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F.J.J. BUYTENDIJKS (1887-1974) 
ONTWERPVAN EEN CHRISTELIJKE 
DIERPSYCHOLOGIE 

D.R. RÖELL'̂  

Inleiding 

Over de geschiedenis van de dierpsychologie op het Europese continent is weinig geschreven. 
Dit staat in contrast tot de literatuur over de Amerikaanse vergelijkende psychologie, die 
als bakermat van het behaviorisme, al eerder bij historici in de belangstelling stond.' De 
continentale dierpsychologie heeft niet geleid tot een Europese tak van behaviorisme en 
mist dus deze directe historische relevantie. Toch is ook de dierpsychologie voor de histo
ricus interessant. In het begin van de twintigste eeuw ziet men in Europa een toenemend 
aantal onderzoekers dat zich over het gedrag en de psyche van dieren uitlaat. Wat waren 
karakter en doelstelling van deze dierpsychologie? Kan men spreken van één uniforme 
stroming en zo ja, waar heeft deze toe geleid? Hoe is de relatie tot andere stromingen binnen 
de gedragsleer? 
Deze vragen vormen de context voor de studie van de dierpsychologie in Nederland. Dit 
artikel bespreekt de Nederlandse pionier op dit gebied, F.J.J. Buytendijk, die vooral 
bekend is om zijn latere werk, dat betrekking heeft op de fenomenologische 
antropologie.^ Voor ons is alleen Buytendijks vroege werk interessant, dat in het teken 
stond van de dierpsychologie, en dat zich afspeelde tussen 1915 en 1940. Het accent ligt 
daarbij op het ontstaan van de dierpsychologie. 

Opleiding en loopbaan 

Frederik Jacobus Johannes Buytendijk (1887-1974) studeerde vanaf 1904 geneeskunde 
aan de Universiteit van Amsterdam. Hij behaalde het artsexamen in 1909 en vervolgde 
zijn opleiding in de fysiologie door werkbezoeken aan internationaal gerenommeerde 
fysiologische laboratoria. Na ruim een jaar werkzaam te zijn geweest als conservator van 
het Physiologisch Laboratorium te Groningen, werd hij in 1913 wetenschappelijk assistent 
en in 1914 lector Algemene Biologie bij de medische faculteit van de Vrije Universiteit. In 

* Instituut voor Geschiedenis der Natuurwetenschappen, Rijksuniversiteit Utrecht, Nieuwe Gracht 187, 3512 LM 
Utrecht. 
1. R. Boakes, From Darwin to Beha\'iourism (Cambridge, 1984), Vergelijkende psychologie ('comparative psy
chology') en dierpsychologie ('animal psycholog)'') zijn termen die hetzelfde uitdrukken, alleen op verschillende 
geografische plaatsen in gebruik zijn geraakt: vergelijkende psychologie vooral in de Verenigde Staten; dierpsy
chologie vooral op het Europese continent. 
2. W.J.M. Dekkers, Het bezielde lichaam: Het omwerp van een antropologische fysiologie en geneeskunde volgens 
F.J.J. Buytendijk {Zeist, 1985). 
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Prof. dr. F.J.J. Buytendijk rond 1935. 
(KLIB/KDC Nijmegen). 

1919 werd hij aldaar benoemd tot gewoon hoogleraar Fysiologie en Algemene Biologie. 
De medische faculteit was de vierde faculteit van de Vrije Universiteit en de eerste bèta
faculteit. Zij was opgericht in 1907 met de benoeming van de psychiater L. Bouman op de 
leerstoel voor Psychiatrie, Neurologie en Algemene Biologie, en kon drie jaar later, na de 
bouw van een psychiatrisch-neurologisch ziekenhuis, de latere Valeriuskliniek, beginnen 
met de opleiding van studenten. Doelstelling van de faculteit was tegenwicht te bieden tegen 
de 'onbegrensde invloed van het materialisme in de medische faculteiten en in de psychia
trie in de staatsuniversiteiten'.^ Voorlopig beperkte de faculteit zich tot de opleiding van 
psychiaters op Gereformeerde grondslag. Voor de langere termijn lag het in de bedoeling 
dat de faculteit zou uitgroeien tot een volwaardige, medische opleiding. 
Buytendijks aanstelling aan de Vrije Universiteit was uitzonderlijk. Als lector Algemene 
Biologie en als experimenteel-wetenschappelijk onderzoeker was hij een vreemde vogel 
binnen het dozijn van letterkundige, theologische en juridische hoogleraren dat de Vrije 
Universiteit rond 1914 rijk was. Ook al was Buytendijk zelf fel gekant tegen het mechani-
cisme en het materialisme, toch haalde men met hem een mechanistisch georiënteerd 
onderzoeker binnen in een faculteit die juist was opgericht om tegenwicht te bieden aan 

3. G.C.G. Dehue, De regels van het vak: Nederlandse psychologen en hun methodiek 1900-1985 (Amsterdam, 1990) 
116. Zie ook: W.J. Wieringa, 'Lotgevallen van de Valeriuskliniek' in: Een halve eeuw arbeid op psychiatrisch-neu
rologisch terrein 1910-1960 (Wageningen, 1960); J. Roelink, Een blinkend spoor: 1879-1979. Beeld van een eeuw 
geschiedenis der Vereniging voor Wetenschappelijk Onderwijs op Gereformeerde Grondslag (Kampen, 1979); en M. 
Kuilman, 'Geschiedenis van de psychiatrie aan de Vrije L'niversiteit' en H.L. Langevoort, 'Faculteit der 
Geneeskunde', beide in M. van Os en W.J. Wieringa (red.). Wetenschap en rekenschap 1880-1980. Een eeuw 
wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeschouwing aan de Vrije Universiteit {Kampen, 1980). 
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Het Fysiologisch Laboratorium te Amsterdam. 

de materialistische tendensen in de wetenschap.'' Voor zijn benoeming aan de Vrije Univer
siteit verschenen van Bu '̂tendijk vooral technisch fysiologische publikaties. In een beschou
wend artikel, getiteld 'Schets eener analyse der functies van organen en organismen' (1914), 
pleitte hij voor een fysisch-chemische verklaring van orgaanfuncties. Dat artikel leverde hem 
dan ook prompt het verwijt op dat zijn theorieën niet in overeenstemming waren met de 
christelijke beginselen.' Verder behoorde Buytendijk niet tot de cultuur van de Vrije 
Universiteit en haar religieuze achterban, zodat er ook op dit punt geen zekerheid bestond. 
Voordat er dan ook van enige benoeming tot lector sprake kon zijn, moest Bouman het 
College van Curatoren verzekeren dat Buytendijk 'met hart en ziel' de gereformeerde 
geloofsbeginselen beleed.'' Het is waarschijnlijk dat de context van de Vrije Universiteit 
ertoe heeft bijgedragen dat Buytendijks dierpsychologisch werk een sterk christelijke 
ondertoon verwierf. Zijn mechanistische opvattingen liet hij althans in deze tijd groten
deels varen.^ 

