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EEN BIOLOGISCH OOG VOOR VRIJWEL 
ALLES. DE BIOLOGISCHE DENKWERELD 
VAN DICK HILLENIUS 
LUDO HELLEMANS* 

Het woord 'afwijking' had voor bioloog, dichter en schrijver Dick Hillenius' geen enkele 
pejoratieve betekenis, want vanuit evolutiebiologisch standpunt is een afwijking in eerste 
instantie een nieuwe of weinig voorkomende eigenschap waarvan nut of onnut - met 
andere woorden, de survival value - door de omstandigheden van het moment worden 
bepaald. In het voorwoord van De hersens een eierzeef, zijn laatste boek, formuleert hij 
het als volgt: 'Ik ben niet blind voor mijn eigen afwijking: een biologisch oog voor 
vrijwel alles, ook voor de mens en zijn produkten.'- Tot die producten rekent Hillenius 
expliciet ook kunst en cultuur. 'Ik heb gemerkt dat dat een vruchtbaar gezichtspunt is, 
in het bijzonder voor de kunsten, omdat je automatisch als bioloog alle subjectieve 
kwaliteitsoverwegingen, die anders elk kunstbeschouwen vertroebelen, laat vallen.' Met 
dergelijke uitspraken gaf Hillenius, die schreef voor een breed publiek van geïnteresseer
den, de biologie een plaats in het dagelijks leven. Niet de biologie van kamerplanten, tuin-
vogels en kinderboerderijen, maar biologische onderwerpen die paradigmatische 
relevantie hebben voor de beeldvorming over de mens en de samenleving: evolutie en 
de evolutietheorie, de ecologie en, zijn favoriete stokpaardje, de humane ethologie, de 
biologie van het menselijk gedrag. Vandaag de dag is dat allemaal niets bijzonders, 
maar voor het publiek in de jaren zestig van de twintigste eeuw waren dit controversiële 
onderwerpen die aanleiding gaven tot debat - een kenmerkend aspect van dat tijds
gewricht dat in de geschiedschrijving tot nog toe sterk onderbelicht is gebleven. 

In De hersens een eierzeef komen de onderwerpen aan bod die Hillenius na aan het 
hart lagen: literatuur en kunst, en de 'motor achter alle kunst', die volgens hem niet 
anders dan biologisch van aard kan zijn. Het boek bevat drie lezingen die Hillenius in het 
najaar van 1986 te Groningen had gehouden en een veel vroegere tekst, een interview uit 
1973 met etholoog Niko Tinbergen, die dat jaar, samen met zijn collega's Konrad Lorenz 
en Karl von Frisch, de Nobelprijs had gekregen. Met Tinbergen sprak de auteur over de 
ethologie van dier en mens. 

De werking van de hersenen is in Hillenius' oeuvre een steeds terugkerend thema, 
meestal in verband met de vraag naar de biologische achtergronden van identiteit, 
individualiteit en creativiteit. De hersenen werken als een 'versimpelaar van informatie' 
en produceren gedachten en ideeën. Het unieke van de menselijke soort is taal; denken 
en communicatie verloopt door middel van taal, en Hillenius ziet daarin zowel 'rijk
dom' als 'armoede'. Armoede, omdat er nog nooit een verschijnsel is ontdekt waarover 
niet in bestaande woorden gesproken kan worden. Rijkdom, omdat je als mens steeds 
weer de oude woorden die voor andere situaties, andere dingen, andere wezens zijn 
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gevormd opnieuw kunt gebruiken. Woorden waren belangrijk voor Hillenius, en hij 
beschouwde etymologie als een soort paleontologie van het denken. 

