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5. Foetalisatie en retardatie - keerpunten in de anatomie als biologische we-

tenschap 

Inleiding 

 ‘[D]e mensch [is] een geslachtsrijp geworden primatenfoetus,’ vatte Bolk de kern van zijn foeta-

lisatietheorie samen in 1922.542 Opvallend genoeg was paleontoloog Stephen J. Gould het bijna 

zestig jaar later in de kern met hem eens. Gould is een van de weinigen geweest die enige aan-

dacht besteedden aan Bolks opvallende theorie van de menselijke evolutie. 

Goulds boek Ontogeny and Phylogeny bestaat voor een belangrijk deel uit een speurtocht naar de 

wortels van Haeckels biogenetische grondwet en is daarmee een wetenschapshistorisch betoog 

over de continuïteit van een wetenschappelijk concept. Daarnaast had Gould met het boek ook 

een biologisch doel voor ogen: hij wilde een lans breken voor het evolutionaire belang van wat 

hij heterochronie noemde, veranderingen in het relatieve moment van verschijnen en de mate van 

ontwikkeling van al bij voorouders aanwezige eigenschappen. In dit verband kwam hij op de be-

spreking van Bolks theorie. Retardatie, de vertraagde ontwikkeling die Bolk als oorzaak van foe-

talisatie opvatte, was voor Gould niets anders dan een voorbeeld van die heterochronie.  

Het oppoetsen van een oude theorie ter onderbouwing van een eigen wetenschappelijke opvat-

ting, zo zou je de manier waarop Gould de foetalisatie van Bolk besprak kunnen betitelen. Gould 

spande Bolk voor zijn eigen kar. Hij wilde de door Bolk verzamelde feiten van de foetalisatie en 

hun verklarende kader, het retardatieconcept, redden van Bolks in zijn ogen gedateerde evolutie-

opvatting. 

Het is deze exercitie - om in ontleedkundig jargon te blijven, dit vrijprepareren van de feiten uit 

de context - waarin het probleem schuilt van Goulds bespreking van Bolk. Door de feiten en het 

directe verklarende kader van de theorie uit hun ideeënhistorische ontwikkeling te isoleren, kan 

de theorie niet volledig begrepen worden. Om de totstandkoming van de theorie beter te kunnen 

doorzien, zal dit hoofdstuk besteed worden aan een reconstructie van de belangrijkste gegevens 

en inzichten die aan de basis ervan stonden. Zo zal ondermeer blijken dat Bolk niet op hetzelfde 

moment tot het inzicht van foetalisatie van vorm en retardatie in ontwikkeling kwam, en dat juist 

de periode tussen de conceptie van de twee inzichten belangrijk voor zijn ideeënontwikkeling 

was.  

Een chronologie dient bovendien het breder kader van dit proefschrift omdat zo de niet onaan-

zienlijke rol van Bolk in de ontwikkeling van de wetenschappelijke ontleedkunde in Nederland 

goed kan worden belicht. Er zal niet worden ingegaan op de internationale receptie van Bolks 

foetalisatie- en retardatietheorie. Die past juist weer niet in het overwegend Nederlandse kader 

van dit proefschrift. Ik wil hier slechts de wortels van Bolks foetalisatietheorie belichten, een 

chronologie van de ontwikkeling geven en deze in historische context plaatsen.  

Kortom, de vraag is hoe Bolk tot zijn foetalisatie theorie kwam en deze daarna transformeerde 

tot retardatietheorie. Deze vraag staat niet op zichzelf. Aangezien Bolk in de jaren 1900-1930 de 

meest toonaangevende ontleedkundige in Nederland was zal de chronologie tevens bijdragen aan 

het overzicht van de wetenschappelijke ontwikkelingen van dit vakgebied in die periode.  

                                                 
542 Bolk, ‘Aangeboren afwijkingen beschouwd in het licht der foetalisatietheorie’ (1922) 1538. 
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In 1898 zag de medische faculteit in Bolks werk een breuk met de Duitse evolutionaire morfolo-

gie vanwege de medische relevantie van diens onderzoek. In hoofdstuk 3 heb ik geprobeerd te 

tonen hoe deze medische relevantie voor Bolk vooral een manier was om de positie van de ont-

leedkunde te verbeteren. Het begin van dit hoofdstuk zal laten zien dat Bolk aanvankelijk wat 

betreft onderzoek juist naadloos aansloot bij het onderzoek van zijn voorganger Ruge, en hier-

mee bij de traditie van de evolutionaire morfologie van Gegenbaur. Bovendien was Bolk over-

tuigd darwinist in de monistische traditie van de Duitse voorman van de evolutionaire morfolo-

gie, Ernst Haeckel.  

Vervolgens zal ik de ontwikkeling schetsen die Bolk als morfoloog doormaakte tot aan de publi-

catie uit 1918 waarin hij de foetalisatiegedachte voor het eerst aan het publiek bekend maakte. In 

die periode, die ruwweg tussen 1900 en 1917 liep, zouden Bolks opvattingen rigoureus verande-

ren. Hij zou zich steeds meer tegen het darwinisme en Haeckels biogenetische grondwet kanten. 

In deze overgang past Bolk in de door wetenschapshistoricus van het darwinisme Peter Bowler 

beschreven eclipse of Darwinism van de jaren rond 1900. Darwins evolutietheorie, en vooral diens 

natuurlijke selectie had voor de meeste wetenschappers afgedaan. Er deden tal van alternatieve 

evolutietheorieën opgang. De foetalisatietheorie van Bolk was er één van.  

Zoals Bowler schrijft, was een van de meest dominante alternatieven voor het darwinisme de 

zogenaamde orthogenetische evolutieopvatting. In de kern waren orthogenetici ervan overtuigd 

dat evolutie slechts bestond uit een gedetermineerde evolutie van vormen, een evolutie in een 

vastliggende richting. Ik zal laten zien dat Bolk al vroeg tijdens zijn professoraat orthogenetische 

conclusies uit zijn onderzoek trok. Toen ander onderzoek hem deed besluiten dat de biogeneti-

sche grondwet onjuist moest zijn, stond niets de gedetermineerde foetalisatie van de menselijke 

lichaamsvorm meer in de weg. 

Daarna zal besproken worden hoe de foetalisatietheorie van de menselijke vorm door Bolk gaan-

deweg werd omgevormd tot een retardatietheorie van de menselijke ontwikkeling. Deze trans-

formatie zal in het perspectief geplaatst worden van het opkomend holisme in de Nederlandse 

biologie in het tweede decennium van de 20e eeuw. Naar deze holistische biologie in Nederland 

is door wetenschapshistorici relatief veel onderzoek verricht. Zo is onder andere gewezen op het 

verband tussen het opkomend holisme in Nederland en het lang uitblijven van de zogenaamde 

neodarwinistische synthese.543 Ik zal in dit hoofdstuk niet nader ingaan op deze synthese maar 

laten zien hoe breedgedragen holistische opvattingen onder morfologen uit de kring rond Bolk 

waren en hoop daarna aan te tonen dat ook Bolks foetalisatietheorie holistische trekken vertoon-

de. 

Tijdens de transformatie tot retardatietheorie in de jaren tussen 1918 en 1925 kwam Bolk gelei-

delijk tot het inzicht dat het onmogelijk was om de vorm van het organisme los te zien van zijn 

biologisch functioneren. Ook in deze visie sloot hij aan bij veel holistische wetenschappers. Door 

                                                 
543 Zie Theunissen, Eugène Dubois en de aapmens van Java; idem, ‘Jan Boeke en de harmonie van het organisme’; idem 
en Donath, ‘De plaats van de morfologie in de Nederlandse zoölogie’. Door deze synthese tussen de natuurlijke 
selectie als kern van het darwinisme en de experimentele erfelijkheidsleer, die in de Angelsaksische wereld plaats-
vond in de jaren 1920, herwon het darwinisme als verklaringsmodel voor het ontstaan van soorten weer aan zeg-
gingskracht. In Nederland vond de acceptatie van deze synthese in bredere kring echter pas plaats in de jaren 1950. 
Een belangrijk kenmerk van de holistische benadering was een afkeer van het ‘kille’ mechanistisch-materialistisch 
onderzoek dat het leven reduceerde tot fysisch-chemische reacties. De selectietheorie van Darwin werd doorgaans 
door de holisten beschouwd als onderdeel van dit reductionisme.  
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het besef van die eenheid van vorm en functie veranderde zijn in de kern orthogenetische theorie 

van foetalisatie in een biologische theorie van retardatie.  

Het hoofdstuk sluit af met een discussie over de vraag of Bolk en de andere holistische anato-

men gezien hun overtuiging van eenheid tussen vorm en functie nog steeds gezien kunnen wor-

den als morfologen, of dat een andere benaming wellicht beter past. 

 

1: Segmentale anatomie en evolutionaire morfologie 

1.1 Bolk, Ruge en de prijsvraag 

In september 1892 sprak de rector van de Amsterdamse universiteit, de patholoog B.J. Stokvis, 

tijdens de feestelijke opening van het academisch jaar vol bevlogenheid de jonge kandidaatsarts 

Bolk toe vanwege het winnen van de gouden medaille voor het beantwoorden van een academi-

sche prijsvraag. “[W]ilt ge nu weten waarom U de overwinning ten deel viel? (...) Het was, omdat 

gij blaaktet van het edelste vuur, dat er gloeit in de borst van de jongeren en ouderen, van de vu-

rige aandrift, om te zoeken, te zoeken, en nog eens te zoeken! (...) Blijve die liefde voor weten-

schappelijk onderzoek U steeds bezielen!”544 

De prijsvraag, die in mei 1891 door de medische faculteit was uitgeschreven en van Georg Ruge 

afkomstig was geweest, verlangde een anatomisch onderzoek naar de precieze innervatie van het 

bovenbeen. “Mochten daarbij variëteiten gevonden worden, zoo wenscht de Faculteit zooveel 

mogelijk de redenen daarvoor aangewezen te zien.”545 

Bolks inzending, onder het motto “Felix qui rerum potuit cognoscere causas”, was de enige ge-

weest. Hoewel Bolk zich beperkt had tot de segmentale innervatie van de spieren en die van de 

huid van de onderste extremiteit buiten beschouwing had gelaten, oordeelde Ruge: “De schrijver 

heeft terecht begrepen dat de faculteit in de eerste plaats de varieteiten in de innervatie (…) wilde 

vastgesteld zien, en heeft daarom zijn onderzoek over vele lijken uitgestrekt (…) [T]alrijke nieu-

we feiten kwamen daarbij aan het licht, zoodat onze kennis van het menschelijk lichaam door dit 

onderzoek niet onbelangrijk is uitgebreid.”  

Maar dat was niet het enige: “Niet minder heeft de schrijver aan de wensch der faculteit voldaan, 

waar hij de oorzaken der gevonden variëteiten uiteenzet.” Bolk had namelijk ook een aantal apen 

(meerkatten, geslacht Cercopithecus) onderzocht en met de mens vergeleken. Zo was Bolk er vol-

gens Ruge in geslaagd “de vormveranderingen van het organisme aan te toonen, die de waarge-

nomen afwijkingen van spieren en zenuwen veroorzaken en die aan de grens van den romp en 

de benedenste extremiteit zeer aanzienlijk zijn”546 

Zoals ik in hoofdstuk 3 liet zien, bestond er geen discussie over de oorspronkelijke segmentale 

opbouw van het dierlijk en menselijk lichaam. Deze segmentatie was door differentiatie en speci-

alisatie van de diverse lichaamsdelen tijdens de verdere embryonale ontwikkeling gaandeweg ver-

dwenen. Was het traceren van de loop van de zenuwen die spieren en huid innerveerden voor de 

kliniek en het fysiologisch onderzoek een belangrijk doel, voor Bolk maar ook voor zijn leer-

meester Ruge waren die resultaten eerder een middel. Het hogere doel was inzicht te krijgen in 

                                                 
544 Jaarboek der Universiteit van Amsterdam van 1891/1892 5. 
545 Jaarboek der Universiteit van Amsterdam van 1890/1891 88. 
546 Jaarboek der Universiteit van Amsterdam van 1891/1892 62. 
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de morfogenese van het lichaam. Alleen zo kon namelijk de oorspronkelijke segmentale aanleg 

van het menselijk lichaam worden ontrafeld.547  

Er was echter nog een dieperliggend doel van het segmentaal-anatomisch onderzoek. Voor zo-

wel Ruge als diens voorganger Fürbringer gold niet zozeer de strikte morfogenese van het men-

selijk lichaam als drijfveer voor het segmentatie onderzoek, maar eerder algemene evolutionair-

morfologische kwesties. In dit doel zou Bolk zijn meester volgen. 

Ruge was als assistent van Gegenbaur al geïnteresseerd geraakt in variaties van het menselijk li-

chaam en het verband hiervan met de bouw van ‘lagere’ primaten. In 1878 publiceerde hij een 

onderzoek naar de vergelijkende anatomie van de spieren in de voetzool, in 1884 een studie naar 

de variaties in de slagaders van de menselijke bovenarm.548 Steeds meer legde hij zich toe op de 

variaties in spier- en zenuwstelsel bij aap en mens. Om deze vaak zeer geringe en moeilijk her-

kenbare variaties te ontdekken ontwikkelde Ruge een minutieuze prepareervaardigheid. Wat dit 

betreft gold hij dus als een voorbeeld voor zijn leerling Bolk. Dat Ruge een echte liefhebber was 

van het prepareren kwam al bij zijn benoeming in Amsterdam ter sprake.549 Het wetenschappelijk 

belang ervan  noemde Ruge zelf al in zijn prepareerhandleiding. 

In zijn Amsterdamse periode legde Ruge zich toe op de zogenaamde ‘rompwandverkorting’ bij 

de zoogdieren.550 Net als Haeckel, Gegenbaur en de meeste andere evolutionaire morfologen, 

vatte Ruge de evolutie op als een progressief ontwikkelingsproces. Een van de eigenschappen die 

de progressieve evolutie van de zoogdieren kenmerkte, was een steeds korter wordende romp: bij 

het opklimmen tot de hoogst ontwikkelde primaten en de mens was het aantal lichaamssegmen-

ten stelselmatig afgenomen. Behalve op basis van aantallen wervels had Ruge dat vastgesteld aan 

de hand van het spier- en zenuwstelsel.  

Deze zogenaamde cataplasie (het niet meer tot ontwikkeling komen) van segmenten was een al-

gemeen biologisch principe, dat als “concentratie van het organisme” werd aangeduid. Andere 

voorbeelden hiervan waren te vinden in het aantal schedelbeenderen en tanden: naarmate de 

evolutie opklom was ook het aantal hiervan steeds kleiner geworden.  

Het was vanwege zijn interesse in de segmentale rompwandverkorting dat Ruge de prijsvraag 

uitschreef waar Bolk zijn antwoord op instuurde. “U viel het voorrecht ten deel, enkele nieuwe 

feiten te ontdekken en den samenhang van bepaalde verschijnselen op ontleedkundig gebied in 

een nieuw licht te stellen,” sprak Stokvis tegen Bolk.551 Om welke ‘verschijnselen’ ging het hier? 

Bolk had goed begrepen dat het Ruge in zijn prijsvraag in hoofdzaak ging om het in kaart bren-

gen van de variëteiten in de innervatie van de spieren en daarnaast om iets over de oorzaken van 

die variatie te weten te komen.  

“In de overtuiging, dat individueele ontwikkelingstrappen, bij den mensch slechts door vergelij-

king met overeenkomende toestanden bij dieren verklaard kunnen worden,” had Bolk dus “ver-

schillende exemplaren van cercopitteens (=Cercopithecus) onderzocht, om ook hier eerst de voor-

                                                 
547 Bolk, ‘Die Segmentaldifferenzirung des menschlichen Rumpfes und seiner Extremitäten I’ (1898) 466-467. 
548 Ruge, Entwicklungsvorgänge an der Muskulatur des menschlichen Fußes’(1878); idem, ‘Untersuchungen über die 
Extensorengruppe am Unterschenkel und Fuße der Säugethiere’(1878); idem, ‘Beiträge zur Gefäßlehre des Men-
schen’ (1884); idem, ‘Über die Gesichtsmuskulatur der Halbaffen’ (1886). 
549 Zie hoofdstuk 2 paragraaf 4. 
550 Ruge, ‘Der Verkürzungsprocess am Rumpfe von Halbaffen’(1892); idem, ‘Zeugnisse für die metamere Verkür-
zung des Rumpfes bei Säugethieren’ (1893); idem, ‘Verschiebungen in den Endgebieten der Nerven des Plexus lum-
balis der Primaten’ (1893). 
551 Jaarboek der Universiteit van Amsterdam van 1891/1892 5. 



 175 

komende afwijkingen te leeren kennen en daarna de gegevens met die van de mensch te vergelij-

ken.” Zo was hij er in geslaagd “de vormveranderingen van het organisme aan te toonen, die de 

waargenomen afwijkingen van spieren en zenuwen veroorzaken en die aan de grens van den 

romp en de benedenste extremiteit zeer aanzienlijk zijn.”552  

Waarom was voor het in kaart brengen van die ontwikkeling volgens Ruge van belang om de va-

riatie bij een zo groot mogelijk aantal individuen te bestuderen?  

1.2 Vergelijkende anatomie van de individuen 

De studie van variaties was een nieuwe weg die de vergelijkende anatomie was ingeslagen, ver-

klaarde Bolk later in een lezing voor het Amsterdamse dispuutgezelschap voor medische studen-

ten Bis Repetita Placent. Dit gezelschap hield maandelijks bijeenkomsten waar steeds een van de 

leden een voordracht hield, waarna onder leiding van één of meerdere hoogleraren van de facul-

teit werd gediscussieerd.553   

De gewone vergelijkende anatomie, de vergelijking van de bouw van verschillende diersoorten, 

was weliswaar lang toonaangevend geweest in het morfologische onderzoek, maar volgens Bolk 

anno 1895 op haar retour. Dit kwam door de embryologie, en vooral de experimentele ontwikke-

lingsleer. Helemaal had de vergelijkende anatomie echter niet afgedaan. In navolging van zijn 

leermeester Ruge wees Bolk op de nieuwe vorm van vergelijkende anatomie, die van variaties 

tussen individuen binnen een soort. Deze variatie in kenmerken was voor de morfoloog van 

even groot belang als de soortverschillen, bezwoer Bolk. Net zoals dat bij de afzonderlijke soor-

ten mogelijk was, kon met behulp van variatiestudies ook binnen een soort één continue reeks 

geconstrueerd worden van minst naar meest progressieve individuen.  

De bouw van de individuen van een soort schommelde rond een bepaald gemiddelde en bij het 

divergeren van de soorten uit een stamvorm verplaatste deze norm zich langzaam. Die norm 

gold overigens niet zozeer het individu in zijn geheel, maar elk orgaan of systeem afzonderlijk. 