4. Onder mechanicisme versta ik de methodologie die wetenschappelijke verklaringen wil geven in termen van 
fysisch-chemische processen. Materialisme is dan de filosofie die beweert dat alles verklaarbaar is in termen van 
ty'sisch-chemische processen. 
5. Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland (1912-1913) 3-55. Zie 
ook Orgaan... (1913-1914). Zie ook: H. Struyker Boudier, Mieren slang. Correspondentie van F.J.J. Buytendijk 
met Erich Wasmann S.J. (Zeist, 1990) 27-29. 
6. .\rchief der Vrije Universiteit, brief van Bouman dd. 25 okt. 1913; ook naar aanleiding van zijn hoogleraars
benoeming in 1919 wisselden Bouman, Curatoren en Senaat brieven over de kwestie uit. 
7. Dekkers (n. 2), Het bezielde lichaam, 56. 
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In 1915 diende Buy-tendijk bij de Directeuren van de Vrije Universiteit een verzoek in voor 
de bouw van een nieuw f)''siologisch laboratorium. Tot dan toe had hij zijn hoofdzakelijk 
fysiologische experimenten verricht in twee krap bemeten kelderruimtes van de Valerius
kliniek. Zijn aanvraag had succes en in 1918 betrok hij als directeur het nieuw verrezen 
Physiologisch Laboratorium, dat pal naast de Valeriuskliniek was komen te liggen. Doel 
van het laboratorium was, behalve ruimte te bieden voor colleges en demonstraties van 
experimenten, de studenten in staat te stellen zelf f)'siologische en dierpsychologische 
experimenten uit te voeren. Buytendijk stond het dierpsychologisch laboratorium van de 
Amerikaanse psycholoog Robert Yerkes voor ogen.* Yerkes (1876-1956) was de leidende 
figuur van de Amerikaanse psychologie. Vanaf 1902 werkte hij op het beroemde psycho
logisch laboratorium van Harvard, waar hij de verantwoordelijkheid droeg voor een nieuw 
dierpsychologisch laboratorium. In samenwerking met John Broadus Watson, de latere 
behaviorist, bezorgde hij de dierpsychologie in Amerika professionele status.' Bu)'tendijks 
ambitie was dus duidelijk. De invulling zou echter anders uitpakken, omdat, zoals we zullen 
zien, Buytendijks doelstelling een andere was dan die van de Amerikaanse dierpsychologen. 
In het nieuwe laboratorium kwam het fysiologisch onderzoek op het tweede plan te staan 
en verichtten Buytendijk en zijn studenten en assistenten voornamelijk dierpsychologisch 
onderzoek. De resultaten van dit onderzoek publiceerden zij in de Archives Néerlandaises 
de physiologic de Vhomme et des animatix, terwijl Buytendijk ook zijn dissertatie Proeven 
over gewoontevorming bij dieren (1918) en zijn beroemd geworden boekje Psychologie der 
dieren (1920) op basis van dit onderzoek schreef Dit dierpsychologisch onderzoek vormde 
het begin van een voor Nederland geheel nieuwe richting van onderzoek. Het laboratorium 
was het eerste voor dat doel ingerichte laboratorium van Nederland en volgens een kenner 
ook van Europa.'" Met een uitgebreide staf van wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk 
personeel had de dierpsychologie in Nederland dan ook een dynamische start. Toch bleef 
het succes op de lange termijn uit. 

In 1924 vertrok Buytendijk als hoogleraar Algemene Fysiologie naar Groningen. De slechte 
vooruitzichten van de medische faculteit van de Vrije Universiteit was daarvoor de belang
rijkste reden. Door gebrek aan mensen en middelen, alsmede door het uitblijven van 
respons binnen de Vrije Universiteit zag Buytendijk zijn eigen fysiologische onderzoek 
steeds meer in de verdrukking komen." Ook de 'pijnlijke meningsverschillen' met enkele 
leden van de universitaire Colleges, alsmede geloofskwesties, zoals de 'kwestie Geelkerken' 
en de zogenaamde 'Toneelkwestie' kunnen bij Buytendijks vertrek een rol hebben gespeeld. 
Beide kwesties hadden betrekking op de vraag in welke mate de gereformeerde beginselen 
nageleefd dienden te worden. Buytendijk kon zich geenszins vinden in het strikte stand
punt van de Universiteit.'^ Na 1925 nam Buytendijk in toenemende mate afstand van het 
gereformeerde geloof en in 1937 trad hij toe tot de Rooms-katholieke kerk. 
In Groningen zette Buytendijk zijn experimenteel-dierpsychologische werk voort. Wel 

8. Zevenendertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hoogcr Onderwijs op Gereformeerde Grondslag (Amsterdam, 
1917) XXVIl. 
9. R. Boakes (n. 1), From Darwin to Behaviourism, 148 ev. 
10. Edouard Claparède in bet voorwoord Buytendijks La psychologie des animaux (Parijs, 1928). Deze Zwitserse 
psycholoog noemde Buytendijk een pionier. 
11. De medische faculteit kwam niet verder van de grond en hield na het vertrek van Bouman in 1926 op te 
bestaan. 
12. Buytendijk motiveerde zijn vertrek in een brief aan de Directeuren, gedateerd 5 december 1924. Archief der 
Vrije Universiteit. 
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besteedde hij nu, als hoogleraar fysiologie, weer meer aandacht aan fysiologisch werk. Tot 
1935 bleef hij op dierpsychologisch gebied experimenteren. Daarna richtte hij zich geheel 
op de menselijke psychologie. 

Het begin van de dierpsychologie 

Een interessante vraag bij het begin van een nieuwe traditie, zoals die van de dierpsycho
logie, is wat de betreffende onderzoeker bezielde om van de geëffende paden af te wijken. 
Waarom nam Buytendijk, die zijn sporen reeds verdiend had in de fysiologie, het besluit 
om in het nieuwe laboratorium dat hem tot zijn beschikking stond dierpsychologische 
experimenten te gaan beginnen? 

Het meest waarschijnlijke antwoord is dat de uitzonderlijke status van de medische faculteit, 
die alleen een opleiding tot psychiater verzorgde, het meeste gebaat was bij fundamenteel 
psychologisch, in casu dierpsychologisch onderzoek. Er zijn echter geen aanwijzingen dat 
dit meer dan een formele, legitimerende reden was. In de praktijk lijkt Buytendijks dier
psychologische onderzoek weinig 'spin off te hebben gehad voor de psychiatrische kliniek. 
Het antwoord ligt meer in Buytendijks uitzonderlijk grote interesse in wat hij noemde 
'natuurphilosophische' vragen. De omstandigheid van de medische faculteit en de Valerius
kliniek, aangevoerd door Bouman, waren daarbij gunstige voorwaarden die het Bu)'tendijk 
mogelijk maakten deze interesse te volgen. 

De Valeriuskliniek was een stimulerende werkomgeving. Veel wetenschappelijk onderzoek 
dat in de kliniek werd gedaan, was pioniersarbeid op het gebied van de Jdinische psychologie. 
Buytendijk kwam er in aanraking met tal van psychologen die later zouden uitgroeien tot 
de vaandeldragers van hun vak.''' Tot de opzet van de kliniek behoorde dat de geneeshe
ren naast hun eigenlijke klinische werk ook experimenteel wetenschappelijk onderzoek 
verrichtten in de laboratoria voor biologie, chemie, anatomie, en psychologie.'"* 
De geneesheer-directeur L. Bouman (1869-1936) was medicus met een grote belangstelling 
voor biologische vraagstukken.'^ Hij vond de biologie voor de beoefening van de psychiatrie 
van uitnemend belang. In een rede ter gelegenheid van zijn ambtsaanvaarding in 1907 sprak 
hij zich uit voor een wetenschappelijke psychiatrie die in de eerste plaats gebaseerd was op 
klinisch onderzoek, maar die daarbij nadrukkelijk werd ondersteund door experimenteel 
onderzoek op zulke gebieden als bacteriologie, anatomie, chemische fysiologie en psycho
logie. Niettegenstaande deze wetenschappelijke inslag bij de beoefening van de psychiatrie, 
in een tijd dat psychologie nog tot de filosofie werd gerekend, zocht ook Bouman naar een 
middenweg tussen materialistische natuurwetenschap en religieuze wereldbeschouwing. 
Een psychologie 'ohne Seele' achtte hij geen psychologie in de ware zin des woords.'* 
In deze rede noemde hij de dierpsychologie overigens niet als een van de ondersteunende 
hulpwetenschappen van de wetenschappelijke psychiatrie. In 1916, toen Buytendijk enige 
jaren in zijn kliniek had gewerkt, lag dat anders en beschreef Bouman enkele dierpsycho
logische onderzoekingen en het belang ervan voor de psychiatrie. Buytendijk was vermoe-

