstaan 
aangenomen worden." 
Echte ofwel factormutaties (in tegensteUing tot allerlei "schijnbare nieuw-
vormingen" die berustten op gewijzigde combinatie van factoren) waren 
volgens De Meijere die, waar de genen zdf wijziging ondergaan.^' "Wat een 
geen eigenlijk is" achtte hij de "moeilijkste der vragen" en hij nam het 

40. Dit onderscheid werd in 1911 voor het eerst helder geformuleerd door de Deense 
botanicus Wilhelm Johannsen. Zie G.E. Allen, Life science in the twentieth century (New 
York, 1975) 55-56. 

41. "Erfelijkheids- en afstammingsleer", 726; zie ook De Meijere's recensie van M.J. 
Sirks' Handboek der algemeene erfelijkheidsleer ('s-Gravenhage, 1933) in het Vakbladvoor 
biologen {V.v.B.) 15 (1934) 147-148. 

42. De Meijere, "Erfelijkheids- en afstammingsleer", 727. 
43. Ibid., 727. 
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Morgan en Johannsen dan ook niet echt kwalijk dat zij zich hierover weinig 
hadden uitgdaten maar vragen hadden gesteld waar eerder antwoorden op 
te verkrijgen waren.*^ 
Zijn overtuiging dat in "de elementen die de evolutie noodig heeft" voor het 
overgrote deel kon worden voorzien door het optreden van (Morganse) 
mutaties werkte De Meijere uit in zijn opmerkdijke rectoraatsrede Verander
lijkheid in eenheid {\919): 

"Bedenkt men ... dat mutaties van alien mogelijken aard kunnen zijn, groot of klein, in 
een enkel kenmerk zich uitend of allerlei kenmerken gelijktijdig omvattend, gunstig of 
ongunstig, lets geheel nieuws voorstellend of lets, dat reeds in andere soorten normaal 
aanwezig is, dan schijnt het nauwelijks noodzakelijk naar een andere bron van evolutie 
om te zien."*' 

Onder anderen Baur en Tine Tammes hadden volgens De Meijere aan-
getoond dat de uitingen van mutaties ook klein konden zijn en er zo voor 
gezorgd "dat wij heden weder dichter bij Darwin staan dan vele jaren 
geleden." Voor een principled onderscheid tussen continue en discontinue 
variatie was volgens De Meijere dan ook geen grond.*' 
Een punt dat hem na aan het hart lag was de plaats van erfelijke verchillen in 
Darwins evolutietheorie. De bewering dat Darwin met kleine niet-erfdijke 
verschillen zou hebben gewerkt vond hij onhoudbaar.*' Maar eveneens wees 
hij er herhaalddijk op dat in Darwins selectietheorie ook plaats was voor 
grote verschillen ("sports" of "single variations" in Darwins terminologie), 
mits zij erfdijk waren.''* 
Als mendelgeneticus kende De Meijere het belang van het onderscheid 
tussen "genotype" en "phaenotype". Daarom wees hij ook nadrukkelijk op 
het verschil tussen een gen ("factor") en een kenmerk: 

"In 't algemeen is intusschen eraan vast te houden, dat elk geen op meerdere 
eigenschappen kan inwerken en dat bovendien zijn totale invloed zelf weder af-
hankelijk is van het geheele stel van bovendien aanwezige genen en ook nog van de 
omstandigheden (modificaties). Een geen is principieel lets anders dan een kenmerk of 
eigenschap."*' 

Over het ontstaan van mutaties merkte De Meijere op dat deze te verschei-
den waren dan dat de oorzaak ervan gezocht zou moeten worden in 
bijvoorbeeld een "Vervollkommnungsprinzip" (NageU); daarvoor lieten ze 

44. ftW., 721; vergelijk hiermee Allen, £//e Jc/ence, 66-67. 
45. Veranderlijkheid in eenheid, \1\. 
46. /Wrf., 171; "Erfelijkheids-en afstammingsleer", 732. 
47. Veranderlijkheid in eenheid, 171. 
48. Ibid., 174; "Erfelijkheids- en afstammingsleer", 731-732; zie tevens De Meijere's 

recensie van R. Goldschmidts DieLeAre von rfer Vererbung (Btxiiya, 1927), V.v.B. 10(1929) 
144 en J.C.H. de Meijere, "Heeft Darwin afgedaan?", V.v.B. 21 (1940) 146-147. 

