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HAECKEL IN HOLLAND. NEDERLANDSE 
CORRESPONDENTIE AAN EEN DUITS 
DARWINIST EN MONIST 
JANNEKE VAN DER HEIDE* 

'Sie sind mir das Bildnis meines Mcistcrs, desscm Vorbilde folgend ich versucht habe auch meinerscits 

zur weiteren Ausbildung der Abstammungslehie bcizutragcn ... ' 

Huyo ilo Vries aan Ernsl Maeckcl, 28 fchruari 1918 

In de Nederlandse discussie over de evolutietheorie had, naast Charles Darwin zelf, de 
Duitse zoöloog en monist Ernst Haeckel (1834-1919) een bijzondere invloed.' Vanat 1872 
verschenen zijn, met name populair-wetenschappelijke, werken met enige regelmaat in 
een Nederlandse vertaling. De hoogleraar uit lena gaf, mede geïnspireerd door Darwin, 
een geheel eigen draai aan de tot dan toe bestaande evolutietheorieën. Voor Haeckel hield 
het werk van de bioloog niet op bij louter wetenschappelijke activiteiten. Hij beschouwde en 
benutte het darwinisme als uitgangspunt voor het construeren van een gesamtgesell-
schafükhc Weltanschauung en vatte het populariseren van natuurwetenschappelijke kennis 
op als plicht en nuttige taak van elke wetenschapper. Het uitdragen van zijn materialistisch-
monistische levensbeschouwing, dat hoogtepunten bereikte met het in 1899 verschenen 
werk Die Weltrathscl en de op zijn instigatie opgerichte Duitse 'Monistenbund' in 1906, 
bezorgde Haeckel ook in Nederland een populaire, maar tevens zeer controversiële repu
tatie. Enerzijds was er sprake van scherpe kritiek en scepsis bij katholieken en orthodox
protestanten vanwege zijn aanval op de van oudsher gezaghebbende instituties en zijn 
materialistische levensbeschouwelijke visies. Tegenstanders betichtten Haeckel ervan 
hypothesen als vaststaande waarheden onder het publiek te verspreiden. Anderzijds 
wekten de ideeën van Haeckel een vaak mateloze bewondering bij vrijdenkers, collega
wetenschappers en voorstanders van het populariseren van natuurwetenschappelijke 
kennis onder het lekenpubliek. 

Haeckel in Holland: populair en controversieel 
Deze uiteenlopende houdingen vonden hun neerslag in verschillende artikelen in een 
reeks van periodieken van allerlei aard en achtergrond. Het populair-wetenschappelijke 
tijdschrift his opende bijvoorbeeld bij zijn eerste verschijning in 1872 met een citaat van 
Haeckel.- Isis ontpopte zich vervolgens als belangrijkste tijdschrift dat het gedachtegoed 
van Haeckel in Nederland verspreidde en verdedigde. Zoals gezegd verschenen er meer
dere Nederlandse vertalingen van met name Haeckeis populair-wetenschappelijke werken. 

* De Laan 14-3, 9712 AV Groningen, 

1 Zie bijvoorbeeld; Alfred Kelly, TItc descent of Darwin. The populorizulion of Darwinism in Germany. 1860-
it)i4 (z.p. 1981); Erika Kraul.se, Ernst Hneekel (Leipzig 1987); Daniel Gasman, Haeckers monism and the birth 
of fascist ideology CScw York 1998). 

2 L îrk Huizinga, 'Een pleitrede als progrannna', Isis. Weekhbid foor naliinrweten.icluip i (1872) 1 en 2. 
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Van katholieke en orthodoxe zijde werden vernietigende brochures over Haeckel gepubli
ceerd, maar een positieve houding kan bij verscheidene wetenschappers gesignaleerd 
worden. Sommigen van hen betoonden zich zelfs zeer bevlogen vertolkers van Haeckeis 
visies. Ook onderwees een aantal Duitse protagonisten van Haeckel voor een korte of 
langere tijd aan de universiteiten van Utrecht en Amsterdam. Er was kortom langs vele 
wegen een invloed te bespeuren van de zogenoemde 'Duitse Darwin'. 

Een aantal enthousiastelingen waagde zich aan een persoonlijke correspondentie met 
de hoogleraar. Tot nu toe is deze correspondentie nog weinig bestudeerd. Dit hing in 
hoge mate samen met de moeizame toegankelijkheid van het archief ten tijde van de DDR. 
In het onderstaande zal ik nu een beeld trachten te schetsen van deze uit Nederland verzon
den brieven en briefkaarten aan Haeckel. Met wie correspondeerde Haeckel en wat stond 
er in de brieven? Het zal niet verbazen dat de correspondentie aan Haeckel een eenduidig 
positieve stellingname bevat ten aanzien van zowel diens wetenschappelijke als populair-
wetenschappelijke werk. De Nederlandse correspondentie is daarmee geen volledig juiste 
afspiegeling van de Nederlandse receptie van Haeckeis gedachtegoed in het algemeen, 
maar desalniettemin een zeer interessant aspect hiervan. De bewaard gebleven corre
spondentie bevindt zich in het persoonlijke archief en voormalige woonhuis van de 
hoogleraar, thans tevens dienst doende als Institut für Geschichte der Medizin und 
Naturwissenschaften van de Friedrich-Schiller-Universitiit te Jena. 

De Hollandse correspondentie laat zich grofweg verdelen in enerzijds brieven van 
Nederlandse wetenschappers en Duitse collegae, en anderzijds brieven van sympathisanten 
en bewonderaars (vaak leraren aan een gymnasium of HBS, al dan niet lid van een vrij
denkersvereniging). In beide categorieën overheerst een kameraadschappelijke toon. Er 
wordt veel gesproken over wederzijds af te leggen of al afgelegde ontmoetingen en te bezoe
ken congressen. Bovenal reflecteert de correspondentie de hoge Nederlandse waardering 
voor de naar Hollandse smaak uitzonderlijke verrichtingen van de zoöloog uit Jena. 

Het wetenschappelijk optimisme 
Tijdens de viering van het honderdjarig bestaan van het Genootschap ter bevordering 
der Natuur-, Genees- en Heelkunde te Amsterdam in 1890 werd aan Haeckel de tweede 
Swammerdam-medaille uitgereikt. De feestelijkheid had plaats tijdens de algemene 
vergadering op 15 oktober van dat jaar in de lokalen van Artis in Amsterdam. Er waren 
toespraken voorbereid door de geneeskundige en voorzitter van het Genootschap J.W.R. 
Tilanus en de secretaris en dermatoloog D. van Haren Noman. Ook werden er nieuwe 
leden benoemd, onder wie enkele vrouwen zoals de biologe A. Weber-Van Bosse.' Enkele 
maanden eerder, in juli 1890, had Tilanus al aan Haeckel medegedeeld dat tijdens een zitting 
van het Genootschap was besloten de Swammerdam-medaille aan hem uit te reiken. Het 
besluit was genomen op instigatie van een commissie bestaande uit M.C. Verloren, Georg 
Rüge, Max VVeber en A.A.W. Hubrecht, niet toevallig allen protagonisten van het 
darwinisme in Nederland of vrienden van Haeckel. Met nadruk werd de medaille aan 
hem toebedacht, zoals ook Weber later bij de uitreiking zelf nog eens zou beklemtonen, ter 

3 K. van BerkeL 'Het Genootschap als spiegel van twee eenwen wetenschapsgeschiedenis in Nederland' in: K. 
van Berkel, M.1. van Liehurg, H.A.M. Snelders, Spiej;elheeld der wetenseliap. Het Genootschap ter bevordering 
van Natuur-. Gences- en Heelknnde i79()-)99() (Rotterdam 1991) 27-34. 
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waardering van zijn wetenschappelijke werk in de jaren 1880 tot 1890 in de stijl 'unseres 
berühmten Landmannes Swammerdam'.'' 