13. Dehue (n. 3), De regels van het vak, 115-117; L.K.A. Eisenga, Geschiedenis van de Nederlandse Psychologie 
(Deventer, 1978) 180 ev. 
14. Bouman in een rede bij de opening van de kliniek, op 3 november 1910. Archief van de Vereniging tot 
Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken. Historisch Documentatiecentrum van het Nederlands 
Protestantisme. 
15. H.C. Rümke, 'L. Bouman', Feestbundel aangeboden aan L. Bouman (Amsterdam, 1932) V-VI. 
16. L. Bouman, De wetenschappelijke beoefening der psychiatrie. Rede (Kampen, 1907). 
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delijk al direct na zijn aansteUing bij de Vrije Universiteit in 1913 met dierpsychologisch 
onderzoek begonnen. Een van de twee kamers in het sousterrain van de kliniek diende 
althans als het dierpsychologische vertrek. 
We kunnen dus concluderen dat het wetenschappelijke klimaat in de Valeriuskliniek, als
mede de persoon van Bouman gunstige voorwaarden zijn geweest voor het begin van de 
dierpsychologie. In de kliniek kwam Buytendijk in aanraking met hoogstaand wetenschap
pelijk onderzoek op psychologisch gebied. Van de geneesheer-directeur zal hij de nodige 
ondersteuning voor zijn nieuwe onderzoeksrichting hebben ondervonden. Dit laat de 
vraag naar het waarom van dierpsychologische experimenten echter nog onbeantwoord en 
daarvoor moet men zoeken bij de persoon van Buytendijk zelf, wiens ambitie, eigenzinnige 
karakter en wetenschappelijke kwaliteiten hem ertoe brachten af te wijken van het gebrui
kelijke. Daarbij werd hij geleid door een grote wijsgerige interesse en een sterke religieuze 
overtuiging. Buytendijk zette zijn schreden in de dierpsychologie vooral met het doel om 
een antwoord te vinden op principiële vragen over het verschijnsel leven. 
Over zijn religieuze overtuiging valt weinig te zeggen, behalve dat Buytendijk van Neder
lands Hervormde huize was en vlak voor of tijdens zijn aanstelling aan de Vrije Universiteit 
gereformeerd werd.'' Later wisselde hij nog een keer van kerkgenootschap, zodat we 
mogen aannemen dat Buytendijk een gelovig mens was maar zocht naar de juiste invul
ling van dit geloof 

In zijn wijsgerige interesse werd hij tijdens zijn studie op weg geholpen door de Amster
damse fysioloog Thomas Place.'** Reeds in 1913 publiceerde hij uitvoerige wijsgerige 
beschouwingen over zulke onderwerpen als de tegenstelling mechanicisme-vitalisme, en 
het causaliteitsprobleem in de biologie. In deze publikaties komt de dierpsychologie ter
loops ter sprake, namelijk als Buytendijk de vraag opwerpt of dieren (en planten) ook een 
ziel hebben." Als lector doceerde hij niet alleen fysiologie maar ook 'natuurphilosophie', 
waartoe hij onderwerpen rekende als individualiteit, erfelijkheid, evolutie, en vitalisme.^" 
Deze colleges waren mede bedoeld om theologen en vnjsgeren kennis te laten nemen van 
de ontwikkelingen in de natuurwetenschap. 
Uit een document, getiteld Schets eener methode voor het tot stand brengen eener Christelijke 
Biologie, dat Buytendijk vlak voor zijn benoeming tot hoogleraar schreef om de Curatoren 
van zijn rechtzinnigheid in de christelijke leer te overtuigen, komt naar voren hoe 
Buytendijk de relatie tussen natuurwetenschap enerzijds en filosofie en religie anderzijds 
beschouwde. Hij schrijft daarin: '[De Christelijke Biologie] gaat uit van de overtuiging dat 
de feiten nooit de Schrift kunnen weerspreken, alleen zullen bevestigen. Is dit soms schijn
baar het geval, dan 'verder graven' [...] .'^' Buytendijk baseerde zijn natuurwetenschappelijk 
onderzoek dus op Bijbelse waarheden. Voorbeelden van dergelijke waarheden zijn de 
immateriële factor van het leven, de afzonderlijke schepping van al het levende, het onder
scheid tussen mensen- en dierenziel en de alomtegenwoordige doelmatigheid van de 
natuur. Buytendijks geloof in deze elementaire waarheden inspireerde niet alleen zijn dier-

17. Struyker Boudier (n. 5), Mieren Slang, 23-24. 
18. J.J.G. Prick, 'F.J.J. Bmtendijk', in: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Jaarboek 1974 
(Amsterdam, 1975) 211. Zie ook Buytendijk in het voorwoord van zijn dissertatie Proeven over gewoontevortning 
(Amsterdam, 1918). 
19. 'Schets eener analyse...' (n. 5), 52. 
20. Jaarverslagen van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag jaargangen 35-45 
(Amsterdam, 1915-1925). 
21. Archief der Vrije Universiteit. 
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psychologisch onderzoek, maar ook zijn fysiologisch onderzoek. Zo noemt hij in hetzelfde 
document het serum-onderzoek bij verschillende mensenrassen van uitnemend belang, 
aangezien daaruit zou blijken dat 'de mens uit eene bloede [is]'. In Buytendijks weten
schapsopvatting diende de wetenschap dus voor het uitdiepen van Bijbelse waarheden. In 
de praktijk van het dagelijkse onderzoek zal hij wel minder dogmatisch zijn geweest dan 
waarvan hij blijk geeft in dit document, waarin hij zijn superieuren tracht te overtuigen. 
Zo streefde hij wel degelijk naar een strikte scheiding van wetenschappelijke resultaten en 
natuurfilosofische beschouwingen. Maar het is onmiskenbaar dat zijn dierpsychologisch 
onderzoek het oogmerk had om wijsgerige en religieuze waarheden te bevestigen. Om die 
reden leverde dat onderzoek dan ook weinig nieuwe waarheden op. 

De experimenten 

Het experimenteel dierpsychologisch onderzoek waaraan Buytendijk in zijn nieuwe Physio
logisch Laboratorium leiding gaf, richtte zich hoofdzakelijk op het probleem van de 
gewoontevorming.''^ Gewoontevorming was een algemene probleemstelling van de verge
lijkende psychologie die zich aan het einde van de negentiende eeuw onder invloed van de 
evolutietheorie ontwikkelde. In navolging van Darwin, die veel nadruk had gelegd op de 
evolutie van mentale eigenschappen, beschouwden grondleggers van de vergelijkende 
psychologie, zoals Conwy Lloyd Morgan (1848-1894), evolutie als de graduele toename 
van intelligentie. De hogere dieren, zo was hun redenering, waren in de evolutie ontstaan 
doordat ze het vermogen hadden ontwikkeld ervaring in hun gedrag te incorporeren. 
Terwijl het gedrag van lagere dieren werd beheerst door instincten, bezaten hogere dieren 
intelligentie. De mens vormde hierin natuurlijk het hoogste stadium. 
Het belangrijkste instrument om de evolutie van de psyche te onderzoeken was daarom 
leeronderzoek, aangezien leerexperimenten uitsluitsel kunnen geven over de vraag welk 
gedrag instinctief is en welk gedrag intelligent. Doelstelling van de vergelijkende psychologie, 
die in het begin van deze eeuw in psychologie-afdelingen van Amerikaanse universiteiten 
een institutionele basis verwierf, was het verkrijgen van inzicht in de psychologie van de 
mens. In de praktijk richtte het onderzoek zich daarom op vragen wat een konijn, een 
muis of een aapje zoal vermogen te leren, en wat deze gegevens zeggen over de plaats van 
het betreffende dier op de fylogenetische ladder, en over de aard en evolutie van de ver
schillende leerprocessen (bijvoorbeeld 'trial and error', imitatie, inzicht).^' Gewoonte
vorming was dus een zeer algemene probleemstelling en naast zintuigonderzoek het centrale 
onderzoeksveld van de vergelijkende psychologie. Het is niet verwonderlijk dat Buytendijk, 
die goed op de hoogte was van de Amerikaanse literatuur, en die in het Harvard-laborato-
rium van Yerkes zijn ideaal zag, deze probleemstelling voor zijn eigen onderzoek koos en 
zijn methode naar die van de Amerikanen modelleerde. Concreet betekende dit het dres
seren van proefdieren in meerkeuze-opstellingen of het plaatsen van proefdieren in dool
hoven en 'puzzle boxes'. Zo onderzocht Buytendijk of sijsjes de positie van een luikje 
waarachter zich voedsel bevond, ten opzichte van andere, identieke luikjes konden leren, 

