
DARWIN'S THEORIE OMTRENT HET ONT
ST AAN DER SOORTEN. · 

(Overgenomen uit ,,A)l the year round" van ca. DICKENS). 

DOOR" 

W. KOSTER. 

Wij mogen het als een geluk voor den ,schrijver, wiens denkbeelden wij 
bier willen uiteenzetten , en als eene geruststeliing voor zijne vrienden be
schouw en, dat · hij in onze tegenwoordige eeuw, en niet in de zestiende 
leeft; eveneens is het goed voor hem dat hij ·een Engelsch onderdaan en 
geen inwoner van Oostenrijk, Napels of Rome is. Velen zijn jaren lang in 
kerkers opgesloten geworden, op den pijnbank gelegd of op het schavot 
gebragt, voor het begaan van misdaden, die veel geringer· waren dan het 
openbaar maken van denkbeelden, zoozeer -in strijd met de begrippen der be
ataande magten. 

Maar wij leven in meer verdraagzame tijden. Indien iemand zijne ket
terache denkbeelllen bedaard verdedigt, wordt hij gehoord, en ten slotte, 
of ·geloofd · of wederlegd, of eenvoudig niet opgemerkt en vergeten. Ook 
DARWIN heeft het voordeel dat reeds v66r hem vele ketterijen zijn gepleegd; 
de voorafgegane maken den weg voor de volgende .gemakkelijker en vermin
deren den indrulc dien zij teweeg brengen. Nieuwe denkbeelden die door 
astronomie en geologie in het leven geroepen zijn, maken het aannemen van 
leerstellingen mogelijk, die, drie eeuwen geleden, de haren ten herge zouden 
hebben doen rijzen. Dit is een belangrijke vooruitgang - want wat zijn 
drie eeuwen in de geschiedenis van bet menschelijk geslacbt, of in de we
reldhistorie? De waarheid is een bullebak , waarvan al bet schrikverwekkende 
langzamerhand verdwijnt; wij gewennen er meer en meer aan, en zien er 
minder tegen op om haar in bet aangezigt te zien. Maar dan .komt de 
oude vraag van zelf weder opdagen: "Wat is waarbeid? " DARWIN meent 
het te weten of ten minste op den weg ter erkenning te zijn. 

CHARLES DARWIN behoort tot een geslacht, welks leden begaafd zijn met 
een naauwkeurigen waarnemingsgeest, groote verstandelijke vermogens, en 
moed tot bet uitspreken van bunne meeningen b. bij bezit~e e\~cr, niet 
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door hartstogten belemmerd oordeel, en heeft zeer beminnelijke en gedistin
gueerde eigenschappen. Men mag het betwijfelen of hij in de geheele wereld 
een vijand heeft; zeker is het dat hij vele vriend!ln bezit en verdient te 
bezitten. Hij is door het lot met genoegzame wereldsche goederen, en een 
niet zeer sterke gezondheid bedeeld; juist de eigenechappen om een geleerde 
te maken. Hij is volkomen opregt, geloovende wat hij als waarheid verkon
digt , en dUl'vende uitspreken wat hij gelooft. Zijne wetenschappelijke beschou
wingen worden door geene reeds opgevatte zedekundige of godsdienstige be
grippen geleid. Hij heeft de wereld rondgezeild, de levenswijze van vele wilde 
en beschaafde volken, van vele vogels, zoogdieren, 'kruipende dieren en vis
schen gezien , en de nu levende wezens vergeleken met die, welke op de
zelfde plaatsen v66r eeuwen leefden. In zijne II Voyage with the Beagle" heeft 
hij zijne lezers aangenaam onderhouden door den eenvoud en de helderheid, 
waarmede hij de geologische veranderingen verklaart. Meer dan twintig jaar 
lang heeft hij geduldig alle feiten bijeen verzameld en overwogen , die met 
mogelijkheid den oorsprong der levende wezens, tlie wij nu waarnemen , kon
den verklaren. Zonder moeite of kosten te sparen, heeft hij alles aangewend 
om dat belangrijke vraagstuk te beantwoorden. Hij meent het antwoord ge
vonden te hebb'3n , en maakt er ons mede bekend in een boek, dat een uit
treksel is uit een• grooter werk, dat pas binnen twee a drie jaar gereed 
zal zijn. 

Maar even als de verdraagzame geest onzer eeuw DARWIN. veroorlooft om 
zijne overtuiging onverhinderd uit te spreken, vergunt hij ook hen, dit: zijn 
leer niet aanhan~en, hun ongeloof te doen blijken , en de hardheid hunner 
harten te bewijzen door volkomen doof te zijn voor zijne meest overredende 
pogingen tot. bekeering. De wereld is in het algemeen 1) volkomen onvoor
bereid op het hooren van zijne nog ongewone beschouwingen. Zij zijn zoo 
weinig in overeenstemming met de meest aangenomen meeningen, dat hare 
geheele verwerping, zij mogen valsch of waar zijn, niet zou zijn te verwon
deren, Het hoofddenkbeeld van DARWIN is groot en verheven en duidelijk; 
zijne theorie is als zoodanig volledig en overal met zich zelve in overeen
stemming; maar de lezer moet door zijn eigen oordeel beslissen of zij wer
kelijk de geschiedenis van het verledene opheldert, of zij de tegenwoordig 
waarneembare feiten verklaart, en de voorspelling der toekomstige gebeurte
nissen mogelijk maakt. Hij moet uitmaken of de bewijzen en de redeneringen 
overtuigend voor hem z_ijn of niet. Het geldt toch de verklaring van een 
zeker aantal verschijnselen, die met elkander in verband worden gebragt. 
DARWIN telt reeds een zeker aantal aanhangers, die met vertrouwen zijne 

