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't Is opmerkelijk in de geschiedenis der wetenschap , hoe 
sommige vraag~tukken den rnenschelijken geest nimmer met rust 
gelaten hebben , rnaar zich telkens onder een anderen vorm , 
telkens omhangen met bet kleed van haar eeuw aan hem 
hebben opgedrongen. .,Et quid curae nobis de generibus et 
speciebus ?" W aartoe ons te bekommeren over het vraagstuk 
der geslachten en der soorten? sprak reeds de vrome schrijver 
van de Navolging Christi tot de kloosterlingen, de geleerden 
van zijn tijd en reden te over zou hij hebben diezelfde vraag 
met veel meer nadruk te herhalen , konde hij getuige zijn van 
den heftigen strijd, die thans op natuurkundig gebied over de 
geslachten en soorten gestreden wordt , den strijd , die de 
hoofden en harten van bijna alle tegenwoordige natuuronder-
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zoekers en philosofen vervult en, helaas ! bij het meerendeel 
alle geloof aan een hoogere leiding en Voorzienigheid in de 
natuur verdrongen heeft. Vooral opmerkelijk is het na te 
gaan , hoe ook de beantwoording van dezelfde vraagstukken 
door de meest uitstekende gdeerden van alle tijden , mannen, 
die meestal zonder vooroordeel hun voile, eerlijke overtuiging 
meenden uit te spreken , ten slotte afhankelijk is geweest van 
allerlei nevenomstandigheden, van de omgeving , waarin zij ge
leefd hebben , van de sympathieen en antipathieen vooral , die 
hnn hart vervnlden, dat hart dat toch bijna immer •- men moge het 
verbloemen of niet - de wet voorschrijft aan het verstand. 
Of moet het niet zonderliiig genoemd worden b. v. dat in 
Duitschland bijna geheel de geleerde wereld den man be";erookt 
en tot de wolken verheft , dicn de Fransche Academic des 
Sciences onbewimpeld een plaats weigert in haar midden, wijl 
zij hem een volkomen gebrek verwijt aan wetenschappelijke 
rnethode? 1) De politieke questie is er in 't geheel niet mee 
gemoeid , van waar dan het verschil? Zeker ! er zou een be
langrijk boek te schrijven zijn alleen over de geschiedenis van 
dit groote vraagstuk der soorten : de strijd tusschen de 
Nominalisten en Rea.listen der middeleeuwen zm1 daarbij blijken 
alleen in vorm te verschillen van dien der Darninisten en 
Anti-Darwinistcn van heden en het onderscheid in richting 
en streven tusschen de middeleeuwen en onzen tijd zou van 
<lat verschil volkomen rekenschap geven. Het zou daarbij 
uitkomen dat de theoretische wijsbegeerte , hoezeer ook 
in minachting bij velen , bij de meesten der tegcnwoordige 
natuuronderzoekers eigenlijk de groote bewecgreden i~ , die na
tuurkundige theorieen doet aanncmen of verwerpen , die haar 
stempel drukt op de wetenschap eener gehcele eeuw. De 

1) ( h:irles Darwin werd in Juli 72 als correspondeerencl lirl voorgcdragcn 
van <le Fr:inschc Acad,mle des Sciences, section d'anntomie ct de zoolob'lC; 

met groote meerderheid van stemmen cchter werd zijne candidatuur yer

worpcn. 
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natuurwetenschappen leveren de steenen ; de wijsbegeerte trekt 
er huizen mee op. Fichte en Hegel zouden misschien in een 
dergelijke geschiedenis worden voorgesteld als de componisten 
van een grootsch koraal , waarin ook de natuurwetenschappen 
een partij te vervullen hebben en der onafhankelijke , bloot 
op feiten gegronde natuurwetenschap zou wellicht de rol van 
eenvoudig executant daarbij worden toegedeeld , eene dienst
bare zou zij heeten , niet eene ,,ancilla theologiae , " maar de 
slaafsche volgelinge eener ongeloovige wijsbegeerte, volgelinge, 
die een eigen weg zich meent te openen , terwijl zij blindelings 
het voetspoor betreedt , dat haar door vreemden gebaand is. 
De tijd schijnt nog niet daar , waarop dergelijk boek kan ge
schreven worden , maar eenmaal geschreven zal het wordei1 1 

wanneer bet menschelijk vorschen en weten, afgemat door 
allerlei dwalingen , tot de groote heirbaan zal zijn terug
gekeerd, die , zoowel op het gebied der natuurwetenschappen, 
als op dat van het gemoed5leven , van geschiedenis en wijs
begeerte , voert tot de schatkamer van alle waarheid en zekere 
kennis , de goddelijke openbaring en de onfeilbare Kerk van 
Christus. 

