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Dat de heer Keyzer heen kunneo besluite11 , om zich 
de keoze, in plaats van den man met wien hij ala ambt
genoot bij de Kon. Akademie in zulk eene naa11we be
trekking at.owl, na al bet gt'heurde te la ten ,·elge,·alleo, 
wordt ona meer begrijpelijk , waoneer wij bedenken, dat 
voor hem , den u-redacteur nn de Nederlandich Judie , 
de bezoldiging van / 700.- aan bet secretariant verbon
deo, een groot gewigt in de achaal kon werpen. 

Leidffl, 5 OOL 18~0. <;:. LEUlANS. 

BOEKBESCHOUWINQ. 
Ha onutaan dtr ,oorun 11CJ11 diwtn en planl,,n door 

midcul tma tJ. ""'11ururu, of lut b,waard bli,joen 11tJJ1 bnoor
rt1gtt1 ranm ill elm 1tri)'d "-• lt1ot11U. Door CHARLES 

, DARWIN. Dit lut Engtl,ai wrtaald iu,or T. C. W1nua. 
Haarlem, A. C. Kruseman, H160. 8~. (11 Stukken 264 
eo 268 biz. Prija f 6.20). 

Het werk, ltaarvan bier eene zorgvuldig be"·erkte, ne
derduitscbe vertaling gegeven ltordt, beef\ in Engelnod en 
elders veel opzien verwekt. Het onderwerp, waarop het 
betrekking heen, is het ontstaan der soorten van bewerk
tuigde wezena, maar het boek bevat ook ,·ele opmerkingcn en 
bijzonderheden, die met dat boofdonderwerp niet zoo on
middellijk in verband ataan. In een tijdschrift, niet uitslui
tend aan uatourluuulige oaderwerpen toegewijcl , r.ou een 
breedvoerig verslag van den inhoud nn dit boek misplaatst 
wezen. Maar hetgeen men billijker wijze verlangen kan, is 
dat kortelijk de hoofdgedachte gescbettt worde, welke aan 
het werk tot grondslag verstrekt. Deze gedachte is de ver
anderlijkbeid der eoorten; de meeste dier- en plantkundigen 
nemen aan, dat de soorten bestendig zijn, zoo lang zij 
bestaan: nnt. dat enkele aoorten in gescbiedkundige tijden 
uitgeato"en zijn, daaraan kan men niet tlfijfelen. Bekend 
is het voorbeeld van eenen grooten, tot vliegen ongeachik-
1en vogel, den Dodo van het eiland Mauritius, welke door 
~ederlandsche zeereizigers van de zestiende en den aanvang 
dllr zeventiende eeuw beachreven is , doch waarvan men 
thans niet dan eenige , uit dien tijd afkomstige , deelen in 
eukele verzamelingen bezit. De soorten , die thans !even , 
zijn, volgens het heerschend gevoelen der natuurkenners, 
in hiatoriechen tijd niet veranderd, altbans men been geen 
ezakel bewija nn die verandering, Wat men onder den 
naam ,aoort" verataat, beboeven wij hier niet te onder
zoeken; het is voor den dier- en plantkuodige bijkans even 
moeijelijk om daarvan eene gepaste bepaling te geven, als 
voor hem, die aan de wetenschap vreemd is, maar het be
a'8aa der zaken hangt tocb ook niet af van de bepalin
gen , die wlj daaraan geven. Men neemt aan, dot tot 
eene aoort behooren zoodanige bewerktuigde wezens , 
welke van gelljke ouders afstammen en onderling vrucht
baar paren kuunen; maar, wannei:r wij dcze bepaling 
sLreng wilden toepauen , zou ons bet kenmerk nu en dan 
onbevredigd laten , d11ar bet ons in vele gevallcn aan dadelijke 
wurnemingen omtrent die vrucbtbare paring ontbreekt. 
De dieren, omtreot welke de rum1scb het meest instaat is 
waa.rnemingen van dieu aard te maken, zijn de huisdieren, 
en 1ij bebooren tot de hoogere klasaeu \'an het dierenrijk, 
vooral tot die der zooguieren. Bij vele onzer huiedieren 
nemen lfij afwijkiugen waar, die men raas,n nocmt. Die 
raa,en nu kan men door keuzc, door gelijke met gelijke 
te, paren, bettendig malten, en, gclijk men bet noe,ut, 1oeer 
en meer Vtl'c<lelen. Hoe die raaaen oorsproukol.ijk ont.61.alln 