Ook van Georg Rüge ontving Haeckel begin september de mededehng dat hij de gouden 
medaille niet in de eerste plaats zou krijgen voor zijn aan de natuurwetenschap ontleende 
levensbeschouwingen en populair-wetenschappelijke werk, maar voor zijn prestaties in 
de zuiver biologische wetenschap. De met Haeckel bevriende Rüge nodigde hem in 
hetzelfde schrijven te zijnen huize uit voor het bezoek aan Amsterdam.^ De uit Berlijn 
afkomstige Rüge was toentertijd al twee jaren hoogleraar in de anatomie aan de univer
siteit van Amsterdam en zou dat nog tot 1897 blijven. Een maand later, dus vlak voor de 
uitreiking van de medaille, schreef Rüge Haeckel wederom naar aanleiding van het 
bezoek aan Amsterdam en hij meldde hem onder andere dat de anatoom en wederzijdse 
vriend Max Fürbringer (1846-1920) ook bij de uitreiking aanwezig zou zijn. Rüge stelde 
voor om de zondag na de plechtigheid gedrieën een bezoek te brengen aan het zoölogisch 
station te Den Helder en vervolgens aan Texel. De volgende dag schreef hij Haeckel 
wederom met de aankondiging dat dit voorgenomen reisje vanwege het te verwachten 
mooie weer zeer waarschijnlijk doorgang zou gaan vinden.'' Ook van de zoöloog Max 
Weber ontving Haeckel rond de Swammerdam-plechtigheid brieven. Zo bood ook hij 
Haeckel zijn huis als verblijfplaats aan en liet tevens weten dat heel wetenschappelijk 
Amsterdam zich verheugde op Haeckeis komst." Op 30 september was de officiële uit
nodiging voor de feestelijkheid reeds verzonden door Tilanus en Haeckel toog hierop in 
oktober naar Amsterdam.''* 

Onduidelijk blijft of Haeckel nu bij de Webers of bij de Rüges verbleef.'' Begin november 
ontving Haeckel evenwel van beide heren een bedankbrief voor zijn Amsterdamse 
bezoek. Vol lof is Rüge die schrijft dat er 'schone Zeiten hinter uns [liegen], und herrliche 
Erinnerungen an Ihnen steigen in uns gestaltenreich auf und wollen uns nicht mehr 
verlassen. Sie sind uns die liebsten Gaben, die kein Gegenwort antasten kann'.'" Weber 
schrijft dat er in heel Amsterdam nog veel en lovend wordt gesproken over Haeckeis 
bezoek; 'Sie [aber| haben hier Saiten beruhrt, die auch bei den HoUandern leicht und 
gerne in Schwingungen gerathen'." 

Uit de brieven blijkt dat de echtparen Weber en Haeckel goed met elkaar, maar ook 
met het echtpaar Fürbringer waren bevriend. In de correspondentie wordt het meeste 
uitgewisseld over de aan Jena afgelegde bezoeken, alsmede over persoonlijke aangelegen
heden als het uitwisselen van portretten (foto's), felicitatietelegrammen en gezondheids-
aangelegenheden. Uit alle brieven spreekt met name de grote bewondering die voor 
Haeckel werd gekoesterd. Een opmerkelijk feit is dat uit de correspondentie blijkt dat 
Haeckel regelmatig zijn nieuw uitgebracht werk naar Nederland opstuurde. Dat dit iets is 

4 ).W.R. Tilanus aan Ernsl Haeckel, 12 juli 1891), Ernst-Haeckel-Haus Ie jena (alle hrieven die hierna worden 
aangehaald bevinden zich op deze locatie). 

5 G. Rüge aan Ernsl Haeckel, 4 .september 1890. In een hrief van 24 september vroeg Rüge aan Haeckel een 
bevestiging ot hij de officiële uitnodiging al had ontvangen en dat Haeckel ook eventueel bij Max Weber en 
eega zou kunnen verblijven. 

6 G. Rüge aan Ernst Haeckel, 7 en 8 oktoher 1890. 
7 iVl. Weber aan Ernst Haeckel, d oktober 1890. 
8 I.W.R. Tilanus aan Ernst Haeckel, 30 .september 1890. 
9 Wel is bekend dat Haeckel tijdens zijn hezoek aan Nederland nog onder andere hel Spinozahuis te Rijnsburg 

bezocht. 
10 G. Rüge aan Ernst Haeckel, 2 november 1890. 
11 M. VVeber aan Ernst Haeckel, 3 november 1890. 
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wat Haeckel gewoon was, mag blijken uit het feit dat er bijna geen enkel schrijven is 
waarin geen dank wordt betuigd door de ontvanger voor door Haeckel toegezonden 
werk. Aan de Duitse academici stuurde Haeckel vaak tegelijk hele pakketten boeken op, 
in de eerste plaats ter eigen gebruik, maar ook ter raadpleging in de Hollandse laboratoria, 
bibliotheken en musea. Zo betuigde Weber in 1895 zijn dank voor het werk dat hij op het 
derde internationale zoölogencongres te Leiden via C.K. Hoffmann van hem had mogen 
ontvangen.' ' In hetzelfde jaar betoonde ook Rüge zijn dank voor opgestuurd werk van 
Haeckel. Hij liet in zijn schrijven blijken Haeckeis werk zeer nauwkeurig te bestuderen en 
sprak tevens zijn bewondering uit over het toegankelijk maken van taaie wetenschappe
lijke stof voor het publiek." Haeckel, lijkt het, regisseerde nauwkeurig de verspreiding 
van zijn eigen ideeën buiten Duitsland. 

Behalve Rüge en Fürbringer was ook Max W.C. Weber voor meerdere jaren werkzaam 
in Nederland. In 1877 toog hij op uitnodiging van Fürbringer van Berlijn naar Amster
dam om op het anatomisch laboratorium van de universiteit aldaar te gaan werken. Twee 
jaren later werd hij aangesteld als docent in de anatomie aan de universiteit van Utrecht. In 
1883 keerde hij vervolgens weer terug naar Amsterdam om daar zoölogie en vergelijkende 
anatomie te gaan doceren.'^ Vanaf oktober 1890 correspondeerde hij met Haeckel, evenals 
zijn echtgenote, de biologe Anna van Bosse, die bij Hugo de Vries haar studie had genoten. 
Ook zijn er veel brieven van haar bewaard gebleven aan Agnes Huschke, de tweede echt
genote van Haeckel. 