• 
•) Misschien zou men hier met meer juistheid kunnen lezen: • Engeland vooral is volkomen 
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meening huldigen, maar de groote menigte sohrikt onthntst terug voor de 
stoutbeid zijner gevolgtrekkingen, en duizelt bij het denken aan de onmete
lijke tijdruimte, die zich voor onzen verwonderden en onzekeren blik .opent . 

• · DARWIN zal zich dan ook naauwelijks kunnen bevreemden -:- evenmin als 
onze lezers - indien de meesten zijner toehoorders ooren hebben, maar niet 
hooren, . oogen, maar niet zien, om het scheppingswerk z66 waar te nemen 
als hij het doet. Voordat het volk zulk eene theorie, als de zijne, aanneemt, 
bedenkt het zich tweemaal. Welnn, laten ook wij tweemaal denken - het 
doet nimmer schadel 

Het geloof, waartoe DARWIN de wereld wil bekeeren, is het volgende: 
,,'Ofschoon er nog ·veel duisters overblijft en lang blijven zal, is ongetwijfeld 
de meening, die de meeste natuuronderzoekers aanhangen - en die hij zelf 
ook vroeger aanhing - namelijk, dat iedere dier- of plantensoort zelfstan
dig · geschapen is, eene dwaling. Wij kunnen voor zeker aannemen, dat de 
soorten niet onveranderlijk zijn, ~n dat die, welke nu onder een geslacht 
vereenigd worden, allen afkomstig zijn van .andere, ~eestal verdwenen 
soorten." 

De wijzigingen die de . soorten hehben ondergaan zijn hoofdzakelijk, schoon 
niet uitsluitend, het gevolg van een proces, dat hij n at u u T k e u z e_ noemt. 
Hij meent dat alle dieren afkomstig zijn van hoogstens vier of v ij f oor
spronkelijke dieren, en eveneens de plan ten van een even groot of nog klei
ner getal voorvaderen. De overeenkomst in de zamenstelling van planten en 
dieren voert hem nog een stap verder, namelijk tot het aannemen van 
het oorspronkelijke ontstaan van een enkelvoudige, organische eel of e 1 e
m en ta ir we z en, waaruit zich zoowel plan ten ale dieren zouden ontwikkeld 
hebben. Maar die analogie is een bedriegeHjke gids. Evenwel bestaat er zeer 
veel overeenkomst in de scheikundige zamenstelling, de wijze van ontwikke
ling, de vorming uit cellen , en de veranderingen der laatste bij plan ten en 
dieren. Zelfs in dagelijksche zaken kan men die overeenkomst opmerken: het
zelfde vergif werkt dikwijls eveneens in op planten en dieren; de stof, die 
door . een zeker insect (Cynips gallae tinctoriae) wordt afgescheiden, verwekt 
eene sterke celontwikkeling (vorming van. galnoten) op de bladeren der eiken
booml!n, enz. - Daarom heeft bet vermoeden dat zoowel planten ,als dieren 
van de eene of andere. oorspronkelijke vorm (prototype) afkomstig zijn, voor 
DARWIN eene groote waarschijnlijkheid. . 
. Wij behoeven wel niet te zeggen dat dergel~ke meeningen in den goeden 
ouden tijd, den verkondiger wel eens op het schavot of den brandstapel ko~
den gebragt hebben I 

Onze hervormende wijsgeer voert tatrijke feiten aan, c}ie hij voor onver
klaarbaar houdt bij het aannemen der 11chepping •van meerdere diersoorten. 
Nemen wij daarentegen eene verhuizing en opvolgende verandering van een 
diersoort aan, dan kunnen wij begrijpen waarom de eilanden in den oceaan 
slechts door weinige dieren bewoond worden, en dat vele van deze zeer af-
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wijkel'lde eigenschappen bezitten. Het wordt dan ook duidelijk waarom die
ren, die geen breede rivieren of zeeen kunnen oversteken, zoo als kikvor
schen en Jand-zoogdieren, niet op de ei1anden in den oceaan voorkomen, en 
waarom, daarentegen, gewijzigde soorten van vledermuizen, die zich gemak-. 
kelijk over de breedste. wateren verplaatsen kunnen, zoo dikwijls gevonden 
worden op eilanden, die zeer ver van het vasteland verwijderd zijn. Jn het 
algemeen zijn de erkende feiten, in betrekking tot de groepering van alle 
bewerktuigde wezens over de oppervlakte der aarde - het aanwezig zijn van 
apen met staarten in bepaalde streken, van miereneters en tandelooze zoog• 
dieren in andere, van buideldragende weder in andere, de eigenaardige wij
ziging der bladen van , heesters in Australie, van de aloe's or agave's in 
America - moeijelijk te verklaren uit eene zelfstandige schepping. 