De zoo even medegedeelde beschouwingcn werden bij ons op
gewekt door het lezen van bet voorlaatste werk I) van den be
roemden Engelschen natuuronderzoeker Ch. Darwin, getiteld: 
,,De afstamming van den mensch en de seksueele teeltkeus , 
uit het Engelsch vertaald en van aanteekeningen voorzien 
door Dr. Hartog~ Heijs van Zouteveen." De naam van 

J) Het jong~te werk van Darwin, dat eerst voor zeer korten tijd bet 
licht heeft gezien, handelt over de uitdrukking der ve~chillende gemoeds• 
aandocningen bij den mensch en de dieren. 



Darwin 1) en van zijne theorie zal gewis aan onze lezers niet 
vreemd zijn. Z66 veel is in de laatste jaren d:iarover in alle talen 
geschreven, z66veel in allerlei kringen gesproken , dat zij b1jna 
niemand geheel onbekend zijn gebleven. Om echter zeker te zijn, 

I) Charles Dar"in werd in 1809 te Strewsbury geborcu; zijn vader heette 

Dr. Robert Darwin en was genecsheer, zijn moeder was een dochtcr van 

Josia Wedgwood, den bckenden fabrickant van Engelsch aardewerk. ~• 

de school in zijn gehoorteplaats bezocht te hebbcn, studeerde hij in Edin• 

burgh, later in Cambridge. Wegcns zijn grooten aanleg voor de natuur• 

wetenschappen werd hem bij het verlaten der universiteit de vereerende ta.ale 
opgeclragcn, om als natunrkundige, eene onderzoekingsreis mede te maken 

in de zuidelijke zeeen, aan hoord van het stoomschip ,,Beagle'". Deze reis 
om de wereld is de eenige grootc wetenschappelijke tocht die door Darwin 

ondemomen is Na zijn terugkeer bleef hij zich wijden aan natuurkun• 
<lige onderzoekingen, die hem, v66r hij met zijne ,·eel geruchtmakende 

theorie opt rad , een eervolle plaats oncler de geleerden van onien tijd deden 

innemen. Als curiositeit deelen we hier nog mede dat zijn grootvader, 

Dr. Erasmus Danvin, die gedichten schreef o,·er ,,de liefde dcr pl~nten" 
en over 't geheel een zeer zoncler\ing man schijnt geweest te zijn, reeds 

pog;ngen heeft aangewend om het onts•.aan der diersoorten te verklaren, 

bijna gcheel op dezelfde wijze als dit nu gedaan wordt door zijn kleinzoon. 

In 1794 schreef Dr. Erasmus als volgt: .,Ik houd het voor niet onmogelijk dat 

.,de eerste msekten helmknopjes of stempels van bloemen waren, die zich op 

,,een of an<lere wijze van de moederplant hadden losgemaakt, en dat in 

.,den loop van tijd ,·ele anderc insekten uit clcze ontstaan zijn · sommigc 
,,,·erkrcgen vleugcls, anderc tang,·ormige pooten, wcder andere organen om 

.,te zwemmen, als ge,·olg van hun ,·oort<lurend streven om zich ,·oedsel te 

.,verschaffen of voor gevaren in zekerheid te stel!cn." 

Ziehier de gron<lcn dcr Darwinistische leer reeds ontwikkeld ,Joor Dar

win's grootvader ! I-let is wezenlijk geeu wonder <lat Darwin, de kleim:oon 

geneigd is veel in de natuur aan erfelijkheid toe te schrijvcn; volgens zijn 

eigen bcginselen moet hij zijn leer beschouwen als een merkwaard ig atavisme. 

De biographische bijzonderheden in deze a.-intcekening medegedeeld, "· er• 

den door ons overgcnomen uit : ,,Darwinism refuted, an Essay by Sidney 

Herbert Laing" en nit .,Ch:irles Darwin und Alfred Russell Wallace. lhre 
erste Puhlicationen iiber die Entstehung der Arlen ncbst einer skizze 
ibres Lebens und einem Verzeichnisz ihrer Schriften. Mit Autorisation 
heraus~eg<'hen von Dr. Adolf Bernhard Meyer." 

I. 
I -
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dat de volgt:ndc bladzijden wel zullen begrepen worden, brengen 
wij met een paar woorden de allereerste beginselen van de 
Darwinistische theorie in herinnering 1). 