Het was binnen een individu mogelijk dat een orgaan of systeem meer gedifferentieerd was dan 

de norm, terwijl een ander deel wat differentiatie betreft onder de norm viel. In het eerste geval 

sprak men van een progressieve ontwikkeling, in het tweede van regressieve. Een regressief 

kenmerk bij de mens kon in vorm grote overeenkomst vertonen met een soortgelijke structuur 

bij mensapen of nog verdere verwanten. Zo’n kenmerk werd een atavisme genoemd. Een pro-

gressief kenmerk was een aanwijzing dat de evolutie nog in volle gang was. De kern van evolutie, 

het principe dat aan de organische structuur ten grondslag lag, was immers dat over een bepaalde 

tijd “het gelijke steeds heeft voortgebracht niet meer het gelijke, doch een gewijzigde vorm van 

hooger differentiatie. Steeds gaat de natuur opbouwend te werk uit het laagere komend tot het 

hoogere, niet sprongsgewijze, doch geleidelijk.”554 

                                                 
552 ibid. 68. 
553 Manuscript lezing Bolk voor Bis Repetita Placent, circa 1895. AEL, manuscripten Bolk; SAA 30265: 503. In de in-
ventaris van SAA staat de inhoud van nr. 503 omschreven als ‘Gebitsontwikkeling’ (maar zie opmerking omtrent 
deze specificatie). Datering van de lezing gebaseerd op het in de tekst genoemde boek van Hans Driesch en op het 
gegeven dat Bolk aan het slot meldde dat deze bijeenkomst van het dispuutgezelschap vermoedelijk zijn laatste was. 
Bolk haalde zijn artsexamen op 21 november 1896 (LdR).  
554 Manuscript lezing Bolk ca. 1895. AEL, manuscripten Bolk; SAA 30265: 505. In de inventaris van SAA staat de 
inhoud van inv. nr. 505 omschreven als ‘Myologie van de primaten’ (maar zie opmerking omtrent deze specificatie). 
Gebaseerd op overeenkomsten van de inhoud met die van de in noot 12 genoemde lezing (SAA 30265: 503) betreft 
het hier waarschijnlijk een tweede versie of anders een voorstudie van deze lezing (LdR). 
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Zoals al eerder gezegd bleef Bolk na het winnen van de medaille als vrijwillig assistent werkzaam 

op het laboratorium van Ruge. In die jaren werkte hij zijn bekroonde antwoord met hulp van 

Ruge om tot een wetenschappelijke publicatie in het Morphologisches Jahrbuch en deed daarna nieuw 

segmentaal-anatomisch onderzoek waarover hij eveneens in het Morphologisches Jahrbuch publi-

ceerde.555 Hiermee vulde hij Ruge’s onderzoek aan en deelde diens opvattingen. De belangrijkste 

hiervan waren: het belang van de vergelijkende anatomie van variaties voor de segmentale ana-

tomie en het belang van de segmentale anatomie voor de studie van de rompwandverkorting en 

daarmee voor de evolutionaire morfologie. Ook in bredere zin sloot zijn onderzoek en naadloos 

aan bij de evolutionaire morfologie van Haeckel en Gegenbaur: Bolk onderschreef een progres-

sieve evolutieopvatting en Haeckels biogenetische grondwet, en wat betreft methoden was hij 

een waardige opvolger van Ruge in Gegenbaurs vergelijkend anatomische traditie. Tenslotte 

kwam Bolk ten aanzien van overige wetenschappelijke opvattingen vooral overeen met Ernst 

Haeckel.  

2: Vroege wetenschappelijke opvattingen 

2.1 Darwin de god, Haeckel de profeet 

Als student was Bolk een fervente voorvechter van het darwinisme. Uit studentenlezingen en 

inzendingen in het studentenblad Propria Cures blijkt dat hij ook in zijn aanbidding van Darwin 

op Haeckel leek. In Propria Cures had hij gepleit voor meer aandacht voor Darwins leer in het 

curriculum, wat hem op kritiek kwam te staan van ene V.B., die meende dat die leer al voldoende 

behandeld werd. Bovendien was hij allerminst overtuigd van de waarheid van de evolutie die 

voerde van “lillend protoplasma tot den denkenden, gevoelenden mensch.”556 Bolk antwoordde 

verbaasd: erkende inmiddels niet iedereen Darwins theorie als een ware wetenschappelijke theo-

rie die de mens van het voetstuk van de oppermacht had gestoten en in plaats hiervan banden 

van verwantschap had geboden? Bolk aanbad Darwin naar eigen zeggen.557 

Bolks visie op de evolutie kwam nog op een ander belangrijk punt met Haeckel overeen, name-

lijk in het bewijs voor een monistische wereldbeschouwing. Dat blijkt uit een studentenlezing uit 

1894. Bolk wees zijn toehoorders op de wetenschappers uit het midden van de eeuw, zoals Dar-

win, die vervuld waren met “goddelijk diepe gedachten.”558 Darwins’ grote wetenschappelijke 

licht had voor de organische natuur de wetmatigheid ontrafeld net zoals Newton dat eerder al 

voor de anorganische natuur had gedaan.559 Daarmee was de mens van zijn voetstuk van uniciteit 

gestoten en was hem ontnomen dat hij een “schepsel sui generis”560 was.  

Volgens Bolk was Lamarck de eerste die het dualisme tussen organische en anorganische natuur 

trachtte te overbruggen door te stellen dat “alle levensverschijnselen berusten op physische of 
                                                 
555 Bolk, ‘Beziehungen zwischen Skelet, Muskulatur und Nerven der Extremitäten, dargelegt am Beckengürtel, an 
dessen Muskulatur sowie am Plexus lumbo-sacralis’ (1894); idem, ‘Rekonstruktion der Segmentirung der Gliedmas-
senmuskulatur, dargelegt an den Muskeln des Oberschenkels und des Schultergürtels’ (1895); idem, ‘Die Sklerozonie 
des Humerus’ (1895). 
556 Propria Cures 14-10-1890, 54 
557 Propria Cures 21-10-1890, 70-71. 
558 Manuscript lezing Bolk voor Bis Repetita Placent, 1894. AEL, stukken betreffende de benoeming van L. Bolk aan 
de Universiteit van Amsterdam; SAA 30265: 451. Deze lezing heeft hier echter niets mee van doen (LdR). Citaat 
afkomstig van pagina 3 (mijn nummering in kopie). 
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chemische grondslagen die een uiting is v/d organische materie.”561 Maar Lamarck kon met zijn 

theorie niet de oorzaak van die evolutie aangeven, zo stelde Bolk En dat nu was de grootste ver-

dienste van Darwin: diens evolutietheorie had de mechanische oorzaak van de veranderlijkheid 

van soorten aan het licht gebracht, namelijk de ‘natuurlijke teeltkeus’, en daarmee de eenheid tus-

sen de organische en anorganische materie aangetoond. Darwins Origin of Species moesten we be-

schouwen als een waardige pendant van de bijbel.562 Of eigenlijk was het boek boven de bijbel 

verheven, want Bolk was overtuigd dat “de darwinist uit een zedenkundig oogpunt hoger dan 

zijn tegenstander” stond.563  

Bolks religieus darwinistisch fanatisme valt wellicht voor een deel te verklaren uit zijn afkomst. 

Al eerder (in hoofdstuk 4 paragraaf 3.7) is aan bod gekomen dat Bolk had weten te ontkomen 

aan de wens van zijn vader om theologie te gaan studeren en zich tijdens zijn studie geneeskunde 

vol op de wetenschap had gestort. Het heeft er veel van dat hij zich aan zijn religieuze afkomst 

had ontworsteld en voor een ‘nieuwe’ religie had gekozen. Bolk ging ver in zijn overtuiging van 

de juistheid van Darwins leer: de ware darwinist zou het accepteren als hij zelf in zijn struggle for 

life aan het kortste eind trok. De strijd van de mens ging echter niet alleen om overleven, maar 

ook om “elk voor zijn deel bij te dragen om de menschheid tot meerder ontwikkeling op te voe-

ren.” Een doelbewuste strijd van de mens voor meer ontwikkeling. Genieten van het grootste 

geluk, dat was teleologische christelijke ethiek.564 Evenmin was het leven volgens de jonge Bolk 

overigens een streven naar een “utopia van algeheele gelijkheid” dat de massa door het socialis-

me voorgespiegeld werd.  

2.2 Kritiek op wetenschap zonder filosofie 

Het doel van de lezing uit 1894 was echter niet enkel om een ode aan Darwin te brengen. Vooral 

diende ze om kritiek te uiten op de wetenschappers van zijn tijd. Want vergeleken met het mid-

den van de 19e eeuw, toen grote lichten als Darwin, Helmholz, Schwann en Broca ieder op hun 

eigen terrein baanbrekende wetenschappelijke theorieën vormden, staken de jaren 1890 schril af. 

Waar waren soortgelijke heldere geesten in zijn tijd? 

Bolk verzuchtte dat het grote licht van vooral Darwins evolutietheorie de wetenschappers van 

zijn tijd had verblind: ze konden niets anders dan de nieuw waargenomen verschijnselen in pas-

sen in deze heersende theorieën: “meermalen vraag ik mij af, waarom toch dat toetsen van elk 

speciaal geval aan de algemeene wetten.”565 Het had een eindeloze stroom triviale nieuwe feitjes 

tot gevolg.  

De kritiek richtte Bolk niet op een groep onderzoekers in het bijzonder maar hij zal er zeker ook 

de embryologen en evolutionaire morfologen mee bedoeld hebben. Zoals ik al liet zien was Bolk 

op de hoogte van het op zijn retour zijn van de vergelijkende anatomische methode van Gegen-

baur. En als er iets een stroom aan nieuwe feiten had opgeleverd was het wel de vergelijkende 

anatomie en embryologie.  

Wat moesten die wetenschappers volgens Bolk doen? Ze moesten in ieder geval stoppen met de 

concurrentiestrijd om zo snel mogelijk nieuwe feitjes te publiceren. Bij wetenschap kwam meer 
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kijken, namelijk filosofie. Door alleen maar feiten bijeen te brengen om de grote theorieën te on-

dersteunen, filosofeerden de onderzoekers niet over alternatieve verklaringen. “[V]ele mogen 

thans de steenenbrengers zijn, weinig zijn de bouwmeesteren.”566 Men moest maar eens een 

voorbeeld nemen aan Darwin zelf: al vanaf 1831 had hij het selectiebegrip in zijn hoofd, de vol-

ledige theorie publiceerde hij pas in 1859.  

Aan het einde van de lezing vroeg Bolk zich voorzichtig af of de darwinistische filosofie niet 

voor uitbreiding vatbaar was. Waren er niet ook andere oorzaken naast selectie die de vorm kon-

den doen veranderen? Had Herbst niet ontdekt dat lithium toegevoegd aan zee-egeleieren ge-

zorgd had voor dieren die totaal anders gevormd waren dan normaal? Vormverandering dus 

zonder dat er selectie aan te pas was gekomen.  

Bolk riep op tot het verzamelen van zo veel mogelijk van dit soort feiten. Niet om de darwinisti-

sche theorie onderuit te halen, zoals een steeds groter wordende groep jonge biologen dat pro-

beerde. Zij stonden weliswaar achter de evolutie, maar ontkenden de waarde van het darwinis-

tisch begrip selectie.567 Van deze groep was de Duitse embryoloog Hans Driesch (1867-1941) de 

grootste “reactionair (...) tegen de selectieleer.”568 Aldus schetste Bolk het begin van een revolutie 

tegen het darwinisme, die na de eeuwwisseling alleen maar groeide (zie paragraaf 4.4). Zelf wilde 

Bolk zover niet gaan. Hij wilde dat met die nieuwe feiten in de hand gefilosofeerd zou gaan wor-

den over het formuleren van een nieuw beginsel dat de vormwording en ontwikkeling kon bepa-

len, dat een aanvulling kon zijn op de selectieleer.569  

Aan het belang van filosoferen om tot een nieuwe theorie te komen bleef Bolk zijn leven lang 

vasthouden. Naast zijn zucht om steeds tot nieuwe wetenschappelijke theorieën te komen ver-

klaart het ook het vaak speculatieve karakter van zijn eigen wetenschappelijke ideeën. De theorie 

over de functielokalisatie in het cerebellum uit het vorige hoofdstuk is hiervan een mooi voor-

beeld. “[E]lke biologische theorie heeft de observatie tot vader en de phantaisie tot moeder.”570  

2.3 De functie bepaalt de vorm 

Hoewel de nieuwe ontwikkelingen in de jaren 1890 Bolk dus niet ontgingen en hij hier de wens 

uit putte tot nieuwe wetenschappelijke synthesen, bleven zijn onderzoek en opvattingen toch 

vooral aansluiten bij de evolutionaire morfologie van Haeckel en Gegenbaur. Zo is er nog een 

punt waarin Bolks opvattingen aansloten bij die van Haeckel, namelijk in het verband dat hij tus-

sen vorm en functie en materie en vorm legde.  

Bolk was het antwoord op de eerder genoemde prijsvraag begonnen met een citaat van de mate-

rialistische filosoof Ludwig Büchner: “Die Form ist ein Resultat, kein Prinzip.” Bolk was over-

tuigd dat de vorm ontstond door de gezamenlijke werking van verschillende invloeden.571  

                                                 
566 ibid. 5 (mijn nummering). 
567 Manuscript lezing Bolk ca. 1895. AEL, manuscripten Bolk; SAA 30265: 505 (zie noot 13). 
568 Manuscript lezing Bolk voor Bis Repetita Placent, circa 1895. AEL, manuscripten Bolk; SAA 30265: 503 (zie noot 
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569 Manuscript lezing Bolk voor Bis Repetita Placent, 1894, 41 (mijn nummering). AEL, stukken betreffende de be-
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570 Bolk, ‘De beteekenis der bevruchting in verband met beschouwingen over den natuurlijken dood’ (1904) 140. 
571 Bolk, Bijdrage tot de kennis van de Innervatie der huid en der spiergroepen aan het bovenbeen van den Mensch - Antwoord op de 
door de geneeskundige faculteit der Amsterdamsche Universiteit uitgeschreven prijsvraag op 1 mei 1891. Archief Senaat UvA, stuk-
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Deze visie sloot ook aan bij die van Haeckel. Aansluitend op zijn monistische levensbeschou-

wing was voor Haeckel een mechanische visie op levende wezens de enige juiste. Net als de le-

venloze natuur werd ook de levende bepaald door een eindeloze keten van oorzaak en gevolg. 

Deze keten leverde een aantal elkaar hiërarchisch opvolgende wetten op, die ieder opgevat moes-

ten worden als een gegeneraliseerd empirisch gegeven met een voor Haeckel duidelijk aanwijsba-

re oorzaak. Zo was de progressieve ontwikkeling van de levensvorm een wet, een onbetwistbaar 

feit dat zowel door paleontologie, de individuele ontwikkeling als de verspreiding van de levens-

vormen op aarde werd ondersteund. Volgens Haeckel moest in alle drie gevallen de oorzaak van 

deze progressieve ontwikkeling gezocht worden in Darwins natuurlijke selectie. Deze selectie 

was volgens Haeckel op zijn beurt weer het gevolg van een interactie van twee hoger in de hië-

rarchie staande wetten of invloeden, namelijk adaptatie en overerfbaarheid. Beiden waren op hun 

beurt weer de uiting van fysiologische processen en daarmee dus het gevolg van nog hoger 

staande functionele oorzaken. Adaptatie was het gevolg van de noodzaak van het organisme om 

zich te voeden, en overerfbaarheid het gevolg van de noodzaak tot voortplanting.572 Voeding en 

voortplanting nu, waren gebaseerd op dezelfde fysische en chemische processen die ook in de 

levenloze natuur plaatsvonden. Deze aaneenschakeling van oorzaken en gevolgen laat ook zien 

hoezeer in Haeckel’s interpretatie van Darwins selectie het lamarckistische principe van de over-

erfbaarheid van door functionele aanpassing verworven eigenschappen naar voren komt.  

Ook voor Bolk bepaalde de functie de vorm. In zijn studentenlezing bij Bis Repetita Placent sloot 

hij zich aan bij de brede opvatting van de fysiologie die de oude (niet-reductionistische) fysiolo-

gen (zie hoofdstuk 1) en de morfologen (zoals Rosenberg, zie hoofdstuk 2) hanteerden. Vorm-

wording was het resultaat van een belangrijke lichaamsfunctie, namelijk de voortplanting en ont-

wikkeling (ontogenese).573  

Vooral in zijn inaugurele rede, De morphotische eenheden van het lichaam uit 1898, besprak Bolk hoe 

de verschillende levensfuncties hun uitwerking hadden op de vorm van het lichaam. De verde-

ling van deze functies - Bolk sprak van arbeidsdeling - had op verschillende niveaus van het li-

chaam zijn effect gehad. Bolk: “Het grondbeginsel (...) is hetzelfde, nl. den vorm [is] te beschou-

wen als eene aanpassing aan de functie, de ontwikkeling van een hoogeren vorm uit een lageren, 

als berustend op eene synthese van morphotische eenheden, met de daarop volgende verdeling 

van den physiologischen arbeid over dezelve.”574 Uit welke verschillende eenheden van vorm was 

het lichaam opgebouwd? Voor Bolk waren de celorganellen de vormeenheden van de eerste orde 

en de cellen die van de tweede. Een orgaan was echter geen eenheid van vorm maar een groep 

cellen die samen een eenheid van functie vormden. Verschillende organen vormden samen weer 

een andere eenheid van functie, namelijk het orgaansysteem, terwijl voor Bolk de op de cel vol-

gende morfotische eenheid het segment was. De eenheden van vorm kwamen dus niet noodza-

kelijk overeen met de eenheden van functie. 

Ook wat betreft deze indeling kwam Bolk aardig overeen met Haeckel. Deze hanteerde een hië-

rarchische indeling die in totaal uit zes verschillende levenseenheden bestond, van de cel als 

kleinste tot de kolonie van organismen als grootste. Bij Haeckel was echter iedere eenheid tege-
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lijkertijd een morfologische eenheid met een karakteristieke vorm, een fysiologische eenheid die 

in staat was de levensfuncties in stand te houden en een genealogische eenheid in de tijd, met een 

bepaalde levensduur.575  

Wel moet gezegd worden dat voor zowel Bolk als Haeckel - net als overigens voor andere evolu-

tionaire morfologen - gold dat ze weliswaar stelden dat de vorm een uitdrukking was van de 

functie, maar dat dit functionele aspect, inclusief Haeckels uitgebreide hiërarchische indeling van 

wetten en ketens van oorzaak en gevolg grotendeels een abstract theoretisch kader was dat de 

morfologische onderzoekspraktijk van alledag nauwelijks raakte. Die beperkte zich toch hoofd-

zakelijk tot de bestudering van de vorm en vormevolutie. 

2.4 Antimaterialisme 

Hoewel Bolk zijn antwoord op de prijsvraag nog met een citaat van de materialistische filosoof 

Büchner opende, ontwikkelde hij later gaandeweg een aversie tegen het materialisme. Waar-

schijnlijk begon deze weerzin in de periode rond zijn benoeming als hoogleraar, maar het precie-

ze moment en de aanleiding zijn niet aan te wijzen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de ma-

nuscripten van lezingen waaruit dit groeiend antimaterialisme spreekt, niet gedateerd zijn.576  

In zijn inaugurele rede zijn bij Bolk echter ook nog duidelijk materialistische opvattingen te be-

speuren. Zo is hij van mening dat de celorganen “alle van eenzelfde natuur, eenzelfde chemische 

samenstelling [zijn]. [D]e differente functies die in het cellichaam zetelen [zijn] slechts de uit-

drukking van differente groeperingswijzen dezer eenheden. Dit is voor hem, die ook aan de ge-

organiseerde natuur een in zijn vorm onveranderlijk grondelement wil onderschuiven, wel de 

meest aantrekkelijke opvatting.”577 Hierin is dus nog duidelijk een eenheid tussen levende en le-

venloze natuur te zien. Maar in een van de ongedateerde manuscripten stelde hij juist dat het 

protoplasma een georganiseerd geheel was, een morfologische eenheid waarvan niet alle delen 

gelijkwaardig waren, maar bestonden uit werkelijk gedifferentieerde organen. De vraag of de 

chemie het protoplasma synthetisch kon opbouwen deed niet meer ter zake: een substantie kon 

nagemaakt worden, maar een vorm, een orgaan niet. Hiermee leek Bolk dus afstand te nemen 

van de materialistische gelijkheid van leven en niet-leven.  