Ook 'het verschillend instinct bij dieren, hoe wonderbaar het bij sommige 
zijn mag, is niet moeije]ijker dan de wijziging in den ligchaamsbouw, volgens 

-de theorie der n at u u r k e u z e, door langzame, opeenvolgende en gunstige 
wijzigingen, te verk]aren. Wij kunnen daardoor begrijpen waarom de natuur 
trapsgewijs verschillende dieren van dezelfde classe, met hun kenmerkend in
stinkt begiftigt. Als wij aannemen dat alle soorten van hetze1Cde geslacht 
afkomstig zijn van een gemeenschappelijketa oorsprong, en veel overeenkom
stigs verkregen hebben, wordt het duidelijk, d11,t verwante soorten, onder 
hoogst verschillende levensvoorwaarden geplaatst, toch ongeveer dezelfde le
v'enswijze volgen: dat de mannelijke winterkoningjes van Noord-America, af
zonderlijke nesten bouwen om in te slapen, even als de onze - eene ge
woonte die iLn.dere vogels volstrekt niet hebben. De meening dat het instinct 
langzamerhand door natuurkeuze is verkregen verklaart ook dat het bij som
mige dieren niet volmaakt, maar tot misgrepen in staat is, bijv. wanneer 
sommige vliegen hare eijeren leggen in de b]oemen van Stapelias, misleid 
door den stank naar rottend vleesch die deze bezitten, en dat 110mmig.e die
ren lijden moeten door het instinct van andere, wanneer bijv. eene mier 
~laven maakt van andere, sommige insekten (Ichneumon) zich voeden bin
nen het ligchaam van rupsen, of de ondankbare koekoek zijne voedsterbroe
ders uit het familie-nest jaagt. 

Het instinct is even noodzakelijk voor het welzijn eener soort als de lig
chaamsbouw, bij de toevallige omstandigheden waaronder het leven plaats heeft. 
Het is mogelijk dat onder veranderde verhoudingen ligte wijzigingen van 
het instinct heilzaam zijn voor eene diersoort; en indien het kan bewezen 
worden dat het instinkt wer\:elijk voor eenige wijziging vatbaar is, komt het 
DARWIN , hoogst waarsehijnlijk voor dat de n at u u r k e u z e langzamerhand alle 
wijzigingen van het instinct teweeg brengt, die heilzaam zijn voor de soort. 
Zij gaat te werk volgens 1iet spreekwoord: geef mij .een vinger, ik ne~m de 
gansehe hand. Het instinct kan nu werkelijk wijzigingen ondergaan; zoo wordt 
de aandrift der dieren tot verhuizing dikwijls veranderd of gaat gebeel te 
loor; :too verscbillen de nesten der vogels naar de plaate die ziJ uitkiezen·, 
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den aard en de temperatuur der landstreek, en dikwijls door ons gekeel 
· onbekende oorzaken. Zoo meent hij dat de meest zamengestelde en wonder
bare aandriften der dieren ontwikkeld zijn, steeds door de langzame en traps
gewijze verbinding van een groot aantal geringe wijzigingen, in eene opeen
volging van dudende or millioenen van generatien ontstaan. DARWIN neemt 
dan ook -voor het vormen der plan ten en dieren, volgens zijne theorie, zulk 

· een onbegrijpelijk groot tijdsverloop aan, dat het- van de eeuwigheid slechts 
daardoor onderscheiden is,. dat het eenmaal een begin heert gehad. 

Wijzigingen van het instinct, die op de genoemde wijze ontstaan zijn, 
~rden bij bepaalde soorten tot gewoonte, en erfelijk. Die erfelijke gewoon
ten · en de zoogenaamde toevallige wijzigingen speien een gewigtige rol bij • 
het vormen . van de eigenschappen onzer huisdieren. Het is een feit dat jonge 
jagthonden, soma op andere honden afgaan en hen aanvallen, wanneer zij 
voor het eerst mede op de jagt worden genomen. De herdershond daarente
gen loopt slechts rondom de kudde schapen en houdt haar bijeen, zonder 
er op aan te vallen. Deze eigenschappen verschillen niet wezenlijk. van het 
instinct, de jonge jagthond weet evenmin dat hij een ander dier achtervolgt 
om zijn meester te dienen, ala de witle vlinder waarom zij haar ei op kool
bladen legt. Hoe sterk het overerven dezer gewoonte is, en hoe duidelijk 
daarbij het onderling vermengen plaats heeft, blijkt bij bet kruisen van ver
achillende hondenrassen. De kruising met den windhond maakt de afstamme
lingen van den herdershond onbruikbaar, daar zij eene . neiging tot het hazen 
jagen verkregen hebben. LE ROY beschrijft een hond, wiens overgrootvader 
een wolf was, en die zijn wilde afkomet nog op eene wijze te kennen gar: 
dool' niet regtuit, maar meer in schuine rigting, tot zijn meester te komen, 
ala deze hem riep. 