Bioloog en schrijver 
Hillenius' allereerste publicatie verscheen onder de titel 'Pierdieren' in het blad van de 
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN); het ging over zoölogische waar
nemingen gedaan in de haven van IJmuiden.' Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij lid 
geworden van deze vereniging, die achteraf gezien een belangrijke kweekvijver was voor 
talent op velerlei gebied dat in de jaren zestig en zeventig tot bloei kwam.** Na de oorlog 
ging hij biologie studeren aan de Universiteit van Amsterdam; hij promoveerde er in 1959 
op een proefschrift over kameleons. Al voor zijn promotie werkte hij in het Zoölogisch 
Museum in Artis en tot aan het eind van zijn leven beheerde hij er de zoölogische collectie 
van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast ontwierp hij tentoonstellingen en verrichte 
herpetologisch onderzoek. Een tijdlang gaf hij op eigenzinnige - associatieve - wijze 
colleges over de geschiedenis van de biologie in de Artis Bibliotheek. 

Tijdens zijn studie werd hij redactielid van het Amsterdamse studentenblad Propria 
Cures (ook weer een kweekvijver van talent); hij gebruikte toen het pseudoniem Jacob 
W. Paardelazer. Later publiceerde hij ook gedichten en essayistische beschouwingen in 
culturele bladen zoals Tirade en Hollands Weekblad/Maandblad. Van 1984 tot 1986 schreef 
hij bijna wekelijks columns voor Vrij Nederland. Daarnaast schreef hij inleidingen bij boe
ken en catalogi voor kunsttentoonstellingen; hij werd ook regelmatig gevraagd als spreker 
bij vernissages en andere gelegenheden. 

Zijn boeken (dikwijls een keuze uit zijn poëzie, recensies en essays) en gedichtenbundels 
verschenen bij verschillende uitgevers. Het waren opvallende titels die onlosmakelijk ver
bonden zijn met de jaren zestig: Tegen het vegetarisme (1961), Oefeningen voor een derde 
oog (1965), Het romantisch mechaniek (1969), Sprekend een dier (1974), Wat kunnen wij 
van rijke mensen leren? (1986) en De hersens een eierzeef {1986). Hij publiceerde verschil
lende dichtbundels. Postuum verschenen zijn Verzamelde gedichten (1991) en De hand 
van de slordige tuinman (1996). In 1966 werd hem de Boekenmarkt-prijs toegekend voor 
Oefeningen voor een derde oog en in 1967 de Poëzieprijs van de Gemeente Amsterdam voor 
de dichtbundel Uit groeiende onwil om ooit nog ergens in veiligheid aan te komen. Hillenius 
vertaalde boeken over biologie, zoals Konrad Lorenz' ophefmakende ethologische bestsel
ler uit 1963, Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression - Over agressie bij 
dier en mens (1966) of Sind wir Sunder? Van W. Wickler - De aard van het beestje. Over 
de natuurwetten van het seksuele contact (1970). 

Hillenius' schrijverschap was ten zeerste verweven met zijn leven en denken als 
bioloog. Zo is hij ook bekend geworden, als 'bioloog-schrijver' en 'bioloog-dichter'. 

De ethologie als jaren zestig-thematiek 
De Nederlandse samenleving maakte in de jaren zestig (en zeventig) een versnelde meta
morfose door op cultureel, sociaal en politiek vlak. De historici James C. Kennedy en 
Hans Righart hebben een aantal jaren geleden hierover grondige studies gepubliceerd.' 

3 Amoeba 24 (1948) (nummer 1-2, januari-februari) 4-7. 
4 Marga Coesèl: De NJN, een gemeenschap van individualisten. De geschiedenis van de Nederlandse jeugd
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Schematisch gesteld, gaat Kennedy vooral in op de ontzuiling en de secularisering en legt 
hij de nadruk op de actieve rol die de traditionele politieke en culturele elites hierbij heb
ben gespeeld. Righart behandelt vooral de opkomst van een in sociologisch opzicht 
nieuwe bevolkingsgroep met een eigen cultuur, de jongeren, en het generatieconflict 
dat daarmee samenhing. Beide studies vullen elkaar aan, maar niettemin is het beeld 
dat zij van de jaren zestig schetsen onvolledig, want literatuur en wetenschap speelden 
in het (geestes)leven van de jaren zestig ook een belangrijke rol. 