Nog kritischer was Bolk in een ander fragment. Een ijdel pogen vond hij het streven van de 

adepten van het “bekrompen materialisme” om het leven te herleiden tot dezelfde fysico-

chemische of mechanische krachten die ook in de dode natuur worden waargenomen. Niet dat 

Bolk hiermee het vitalisme predikte. Hij was het weliswaar a priori eens met de opvatting dat het 

leven en niet-leven op dezelfde krachten gebaseerd waren, maar hij ontkende de mogelijkheid 

om dit ooit met exacte wetenschappelijke methoden vast te stellen. De reden was dat de mens in 

de natuur niet de werking van krachten waarnam, maar alleen de uitwerking ervan: effect in plaats 

van proces. We namen slechts indrukken van effecten waar, de werking van die natuurkrachten 

zelf viel buiten onze waarneming en zou daarmee ook nooit van ons bewustzijn deel kunnen 
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uitmaken. En dus was het onmogelijk om iets zinnigs te zeggen over de identiteit van de krach-

ten in beide rijken. Omdat het in de natuurfilosofie ongeoorloofd was om uit de identiteit van de 

effecten die van de oorzaken te deduceren, redeneerde Bolk, was ook de vraag naar de identiteit 

van de krachten een onjuist gestelde en was de poging om die identiteit te bewijzen ijdel. Hierin 

is de visie van Immanuel Kant te herkennen.  

Bolk vond dat de materialistische fysico-biologen zich de vraag moesten stellen of het effect van 

de krachten in beide rijken hetzelfde was. Deze effecten vielen wel binnen ons bewustzijn en 

konden dus wel vergeleken worden. En aangezien volgens Bolk het effect van een oorzaak direct 

afhankelijk was van het substraat waarop de oorzaak werkte, leidde de vraag naar het effect als 

vanzelf naar de vraag of het substraat waarop in beide rijken de krachten werken, identiek was. 

En dat was niet zo volgens Bolk: voor de anorganische wereld was het substraat de materie, voor 

de organische de vorm. Van dit onderscheid gaven de materialistische biologen zich geen reken-

schap. Voor hen bestond slechts stof. Ze waren er te weinig van doordrongen dat naast de stof-

eigenschappen die ons door de chemie en fysica werden geleerd er ook vormelijke eigenschap-

pen bestonden die niet kwantitatief, maar kwalitatief verschilden van de stoffelijke eigenschap-

pen. De vorm als het ondeelbare element der organische functies werd door hen volledig gene-

geerd en in plaats hiervan stelden ze zich tevreden met de opvatting: omdat geen vorm denkbaar 

is zonder stof, omdat elke vorm opgebouwd is uit stof, heeft bij gevolg ook de vorm de eigen-

schappen van stof.  

Tenslotte, ook aan de zekerheid dat de functie de vorm bepaalde begon Bolk te twijfelen. En ook 

hier is niet goed aan te geven wanneer dat precies gebeurde. De functionele correlatie tussen ce-

rebellumontwikkeling en die van het spierstelsel die Bolk in 1903 ontwikkelde was duidelijk ge-

baseerd op de overtuiging dat functionele adaptatie de vorm bepaalde: hoe prominenter de spier-

groepen van een dier des te prominenter de coördinerende cerebellumdelen. Maar zoals ik hierna 

zal laten zien, was Bolk al eerder tot de conclusie gekomen dat de evolutie van de vorm ook op 

een andere manier verklaard kon worden dan door functionele adaptatie.  

3: De aanloop tot foetalisatie 

3.1 Bouwstenen van foetalisatie 

Vrij kort na zijn benoeming als hoogleraar verruilde Bolk het segmentaal-anatomisch onderzoek 

voor andere morfologische gebieden. De meeste hiervan bleken vruchtbaar genoeg om hem de 

rest van zijn leven bezig te houden. Zoals ik al liet zien raakte hij door de studie naar de hersenen 

van orang-oetans (1902) in het neuro-anatomisch cerebellumonderzoek verzeild. Daarnaast ver-

scheen in 1900 zijn eerste antropologische studie en startte hij in datzelfde jaar een serie primato-

logische onderzoekingen (‘Beiträge zur Affen-Anatomie’). In 1906 tenslotte verscheen zijn eerste 

onderzoek op het gebied van de evolutie van het (menselijk) gebit.  

Vooral het primatologisch onderzoek en het vroege onderzoek naar het gebit leverden de bouw-

stenen voor Bolks eerste versie van zijn foetalisatietheorie zoals hij die ontvouwde in zijn recto-

raatslezing uit 1918. Die bouwstenen betroffen niet zozeer de empirische gegevens zelf, de resul-

taten uit het onderzoek tussen ruwweg 1900 en 1917. In mijn optiek waren het veeleer de inter-

pretaties van die ‘feiten’ – in Bolks eigen bewoordingen het onmisbare gefilosofeer, of de fanta-

sie - die de bouwstenen voor de theorie zouden vormen. 
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Ik streef hiermee het tegenovergestelde na als Gould in Ontogeny and Phylogeny. Gould, die zelf ge-

loofde dat een ‘general, temporal retardation of development has clearly characterized human evolution,’578 wil-

de om die reden Bolks feiten loskoppelen van diens evolutionaire opvattingen en ze als waarde-

volle data op zichzelf laten spreken.579 Ik wil tonen dat die verzamelde feiten onmogelijk los te 

zien zijn van de veranderingen in opvattingen over evolutie, omdat feit en interpretatie van het 

ene onderzoek bijdroegen aan de keuze voor het andere.  

In de periode 1900-1917 trok Bolk dus een aantal conclusies uit studies die later de werkelijke 

bouwstenen bleken bij de formulering van de foetalisatietheorie. Allereerst betrof dat een veran-

dering in de overtuiging waar de drijvende kracht van evolutie vandaan kwam en de opvatting 

dat de menselijke vorm eigenschappen kon bezitten die ongunstig waren voor het individu, maar 

wel gunstig voor de soort als geheel, omdat ze uiting waren van progressie. Ten tweede de notie 

dat de mogelijkheid bestond als volwassen individu of soort foetale of juveniele kenmerken te 

behouden. En tenslotte het besef dat Haeckels biogenetische grondwet niet klopte.  

3.2 Wat drijft de evolutie? 

Een van de eerste veranderingen in het denken van Bolk die zijn basis vond in eigen onderzoek, 

was het aannemen van de mogelijkheid van orthogenetische evolutie, een van binnenuit gestuurd 

doelgericht streven naar progressie. Zoals ik hierboven schetste had het segmentaal-anatomisch 

onderzoek bij individuen hem getoond hoe groot de variatie voor sommige afzonderlijke anato-

mische kenmerken kon zijn en dat deze variatie een uiting was van het naar progressie strevende 

proces van evolutie. De argumentatie hiervoor was de overduidelijke toename van complexiteit 

die kon worden waargenomen in de stamboom van het leven, van eencellige tot mens. De Duitse 

evolutionair-morfologische school zocht de verklaring voor deze progressie in het lamarckisti-

sche principe van functionele aanpassing.580  

Het is een kleine stap van het aannemen van een dergelijk functioneel gedreven progressie naar 

een opvatting dat krachten in de organismen zelf verantwoordelijk zijn voor dit streven naar 

progressie. In dat laatste geval zou de evolutie werkelijk een evolutie, ontvouwing, zijn, namelijk 

een ontwikkeling van een in principe gedetermineerd proces.  

Zover ging Bolk aanvankelijk niet, maar in zijn vroegste studies als jonge hoogleraar in de perio-

de 1899-1900 maakte hij toch een voorzichtige stap van progressieve evolutie als proces naar 

progressieve evolutie als doelgericht proces. Aanleiding hiervoor was een nauwkeurige studie van 

de menselijke halswervels. In hoeverre was de grens tussen hals en hoofd onderhevig aan varia-

tie?  

De algemene opvatting was dat deze grens vanaf het ontstaan van de klasse der reptielen ge-

fixeerd was. Grote morfologen als Fröriep en Fürbringer hadden dit door de vergelijking van alle 

klassen van gewervelde dieren geconcludeerd. Vóór het ontstaan van de reptielen was de grens 

nog labiel geweest: bij de fylogenetische ontwikkeling van de vissen had de schedel voortdurend 

halssegmenten in zich opgenomen, waardoor de grens tussen hoofd en hals zich aanvankelijk 

steeds meer naar achter verplaatste. Maar vanaf het reptielstadium waren de bovenste twee hals-
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wervels zo gespecialiseerd in functie geworden, dat de grens tussen hoofd en hals daarmee verder 

vastlag.  

Bolk kwam tot een andere conclusie, gebaseerd op nauwgezet vergelijkend anatomisch onder-

zoek, in dit geval van een groot aantal menselijke eerste halswervels en enkele van mensapen. De 

menselijke wervels vertoonden vrij veel variatie in vorm, en deze konden worden gerangschikt in 

atavistische (regressieve) en progressieve variaties.581 Bij de hoogste geslachten van de primaten 

zag Bolk dat de atlas een regelmatige reductie onderging. “De verschillende phasen van dit re-

ductieproces leert men kennen uit de anomalieën van deze wervel bij den mensch.”582 De pro-

gressieve variaties van de menselijke atlas kenmerkten zich door een nog verder gaande reductie. 

Na bestudering van de zeldzame gevallen van vergroeiing en fusie tussen atlas en achterhoofd 

besloot Bolk dat de variaties moesten worden beschouwd als verschillende fasen van een assimi-

latieproces van het eerste segment met de schedel. De grens tussen hals en hoofd was dus hele-

maal niet gefixeerd. Het assimilatieproces was volgens Bolk dan ook niet gestopt, maar alleen 

lang latent gebleven in de fylogenese. “Het komt mij voor, dat het in de klasse der primaten zijn activiteit 

herwonnen heeft.”583 Bolk besloot: niet omdat de eerste halswervels zich in functie specialiseerden 

stopte de verdere assimilatie, maar juist doordat de assimilatie stopte konden die eerste wervels 

zich in vorm differentiëren. Bolk draaide oorzaak en gevolg om en er moest dus een andere fac-

tor zijn die in dit geval de evolutie stuurde. Iets dus dat weer aan “activiteit herwonnen heeft.” De 

vraag is natuurlijk wat. Hoewel hij het nergens zo stelde is het duidelijk dat Bolk de evolutie op-

vatte als een van binnen uit gestuurd, gedetermineerd proces.  

Bolk zag namelijk ook in dat een deels of volledig met de schedel vergroeide halswervel voor het 

individu zeker geen voordeel bood: de draaibeweging van het hoofd werd er ernstig door be-

moeilijkt. Maar omdat de evolutionaire stamboom duidelijk bewees dat assimilatie progressie be-

tekende, was de nadeligheid voor het individu hieraan ondergeschikt. Bolk: “Het is toch in ons orga-

nisme in het geheel geen onbekend of vreemd verschijnsel, dat variaties, welke (1) aetiologisch van evolutieve natuur 

zijn, of (2) ontwikkelingsprocessen, die van meer algemeene beteekenis het geheele organisme betreffen, gevolgen 

kunnen hebben die voor het individu nadeelig zijn.”584 Er waren wel meer voorbeelden van: zo was de 

eenzijdige aangeboren vergroeiing van de onderste lendenwervel met het heiligbeen progressief 

omdat het een uiting was van het evolutionaire proces van rompwandverkorting, terwijl het indi-

vidu er wel een scoliose van kreeg. Daarnaast bestonden er een groot aantal pathologische ge-

breken aan rug, benen, bekken en  buikorganen die te maken hadden met de opgerichte stand 

van het menselijk lichaam. En wie zou – aldus Bolk – durven beweren dat de opgerichte stand 

van de mens geen progressieve eigenschap was?  

3.3 Persisteren van juveniele en foetale kenmerken  

Het waren resultaten uit eigen morfologisch onderzoek die Bolks progressieve evolutieopvatting 

oprekten. Het gaat in dit geval om de ogenschijnlijk met Haeckels biogenetische grondwet strij-

dige bevinding dat anatomische structuren die onder normale omstandigheden alleen tijdelijk 

                                                 
581 Bolk, ‘De variaties in het grensgebied tusschen hoofd en halswervelkolom bij den mensch en hun beteekenis I’ 
(1899) 627. 
582 ibid. 632. 
583 Bolk, ‘De variaties in het grensgebied tusschen hoofd en halswervelkolom bij den mensch en hun beteekenis III’ 
(1900) 50 (cursivering Bolk). 
584 ibid. 49 (cursivering Bolk). 
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voorkwamen in een foetale of juveniele levensfase konden blijven bestaan in de volwassen vorm. 

Op zich was deze opvatting geen novum. De Duitse morfoloog J. Kollmann (1834-1918) was al 

in 1885 na de bestudering van de axolotl, een merkwaardige Mexicaanse amfibie, van het bestaan 

van een dergelijk verschijnsel overtuigd geraakt. Bij de axolotl bleven bij het groter worden de 

kieuwen en staartvin bestaan, terwijl er wel poten tot ontwikkeling kwamen en het dier uiteinde-

lijk ook geslachtsrijp werd. Neotenie noemde Kollman dit verschijnsel. Bolk zou uiteindelijk het 

persisteren van foetale vormen tot een essentieel onderdeel van zijn foetalisatietheorie maken.  

De eerste maal dat Bolk over het persisteren van foetale vormen nadacht was een toevallige 

vondst de achtergrond: in 1900 kreeg hij het lichaam van een 63-jarige landarbeider op de snijta-

fel dat nogal wat eigenaardig gevormde organen bezat. Deze variaties kwamen sterk overeen met 

toestanden bij een foetus of pasgeborene. Bolks conclusie was dan ook dat ze het gevolg moes-

ten zijn van stilstand in de embryonale ontwikkeling. Naast deze afwijkingen had het lichaam ook 

een aantal variaties die als atavismen konden worden beschouwd. Zo had de maag de vorm van 

die van een gibbon en de lever die van een makaak of meerkat. Het lichaam, zo besloot Bolk, 

had dus twee soorten variaties: de theromorfe atavismen en de variaties door persistentie van em-

bryonale vormen. Maar hadden de twee groepen variaties niet dezelfde hoofdoorzaak? Het leek 

Bolk waarschijnlijk dat de lichaamsvorm als geheel in een bepaalde fase van de ontogenese was 

blijven steken, zodanig dat men “in gewissem Sinne in diesem Manne nur einen vergrößerten 

Fötus zu sehen”585 had.  

Belangrijk bij dit ‘case-report’ is om te beseffen, dat Bolk deze foetalisatie als een unicum be-

schouwde, een regressieve afwijking die vergelijkbaar was met atavistische variaties. Dat was an-

ders in het tweede geval. 

In dit geval was niet een toevallige vondst, maar juist een systematisch onderzoek naar de gebit-

ten in zijn gestaag groeiende collectie apenschedels de aanleiding voor Bolk om tot het aanwezig 

blijven van juveniele kenmerken in de evolutie te besluiten. 

Voor morfologen die onderzoek deden naar de afstamming van de mens en de verhouding tot 

de overige primaten was de fylogenie van de diverse groepen primaten helder: meest primitief 

waren de halfapen, vervolgens kwamen de ‘apen van de nieuwe wereld’, ook wel breedneusapen 

of platyrhine apen, dan de ‘apen van de oude wereld’ (smalneusapen of katarrhine apen), de 

mensapen en helemaal bovenaan de mens, waarbij er dan weer onderscheid gemaakt kon worden 

tussen primitieve en minder primitieve rassen. Ook Bolk twijfelde niet aan deze indeling. Eén 

van de belangrijkste kenmerken waarin de apen van de nieuwe wereld zich onderscheidden van 

de apen van de oude wereld was het gebit. 586 In vergelijking met de platyrhine apen was het aan-

tal tanden bij katarrhinen (inclusief de mens) verminderd. 587 Op zich was die constatering niet 

verbazingwekkend: reductie was voor morfologen immers een belangrijk kenmerk was van pro-

gressie in de evolutie.  

                                                 
585 Bolk ‘Kürzere Mittheilungen aus dem anatomischen Institut zu Amsterdam. I Über die Persistenz fötaler For-
merscheinungen bei einem erwachsene Manne’ (1900) 84. 
586 Bolk, ‘De betrekking tusschen de tandformulen der platyrrhine en katarrhine primaten’ (1906) 751. 
587 ibid. 752. 
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Eén van de tanden die de platyrhine apen wel bezaten maar de apen van de oude wereld niet was 

een derde premolaar.588 De gangbare opvatting onder morfologen was dat bij de ontwikkeling 

van de katarrhine apen uit een platyrhine voorouder die premolaar simpelweg niet meer tot ont-

wikkeling was gekomen. Maar Bolks studie van de apengebitten deed hem tot een andere opvat-

ting besluiten. Naar zijn idee was het gebit van de katarrhine apen ontstaan uit dat van de platyr-

hine “doordat de laatste of derde molaar van deze is verdwenen, eveneens als de laatste of derde 

premolaar, terwijl de derde melkmolaar zijn karakter van tijdelijken tand heeft verloren en ge-

worden is tot blijvenden tand.”589 

Een deel van de veranderingen betrof dus de persistentie van een bij platyrhine apen juveniel 

element. Bolk had meerdere argumenten voor deze hypothese, maar de belangrijkste was wel de 

vorm van de derde melkkies bij de Zuid-Amerikaanse apen. Die leek meer op een eerste blijven-

de kies dan op de andere melkkiezen. Bij het wisselen werd bij de Zuid-Amerikaanse apen deze 

volgens Bolk functioneel hoger ontwikkelde kies vervangen door de derde premolaar, die eigen-

lijk minder ontwikkeld was. Met de wisseling ging het gebit van de Zuid-Amerikaanse apen er 

dus op achteruit. Persistentie van de derde melkmolaar zou winst betekenen voor het functione-

ren van het gebit. Dat was dan ook wat volgens hem gebeurd was bij de evolutionaire overgang 

van platyrhine naar de ‘hogere’ katarrhine apen: de derde melkmolaar van de platyrhinen was 

persistent geworden en tot eerste molaar gepromoveerd. De derde premolaar van de platyrhine 

brak niet meer door, behalve een enkele keer. In dat geval betrof het een atavistische tand tussen 

de eerste molaar en de tweede premolaar. 

De persistentie van het juveniele kenmerk betekende een verbetering en was daarmee niet in 

strijd met de opvatting van progressie. 

 

3.4 Verschuiving van achterhoofdsgat 1909 - recapitulatietheorie op de helling? 

Toen Bolk als student in 1894 voorzichtig aangaf dat evolutie meer behelsde dan alleen externe 

selectie, was dat omdat er biologische verschijnselen bestonden die niet met die selectietheorie 

strookten. Bolk stond in die opvatting natuurlijk niet alleen: hij noemde niet voor niets ‘kemp-

haan’ Hans Driesch. Behalve tegen de selectietheorie van Darwin groeide onder morfologen ook 

de kritiek op de biogenetische grondwet van Ernst Haeckel. Voortdurend kwamen er morfologi-

sche feiten aan het licht die niet overeenkwamen met die recapitulatieleer. Haeckel verdedigde 

zich echter fanatiek: hij wuifde de feiten weg door ze te wijten aan cenogenese, door aanpassing 

ontstane, latere wijzigingen in de ontogenese, die de ware recapitulatie van de fylogenese verhul-

den.  