aijn, wee\ men niet. Somtijds worden, toevallig , gelijk men 
h~ noemt, dergelijke afwijkingen opgemerkt bij een of 
ander individu. Zoo hecft men eena een ram met lage 
pooten en langen romp in eene kudde op eene hoeve in 
MaaaachuseUa zien gebore11 \Torden, en door dat ram tot 
de aanfokking van lammeren te bezigen , ontatonden er 
meerderen van dien vorm , totdat men eindelijk in ataat 
waa uitsluitend dergelijk gevormde rammen en ooijen te 
koppelen, waaruit iu Noord-Amerika in het laatat der 
vorige eeuw het .dncon-ra, van eohapen ontatond (P/ailoaopA. 
Tranaact. 1818, Pt, 1, p. 89 sqq), DARWIN nu meent, 
dat dergelijke .rasaen ,beginnende soorten'' zijn, met andere 
ltoorden, dat de vorm van de oorapronkelijke soort kan 
verloren gaan, en dat er meerdere verschillend11 soorten uit 
eene oorspronkelijke soort kunnen aijn voortgekomen, die 
dikwerf zeer van elkander en ook ,·an den oorspronkelij
ken vorm vertchiUen. Hij meent nl verder, dat de natnnr 
eene dergelijke keuae (, &uction'') bezigt als de mentcb, 
door dien de zwakkere voor de meer bevoorregte raseen 
moeten wijken, terwijl er een algemeene atrijd tusechen 
de levende wezen, bestaat, die op ,ernieling van de minat 
bevoorregte vormen moet uitloopen. De Schrijver breidt 
die beschouwing nog verder uit door aan te nemen , dat 
ook tb11na, niet alleen in soort, maar ook in gealacbt (g«ntu) 
,·an elkander verschillende bewerktuigde wezene nn eenen 
oorspronkelijken, thane verloren vorm kunnen ontstaan zijn. 
Mogelijk ootatonden alle dieren uit eenige weinige hoofd
vormen; ja op bet slot van zijn werk meent de Sehr, bet 
als eene mogelijkheid te moeten aannemen, dat nlle soorten 
van bewerktuigde wezens, van planten zoowel ala van 
dieren, uit. c6n' eukelen grondvorm zijn voortgekomen, 
,·waarin het leven bet eerst door den Schepper is ingebla• 
zen" (II. bl. 252) DARWIN geeft zijn boek in het licht 
met de verzekering, dat hij vele feiten verzameld heeft, die 
hij voor een meer uitgebreid werk heeft bewaard en dat zijn 
tegenwoordig geechrift alleen ale een voorlooper van dat 
grootere werk moct beschouwd worden. Intusachen mogen 
wij vertrouwen , dat hij de meeet gepaal.8 en meeat af
doende bewijzen zijner stelling niet zal aohterwege gebou
den hebben , en dan komt hct one voor , dat de uitkomsten , 
waartoe hij gebragt is, geeoszin•s liggen in de beginaelen , 
nan-an hij uitgaat, dat de concluaie volstrekt niet ger~
vaardigd wordt door de praemissen. Wij zouden hem al die 
praemiMen kunnen toegeven ('t geen wij ecbter niet doen), 
zonder dat wij geregtigd waren one zegel aan zijne theorie 
te hechten. 

Maar de Sehr. erkent zelve, dat de veranderingen , in de 
herinnering van ons geelacht opgeteekend , zijne &telling 
niet bewijzen : bij meent echter, dat de tijd , waarover de 
mensch oordeelen lean , te kort is, en dat de menachelijlte 
ervaring van eenige weinige duizend jaren moet worden 
aangevuld door de oorkonden eeoer veel langere gescbie
denis, welke in de lagen der, uit bet water bezonken go
eteenten bewaard zijn, In de vroegere tijdperken van ooze 
aarde leelden er andere eoorten van planten en andere dieren ; 
DARWIN meent, dat onze tegenwoordige planten en dieren de 
gewijzigde nakomelingschap dier vroegere bewerktuigde wezena 
zijn ; .ioodra hij ecbter dit in bijzonderheden wil aantoonen , 
blijkt bet hem, dat de feiten evenzeer ontbreken, en bij 
el'kent dat eerlijk; maar hij besluit daaruit, dat ooze kenn is 
\·an fossiele planten en dieren zeer onvolledig en gebrek
Jcig ia. Ook wanneer wij zulka toegeven - en ..-ij doen 
hot werkelijk, hoezeer geenszina in ~ie 1Date alt doOl' hem 
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geschied is - dan zouden wij toch meenen, dat men uit 
hct weinige bekende althans geene andere gevolgen mag 
afleiden, dan die met dat weinige overeenstemmen , en 
geenszins, uit de mogelijkheid, dat het aan onze kennis 
ontbrekende ook anders wezen J:on, kunnen of mogen af
leiden, dat het werkelijk anders wa.f • . 