Vanaf mei 1900 is het onderwerp Nederlands-Indië dominant aanwezig in de brieven 
van Weber en zijn vrouw aan Haeckel. Reden hiervoor is het voorgenomen bezoek van 
Haeckel aan de Indische archipel, dat hij van augustus 1900 tot april 1901 zou onder
nemen.''' Weber informeerde Haeckel over talloze Indische wetenswaardigheden, zoals de 
taal, de beste reisgelegenheid en de beste plaatsen voor Haeckeis te verrichten zoölogisch 
onderzoek. Ook raadde Weber Haeckel enkele plaatsen aan die hij vanwege hun schoonheid 
per se moest bezoeken."' De Webers waren al sinds jaar en dag bekend met Indië.'' In juli 
1900 ontving Haeckel van Weber zelfs een eigenhandig opgesteld reisschema, waarbij 
rekening was gehouden met de inmiddels op leeftijd gekomen hoogleraar uit lena. In het 
plan had Weber ook een aantal personen opgenomen die Haeckel in Indië van dienst 
zouden kunnen zijn. Weber raadde in ieder geval aan Melchior Treub te bezoeken.''' In 
een brief van 26 juli dat jaar verzocht de echtgenote van Weber Haeckel een aantal algen 
mee te nemen van verschillende plaatsen omdat zij juist bezig was met een onderzoek 

12 M. VVeber aan Ernst Haeckel, 7 oktober 1895. Zie levens: M. Treub aan Ernst Haeckel, 10 april 1906, en tallo
ze andere brieven. 

13 G. Rüge aan Ernst Haeckel, oktober 1895. Na 1895 zijn er nog maar enkele brieven van de hand van Rüge aan 
Haeckel bewaard gebleven. In september 1900 schrijft Rüge zijn laatste brief naar |ena. 

14 Hans Querner, 'Max Wilhelm Garl VVeber' in: Charles Coulslon Gillispie ed., Dictionary oj scienlific biogra
phy dl. 14 (New York 1976) 203. 

15 Dit bezoek resulteerde in de publicatie Ans Insniinde dat een compilatie van zijn Indische reiservaringen 
bevatte. In het Nederlands werd dit werk door H.H. luynboll vertaald; Ernst Haeckel, Uit Insulinde (Leiden 
1902). luynboll was van 1902 tot 1909 verbonden aan de Leidse Luiiversiteit als privaatdocenl Kawi en talen 
van de Indische archipel; Album Studiosorum. Acadciniae l.ngduno liatavae MDLXXV-MDCCCLXXV 
(Leiden 1875). Van correspondentie tussen luynboll en Haeckel is bij mijn weten niets bekend. 

16 M. Weber aan Ernst Haeckel, 24 mei 1900. 
17 Het echtpaar VVeber was bekend met Nederlands-Indië. Al in 1888 hadden zij hun eerste wetenschappelijke 

reis naar Indië ondernomen. In 1899 vertrokken zij voor de tweede maal naar het Oosten, dit keer met de 
Siboga-expeditie dat onderzoek naar de zeetlora- en fauna van Indic tot doel had. 

18 M. Weber aan Ernst Haeckel, 4 juli en 23 juli 1900. 
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ERNST HAECKEL 

DE WERELDRAADSELEN 

POPULAIRE STUDIËN 

OVER MONISTISeHE PHILOSOFIE 

GEAUTORISEERDE VERTALING 

M. H. FLOTHUIS 
T^eraar M. O. 

@ 

BAARN 
H0LL.1NDIA DRUKKERIJ 

Titelblad van Flothuis ' vertaling van Die Wcltriitsel 

van in Nederlands-Indië voorkomende zeealgen (waarschijnlijk ter completering van het 
Siboga-onderzoek).'** Via Weber knoopte Haeckel dus waarschijnlijk ook zijn connecties 
aan met Melchior Treub.-" 

Mei 1900 ontving Haeckel reeds het allereerste schrijven van Melchior Treub. Treub no
digde hem hierin van harte uit op Buitenzorg. Voor zijn reis van Singapore naar Batavia 
raadde Treub hem aan vooral geen gebruik te maken van de diensten van de Chinese 
.schepen. Hij stelde Haeckel tijdens zijn verbliif een logeer- en werkkamer ter beschikking 
en verklaart dat hij 'in jeder Beziehung ganz und gar zu Ihrer Verfügung [stehe]'.-' Dat 
Haeckel van dit aanbod wel degelijk gebruik heeft gemaakt wordt duidelijk uit zijn reis
beschrijving in Aus Insulinde die in 1901 in Duitsland verscheen. Haeckel verbleef enkele 
maanden (vanaf oktober 1900) te Buitenzorg, hetgeen hem zeer aangenaam was. Treub had 
zelfs voor zijn Duitse gast een werkkamer laten inrichten omdat het zoölogisch laborato
rium nog niet gereed was.'-

Na Haeckeis Indische reis bleven Treub en Haeckel met elkaar corresponderen. Met name 
verhaalde Treub over zijn plannen en onderzoek in deze correspondentie na 1901. 
Waarschijnlijk initieerde Haeckel met ziin bezoek ook een aantal andere Duitse bezoeken 
aan Buitenzorg. Treub bericht namelijk in december 1901: 'Ihre Anregung hat schon 

19 A. Weber-Van Bosse aan Ernst Haeckel, 26 juli 1900. 
20 Treub spreekt namelijk in een brief aan Haeckel over 'unserem Freunde Max VVeber', en bezoekt Haeckel in 

Jena in 1902 gezamcniiik met het echtpaar VVeber. M. Treub aan Ernst Haeckel, 6 december 1901 en 28 sep
tember 1902. 

21 M. Treub aan Ernsl Haeckel, 23 mei 1900. 
22 Ernst Haeckel, Uit Insulinde (Leiden 1902) 63-106. 
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gewirkt, wie Sie allerdings höchstwahrscheinlich wohl wissen werden; niichstens kommt 
namlich dr. Schmiedknelt in Buitenzorg im neuen zoologischen Gebiiude arbeiten. Zu-
gleicherzeit kommt aus Berlin der Botaniker prof. Volkens.''-^ Ook bedankte Treub regelma
tig voor het hem toegezonden eigen werk van Haeckel. De correspondentie eindigde in 
1909, een jaar voor de dood van Treub, toen hij zijn betrekking op Buitenzorg neerlegde.'"* 

Enkele maanden na Haeckeis Indische reis bezocht het echtpaar Weber lena. Hierop 
volgde een schrijven van Anna Weber waarin zij Haeckel bedankt: ' lm Zusammensein 
mit Ihnen haben wir wieder so tief empfunden, wie das Leben mit der Natur hoch über 
alle anderen Genüssen steht'.'^ Ook in de volgende jaren bleven de echtparen voort
durend met elkaar uitwisselen. In 1908 schreef Weber dat hij en zijn vrouw druk zijn met 
het vervullen van het omvangrijke onderzoek van de Siboga-expeditie. Na 1914 vergde 
met name de oorlog de aandacht in het schrijven van de Webers aan Haeckel. Ook de 
neutrale landen, als Nederland, hadden het zwaar te verduren. Weber verhaalde in 1915 
aan Haeckel over de toestroom van meer dan één miljoen Belgen naar Nederland, wat 
veel moeilijkheden met zich had meegebracht. Dat de beoefening van de wetenschap een 
flinke knauw had gekregen door de oorlogsomstandigheden, zeker in de relatie tot de 
eerdere Hollandse prestaties, blijkt uit hetzelfde schrijven: 'Für unsere Wissenschaft ist es 
eine schlechte Zeit, die fordert Gemütsruhe, an der es so haufig fehlt gegenüber den grossen 
Ereignissen.'-'' Tevens bleef, en dat zal geen verwondering wekken, de grote sympathie 
met het Duitse volk niet onverhuld in het schrijven van de Webers.-" 