22. Gewoontevorming was een algemeen in gebruik zijnd begrip, dat verschillende betekenissen kon hebben. In 
Buytendijks terminologie betekende het niets anders dan 'leren', ofwel het gebruik maken van ervaring in toe
komstig gedrag. 
23. R. Boakes (n. 1), From Darwin to Behaviourism, hoofdstuk 1, 2 en 3. 
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hoe snel ze dat leerden en hoe lang ze dat konden onthouden.^'' Of hij plaatste een slak in 
een reageerbuis en onderzocht binnen hoeveel tijd het dier leerde de uitgang te vinden.^' 
Zulke experimenten gaven niet alleen kwantitatieve resultaten in de vorm van leercurves, 
maar leverden ook inzicht in de vraag of men leervermogen moest opvatten als bijvoorbeeld 
de vorming van associaties of als bijvoorbeeld een vorm van abstract voorstellingsvermogen. 

Buytendijks dierpsychologische theorie 

Alvorens de resultaten van Buytendijks experimentele werk, zoals hij die in zijn publikaties 
presenteert, te bespreken, is het zinvol een indeling in drie 'niveau's' van resultaten te 
maken. Deze indeling weerspiegelt in zekere mate ook Buytendijks eigen visie.^^ Het eer
ste niveau is dat van de directe resultaten van zijn experimenten. Zo'n resultaat is het 
gegeven dat een sijsje de positie van het deurtje waarachter zich voedsel bevindt, geduren
de enkele maanden kan onthouden. Het t%veede niveau is dat van zijn dierpsychologische 
theorie in engere zin. Op dat niveau ligt Buytendijks verklaring van het gedrag van dieren 
in termen van instinct, gewoontevorming, waarneming en psyche. Het derde niveau is dat 
van zijn natuurfilosofische theorie, waarin hij een antwoord tracht te formuleren op zeer 
basale vragen over het leven. Interessant is te zien hoe de niveau's invloed op elkaar uitoe
fenen. Bij Bu\tendijk was deze invloed vooral van boven naar beneden. De interpretatie 
van zijn experimenten en ook de keuze van zijn experimenten werden grotendeels 
bepaald door de wijsgerige en religieuze preconcepties, die vervat lagen in zijn natuurfilo
sofische theorieën. Van een opwaartse invloed, dus van experimentele resultaten naar 
natuurfilosofische theorie was geen sprake. Ook zijn dierpsychologische theorie werd 
meer ingegeven door excerpten uit de literatuur dan door eigen experimenten. 
De twee belangrijkste preconcepties die het werk van Buytendijk bepalen zijn ten eerste zijn 
hartgrondige afkeer van het mechanicisme en het materialisme, of, in positieve zin geformu
leerd, zijn geloof in een immaterieel levensbeginsel, en ten tweede zijn geloof in het funda
mentele onderscheid tussen mens en dier. Beide beginselen ontleende hij aan de Bijbel. 
Bij voortduring kritiseerde Buytendijk de materialistische en mechanistische tendensen in 
de biologie. '[S]lechts zelden ontmoet men nog iemand van beschaving die zich materialist 
durft te noemen,' schreef hij om zijn afkeer van het materialisme, dat hij vooral vertegen
woordigd zag in de 'pseudowetenschap' van de Duitse bioloog Ernst Haeckel, tot uiting te 
brengen.-' Onder mechanistische theorieën van de biologie verstond hij Jacques Loebs 
tropismeleer, John Broadus Watsons behaviorisme, en de reflextheorie, onder andere die 
van Georges Bohn.'* Deze theorieën die in de eerste decennia van deze eeuw het spectrum 
van mechanistische gedragstheorieën uitmaakten, hadden met elkaar gemeen dat ze bij de 
bestudering van gedrag een strikt natuurwetenschappelijke methodologie voorschreven. 

24. F.J.J. Buytendijk, 'Sens de localisation et acquisition d'habitudes chez les oiseaux'. Archives Néerlandaises de 
physiologic de 1'homme et des animaux 5 (1921) 236-243. 
25. F.J.J. Buytendijk, 'Une formation d'habitude simple chez ie Limai;:on d'eau douce (Umnaeus)', Archives 
Néerlandaises de physiologic de l'homme et des animaux 5 (1921) 458-466. Voor de beschrijving van de experi
menten heb ik gebruik gemaakt van W.J. van der Schoor, Bezield Gedrag, Studentenscriptie (Leiden, 1984). 
26. Schets eener methode... (n. 21), 1. 
27. F.J.J. Buvlendijk, 'J.von UexküU's werk', Vakblad voor Biologen 3 (1921) 4. 
28. J. Loeb, Forced Movements, Tropisms, and Animal Conduct (Philadelphia, 1918); J.B. Watson, Behavior: An 
Introduction to Comparative Psychology (New York, 1914); G.J. Bohn, La nouvelle psychologie animale (Paris, 
1911). 
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Dat hield in een empirische, experimentele en op de fysiologie gebaseerde bestudering van 
gedrag. Gangbare psychologische begrippen zoals instinct, psyche en bewustzijn werden 
verworpen, omdat ze niet waarneembaar waren. Daarvoor in de plaats kwamen meetbare 
en experimenteel hanteerbare eenheden van gedrag, zoals de reflex of het tropisme. De 
veronderstelling was dat alle gedrag zich uiteindelijk in termen van dergelijke eenheden 
zou laten verklaren. 

Voor Buytendijk betekenden deze mechanistische theorieën van gedrag een volstrekte 
ontkenning van het eigene van het leven. Een van de conclusies waar het gedrag van dieren 
hem bij voortduring toe 'dwong', was dat de waarneming en de handelingen van zelfs het 
laagste dier door psychische processen werden bepaald. Zo toonde Buytendijks medewerker 
G.J. Blees de onjuistheid van de tropismeleer aan door te laten zien dat Daphnia's (water
vlooien), hoewel ze in principe positief fototroop reageren (dus zich naar het licht toe 
bewegen, volgens Loeb een 'tropisme'), onder bepaalde omstandigheden hun fototropie 
kunnen leren overwinnen.''^ Dit leidde Buytendijk tot de conclusie dat, aangezien het rigide 
determinisme van de tropismeleer deze flexibiliteit van gedrag niet afdoende kon verklaren, 
hogere psychische processen aangenomen moesten worden. Een andere aanwijzing daar
voor was dat hetzelfde proefdier onder identieke omstandigheden zeer verschillend kon 
reageren. De waarneming kon dus verschillende waarden hebben. Ook dat was een resul
taat dat zich volgens Buytendijk niet met de reflextheorie liet verklaren. Die gaat er immers 
van uit dat dezelfde prikkels altijd dezelfde reflexen opwekken. In zijn opvatting waren de 
mechanistische theorieën van gedrag niet alleen te simplistisch, maar vooral heel erg fout. 