Wij zien ons derbalve gedrongen om te getnigen, dat 
de theorie van DARWIN volstrekt onbewezen is, en dat wij 
den opgang, clien zij gemankt heeft, alleen verklaren kun
nen uit de zucht om te begrijpen, 'tgeen voor onze bevat
ting misschien we! altijd onbegrijpelijk wczen zal. Wij door
gronden den oorsprong nict van een enkel levend wezen; 
wij bedoclr.n biermede niet slechts den oorsprong van elk 
zoodanig wezen', 'tgcen bet ecrste was in zijne soort, maar 
zelfs ook den oorsprong van een nieuw individu , dnt uit 
gelijksoortige ouders afstamt. RtA.uMUR beef\ teregt ge
zegd: ,, Le grand Descartes a moins presume des jorces de 
son genie, quand il a entrepris d'expliquer la formation 
de l' Univers, que quand il a tente d'expliquer celle de 
rt,omme". Wij zien ons daarenboven door de ontwikke
lingstheorie van D!.RWIN in dezclfde zwnrigbeden gewik
keltl, als waartoe soortgelijke - al is het dan ook uit 
andere beginsels uitgnande - theoricn van LuuRCK en 
den Schrijver van de ,sporen der Schepping" ons brengen. 

Wij moeten ten slottc nog de boofdonderwerpen opgeven, 
welke in hel werk van DARWIS behandeld worden. Ten 
dien einde willen wij den inhoud der onderschcidene hoofd
slnkken nfschrijven, zoo als die door de opsehriften wordt 
anngewczcn. I. Over de wijzigingen en veranderingen, die 
in den tammen staat ontstaan. JI. Over de wijzigingen en 
veranderingen, die in den natuurstaat ontstaan. III. Over 
den strijd voor hct bestaan. IV. Over de Natuurkeus. 
V. Over de wetten der verandcrlijkheid, VI. Bezwaren te
gen de leer. VII. Over het Instinkt. VIII. Over de ver
bastering ( Beter: O\·er basterden - verbastering bezigcn wij 
in den zin van ontaarding), IX. Over de onvolkomenheid 
der geologische gcschicdenis. X. Over de gcologische op
volging der bewerktuigde wezens. XI CA XII. Over de 
verspreiding der soorten over de aarde. XIII Over de n-e
derkeerige verwantschappen der bewerktuigde ,vezens. Over 
de vormleer, de kiemleer en de werktuigen, die in begin
sel aanwezig zijn. XIV. Algcmeen orerzigt en besluit. -
In de hoofdstukken over de verspreiding der dieren komen 
eenige bijzondcrhcden voor, die de Sehr. als gunstig ,·oor 
zijno thcorie beschouwt, hoezcer het ons toeschijnt , dat 
zij noch voor noch tcgcn haar groote bewijskracht bczit
ten, zoo als b, v. bet verschil dcr soorten van de lcvende 
wezens in beide halfronden. Andere punten, die worden 
opgegeven, moeten wij bepaald wccrspreken, zoo als dat 
de batracliia of kikvorschen op de eilanden ontbreken (II bl. 
155, 156). Het schijnt wcl, dnt de Sehr. rle eilanden des 
grooten oceaans of tier stille zee bedoelt, maar hij spreekt 
toch ook van l\Iadera, de Azoren en Mauritius (bl. 156) 
.. waarop kikvorschen gebragt en thans zeer vermenigvuldigcl 
zijn , zoodat eilanclen bijzoncler we! voor die dieren ge
schikt zijn". Is bet DARWIN'S mccning, dat kikvorschen in 
't algcmeen niet tot de },'auna dcr eilanden behooren, dan 
moeten wij opmerken , <lat Cuba, de Antillen, St. Domingo, 
Ma11illa enz., er verschillende soorten van bezitten, en dat 
Java vooral er rijkelijk mede bedcelcl is, Van de meer 
dan 150 soortcn van batrachia (soortcn van het Linne
aansche geslacht Rana), die DmlERIL en IlIBRON optellen, 
komen er dertig, en derhalve 1/ 5 , op eilanden voor, behah-e 

de soorten, die nan eilanden en nan het vaste land te,,ens 
gemeen zijn, gelijk zulks met de tot Europa behoorende 
eilanden Engeland en Schotland, Ierlantl, Sicilic, Sardinic 
enz. bet geval is. Het is ons dus niet regt duidelijk wat 
de Sehr. bedoeld heef\, terwijl wij evenmin het verband 
inzien, 't geen tusschen deze bewering en z.ijne theorie 
bestaan zou. J. \'. n. H. 