Zoals opgemerkt had ook Fürbringer zijn plaats in de Duitse academische kring in 
Nederland. Hij had in jena in 1865 en 1866 zoölogie en paleontologie gestudeerd, en werd 
in 1870 assistent bij de anatoom Karl Gegenbaur. Zijn hele leven onderhield hij een 
nauwe vriendschap met Haeckel.-" Fürbringer was van 1879 tot zijn terugkeer naar lena 
in 1888 werkzaam op het anatomisch laboratorium van de universiteit te Amsterdam. In 
zijn (niet bijster omvangrijke) correspondentie vanuit Amsterdam toont hij zich een 
ware leerling van de Duitse zoöloog. Meerdere malen geeft hij aan in zijn onderzoek 
Haeckeis koers te volgen met zinsneden als: 'Bei meinen Untersuchungen, die selbstver-
standlich ganz im Geiste der von Ihnen und Gegenbaur geschaffenen Methode ausgeführt 
wurden'.'* In hetzelfde schrijven ageert Fürbringer tegen de naar zijn smaak oppervlakkige 
en funeste tendens van de toenemende specialisering van de wetenschap. Geheel in de 
geest van zijn leermeester zegt hij te pleiten voor een ideale samenhang van alle weten
schappen. Behalve deze loyaliteitsverklaringen klaagt Fürbringer herhaaldelijk over het 
zo slechte Nederlandse klimaat. Iets wat hem wellicht heeft gestimuleerd om na 1888 naar 
elders te vertrekken.'" 

23 M. Treub aan Ernst Haeckel, 6 december 1901. 
24 M. Treub aan Ern.st Haeckel, 10 april 1906 en 1 juli 1909. 
25 A. Weber-Van Bosse aan Ernst Haeckel, 30 augustus 1901. 
26 M. Weber aan Ernst Haeckel, 9 mei 1915. 
27 Zie bijvoorbeeld: M. Weber aan Ernst Haeckel, 10 januari 1916. De laatste brief van 17 maart 1919 aan 

Haeckel is van A. VVeber-Van l5osse (Haeckel stierfin datzelfde jaar), waarin zij hem nog meedeelt dat 'een 
schilder' uit Eerbeek (de woonplaats van de Webers) zeer verrukt was bij het zien van de Kinistfornu'n der 
Natur, een prentenatlas van microscopische organismen van Haeckeis hand. Veel kunstenaars werden geïns
pireerd door dit album. Zie voor de invloed van Haeckel op René Binet en H.R Berlage: Erika Kraus.se, 
'Zum Einfluss Ern.st Haeckeis auf Architekten des Art Nouveau' in: Olaf Breidbach, Werner l.ippert ed., Die 
Natur der n/)i^i;i' (Wenen/New York 2000) 85-93. 

28 Georg LIschmann, Gescltichte der Zoölogie und der zoologischen .Anstalten in lena /779-1919 (lena 1959) 68. 
29 M. Fürbringer aan Ern.st Haeckel, 5 januari 1888. 
30 M. Fürbringer aan Ern.st Haeckel, 5 januari i,S8S, 9 maart 1888,19 iuni 1888. 
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Klachten over het Nederlandse klimaat en heimwee naar Jena zijn ook te vinden bij de 
Duitse fysioloog Th.W. Engelmann." Engelmann zou uitgroeien tot één van de meest illus
tere leerlingen van Haeckel. Van 1867 tot 1897 was hij verbonden aan de universiteit van 
Utrecht, eerst als assistent van de fysioloog F.C. Donders en vanaf 1871 was hij er hoofd
docent algemene biologie en histologie. In 1888 volgde hij Donders op als hoogleraar in de 
fysiologie. Engelmann maakte tijdens zijn tijd in Utrecht veel gebruik van de microscoop 
en was één van de negentiende-eeuwse pioniers van de celfysiologie. In Utrecht hield hij 
zich met name bezig met het onderzoek naar eencelligen.'- Tijdens zijn Utrechtse jaren 
schreef Engelmann enkele brieven aan Haeckel waarin hij verhaalde over verschillende 
persoonlijke aangelegenheden en waarin een zeer vriendschappelijke toon overheerst. 
Uitwisseling over Haeckeis werk ontbreekt in de brieven echter niet. Reeds in 1870 verklaart 
Engelmann dat het hem verheugde 'Ihre allgemeine Entwicklungsgeschichte überhaupt 
Ihre Generelle Morphologic auch in nicht-naturforschenden Kreisen eingebürgert zu finden 
bis zur Popularitat.'" 

Zowel Weber, Rüge, Fürbringer en Engelmann hebben ontegenzeggelijk hun Duits-
darwinistische stempel kunnen drukken op het onderzoek en onderwijs aan de univer
siteiten van Utrecht en Amsterdam. De Duitse behoefte om de ideeën van Haeckel een 
grotere ingang te doen vinden kan hieruit gemakkelijk worden afgeleid. Omgekeerd zegt 
het eveneens iets over de welgezinde houding van beide Nederlandse universiteiten ten 
opzichte van deze ideeën. Het volgende (vroegere) voorbeeld illustreert wellicht dat dit 
niet altijd het geval was geweest. 

De Leidse hoogleraar in de natuurlijke historie Emil Selenka schreef in juni 1872 een 
zeer dringende brief aan Haeckel. Wat was er precies aan de hand? Agnites Vrolik uit 
Utrecht, die in Jena bij Gegenbaur en Haeckel had gestudeerd, maakte kans op een leer
stoel in Groningen. Selenka wilde Vrolik hiervoor aanbevelen omdat hij in Duitsland had 
gestudeerd. De houding van de Nederlanders ten opzichte van de lu'ue Richtung vond 
Selenka namelijk vol van vooroordelen en te vijandig van aard en hierin zag hij graag ver
andering. Vrolik was echter nog niet gepromoveerd. Derhalve drong Selenka bij Haeckel aan 
Vrolik nog voor de zomer te laten promoveren in Jena. Dan maakte Vrolik wellicht nog kans 
op het hoogleraarschap 'da die Besetzung der Lehrkanzel durch Vrolik in Holland gewisser-
mafien für die von uns vertretene Richtung eine Lebensfrage sei.' Selenka klaagde echter 
over het Nederlandse systeem, waar de curatoren bij (hoogleraars)benoemingen het meest 
in de melk te brokkelen hadden en zij zelden raad inwonnen van vakgeleerden.'''* Vrolik pro
moveerde reeds op 18 juli 1872 cum laude bij Haeckel in Jena op een proefschrift over de 
morfologie van vissenschedels.'^ Desondanks kreeg hij de Groningse leerstoel niet. De 
leerstoel voor zoölogie, vergelijkende anatomie en vergelijkende fysiologie werd op 16 
november 1872 bezet door H.J. van Ankum. De jonge Van Ankum die in Groningen was 
gepromoveerd volgde hiermee zijn leermeester M. Salverda op.'*' 

31 Th.VV. Engelmann aan Ernst Haeckel, 24 maart 1894. 
32 K.E. Rothschuh, 'Theoclor Wilhelm Engelmann' in: Charles Coulston Gillispie ed., Dictionary of scienlific 

biography dl. 4 (New York 1971) 371-373; Georg Uschmann, Geschichte der Zoölogie und der zoologischen 
Anstalten in lena 1779-1919 (lena 1959) 65. 