Het tweede alomtegenwoordige element in Buytendijks dierpsychologische werk is zijn 
kritiek op de antropocentrische opvatting over de relatie tussen mens en dier. Deze opvat
ting was volgens Buytendijk evenals de materialistische wereldbeschouwing het gevolg van 
de Darwinistische evolutietheorie. Het Darwinisme impliceert namelijk het ontstaan van 
levende uit dode materie, wat leidt tot een materialistische opvatting van het leven. Tevens 
impliceert het Darwinisme de continuïteit tussen mens en dier. Dat betekent dat de eigen
schappen die de mens heeft bij dieren terug te vinden moeten zijn, op zijn minst in primitieve 
vorm. Het geestelijke leven van de mens zou zich dus uit dat van het dier moeten hebben 
ontwikkeld en dat vond Buytendijk een onaanvaardbare gedachte. Niet alleen was dit voor 
hem een vermenselijking van de dierpsychologie, die had geleid tot de antropomorfe, dier
psychologische anekdotes van George Romanes,-^" maar vooral was het een 'verdierlijking' 
van de mens. 

Tussen mens en dier zijn fundamentele verschillen en voor Buytendijk bleek dit onomsto
telijk uit zijn experimenten. Zo stelde hij vast dat de snelheid en de aard van gewoonte
vorming niet zozeer afhankelijk zijn van de plaats op de fylogenetische ladder alswel van 
de natuurlijke omstandigheden waarin de soort leeft. Een 'lage' diersoort, zoals een pad, 
leert bijvoorbeeld buitengewoon snel welke insekten wel en niet eetbaar zijn maar het dier 
valt niet af te leren om te happen naar een insekt, wanneer een glasplaat het vangen van de 
prooi verhindert.^' Het leervermogen is dus aangepast aan de vereisten van de natuurlijke 
omgeving. Een opklimmend leervermogen van lagere naar hogere diersoort vindt men niet. 

29. F.J.J. Bujtendijk, Psychologie der dieren (Haarlem, 1920) 48. 
30. Buytendijk citeert een door Romanes opgetekend verhaal over soldatenmieren die hun gevallen kameraden 
ten grave dragen. Ibid., 3-4. 
31. Proeven over gewoontevorming {n. 18), 152-161. 
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Alle dieren bezitten in principe dezelfde psychische vermogens. Alleen de mens neemt in 
dit opzicht een uitzonderlijke positie in. Uit de dierpsychologie blijkt dan ook '... de 
onoverbrugbare afstand van menschen- en dierenziel, waar beginselen van totaal anderen 
aard aanwezig zijn. De hoogere menschelijke vermoogens ontbreken bij het dier geheel.'̂ ^ 
Het lijkt alsof Buytendijk hier rechtstreeks uit Genesis rapporteert: leder dier is geschapen 
voor zijn specifieke plaats in de natuur en de mens neemt een uitzonderlijke positie in. 
Geforceerd doet dit standpunt aan als hij de proeven van Yerkes met een orang-utan baby 
bespreekt. Volgens Buytendijk is alleen de mens in staat dingen als objekten los van hun 
omgeving waar te nemen ('gegenstandliche' waarneming). Dieren kunnen alleen vormen 
waarnemen of complexkwaliteiten ('Gestaltwaarneming'). Dieren zijn ook niet in staat tot 
de vorming van ideeën en voorzover ze begrip van een situatie of inzicht vertonen berust 
dit niet op echt verstandelijk inzicht, zoals bij de mens, maar op instinct. Yerkes' orang, 
die blijk gaf van een soort 'Aha-Erlebnis', logenstrafte deze veronderstelling. Dat Buyten
dijk dit proces 'analoog' aan het menselijke inzicht noemde, maar toch als iets fundamen
teel anders beschouwde, bewijst de kracht van zijn vooronderstellingen en de rekkelijk
heid van de waarneming.̂ -^ 

De experimentele resultaten bevestigden Buytendijk in zijn veronderstelling dat het mecha
nicisme niet in staat is diergedrag adequaat te verklaren, en dat er een fundamenteel 
wezensonderscheid is tussen mens en dier. In de dierpsychologische theorie die hij daar 
tegenover stelde, stond het psychische centraal. Gedrag en waarneming worden vanuit de 
psyche bestuurd. Dat betekent niet dat dieren zich 'bewust' zijn van hun waarnemen en 
handelen - daarover viel volgens Buytendijk niet veel te zeggen - maar wel dat er een 
immateriële factor in het leven werkzaam is die de doelmatigheid van de waarneming en 
de handeling en hun onderling verband stuurt. Overigens veronderstelde Buytendijk dat 
deze immateriële factor ook in andere levensprocessen werkzaam was. Rond 1918 formu
leerde hij een psycho-vitalistische theorie van het leven, waarin, zoals we zullen zien, de 
psyche datgene is waarin leven zich van niet-leven onderscheidt. 
Wat betreft de waarneming van het dier ging Buytendijk uit van het gegeven dat specifieke 
situaties voor dieren een vaste betekenis hebben. Dieren bezitten met andere woorden een 
soort van aangeboren representatie van de werkelijkheid, waarin sommige aspecten wel, 
andere geen betekenis hebben. Dit kan men de 'sensorische Gegenwelt' noemen. De bete
kenis van situaties (of 'Gestalt') kan zich onder invloed van en'aring wijzigen. Gewoonte
vorming is daarom volgens Buytendijk te omschrijven '...als eene gewijzigde actie van het 
dier, doordat de beteekenis van bepaalde waarnemingscomplexen door de ervaring zich 
wijzigt'.̂ "* 
Voor de handelingen van het dier geldt een analoog verhaal. Instincten kan men onmoge
lijk als ketens van reflexen beschouwen. Een spin die een web bouwt verricht een zinvolle 
eenheid van handelingen, waarin specifieke informatie over de omgeving wordt betrok
ken. Het gedrag is meer dan een aaneenschakeling van automatismen.^^ Een instinct moet 
men beschouwen als '...de psychische grond voor een handelingscomplex, dat het dier van 
nature (aangeboren) verricht, onder bepaalde voorwaarden van tijd en plaats, van prik
kels van buiten en van binnen, en welk complex bestaat uit een reeks handeUngen [...], 

32. Psychologie der dieren (n. 29), 236. 
33. Ibid., 111. 
34. Proeven over gewoontevorming {n. 18), 217. 
35. Psychologie der dieren (n. 29), 110. 
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welke [...] volgens vaste wettten van elkaar afhangen en elkaar opvolgen'.^* Dieren bezitten 
dus ook een 'motorische Gegenwelt', die de samenhang geeft tussen waarneming en han
deling. Gewoontevorming is het meest voorkomende instinct. Dat betekent dat van nature 
vast staat wat dieren wel en niet kunnen leren. Daarbij is niet de gewoonte zelf overerfbaar, 
maar de aanleg voor het vormen van gewoontes. 
Aan deze dierpsychologische theorie koppelde Buytendijk een natuurfilosofische beschou
wing over de aard van de levensprocessen. Daarin is de psyche niet alleen verantwoordelijk 
voor de gewone instincten, dat wil zeggen de gedragsinstincten, maar ook voor de instincten 
die de ontwikkeling van het individu uit het ei bepalen (de ontogenese), voor de instincten 
van de erfelijkheid, en voor het instinct dat de evolutie bepaalt (fylogenie). Wat betreft de 
ontogenese komt dit erop neer dat de ontwikkelingsprocessen in het embryo te vergelijken 
zijn met handelingen. Met name het feit dat orgaanstructuur en orgaangebruik zo doel
matig op elkaar afgestemd zijn, is hiervoor een belangrijke aanwijzing. De spanrups lijkt 
niet alleen op een takje, maar neemt ook de houding aan van een takje.-̂ ' Vanzelfsprekend 
volgt uit de psychische oorzaak van de ontogenie dat ook de erfelijkheid een psychisch 
gebeuren moet zijn. Immers als in de kiem alle toekomstige orgaanvormende instincthan
delingen besloten liggen, en als deze handelingen een niet-stoffelijke oorzaak hebben, dan 
is de erfelijke aanleg ook niet (geheel) stoffelijk. Tenslotte bestaat ook voor evolutie een 
van tevoren vastliggende immateriële grond: 'Evenals in de eicel gepraeformeerd worden 
gedacht afle uitingen, die het dier later zal vertonen, zoo moet ook in een organisme, 
waaruit andere hiervan afwijkende afstammelingen zullen ontstaan, de grond voor deze 
afwijkingen gegeven zijn. Om het nog duidelijker uit te drukken: in het oerorganisme is 
de gehele ontwikkeling gepraeformeerd'.'** 