49. De Meijere, "Erfelijkheids- en afstammingsleer", 706. - • 
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trouwens ook te weinig een regdmatige vooruitgang zien. Eerder zag hij wat 
in de recente inductieproeven met X-stralen (Muller) of ook — langs 
chemische weg — voedsel (Harrisons proeven met vlinders). Hoe de 
mutaties ook veroorzaakt werden, essentied was hierbij natuurlijk mutatie 
van de genen van de geslachtscellen, anders ontbrak de erfdijkheid. De 
Meijere's opstdling contrasteert aardig met de extreme stdlingname van 
M.J. Sirks, die het accepteren van uitwendige oorzaken van mutaties (wat 
straling en voedsel toch waren!) crypto-Lamarckisme vond. Dit ging De 
Meijere in een recensie van Sirks' Handboek der algemeene erfelijkheidsleer 
toch te ver: hij wees erop dat zowel Darwin als Hugo de Vries de oorzaak 
van spontane mutaties juist in uitwendige omstandigheden hadden gezocht; 
daarentegen signaleerde hij bij Sirks 

"een merkbaar streven om den invloed van uitwendige prikkels zoolang en zooveel 
mogelijk uit te schakelen; met eenigen tegenzin maakt hij melding van de nieuwe 
vondsten omtrent geinduceerde mutaties door bestraling enz. ..."'° 

Natuurlijke selectie en adaptatie 

Zoals eerder aangestipt lag de voorgeschiedenis van De Meijere's Men
ddistische Papilio-artikden bij de discussie over de betekenis van natuur
lijke selectie voor het evolutieproces. Orthodoxe Darwinistische sdectio-
nisten zagen met name mimicry (schrik- en schutkleuren) als testcase voor 
iedere evolutietheorie: "The hypothesis that explains mimetic resemblance 
explains evolution" (Poulton)." 
De Meijere's opvattingen over natuurlijke selectie maken een nogal am-
bivalente indruk. In 1910 mengde hij zich niet in het Papilio-mimicrydebat 
maar twee jaar eerder had hij in zijn inaugurale rede De studie der insecten-
biologie (1908) kritische vragen gesteld aan het sdectionistische adres: 

"wat geeft het, of wij ons tevreden stellen met de meening, dat de als schoenlappers 
bekende vlinders door de op boomschors gelijkende kleuren hunner onderzijde 
beschermd zijn tegen den aanval van vogels, wanneer nog aan twijfel onderhevig is of 
vogels op dergelijke vlinders veelvuldig jacht maken."" 

Bij "de zucht, om voor alle eigenaardigheden in de kleur een verklaring te 
vinden" werden volgens hem theorieen omtrent beschuttende en schrik-
aanjagende kleuren aangehangen "met een gemakkdijkheid, die slechts 
door hare oppervlakkigheid werd overtroffen."" De Meijere benadrukte dat 

50. De Meijere, V.v.B. 15 (1934) 148. 
51. Zie J.R.G. Turner, "'The hypothesis that explains mimetic resemblance explains 

evolution': the gradualist-saltationist schism" in Grene, Dimensions of Darwinism, 
129-169. 

52. De Meijere, Insecten-biologie, 32. 
53. Ibid., 33. 
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slechts het biologisch experiment uitsluitsd kon geven bij dergelijke 
kwesties.'* 
Onder de (neo-)Darwinisten waardeerde de voorzichtige De Meijere nog het 
meest de gematigde Darwin zelf, in tegenstelling tot latere verstarde voor- en 
tegenstanders van diens selectietheorie." Natuurlijke selectie als verklaring 
van het hele evolutieproces zag hij niet zitten, maar zonder twijfel was het 
wd een belangrijke regdende factor die in bijzonderheden overigens moei-
lijk was na te gaan. 