K U N S T B E R IQ T E N. 
Oad achlldenrert op boargondtsche banferen. - .. Eindelijk 

wil ik de unndncht van mijn vriend de beer Vallet de 
Viriville vestigen op eenige bourgondische banieren te 
Morat genomen en in het tuighuis der stad bewaard. Eeoe 
er van, die bijzonder bewanrd is , stelt Karel den Stoute 
te paard voor. Dit schildenverk kwam mij merkwaardig , 
voor; het herinnert de wijze van schildercn nn van 
Eijck. Mnar dit is misschien geene genoegzame reden 
om bet, zooals men gedaan heeft, nan den beroemden 
schilder van Brugge toe te schrij\·en; want in 1441 ge
storven zijnde zou hij wcder op hebben moeten staan om 
Karel den Stoute te schilderen, die in 1433 geboren, eersl 
in 1467 hertog van Bourgondic werd." 

Corr. litteraire. 

6!LHBDB 6DOOTSOBAPPBII D TIJDSORlllfTD. 
*Koni■klijke .Jkademie Pall W"e!enscl,appe• -1/duli•g Nat••r

b11dt1. Gewone Vergnderiug gebouden den 21l•tcu September 1860. 
'l'egenwoordig de beeren: G. Simons, Buys Ballot, C. A. J. A. 
Oudemans, M. C. Verloren, R. Lohatto, A. H. van der Boon 
Meach, W. Vrolik, E. H. voo Baumhauer, P. Harting, V.S. M. 
van der Willigen, A. W. M. van Hasselt, J. L. C.Schroedernu 
der Kolk, H. G. Seelig, P. Elias, G, E. Voorbelm Scbneevoogt, 
T. J. Slamkart, W. C. H. Staring, J. van der Hoeven, P. M. 
Brute I de la Riviere, G. A. Kerkwijk, D. Biereos do Haan, C. L. 
Blume, J. G. S. van llrcJa, J. van Geuos, R. van Rees, F. C. 
Uondera, Storm Buijsing. 

W orJt gelezen een brier Yan den IIoofJdirec!enr van bet Koaiald. 
NcJcrlnnilscb :Meteorologiscb Ioslituut, ten geleide van eenige Yoor
werpeo bevnt in twee duosJeS en in eene tlesch, door den seekapi• 
teio S. Stapert op de boogie van 13• 47 1 N B, 43v 5G1 W. L. 25 
l',lnart II. opgezameld. - Gcnocmde voorwerpco worden in lianden 
gestcld van de heereo: Harting I l\liqnel en J. van der Hoeven, 

· met uitnoodiging om ze le onderzoekro en Je uitkomsten nn dil 
onJerzoek zoo mogelijk in de eerstkomende nrgadcring mede 
to dcclen. - De beeren Harting eu J. van der Hoeven verklaren 
zich lot dit onderzoek bereiJ; aau den beer Miquel zal YB'D zijne 
benocming kennia worJen gegevcu. 

WorJt gelezen een brief vnn den beer J. Bosquet (Maaatricht 
l(j September ISGO) ten gclcide eencr verhandelini_t, bestemd voor 
de 1'ersla!Jen en Mededulingen, 011Jer d,,n tile! van: Coup d'onl 
1ur la repartition geolo_qiqut1 el gtiogrnphiqut1 de, aai111aaz el de• 
r,e!Jaauz Joasile, du lerrai,a crltnre du Lia6ourg. - Zij wordl 
in bnndcn gesteld der commissie von redactic. 

Wordl gelezen een brier van den heer J. A. C. Oadem1u1 (Ba
ta,·ia 11 Aug. 18ti0), ten geleide ecner verbaodeling, voor de 
Fer1lagt1n tin Jll,dcdeelingen, ODer l1t1t IJt/pale11 pa• d11 uo■ll-

1/ralen der on1erolal:le 1>a11 1pl1t1ri1che lt1nzen. 
ZG wordl iu haudeu gcotelJ der commissie van redaclie . 
De sccrctnris bcrigt, dnt de door de beeren Elias, Stambrt, 

Delprnt en Conrad anngcboJen verbaoJeliogeo door de ~mmiuie 
van reJactic zijn nnngenomen en ltr perse gebragt. 

Dczclrde bcrigt, dot door Mevr. do wed. G. Vrolik geb. HII 

Swinden en door Mejurvr. S. van Swioden, ann de .Akademie zijn 
argestaan de nagclatene Handscbriften van baren beroemdeu vader • 
wijlen J. H. van Swindeu. Hij legt daarvan eene lijsl over, welke 
bij voorstelt dat in de i:cwono; maandclijkscbe lijsl van ontvangeu 
boekgescbeoken worde gcJrnkt. 

Dil gescbeok wordl met belaogstelling en erkentelijkbeid unp• 
uomen, en tot 1chrinel!ke_ dau~~egg' n~ besloten. J 
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