De soorten van planten en dieren , zooals wij die tegen
woordig kennen , zijn niet onafhankelijk van elkander geschapen. 
Zij zijn door trapswijze ontwikkeling langzamerhand ontstaan 
uit eenige weinige, allereenvoudigste grondvormen. 2) Ook nu 
nog gaat die ontwikkeling voort ; dat wij haar niet gewaar 
worden , dat in historische tijden geen nieuwe soorten ont

staan zijn, wordt alleen veroorzaakt door de ontzettend lange 
tijdsruimten , die deze veranderingen behoeven. Rassen zijn 
bet begin van nieuwe soorten. Al deze veranderingen , die 
van den begin af in de georganiseerde wereld hebbcn plaats 
gegrepen , kunnen verklaard worden door samenwerking van 
de volgende omstandighedcn : 

1°) het beginsel van veranderlijkheid ; 
2°) dat van erfelijkheid ; 
3°1 de strijd om het bestaan, (the struggle for life.) 
Daar er meer individuen van iedere soort geboren worden 

dan met mogelijkheid kunnen bcstaan blijven , meent Darwin 
dat steeds zij , die door bet beginsel van veranderlijkheid 
met een of andere eigcnschap met een of antler gering indivi
dueel verschil , 't welk hun onrler eenig opzicht tot nut verstrekt 

I) De theoric van bet ontstaan der soorten door natuurkeus wordt tegcn• 

woordig altijd naar Darwin genoemd, hoewel bet schijnt, dat diens land

gcnoot A. Russel Wallace vnafhankelijk van D. tot dezelfdc resultaten 

gckomcn is. Zooals Wallace zelf ergens verhaalt, is bet denkbeeld van 

natuurlijke tecltkeuze hem bet eerst inge\'allen toen hij op ecn zijner 
reiLCn aan een heftigen aanval van koorls ziek lag en den geest ,·ervuld 

had met droomerijen over de leer van Malthus. 

Dr. Adolf Reinhard Meyer, I. c. p. XVIII. 
2) Ten cinde niet in de nooclz.akelijkheid gebracht te worden, ook voor 

bet ontstaan van deze weinige grondvormen een scheppende Almacht aan 
It nemtn , wordt door vele Duilsche aanhanger£ van Darwin de geheel 

onbewt:ic:u theorie dcr ,,geucratio spontanea" weder opi;erakdd. 



begiftigd werden, die dus bevoorrecht zijn boven andere wezens 
van dezelfde soort , ook meer kans zullen hebben om in bet 
leven te blijven en nakomelingen achter te laten, welke door 
het beginsel van erfelijkheid weder datzelfde kenmerk zullen 
vertoonen. Onder die nakomelingen moet dan natuurlijk weder 
dezelfde strijd om het leven ontstaan en , terwijl onophoudelijk 
de minder begunstigde bezwijken, zouden zich uit een zeer 
eenvoudig organisme, door bet aanwinnen van nieuwe eigen
schappen, door het ophoopen , als het ware, van wijzigingen 
in verschillende richtingen • tal van nieuwe vonnen ontwikkelen, 
die, v66r zij als zelfstandige soorten kunnen beschouwd worden, 
door duizende tusschenvormen met den oorspronkelijken stam
vader verbonden zijn. 

Deze leer door D. die der natuurkeus (natural selection) 
genoemd , werd vooral toegelicht door de gevolgen die men 
bij de veeteelt , duivenfokkerij , enz. langs geheel kunstmatigen 
weg verkregen heeft en een menigte feiten ontleend aan de 
anatomie , de embryologie , de geographische verbreiding van 
dieren en planten , de palaeontologie of leer der voorwereldsche 
scheppingen werden met onmiskenbaar talent als bewijzen 
daarvoor aangevoerd. De beide eerste werken , waarin deze 
theorie door Darwin uiteengezet werd ,,On the origin of species 
,.bij means of natural selection, or the preservation of favoured 
,,races in the struggle for life" en ,,The variation of Animals 
,,und Plants under Domestication" vonden in Engeland, maar 
vooral in Duitschland grooten bijval. 

Het denkbeeld trouwens van de veranderlijkheid der soorten 
was verre van nieuw ; in de eerste helft dezer eeuw had bet 
verdedigers gevonden in Lamarck, Geoffroy-St. Hilaire (de oude), 
Oken en , vooral niet te vergeten in Wolfgang Gothe. Hoewel 
deze meening toen volkomen weerlegd werd door Cuvier, leefde, 
vooral in Duitschland , het geloof aan die veranderlijkheid der 
soorten en aan eene eeuwige noodzakelijke ontwikkeling van alle 
organismen bij vele geleerden voort - wij hebben boven reeds 
aangcduid onder welke invlocden - en behoefde alleen maar een 



cenigszins wetcnschappelijken vorm om zich openlijk te vertoonen. 
Geen wonder dat de werken van Darwin met gccstdrift werden 
ontvangen ! 1) 

Hoe radikaal ook in het wegcijferen der Voorzienigheid en van 
alle bovennatuurlijke invloeden, had Darwin ochter met opzel 2) 
de laatste en allergewichtigste consequentie van zijn systeem 
verzwegen , althans niet in het volle licht resteld : zij betrof 
de afstamming van den mensch. Uit de geheele strekking 
zijner werken, uit den aard zijner bewijsgronden volgde echter 
toen reeds onafwijsbaar , dat voor hem , die de algemeene 
beginselen der Darwinistische leer aannam , ook de mensch 
niet !anger als een afzonderlijke schepping kon gelden , dat 
ook de mensch zich volgens dezelfde wetten van veranderlijk
heid en erfelijkheid uit een lageren vorm ontwikkeld en door 
den strijd om bet bestaan tot zijn tegenwoordig standpunt in 
de natuur verheven had. 