Om het duidelijk te maken hoe het instinct door n a t u u r k e u z e is ge
wijzigd, zullen wij den koekoek kiezen. Volgens de gewone meening legt 
deze vogel, gedreven door het instinct, hare eijeren in de neaten van andere 
vogels, omdat zij er niet iederen dag, maar met tueschenpoozen van twee or 
drie dagen een voortbrengt, zoodat, indien zij hare eijeren in een eigen neat 
legde, het eerst voortgebragte eenigen tijd onbebroeid zou moeten gelaten 
worden, of er zouden eijeren en jonge dieren van verschillenden ouderdom 
in hetzelfde nest zijn; hetgeen het broeijen der eijeren, en het voederen der 
jongen zeer . langdurig en moeijelijk zou maken. De Amerikaansche koekoek 
legt hare eijeren in het door haar zelve gemaakt nest, en moet op die moei- . 
jelijke wijze voor het openpikken der eijeren en het, voederen der jongen op 
denzelfden . tijd, zorgen. 

Nu zijn er voorbeelden bekend dat verschillende vogels somtijds hare eijeren 
toevallig in bet nest van andere vogels legden. V eronderstellen wij dat de 
voorouders van onze koekoeken de gewoonte van de Amerikaansche hadden, 
maar dai er, toevallig eene een ei in het nest van een anderen vogel gelegd 
lteeft. Indien de moeder 'zich wel bevindt bij deze handelwijze, of indien de 
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aldus opgevoede jongen krachtiger ontwikkeld zijn ten gevolge van het 
zich vergissende moederlijk instinct, zullen de oude vogel en de koekoeks
minnekinderen v o or dee 1 he b be n door deze vergissing. DARWIN meent 
dat de op deze wijze voortgebragte jongen de neiging erven om de toeval• 
lige handelwijze de)' moeder te volgen, en hare eijeren ,in de neaten van 
andere vogels te leggen, ~aardoor bet voortplanten der soort beter en ge- , 
makkelijker plaats heeft. Daardoor werd de zonderlinge gewoonte der koekoek 
voortgebragt; eene toevallige omstandigheid deed bet instinct ontstaan. Voor 
DARWIN is deze ·verklaring voldoende; velen ecbter, die niet oqder den in
vloed van een bepaald denkbeeld verkeeren, zullen misschien opmerken dat 

' men met II indien., en ,, verondersteld" bijna alles zou kunnen bewijzen. 
De toevallige gewoonte van vogels om eijeren in bet nest van andere 

vogels, hetzij van dezelfde, of eene andere soort te .leggen, komt ook onder 
de hoenderachtige voor; de huishen . doet het vaak. Dit kan misschien !!en 
zonderling instinct van de verwante squisvogels ophelderen. Vele vrouwelijke 
struisvogels leggen eerst eenige eijeren in een nest, en de overige in een 
ander, die dan door bet mannetje worden uitgebroeid. Deze eigenscbap staat 
waarschijnlijk daarmede in verband dat de struisvogels een groot aantal eije
ren leggen, maar, even als de koekoek, met tusschenpoozen van twee of drie 
dagen. Echter is het instinct van de Amerikaansche struisvogels nog niet 
volmaakt, daar vele eijeren bier en daar op den grond gelegd en niet uit
gebroeid worden. DARWIN zelf vond eens niet minder dan twintig veratrooide 
(dus verspilde) eijeren. 

Vele bijen hebben de parasitische gewoonte om hare eijeren in bet nest 
van andere bijensoorten te leggen. Dit geval is opmerkelijker dan dat van 
de koekoek, omdat die gewoonte niet alleen afhangt van het instinct, maar 
in verband staat met den ligchaamsbouw der parasitische bijen ; zij zijn niet 
in het bezit van bet werktuig waarmede zij bet atuifmeel der bloemen zouden 
moeten verzamelen, indien zij voor hare eijeren en jongen moesten zorgen. 
Eveneens zijn soipmige soorten van Sphegidae (op wespen gelijkende insecten) 
parasiten bij andere soorten, en FA11RE heeft bet onlangs waarschijnlijk ge
maakt, dat de Tachytes gewoonlijk haar eigen verblijf bouwt en met geroofde 
en gedoode dieren voor hare jongen vult, maar dat zij bezit neemt van dat 
van andere dieren, wanneer zij er een gereed gemaakt en met voedsel gevuld 
vindt. Ook in dit geval, even ala bij de koekoek neemt DA'RWIN aan dat 
de n at u u r k e u z e eene toevallige gewoonte, blijvend maken kan, ind i en 
bet insect daarbij voordeel heeft. 

Zulke denkbeeldon zijn geheel in strijd met bet geloof dat de verschil
lende plant- en diersoorten zelfstandig zijn geschapen, en met een bepaald 
doel zijn ingerigt tot bet bekleeden van de plaats, die de Hoogste Magt 
haar in de schepping bestemd had. Immers de meer zamengestelde werktuigen 
in verschillende ligchamen, en de onderscheidene eigenschappen der dieren, 
zouden dan niet op eene in bet eerst geachapen wezen door de I hand van 
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den Maker gelegd, maar toevallig ontstaan zijn door eene opeenvolging van 
doizende kleine wijzigingen in een onberekenbaar groot aantal generatien. 