33 Th.VV'. Engelmann aan Ernst Haeckel, 17 april 1870. De Generelle Morphologic der Organismen verscheen in 
1866, In dit meer dan vuistdikke werk gaf Haeckel een systematisch overzicht van de organische wereld van
uit het perspectief van de evolutietheorie. 

34 E. Selenka aan Ernst Haeckel, 30 juni 1872. 
35 Uschniaim, Cjcschichte der Zoölogie, 103. 
36 Universitas Groningann MCMXÏV-MCMLXIV. Gedenkboek ter gelegenheid van het ^^^o-jarig bestaan der 
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De wantrouwende Nederlandse houding waar Selenka op doelde zal mogelijk niet zozeer 
betrekking hebben gehad op Haeckeis monistische wereldbeschouwing, als wel op het 
Duitse materialisme dat toentertijd welig tierde binnen de Duitse universiteiten. Immers, 
pas rond de eeuwwisseling zou Haeckel zijn meeste controversiële populair-wetenschap
pelijke werken publiceren. In het algemeen kan worden gesteld dat de Nederlandse 
wetenschap vanaf 1875 de opvattingen van Haeckel een warm hart toedroeg. Het enthou
siasme werd in sommige kringen pas getemperd op het moment dat Haeckel zich op het te 
gladde ijs van de populaire en speculatieve wetenschap ging bewegen. Na 1900 werden er 
bijvoorbeeld geen nieuwe academische plaatsen meer ingeruimd voor Duitse exponenten 
van Haeckeis darwinisme. 

Ondanks dit wetenschappelijk optimisme is er toch een uitzondering op de regel te 
vinden. De al genoemde hoogleraar M. Salverda te Groningen liet zich reeds in 1872 in 
het tijdschrift Isis sceptisch uit over de sterk hypothetische tendens in het wetenschappe
lijke werk van Haeckel. De hoogleraar uit Jena had zich volgens hem in zijn Generelle 
Morphologie en Natiirliche Scliöpfungsgcschichte niet beperkt tot een bescheiden uiteen
zetten van zijn stellingen zoals Darwin had gedaan, maar in boude taal gevolgtrekkingen 
gemaakt ten aanzien van de dierlijke afstamming van de mens. Salverda vond dit 'al te 
zeer gewaagd' van Haeckel.'' Hij had er daarom bij de Groningse perikelen in 1872 ook 
alle belang bij geen darwinist uit de school van Haeckel, maar een eigen leerling te 
benoemen. De sceptische houding van Salverda is opvallend omdat Haeckel zijn contro
versiële werken nog moest uitgeven. Bovendien was de latere hoogleraar Salverda in het 
midden van de jaren zestig nog een fervent medestander van Haeckel en vergezelde hij 
hem zelfs tijdens zijn expeditie naar Helgoland in 1865. 

Het contact tussen Salverda en Haeckel was tot stand gekomen via de Hollandse ach
terneef van Haeckel, Lodewijk Mulder. De twee achterneven waren hecht bevriend en 
onderhielden een intensieve correspondentie. Eenmaal maakten zij samen een voettocht 
door de Alpen.'" Mulder introduceercie Salverda in 1865 bij zijn Duitse achterneef met de 
mededeling dat deze leraar in de zoölogie te Delft zo geïnteresseerd was in Haeckel.''* 
Twee weken na dit schrijven ontving Haeckel al een eerste brief van Salverda waarin de 
laatste vroeg mee te mogen gaan met de geplande expeditie naar Helgoland. In de vol
gende correspondentie was Salverda zeer enthousiast omdat Haeckel hem hiervoor 
inderdaad toestemming had verleend. Eind augustus vertrok Salverda vanuit Amsterdam 
per boot naar Hamburg, om van daaruit vervolgens naar Helgoland te reizen.-*" De eerste 
correspondentie uit de zomer van 1865 van Salverda aan Haeckel is echter tevens de laatste. 

In Nederland was de Duitse zoöloog dus al redelijk vroeg geen onbekende meer. In 
1869 werd, onvertaald, de monografie van Haeckel Zur Entwicklungsgeschichte der 
Siphonophoren opgenomen in de Natuiirkuiuiige Verhandelingen, uitgegeven door het 

Rijks-Univcrsiteit te Groningen uitgegeven in opdracht van de Academische Senaat (Groningen 1964) 144 en 
145. Van Agnites Vrolik is verder bekend dat hij van 1876 tot 1882 curator van de Leidse universiteit was; 
Album Studiosorum. Academiac l.ngduiu' Ratavae MDGGGLXXV-MCMXXV (Leiden 1925). 

37 M. Salverda, 'Darwin over de afstamming van den mensch', Isis 1 (1872) 47-51. 
38 Deze correspondentie strekt zich uit van de jaren 1857 tot 1907. Mulder en Haeckel waren via de familie 

Sethe (de meisjesnaam \'an Haeckeis moeder) aan elkaar gelieerd. .Vlulder was een kleinzoon van Ludwig 
Selhe die vanuit Duitsland naar Nederland toog en in Den Haag in 1830 stierf. 

39 Lodewiik Mulder aan Ernst Haeckel, 5 iuli 1865. 
40 M. Salverda aan Ernst Haeckel, 20 juli 1865, 6 augustus 1865,19 augustus 1865, 22 augustus 1865. 
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Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.-*' In 1894 vroeg de 
Nederlandsche Dierkundige Vereeniging Haeckel een circulaire te ondertekenen die zou 
worden verstuurd ter invitatie voor het derde internationale zoölogencongres dat in 
september 1895 te Leiden zou gaan plaatsvinden. Haeckeis naam werd voor dit soort gele
genheden dus graag benut bij wijze van uithangbord in de hoop op veel belangstelling.•*-
Haeckel ontving vanuit Nederland ook talloze uitnodigingen voor uiteenlopende 
gelegenheden. Van de vrijdenker, groot animator van het darwinisme en Darwin-vertaler 
H. Hartogh Heijs van Zouteveen kreeg Haeckel bijvoorbeeld een invitatie voor het vierde 
internationale vrijdenkerscongres in 1883 te Amsterdam. Hartogh Heijs drong aan op de 
komst van Haeckel daar hij hem zeer graag eens in levende lijve wilde ontmoeten.-" In 
1905, dus na de verschijning van het populair-filosotlsche boek Die Weltrathscl, ontving 
Haeckel een uitnodiging voor het houden van een voordracht voor een aantal .\msterdamse 
studenten in de natuurwetenschappen en geneeskunde. De hoop werd in een schrijven uit
gesproken dat Haeckel de Hollandse jeugd iets van zijn geest en talent kon overbrengen. 
Weliswaar werd tegelijkertijd dringend verzocht de te houden voordracht geen filoso
fische lading te geven. Aangedrongen werd op een voordracht over de afstammingsleer in 
het algemeen of over Haeckeis illustere biogenetische hoofdwet.-*-* 

Regelmatig ontving Haeckel uit Nederland zoölogische notities, die vaak ter aanvulling op 
Haeckeis eigen onderzoek dienden.-*' Uit de correspondentie blijkt een gunstige stemming 
van wetenschappelijke zijde. Wat dit betreft geeft de wetenschappelijke correspondentie 
aan Haeckel wél een adequate afspiegeling van de academische houding in het algemeen 
ten aanzien van het (Duitse) darwinisme. Zeer negatieve reacties vanuit Nederland waren 
er ook. Maar correspondentie aan Haeckel van Nederlanders met een katholieke of 
orthodox-protestantse levensovertuiging die Haeckel persoonlijk willen aanklagen is 
(naar verwachting) onvindbaar in het archief in Jena. 