Darwins leerlingen in Duitschland, waarvan wij als de meest 
bekenden slechts Hackel, Vogt en Buchner noemen, - enkelen 
ook in andere landen - wachtten dan ook niet met bet 
trekken van dit besluit , waarom het bun hoofdzakelijk te 
doen was ; juist in die loochening van bet bovennatuurlijke, 
bet goddelijke in den mensch , lag voor hen de hooge waarde 

I) Als een gcring voorbeeld hiervan strekke de volgende ontboezeming 
van Prof. Haeckel : 

.,Even als in de zestiende eeuw de nieuwe leer van de planetenbeweging 
om de zon de machtige hefboom werd, die de waarachtige natuurkennis 
met rcuzenschreden vooruitwierp en met haar de geheele beschaving, 
zoo wordt ook Darwin's leer door ons begroet als de morgenster eener 
nieuwe periode in de kultuurgeschiedenis der menschheid, eene periode, 
die onzen tijd verder overvlcugclt dan dcze den donkersten tijd der mid• 
deleeuwen achter zich hceft gelaten.'' 

Ernst Haeckel. Over bet ontstaan en den stamboom van den mensch. 
Uit bet Hoogduitsch vertaald door R. E. de Haan, Directeur der Rijks 
H. B. S. le Winterswijk 1872. 

:t) Wij zullen deze beschuldiging wcinige bladzijden verder bcwijzen. 



der geheele theorie. I) - De lezer kan zich voorstellen, 
dat de spanning groot was, toen in 1871 een nieuw werk van 
Darwin , bepaaldelijk over de afstamming van den mensch 
handelende, werd aangekondigd. Binnen korten tijd zagen 
Nederlandsche , Duitsche en Fransc-he vertalingen het licht en 
te oordeelen naar den toon , dien tegenwoordig de Darwinisten 
aanslaan, zou het vraagstuk van de afstammiug van den 
mensch op afdoende wijze zijn beslist. De Jaatste voor~anger 
van den mensch zou een behaard , viervoetig schepsel zijn ge
weest , voorzien van een staart en van spitse ooren , <.lat waar
schijnlijk op de boomen leefde en een bewoner der oude 
wereld was. 2) Uit een genealogisch oogpunt zou het gebracht 

Ji In de voorrede ,·nn de Fransche verlaling van .,de afstamming van 

den mensch" ~aat Carl Vogt zich hieromtrent op de volge,1de wijze uit: 

.,Demontrer qn'il n'y a pas de place ni dans le monde inorganique, ni clans 

.,le monde organique, pour une force ticrce indepcndante de la maticre, 

.,et pouvant fa~onner celle ci suivant son gre ou son caprice, tel est, ce 

.,me semble. le veritable noyau de ce qu'on est conve11u d'appeler le 

.,Darwinisme; son essence intime ne peut se definir autrement, suivant 

,,mon avis 11 n'importe que les uns suivent cette dire.:tion, pour ainsi 

,,dire instinctivement, sans se rendre compte des derniers re,ultats aux1uels 
,,clle doit necessairement conduir,·, tandis que Jes autres savent dircctement 

,Je but, ,·ers lequel ils tend, nt; - l'important est que cette direction se 

.,trouve, comme on dit, clans !'air, qu'elle s'imprime par le milieu spiritue 

.,dans lequel vit l'homme scit>ntifique a tous les tra,·aux et qu'elle s'a.•soi·, 

.,meme a c6te de l'adversaire pour corriger ses epr, uves a.ant qu'ellcs 

,,ne passcnt a la publicite." La descendance de l'homme et la selection 

sexuelle par Ch. Darwin. Paris. Reinwald 1872, Traduction de Moulinie 

avcc une preface de C. Vogt. p. XI. 

2) .,De vroegere voorouders van den mensch waren ongetwijfeld eens ge• 

.,be~: met haar bedekt, terwijl beide seksen baarden bezaten; de ooren 

,,waren puntig en konden bewogen worden; en bun lichamen waren voor• 

.,iien van een staart, die de daartoe behoortnde spieren betat. Hun lede. 