Meer in het algemeen beredeneerd komt DAB.WIN tot zijne meening op de 
volgende wijze: Er is geen twijfel aan dat er van eene diersoort geringe 
wijzigingen vaorkomen; twee individuen zijn eigenlijk nooit volkomen gelijk, 
maar kunnen gemakkelijk van elkander onderscbeiden worden. De herder kent 
ieder schaap van zijne kudde, de jager ieder zijner honden afzonderlijk en 
roept hen bij hun naam, de bemoeial kent iedereen in zijn woonplaats en 
zijne omgeving - misscbien kent de bij iedere andere bij, die tot denzelfden 
korf behoort. Wijzigingen zijn dikwijls erfelijk; roodharige ouders brengen 
gewoonlijk roodharige kinderen voort. Verscheidenheden van aanleg en lig
chamelijke eigenschappen zijn dikwijls erfelijk; ziekten en gebreken zijn erfe
lijk, zoo als . men dagelijks bij doofheid en tering kan waarnemen. Indien 
een plant of dier in den natuurstaat zeer nuttig is voor den mensch, of om 
eene andere reden zijne opmerkzaamheid opwekt, zal men steeds verscheiden
heden vinden. DARWIN beschouwt nu individuele verscheidenheden als den 
eersten stap tot die wijzigingen, welke gewoonlijk als belangrijk in boeken _ 
over natuurlijke historie worden opgenomen; wijzigingen, die in· hoogeren 
gnad opmerkelijk en blijvend zijn, leiden weder tot nog duidelijkere en 
standvastigere verseheidenheden, en deze laatste worden eindelijk tot ken
merken voor soorten en ondersoorten. In een woord, alle bewcrktuigde, le~ 
vende wezens verkeeren in een toestand van voortdurenden overgang van 
den eenen vorm tot den anderen; de geheele natuur beweegt zich onmerk-

. baar voorwaarts als het ware langs een onmetelijken ladder; de wereld is 
een nooit rustende werkplaats voor het vormen van nienwe plant- en dier
aoorten. 

DARWIN gelooft dat iedere duidelijke verscheidenheid eene beginnende soort 
mag genoemd worden, en hierin ligt het geheele stennpunt, de hoeksteen, 
misschien het struikelblok van zijn II Stelsel der natuur." Geef helll dit toe, 
en niets kan den loop zijner theorie stuiten, geef hem den vinger en hij 
neemt spoedig de gansche hand. Overtuigd van het gewigt dezer stelling, 
merkt hij, met groote opregtheid, aan : 11 Of deze meening waar is, moet 
nit de bewijskracht der verschillende feiten en beschouwingen, in dit boek 
vervat, beoordeeld worden." Zoo is onze ACHILLES wel een sterke man, maar 
hij heeft ook een kwetsbaren .hiel I 

Elders zegt hij : 11 Dikwijls heeft men beweerd, maar de bewering is vol
komen onbewijsbaar, dat de verscheidenheid (varieteit) bij eene diersoort slechte 
tot zekere grenzen kan gaan." Daar wringt hem juist de sehoen. Eene wis
kunstige bewijsvoering is, wel is waar, onmogelijk, maar vele waarnemers 
en onderzoekers verzekeren dat hnnne uitkometen . bepaald leiden tot de mee
ning dat de verscheidenheid zekere grenzen niet kan overschrijden ; dat is 
het wat zij gezien en · gevonden hebben, even goed als DAB.WIN'S onderzoe
kingen hem leiden tot de stelling: dat alle levende soorten niet afzonderlijk 
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geschapen zijn, maar in eene regte lijn afstammen van eenige weinige wezens 
die leefden v66r dat de eerste laag van het Silnrische systeem . was gevormd , 
dat wij er zeker van kunnen zijn dat de geregelde ontwikkeling door opeen
volgende generatien nooit afgebroken is geworden, dat geen watervloed of 
andere groote omwenteling de gansche aarde verwoest heeft, en dat wij met 
voile vertrouwen een zekere toekomst van onmetelijken duur mogen te ge
moet zien. 

Maar geen menschelijlt vers.tand is in staat om zulke stellingen werkeUjk 
te bewijzen of te we~rleggen. Zij zullen steeds eene zaak van opinie blijven , 
waarin iedereen naar de mate zijner kennis, zijne gemoedsgesteldheid, en de 
begrippen, die hij zich reeds gev'?rmd heeft, oordeelt. Twee menschen kunnen 
tot tegenovergestelde meeningen komen, terwijl zij beide met vo1komen op
regtheid van gemoed en begeerte naar waarheid te werk gaan. Terwijl bijv. 
DARWIN het er voor houdt dat de wereld nooit door eene groote omwente
ling is veranderd en er in de toekomst geene verwacht, verzekert BOUTIGNY, 

een beroemd geleerde, niet alleen dat de maan eens door eene hevige uit
barsting van onze aarde ontstaan is, maar ook dat onze planeet den eenen 
of -anderen dag deelen zal in eene algemeene achudding, waardoor een nieuwe 
satelliet gevormd zal word en, en waarbij alle · 1evende wezens stellig ,zullen 
omkomen. Geen zondvloed I Maar ADHEJUR en LEH ON, twee zeer wetenschap,
pelijke personen, meenen bewezen te hebben, dat een groote watervloed om 
de 10500 jaar den aarbol moet oversiroomen; dat dergelijke vloeden regel
matig vroeger zijn voorgekomen en op den. bepaalden tijd weder zulien te
rugkeeren. · Al waren zulke watervloeden niet in staat om het geheele be
werktuigde !even over . de gansche aarde te verwoesten ,. zou er toch stellig 
eene nieuwe schepping noodig zijn, om in den betrekkelijk korten tU88Chen
tijd weder zooveel planten en diersoorten te ontwikkelen. 