Over het vroege (tot 1925) dierpsychologische werk van Buytendijk vallen een aantal 
opmerkingen te maken. 
Wat betreft de experimenten en de directe resultaten daarvan draagt het werk het karakter 
van de vergelijkende psychologie en het behaviorisme, zoals die in de eerste decennia van 
deze eeuw in Amerika tot ontwikkeling kwamen. Het grote verschil met de Amerikanen 
ligt vooral in de interpretatie van de gegevens. Terwijl de Amerikanen een psychologische 
doelstelling hadden, zocht Buytendijk in zijn resultaten vooral een bevestiging van zijn wijs
gerige vooronderstellingen. Daardoor dragen zijn resultaten niet bij aan het Amerikaanse 
debat over leertheorieën. Buytendijk lijkt zelfs weinig raad te weten met de statistische 
gegevens en leercurves die zijn experimenten opleverden. Zijn uitspraken baseren zich 
vooral op kwalitatieve beschrijvingen van gedrag. 
Het verschil in doelstelling leidde ook tot een andere interpretatie van gedrag. De 
Amerikanen ontleenden de relevantie van hun onderzoek aan de continuïteit tussen mens 
en dier en richtten zich om die reden vooral op het leren van vertebraten.'^ Buytendijk zag 
daarentegen juist het onderscheid tussen mens en dier in zijn proefdieren weerspiegeld. 
Vooral bij de studie van hogere dieren zou dit wezensverschil tussen mens en dier hebben 

36. F.J.J. Buytendijk, 'Instinct en Leven', Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen 
in Nederland {l91S)\i. 
37. Psychologie der dieren (n. 29), 238. 
38. W'id., 246. 
39. R.W. Burkhardt, 'The Journal of Animal Behavior and the Early History of Animal Behavior Studies in 
America', Journal of Comparative Psychology \0l (1987) 223-230. 
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moeten blijken.'"' Uit de studie van 'lagere' dieren zou dan het wezensverschil tussen levende 
en dode materie naar voren hebben moeten komen en om die reden onderzocht Buyten
dijk dus ook veel 'lagere' diersoorten. In de praktijk van het onderzoek maakte het verschil 
in doelstelling tussen Buytendijk en zijn Amerikaanse voorbeelden verder niet zo veel uit. 
Ook als men het onderscheid tussen mens en dier wil aantonen, inventariseert men ver
schillen en overeenkomsten. Ook Buytendijk vergeleek dus mens en dier en maakte zich 
niet los van de antropocentrische benadering. Veel van zijn interpretaties berustten op de 
analogieredenering: gelijk gedrag veronderstelt gelijke psychische processen. Deze bena
dering gaat natuurlijk uit van fundamentele overeenkomsten.'" 
Over de dierpsychologische theorie van Buytendijk kan men zeggen dat deze, ontdaan van 
zijn fraaie bewoordingen, zeker niet schokkend is. Buytendijk vervatte een aantal algemene 
noties over instinct en waarneming in abstracte concepten waarbij de psyche de rol van 
'deus ex machina' speelde. De psyche was de filter van de waarneming, het doel van de 
handeling en het intermediair tussen waarneming en handeling. Voor het experimentele 
onderzoek bood deze opvatting van instinct weinig aanknopingspunten. Te zeggen dat de 
handelingen van dieren op instincten berusten en dat ook gewoontevorming op instincten 
berust, zegt niet zoveel als men geen handleiding geeft voor de herkenning en indeling van 
instincten. Buytendijks dierpsychologische theorie moet dan ook vooral gezien worden als 
een ontologische stellingname. Zij heeft een uitgesproken deductief karakter en stelt meer 
dan dat zij inspireert tot verder onderzoek. Doel van zijn wetenschap is het 'verstehen' 
van de verschijnselen, wat verder gaat dan beschrijven en analyseren. We dienen volgens 
Buytendijk in de biologie te zoeken naar een 'harmonische verklaringsgrond' voor het 
enorme feitenmateriaal: 'Wat is het wezenlijke van het leven, wat is de geest in de raderen, 
het onzienlijke in het zienlijke, de geheime kracht die elk organisme doet groeien en bloeien 
naar zijnen aard?'*^ Buytendijk streefde naar een diepere waarheid, die volgens hem ach
ter de direct waarneembare werkelijkheid schuil ging. De onderzoeker diende zich te laten 
leiden door oprechte verwondering en volledige overgave, waarbij beschrijving en intuïtie 
moesten samengaan. Welke onderzoeker waagde zich nog aan 'eine künstlerische 
Auseinandersetzung der Tatsachen', zo vroeg hij zich af.''-' 

De diepere waarheid die Buytendijk zocht was de waarheid van het evangelie. De wijsheid 
der mieren is de wijsheid van God. Vooronderstellingen achtte hij toegestaan in de weten
schap, mits ze 'die machtige evidente zekerheid bezitten dat ze als grondslag kunnen dienen 
van beschouwingen, die over de hoogste problemen van ons bestaan direct of indirect een 
oordeel zullen uitspreken."''' Het resultaat was een natuurfilosofische theorie die ver afstond 
van de waarneming, fluctueerde naar gelang de stand van zijn geloofsbarometer en daar
door een idiosyncratisch karakter had. Zo relativeerde Buytendijk reeds in 1922 zijn stellige 
uitspraken over het psychische in de natuur.''^ In 1929 formuleerde hij een geheel nieuwe 

40. F.J.J. Buytendijk, 'Iets over den arbeid in het Physiologisch Laboratorium der Vrije Universiteit', Orgaan van 
de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland (1922) 9. Bmtendijk speelde ook enige 
tijd met de gedachte om in Nederlands-Indië een onderzoeksstation voor antropoïde apen in te richten. Brieven 
aan J.A. Bierens de Haan, d.d. 13 en 22 november 1929. Wetenschappelijk Archief J.A. Bierens de Haan, biblio
theek Artis. 
41. Zie ook Van der Schoor (n. 25), Bezield gedrag, bijlage A. 
42. F.J.J. Buytendijk, Wijsheid der mieren (Amsterdam, 1922) 67. 
43. Ibid., 66. 
44. Ibid., 64. 
45. Ibid.,2n. 
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theorie.'*^ In de tweede druk van Psychologie der dieren (1932) komt deze wijziging het 
treffendst tot uiting. Constateerde hij in de eerste druk (1920) dat de feiten de meeste 
steun verleenden aan een christelijk-platoonse, dualistische levensvisie, in 1932 besluit hij 
op grond van nagenoeg dezelfde gegevens tot een aristotelisch-thomistische visie op de 
werkelijkheid.''' Het is in dit verband niet nodig om dieper op deze nieuwe positie in te 
gaan. Van belang is dat Buytendijks dierpsychologische werk gezien moet worden als een 
exercitie in wijsgerige vragen. Doel ervan was het formuleren van een wereldbeschouwing 
waarin biologische kennis en \vijsgerige en christelijke beginselen harmonieus met elkaar 
interfereerden. De belangrijkste van deze beginselen waren de onjuistheid van een mecha
nistische verklaring van het leven en het fundamentele wezensverschil tussen mens en 
dier. De vorm waarin deze beginselen werd gegoten was flexibel. 