,,maten en lichamen \\'erden ook in beweging gebracht door vele spieren, 

.,die tegeuwoordig sl~chts nu en dan op nieuw verschijnen, maar hij cle apeu 

,,normaal voorkomen. De groote slagader en zenuw van bet opperarmbecn 

,,liep door een foramen supra•condyloideum. In <lit of in een vroeger tijd• 
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moeten worden tot de groep der Catarrhinae of apen der 
oude wercld, 1) en vcrwant zijn geweest met de groote 
Anthropom ,rphen, die tegenwoordig Afrika bewonen, hoewel 
bet een dwaling zou zijn te veronderstellen, dat deze onze 
voormalige stamvader identisch zou zijn , of groote gelijkenis 
zou gehid hebben met eenige thans bekende apensoort. 2) 
Natuurlijk bezat ook dit denkbeeldig wezen weder een langen 
stamboom , 3) dien '\\;j, om den niet-zoologen onder onze lezers 
verveling te bespJien , m:i.ar achterwege laten. 

Het werk van Darwin, dat bier onze aandacht bijzonder 
bezig houdt heeft een zeer lijvig aanzien. Maar tot de groote 
\Taag over de :tfstamming van den mensch staat het grootste 
gedeelte van den inhoud slechts in zijdelingsche betrekking. 
En niet zonder verbazing leest men in de Inleiding - bl. 3 
de bekentenis: .,Dit werk bevat bijna. geen enkel nieuw feit 
omtrent den mensch." - De groote waarde van het werk is 
dan ook gelegen in de scherpzinnigheid waarmede reeds be
kende feiten met elkaar in· verband worden gebracht, in de 
scherpe, logische redeneering , dit uit dat alles nieuwe en ver
rassende gevolgtrekkingen leidt. De aandachtige lezing voert 
echter spoedig tot de overtuiging, dat deze redeneeringen en 
gevolgtrekkingen den toets eener eenvoudige, gezond-redelijke 
kritiek niet kunnen doorstaan. 

,,perk bezat het d:mnkanaal een vcel grooter diverticulum of caecum <blin

,,den darm' dan tegenwoordig. Te oordeelen naar de plaatsing van den 

,.,grooten toon bij den foetus, was de voet toen een grijporgaan; en ooze 

.,voorouders hadden ongetwijfeld de gewoonte van in de boomen te !even 

.,en bewoonden een of ander warm boschrijk land. De mannetjes bezaten 

,,groote hondstanden <'11 gebruikten die als geduchte wapenen." 

De afstamming van den mensch I. p. 254. 
I) De afstamming van den mensch, enz. p. 244 

2) 1. c. p. 246. 
31 I c. p. 249--254, 260 en 261 , di. II p. 426. Vergelijk ook den 

stamboom \'all den mensch volgens H1i.ckel, me<legedeeld door Dr. Hartogh 

Heijs di. I. p. 269-275. 



Alleen hct stelsel van Darwin is het onderwerp onzer ver
oordeeling. Zijne persoonlijkheid - onbetwistbaar behoort 
hij tot de meest wetende en scherpzinnigste dwaalleeraars van 
onzen tijd - valt evenmin onder ons vonnis als die van zijn 
vertaler. 

Slechts op een punt - wij wezen er reeds vroeger op -
bcschuldigen wij Darwin van onoprechtheid; voorbedachtelijk 
heeft hij tot in 187 I de beiangrijkstc gevolgtrekking uit zijne 
leer verborgen gehouden, ten einde die des te gemakkelijker 
ingang te doen vindcn; zulk eene handelwijze is der ware 
wetenschap schande doen. 1) De lezer zelf oordeele. 

,,De aard van het volgende werk," zoo begint zijne inleiding, 
,,zal het best begrepen worden door eene korte mededeeling 
,,der redenen , die mij aanleiding gaven het te schrijven. Ge
,,durende vele jaren verzamelde ik aanteekeningen over den 
,,oorsprong of de afstamming van den mensch , zonder eenig 
,,voornemen om iets over dat onderwerp in het licht te geven, 
,,of liever met he/ bcpaalde voornemen om 11iets daann,er in 
,,lief licltl le geven , daar ik meende , dat ik daardoor het voor
,,oordcel tegen mijn beschouwingen slechls zou Men toenemen. 2) 
,,Het scheen mij voldoende , in de eerste uitgaaf van mijn 
,,Origin of Species" aan te stippen, dat door <lit werk , ,,licht 
,,geworpen zou worden op den oorsprong van den mensch en 
,,zijn geschiedenis ," en hierin ligt opgesloten, dat elk alge
,,meen besluit omtrent de wijze , waarop de organische wezens 
,,op aarde verschenen zijn , ook op den mensch toepasselijk 
,,is. Op dit oogen'1/ik echter versd,ijnl de zaak in een .geliee/ 
,,ander da,flic/,t. ,A.ls een zoo beroemd natuurvorscher als Carl 