Maar laat ons tot de theorie van DARWIN terugkeeren. De natuur is kwistig 
· in het voortbrengen van leven. Er worden veel meer individuen van aller
handen aard, zoowel planten ala dieren, ontwikkeld, dan met mogelijkheid 
lrunnen blijven leven , en er ontstaat een strijd op leven en dood, hetzij 
tusschen de leden eener Zelfde diersoort, of tusschen verschillende diersoorten. 
Het is de leer van MALTHUS, op het geheele planten- en dierenrijk toege
past. Ofschoon sommige soorten nu meer of minder snel in aantal mogen 
toenemen , kan dit niet met alle het geval zijQ; de wereld zou ze niet kun
nen bevatten. Het is eene algemeene regel dat ieder _bewerktuigd wezen zoo
zeer kan· vermenigvuldigd worden, dat de aarde weldra door de voortge
bragte wezens bevolkt zou zijn , indien er niet een van verdelgd werd. Zelfs 
van den weinig vruchtbaren mensch bestaat in ,vijf-en-twintig jaar het dubbele 
getal. LINNAEUS heeft berekend dat, indien een eenjarige plant sleohts twee 
zaden voortbragt, en de jonge planten in het volgende jaar eveneens twee 
zaden enz., er binnen twintig jaar een millioen J_)lanten zouden bestaan. 

Het gevolg hiervan is dat de zwakste het onderspit delven, Van eene 
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kleinigheid hangt het af welk individu leven blijft, welk vernietigd wordt; 
welke variiiteit of soort in getal zal toenemen, welke verminderen en eindelijk 
verdwijnen. De voordeelige verhoudingen in een dier of plant, ten opzigte 
van die Wj\armede het den levensatrijd moet strijden, de :eene of andere 
meerdere geschiktheid voor de omstandigheden waaronder zij leven , strekken 
tot hun , behoud, en worden overgeiirfd door de nakomelingen. De .kans . tot 
overleven wordt dus grooter hij de laatste, want slechts een klein getal kan 
blij_ven bestaan. Dit is de n at u u r k e 11 z e, eene magt, die gedurende alle 
eeuwen werkzaam is, naauwkeurig de zamenstelling, het weefsel en de eigen
ltlhappen van ieder levend wezen onderzoekende, de goede behoudende, de 
alechte verwerpende. 

Gevallen van overeenstemming tusschen de levenswijze der dieren en hunne 
eigensohappen, die men gewoonlijk voor bet gevolg eener doelmatige en be
paalde achepping had gehouden, worden door deze theorie als een gevolg 
der n at u u r k e u z e . bescbouwd. W anneer wij zien dat de bladetende insekten 
groen, en de schorselende graauw, onder de korhoenderen sommige wit, 
andere graauw of zwartacbtig van kleur zijo, staan deze wijzigingen in de 
kleur zeker met de meerder of minder groote kans van levensbehoud in ver
band. De korhoenderen verroenigvuldigen zeer sterk; het is bekend dat zij 
veel van roofvogels te lijdeo hebben, _vooral de witte - hetgeen ook met 
duiven het geval is, waarom men dikwijls tegen het houden van witte duiven 
waareehuwt - zoodat DARWIN ook hier de n at u u r k e u z e laat werkzaam 
zijn, in het ontstaan der bepaalde kleur van een diersoort, als noodzakelijk ge
volg van de verdelging van andere, wier kleur hen ligter tot een prooi van 
roofvogels maakte. • · 

Eene denkbeeldige voorstelling van de wijze waarop de natuurkeuze werkt, 
vinden wij in het volgende. De wolf verslindt verschillende dieren , sommige 
door list, andere door aterkte, nog and ere door snelheid overmeesterende. 
Veronderstellen wij dat de vlugste prooi, het hert bijv. in eene hepaalde 
streek sterk vermenigvuldigd is, en dat andere dieren, die door de wolven 
verslonden worden, in aantal zijn verminderd, gedurende een gedeelte van 
het jaar dat de wolven zeer groot gebrek ·aan voedsel bebben. Onder die 
omatandigheden zullen natuurlijk die wolven, welke bet snel!!t ter been zijn, 
den meesten · kans hebben om te blijven leven, zij zijn door de natuur ge
kozen. Ook zonder eenige verandering in den voorraad voedsel voor de wol
ven, zou er · verandering knnnen ontstaan in de aoort dier dieren. Een jonge 
wolf zou geboren knnnen worden met een~ bepaalde neiging tot de eene 
prooi boven de andere. Dit heeft niets onwaarschijnlijks. Wij zien de grootste 
veracheidenheden in de neigingen onzer huisdieren; eommige katten, bijv. 
hebben voorkeur voor het vangen van ratten, andere van muizen , sommige 
brengen gevleugelde prooi te huis, andere zelfs hazen of konijnen, sommige 
vangen 's nachts snippen. De neiging om liever rat~n dan muizen te vangen 
is, zoo als men weet, bij de katten erfelij~. 
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· Indien nu eens aangeboren verandering van gewoonte of ligebaamsbouw 
den eenen wolf voordeelen gaf boven den anderen , zou hij den meesten kans hebben 
van levensbeboud en voortp1anting zijner soort. Sommige der jongen zo'uden 
weder de gewoonte der ouders erven, en er zou eene varieteit van wo1ven 
~ntstaan, die de · oorspr.onkelijke verdringen, of naast hen bestaan zou kun
nen. W erkelijk vinden wij , volgens PIERCE op de Catshill-bergen in de 
Vereenigde Staten van ,A.merika twee varieteiten van wolven , die op ver-
schillende prooi jagt maken. . 