"Toch komt het mij voor, dat het door Darwin op den voorgrond gestelde principe 
een uiterst belangrijke, regelende factor is, en dat het zijn stempel drukt op de 
werkelijk aanwezige organismenwereld tegenover de ontelbare potentieele vormen, tot 
welke deze in staat zou zijn geweest, als er geen natuurkeus bestond en er voor alle 
plaats was."" 

Later beklemtoonde De Meijere nogmaals het belang van "het Darwinisme 
in engeren zin, d.i. de selectie-theorie"" maar het is opvallend dat een 
nadere toelichting bij dergdijke uitspraken ontbreekt. Zdf kende De 
Meijere bij zijn eerder genoemde fylogenetisch werk aan de vleugeltekening 
van vlinders aan natuurlijke selectie slechts een secundaire rol toe bij het tot 
stand brengen van het eindresultaat, dat zijns inziens vooral door (kortere) 
'orthogenetische' trends werd bepaald.'* Echter, op grond van dit werk kon 
hij tegdijkertijd ook stellen: "Rechtlijnig is de evolutie zeker niet", waarmee 
duidelijk wordt dat we in De Meijere geen echte aanhanger van de 
orthogenesetheorie van bijvoorbeeld G.H.Th. Eimer (die 66k aan Papilio 
werkte) moeten zien." Eerder zag De Meijere 'trends' als uitingen van de 
beperkingen die het organisme (fenotype) op een gegeven moment kon 
opleggen aan de expressie van mutaties (veranderingen in het genotype). 
Anderzijds stelde hij, dat een dergelijke reeks van erfelijke variaties ook weer 
gedurende geruime tijd door natuurlijke selectie begunstigd kon worden 
("ortho-sdectie"), waarbij hij verwees naar Darwin die met deze "accu-
mulatieve werking der natuurkeus" aan natuurlijke selectie een actievere rol 
in de evolutie zou hebben toebedacht.'" 

Hij ging ook niet mee met Wallace's opvatting, dat dke soortseigenschap 
een aanpassing (adaptatie) zou moeten zijn. Zolang een dier er maar geen 

54. Ibid., 34; "Erfelijkheids- en afstammingsleer", 741. 
55. Darwins theorie van sexuele selectie achtte hij een minder geslaagd bijprodukt 
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56. "Erfelijkheids- en afstammingsleer", 729-730. 
57. De Meijere, "Heeft Darwin afgedaan?", V.v.B. 21 (1940) 146-147. 
58. De Meijere, "Zur Zeichnung". 
59. De Meijere, "Erfelijkheids- en afstammingsleer", 736-737. Zie voor een bespreking 
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60. De Meijere, "Erfelijkheids- en afstammingsleer", 729. 



68 

hinder van ondervindt, hoeft een bepaald kenmerk ook niet door natuurlijke 
selectie te verdwijnen en is het kenmerk des te bruikbaarder voor de 
systematicus, hield hij zijn studenten voor." "Darwin zelf heeft er vol
doende op gewezen, dat door variatie ontstane eigenschappen konden 
blijven bestaan, zoolang ze niet schaddijk waren en daardoor dus aan de 
werking der natuurkeus ontsnapten." Het stdsdmatig zoeken naar een 
nuttigheidbeginsd achtte hij dan ook overdreven.'^ Dit betekende natuurlijk 
niet dat hij het in alle gevallen onzin vond. Aan bijvoorbeeld het verschijnsd 
van mimicry als aanpassing kon volgens De Meijere natuurlijke selectie 
zeker hebben meegewerkt, maar dit moest wel per geval worden nagegaan; 
in ieder geval moesten de natuurlijke omstandigheden goed bekend zijn. Hij 
achtte de natuurkeus zelfs "doorgaans niet uitgesloten", maar ze verklaarde 
ook niet alles meende De Meijere. Als illustratie van deze rdativerende 
stdling voerde hij het voorbeeld aan van een wdiswaar gecamoufleerde 
vlindersoort die echter in een opvallende houding zit. 
Het zal niet verbazen dat De Meijere weigerde zijn kaarten op slechts een 
evolutiemechanisme te zetten. "Zeker is wel, dat een enkel schema voor de 
evolutie niet bestaat.'"' 