I) Werkelijk zijn door deze handelwijze v:i.n Darwin verschillende per
soncn omtrent de strekking zijncr theorie misleid geworden; zoo bijv. de 

tegenwoordig oud-katholieke Prof. Reusch tc BoM, die nog in de tweede 

uitgaaf van zijn .,Bibel und Natur" met warmte de stelling verJedigt, dat 

het Darwinisme volstrekt niet in strijd is met de uilspraken der H. Schrift. 
2) De uit<lrukkingen bier en elders, waarop wij mecr bepaald de aan• 

dacht oiuer lezers wilden vestigen, zijn door ons cursief geplaatst. 
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,.Vogt niet schroomt om in zijn toe5praak als President van 
,,het Nationale Instituut van Geneve (1869) te zeggen: per-
1,sunne en E11rope au moins, n'ose plus aoulenir la creation 
,,indtpendante el de loutea pieces des espcces , dan is bet duide
,,lijk dat /en mins/e een grool aan/al natuurkundigen aannemen 

,.,moeten , dat de tegenwoordig levende soorten de gewijzigde 
,,afstammelingen van andere soorten zijn; en di/ is vooral /ze/ 
,,geval me/ de jonge en opko11zende nallmrkundigen ••.• Van de oudere 
,,m get'erde hoofden in de naluurwe/ensc!tap zijn ongelukkig 
,,velen nog legens/anders van de ontwikkelingslkorie in we!J.:en 
,,rurm dan ook." 

Dit laatste klinkt gehee\ anders dan het .,personne en Europe" 
van den Geneefschen Professor : de waarheidsliefde van Darwin 
sttekt hier gunstig af bij de grootspraak van zijn onstuimigen 
medestander ; van den anderen kant echter zou bet onzerzijds 
een onoprechtheid en tevens eene struisvogel-taktiek zijn, zoo 
wij wilden ontkennen , dat thans door vele , zeer vele geleer
den de Darwinistische theorie , in haar geheel of eenigszins 
gewijzi. gd , wordt aangenomen en verdedigd. Aan onze drie 
Hoogescholen , - de Heer Hartogh Heijs merkt het in eene 
noot op en , zoo wij wel zijn ingelicht is daarin in het laatste 
jaar geene verandering gekomen , -- zijn alle Professoren der 
Zoologie aanhangers van de denkbeelden van Darwin. Door 
die Professoren worden voor de overgroote meerderheid de 
toekomstige Leeraren van hct middelbaar onderwijs gevormd , 
die later op onze Hoogere Burgerscholen en andere inrichtingen 
van onderwijs over de natuurlijke historic zullen leeraren; ook 
alle toekomstige medici zijn verplicht lessen in de dierkunde 
en vergelijkende ontleedkunde te volgcn. Nemeu wij nu de 
gevolgtrekkingen in aanmerking, die uit de theorie van Darwin, 
toegepast op den mensch , met noodzakelijkheid moeteu voort
vloeien, gevolgtrekkingen niet alleen op het gebied der weten
tchap , maar ook en vooral op dat van het practisch , maat
schappelijk en go<lsdienstig leven , d,m ge\ooven wij , dat ook 
voor ons vaderlan<l die stellingen een gevaar opleveren, waar• 



aan men tot uog toe te we1mg aandacht gcschonken heeft. 
't Is een treurige waarheid , maar 't moet erkend worden, dat 
de leer van Darwin bij jeugdige natuurkundigen, op gezag 
van hunne professoren en van andere geleerden, meer en meer 
dreigt over te gaan in een autoriteits-geloof, dat ook reeds 
buiten gcleerde kringen onder het ontkerstende, negentiende • 
eeuwsche publiek zijn weg begint te maken. ,,Le Darwinisme 
commence 1 se trouver dans I' air," zc-oals Vogt het uitdrukt ; 
wij meenen daarom geen onnut werk te verrichten door onzen 
lezers een eenigszins uitvoerige kritiek onder de oogen te 
brengeu van de bewijzen die Darwin voor onze dierlijke af. 
stamming meent gevonden te hebben. 

I. 

In bet eerste hoofdstuk beschouwt Darwin het lichamelijk 
samenstel van den mensch en tracht uit die beschouwing be
wijsgronden te verzamelen ter gunste zijner theorie. Dergelijke 
bewijsgronden meent hij te vinden ; 1° in de homologie , die 
er bestaat tusschen de verschillende organen van den mensch 
en die der dieren. 

2° in de embryologische ontwikkeling. 
3° in het voorkomen van rudimentaire organen. 1) 
,,Het is algemeen bekend, zegt hij 2), dat de mensch is 

,,gebouwd volgens dezelfde type of grondvorm als de anderc 
,,zoogdiercn. Al de beendereu van zijn geraamte kunnen ver-
11geleken worden met de overeenkomstige beenderen van een 

I J ,,De homologe structuur, embryologische ontwikkeling en rudimeutaire 

,,orgauen van ecn soorl, hetzij bet de mensch of unig anda ditr zij , 

,,waarop onze aandacht gcvestigd is, blij\'Cn ter ovenveging over; maar 

,,de7e grootc klassen \'an fciten lc\'eren, dunkt mij, OVERVLOl::UIGE EN A•·· 

,,DOENDE Bl::WJJs1;RONDt:N op ter gunstc ,•an bet beginsel \'an trapsgewijze 

,,ontwikkclin;;' · I c. p 2. 