Omgekeerd kwam het ook niet tot langdurige of (technische) uitwisselingen tussen 
Nederlandse wetenschappers en Haeckel. Alhoewel Hubrecht rond de eeuwwisseling een 
goede poging heeft ondernomen, kwam een diepgravende correspondentie niet op 
gang.-*'' In een vroeger schrijven prees Hubrecht Haeckel met groot eerbetoon zoals alle 
andere wetenschappers dat deden. De huidige generatie kon volgens hem een 'lehrreich' 
voorbeeld nemen aan Haeckeis werk. Hubrecht was vol lof over de (door Haeckel aan 
hem toegezonden) monografie over de Siphonophoren, omdat dit een zeer uitgebreide 

41 N. van Nooten (secretaris van het LHrechlse Genootschap) aan Ernst Haeckel, 29 november 1867, 16 juli 
1869,13 oktober 1869. De inhoud van deze brieven behelzen de onderhandelingen over de uitgave. 

42 Nederlandsche Dierkundige Vereeniging aan Ern,st Haeckel, 25 .september 1894. Voorziller was toentertijd 
Hubrecht, secretaris was RP.C. Hoek. Mede uit een brief van |.VV. van Wijhe bliikt dat Haeckel ook voor 
deze gelegenheid zelf naar Leiden is afgereisd; I.VV. van Wijhe aan Ernst Haeckel, 28 oktober 1895. De 
Nederlandse vrijdenkersbeweging De Dageraad vroeg in 1906 ter gelegenheid van een feestuilgave zowel een 
bijdrage als 'Nahmeszeichnung' van Haeckel omdat de 'propagandistische VVirkung durch Ihre hochgc-
schatzte Mitwirkung ohne Zweifel bedeutend eingeholt wird'; A.E. Mendell aan Ernst Haeckel, 16 juni 1906. 

43 H. Hartogh Heijs van Zouteveen aan Ernst Haeckel, 28 april 1883. 
44 |.R. Katz (.secretaris van de Sociétc .Sections pour l'CF.uvre Scientifique) aan Ernst Haeckel, 1 februari 1905. 
45 LVV. van Wijhe aan Ernst Haeckel, 26 november 1886, 24 maart 1891, 15 november. 1891, 28 oktober 1895 

(ondanks de positieve houding van Van Wijhe liet deze af en toe wel een kritische noot horen, zoals bijvoor
beeld ten aanzien van de naar zijn smaak te schematische afbeeldingen in de .Anthropogenic. Zijn leerlingen 
raadde hij hel werk echter van harte aan); G.C.). Vosmaer aan Ern.st Haeckel, 19 december 1889; K. Martin 
aan Ernst Haeckel, 8 juli 1897; H. van Trigt aan Ernst Haeckel, 8 augustus 1919. 

46 A.A.W. Hubrecht aan Ernst Haeckel, 5 november 1896. 
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diergroep en een weerbarstig onderwerp betrof. Hubrecht prees Haeckeis omvangrijke 
kennis in hetzelfde .schrijven en noemde het werk tenslotte onvergankelijk.-*' 

Bewonderaars 
De opvatting ten aanzien van de levensbeschouwelijke aard van Haeckeis werk in weten
schappelijke kring is in de correspondentie lastig na te gaan: er werden eenvoudigweg niet 
veel woorden aan vuil gemaakt. De geluiden over Haeckeis monistische Weltanschaituiig 
waren met name positief in kringen van vrijdenkers en leraren aan de Hogere Burger
scholen en gymnasia die zich voor de (populaire) natuurwetenschap interesseerden. 
Sommigen lieten niet na Haeckel van hun enthousiasme op de hoogte te stellen, soms op 
het opdringerige af. Van de filoloog, leraar aan een Amsterdams gymnasium, lid van een 
vrijdenkersbeweging en hemelbestormer H.C. Muller ontving Haeckel talloze brieven. 
Hierin deed Muller, die zichzelf zag als hervormer van de geesteswetenschappen, Haeckel 
allerlei voorstellen tot samenwerking ter verspreiding van wetenschap en de 'vrije 
gedachte'. Zo stelde hij bijvoorbeeld het gezamenlijk oprichten van een tijdschrift over 
taalwetenschap en het oprichten van een linguïstisch museum voor. Talloze malen 
smeekte hij Haeckel om een buitenlandse academische betrekking voor zichzelf, omdat 
Nederland hem te kleingeestig was en 'man hier nur hausbackene Mittelmassigkeiten 
[liebtj'. Ook vroeg Muller of hij van Haeckel geen honorarium kon ontvangen omdat hij 
Haeckeis ideeën in Nederland actief verspreidde, zoals hij dat zelf klinkend betoogde. 
Voor Muller betekende Haeckeis Weltanschauung een ware openbaring. Zijn ideaal was 
om een nieuwe terminologie der wetenschappen (een 'rein-monistische') te ontwikkelen, 
omdat de scheiding tussen geestes- en natuurwetenschappen volgens hem absoluut 
onhoudbaar was. Muller stelde vervolgens de gezamenlijke oprichting voor van een filo
sofisch tijdschrift in het Duits op monistische grondslag. Aan de frequente teleurgestelde 
reacties van Muller in zijn schrijven aan Haeckel blijkt dat de hoogleraar afwijzend, niet 
of heel laat reageerde.-*''' 

Een andere Hollandse bewonderaar sprak ogenschijnlijk echter wel tot de verbeelding 
van Haeckel. Deze H.M. Bernelot Moens liet in 1908 publiekelijk van zich horen middels 
zijn brochure Waarheid. Proefondervindelijke onderzoekingen omtrent de afstamming van 
den mensch. Omdat de evolutietheorie nog steeds een hypothese was, wilde hij op experi
mentele wijze de afstamming van de mens aantonen. Het experiment waar Moens op 
anticipeerde was het door kunstmatige inseminatie creëren van de nog ontbrekende 
schakel tussen de mens en de mensaap. Niemand minder dan Haeckel droeg dit plan een 
warm hart toe, verklarende dat alleen in specifieke gevallen als deze het experiment 
beslissend kon zijn. Voor zijn onderneming vroeg Moens Haeckel enkele malen om zijn 
mening. Ook werd er tussen Haeckel en Moens cwer de financiering van het project 
gecorrespondeerd. Haeckel beval Moens aan naast het eigen plan van Moens wijfjesapen 
met negers te kruisen, ook apen .systematisch onderling te kruisen om bij goed resultaat 
zodoende de verwantschap te kunnen aantonen.-*'' 

47 A.A.W. Hubrecht aan Ernst Haeckel, 12 november 1889. 
48 H.C. Muller aan Ernst Haeckel, 17 mei 1883-2 mei 1909. 
49 H.M. Bernelot Moens aan Ernst Haeckel, 27 juli 1905, 21 december 1905, 13 juli 1906, 20 juh 1906, 8 januari 

1909. Zie ook: Riet de Rooy, Op zoek naar volmaaktheid. H.M. Bernelot Moens en het mysterie van afkomst en 
toekomst (Houten 1991). 
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Flothuis met echtgenote en 
zoon op het strand bij 
Zandvoort; ansichtkaart aan 
Haeckel, 5 augustus 1913. 