Vanuit deze opstdling wilde De Meijere, evenals Darwin zdf, ruimte laten 
voor de Lamarckistische vererving van verworven eigenschappen "ten deele 
wegens de hooge eischen, die dan aan Darwin's selectietheorie gesteld 
zouden moeten worden bij de reeks van fijne aanpassingen, die de dieren-
werdd ... ten toon spreidt."" Hij erkende dat wdiswaar tot dan toe alle 
experimenten in die richting negatief resultaat hadden gegeven, ofwel 
overtuigingskracht misten. "Al deze en dergelijke uitkomsten in gdijken zin 
missen intusschen het overtuigende karakter, dat voor de algemeene aan-
name van het verschijnsd als integreerend deel van het evolutieproces 
geeischt mag worden." Maar misschien waren de proeven niet lang genoeg 
doorgezet; geheel beslist achtte hij de zaak tegen het Lamarckisme nog 
niet.*' Mogelijk zouden de erfelijke instinctveranderingen binnen betrekke-
lijk korte tijd bereikbaar zijn. De Meijere's al te grote voorzichtigheid hierin 
lijkt niet alleen te zijn ingegeven door zijn persoonlijkheid maar ook bepaald 
door zijn orientatie op Duitse auteurs als V. Haecker en L. Plate, die met 
dezdfde verlegenheid ten aanzien van complexe adaptaties zaten.*' 

61. Prof dr. G. Barendrecht, persoonlijke mededeling. 
62. De Meijere, "Erfelijkheids- en afstammingsleer", 730. 
63. J.C.H. de Meijere, "Bij den sterfdag van Lamarck", De Telegraaf 15-XII-1929 

(ochtendblad). 
64. Idem. 
65. De Meijere, Veranderlijkheid in eenheid, 170; "Erfelijkheids- en afstammingsleer", 

739-740. 
66. Zie hiervoor B. Rensch, "The abandonment of Lamarckian explanations: the case 
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De Meijere's houding tegenover de selectietheorie is hierboven ambivalent 
genoemd. Enerzijds sprak hij herhaalddijk zijn waardering uit voor de 
theorie in het algemeen en noemde hij natuurlijke selectie "een uiterst 
belangrijke, regelende factor"; anderzijds was hij kennelijk op z'n minst 
beducht voor overwaardering, getuige zijn soms vinnige detailkritiek en 
afwijzing van 'sdectionisme' in de lijn van Wallace. De Meijere hechtte aan 
natuurlijke selectie zeker niet die grote betekenis, die veel neo-Darwinisti
sche synthetici er later aan zouden toekennen. In zijn gematigde opvattingen 
was daarentegen bij de verklaring van het evolutieproces voor meerdere 
mechanismen plaats, zoals hierboven is beschreven. 

De Meijere als evolutiebioloog: discussie 

Achtereenvolgens is De Meijere getekend als vergelijkend morfoloog, 
geneticus en evolutiebioloog. In deze laatste paragraaf zal De Meijere's 
positie als evolutiebioloog besproken worden in een meer historisch kader. 
Het is zeer opmerkelijk bij een persoon de combinatie van vakgebieden te 
vinden die De Meijere beoefende. Met opzet is vrij uitvoerig ingegaan op zijn 
genetische arbeid, want het is die kant van zijn publikaties die in eerste 
instantie de belangstelling wekt. Met zijn opleiding en zijn beoefening van de 
vergdijkende morfologie (en bovendien zijn systematisch werk) stond hij 
immers in een eerbiedwaardige en klassieke wetenschappdijke traditie die in 
de 19e eeuw tot een hoogtepunt was gekomen. De wetenschapshistoricus 
Garland E. Allen heeft in zijn boek Life science in the twentieth century deze 
traditie in de biologie getypeerd als descriptief en speculatief. Zoals Theunis
sen en Donath hebben laten zien kende deze 'morfologische' traditie in 
Nederland een opvallende bloei tot ver in de jaren dertig met onderzoekers 
als H.F. Nierstrasz en dus ook J.C.H. de Meijere. 