De ethologie, de vergelijkende studie van het gedrag van dieren, kende na de tweede 
wereldoorlog in wetenschappelijke kringen een groot prestige, getuige de Nobelprijs die in 
1973 werd toegekend aan Karl von Frisch, Konrad Lorenz en Niko Tinbergen voor hun 
pionierswerk op dit gebied. Tijdens (door medici gehouden) speeches ter gelegenheid van 
de feestelijke uitreiking werd nadrukkelijk gewezen op de relevantie van de ethologie 
voor de volksgezondheid. In wetenschappelijke kringen werden dergelijke uitspraken 
sceptischer ontvangen dan door de media en het brede publiek. Het publiek was sterk 
geïnteresseerd in de humane ethologie, en het grote publieke prestige van deze sub
discipline berustte vooral op de verwachtingen met betrekking tot maatschappelijke 
problemen (of wat men als zodanig percipieerde) zoals agressief gedrag, criminaliteit of 
het 'onmaatschappelijk' of 'onaangepast' gedrag van nozems, provo's en hippies. Deze 
visie op de humane ethologie kreeg veel bijval maar ondervond ook veel tegenstand, 
met talloze debatten als gevolg. 

Er verschenen in de jaren zestig veel populairwetenschappelijke boeken waarin de 
mens vanuit biologisch standpunt werd beschreven. Verschillende daarvan werden 
bestsellers zoals Over agressie bij dier en mens van Konrad Lorenz of De naakte aap van 
Desmond Morris; men zou in dit verband zelfs kunnen spreken van een nieuw literair 
genre: de essayistische biologie. Veel van Hillenius' werk kan in ieder geval zo worden 
getypeerd. In de media barstten debatten los over humane ethologie; het geïnteresseerde 
publiek kon deze debatten volgen, de betreffende boeken waren verkrijgbaar en betaal
baar, en het geschoolde publiek (van alle leeftijden) dat boeken kocht en tijdschriften 
las was groter dan ooit. Velen volgden de ontwikkelingen op de voet. Het motto van de 
jaren zestig en zeventig was emancipatie en bewustwording, daar werd in de huiskamer 
onder de schemerlamp net zoveel aan gedaan als buiten op straat. 

De debatten namen soms ongekend felle vormen aan; Midas Dekkers sprak in dit 
verband van een 'ware veldslag' tussen enerzijds 'de biologen, onder aanvoering van 
Dick Hillenius', en anderzijds 'de menswetenschappers onder aanvoering van Rudy 
Kousbroek'.* Een romantische (over)simplificatie, want er waren biologen die zich 
tegen Hillenius keerden, en omgekeerd ook menswetenschappers die zich achter 
Hillenius schaarden. (Ook zou de kwalificering als aanvoerder vermoedelijk weinig in 
smaak vallen bij zowel Kousbroek als Hillenius.) 

Hillenius als 'vertolker' van de humane ethologie 
'Ethologie is "de meest exacte poging tot wetenschappelijke benadering van het psycholo
gisch mechaniek" van de mens', schrijft Hillenius in De hersens een eierzeep Verscheidene 

1995); Hans Righart, De wereldwijde jaren zestig. Groot-Brittannië, Nederland, de Verenigde Staten (Hilver
sum 2005) (Utrechtse Historische Cahiers deel 24 nr. 2-3). 

6 Midas Dekkers, 'Prettig prikkelbaar', voorwoord bij heruitgave van D. Hillenius, Sprekend een dier 
(Amsterdam 1992, oorpr. druk 1974). 

7 Hillenius (n. 2), De hersens een eierzeef, 21. 
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van zijn artikelen over ethologie zijn opgenomen in de essaybundel Sprekend een dier 
uit 1974. Zijn boekje De beestachtige bronnen van het geweld uit 1969 is een beschouwing 
over agressie bij de mens tegen de achtergrond van het politiegeweld in Amsterdam 
tegen studenten en krakers. 