Bolk behield wat betreft recapitulatie aanvankelijk zijn vertrouwen. Tot 1909. In hetzelfde jaar 

dat Heinrich Schmidt, trouwe aanhanger van Haeckel stelde dat de biogenetische grondwet geen 

uitzonderingen kende590 en dus als een echte grondwet beschouwd moest worden, kwam Bolk 

juist tot een tegenovergestelde opvatting.  

                                                 
588 Het gebit van een volwassen mens bestaat onder normale omstandigheden zowel in boven als onderkaak uit vier 
snijtanden, twee hoektanden, vier premolaren en tenslotte vier of zes molaren, echte kiezen. Het laatste (3e) paar 
hiervan zijn de verstandskiezen. 
589 Bolk, ‘De betrekking tusschen de tandformulen der platyrrhine en katarrhine primaten’ (1906) 756. 
590 Gould, Ontogeny and phylogeny 167. 
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Het was Bolk opgevallen dat bij primaten het achterhoofdsgat - de plek waar de schedel verbon-

den is aan de wervelkolom - al naar gelang de soort een zeer verschillende ligging had. Zo be-

vond het gat zich bij de mens in het midden van de schedelbasis, terwijl bij veel apen en de ove-

rige zoogdieren het gat aan de achterkant van de schedel lag.591  

Bolk concludeerde hieruit dat bij de ontwikkeling van de mens uit een voorouder de verbinding 

tussen schedel en wervelkolom naar voren verschoven moet zijn. De juistheid van deze opvat-

ting bewees de vergelijkende methode: vergeleek Bolk de schedels van halfapen, apen, mensapen 

en de mens, dan zag hij het achterhoofdsgat, als het ware zoals in de menselijke evolutie naar vo-

ren schuiven. 

Men zou kunnen aanvoeren dat deze verschuiving een aanpassing was aan het rechtop gaan van 

de mens. In navolging van Th.H. Huxley meende Bolk echter dat dit niet het geval was, maar dat 

het iets te maken had met de ontwikkeling van kaken en beenderen van het aangezicht.592 Bolk 

wilde dit met eigen onderzoek bewijzen en benutte hiervoor zijn grote collectie apenschedels, 

inclusief bijna vijftig schedels van mensapen, maar ook meer dan honderd mensenschedels. Be-

halve schedels van volwassen mensen en apen bestudeerde hij ook die van jonge primaten en 

kinderschedels. Bolk zaagde de schedels in twee helften en mat.593 Zijn resultaten bewezen Hux-

ley’s stellingen: bij primitieve apen was de aangezichtsschedel vóór de hersenschedel gelegen, bij 

het opklimmen van de evolutionaire ladder schoof dit deel gaandeweg onder de hersenschedel. 

Het moest volgens Bolk deze achterwaartse verschuiving geweest zijn, die van grote invloed was 

geweest op de ligging van het foramen magnum.594 Tot zover vrij gebruikelijk evolutionair-

morfologisch onderzoek.  

Er was Bolk echter ook iets opgevallen wat hij niet vermoed had. Bij de vergelijking van de posi-

tie van het achterhoofdsgat van de schedels van jonge mensapen met hun volwassen soortgeno-

ten bleek dat “gedurende de postfoetalen ontwikkeling van den schedel, (...) het Foramen magnum occipitaal-

waarts [verschuift].”595 Bovendien was een verandering van de hellingshoek opgetreden: “bij den 

jeugdigen apenschedel ligt het Foramen magnum meer horizontaal dan bij den volwassen schedel.”596 Refererend 

aan Haeckels biogenetische grondwet stelde hij verbaasd vast: “Ik had a priori het tegenoverge-

stelde verwacht, meenende in de individueele ontwikkeling een afspiegeling van de phylogeneti-

sche te zullen terugvinden.”597  

Nu was het ook Bolk opgevallen, net als legio andere onderzoekers, dat een jonge mensaap er 

veel menselijker uitziet dan een volwassen antropoïde.598  “Door verschillende onderzoekers is er 

in de laatste jaren op gewezen, dat de infantiele schedel van Anthropoiden morphologisch dich-

ter bij den menschenschedel staat dan die van de volwassen Anthropoiden.” 599 Zo had de al eer-

der genoemde onderzoeker Kollmann vooral op de overeenkomst in de voorhoofdswelving ge-

                                                 
591 Bolk, ‘Over de ligging en verschuiving van het Foramen magnum bij de primaten’ (1909).  
592 Bolk, ‘Over de helling van het Foramen magnum bij de primaten’ 551. 
593 Bolk, ‘Over de ligging en verschuiving van het Foramen magnum bij de primaten’ (1909) 68.  
594 ibid. 71.  
595 ibid. 73 (cursivering Bolk). 
596 Bolk, ‘Over de helling van het Foramen magnum bij de primaten’ 557 (cursivering Bolk). 
597 Bolk, ‘Over de ligging en verschuiving van het Foramen magnum bij de primaten’ (1909) 73. 
598 Gould (Ontogeny and phylogeny 353) schrijft dat de schijnbare overeenkomst tussen jonge mensapen en mensen al 
opviel vanaf het moment dat de eerste mensapen in de Europese dierentuinen en zoölogische verzamelingen te-
rechtkwamen. 
599 Bolk, ‘Over de ligging en verschuiving van het Foramen magnum bij de primaten’ (1909) 77. 
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wezen. Bolk kon de grote overeenstemming dus bevestigen wat de ligging van het foramen mag-

num betreft. Ook bij juveniele naar volwassen mensenschedels zag hij dezelfde verschuiving naar 

achteren en verandering van hellingshoek. Bolk concludeerde: “én in de ligging én in de helling van het 

Foramen magnum, komt dus de jeugdige Anthropoïd meer met den menschelijken toestand overeen dan de volwas-

sene.”600 Bolks onderzoek had getoond dat de biogenetische grondwet van Haeckel niet altijd op-

ging. 

4: Foetalisatie 

4.1 Het been van Bolk 

Toen Lodewijk Bolk in 1917 tot Rector Magnificus werd verkozen, was dat mogelijk mede om-

dat gevreesd werd dat men hem voor deze eervolle taak later niet meer zou kunnen vragen. De 

bottumor die in 1916 in zijn rechterbovenbeen was geconstateerd, voorspelde niet veel goeds 

aangaande zijn toekomstige gezondheid. 

Tijdens het rectoraat, in december 1917, rondde Bolk zijn belangrijke werk Hersenen en cultuur af. 

Aanvankelijk bedoeld als diesrede die hij zou uitspreken begin januari 1918, werd de tekst voor 

de duur hiervan te omvangrijk. Hersenen en cultuur bestaat daarom uit twee delen: alleen de eerste 

helft hiervan sprak Bolk uit op 8 januari. Het tweede deel verscheen direct in druk.  

Kritisch besprak Bolk in Hersenen en cultuur de toenmalige in zijn vakgebied gebruikelijke onder-

zoeksmethoden, zoals het reductionisme, en theorieën, zoals die van Darwin en Haeckel. Aan 

zijn kritiek koppelde hij voor de eerste maal zijn eigen opvatting over het ontstaan van de mens – 

de foetalisatiehypothese. Voor het eerst of voor het laatst? Het had het sluitstuk van de Bolks 

wetenschappelijke loopbaan kunnen zijn. Met een mogelijk spoedig naderend einde verkondigde 

hij zijn visie op de essentie van het menselijk bestaan. Hersenen en cultuur vormde de synthese van 

al zijn eerdere onderzoek, kritieken en overdenkingen. In de vrij sombere visie op de toekomst 

van de mensheid leek Bolks dreigende dood een woordje mee te spreken. Deze somberheid kan 

echter ook mede ingegeven zijn door de wereldoorlog.  

Dankzij een succesvolle operatie kon Bolk echter daarna nog tien jaar onderzoek doen, waarmee 

hij zijn foetalisatietheorie wetenschappelijk kon onderbouwen en tot retardatietheorie omvor-

men. De basisgedachte, de blauwdruk van de theorie, was echter sinds 1918 niet veranderd. 

4.2 Bolks universum: Hersenen en cultuur. 

Zoals ik heb laten zien had het onderzoek dat Bolk in de jaren tussen de prijsvraag en het recto-

raat ondernam zijn opvattingen over evolutie op een aantal punten gewijzigd. Op andere punten 

was hij niet van mening veranderd. Over evolutie als zodanig twijfelde hij niet en met Haeckel en 

andere evolutionaire morfologen was hij er ook nog steeds van overtuigd dat evolutie een pro-

gressief proces was, met de mens als het ultieme resultaat. De bewijzen waren overduidelijk: voor 

zover van volkomenheid mocht worden gesproken in de morfologie, vertoonde het menselijk 

lichaam kenmerken die in geringere graad van ontwikkeling reeds bij mensapen te vinden waren. 

De voor de menselijke vorm meest kenmerkende eigenschappen waren het hoge hersengewicht, 

de sterk geplooide hersenen, de opgerichte gang en de over het algemeen onbehaarde huid. Bij 

de mensapen was het alsof voorbereidingen getroffen waren voor dit wezen van de menselijke 

                                                 
600 Bolk, ‘Over de helling van het Foramen magnum bij de primaten’ (1909) 558 (cursivering Bolk).  
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lichaamsvorm - een voorstadium van een ontwikkelingsproces dat bij de mens zijn top bereikt 

had.601 Dat Bolk in zijn rectoraatsrede de menselijke hersenen als leidraad nam om zijn opvattin-

gen over het ontstaan van de menselijke vorm uit de doeken te doen zal niet verbazen: juist die 

hersenen waren voor de mens een van de meest kenmerkende organen. De kapstok waaraan 

Bolk zijn kritiek op Haeckel en Darwin ophing was dan ook de vraag wat de oorzaak was van het 

grote hersenvolume van de mens.  

Kon dat volume worden verklaard op basis van het lamarckisme of het darwinisme? Nee, geen 

van tweeën kon worden aangewezen als de oorzaak van het immens toegenomen hersenvolume 

van de mens en daarmee aan de basis staan van de menswording als geheel. Het lamarckisme zou 

volgens Bolk de toename van de hersenen moeten verklaren als functionele aanpassing, het ge-

volg van bewust of onbewust ‘verhoogd gebruik’ van het orgaan over vele generaties. Maar met 

het volwassen (en geslachtsrijp) worden van het individu bereiken de hersenen hun definitieve 

grootte. Bewuste noch onbewuste geestelijke inspanning kon daarmee voor groei van het orgaan 

zorgen.602 

Dan de kern van het darwinisme, de natuurlijke selectie. Werd die toegepast op de hersenen, dan 

zouden idealiter de meest begaafden in de strijd om het bestaan bevoorrecht zijn en de minder 

begaafden in het nadeel. Het resultaat was een steeds begaafder type mens. 

Maar Bolk vond die strijd om het bestaan zo langzamerhand “een biologisch “Mädchen für Al-

les””603 geworden. Hij ontkende het bestaan van die strijd in de natuur niet, maar als die bij de 

mens een rol gespeeld had, was deze dier gebleven. Nooit zou die strijd de mensheid moreel in-

zicht en zedelijk bewustzijn hebben kunnen bijbrengen. “Het wezen toch van den strijd (…) is 

een kamp tusschen macht en overmacht; in dien strijd is overmacht recht en zwakheid een mis-

daad. En is het niet juist een uiting van ’s menschen hooger, verhevener standpunt, wanneer hij 

de toepassing van dit laatste beginsel, wanneer het zich in ’t maatschappelijke leven nog eens 

voordoet, als “brutisme” kenmerkt.”604  

Bovendien: wat is het evolutionaire voordeel van hogere intelligentie? Zouden de meest zedelijke 

en intelligente mensen in de strijd om het bestaan zoveel voordeel gehad hebben ten opzichte 

van hun tijdgenoten? Toonde de geschiedenis dan dat de meest edele en begaafde lieden in gun-

stiger omstandigheden verkeerden? En waren ook tegenwoordig niet eigenbelang en brute kracht 

en niet genialiteit en zedelijkheid de basis van de samenleving? Er was echter hoop: er zouden 

betere tijden komen, daarvan was Bolk overtuigd. Maar die verbetering zou niet komen van het 

socialisme: “der Mensch ist ungleich, ungleich sind die Stunden.” Bolk geloofde in een betere 

maatschappij gebaseerd op: “aan allen “het Goede” aan den beteren “Het Beste””. Maar zo 

waarschuwde hij, in deze progressie kon de mensheid “het Beste” nooit bereiken, als niet eerst 

het traject van “het Goede” in volle lengte doorlopen was. Pas als die laatste fase bereikt was, als 

eigenbelang en brute kracht geëlimineerd waren, zou volgens Bolk ook de natuurkeus de macht 

worden die de mens door zijn veredelende invloed kon verheffen. Maar zover was het nog lang 

niet verzekerde Bolk. Intussen stipte hij hiermee even de motieven van de eugenetische bewe-

ging aan, zonder zich overigens uit te laten over hoe precies in de samenleving alleen “het Goe-

                                                 
601 Bolk, Hersenen en cultuur 27-28. 
602 ibid. 4-8. 
603 ibid. 6. 
604 ibid. 7. 
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de” kon overblijven.605 Bolk concludeerde: de natuurlijke selectie is in het verleden niet de drij-

vende kracht geweest die de mensheid opvoerde tot meerdere begaafdheid.  

Bleef nog over de seksuele selectie uit Darwins leer. Maar ook die had volgens Bolk de evolutie 

van de menselijke geest niet bepaald. Want werkelijke superioriteit van de geest was niet erfelijk. 

En daarbij, had ooit een vrouw of man zich laten leiden door geestelijke begaafdheid bij zijn of 

haar keuze van een partner? Over de rol van deze selectie kon de vrijgezelle Bolk slechts somber 

zijn.  

Bolk ontkende de waarde van selectie en erfelijkheid van verworven eigenschappen niet als 

krachten in de evolutie, ze konden echter onmogelijk het grote menselijke brein en dus de 

menswording verklaren. Daarmee konden ze volgens Bolk geen centrale rol in de evolutie heb-

ben gespeeld.606 Dat Bolk in deze afwijzing van vooral het darwinisme zeker niet alleen stond zal 

later aan bod komen.  

Wat was volgens Bolk dan wél de drijvende kracht achter het ontstaan van de menselijke vorm? 

De kern van Bolks eigen opvatting had voor een belangrijk deel te maken met de onjuistheid van 

de biogenetische grondwet. Zou de menselijke individuele ontwikkeling zich volgens deze wet 

voltrekken, dan zouden in die ontwikkeling voorbijgaande verschijnselen en verhoudingen aan-

getroffen worden die bij de mensapen en eventueel de lagere apen blijvend waren. De ontogenie, 

de individuele ontwikkeling, zou immers de fylogenie, de evolutie van de soort verkort herhalen. 

En dat was niet zo. Eerder leek zelfs het omgekeerde het geval: er kwamen bij de individuele 

ontwikkeling van de mensapen voorbijgaande verhoudingen en toestanden voor, die bij de mens 

permanent waren. En het betrof hier ook nog eens kenmerken die tot de essentiële van de men-

selijke lichaamsvorm behoorden. Bolk kon daarom alleen maar concluderen dat de biogenetische 

grondwet niet een fundamentele wet kon zijn met, zoals Haeckel dat wilde, de status van een 

dogma. 607  

Allereerst waren er natuurlijk de cruciale resultaten van zijn onderzoek uit 1909 naar de positie 

en helling van het achterhoofdsgat. Daarnaast waren er andere bewijzen in de schedel. Bolk was 

op dat moment druk bezig met een onderzoek naar de vorm van het voorhoofd en de ligging 

van de oogkassen.608 Het voorhoofd van de schedel van mensapen kenmerkte zich door een 

zware wenkbrauwboog, terwijl bij de mens het voorhoofd gewelfd was. Als de biogenetische 

grondwet klopte, dan zou die welving toegeschreven moeten worden aan de toename van het 

hersenvolume, die voor de mens zo karakteristieke progressieve eigenschap. In dat geval zou de 

welving pas ontstaan in een van de laatste fasen van de individuele menselijke ontwikkeling: een 

laag voorhoofd zou zich geleidelijk oprichten. Maar de voorhoofdsvorm van een mensenfoetus 

vertoonde helemaal geen overeenkomst met die van de volwassen mensaap. Het was weer an-

dersom: de vorm van het voorhoofd van een jonge mensaap was gewelfd en kwam dus overeen-

kwam met die van de volwassen mens.  

En dan was er nog de ligging van de oogkassen. Bij jonge mensapen en de mens waren die als 

het ware in de schedelholte gedrukt. De holte lag daardoor boven de oogkassen. Het bot dat de 
                                                 
605ibid. 8-12. 
606 ibid. 12-16. 
607 ibid. 28. 
608 Zie Bolk, ‘De topographische verhoudingen der orbitae in jonge en volwassen schedels van den mensch en der 
menschapen’ (1918); idem, ‘Die Topographie der Orbita beim Menschen und Anthropoiden und ihre Bedeutung für 
die Frage nach der Beziehung zwischen Menschen- und Affenschädel’ (1919). 
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twee van elkaar scheidde vormde zo het ‘dak’ van de kassen. Bij volwassen mensapen bevonden 

de oogkassen zich vóór de schedelholte. Het dak van de oogkassen werd nu gevormd door de 

wenkbrauwboog. Dit was volgens Bolk het noodzakelijke gevolg van het verschuiven van de 

oogkassen onder de schedelholte vandaan tijdens de individuele ontwikkeling van de mensapen. 

“Er is niet de minste aanwijzing dat de stamvorm van den mensch ooit in ’t bezit dezer zware 

wenkbrauwlijsten is geweest, dat deze verschuiving der oogkassen ooit bij hem heeft plaatsge-

had.”609  

4.3 Foetalisatie 

Bolk wilde af van de biogenetische grondwet en alleen naar de feiten kijken: mensenkind en 

mensapenjong vertoonden grote overeenkomsten in schedelbouw. De schedel van de volwassen 

mens behield deze vormverhouding, terwijl bij de volwassen mensaap veel verandering optrad. 

Om dit verschil te benadrukken introduceerde Bolk nieuwe termen. De situatie bij de mens ten 

opzichte van de mensaap noemde hij conservatief. De toestand van de mensaap zelf zou men dan 

progressief kunnen noemen, ware het niet dat deze benaming aanleiding zou kunnen geven voor 

een verkeerde opvatting, omdat de mens zonder twijfel de meest progressieve situatie vertegen-

woordigde. Daarom noemde Bolk de toestand bij de mensapen propulsief, van voorbijgaande aard.  