Ook bet al of niet gebruiken van sommige ligcbaamsdeelen heert invloed 
op de wijziging der soort; bet gebruik versterkt de deelen en doet ze in 
omvang toenemen, werkeloosheid verzwakt ze en ook zulke wijzigingen zijn 
erfelijk. Wij vinden er voorbeelden van bij vele dieren. Zoo als OWEN op
merkte, is er niets in de natuur,- dat schijnbaar zoo afwijkend is, als een 
vogel die niet vliegen kan , en echter, er bestaan zulke vogels. Daar de 
grootere vogels die bun voedsel op den grond zoeken, zelden bunne vleu
gels gebruiken dan om gevaar te ontkomen , meent DARWIN dat de bijna 
ongevleugelde toestand van vele vogels, die men op eilanden in den Oceaan 
vindt, waar geene dieren , die de vogels trachten te verslinden , voorkolhen , 
te weeg is gebragt door bet niet gebruiken der vleugels. De struisvogel 
bewoont bet vaste land en is blootgesteld aan gevaren , waaraan hij zicli 
door wegvliegen niet kan onttrekken; alleen. door trappen kan hij zich, even 
als viervoetige dieren , verdedigen. Wij moeten ons voorstellen dat de voor
ouden van den struisvogel ongeveer de eigenschappen badden van den trap• 
gans, en dat zij meer bunne pooten , dan bunne vleugels begonnen te ge-

. bruiken, toen de natuurkeuze bun ligchaam aanJnerkel.ijk in omvang had 
doen toenemen , tot zij eindelijk tot vliegen ongeschikt wer~en. 

Aan de natuurkeuze moet men bet ook toescbrijven dat de mollen blind 
zijn , daar hunne oogen, die bij bun onderaardscb leven geheel nuttelooa 
werden, langzamerband te loor gin gen. Ook hier is bet de werkeloosheid, 
die bet te loor gaan der organen beeft te weeg gebragt , even als bij zeer 
vele diersoorten , die in bolen in · Kentucky leven. Ook bet nederbangen der 
ooren bij dieren van dezelCde soort, die anders opgerigte ooren heert, is 
bet gevolg van bet niet gebruiken der oorspieren , door toevallige omstan
digheden teweeg gebragt, bijv. : wanneer de dieren zelden door dreigend 
gevaar verontrust werden. 

WoLLASTON beeft bet belangrijke feit ontdekt dat van de. vijf honderd 
vijftig soorten van torren die op Madera leven , twee bonderd · niet kunnen 
vliegen; en dat al de .soorten ·van 23 der daar te huis beboorende 29 ge
slachten, in dien toestand verkeeren. Verschillende omstandigheden, name
lijk, dat de torren op vele plaatsen der aarde dikwijls door den wind in de 
zee geworpen worden en omkomen , dat de torren van Madera, zoo ab 
woLLAST0N opmerkte, zich verbergen terwijl bet waait en de zon schijnt, dat 
de verhouding van vleugellooze torren grooter is in de meer aan den wind 
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blootgeatelde Deaertas dan op Madera zelve, en vooral het ontbreken van 
sommige groote groepen van torren, die elders in grooten getale voorkomen 
en welker gewoonten veelvuldig vliegen noodzakelijk maken, hebben DARWIN 

de overtuiging verachaft dat de vleugellooze toestand van de torren op Ma
dera vooral is toe te achrijven aan de natuurkeuze in verband met de wer
keloosheid der organen. Immera gedurende duizende van opeenvolgende ge
neratien, hadden die torren die het minat hun vleugela gebruikten, hetzij 
door minder sterke ontwikkeling, hetzij door andere oorzak:en , de meeste 
kana van niet door den wind in zee geworpen te worden , en te blijven 
leven. Die het meest hunne vleugela gebruikten kwamen gewoonlijk om. 

De theorie , waarvan wij een kort overzigt hebben trachten te geven , 
leidt tot de belangrijkste gevolgtrekkingen. Wij behoeven niet langer een 
bewerktuigd wezen te beschouwen , gelijk een wilde . een schip aanziet, ala 
ieta geheel boven zijne bevatting. Het ontstaan van iedere dier- en planten
soort moet uit de geschiedenis van het natuurleven , door zoogenaamde 
tweed e o o rz a ken of natuurkundige invloeden te verklaren zijn. De na
tuurlijke classificatie wordt een geslachtkundige rangschikking, waarbij wij 
de afstamming door de meest blijvende kenteekenen, al is hunue wezenlijke 
beteekenia voo1· den aard en het leven der bewerktuigde wezens niet groot, 
moeten trachten te bepalen; want bet werkelijk verband tusscben hen wordt 
door overerving of oorsprong van een gemeenschappelijken stam gevormd. 
De n a tu u r k e u z e werkt alleen wat goed is voor ieder wezen; door den 
strijd om het aanzijn (st rug g 1 e for life) brengt het de krachten der be
woners van bepaalde landstreken met elkander in overeenstemming, zoodat 
wij ona niet moeten verwonderen wanneer de oorspronkelijke bewoners van 
een deel der aarde door immigrerende voortbrengaelen van andere deelen 
overweldigd en verdrongen worden. Het kan z66 ook niet langer vreemd 
schijnen dat de natuur , voor zooverre wij oordeelen kunnen , niet overal 
volmaakt schijnt, of dat zij zelfs bier en daar met onze begrippen omtrent 
hetgeen het meest geschikt zou zijn, in strijd is. Het baart bij DARWIN'S 