Daarentegen moet de genetica gerekend worden tot een andere stroming, die 
omstreeks de eeuwwisseling opkwam met als kenmerken een experimentele 
en rigoreus-analytische aanpak. 
De diepe kloof tussen beide tradities uitte zich niet alleen in door de 
onderzoekers gehanteerde al dan niet 'experimentele' technieken, maar ook 
in probleemdefinitie en vraagstelling. De grote 19e-eeuwse, synthetische 
theorieen van bijvoorbeeld Weismann en Haeckd boden nog een voorname
lijk speculatieve verklaring voor uiteenlopende verschijnsden als erfdijk
heid, embryologie en evolutie. Allen wijst erop hoe biologen rond de 
eeuwwisseling en daarna steeds meer het wetenschapsmodel van fysica en 
chemie als voorbeeld namen voor hun eigen onderzoekingen. Experimentele 

of climatic parallelism of animal characteristics" in Grene, Dimensions of Darwinism, 
31-42. 
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laboratoriumgenetici als Morgan bepaalden hun aandacht tot experimenteel 
toegankdijke, dus testbare kwesties — en de herontdekte regels van Mendel 
boden daartoe een uitstekend kader. De bredere evolutieproblemen lieten zij 
(aldus Allen) aan anderen over. 
Tegen deze achtergrond is het verrassend een Nederlands systematicus zich 
in 1910 tot de erfelijkheidsleer te zien keren. De Meijere bewees in zijn 
genetische artikden met een strikt genetische vraagstelling uit de voeten te 
kunnen. Dat hij zelf geen experimenteel werk verrichtte wil dus niet zeggen 
dat zijn werk niet in de 'experimentele' traditie zoals Allen die schetst, 
geplaatst kan worden. 
Waarom heeft De Meijere geen experimented werk verricht? Kennelijk heeft 
hij er wel het voornemen toe gehad. De meest waarschijnlijke verklaring is 
een gebrek aan tijd en middden. In de eerste plaats was De Meijere immers 
entomoloog en zowel zijn voorliefde als het zwaartepunt van zijn werk lagen 
duidelijk bij de systematiek. Ten tweede was zijn taak met name om het 
onderwijs in de genetica op zich te nemen; het door Hugo de Vries eertijds 
opgezette genetische onderzoek was vooral botanisch getint en door Stomps 
overgenomen. Bij De Meijere's benoeming tot hoogleraar was het de 
bedoeling dat hij de erfdijksheidsleer 'erbij deed' — van welke taak hij zich 
overigens gewetensvol gekweten heeft, getuige bijvoorbeeld zijn rectoraats
rede. 
Het samengaan van klassieke systematiek en morfologie enerzijds en 
moderne genetica anderzijds bij De Meijere spreekt overigens tegen de door 
Allen in zijn eerder genoemde boek gelanceerde 'revolt from morphology'-
hypothese om de opkomst van de experimentele traditie te verklaren.*' Van 
een 'revolt' tegen zijn leermeesters (onder wie overigens ook De Vries) was 
bij De Meijere duidelijk geen sprake; hij bleef de klassieke, descriptieve 
traditie trouw ook na zijn betreden van het terrein van de genetica. 
Een volgend punt is zijn interesse voor evolutie. Zijn promotieonderzoek lag 
nog volledig in de beschrijvende, fylogenetische lijn. De vraag is nu of daarin 
een verandering kwam na zijn kennismaking met de genetica. Volgens de 
bioloog en wetenschapshistoricus Ernst Mayr was een belangrijke stap in het 
totstandkomen van de neo-Darwinistische synthese het dichten van een 
communicatiekloof tussen twee tradities, die van de klassiek-Darwinistische 
veldbiologen en die van de experimenteel-genetici.'* Kwam De Meijere tot 
een soort synthese? 