Bij de debatten rondom de ethologie was het verband tussen ethologie en evolutie 
van cruciale betekenis. Dat verband volgt uit het feit dat de ethologie conceptueel zowel 
als epistemologisch teruggrijpt op de evolutietheorie, en dat ook niet onder stoelen of 
banken steekt. Konrad Lorenz, bijvoorbeeld, wees er herhaaldelijk op dat de ethologie 
gefundeerd is op Darwins visie dat instincten (aangeboren gedragspatronen) adaptaties 
zijn en een evolutionaire geschiedenis hebben. In het evolutionaire paradigma is de 
mens een diersoort, en bijgevolg is het vanzelfsprekend om de menselijke soort ook 
ethologisch te beschouwen. Ethologen zoals Morris, Lorenz en Tinbergen en hun mede
standers (waaronder Hillenius) vonden het volkomen vanzelfsprekend om te speculeren 
over de mens en de mensenmaatschappij. Maar lang niet iedereen was het hiermee eens. 
Humane ethologie betreft menselijk gedrag, en impliciet ook de achterliggende mentale 
processen, motivaties, gevoelens, emoties, verlangens - kortom, de menselijke geest of 
psyche. En een evolutiebiologische cq. ethologische visie hierop ligt een heel stuk 
gevoeliger dan op, zeg maar, de anatomische schedelvorm of de ontwikkeling van de 
bipedalie bij de hominiden. Voor Hillenius met zijn 'biologisch oog voor bijna alles' 
was het besef dat de evolutietheorie breekt met het traditionele dualistische mensbeeld 
waarin de geest op essentiële punten los staat van het lichaam een opwekkende en 
bevrijdende gedachte; voor anderen was het een schok. 

Als een van de belangrijkste popularisators van de humane ethologie in Nederland, 
wees hij er in zijn talloze stukjes in literaire en algemene bladen telkens op dat de mens 
in wezen een diersoort is, en dat zijn gedrag, individueel en sociaal, alleen maar goed 
kan worden begrepen door het te vergelijken met dat van andere dieren. Ging het over 
de menselijke samenleving dan haalde Hillenius graag de ideeën aan van ethologen 
zoals Lorenz en Morris en andere ethologisch georiënteerde auteurs, zoals Robert 
Ardry of het echtpaar Russell.** Hij bracht bijvoorbeeld onder de aandacht dat met 
name territoriumgedrag en hiërarchisch gedrag behoren tot de gedragspatronen die de 
mens deelt met dieren en die hem in de moderne verstedelijkte samenleving parten 
spelen (o.a. omdat ze gepaard gaan met agressie). Bij feministen maakte Hillenius zich 
impopulair door te wijzen op de biologische (lees: onveranderbare) wortels van mentale 
verschillen tussen de seksen. 

Door zijn opponenten. Kousbroek bijvoorbeeld, werd Hillenius regelmatig tot etho
loog bestempeld, terwijl hij dat in feite helemaal niet was (en ook niet pretendeerde te 
zijn). Hij was herpetoloog en had alleen te maken met het gedrag van dieren - in zijn 
geval waren dat amfibiën en reptielen - inzoverre dit relevant was voor hun taxonomie. 
Kousbroek veegde de vloer aan met de humane ethologie. In zijn Johan Huizinga-
lezing van 1972 (de eerste van de nog steeds bestaande reeks te Leiden), zette hij zich tot 
taak de humane ethologie te ontmaskeren als een pseudo-wetenschap. Daarbij plaatste 
hij Hillenius op een lijn met ethologen als Konrad Lorenz en Desmond Morris, onge
twijfeld omdat Hillenius optrad als 'vertolker' van de humane ethologie, zoals hij dat 

8 Robert Ardry. The territorial imperative - a personal inquiry into the animal origins of property and 
nations (New York 1966); Claire en William Russell, Violence, monkeys and man (Londen 1968). 
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zelf noemde.'* Volgens Kousbroek gaat het niet aan om klakkeloos van dier naar mens 
te extrapoleren, zonder rekening te houden met het feit dat de mens in de eerste plaats 
een cultureel wezen is, zeker wat zijn maatschappelijke interacties betreft. Een van de 
functies (of effecten) van cultuur is juist het beteugelen van hetgeen de biologen animale 
instincten of aangeboren gedragspatronen noemen. Een ander punt van kritiek betrof 
het vergelijken van menselijke en dierlijke gedragingen: 'Wil de ethologie meer zijn dan 
een soort grabbelton - want voor ieder menselijk gedrag is er in het onmetelijke 
koninkrijk der dieren wel een analogie te vinden - dan moet [er] een verklaring zijn 
voor de verschillen zowel als de overeenkomsten.''" Een vergelijkbare kritiek was eerder 
ook door bijvoorbeeld filosofe Hannah Arendt geuit." 