De Nederlandse vertaling van Die Weltrathsel 
Het werk van Haeckel dat in Nederland en elders het meeste stof deed opwaaien, de dis
cussie deed aanscherpen en de houding ten voordele of nadele van Haeckel definitief leek 
te beslechten was Die Weltrathsel. Gemeitiverstiindliche Studiën üher monistische Philo
sophic uit 1899. In 1903 verscheen de eerste Nederlandse vertaling bij Cohen & Zonen te 
Amsterdam. Een geautoriseerde vertaling van Haeckeis nieuwe bewerking uit 1908 van 
M.H. Flothuis volgde in 1913. De door sceptici zo genoemde 'monistenbijbel' maakte ook 
in Nederland veel opgang. In een brief van Flothuis aan Haeckel schreef deze dat er van 
zijn vertaling, zes jaren na verschijning ondanks de oorlogstijd al 1600 exemplaren waren 
verkocht.''" Haeckel en Flothuis onderhielden relatief de meest intensieve correspondentie. 
Deze begon in 1911 met een introductie van de kant van Flothuis, met de vraag of hij 
Haeckel eens te Jena kon bezoeken om met hem over zaken als religie, ethiek en kunst te 
spreken. Het bezoek was een succes en thuisgekomen volgde van de leraar Duitse taal en 
literatuur te Amsterdam een verzoek per brief om Die Weltrathsel te mogen vertalen in 
het Nederlands. Haeckel verleende hierop Flothuis het vertaalrecht en het gehele proces 

50 M.H, Flothuis aan Ernst Haeckel, 13 februari 1919, 
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kon beginnen. Flothuis sprak echter al gelijk profetisch zijn twijfel uit over de vraag of hij 
wel een uitgever bereid zou vinden voor uitgave. Desondanks was hij ervan overtuigd dat 
het boek een groot succes zou gaan worden. Flothuis werd bewogen door zijn enthousiast 
idealisme. 'Die Ubersetzung wird hoffentlich dazu beitragen auch in unserem Lande die 
Grundidee des Werkes zum Siege zu verhelfen', zo schrijft hij Haeckel in 1911. Twee maanden 
later schrijft hij hem: 'Ich gratuliere Ihnen herzlichst zum beispiellosen Erfolg Ihres 
Buches. Moge sein tröstendes Licht auch in den entferntesten Liindern die Morgenröte 
einer bessern und schonen Zukunft ankündigen!"" 

Reeds in oktober 1911 kwam Flothuis met de mededeling dat uitgeverij De Wereld-
Bibliotheek niet tevreden was met zijn vertaling en hem het vertaalrecht zelfs probeerde 
te ontfutselen. De kritiek van L. Simons van deze uitgeverij was met name dat Flothuis 
niet filosofich geschoold was en derhalve niet capabel was het werk goed te vertalen. Toch 
had Flothuis colleges wijsbegeerte gevolgd aan de universiteit van Utrecht en vond alle 
kritiek van deze Simons ongegrond, zo schreef hij aan Haeckel." Betreurenswaardig 
waren de strubbelingen omdat de uitgeverij een groot lezersbereik had en bovendien 
kapitaalkrachtig genoeg was om het boek goedkoop te kunnen drukken. Bovendien had 
de uitgeverij laten weten Die Weltrathscl wel te willen uitgeven omdat het 'in der Ent-
wicklung der philosophischen Systeme eine gewisse Geistesrichtung vertrete', maar wel 
met de voorwaarde een inleiding op de vertaling toe te voegen die de radicaliteit van het 
werk enigszins zou moeten nuanceren. Flothuis betreurde het zijn vertaling te hebben 
aangeboden aan 'would-be Litteraten', zeker met het oog op andere uitgaven van de 
uitgeverij die volgens hem getuigden van 'literaire decadentie', zoals de 'liicherlich 
erbiirmliche' uitgave van de Entile van J.J. Rousseau.'" 

Flothuis probeerde vervolgens voet aan de grond te krijgen bij de uitgeverijen H.J.W. 
Becht, Thieme & Co. in Zutphen en Brusse & Co. in Rotterdam. Maar in januari 1912 was 
er door deze uitgeverijen nog steeds geen definitief besluit genomen over een uitgave; alle 
vreesden voor een financiële misgreep. Flothuis verklaarde desperaat het werk uiteinde
lijk zelf wel te willen uitgeven, omdat hij ervan overtuigd was dat het in leraarskringen 
veel gelezen zou worden. Toch had hij eind december 1912 de Hollandia-uitgeverij in 
Baarn tot uitgave bereid gevonden, evenwel met de voorwaarde zelf een aandeel in de 
kosten bij te dragen.^-* Tevens werd besloten de vertaling in te korten, om zodoende de 
prijs per exemplaar te drukken. Flothuis verwittigde Haeckel vervolgens dat hij het werk 
derhalve vrij zou gaan bewerken en het aan Eli Heimans ter beoordeling zou laten lezen. 
In januari 1913 kwam Flothuis er via de Hollandia-uitgeverij echter tot zijn verbazing 
achter, dat er al een (volledige) Nederlandse vertaling van Die We/fröf/ise/bestond!" 

51 M.H. Flothuis aan Ernst Haeckel, 4 september 1911 en 5 november 1911. 
52 M.H. Flothuis aan Ernst Haeckel, 20 oktober 1911 en 25 oktober 1911. Ook ten aanzien van Flothuis' woord

keuze was veel kritiek; zo had hij bijvoorbeeld 'Empirie' door 'proefondervindelijk' vertaald, terwijl volgens 
Simons 'ervaring' beter was, en had hij 'Spekulation' door 'beschouwende' vertaald, terwijl men bij De 
Wereld-Bibliotheek 'bespiegeling' prefereerde. '.Anthropo.sophischer Grössenwahn' had Flothuis door 'men
selijke grootheidswaan' vertaald, terwijl dat volgens de secretaris van de uitgeverij de heer Landry impliceer
de dat er ook dierlijke grootheidswaan zou beslaan, wat volgens Haeckel niet het geval was. 

53 M.H. Flothuis aan Ernst Haeckel, 25 oktober 1911. Flothuis vertaalde zelfs voor Haeckel de door De Wereld-
Bibliotheek ingepaste inleiding op de Enule, om Haeckel van zijn mening te overtuigen. 

54 M.H. Flothuis aan Ernst Haeckel, 29 november 1912. Flothuis betaalt uiteindelijk zelf ƒ433, 50 van de totale / 
708, 50 aan drukkosten; M.H. Flothuis aan Ern.st Haeckel, 15 juli 1913. 