67 Zie Allen, Life science, m.n. hoofdstuk 3. Aliens these heeft al meer kritiek te 
verduren gehad; zie bijv. de "Special section on American morphology at the turn of the 
century", JHB (1981) 83-191 en voor Nederland R.P.W. Visser, "De Utrechtse zoologie 
rond 1900: van morfologie naar vergelijkende fysiologie", TGGNWTl {\<)%^) 49-59. 

68. Zie E. Mayr, "Prologue: some thoughts on the history of the evolutionary 
synthesis" in Mayr en Provine, The evolutionary synthesis, 1-48. 
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Het antwoord op de vraag luidt ontkennend. De Meijere heeft in ieder geval 
(bijvoorbeeld in "Erfdijkheids- en afstammingsleer," 1929) de descriptieve 
fylogenetische benadering van het evolutieproces niet de rug toegekeerd. 
Van een centrale rol van een evolutiemechanisme, zoals de natuurlijke 
selectie bij de synthetici, was bovendien bij hem geen sprake. Tenslotte 
ontbrak bij hem eenvoudig de pretentie, de causale evolutietheorie gecon-
strueerd te hebben, omdat naar zijn mening "een enkel schema voor de 
evolutie niet bestond." 
Opvallend is verder het ontbreken van verwijzingen naar populatiegenetica 
in De Meijere's geschriften over evolutie. Des te opmerkdijker is dit, omdat 
zijn eerste promovendus (L.J. Toxopeus) daar kennelijk wel in geinteres-
seerd was. De formuleringen in het voorwoord van diens dissertatie doen 
vermoeden dat De Meijere zich er inhoudelijk weinig mee bemoeid heeft. 
In genetisch opzicht nam De Meijere met name het concept van de 
Morganmutatie over, met het uit evolutionistisch oogpunt verstrekkende 
inzicht dat mutaties van de genen op chromosomen in de celkern de enige 
bron van variatie voor het evolutieproces zijn. Met name Duitse genetici 
verdedigden in de jaren twintig en dertig de theorie, dat de chromosomale, 
aan de regels van Mendel gehoorzamende erfdijkheid aangevuld diende te 
worden met zgn. 'cytoplasmatische erfdijkheid', het voorkomen van (niet-
menddend) erfelijk materiaal buiten de celkern.*' Duitse morfologen be-
schouwden bewijzen hiervoor als steun aan het neo-Lamarckistische evo
lutiemechanisme.'" De Meijere volgde het Duitse voorbeeld hierin niet en 
wilde kennelijk geen concessies doen aan de Mendelistische gentheorie, 
maar heeft anderzijds ook zijn gematigde neo-Lamarckistische opvattingen 
niet laten vallen." 

Overigens is het de vraag, in hoeverre andere Nederlandse genetici met De 
Meijere in hun orientatie op de Menddistische gentheorie overeengestemd 
hebben. Het is de moeite waard na te gaan hoe zij bijvoorbeeld stonden 
tegenover de opvattingen van R. Goldschmidt, die, pleitend voor een meer 
fysiologisch georienteerde genetica, tegdijk de gentheorie scherp bekriti-

69. J. Harwood, "Geneticists and the evolutionary synthesis in interwar Germany", 
Annals of Science 42 (1985) 279-301. 

70. Opmerkelijk is dat de genetici die cytoplasmatische erfelijkheid bestudeerden ermee 
pleitten voor natuurlijke selectie; zie Harwood, "Geneticists". 