:0:) I. c. P· IO ~II II 



I 
,,aap , vlecrmuis of zeehoud. Evenzoo is het met zijn spiercn, 
.,zenuwen , bloedvaten en ingewanden. De hersenen , het be-
11langrijkste van alle organen, volgen dezelfde wet." Hij ver
meldt verder hoe sommige dieren aan dezelfde ziekten kunnen 
lijden , waaraan ook de mensch onderhevig is , hoe beiden , 
mensch en dier , gekweld worden door dezelfde geslachten van 
in- en uitwendige parasieten 1 ), en besluit dan : ,,Kortom men 
,,kan bijna niet te ver gaan in ht:t aannemen van een zeer nauwe 
,,overeenkomst in het algemeene maaksel, in de fijnere structuur 
,;der weefsels , de chemische samenstelling en in constitutie bij 
,,den mensch en de hoogere diersoorten, voornamelijk de anthro
,,pomorphe apen." 2) Is hiermede nu bewezen , wat door 
Darwin bewezen moest worden? Wij gelooven in het aller
minst niet. V oor diegenen onder de zoologen , voor wie bet 
voldoende is te weten, dat twee dieren beiden wervels bezitten, 
om aanstonds tot gelijke afkomst te besluiten, kunnen derge
lijke beschouwingen groote waarde hebben; wat wij van Darwin 
verlai,g1:n is geheel iets anders. Kon hij eerst bewijun, dat 
homologie of overeenkomst in den anatomischen bouw der or
ganen alleen het gevolg kan zijn van gclijk1: afkomst, dan 
gewis, maar ook niet eer, zou zijne redeneering een vasten 
grondslag verkrijgen. Van dergclijk bewijs nu is noch in ,,De 
:ifstamming van den mensch," noch in ,,Het ontstaan der 
soorten" schijn of schaduw te vinden. Dat Dar\\ins tegen
standers voorloopig niet bij magte zijn een ,,mechanische" ver
klaring van dit feit te geven , zal toch we! niet als argument 
voor de waarheid van zijne stelling kunnen strekken. Bewust 
of onbewust is de groote redeneering van alle Darwinisten 
tegenwoordig deze: Homologie in lichaamsbouw is het gevolg 
van gelijken oorsprong; er best:iat homologie tusschen twee 
dier- of plantvonnen, tusschen eenige diervormen en den mensch, 
derhalve hebhen beiden een gemeenschappelijken stamvader. 

1) I. c. p II, 12 en 13, 

2) t C. p. 14-



Daarbij wordt meesttijcis p-eheel vergeten, dat het eerste lid 
van dit syllogisme een hypolhese is, waarvoor geen enkel streng 
bewijs kan aangevoerd worden en ~at dus ook de conclusie 
volstrekt niet als zeker mag beschouwd worden. 

Bijna geheel dezelfde aanmerking hebben wij op de bewijs
voering, die Darwin ontlecnt aan de embryologische ontwikke
ling. Hij geeft ons een paar afbeeldingen van het embryo van 
den mensch en dat van den hond om aan te toonen, ,,dat 
,,het menschelijk embryo zeer veel op dat van andere zoog
,,dieren gelijkt." x) (Echter zooveel niet of zelfs een leek merkt 
aanstonds tusschen beide afbeeldingen zeer groot verschil op.) 
Bovendien bewijst eenvoudig het feit, dat uit het eene embryo 
een mensch, uit het andere een hond ontstaat, ten duidelijkste 
dat in beiden geheel verschillende krachten sluimeren. Wanneer 
dus de anatoom in de eerste stadien der ontwikkeling geene 
of slechts geringe onderscheidingen weet aan te wijzen, za.l 
de schuld daarvan wel in het gebrekkige en onvolledige van 
zijne waamcmingen gelegen zijn ; de grenzen van het micros
copisch zien zijn zeker niet die der schepping. Darwin zelf 
verklaart zich in zijne theorie der Pangenesis geneigd om aan 
te nemen, dat in iedere eel myriaden van atomen of kiemen 
voorkomen, waardoor verschillende eigenschappen, erfelijke ziek
ten, enz. van het eene geslacht op het andere zouden overgaan. 
Het is daarom onbegrijpelijk hoe hij aan een hoogst onvol
komene gclijkenis - als het nog eene gelijkenis heeten mag -
de visu eenige waarde kan hechten. (Hierover uitvoeriger Moigno 
in les Mondes T. XX.VIII, No. 4, 23 Mai, 1872) ,,Er 
dient echter bijgevoegd te worden , gaat Darwin voort, dat 
het menschelijk embryo eveneens in verschillende bijzonder
heden van zijn maaksel gelijkt op sommige lagere vonnen, 
wanneer deze volwassen zijn. Zoo bestaat bijv. het hart eerst 
slechts uit een eenvoudig kloppend vat, enz." 2). Was nu 