Hoewel Bolk het woord foetalisatie pas veel later (in 1925) bedacht en ging gebruiken, vormden 

de termen propulsief en conservatief de peilers van die later in meer detail uitgewerkte foetalisa-

tietheorie, want ze benoemden het essentiële verschil tussen de menselijke individuele ontwikke-

ling en die van de mensapen. Conservatief bij de mens hield in dat bepaalde foetale kenmerken, 

verhoudingen en morfologische correlaties permanent bleven, terwijl deze bij de mensapen en 

meer nog bij de apen, overgangstoestanden vormden. “[D]e menschelijke lichaamsvorm verwij-

dert zich bij zijn groei minder van den foetalen vorm dan die der menschapen.”610  

Bolk meende ook dat het hoge hersengewicht gerekend moest worden tot de foetaal gefixeerde 

kenmerken. Net als bij de andere eigenschappen betrof het hier een relatieve fixatie: de vormver-

houding bleef bestaan, terwijl de grootte van de delen toe nam. En wat bleek: een hoog relatief 

hersengewicht was helemaal geen specifiek menselijk kenmerk, maar kwam voor in de foetale 

levensfase van alle zoogdieren. Daarmee was het dus een algemeen foetaal kenmerk. Specifiek 

voor de mens was dat het gefixeerd was. 

Wat was volgens Bolk de oorzaak van de fixatie van foetale kenmerken bij de mens en van de 

propulsieve ontwikkeling bij de mensaap? Men zou de karakteristieke structuren bij de mensapen 

kunnen wijten aan aanpassingen van de volwassen vormen aan uitwendige omstandigheden. Bij-

voorbeeld: oogkassen, voorhoofd en positie achterhoofdsgat zou bij hen door de aanzienlijk ge-

groeide kaken en kaakspieren van vorm en positie veranderd kunnen zijn. Toch kon deze aan-

passing onmogelijk de primaire oorzaak geweest zijn volgens Bolk. De conservatieve ontwikke-

ling van de mens en de propulsieve van de mensapen waren het gevolg van “een factor die de 

ontwikkelingsgang beheerscht en reguleert.”611  

Het was een recente toevoeging aan zijn wetenschappelijke verzameling die de doorslag gaf in 

het uitsluiten van externe omstandigheden. Bolk had de foetus van een chimpansee in zijn bezit 
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gekregen - een zeldzaamheid. De huid van het ongeboren jong was onbehaard, met uitzondering 

van de kruin. Daarnaast was de huidskleur grauwachtig vaal met een okerkleurige ondergrond, 

zoals de kleur van “pasgeboren negerkinderen”. De foetus toonde aan dat de gangbare opvatting 

van de onbehaardheid als een exclusief menselijk en daarmee progressief kenmerk onjuist was. 

De menselijke hoofdbeharing zou het enige restant zijn van de lichaamsbeharing van de andere 

dieren. De foetus bewees echter dat deze soort ook een fase in de individuele ontwikkeling kende 

waarin het dier geheel onbehaard was met uitzondering van de kruin. Dus: wat bij de mens blij-

vend was (conservatief), was bij de mensaap een tijdelijke fase in de voortgaande (propulsieve) 

ontwikkeling.  

Dat dit foetale kenmerk onmogelijk een aanpassing kon zijn aan uitwendige omstandigheden was 

voor Bolk evident: chimpansees met een naakt lichaam hebben immers nooit bestaan. Bolk con-

cludeerde dat het verschijnsel dus wel een uiting zijn moest van een “een inwendige ontwikke-

lingsfactor (...), die bij de menschapen in beginsel al werkzaam, bij den mensch zijn volle kracht 

ontplooit.”612 

Bolk vond dit een belangrijke conclusie, omdat hiermee een factor met een ander karakter als 

oorzaak van de evolutie - de ‘vervorming’ der organismen - werd geïntroduceerd. De gangbare 

verklaringen voor dit proces, de lamarckistische en darwinistische, gingen volgens Bolk steeds uit 

van een uitwendige factor. Bolk kwam, met de foetus van de chimpansee als doorslaggevend be-

wijs, nu dus tot de conclusie dat een inwendig gelegen vormveranderende factor actief was. De 

essentiële verschillen tussen mens en mensaap waren steeds terug te voeren op voor de mensaap 

foetale kenmerken die bij de mens gefixeerd waren gebleven en dus op een factor in de ontwik-

keling zelf. Bolk sloot externe factoren als aanpassing en selectie niet uit in de evolutie, maar ze 

hadden alleen tot nuancering van vorm geleid, niet tot ontwikkeling ervan. Vormverandering was 

een actief inwendig gestuurd proces in plaats van een passieve reactie op uitwendige factoren.  

Maar als evolutie inwendig aangestuurd werd, was elke nieuw ontwikkelde vorm dan een nood-

zakelijk resultaat? Inderdaad, Bolk meende dat evolutie in beginsel een gedetermineerd proces 

was. Hij besefte de consequentie van zijn opmerking. Maar, zo stelde hij, waar we nog nauwelijks 

iets van de essentie van het leven begrijpen, waarom zouden we het dan niet voor mogelijk hou-

den dat één van zijn eigenschappen bestond uit een vorm-evolutie langs gedetermineerde weg? 

Dezelfde krachten die in de kiemcel besloten lagen en ervoor zorgden dat een organisme groeide, 

hadden volgens Bolk de ontwikkeling van het hele organische rijk bepaald. Evolutie was daarmee 

een actief proces; een progressieve ontwikkeling als uitdrukking van een grondeigenschap van 

het leven. Bolk concludeerde: in het laagste oerorganisme lag al de noodzakelijkheid besloten van 

de ‘menswording’.  

Het gehele complex aan dierlijk leven op aarde was voor Bolk dus één organisch geheel: het was 

begonnen met een grondvorm en had zich daaruit langs vaste banen ontwikkeld tot steeds hoger 

georganiseerde vormen. Uiteindelijk had deze ontwikkeling de menswording bereikt. Gedurende 

dit proces waren de mensapen als variaties in vorm ontstaan, mogelijk wel door aanpassing en 

selectie.613 

Maar waaruit bestond die inwendige factor, die de evolutie determineerde? Onderzoek uit de de-

cennia rond 1900 had meer inzicht gegeven in de rol van hormonen, op de regelmatige  en 
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“harmonische (…) opvolging der morphologische correlaties gedurende de ontwikkeling”.614 

Bolk meende dat de oorzaak van fixatie van de foetale kenmerken met een wijziging in de hor-

monale activiteit te maken had. Over de aard en oorzaak van die gewijzigde invloed was nog 

niets te zeggen, omdat  “wij alleen zeer in ’t algemeen weten, dat de harmonische ontwikkeling 

van den vorm onder den invloed van de endocrine orgaantjes staat.” Bolk had het vermoeden 

dat de endocriene organen “de bemiddelaars zijn, waarlangs in den loop der phylogenetische 

ontwikkeling wijzigingen in de morphologische correlaties der organismen tot stand kwamen.”  

4.4 Eclipse of Darwinism 

De omslag die Bolk doormaakte van een (zelfbenoemd) darwinist in 1894 tot een ‘anti’-darwinist 

in 1917 kan als exemplarisch gelden voor de ontwikkeling die de bioloog Julian Huxley, terugkij-

kend op de jaren rond 1900 betitelde als de ‘eclipse’ van het darwinisme. Had het darwinisme in 

de eerste decennia na de publicatie van Darwins Origin of Species onder wetenschappers voor een 

brede consensus over het bestaan van evolutie gezorgd, over het mechanisme, natuurlijke selec-

tie, bestond vanaf het begin grote twijfel. Deze ‘blinde’ selectie kon toch onmogelijk de soorten-

rijkdom op aarde veroorzaakt hebben? Zelfs darwinisten van het eerste uur zoals Huxley en Ha-

eckel zagen de natuurlijke selectie als het minst overtuigende element van de evolutietheorie zo-

als Darwin haar presenteerde. Wetenschapshistoricus en Darwinkenner Peter Bowler noemt hen 

om deze reden pseudo-darwinisten, omdat ze wel als felle Darwin-aanhangers van het eerste uur 

golden. Hooguit was natuurlijke selectie medeverantwoordelijk en niet hoofdverantwoordelijke 

voor de evolutie. Bovendien gaf Darwins theorie geen verklaring voor het ontstaan van variaties.  

Het onderzoek van biogeografen, embryologen, botanici en evolutionaire morfologen in de jaren 

1870 tot 1890 had de onzekerheden over de theorie niet weggenomen. Zoals we zagen sprak ook 

Bolk in zijn lezing in 1894 over de groeiende twijfel. Behalve het ongeloof in de effectiviteit van 

selectie en de onduidelijkheid over het ontstaan van variaties, rees er twijfel over het geleidelijke 

verloop van het proces. Bovendien werden er maar geen fossielen gevonden van overgangsvor-

men die de grote groepen organismen met elkaar konden verbinden. In de eerste decennia van 

de 20e eeuw was de aanhang voor de Darwins evolutietheorie zo sterk geslonken onder weten-

schappers dat van echte darwinisten nauwelijks meer sprake was.615  

Er kwamen diverse alternatieven in zwang die de concurrentie aangingen met het darwinisme en 

deze kregen steeds meer aanhang. Naast het door Bolk al genoemde (neo)lamarckisme ontston-

den er tal van saltationistische en orthogenetische evolutietheorieën. Het saltationisme keerde 

zich vooral tegen het geleidelijke karakter van de evolutie zoals Darwin dat voorstelde. Een be-

langrijke saltationistische theorie was de mutatietheorie van de Nederlandse plantenfysioloog 

Hugo de Vries.  

Bolks opvatting dat een inwendig gelegen factor de vormevolutie determineerde is een voorbeeld 

van een orthogenetische evolutietheorie. Anders dan bij het darwinisme en lamarckisme, waar de 

                                                 
614 ibid. 61. Deze overtuiging zien we ook terug bij morfologen uit de kring rond Bolk. Zo bespraken zowel Boeke 
als van den Broek in hun inaugurele redes van 1909 de samenhang tussen de hormoonproducerende endocriene 
organen en hun effect op het gehele lichaam. Zie Van den Broek, ‘Over Korrelaties in het dierlijk organisme’ 
(1909/1910) 42; Boeke, De menschelijke anatomie in hare verhouding tot de vergelijkende anatomie en ontwikkelingsgechiedenis 
(1909) 32. Zie voor de mogelijke achtergrond paragraaf 6 over holisme. 
615 Zie Bowler, The eclipse of Darwinism; Theunissen en Donath, ‘De plaats van de morfologie in de Nederlandse zoö-
logie’ 64.  
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evolutie van de vorm het gevolg was van functionele adaptatie, speelde adaptatie bij orthogenese 

geen rol. Voor orthogenese bestond er slechts vormevolutie en die werd door factoren van bin-

nenuit gestuurd, zonder rekening te houden met eisen gesteld door functie of omgeving. Een 

nieuwe eigenschap was daarmee niet per se gunstig voor het individu. Orthogenese was vorme-

volutie langs specifieke gedetermineerde paden.616 Zoals al gezegd gaan Bolks orthogenetische 

opvattingen in ieder geval terug tot 1899: zijn idee dat sommige eigenschappen, zoals de assimila-

tie van de bovenste wervel met de schedel, progressief waren voor de menselijke soort, maar ne-

gatief voor het menselijk individu is hier het mooiste voorbeeld van.  

Bowler schrijft dat orthogenese niet veel van doen had met een progressieve evolutieopvatting, 

omdat orthogenetici niet geloofden in een hiërarchie van het leven. Omdat nieuwe eigenschap-

pen niet gunstig voor het overleven hoefden te zijn, konden de vaste lijnen waarlangs de evolutie 

liep uiteindelijk tot degeneratie en zelfs uitsterven van soorten leiden.617 De degeneratie van een 

soort of ras paste goed in de verwarrende tijd die het fin de siècle was, waarin men vreesde dat de-

cadentie, socialisme en technisch vernuft spoedig de oude Europese beschaving ten val zou 

brengen. Ook in Bolks opvattingen waren sporen van deze degeneratiegedachte te vinden. Een 

volgend hoofdstuk zal ingaan op zijn antropologisch onderzoek, dat sterk doordrongen was van 

de notie dat het Germaanse ras aan degeneratie onderhevig was. Maar hoewel Bolk een dreigen-

de degeneratie signaleerde toont het voorgaande dat hij wel degelijk overtuigd was van de pro-

gressieve lijn in de evolutie van de mens. Bij Bolk sloten, anders dan Bowler stelt, orthogeneti-

sche opvattingen en progressiviteit in evolutie elkaar niet uit.  

Wat dat laatste betreft wortelde Bolk nog steeds sterk in de evolutionair-morfologische traditie 

van Ruge, Gegenbaur en Haeckel. Die verbondenheid blijkt ook uit de verwantschap van Bolks 

foetalisatietheorie met Haeckels biogenetische grondwet - ondanks zijn gekantheid tegen diezelf-

de grondwet. In beide gevallen werd de individuele ontwikkeling namelijk in verband gebracht 

met de evolutionaire ontwikkeling. Ontogenie verklaarde bij Haeckel de fylogenie, neotenie bij 

Bolk de foetalisatie.  

4.5 Vorm of functie? Andermaal het antimaterialisme 

De blijvende verbinding van Bolk met de evolutionair-morfologische traditie van zijn voorgan-

gers blijkt verder uit de onverminderde nadruk op de bestudering van de vorm en vormevolutie. 

In Hersenen en cultuur keerde Bolk ook terug naar het verband tussen vorm en functie. Eerder al is 

aan bod gekomen hoe hij de lamarckistische functionele adaptatie afwees als oorzaak van evolu-

tie, omdat deze de toename van het volume van de hersenen bij de menswording niet kon ver-

klaren.618 Als de functie niet standaard de vorm bepaalde, wat was dan de hiërarchische betrek-

king tussen de twee? Wat kwam eerst? Voor Bolk was dit een biologisch grondprobleem dat ver-

band hield met zijn wereld- en levensbeschouwing.619 

Zou men het primaat aan de functie toekennen, met de vorm als resultaat, dan zou men volgens 

Bolk ook moeten besluiten tot het aannemen van een mechanistisch wereldbeeld, waarin het le-

ven gereduceerd werd tot een gecompliceerd fysisch-chemisch proces. Zoals we al zagen was 
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Bolk sinds het begin van zijn professoraat een verklaard tegenstander van een dergelijke materia-

listische levensvisie. De levensprocessen werden weliswaar begeleid door fysische en chemische 

verschijnselen, maar het was onmogelijk op deze manier tot de essentie van het leven door te 

dringen, meende Bolk in Hersenen en cultuur. Reductionistische wetenschappers die in hun labora-

toria speurden naar het steeds kleinere hielden de illusie levend dat ze ooit door zouden kunnen 

dringen tot de essentie van het leven en de grens van een stoffelijke levenseenheid zouden berei-

ken. Dat zou ze nooit lukken volgens Bolk, omdat die “stoffelijke levenseenheden” helemaal niet 

bestonden. “Het leven is voor mij niet een stofeigenschap, maar een vorm-eigenschap (...) Elke 

vorm is een phenomeen, zooals er nog nimmer een was, zooals er ook nimmer meer een zijn zal; 

elke vorm heeft slechts een ondeelbaar oogenblik bestand, want hij leeft, en leven is een onon-

derbroken vormverandering.” En natuurlijk kon je een dergelijk verschijnsel niet benaderen langs 

fysisch-chemische weg, met methoden die gebaseerd waren op natuurwetten. Bolk zou het leven 

dan ook liever willen bekijken met “verkleinglazen” in plaats van vergrootglazen. Daarmee zou 

juist de samenhang van verschillende verschijnselen met elkaar in verband gebracht kunnen wor-

den in plaats van dat er getracht werd om de onzichtbare stoffelijke verbindingen binnen onze 

gezichtsgrenzen te brengen.620  

De functie kon volgens Bolk nimmer een creërend, maar hooguit een modellerend vermogen 

hebben. “Alleen de verscheidenheid aan vormen is een resultaat, maar de levensvorm in abstrac-

ten zin, gedacht als substraat waaraan de elementaire levensfuncties zijn gebonden, is mij een 

element van het heelal, de manifestatie van een universeele primairkracht.”621 Bolk noemde zijn 

ultieme verklaring panbiotisme. Het was vooral een bevrediging van zijn persoonlijk causaliteits-

gevoel. Hij hield daarmee vast aan een vorm van monisme, alleen niet een materialistische variant 

als die van Haeckel.  

5: Retardatie 

5.1 Van vorm naar functie: foetalisatie wordt retardatie 

Bolk hield vast aan de opvatting dat de vorm belangrijker was dan de functie. Natuurlijk, vorm 

en functie maakten samen het organisme, maar in essentie was het leven een vormeigenschap. 

Hersteld van de amputatie van zijn been startte Bolk in de jaren na Hersenen en cultuur niet alleen 

nieuw morfologisch onderzoek om de foetalisatiethese te bewijzen en op punten bij te scha-

ven,622 ook verdiepte hij zich nader in de literatuur over het hormonale stelsel.623 Gaandeweg rea-

liseerde hij zich hierdoor dat het foetaliserende effect van de hormonale werking op de vorm niet 

los te zien was van een effect op het ‘harmonieus’ functioneren van het lichaam.624 Het resultaat 

van dit besef was de omvorming van de foetalisatietheorie van de menselijke lichaamsvorm tot 

de retardatietheorie van de menselijke ontwikkeling.  
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Zijn literatuurstudie had hem in ieder geval antwoord gegeven op zijn in Hersenen en cultuur ge-

stelde vraag naar de aard van de verandering in de werking van het endocriene stelsel: het moest 

een remming in de hormonale activiteit zijn geweest die de vormontwikkeling had beïnvloed. 

Tevens probeerde hij nu iets te zeggen over wat hij noemde de “algemeen biologische beteeke-

nis”625 van deze remming. Die kon onmogelijk beperkt gebleven zijn tot de vormontwikkeling 

alleen en moest effect gehad hebben op de hele ontwikkelingsgang van de mens. Bolk deed een 

suggestie: waren de verschillende levensfasen van de mens in vergelijking met alle andere prima-

ten niet aanzienlijk verlengd? De mens werd ouder omdat zijn ontwikkelingstempo vertraagd was 

vergeleken met andere apen. De ontwikkeling van de ovaria, de vrouwelijke geslachtsklieren, was 

een mooi voorbeeld: al op tweejarige leeftijd waren deze bij de mens volgroeid, en daarmee in 

feite geschikt om geslachtshormoon te produceren en de puberteit in te luiden. Pas tussen 12 en 

14 jaar werden ze werkelijk actief en trad de puberteit op. Tussen deze twee momenten bevond 

zich een latente periode: terwijl het lichaam langzaam verder groeide bevonden de klieren zich in 

rust. Tegenover deze discongruente ontwikkeling bij de mens stond die van de mensaap: ge-

slachtsrijp op een leeftijd van ongeveer twee jaar, precies wanneer ook de geslachtsklieren uit-

ontwikkeld waren, aldus Bolk. Door het aannemen van een minder actief hormoonstelsel bij de 

menselijke ontwikkeling kon Bolk deze opvallende retardatie in groei en latentie van de ovaria 

koppelen aan het aanwezig blijven van foetale vormkenmerken.  