71. Overigens voert het te ver De Meijere een neo-Lamarckist te noemen. Wel werden 
zijn opvattingen in die richting ingegeven door een wetenschappelijke verlegenheid 
omtrent de oorsprong van complexe adaptaties, anders dan bij de (ook in Artis 
werkzame) dierpsycholoog J.A. Bierens de Haan wiens Lamarckisme levensbeschouwe-
lijk gemotiveerd was (R. Roell, "Het lamarckisme van J.A. Bierens de Haan (1883-
1958)", TGGNWT 12 (1989) 130-148). Van enig contact tussen beiden is mij niets 
gebleken. 
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seerde.'^ Het is duidelijk dat De Meijere hierin niet met hem meeging; de 
vraag is echter, of andere Nederlandse genetici meer gehoor hebben gegeven 
aan Goldschmidts pleidooi voor translatiegenetica. Zonder meer afwijzend 
tegenover Goldschmidts opvattinggen in dezen stond ook De Meijere niet. 
Representatief voor de Nederlandse genetica in de eerste helft van de eeuw 
kan De Meijere niet genoemd worden, gezien zijn bijzondere achtergrond. 
Dat afzonderlijke 'Eclipse'-theorieen in Nederland in de periode 1920-1940 
bovendien nog diep gewortdd zaten wordt niet alleen aangetoond door De 
Meijere's vasthouden aan het neo-Lamarckisme, maar ook door de richting 
die enkele van zijn Amsterdamse collega's kozen. De plaats van de 
ruimdenkende (en op genetisch gebied zelfs progressief te noemen) De 
Meijere werd immers in 1937 ingenomen door de mutationist Stomps en nog 
in de jaren vijftig verdedigde Heimans er mutationistische opvattingen." 
Het eclectische karakter van De Meijere's opvattingen over evolutie laat 
zien, dat voor een synthese op evolutiebiologisch terrein meer nodig was dan 
het bijeenbrengen van informatie uit verschillende tradities. Van een echte 
integratie van denkbedden uit verschillende tradities kan bij hem niet 
gesproken worden; naast een communicatiekloof zoals Mayr die signaleerde 
moest er blijkbaar daartoe ook een conceptuele kloof gedicht worden. Of de 
voorwaarden daarvoor bij andere Nederlandse biologen aanwezig waren, 
kan betwijfdd worden. Voor hen zal immers, sterker dan voor De Meijere, 
ook de communicatiekloof meegespeeld hebben. 

72. Zie Allen, "Opposition". 
73. Persoonlijke mededeling dr. R.P.W. Visser. 

SUMMARY 

J.C.H. de Meijere (1866-1947), a cautious geneticist and evolutionary biologist 

After the success of Hugo de Vries' 'mutationism' during the socalled 'Eclipse of 
Darwinism' (see Bowler, 1983), Dutch biologists in the 20's and 30's had little interest in 
evolutionary theory. A remarkable exception was the entomologist J.C.H. de Meijere, 
who thought technical zoology and (1921-1936) genetics at Amsterdam University. 
De Meijere's career as a systematist, morphologist and (at the same time) geneticist 
contradicts G.E. Allen's 'revolt from morphology' hypothesis, following which a 
generation conflict was involved in the rise of experimental biology (see Allen, 1975). 
Although he had been trained in the nineteenth-century 'classical' descriptive tradition, 
his early articles on Mendelian genetics (1910-1915) showed distinctly 'experimental'-ana-
lytical features concerning their problem-definition. He did not carry out genetic 
experiments himself, due to a lack of time. 
In this paper I have analysed De Meijere's work on phylogenetic morphology, genetics 
and evolutionary biology. As a morphologist, De Meijere fits perfectly in the pattern of 
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Dutch academical zoology of this period (see Theunissen and Donath, 1986). As a 
geneticist, he focussed on transmission genetics. He adopted Morgan's concept of gene 
mutation but at the same time he refused to reject neo-Lamarckian inheritance. 
His opinions on evolutionary issues were eclectic and somewhat cautious. He held a 
pluralistic view on the mechanisms of evolution, including Morgan mutation, 'moderate' 
Darwinian natural selection and neo-Lamarckian inheritance of acquired characters. 
Population genetics was absent in his writings. 
De Meijere's opinions on evolution united elements of descriptive and experimental 
traditions in biology, but this did not result in an evolutionary synthesis in a neo-
Darwinian or any other sense. This stresses the importance of a conceptual gap between 
both traditions, which was eventually bridged by the neo-Darwinian synthesists in the late 
30's and 40's (see Mayr and Provine, 1980). 