Groningen 

Buytendijks vertrek naar Groningen in 1924 viel samen met een ingrijpende wijziging van 
zijn metafysische positie. Geleidelijk aan nam hij afstand van de gereformeerde gezindte 
ten gunste van het katholieke geloof. In zijn wetenschappelijk werk ontwikkelde hij de 
fenomenologische benadering. Het is niet eenvoudig om deze benadering exact te 
omschrijven. Buytendijk geeft slechts verspreid enige aanwijzingen over wat hij zich bij de 
fenomenologische benadering in de dierpsychologie voorstelde. Daaruit valt op te maken 
dat de dierpsychologie moet dienen om de fenomenen achter de direct waarneembare 
werkelijkheid te achterhalen. Waarneming en theorie van de onderzoeker zijn daarbij 
nauw met elkaar verweven. De onderzoeker kan daarom geen afstandelijke positie inne
men ten aanzien van de werkelijkheid om hem heen. In plaats daarvan moet hij trachten 
de werkelijkheid te ervaren in al haar essenties. Doel van de wetenschap is het begrijpen 
van de fenomenen die met de zintuigelijke waarneming samengaan. Beschrijving, analyse 
en het louter achterhalen van wetmatigheden schieten tekort als het geheel ofwel de een
heid van het leven er niet in betrokken wordt. Het organische is meer dan de functionaliteit 
van louter mechanische processen, maar vertoont 'demonstrative Seinswert'. 
Buytendijks fenomenologische benadering oogt als een uitweg uit een situatie waarin het 
vitalisme in het algemeen geen serieuze optie meer was, terwijl het mechanicisme voor hem 
persoonlijk nog altijd even onaanvaardbaar was. Het was vooral een kwalitatieve benadering 
van gedrag, gericht op het begrijpen van de werkelijkheid. Zij stond diametraal tegenover 
de benadering van de mechanisten die vooral zochten naar het hanteren van de werkelijk
heid. Terwijl de mechanisten (Loeb, Watson) zich systematisch beperkten tot die aspecten 
van de werkelijkheid die zij wel begrepen en die zij experimenteel konden aanvatten, en 
daardoor haast onvermijdelijk eenzijdig en simplificerend te werk gingen, trachtte Buyten
dijk juist een totaalvisie op het leven te geven en de zaken complexer voor te stellen dan ze 
op het eerste gezicht leken. Achter de banale causaliteit van alledag gingen volgens hem de 
fundamentele processen des levens schuil en het was alleen aan degene die het geheel 
overzag en die als onderzoeker in uitwisseling met de waargenomen werkelijkheid stond 
om hierover uitspraken te doen. 

46. F.J.J. Buytendijk, 'Zur Untersuchung des Wesensunterschieds von Mensch und Tier', Blatter für Deutsche 
Philosophies {1919) 33-66. 
47. Dekkers (n. 2), Het bezielde lichaam, 74. 
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Voor het experimentele werk had de fenomenologische benadering weinig directe gevolgen. 
Men zou kunnen zeggen dat Buytendijk zijn kwalitatieve benadering van de dierpsychologie 
ermee legitimeerde. Probleemstelling van zijn Groningse werk bleef de gewoontevorming 
en hij bleef de ontwikkelingen in de vergelijkende psychologie en het behaviorisme op de 
voet volgen. Niet alleen concentreerde hij zich op de witte rat, het onderzoeksdier dat in 
Amerika inmiddels proefdier nummer één was geworden, maar ook liet hij zich door de 
vraagstelling en zelfs de interpretatie van de behavioristen leiden. Zo onderzocht Buyten
dijk in navolging van de behavioristische onderzoeker Zing Yang Kuo hoe witte ratten 
zich gedragen in het bijzijn van verschillende prooidieren. Kuo had laten zien dat katten 
zo opgevoed konden worden dat ze zich niet agressief en zelfs ontwijkend jegens muizen 
gedroegen. Daarmee was volgens hem aangetoond dat instincten elke specificiteit missen 
en dat men het begrip instinct (of aangeboren gedrag) daarom net zo goed overboord zou 
kunnen zetten.''*' Ook Buytendijk neigde in zijn interpretatie van instinct nu steeds meer 
naar het interactionistische standpunt van de behavioristen, waarin omgeving een min
stens even belangrijke rol speelde in de vorming van gedrag als aanleg. 
In zijn dierpsychologische theorie, welke hij in Wege zum Verstandnis der Tiere (1938) 
nogmaals uiteenzette, verliet Buytendijk de psychische duiding van instinct. Verklaarde 
hij in 1920 ontogenese met behulp van instinct, in dit boek doet hij het omgekeerde en 
verklaart hij instinct met behulp van ontwikkeling. Zijn streven was nu een zuiver biologi
sche verklaring. Instinct is dus niet langer een psychische, gepreformeerde entiteit, maar 
een biologisch, epigenetisch ontwikkelingsgebeuren. Kenmerk daarvan is de wisselwerking 
tussen instinct en ervaring. Instincten komen ter wereld als ongerichte bewegingsdriften, 
die gaandeweg door ervaring gestalte krijgen: 'Veranlagt ist nur eine ungeformte primiire 
Reaktion auf Bewegungen, Berührungen usw., die sich erst durch die weitere Lebens-
umstande in bestimmter Form entwickelt'.'*' De grote vraag voor Buytendijk was nu hoe 
uit deze interactie een doelmatig geheel werd gesmeed.^" Daarbij ging het niet zozeer om 
de doelmatigheid zelf- die was een a priori - maar om de verwezenlijking ervan, dus het 
proces van ontwikkeling. Volgens Buytendijk kon men deze waag het beste bij hogere dieren 
bestuderen aangezien die met nog ongedifferentieerde instincten ter wereld komen. Zelfs 
suggereerde hij dat de mens het meest geschikte object was voor de studie van instinct, 
waarmee hij al vooruitiiep op zijn overstap naar de menselijke psychologie.^' 

De receptie van Buytendijks dierpsychologische werk 

De dierpsychologische traditie die Buytendijk in 1918 in het Physiologisch Laboratorium 
van de Vrije Universiteit begon, is weinig succesvol geweest. In de biologie was de dier
psychologie gedurende enkele decennia weliswaar de enige benadering van het gedrag van 
dieren, maar hieraan kwam door de opkomst van de ethologie na de Tweede Wereld
oorlog snel een einde. In de Nederlandse psychologie deed het dierpsychologische experi
ment pas weer in de loop van de jaren zestig zijn intrede, nadat het uit de Verenigde 
Staten opnieuw geïntroduceerd werd.'' Van een doorlopende dierpsychologische traditie 