Voor Bolk stonden het foetaal blijven van de vorm en de retardatie van de algehele ontwikkeling 

nu naast elkaar. Het waren twee aan elkaar verwante verschijnselen: een zuiver morfologisch en 

een algemeen biologisch. Het foetalisatieproces dat beide veroorzaakt had, had er toe geleid dat 

de mens beschouwd kon worden als “een geslachtsrijp geworden Primatenfoetus”.626 Met deze 

woorden omschreef Bolk populair de kern van zijn foetalisatietheorie van menselijke evolutie.627  

Niet alleen stelde hij de morfologische en biologische verschijnselen nu aan elkaar gelijk, boven-

dien waren ze het gevolg van een in de eerste plaats fysiologisch proces. De foetalisatie had im-

mers te maken met de werking van het hormoonstelsel en dat kende twee functies. De belang-

rijkste was regulatie van de stofwisseling, het algemeen functioneren van het lichaam. De tweede 

functie, de (vorm)ontwikkeling, was in feite een afgeleide van de eerste, want zonder gezond 

functioneren was er geen groei en vormwording mogelijk.628 Met deze conclusie brak Bolk an-

dermaal met een eigen opvatting, namelijk de overtuiging dat de vorm het primaat had over de 

functie. Hij stapte daarmee af van zijn orthogenetische evolutieopvatting. 

De achtergrond van deze stap is te vinden in zijn publicatie ‘De ontogenetische recapitulaties als 

hormonistisch verschijnsel’. Ook nu weer vormde kritiek op Haeckels biogenetische grondwet 

het startpunt. Had hij die eerder al de grondwettelijke status ontnomen om redenen die binnen 

de grenzen van het morfologische domein vielen, dit maal keek hij verder. Hij aanvaarde welis-

waar dat sommige embryonale structuren elkaar in tijd opvolgden als een recapitulatie van de 

fylogenetische ontwikkeling, maar dit gold lang niet altijd. Belangrijker was dat hij zich nu de 

simpele vraag stelde waarom in sommige gevallen de ontogenie de fylogenie herhaalde. Naar het 

                                                 
625 ibid. 1101. 
626 Bolk, ‘Aangeboren afwijkingen beschouwd in het licht der foetalisatietheorie’ (1922) 1538. 
627 In deze publicatie noemde hij de theorie voor het eerst ‘foetalisatietheorie’. De toevoeging ‘van menselijke evolu-
tie’ duidt er op dat het dus niet alleen maar ging om de ontwikkeling van de menselijke vorm. 
628 Bolk ‘Aangeboren afwijkingen beschouwd in het licht der foetalisatietheorie’ (1922) 1538-1539.  
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antwoord hierop was door de evolutionaire morfologen nauwelijks gezocht. Bolk wist wel waar-

om: deze morfologen, met Haeckel voorop, hadden die recapitulaties - embryologische ontwik-

kelingsreeksen - steeds bezien als een verzameling morfologische feiten om de juistheid van de 

evolutie te bewijzen. Daarnaast had het ontbreken van de waaromvraag volgens Bolk te maken 

met de aard van de onderzoekers die zich met die embryologie hadden beziggehouden. Dat wa-

ren volgens hem vooral anatomen629 geweest die te weinig aandacht hadden gehad voor het em-

bryo als organisme. Anatomen, aldus Bolk, beschouwden het embryo als een geleidelijk ingewik-

kelder wordende constructie. Naarmate de ontogenie vorderde werd de vorm steeds complexer 

en bereikte uiteindelijk de volwassen fase. De vormontwikkeling liep van onvolmaakt naar vol-

maakt. De anatomen neigden ertoe aan de onvolmaaktheid van een vorm onwillekeurig ook een 

onvolledigheid van functie te koppelen. Maar dat was natuurlijk niet zo, want een zich ontwikke-

lend organisme was een even volkomen in harmonie functionerend organisch geheel als een 

volwassen individu. Bolk besloot dat we in “de opvolgende ontwikkelingsstadiën niet zoozeer 

(...) een naar volmaaking strevenden vorm [zien moesten], dan wel een ononderbroken opvolging 

van organismen, waarbij een volgend uit een voorafgaand ontstaat, gepaard aan een functionele 

evolutie.”630 In geen enkel stadium was er iets te veel of overbodig. In dit licht beschouwde Bolk 

de delen die van tijdelijke aard waren in het embryo en eerder in verband gebracht werden met 

evolutie en verwantschap van het organisme, nu als delen die in die embryonale fase een nood-

zakelijke rol vervulden in het harmonisch functioneren in die fase.  

Bolk brak dus met zijn eerdere orthogenetische opvattingen, waarbij evolutie synoniem was met 

(progressieve) vormevolutie en delen die nadelig waren voor het individu toch noodzakelijk wa-

ren voor de (vorm)evolutie van de soort. Evolutie was nog steeds wel een gedetermineerd pro-

ces, maar orthogenese waarbij alleen vormontwikkeling bepalend was, was voor Bolk definitief 

verleden tijd. Hij trok nu de conclusie: “de wegen waarlangs de gedachtengang van den anatoom 

gaat, [moeten] steeds gericht (...) zijn naar de physiologie.”631 Alleen uit het contact tussen de ana-

tomie en de fysiologie ontstond de morfologie – deze laatste was slechts een wetenschap voor 

zover ze de fysiologie omvatte. En anatomie verhield zich voor Bolk tot de morfologie als het 

waarnemen tot het begrijpen. Bolk stelde nu dus dat vorm en functie onlosmakelijk aan elkaar 

verbonden waren. Sterker nog, hij leek de fysiologie zelfs belangrijker te vinden door te stellen 

dat zonder de fysiologie de morfologie slechts anatomie was, geen wetenschap, maar ‘slechts’ 

waarneming. 

In ieder geval omarmde Bolk de door de fysiologie in de morfologie geïntroduceerde onder-

zoeksmethoden zoals het experiment. Zo maakte hij nu gebruik van de beschrijving van experi-

menten van Spemann om zijn (nieuwe) opvatting over het embryo als functionele eenheid te on-

dersteunen. Hij wees bijvoorbeeld op de rol van embryonale structuren als chorda en meso-

nephros, die in het volwassen individu afwezig waren. In het embryo dienden deze delen volgens 

hem niet alleen meer als bewijs voor de evolutionaire afkomst (hun doel in de evolutionaire mor-

fologie), maar hadden ze wel degelijk een directe functie. Hij beschouwde ze als organisatiecen-

tra, een van Spemann afkomstige term om embryonale groepen cellen en weefsels die de ont-

                                                 
629 Bolk gebruikte hier heel bewust het woord anatomen en niet morfologen. Waarom hij deze woordkeuze maakt 
wordt spoedig duidelijk. 
630 Bolk, ‘De ontogenetische recapitulaties als hormonistisch verschijnsel’ (1925) 846.  
631 ibid. 847. 
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wikkeling en differentiatie van andere weefsels in het embryo stuurden aan te duiden.632 Door de 

productie van specifieke hormonen zorgden deze structuren als chorda en mesonephros er vol-

gens Bolk voor dat het embryo zich verder ontwikkelde. Daarmee waren ze dus een soort endo-

criene organen die stoffen uitscheidden die voor de verdere groei en differentiatie van belang 

waren. 

De laatste fase van de omvorming van Bolks morfologische tot een biologische theorie kwam 

uiteindelijk in 1925 met het in diverse talen gepubliceerde Het probleem der menswording. De foetali-

satietheorie werd omgedoopt tot retardatietheorie. Hierin kwam duidelijk naar voren dat de 

vormwording van de mens een onderdeel was van de menswording, de wording van de mens als 

organisme. Zowel de anatomisch als fysiologisch voor de mens specifieke eigenschappen waren 

het gevolg van dezelfde oorzaak: een verandering in de werking van de endocriene organen had 

de gehele stofwisseling gewijzigd en daarmee de ontwikkeling vertraagd. Deze retardatie van de 

levensprocessen zorgde ervoor dat bepaalde lichamelijke kenmerken zo in hun ontwikkeling ge-

remd werden, dat ze in een foetaal stadium bleven: foetalisatie van de vorm.633 De retardatietheo-

rie was daarmee een fysiologische theorie “[D]e vorm [is] ten slotte het resultaat (…) van vorm-

wording, en dit laatste is een physiologisch proces, een functie van het organisme. De morpholo-

gische verschijnselen kunnen slechts physiologisch worden begrepen.”634 De fysiologie had het 

primaat gekregen.  

5.2 Terugblik 

Bolk besefte zelf welke ommezwaai hij in zijn wetenschappelijke denken wat betreft evolutie en 

de relatie tussen vorm en functie had doorgemaakt. Tijdens een lezing ter ere van zijn dertigjarig 

jubileum als hoogleraar anatomie in Amsterdam (1928) weet hij zijn standpunten ten tijde van 

zijn inauguratie, inclusief zijn verering voor Darwin en diens profeet Haeckel, aan jeugdig gebrek 

aan inzicht en ervaring.635 Waarin zag Bolk het essentiële verschil in zijn opvattingen van 1898 en 

1928? Rond 1898 had hij evolutie opgevat als een morfologisch fenomeen, waarbij de vormen 

waarin het leven zich had gematerialiseerd zich in een langzaam proces ontwikkelden tot com-

plexere en hoger georganiseerde structuren, als gevolg van toevallige uitwendige factoren, vol-

gens de theorieën van Darwin en Lamarck. Zijn standpunt in 1928 was dat evolutie een elemen-

taire functie van het leven was, een actieve kracht in de natuur die de ontwikkeling stuurde van 

steeds hoger georganiseerde vormen uit lagere. Evolutie was zodoende niet een resultaat maar 

een oorzaak. Iedere levensvorm was het resultaat van deze essentiële eigenschap van het leven 

zelf.  

In de jaren rond 1898, zo stelde Bolk, speurde hij niet naar de essentie van evolutie, maar naar 

haar manifestaties, die in verband gebracht werden met uitwendige factoren. Ze gaven reden tot 

het stellen van vragen als: hoe hebben die invloeden voor de evolutie van de vormen gezorgd? In 

1928 moest de vraag zijn: op welke manier heeft de evolutie die vormen gecreëerd? Volgens Bolk 

toonde het verschil in vraagstelling het veranderde wetenschappelijke uitgangspunt. De vorm 

was vervangen door ‘werkingsmechanisme’, de morfoloog was in feite een fysioloog geworden.  

                                                 
632 Zie voor organisatiecentra hoofdstuk 7. 
633 Bolk, ‘De biologische grondslag der menschwording’ (1927) 58-59. 
634 ibid. 60. 
635 Deze paragraaf is volledig gebaseerd op Van Limborgh, ‘Bolk’s own review’. 
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Voor zijn eigen onderzoeksgebied, de ontwikkeling van de menselijke vorm, had hij een duidelijk 

antwoord op zijn nieuw opgeworpen vraag. De menselijke evolutie als geheel vloeide voort uit 

een retardatie in de individuele menselijke ontwikkeling. Bolk concludeerde hieruit dat men om 

de fylogenie te begrijpen de ontogenie moest bestuderen en niet andersom, zoals Haeckel had 

gedaan. Het bestuderen en vergelijken van volwassen lichaamsvormen om tot stambomen te 

komen behoorde tot het verleden, omdat de volwassen vormen ons niets leerden over de manier 

waarop de organismen zich tot elkaar verhouden. In plaats hiervan moest de individuele ontwik-

keling dus worden bestudeerd. Daarmee veranderde de oude anatoom in een morfoloog-

fysioloog. Bolk besloot dat zijn nieuwe opvatting over evolutie ook zijn visie op andere biologi-

sche problemen beïnvloedde. Had hij in 1918 al ingezien dat evolutie een gedetermineerd proces 

was en dat in het laagste oerorganisme al de noodzakelijkheid van de menswording besloten lag, 

nu stelde hij onomwonden dat hij zijn oude epigenetische opvatting had ingeruild voor een pre-

formationistische. 

Tot besluit moet de breuk met de morfologie die Bolk in zijn eigen ‘ontwikkelingsgang’ zag 

enigszins worden gerelativeerd. Zijn eigen onderzoek dat aan de basis stond van zijn theorie 

bleef toch echt morfologisch. Het morfologisch-fysiologisch onderzoek naar de ontogenetische 

processen waar Bolk dit eigen onderzoek op liet aansluiten was natuurlijk het nieuwe onder-

zoeksveld van de ontwikkelingsmechanica of experimentele embryologie waarin niet alleen de al 

genoemde Spemann goede resultaten boekte, maar ook Bolks eigen leerling Woerdeman. In 

hoofdstuk 7 zal Woerdeman uitgebreid aan bod komen. Bolk beschouwde deze nieuwe onder-

zoeksrichting vooral als veelbelovend omdat hij haar als enige in staat achtte zijn eigen retardatie-

theorie en de inwendig gestuurde evolutie (of ontwikkeling) te bewijzen. Dit argument zou zijn 

keuze voor Woerdeman als zijn opvolger voor een belangrijk deel bepalen.  

5.3 Retardatie: langverwachte synthese? 

“Synthese, geef ons synthese!”, was de noodkreet van de jaren 1910 en 1920, volgens Bolks leer-

ling Barge. Het fin de siècle had een onoverzichtelijke verzameling maatschappelijke en religieuze 

bewegingen, culturele stromingen en sociale activiteiten opgeleverd. Bovenal doelde Barge met 

zijn roep om synthese - in 1927 in De Gids - echter op de biologische wereld. De eenheid onder 

darwinistische vlag was omgeslagen in individualisme. De ene onderzoeker richtte zich op de 

experimentele embryologie, de ander hield vast aan descriptief evolutionair-morfologische on-

derzoek, een derde was gespecialiseerd in experimentele erfelijkheidsleer of reductionistische fy-

sico-chemische weefselleer. Wat was de algemene gedachte die al dit onderzoek met elkaar ver-

bond? Ze leek te ontbreken, besloot Barge; een onoverzichtelijke overgangsfase, zo beschouwde 

hij zijn tijd. 

Er waren wel pogingen tot synthese. Bolks retardatietheorie, die poogde op basis van overeen-

komsten en verschillen in levensfuncties iets te zeggen over de overeenkomsten en verschillen in 

vorm, was er een geslaagd voorbeeld van. Barge beschouwde Bolks theorie als een “zeer karakte-

ristieke uiting van het biologisch denken in onzen tijd, waarin duidelijk de wijziging, die dit den-

ken in den loop der laatste jaren onderging, aan den dag treed.”636  

                                                 
636 Barge, ‘Retardatie en foetalisatie, een nieuwe beschouwing  van het vraagstuk der anthropogenese’ (1927) 360. 
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Bolks theorie beantwoordde volgens Barge om twee redenen de algemene roep om synthese. 

Ten eerste omdat de theorie een verband tussen vorm en functie legde. Maar daarnaast ook om-

dat ze het nieuwe, nog niet verklaarde feitenmateriaal (bijvoorbeeld uit de ontwikkelingsmechani-

sche hoek) en het oude, dat zijn verklaringsgrond had verloren (de evolutionaire morfologie) het 

resultaat liet zijn van één gemeenschappelijk beginsel: retardatie in ontwikkeling en foetalisatie in 

vorm door wijziging in hormonale activiteit. Bolk vatte de evolutie hiermee op als een uiting van 

het organisme zelf en niet zoals het darwinisme als het resultaat van uitwendige factoren. Omdat 

het verschijnsel zo een elementaire levensuiting werd, zoals bijvoorbeeld ook stofwisseling en 

beweging dat waren, maakte Bolks theorie de beschouwing van het leven wel raadselachtiger, 

aldus Barge.637 

Aansluitend op de door Barge genoemde redenen waarin Bolks theorie gehoor gaf aan de roep 

om synthese kwam nog een derde vorm van synthese tot uiting in de retardatietheorie. Niet al-

leen belichaamde ze de langgewenste samenvoeging van anatomie (of morfologie) en fysiologie, 

ook gaf ze een verklaring voor kwesties in andere disciplines en verbond deze zo met elkaar. Ten 

eerste was dat de antropologie. Door Bolk zelf was dit vakgebied vanaf het begin betrokken bij 

de foetalisatie. De theorie bood een eenvoudige verklaring voor de rasverschillen: het witte ras 

was het meest gefoetaliseerd en het zwarte het minst. De huid van de chimpansee is zwart en 

harig, die van een chimpanseefoetus grauwwit. De huid van een pasgeboren kind uit Afrika 

grauw. De zwarte rassen vertoonden hiermee tekenen van propulsie ten opzichte van de witte 

rassen. Voor Bolk was daarmee de primitiviteit van de eerstgenoemden biologisch verklaard.638  

Daarnaast kon Bolks theorie het ontstaan van een groot aantal aangeboren afwijkingen verklaren. 

Van reuzengroei en cretinisme (dwerggroei als gevolg van jodiumgebrek die gepaard gaat met 

verstandelijke onderontwikkeling) was het in zijn tijd reeds bekend dat ze het gevolg waren van 

een verstoring in de huishouding van het groeihormoon enerzijds en het schildklierhormoon an-

derzijds. Bolk opperde dat aangeboren afwijkingen het resultaat waren van de gestoorde werking 

van andere endocriene organen tijdens de ontwikkeling. Zo zag hij een verband tussen het afwe-

zig zijn van bijnieren (die het hormoon adrenaline produceren) en anencefalie (het niet tot ont-

wikkeling komen van de (grote) hersenen). Vanwege het verband tussen de verstoring in hor-

moonactiviteit en stoornissen in de morfologische ontwikkeling  bezat het retardatieprincipe dus 

ook waarde voor de kliniek en het vakgebied van de pathologische anatomie.  

Ook op niet medisch of biologisch terrein zorgde Bolks theorie voor de nodige verklaringen. Zo 

was de retardatie van de ontwikkeling verantwoordelijk geweest voor onze complexe sociale en 

maatschappelijke structuren: een langdurige jeugd betekende een langdurig moederschap, wat 

een verbondenheid van de vader nodig maakte en daarmee diens kostwinnerschap. Een stabiele 

familie was de hoeksteen van de maatschappij. Ook de psychologie kon met de retardatietheorie 

uit de voeten, immers de vertraging van ontwikkeling betekende ook een vertraging in de ont-

wikkeling van de geest.  

De retardatietheorie droeg dus bij aan de verklaring van de menselijke biologie in brede zin, pas-

send bij de door Barge beschreven roep om synthese. Op zijn beurt was de roep om synthese in 

de biologie onderdeel van een holistische wetenschapsbenadering in de eerste decennia van de 

                                                 
637 ibid. 379. 
638 zie Bolk, ‘Over het onstaan der menschenrassen’ (1927). Zie ook hoofdstuk 6 paragraaf 2.8. 
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20e eeuw. Barge was een adept van deze richting. Betekende de tweeledige synthese die Barge in 

het werk van Bolk meende te herkennen dat ook deze een holistische visie had ontwikkeld?  