55 Ernsl Hiickel en zijn monisme, deel 9 van 'De groote denkers der eeuwen' (.Amsterdam 1903). Er prijkte bii 
deze uitgave geen naam van een vertaler op het titelblad. De uitgave behelsde enerzijds een inleiding tip hel 
leven en werk van Haeckel en anderzijds een vertaling van Die Weltrathsel. Het was ondanks haar minder 
idealisti.sche inslag even enthousiasmerend vertaald als de vertaling van Flothuis. 
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Desondanks zag de uitgeverij in Baarn niet van de uitgave af omdat deze volledige vertaling 
nog maar weinig was verspreid, en zich derhalve een nieuwe, kortere vertaling zou lonen.''' 

Eind juni 1913 verscheen Flothuis' vertaling dan uiteindelijk bij de uitgeverij te Baarn. 
Dat de vertaling redelijk was geslaagd lag volgens Flothuis in de eerste plaats aan de 
ondersteuning die hij van Heimans had gekregen, zo luidde zijn commentaar aan 
Haeckel.''-" Voor de vertaling had Flothuis voor Haeckeis bewerking uit 1908 gekozen, 
mede op instigatie van Haeckel zelf, omdat deze door 'de inhoud door verbeterden vorm, 
weglating van herhalingen en vereenvoudiging van ingewikkelde betoogen, beter begre
pen zou kunnen worden', zo verklaart Flothuis in het voorwoord bij de vertaling.'"' 

Een halfjaar na de publicatie van Flothuis' vertaling schreef deze aan Haeckel dat er 
inmiddels al in meer dan twintig tijdschriften en kranten kortere en langere recensies 
waren verschenen. Zijn vertaling was met instemmende en zeer instemmende reacties 
ontvangen. Ook werd de grote betekenis van het werk in de meeste recensies onderkend. 
Daarentegen had de katholieke pers het werk volgens Flothuis genegeerd. De orthodox-
protestantse pers 'bat sich natürlich ablehnend verhalten', maar het niet geheel en al 
doodgezwegen. Ook De Telegraaf, waar overigens tijdens de Eerste Wereldoorlog een 
anti-Duitse mentaliteit prevaleerde, had op het werk negatief gereageerd.''^ 

De briefwisseling zette zich na de uitgave voort en de onderwerpen verschoven van de 
problematiek rond de vertaling naar het politieke vlak. De Eerste Wereldoorlog was 
inmiddels uitgebroken en Flothuis gaf de Duitse nestor te kennen zich aan Duitslands 
zijde te scharen. Hij hoopte op de spoedige ondergang van Engelands wereldheerschap
pij. Flothuis publiceerde ook artikelen met een pro-Duitse inslag, in het bijvoorbeeld net 
opgerichte tijdschrift Toekomst. Steeds klaagde Flothuis in zijn schrijven weerstand te 
ondervinden wanneer hij iets wilde publiceren. Was dit wellicht ook te wijten aan zijn 
vertaling van het controversiële boek van Haeckel? De vijandige houding van Nederland 
ten opzichte van Duitsland was volgens Flothuis in ieder geval niet aan de neutrale rege
ring, maar aan de pers te wijten.''" 

Conclusie 
Aan Haeckel zijn ongeveer 250 brieven en briefkaarten uit Nederland bewaard gebleven. 
Na zijn Hollandse achterneef Lodewijk onderhield Flothuis met Haeckel de meest inten
sieve correspondentie. Flothuis is bovendien de enige vertaler in het Nederlands waarvan 
brieven zijn overgeleverd. In kwantiteit volgen daarna de Duitse academici in Nederland 
zoals de Webers en Rüge en mensen als Melchior Treub. Volharders als een Muller uit 
Amsterdam komen hier eveneens dicht bij in de buurt. Haeckel ontving brieven van 
zowel wetenschappers als amateur-wetenschappers en bewonderaars. 

56 M.H. Flothuis aan Ernst Haeckel, 19 januari 1913. Het inkorten van de vertaling viel uiteindelijk sterk mee. 
Flothuis vertaalde de eerste vijftien hoofcLstukken volledig, en bekorte slechts de laatste zes hoofdstukken. .̂ 1 
met al heeft hij niet meer dan ongeveer tien bladzijden van de originele Duitse tekst weggelaten. 

57 Ernst Haeckel, De werehlrandsetcn. Populaire studiën over monistische plnlo.<otie (Baarn 1913); M.H. Flothuis 
aan Ern.st Haeckel, 15 juni 1913, 5 juli 1913. Zie ook: Klaas van Berkel, 'Heimans en Thijs.se en het boek der 
natuur ' in: Klaas van Berkel, Gitalen uit het boek der natuur Opstellen over Nederlandse wetenschapsgeschie
denis (Amsterduni 1998) 265-295. 

58 Haeckel, De wereldraadselen. IX. 
59 M.H. Flothuis aan Ernst Haeckel, 3U december 1913. 
60 M.H. Flothuis aan Ernst Haeckel, 24 november 1914, 14 februari 1915, 12 februari 1916, 23 juni 1916, 12 febru

ari 1917, 2 maart 1917, 12 februari 1918, 13 februari 1919. 
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Janneke van der Heide 

Een amicale stijl en uitwisseling over persoonlijke aangelegenheden is in bijna elk schrijven 
terug te vinden. De correspondentie bestaat verder voor een klein gedeelte uit invitaties 
voor congressen en lezingen in Nederland, enkele zoölogische notities en een enkele 
smeekbede voor een (door Haeckel te bewerkstelligen) academische betrekking. Op
vallend is wellicht dat in de 'wetenschappelijke' correspondentie vaktechnisch nauwelijks 
iets werd uitgewisseld. Toch is dit niet verbazingwekkend aangezien de wetenschappers 
die met Haeckel correspondeerden diens ideeën reeds een warm hart toedroegen. Over 
die ideeën behoefde simpelweg niet meer te worden gediscussieerd. Dat Haeckel bereid
willig was ten aanzien van (internationale) uitwisseling blijkt onder andere uit het grote 
aantal eigen werken dat hij naar Nederland opstuurde. Gezegd kan zelfs worden dat 
Haeckel zorgvuldig de verspreiding van zijn gedachtegoed in het buitenland regisseerde. 
Hij was en bleef tenslotte een popularisator van de natuurwetenschappen en 'volks
opvoeder'. De correspondentie als geheel biedt, zoals al opgemerkt, geen representatief 
beeld van de algehele receptie van het gedachtegoed van de Duitse zoöloog in Nederland. 
Desondanks blijft het in haar diversiteit een rijk onderdeel hiervan. 

SUMMARY 

Haeckel in Holland. Dutch correspoiuience to a German Darwinist and nionist 
Over 250 letters and postcards were sent from the Netherlands to the German Darwinist 
and monist Ernst Haeckel (1834-1919). Among the senders were Dutch scientists, German 
scientists (with a chair at a L5utch university), pseudo-scientists, translators and admirers. 
In most of the correspondence, an optimistic and positive attitude towards the ideas and 
works of the German zoologist can be discerned. Yet this cannot be said of the general 
reception of Haeckel's ideas and works in the Netherlands where opinions were much 
divided. 
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