theorie geene verwondering meer, dat de bijen met hunnen angel andere 
bijen dooden, dat de koningin-bij een instinctieven haat heeft voor hare 
vruehtbare dochters, enz. 

Pasaen wij het verledene op het toekomende toe, dan mogen wij aanne
men dat niet eene der nu levende soorten hare eigenschappen onveranderd 
op haar nakroost zal overdragen , terwijl . zelfs vele soorten geheel zullen 
kunnen verdwijnen, zoo als waarschijnlijk met vele heeft plaats gehad. Wij 
kunnen met p'rofetischen mond nu reeds zeggen dat de meest verspreide en 
krachtigste , meest · volmaakte soorten blijven en· nog volmaaktere nakome
lingen voortbrengen zullen. 

De natuurkeuze werkt alleen ten goede 
langzamerhand haar doel: hunne meerdere 
heid; zoodat uit den strijd in de natuur, 

der levende wezens en bereikt 
pbysieke en morele volmaakt
uit hongers ood en l dood, de 
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verhevenste gevolgen voortkomen: de voortbrenging en onderhouding van 
hoogere diersoorten. 

Wat er bij deze theorie van het denkbeeld wordt, dat de mensch een 
zelfstandig geschapen, van andere dieren onderscheiden en bove.n hen geplaatst 
wezen zou zijn, behoeft wel. geen betoog, ofschoon DA:&WIN zich daarover 
weinig heeft uitgelaten ; even min als · hij de waarschijnlijkheid van een Schep
p~r, die bet leven verwekte in 4et door hem vooronderstelde elementairwe
zen, · ontkend · heeft. Maar juist bij den overgang van dieren tot menschen 
ontmoet zijne theorie de grootste moeijelijkheden. Waar zijn de hooger ont
wikkelde apen, die langzamerband naar den rang van mensch streefden P Hoe 
komt het, dat die hoogere soort~n of verscheidenheden , als wij aannemen 
dat . zij bestaan hebben , epoorloos _zijn verdwenen , terwijl de minder ont-. 
wikkelde apen zelve zijn blijven bestaan. Dit is geheel met de theorie in strijd. 

Maar wij zouden op deze wijze eene kritiek van DA:&WIN's theorie geven, 
terwijl wij slechts eene uiteenzetting van zijne meening bedoelden '). Intus• 
schen mogen echroomvallige lezers, die haar wel wat stout en weinig. in overeen
stemming vinden mP-t hunne geliefkoosde begrippen, overtuigd zijn dat geene 
natuurkundige theorie tot nog toe het ontetaan van planten, dieren en men• 
schen heeft opgehelderd, en dat er voor die theorien, even als voor de 
bewerktuigde wezens volgens · DARWIN ; eene II n at u u r k e u z e" en een 
11 st rug g 1 e for 1 if e" bestaat. Alletlei theorien zijn reeds gevormd, aan
genomen en verworpen geworden. Alleen die blijven, welke op waarheid 
gegrond zijn , voor zoo verre ons verstand tot nog toe kan nagaa11 , · zoo als 
de theorie van NEWTON omtrent de algeme,ene aantrekking, de undulatie~ 
theorie van het licht, enz. - Indien die van DARWIN waar is, zal niets hare 
algemeene aanneming kunnen beletten , welke ook de gevolgtrekkingen en 
beschouwingen, waartoe zij yoert, zijn mogen. Indien zij slechts eene scherp
zinnige veronderstelling, eene vernuCtige hallucinatie is, waarvoor een ge~ 
leerd en bekwaam man het beste en grootste gedeelte van zijn leven heeft 
opgeofferd, zal zij verworpen worden, en het zal geen ongewoon versohijnsel 
in de geschiedenis der wetenschap zijn. Zij zal dan kunnen vergeleken wor
den met een weh van PENELOPE, dat onmeedoogend antrafeld wordt, hoeveel 
zorg en kunstvaardigheid ook aan het zamenweven is besteed. V oor een be
kwameren kunstenaar blijft dan de taak over, om een beter en krachtiger 
weefsel zamen te stellcn. 

1 ) De lezers der • Natuiir ,". die zich meer bepaald met dit onderwerp bezig houden en te 
gelijk een helder en grondig overzigt over natuurkundige theorien in het algemeen verkrijgen 
willen, verwijzen wij op de verhandeling van w. HOPKINS, die door den Hoogleeraar J, VAN 

DER HOEVEN in onze taal werd overgebragt. 
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