6: Holistische biologie 

De groeiende afkeer van de kern van het darwinisme en de opkomst van allerlei alternatieve ver-

klaringsmodellen voor evolutie zoals die werd beschreven in paragraaf 4.4 stonden niet op zich-

zelf. Vanaf de jaren 1890 groeide de weerzin tegen de wetenschap als geheel. De maatschappelij-

ke en materiële verbeteringen dankzij de wetenschap, die positivistische wetenschappers zoals als 

Th.H. Huxley en Herbert Spencer in Engeland en Haeckel, Virchow en Helmholz in Duitsland 

hadden beloofd, waren uitgebleven.639  

Als de wetenschap ook geen antwoord kon geven op de essentiële vragen van het bestaan, wat 

kon ze dan wel? Vooral in Duitsland, maar ook in Nederland waren er wetenschappers die de 

moed niet opgaven en geloofden dat er verantwoordde, minder ‘kille’ manieren van wetenschap 

bedrijven bestonden die geen afbreuk deden aan de opvatting dat het menselijk bestaan zinvol 

was. Het waren vooral biologen en psychologen die naar deze nieuwe wetenschappelijke wegen 

zochten. Voorop stond hierbij dat deze wetenschap niet de pretentie moest hebben de koers van 

de maatschappij te bepalen. Bovendien verwierp men de notie dat er maar één wetenschappelijke 

(reductionistische) methode bestond om tot de waarheid te komen. Er bestonden meerdere me-

thoden en die leidden tot meerdere waarheden, ieder op hun eigen niveau en niet noodzakelijk in 

strijd met elkaar. Het belangrijkste kenmerk van deze nieuwe stroming was de opvatting dat een 

levend wezen meer was dan ‘slechts’ een optelsom van de diverse onderdelen en functies waaruit 

het bestond. Bouw en functies van een lichaam waren op alle organisatieniveaus (cel, weefsel, en 

individu) niet van elkaar los te koppelen. Het geheel was meer dan de som der delen. Vanwege 

deze nadruk op het geheel (in het Duits Ganzheit en door de Nederlandse onderzoekers wel met 

‘totaliteitsbegrip’ aangeduid) wordt deze stroming door wetenschapshistorici aangeduid als ho-

lisme. Vaak kenmerkte dit holisme zich ook door een nadruk op de rol van de intuïtie bij het 

doen van onderzoek. Daarbij schaarde men zich achter het uitgangspunt van de filosoof Imma-

nuel Kant, dat het menselijk verstand niet in staat was om tot de kern van de complexiteit van 

het leven door te dringen. 

Het wetenschappelijke holisme kende niet één duidelijk omlijnde wetenschappelijke benadering. 

Een van de vroegste vertegenwoordigers, de embryoloog Hans Driesch, keerde in zijn antime-

chanistische opvatting van het leven terug naar een vorm van vitalisme. Aan de andere kant van 

het spectrum bevonden zich mensen als de Nederlandse embryoloog en histoloog Jan Boeke en 

de in Nederland werkzame Duitse dierfysioloog Hermann Jacques Jordan (1877-1943). Zij dis-

tantieerden zich net zo goed van dit neo-vitalisme als van het oude materialisme. Volgens Boeke 

introduceerde Driesch namelijk nieuwe elementen in de wetenschap die niet voor analyse toe-

gankelijk waren en daarmee dodelijk waren voor het onderzoek. Boeke: “Onze theorieën moeten 

blijven bij de mechanistisch te verklaren verschijnselen (...) Onze wetenschap mag zich alleen 

bezig houden met die verschijnselen, die door middel van experiment en waarneming kunnen 

                                                 
639 Zie Macleod, ‘The “bankruptcy of science” debate’; Harrington, Reenchanted science (introduction). 
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worden gecontroleerd.”640 Vanwege deze beperking wordt deze vorm van holisme wel holistisch 

materialisme genoemd.641  

6.1 Holisme in Nederland - Boeke, Van den Broek, Barge 

Het holisme als wetenschappelijke stroming komt in Nederland tegen het einde van de Eerste 

Wereldoorlog op.642 Naast de al genoemde Jordan, Boeke en Barge had ook Bolks leerling Van 

den Broek holistische ideeën - zij het in beperkte mate. Hoewel het vraagstuk van het verband 

tussen vorm en functie in het dierlijk organisme al veel langer voor discussie onder biologen had 

gezorgd,643 bleef het voor de holistische biologen, die immers bestudering van het organisme als 

eenheid nastreefden, een belangrijk discussiepunt.  

Toen Barge in 1927 Bolks retardatietheorie besprak als een theorie waaruit de synthese tussen 

vorm en functie sprak, liet hij niet na om ook op andere onderzoekers te wijzen. Als voorbeeld 

noemde hij Boeke, die het functionerende organisme als eenheid in het centrum van de belang-

stelling plaatste. Boeke streefde er volgens Barge naar om in de bouw van het organisme de 

grondslag te vinden voor de harmonische werking van het geheel. Zo trachtte hij vorm en func-

tie weer in hun onderlinge samenhang te bestuderen en zo de kloof tussen morfologie en fysio-

logie te dichten die in het midden van de 19e eeuw was ontstaan.  

Hoewel Boeke’s holistische visie zich pas volledig ontwikkelde tijdens zijn Utrechtse periode, zijn 

in zijn eerdere Leidse tijd als hoogleraar anatomie en embryologie de eerste sporen ervan te be-

speuren.644 Zo sprak hij in zijn inaugurele rede in 1909 over het “zoo wonderbaar fijne en doel-

matige samenstel van de menschelijke organisatie”, “waarvan alle deelen zich zoo in volkomen 

harmonie met elkaar (...) hebben ontwikkeld”.645 Ook toen al was Boeke overtuigd van de sa-

menhang tussen vorm en functie. “[I]s het de natuur ooit om de vorm als zoodanig te doen? 

Nimmer.” “Eerst als men de functie binnen den kring van zijn waarnemen trekt, krijgen de be-

schouwingen blijvende waarde.”646 Boeke was het dan ook volledig eens met kritiek op het een-

zijdige karakter van de evolutionaire morfologie, die zich nauwelijks bekommerd had om de 

functie van verschillende organen. De in ieder levend wezen aanwezige harmonie was overigens 

volgens hem een openbaring van een hogere macht. Om daar iets zinnigs over te zeggen moest 

men het gebied van het geloof betreden. “[D]aar houd wetenschap op, daar begint wijsheid.”647 

Rond dezelfde tijd dat Boeke zijn eerste holistische ideeën ontwikkelde, raakte ook Bolks leerling 

Van den Broek overtuigd van de harmonie van het lichaam. In zijn inaugurele rede in Utrecht in 

1909 Over korrelaties in het dierlijke organisme citeerde hij Cuvier om deze harmonie te benadrukken: 

“Elk organisme is één enkel geheel, waarvan de deelen van elkaars afhankelijk zijn.”648 Van den 

Broek besloot met op te merken “hoe er in het organisme iets is, dat buiten de voor ons zichtba-

                                                 
640 Boeke, ‘Het probleem van de vorm’ (1925) 80-81. 
641 Zie Baneke, ‘“Synthese! Geef ons synthese!”’ 174-175; Allen, Life science in the twentieth century 103-106. 
642 Baneke, ‘“Synthese! Geef ons synthese!”’; Theunissen, Eugène Dubois en de aapmens van Java; idem, ‘Jan Boeke en de 
harmonie van het organisme’; idem en Donath, ‘De plaats van de morfologie in de Nederlandse zoölogie’. 
643 Zo was het een belangrijk geschilpunt tussen de twee vooraanstaande Franse zoölogen uit het begin van de 19e 
eeuw, George Cuvier en Etienne Geoffroy St. Hilaire. Cuvier gaf het primaat aan de functie, terwijl Geoffroy de 
vorm voorop stelde. Zie Appel, The Cuvier-Geoffroy debate.  
644 Zie Theunissen, ‘Jan Boeke en de harmonie van het organisme’. 
645 Boeke, De menschelijke anatomie in hare verhouding tot de vergelijkende anatomie en ontwikkelingsgechiedenis  (1909) 12 & 15. 
646 ibid. 26. 
647 Boeke, ‘Het probleem van de vorm’ (1925) 81; Theunissen, ‘Jan Boeke en de harmonie van het organisme’ 63 
648 Van den Broek en Broek, ‘Over Korrelaties in het dierlijk organisme’ (1909/1910) 36-37. 
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re morphologische en physiologische differentiatie staat, iets dat aan de organisatie eigen is. Het 

leert ons, hoe, ondanks die morphologische en physiologische differentiatie, het organisme toch 

ook één enkel geheel blijft; hoe sommige verschijnselen slechts als uitingen van het geheele orga-

nisme kunnen worden aangezien.”649  

Anders dan Boeke, die zijn holistische ideeën ook in zijn histologisch onderzoek toepaste,650 

bleef Van den Broeks holisme beperkt tot theoretische bespiegelingen. Dit gold ook voor Barge. 

Meer nog dan Van den Broek uitte deze zijn opvattingen over de grondproblemen van de biolo-

gie vooral in lezingen en fraai geschreven betogen voor een ontwikkeld publiek.651  

In zijn inaugurele rede als hoogleraar anatomie in Leiden in 1919, die de veelzeggende titel Vorm 

en functie had, stelde Barge zich, net als Bolk een jaar eerder in Hersenen en cultuur, de cruciale vraag: 

“Is het de vorm der levende wezens, die hunne functie bepaalt, of is het de functie, die hun vorm 

doet ontstaan?”652 Volgens Barge stond het vast dat de vorm onder invloed van de functie, door 

aanpassing aan toevallige uitwendige prikkels, aan verandering onderhevig kon zijn. Daarnaast 

meende hij echter net als Bolk dat er in de vorm nog een eigen beginsel, “iets noodzakelijks, iets 

principieels” tot uitdrukking kwam. Hij zag wel in dat dit nooit aan de directe waarneming ont-

leend kon worden. Het was dan ook niet aan de beschrijvende of de causaal-analytische natuur-

wetenschap, maar aan de wijsbegeerte, het “wijsgeerig element in de biologie”, voorbehouden 

om over de ware aard van het leven een uitspraak te doen.653  

Waar Bolk het primaat aan de vorm gaf en de functie nooit een creërend, maar slechts een mo-

dellerend vermogen toekende, was voor Barge een dergelijk primaat onmogelijk. Voor hem be-

invloedden de vorm en functie elkaar. De vorm van ieder levend wezen was deels de afspiegeling 

van uitwendige prikkels en deels de uitdrukking van dat eigen beginsel. “De scheiding van deze 

beide is slechts een ideële, geen reële.” 654  “[W]ij kunnen den vorm niet scheiden van de functie 

noch de functie ontleden in louter stoffelijke krachten en een levenskracht, noch den vorm doen 

uiteenvallen in iets bijkomstigs en iets wezenlijks. (…) [H]et leven blijft een synthese tot een 

hoogere eenheid, die zich tegen iedere analyse in onmiddellijk waarneembare componenten ver-

zet en in zooverre voor ons in verborgenheden is gehuld.”655 De herkomst van dat principiële liet 

Barge aanvankelijk in het midden: een gunstige samenwerking van krachten in de natuur onder 

invloed van een eerste oorzaak of een onmiddellijke scheppingsdaad.  

Barge bleef altijd bij deze opvatting van het leven als een synthese tussen een fysisch-chemische 

element en ‘iets anders’, en van de gelijkwaardigheid van vorm en functie.656 Het is niet moeilijk 

in te zien waar de katholiek Barge dat ‘andere’ meende te moeten vinden. “In de nabijheid van 

het absolute zijn gevoelt men te staan voor Hem, Die van Zichzelven getuigen kan en getuigd 

heeft: “Ik ben, Die ik ben.””657  

Barge deed als anatoom weinig onderzoek, misschien mede omdat men er toch niet dichter bij 

de essentie van het leven mee kon komen. Beter was het in elk geval om het blikveld te verbre-

                                                 
649 ibid. 56. 
650 Theunissen, ‘Jan Boeke en de harmonie van het organisme’ 64-67. 
651 zie Barge De betrekking tusschen vorm en functie als biologisch probleem, Het mysterie van ons bestaan, Praeformatie en epigenese.  
652 Barge, Vorm en functie (1919) 10. 
653 ibid. 22-23; Barge, Wat is leven (1935) 72-73. 
654 Barge, Vorm en functie (1919) 23 
655 ibid. 24. 
656 Barge Wat is leven (1935) 72-73. 
657 ibid. 
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den en met mensen vanuit verschillende disciplines hierover gedachten uit te wisselen. Om die 

reden richtte Barge samen met zijn de Leidse hoogleraar zoölogie J.C. van der Klaauw (1893-

1972) het Interdisciplinaire Leidse Bureau voor Theoretische Biologie op. Interdisciplinariteit, 

meerdere wegen om tot de waarheid te komen, het waren duidelijke kenmerken van de holisti-

sche wetenschapsbenadering. 

6.2 Bolks holisme?  

Holistische opvattingen en synthetische gedachten over de eenheid tussen vorm en functie waren 

dus prominent vertegenwoordigd in de kring rond Bolk. Uit studies naar holistische biologen in 

Nederland blijkt hoezeer de holistische visie op de levende natuur gekoppeld was aan de afwij-

zing van de ‘materialistische’ selectietheorie van Darwin en de biogenetische grondwet van Ha-

eckel.658 Gezien de metamorfose die Bolk doormaakte van een evolutionaire morfoloog in de 

traditie van Haeckel en Gegenbaur naar een morfoloog die zowel bij Haeckels recapitulatie als 

Darwins selectie twijfels had, is de vraag op zijn plaats of ook Bolk holistische denkbeelden ont-

wikkelde. Een reden te meer is zijn verandering in opvatting over het verband tussen vorm en 

functie.  

Het is niet onwaarschijnlijk dat Barge, Van den Broek, Boeke en Bolk, die elkaar immers erg 

goed kenden, elkaar in hun opvattingen hebben beïnvloed. Boeke en Van den Broek, die beiden 

in 1909 tot hoogleraar anatomie benoemd werden, bespraken beiden de harmonie van het leven-

de lichaam in hun oratie. Toen Van den Broek in 1924 zijn rectoraatsrede ‘De normale gestalte 

van den mensch’ besloot met de conclusie dat niet het gemiddelde van een groep individuen be-

paalde wat de ‘norm’ van een individu was, maar het harmonisch functioneren van het ieder in-

dividu afzonderlijk, deed hij dat door uit Bolks rectoraatsrede Hersenen en cultuur te citeren: “Elke 

vorm (…) is een phaenomeen zooals er nimmer een was, zooals er ook nimmer meer een zijn 

zal, (...) leven is een ononderbroken vormverandering.”659 Voor van den Broek was het individu 

een “gedurende het geheele leven veranderende grootheid”.660  

Barges inaugurele rede besprak het verband tussen vorm en functie als een biologisch grondpro-

bleem, net zoals Bolk dat ook had gedaan in Hersenen en cultuur. Hun opvattingen ten aanzien van 

de twee kwamen op belangrijke punten overeen. Beiden zagen in het ontstaan van de lichaams-

vorm een belangrijke rol weggelegd voor een ‘inwendig gelegen eigen beginsel’. Alleen in de 

eindoorzaak van dat beginsel verschilden de twee. Voor Barge was de rol van dat beginsel niet 

los te zien van de inwerking door uitwendige factoren, voor Bolk speelden uitwendige factoren 

een marginale rol. Als eindoorzaak van het beginsel wees Barge naar God, waar Bolk het panbio-

tisch verklaarde.  

Toen bij Boeke en Barge vanaf het begin van de jaren 1920 de holistische opvattingen verder 

uitkristalliseerden, terwijl ze het belang van de samenhang tussen vorm en functie, tussen fysio-

logisch en morfologisch onderzoek voorop bleven stellen, maakte Bolk de omslag van foetalisa-

tietheorie naar retardatietheorie. In 1928 stelde hij in zijn jubileumtoespraak dat de nieuwe ‘mor-

foloog-fysioloog’, meer nog dan de fysioloog en ‘oude’ morfoloog afzonderlijk, de (evolutionaire 

                                                 
658 In deze koppeling wordt de belangrijkste verklaring gezien van het zo lang uitblijven van wat wordt genoemd de 
neo-darwinistische synthese, die de selectietheorie van Darwin koppelde aan experimenteel erfelijkheidsonderzoek. 
659 Van den Broek, ‘De normale gestalte van den mensch’ (1923/1924) 87. 
660 ibid. 
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en individuele) ontwikkeling als een biologische wetenschap kon bestuderen omdat hij het orga-

nisme als een geheel onderzocht en niet alleen de afzonderlijke delen. 

Er zijn andere aanwijzingen dat Bolk vanaf 1918 aansluiting zocht bij een meer holistische bena-

dering. Behalve de al genoemde afkeer van de mechanistische selectietheorie is dat bijvoorbeeld 

de duidelijke afwijzing van de reductionistische wetenschapsbenadering. Bolk wilde dat het leven 

niet meer bestudeerd zou worden met vergrootglazen, maar met ‘verkleinglazen’, om de samen-

hang der verschijnselen meer tot studiedoel te maken. 

Tenslotte is Bolks toenadering tot een meer holistische visie ook af te lezen uit de ‘factor’ die hij 

verantwoordelijk achtte voor de ontwikkeling van de menselijke lichaamsvorm: de hormonen. 

Holistisch materialistische fysiologen661 als J.B.S. Haldane (1860-1936), W.B. Cannon (1871-

1945) en L.J. Henderson (1878-1945) legden in hun onderzoek de nadruk op de interne regulatie 

van stofwisselingsprocessen in het lichaam. Zo introduceerde Cannon de term homeostase voor 

deze dynamische zelfregulering. Hij kwam hiertoe onder andere door studies van het endocriene 

systeem.662  De cruciale rol die ook Bolk aan dit recent ontdekte systeem toeschreef is dus niet 

opmerkelijk. Endocriene organen waren klieren die stoffen, hormonen, afscheiden aan het bloed. 

Deze hormonen hadden daarmee per definitie effect op een ander deel van het lichaam dan waar 

ze werden geproduceerd. Het endocriene stelsel was dus een mooi voorbeeld van het belang van 

een holistische benadering van het organisme.  

Toch was de rol die Bolk de hormonen in de organisatie en groei van het lichaam toebedeelde 

een andere dan bij de holistisch materialisten. Bij hen bleef het holistische aspect beperkt tot een 

zoektocht naar de samenhang tussen afzonderlijke fysiologische processen die materialistisch of 

mechanistisch werden benaderd. Door Bolks (aanvankelijke) opvattingen over het primaat van 

de vorm, zijn overtuiging van de inwendig gestuurde, gedetermineerde vormverandering en door 

zijn panbiotisme neigde zijn holisme meer naar de benadering van Hans Driesch met zijn entele-

chiebegrip of naar de opvattingen van de oude vitalistische wetenschappers.  

7: De anatoom een (theoretisch) bioloog 

De benaming biologie stamt uit het begin van de 19e eeuw. De term was een containerbegrip 

waaronder specifieke disciplines werden samengevat: morfologie en vergelijkende anatomie, zoö-

logie, botanie, (vergelijkende) fysiologie en embryologie. Zoals we in hoofdstuk 1 zagen, werd 

met die biologie een brede wetenschap van het leven beoogd. Veel van dit onderzoek was, ook al 

werd een beter begrip van ontwikkeling of functionele aspecten beoogd, hoofdzakelijk morfolo-

gisch van aard. Toen de experimentele fysiologen tegen het midden van de 19e eeuw zich met 

een eigen reductionistisch onderzoeksprogramma van deze brede wetenschap van het leven dis-

tantieerden, werd de biologie vrijwel synoniem met morfologie. Maar tegen het einde van de 

eeuw betekende biologie meer dan alleen maar een aanduiding van morfologie of zoölogie of 

zelfs fysiologie.663 Veel biologen twijfelden steeds meer aan de waarde van het strikt beschrijven-

de morfologische onderzoek, dat (zeker in Nederland) synoniem was met de evolutionaire mor-

fologie van de Haeckel- en Gegenbaurtraditie. Of het nu kwam door afkeer van het darwinisme 

(waarmee het evolutionair-morfologisch onderzoek immers sterk werd geassocieerd) of juist 

                                                 
661 in de opvatting van G. Allen (zie Allen, Life science in the twentieth century). 
662 Zie Allen Life science in the twentieth century 101. 
663 Nyhart, Biology takes form 337, 204-206. 
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door een voorkeur voor een holistische benadering, er ontstond een groeiende wens om weer 

meer aandacht aan fysiologische kwesties te besteden - en dan niet zoals Bolk al aangaf op een 

reductionistische manier, maar op een fysiologisch-morfologische. Hiermee doelde hij op de ma-

nier waarop de experimentele embryologie naar de vormwording keek: als dynamisch proces. 