De humane ethologie verdwijnt uit beeld 
In 1986, toen Hillenius' De hersens een eierzeef verscheen, had de humane ethologie zijn 
aantrekkelijkheid voor het brede publiek allang weer verloren. De reden hiervoor is 
complex en heeft te maken met ontwikkelingen binnen en buiten de biowetenschappen. 

In de jaren zestig was de ethologie in de ogen van zowel wetenschappers als het 
publiek min of meer het paradepaardje van de biologie, zij het dan wel (zoals eerder 
gesteld) om verschillende redenen. Die status raakte zij in de jaren zeventig snel kwijt, 
en dat vooral door de opkomst van de moleculaire genetica. Daarnaast speelden maat
schappelijke ontwikkelingen een rol. Het bekend worden van Lorenz' nazi-verleden 
bracht ook de ethologie in diskrediet. Op de debatten rondom de ethologie volgden in 
de tweede helft van de jaren zeventig debatten rondom de sociobiologie, en in Neder
land ook de twee zogenoemde Buikhuisen-affaires van 1978 en 1983,'̂  en ook hierdoor 
daalde het prestige van de ethologie. De humane ethologie werd door links Nederland 
als politiek incorrect beschouwd. Dick Hillenius trok zich van dit alles niet veel aan, en 
bleef schrijven met 'een biologisch oog voor bijna alles'. Het weekblad Vrij Nederland 
gaf hem echter eind 1986 als columnist de bons. 

Dick Hillenius was een typische representant van zijn tijd, kan men zeggen, even 
kritisch als creatief. En of het nu zijn poëzie, proza of essayistiek betreft, altijd leest de 
lezer tegelijk én de literator, én de bioloog. Een reden temeer waarom Dick Hillenius 
ook een eigen plaats in de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis verdient: omdat hij 
voortdurend en onvermoeibaar de evolutietheorie en de humane ethologie heeft gepo
pulariseerd. 

9 Rudy Kousbroek, Ethologie en cultuurfüosofte (Johan Huizinga-lezing 1972, uitgesproken op 8 december 
1972 in de Pieterskerk te Leiden) (Amsterdam 1973). 

10 Ibid., 15. 
11 Hannah Arendt, On Violence (New York 1970). 
12 Criminoloog Wouter Buikhuisen wilde biologische ('biosocialc') factoren in kaart brengen die aan de 

basis zouden liggen van delinquentie. Columnist Piet Grijs ontketende tweemaal in Vrij Nederland een 
tegencampagne, met als gevolg dat Buikhuisens plannen geen doorgang vonden. 
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SUMMARY 

The biological world view of Dick Hillenius, writer and biologist 

The Dutch author and biologist Dick Hillenius (1927-1987) deserves to be mentioned in 
the history of biology in the Netherlands because of his role in promoting public 
understanding of evolution and evolutionary theory in the 1960s and 1970s. Trained in 
herpetology, Hillenius was curator of the University of Amsterdam's zoological collection, 
housed in ARTIS, the zoo of Amsterdam, situated in the city's centre. He became well 
known to the public through his playful essays, newspaper columns, and poetry as well 
as his Dutch translations of some important books on ethology, including Konrad 
Lorenz' book Das sogenannte Böse [English translation: On Aggression], which exam
ined aggression in animals and humans. Hillenius described himself as a new variant of 
the human species who was equipped with 'a biological eye for almost everything'. 
'Almost everything', however, included not only human (social and intimate) behavior, 
but also art and culture. His literary work brought his readers in contact, not so much 
with new scientific facts, as with new ways of thinking that were founded on evolutionary 
theory 
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