48. Z.Y. Kuo, 'The Genesis of the Cat's Responses to the Rat', Journal of Comparative Psychology 11 (1931) 1-35. 
49. F.J.J. Emftendijk, Wege zum Verstóntinis der Tiere (Zurich-Leipzig, 1938) 160-161. 
50. F.J.J. Buytendijk, 'Het instinctprobleem', in: idem, Grondproblemen van het dierlijk leven (Nijmegen-Utrecht, 
1938) 37-75'. 
51./bid., 58-59. 
52. J.M.H. Vossen, mondelinge communicatie. 
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is dus geen sprake. Deze stand van zaken is bevreemdend gezien het feit dat Buytendijk 
veel leerlingen om zich heen wist te verzamelen en zowel nationaal als internationaal een 
zekere faam genoot. Men kan zich dus afv'ragen wat de redenen zijn dat de dierpsycholo
gische traditie in Nederland zo snel verzandde. 
Vrijwel zeker is dat het idiosyncratische karakter van Buytendijks natuurfilosofische theorie 
zijn werk voor veel onderzoekers onaanvaardbaar maakte. Vooral voor biologen zal dit 
hebben gegolden. Concrete aanwijzingen voor deze stand van zaken ontbreken echter. 
Niettemin lijken de grote verschillen tussen de vitalistische en theïstische opvattingen van 
Buytendijk en de gematigd mechanistische hoofdstroom van de biologie deze conclusie al 
te rechtvaardigen. Buytendijks verzet tegen het mechanicisme was een achterhoedegevecht. 
Zijn speculatieve psycho-vitalistische theorie uit 1920 en zijn meer doordachte fenomeno
logische theorie uit 1938 pasten niet in de Nederlandse zoölogische traditie die geleidelijk 
verschoof van beschrijvend-morfologisch naar causaal-analytisch en mechanistisch. Zijn 
expliciet wijsgerige doelstelling al helemaal niet. 
Voorlopig is het te vroeg om de balans van de Nederlandse dierpsychologie op te maken. 
Daartoe zullen eerst ook andere dierpsychologische onderzoekers tegen het licht moeten 
worden gehouden. De belangrijkste daarvan is de Amsterdamse zoöloog J.A. Bierens de 
Haan, die het métier bij Claparède in Geneve en bij Buytendijk op het laboratorium had 
geleerd. Bierens de Haan startte in 1925 een eigen dierpsychologisch laboratorium in de 
dierentuin van Artis. Hij doceerde tot aan 1939 dierpsychologie aan de Universiteit van 
Amsterdam en gold onder biologen als een zeer gerespecteerd onderzoeker. Andere dier
psychologen zijn A. Schierbeek, privaatdocent in Leiden, en auteur van het boek Instinct of 
Verstand {1927); A.F.J. Portielje, medewerker van Artis en auteur van Dieren zien en leeren 
kennen (1938); en J.W. de Marees van Svnnderen, wetenschappelijk assistent op het Zoö
logisch Laboratorium in Utrecht en auteur van enige kleine dierpsychologische publikaties. 
Aangezien dit onderzoek gaande is, beperk ik mij voorlopig tot de ontvangst van Buyten
dijks dierpsychologische werk in kringen van Nederlandse psychologen en biologen. 
Wat betreft de psychologen valt het op dat het werk van Buytendijk nauwelijks reacties 
uitlokte. In de periode tot aan de Tweede Wereldoorlog verschenen minstens acht dier
psychologische boeken van Buytendijk waarvan er slechts twee werden besproken in psy
chologische tijdschriften.^^ Deze besprekingen zijn zakelijk van toon; ze geven de inhoud 
weer zonder uitgesproken positief of negatief te zijn. Wat opvalt is dat de dierpsychologie 
niet als psychologie wordt beschouwd, maar als biologie. Buytendijk is 'een eminent bio
loog' en zijn boek Psychologie van den hond wijdt, volgens de recensent, de lezers op lezens
waardige wijze in, in de grote biologische thema's van de tijd. '̂' Dierpsychologie was dus 
geen psychologisch thema en het ziet ernaar uit dat Buytendijk in deze situatie geen ver
andering heeft kunnen brengen. 

Wat betreft de biologen was de aandacht voor Buytendijks werk met vier besprekingen in 
het Vakblad voor Biologen groter, maar hier wordt het beeld vertekend doordat Bierens de 
Haan redacteur van het Vakblad was en als dierpsycholoog er belang bij had dierpsycho
logisch werk onder de aandacht te brengen. Ook van de biologen kan men niet zeggen dat 
de dierpsychologie een thema van enig belang vormde. Uit de besprekingen blijkt dat 
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Buytendijks werk 'uitzonderlijk' was (in de letterlijke betekenis),'''' en 'talrijke merkwaar
dige gedachten' bevatte.^^ Bierens de Haan, die twee besprekingen voor zijn rekening 
nam, stond welwillend tegenover Buytendijks Psychologie der dieren (tweede druk), maar 
oefende kritiek uit op talrijke detailpunten die voortkwamen uit het feit dat Buytendijk 
geen bioloog was. Tevens bekritiseerde hij Buytendijks eenzijdige literatuurkeuze.^'' 
Eenzelfde kritiek ontving Buytendijks Wege zum Verstandnis in een vernietigende bespre
king door de Duitse zoöloog O. Koehler: 'Alle legitimen Erklarungen, die die moderne 
Verhaltensforschung von der Stammesgeschichte der Instinktbewegungen und Instinkt-
handlungen im Sinne von Konrad Lorenz [...] wie auch von menschlichen Geistesleistun-
gen erarbeitet hat, verschweigt Verf.[asser], und die Physiologie des Zentralnervensystems 
ist diesem Physiologen offenbar Anathema.'-"*' Koehler verweet Buytendijk met name niet 
op de hoogte te zijn van de moderne literatuur, onder andere op het gebied van de etholo
gie en de zintuig- en zenuwfy^siologie, en met zijn aanval op de tropismetheorie een dood 
paard te slaan. 

Als men zich beperkt tot de reacties van Nederlandse biologen dan wordt duidelijk dat 
Buytendijk als buitenstaander werd gezien. Ook het vrijwel ontbreken van correspondentie 
met Nederlandse biologen in het Buytendijk-archief wijst erop dat Buytendijk niet tot de 
kring der biologen behoorde. Bierens de Haan noemde hem een 'niet-bioloog'. Vergelijkt 
men dit gegeven met de besprekingen van de psychologen, waarin Buytendijk een 'eminent 
bioloog' wordt genoemd, dan dringt zich de gedachte op dat men Buytendijk niet kon 
plaatsen of niet wilde plaatsen. Buytendijk lijkt als bruggebouwer tussen natuurwetenschap 
(biologie) en filosofie (psychologie) aan beide zijden van de kloof een solide bruggehoofd 
te hebben ontbeerd. Dientengevolge kreeg zijn werk niet die aandacht die het zou hebben 
gekregen wanneer het van een vakbroeder afkomstig was. De betekenis van Buytendijks 
dierpsychologische werk moet daarom vooral gezien worden als het introduceren van een 
nieuw onderzoeksgebied in Nederland. 

SUMMARY 

F.J.J. Buytendijks's (1877-1974) conception of a christian animal psychology 

Animal psychology in the Netherlands has been introduced by the medical doctor and 
physiologist F.J.J. Buytendijk, who from 1918 on started experiments on the learning abi
lities of a diverse range of animals. 
At the time Buytendijk (1887-1974) was professor of Physiology and General Biology at 
the Free University in Amsterdam, and director of the newly built Physiological Labora
tory. In a short span of time, he and his collaborators performed a number of experiments, 
turning the Physiological Laboratory into a pioneering Dutch research centre of animal 
psychology. Their results were published in the Archives Néerlandaises de physiologie de 
l'homme et des animaux, while Buytendijk also produced several textbooks on the subject, 
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e.g. Psychologie der dieren (1920). Translations of these books gave him a degree of inter
national recognition. 
Buytendijk's motivation to start experiments in animal psychology was to settle questions 
on such a fundamental issue as the nature of life. Buytendijk was a philosopher who sought 
to formulate a conception of biology that opposed the mechanistic tendencies of the time 
and concurred with his deeply religious convictions. His views on animal psychology were 
guided by two main principles, namely the belief in an immaterial foundation of life, and 
the belief in a fundamental difference between the minds of animals and man. As is made 
clear by an unpublished document, called Sketch [...] of a Christian Biology, he derived both 
principles from a fairly litteral interpretation of the Bible. 
The experiments itself were modelled after those of the American comparative psychologists 
and behaviorists, e.g. R. Yerkes and Z.Y. Kuo. They led Buytendijk to formulate a theory of 
animal psychology which was not particularly new or original and which mainly confirmed 
his preconceived ideas. In addition he formulated a vitalistic theory of life proclaiming 
instinct as the all explaining principle. Later he changed his position somewhat, striving 
toward a natural explanation of instinct and adopting a phenomenological ouflook on 
science. 
Buytendijk's work in animal psychology opened up a new line of research in the Nether
lands, but did not bring about a lasting tradition. The reasons for this are complex and 
cannot be answered without further research on Dutch animal psychologists. For the part 
of Buytendijk, however, it is clear that the idiosyncracy of his philosophy-inspired views, 
as well as his somewhat ambiguous academic position, neither belonging to the community 
of biologists, nor to the one of psychologists, are responsible for the lukewarm reception 
of his views. 
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