Morfologisch onderzoek naar de embryonale ontwikkeling werd uitgevoerd met uit het fysiolo-

gisch onderzoek afkomstige experimentele causaal-analytische methoden.  

Over het algemeen zagen de Nederlandse morfologen, zowel zoölogen, embryologen als anato-

men van na 1900 wel het belang in van deze nieuwe richting, en meer in het algemeen van de 

experimentele biologie.664 Ze luidde uiteindelijk ook het einde in van de oude beschrijvende mor-

fologie. Bolk was aanvankelijk als student sceptisch ten aanzien van deze richting, maar zoals we 

zagen sloten de experimenten van Hans Spemann later goed aan bij zijn retardatietheorie. Ook 

Boeke, Barge en Van den Broek spraken en schreven met veel bewondering over de experimen-

tele doorbraken op het gebied van de embryologie.665 Opvallend is echter dat ondanks dit brede 

draagvlak geen van de morfologen uit de kring rond Bolk zelf de overstap naar de experimentele 

morfologie maakte.666  Zonder uitzondering bleven ze zuiver descriptief onderzoek doen - als ze 

al onderzoek deden.  

Bolk en zijn groep waren dus hoofdzakelijk theoretisch in de samenhang tussen fysiologie en 

morfologie geïnteresseerd. Daarbij hadden Bolk, Boeke en Barge de neiging om deze theoreti-

sche interesse in meer dan alleen beschrijvende morfologie als ‘biologie’ te omschrijven. Zo be-

nadrukten ze dat het om een interesse in fundamentele kwesties ging die het leven als geheel, of 

op zijn minst het organisme als levend individu, behelsden. Strikt descriptief morfoloog, ana-

toom of embryoloog in onderzoeksmethode of discipline, in hun theoretische (en holistische) 

interesse overschreden ze deze disciplinaire of praktische grens en beschouwden ze zichzelf als 

bioloog. 

Zo schetste Barge in zijn Leidse inaugurele rede het contrast tussen hen die de menselijke ana-

tomie beschouwden als een overzichtelijk complex van vormverhoudingen, “zooals in den jong-

sten tijd menigmaal gesuggereerd wordt” en hen die het vak bleven opvatten als een zelfstandig 

onderdeel van de biologische wetenschappen. Bij de vertegenwoordigers van de eerste opvatting 

keerde de beperkte visie van de menselijke anatomie als utilitair vak dus weer terug. Barge verte-

genwoordigde - vanzelfsprekend - de tweede richting. Hem boeide vooral vraagstukken “die in 

hun algemeenheid de biologie in haar ganschen omvang beheersen” en daarmee de voor zo velen 

dor lijkende menselijke anatomie “tot een waarlijk levende wetenschap maken.”667 In de jaren 

erna verdiepte Barge zich verder in algemeen biologische en levensbeschouwelijke vraagstukken, 

zelfstandig of in verband met het door hem mede opgerichte Stichting voor Theoretische biolo-

gie. Maar deze verdieping bleef steeds strikt theoretisch.  

Ook Boeke was meer dan alleen embryoloog of histoloog. In zijn Utrechtse periode beperkte hij 

zich in zijn onderzoek tot beschrijvende morfologie van weefsels, als theoreticus behandelde hij 

                                                 
664 Zie Theunissen en Donath, ‘De plaats van de morfologie in de Nederlandse zoölogie’ 59-60. 
665 Zie Barge, Vorm en functie (1919); Boeke, De menschelijke anatomie in hare verhouding tot de vergelijkende anatomie en 
ontwikkelingsgechiedenis (1909) en Van den Broek, ‘De normale gestalte van den mensch’ (1923/1924).  
666 Boeke doet in zijn Utrechtse periode wel regeneratieproeven, maar aldus Theunissen (‘Jan Boeke en de harmonie 
van het organisme’) alleen om de juistheid van zijn opvatting over het zenuwstelsel te bewijzen. De enige leerling 
van Bolk die de overstap wel maakte was zoals gezegd Martin Woerdeman (zie hoofdstuk 7). 
667 Barge Vorm en functie 8 
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de algemeen biologische vraagstukken.668 De biologie was duidelijk meer dan ‘dode’ morfologie, 

de biologische wetenschap moest zich richten op het levende organisme als geheel. Hoezeer 

Boeke zich als bioloog profileerde bewijst zijn populair-wetenschappelijke boekje Algemeene biolo-

gie, leer der levensverschijnselen dat in 1923 verscheen.  

Bolk was eigenlijk al vanaf het begin van zijn studietijd niet zozeer geïnteresseerd in de medische 

wetenschap, maar in biologische kwesties. Hij gaf er met verve lezingen over aan het medische 

dispuutgezelschap Bis Repetita Placent. Maar ook na zijn benoeming als hoogleraar anatomie be-

hield hij zijn interesse in algemeen-biologische thematiek. Bolk dacht na over centrale onderwer-

pen als de aard en samenstelling van het protoplasma, de aard van bevruchting, het onderscheid 

tussen leven en niet-leven en de ‘natuurlijke dood’.  

Bolks overtuiging zelf een bioloog te zijn spreekt vooral uit zijn meermalen herhaald pleidooi 

voor een leerstoel in de biologie als afzonderlijke wetenschap aan een van de Nederlandse uni-

versiteiten. In de studentenlezing over het  darwinisme uit 1894 sprak hij over een afzonderlijk 

kansel  voor de natuurfilosofie.669 Maar hij verving deze oudere term door biologie in een later ma-

nuscript.670 “Als een der leemten in het schema van vakken waarin aan de hogescholen in Neder-

land gedoceerd wordt, wensch ik op te merken het ontbreken van een kansel van waaraf de bio-

logie als een zelfstandige wetenschap wordt gedoceerd”. Bolk vond het vreemd, “dat naar wij op 

zoo (...) uitstekende wijze onderwijs genieten in de afzonderlijke branches der biologie,” een zelf-

standige cursus in de algemene beginselen van deze wetenschap ontbrak. Grondelementen van 

deze biologie waren naast de vanzelfsprekende “phylogenetische en individueele ontwikkeling” 

bijvoorbeeld ook  de erfelijkheidsleer.671  

Ook later, toen hij al vier jaar hoogleraar was liet hij in een stuk over de erfelijkheid van de ziekte 

tuberculose dezelfde kritiek horen: “De biologische opleiding van den medicus laat veel te wen-

schen over. Wat ontbreekt is een systematisch onderricht, waarin (…) de algemeene wetten en 

verschijnselen worden ontvouwd, (...) De medische wetenschap is een biologische wetenschap, 

maar hij leert deze biologie niet voldoende als zelfstandige philosophische wetenschap ken-

nen.”672 Dat Bolk als student geneeskunde en later als afgestudeerd medicus pleitte voor een der-

gelijk basisvak toont hoezeer hij belang hechtte aan de algemene biologie. 

Misschien de mooiste illustratie dat Bolk zich bioloog voelde is wel het ex libris waarmee hij zijn 

boeken als zijn eigendom bezegelde. Ex libris prof Bolk staat er tussen de trekdraden van pas ge-

deelde chromosomen in een cel. De draden zijn boven en onder verbonden aan de centrosomen, 

toen net ontdekte celorganen. In een voorstudie van een andere studentenlezing schreef Bolk 

over de rol van deze centrosomen bij de bevruchting. Hij vatte ze op als onderdelen van het pro-

toplasma en in hun functie zag hij het bewijs van de deelname van het protoplasma aan de be-

vruchting. Een ex libris dus als uiting van een fundamentele interesse in het raadsel van het le-

ven. 

 

                                                 
668 Zie Theunissen, ‘Jan Boeke en de harmonie van het organisme’. 
669 Manuscript lezing Bolk voor Bis Repetita Placent, 1894. AEL, stukken betreffende de benoeming van L. Bolk aan 
de Universiteit van Amsterdam; SAA 30265: 451 (zie noot 17). Alhier pagina 25 (mijn nummering in kopie). 
670 Manuscript lezing Bolk ca. 1895. AEL, manuscripten Bolk; SAA 30265: 505. Zie noot 13.  
671 ibid. 
672 Bolk, ‘Naar aanleiding der erfelijkheid van tuberculose’ (1902) 1033. 
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Conclusie 

Van mechanistische darwinist naar panbiotisch holist.  

Als student was Bolk een fervente aanhanger van het darwinisme en dan vooral de materialis-

tisch-monistische variant van Ernst Haeckel. Bolk was evenzeer overtuigd van de juistheid van 

Haeckels biogenetische grondwet en paste die toe in het onderzoek dat in de traditie van de evo-

lutionair-morfologische school van de anatoom Gegenbaur stond. Maar in de periode tussen zijn 

benoeming als hoogleraar en zijn rectoraat in 1918 keerde hij zich tegen bijna alles waar hij aan-

vankelijk in geloofde. Haeckels biogenetische grondwet bleek niet altijd op te gaan en mocht dus 

niet zo genoemd worden; de kern van het darwinisme, de selectietheorie, kon onmogelijk tot 

vormverandering leiden; functionele aanpassing, de kern van het lamarckisme en naast het dar-

winisme van groot belang in Haeckels evolutieopvatting, evenmin. Tevens deed Bolk afstand van 

een al te strikt materialistisch-monistische opvatting van het leven.  

Wat kwam er voor de darwinistische en monistische opvattingen in de plaats? Het materialisti-

sche monisme werd vervangen door een panbiotische variant. Het leven bestond niet uit dezelf-

de stof als de levenloze natuur. Het was nu juist andersom: de krachten die de levende natuur 

vorm gaven waren ook aanwezig in wat voorheen de levenloze natuur was. Daarmee bestond er 

geen levenloze natuur meer. Bovendien werd die vormevolutie niet door uitwendige functionele 

krachten of blinde selectie bepaald maar doelmatig gestuurd van binnen uit.  

In het anti-darwinisme en anti-Haeckelianisme sloot Bolk aan bij een grote groep van onderzoe-

kers die zich keerden tegen de mechanistische levensopvatting zoals die bij Haeckel en Darwin 

tot uiting kwam. Deze holistische tegenbeweging kenmerkte zich door de overtuiging dat leven 

meer was dan een opeenstapeling van blinde kracht en stof. Concreet betekende het dat met de 

gangbare reductionistische manier van onderzoek doen bepaalde kenmerken die essentieel waren 

voor het leven over het hoofd gezien werden. De organisatie van het lichaam was hiervan een 

goed voorbeeld: wilde men die goed begrijpen, dan moest het (zich ontwikkelende) lichaam als 

geheel bestudeerd worden. Als het lichaam op ieder tijdstip van zijn ontwikkeling een eenheid 

vormde, kon de vorm en het functioneren van dat lichaam niet los van elkaar gezien worden. 

Met morfologisch onderzoek van een dood lichaam werd een aanzienlijke hoeveelheid informa-

tie over dat organisme gemist. Tegen het einde van zijn leven was Bolk steeds meer overtuigd 

van de juistheid van deze opvatting - zij het vooral in theorie. 

Ook in de keuze van de ‘factor’ die ten grondslag lag aan retardatie en foetalisatie sloot Bolk aan 

bij de holistische wetenschappers met hun nadruk op de studie van het lichaam als harmonisch 

geheel. De hormonen die Bolk verantwoordelijk achtte voor de retardatie en foetalisatie waren 

immers stoffen waarvan het belang voor de instandhouding van het lichaam nauwelijks anders 

dan holistisch kon worden gezien.  

Overigens ging Bolk in zijn overtuiging van het aannemen van een gedetermineerde kracht die 

het leven stuurde verder dan de meeste andere holistische onderzoekers. Die hielden het bij een 

onderscheid tussen het doelmatig georganiseerde levende wezen en de ‘ondoelmatige’ door fysi-

sche wetten geregeerde levenloze natuur. Bolk zag ook in de levenloze natuur doelmatige, be-

zielde krachten aan het werk.  
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Vorm en functie 

Bolk veranderde twee keer van opvatting wat betreft de relatie tussen vorm en functie. Aanvan-

kelijk bepaalde de functie van de delen de vorm. In dat idee sloot Bolk naadloos aan bij Duitse 

evolutionaire morfologen en vooral Ernst Haeckel. Haeckel legde sterk de nadruk op het belang 

van de fysiologie voor een mechanistisch-materialistische benadering van het leven. De bestude-

ring van het organisme moest op dezelfde fysico-chemische methoden gebaseerd zijn als de stu-

die van de levenloze natuur. Maar deze uitleg was vooral abstract en nauwelijks toepasbaar. 673 

Het was een theoretisch kader dat zijn onderzoekspraktijk van alledag nauwelijks raakte. In dat 

onderzoek, en overigens ook het onderzoek van andere evolutionaire morfologen werd nauwe-

lijks de nadruk gelegd op functionele aspecten. Deze waren weliswaar van belang om de struc-

tuur van een deel te begrijpen, maar ze waren altijd ondergeschikt aan de studie van de vorm. 

Aan de hand van de vorm konden evolutionaire stambomen worden gereconstrueerd, langs 

functionele weg was dat onmogelijk. Er was dus een opvallend contrast tussen theorie en praktijk 

bij morfologen als Haeckel en evenzeer de jonge Bolk.  

Bolks mening over het verband tussen vorm en functie veranderde in de beginperiode van zijn 

professoraat. Tegelijk met het afwijzen van een al te strikt materialisme leek hij de invloed van 

functionele aanpassing aan banden te leggen. De eerste schets van zijn foetalisatietheorie was dan 

ook een openlijke omarming van inwendig gestuurde gedetermineerde vormontwikkeling in de 

beste orthogenetische traditie. Toch was met die constatering praktisch gezien nauwelijks iets 

veranderd: nog steeds ging het onderzoek om de vorm. Maar nu Bolk het materialistische theore-

tische kader van Haeckel had verlaten, kon hij door zijn deterministische evolutieopvatting 

daadwerkelijk kiezen voor de opvatting dat de vorm belangrijker was dan functie.  

Dat Bolk na 1918 juist weer functionele aspecten vooropstelde in plaats van de vorm, kan zoals 

ik heb aangevoerd te maken hebben gehad met de opkomende holistische wetenschapsopvatting. 

Voor de holistische morfologen Boeke en Barge, die tot de kring van Bolk behoorden, waren 

vorm en functie in het organisme niet los van elkaar te zien. En omdat Bolk overtuigd was dat 

hormonen de foetalisatie van de vorm veroorzaakten, moest hij besluiten dat aan de functionele 

aspecten het primaat gegeven moest worden. Want omdat die hormonen primair voor instand-

houding van het biologisch functioneren van het lichaam verantwoordelijk waren en in tweede 

instantie de bouw van het lichaam beïnvloeden, kon foetalisatie van vorm niet primair het gevolg 

zijn van de gewijzigde hormoonactiviteit, maar slechts secundair. Het primaire gevolg moest re-

tardatie van de functionele ontwikkeling zijn. Bolk had in de holistische eenheid die een zich 

ontwikkelend organisme was het functioneren van dit levende wezen boven de evolutie van 

diens lichaamsvorm geplaatst. Daar waar Bolk (met Haeckel) dus eerst om materialistische rede-

nen aan de functie voorrang gaf, deed hij dit nu uit holistische overtuiging.  

Toch ging het ook nu weer meer om de theorie dan de praktijk. Bolk bleef tot aan zijn dood 

vooral de vorm bestuderen, in weerwil van het theoretische belang van de functie. Om die reden 

is het naar mijn mening dan ook onjuist om Bolk en anderen die in de praktijk strikt morfolo-

gisch onderzoek bleven doen te betitelen als functioneel morfologen of functioneel anatomen.  

Hoezeer Bolk gedurende zijn leven ook van opvatting veranderde, steeds bleef hij praktisch ge-

sproken trouw aan het morfologisch onderzoek zoals hij dat van Ruge geleerd had. Zijn geest liet 
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zich meevoeren langs de opvattingen van tijdgenoten en voegde ze samen tot fantasievolle, voor 

een belangrijk deel speculatieve constructies, maar in onderzoeksmethode week hij niet van zijn 

scalpel, lintzaag, en aanzienlijke collectie schedels en preparaten. 

Biologie en idealisme 

Bolk had zijn leven lang een brede biologische interesse, en koesterde daarnaast een zeker filoso-

fisch idealisme. Hij was vroeg van het belang van een eenheid van de verschillende biologische 

vakgebieden overtuigd en zag die het liefst tot uiting komen in een afzonderlijke leerstoel. Hij 

bleef tot einde van zijn leven geïnteresseerd in kwesties die verder reikten dan de morfologie. 

Misschien is het mooiste voorbeeld hiervan wel zijn omvorming van zijn morfologische foetali-

satietheorie tot biologische retardatietheorie. Het is om deze reden dat ik Bolk wat betreft theo-

retische interesse eerder als een bioloog beschouw dan als een morfoloog. 

Zijn idealisme had eerst de vorm waarin het bij andere evolutionaire morfologen in Haeckels tra-

ditie bestond. Over dit idealisme, dat onder de oppervlakte het werk van vooral Haeckel verbond 

met het romantisch natuuronderzoek aan het begin van de 19e eeuw, is inmiddels het een en an-

der geschreven. Ook Stephen J. Gould trachtte in zijn Ontogeny and Phylogeny aan te tonen hoezeer 

Haeckels wetenschappelijk werk doordrongen was van dit romantisch idealisme. 674 Haeckel be-

nutte Darwins evolutietheorie vooral als middel om het idee van een overal in de natuur aanwe-

zige eenheid causaal te verklaren. Het idealisme in de evolutionaire morfologie kwam onder an-

dere tot uiting in de opvatting van evolutie als progressief proces. Ook voor Bolk streefde de 

evolutie naar progressie en bestonden er hogere en lagere dieren.  

Vervolgens ontstond hieruit bij Bolk een orthogenetisch idealisme, waarin de progressie gehand-

haafd bleef maar niet meer beschouwd werd als het resultaat van functionele aanpassing. De 

functie werd ondergeschikt, progressieve vormevolutie was gedetermineerd. Tenslotte ontwik-

kelde Bolk een soort holistisch idealisme, waarin de ontwikkeling van vorm niet zonder die van 

de functie ging. Daarbij was veel minder het einddoel, de definitieve vorm, van belang maar 

veeleer de harmonie waarmee de ontwikkeling van vormen en functies plaatsvond en van bin-

nenuit gecoördineerd werd.  

Zo kan Bolk dus het beste omschreven worden als een idealistisch bioloog in theorie en een 

morfoloog in de praktijk. Hierin komt hij overeen met zijn leerlingen, hoewel de mate van holis-

tisch idealisme onderling verschilt, net zo goed als de biologische interesse en de mate van ver-

slingerdheid aan het morfologisch onderzoek. Zo was Barge vooral theoretisch bioloog met idea-

listische (religieuze) overtuigingen. Met praktisch morfologisch onderzoek hield hij zich nauwe-

lijks bezig. Boeke was juist wel een morfologisch onderzoeker, maar bezat daarnaast overduide-

lijk holistische en idealistische denkbeelden. Van den Broek tenslotte was op alle gebieden min-

der actief en uitgesproken.  
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