I) J. c. p. t6. 
2) Ibidem. 



vooraf wederom bewezen , dat ,,de embryonale toestand van 
elite soort en groep van soorten ons ten deele de inrichting 
toont van hare minst gewijzigde oude stamouders'' 1), de con
sequentie ZOU volkomen logisch zijn. Maar ook de Stelling' 
die wij daar even aanhaalden is volkomen onbewezen en kan 
ook niet bewezen worden , tenzij de Darwinistische theorie 
op anderc gronden bleek waar te zijn. Hoe toch v66r dien 
tijd aan te nemen, dat bet embryo van eenige soort gelijkt 
op den stamvader, wanneer die stamvader niet eerst bekend 
is? Het komt ons voor, dat de geheele bewijsvoering, zooals 
zij door Darwin op den mensch wordt toegepast, zich in een 
vicieusen cirkel beweegt 1 ). 

ll Het ontstaan der soorten Yan dieren en planten door middel van 

oatuurkeus enz., door Ch. Darwin, vertaald door F. C. Winkler. 2de 
ultgave. II. P· 215. 

2) Ook door vroegere natuur•philosofen, die den mensch rechtstreeks 
van eenigen nog bestaanden diervonn wilden doen afstammen, was reeds 

hetzelfde beweerd. Steunend op de schoone onderzoekingen van von Baer, 
Bischoff en anderen achtten zij zich gerechtigd tot de uitspraak dat de 
ontwikkelingsgeschiedenis der soort telkens herhaald zou worden in de 
embryonale vonnen van ieder individu. Prof. Vrolik voert tegen deze 
bescbouwiogswijze in zijn ,,Leven en maaksel der dieren'' (di. L p. 
107-109) een argument aan, dat ook tegcnover Darwin van kracht 
blijft. ,,Mijn tegenwerping, zegt hij, is zoo kort en zoo eenvoudig, 
,,<lat m•n er zich over mag verwonderen, dat zij niet reeds dikwerf luide 
,.werd uitgesproken. Bij de ontwikkeling der vrucht zijn de vonnen, welke 
,,zij doorloopt, voorbijgaan<le en wordt de eene door den anderen als ver• 
,,drongen, zoodat eindelijk slechts bet beeld der ~oort, als de volmaaktere 
,,overblijft. Was derhalve de zoo straks gegevene vergelijking juist, dan 
,,bchoorden ook al de tusschenvormen verdwcnen te zijn, waaruit zich de 

,,hoogere clierklasse zal ont\\ ikkeld hcbben. -· Of zijn er daarvan enkelen 
,,tot terugblijven gedoemd geworden en werden bijv. slechts enkele visschen 
,,uitverkoren om in den vorm van kikvorsch over te gaan, terwijl anderen 
.,bet !llaaksel en de gedaante van eenen visch bleven behouden? Zijn met 
,,illldere woorden de duizende soorten van visschen, welke wij hedcn 
.,kennen slcchts kikvorschen door belemmerdc ontwikkeling op eell lageren 
,,tup teruggebleven? Is de vogel slechts een onvoltooid zoogdier en zijn 



Hetzelfde is klaarblijkelijk het geval in het derde deel zijner 
beschouwing, over rudimentaire organen. Wat toch verstaat 
Darwin onder <lien naam ? ,.Rudimentaire werktuigen , lezen 
wij in .,het ontstaan der soorten", zijn <le zoodanige die 
wezenlijk nutteloos zijn, gelijk de tanden , die nooit bet tand
vleesch doorboren. Zij zijn door erfelijkheid bewaard ge
bleven en wijzen op een vorigen toestand van hun bezitter." 1) 
Neemt men deze definitie aan en verder dat de staartwervels, 
eenige weinig ontwikkelde spieren, enz. bij den mensch daartoe 
behooren, dan komt men zeker tot de conclusie , dat de mensch 
van een of anderen diervonn afkomstig is, maar men ver
geet daarbij Io dat in de definitie van rudimentaire organen reeds 
de conclusie lag opgesloten; 20 dat alleen de aanhangers der 
Transcendenz-theorie aan een volkomen gelijkheid tusschen 
mensch en dier gelooven, zoodat het niet aangaat, wanneer 
Darwin, wien het te doen is om zijn tegenstanders te over
tuigen, algemeene conclusien trekt van het dier tot den mensch, 
zonder eerst bet recht daartoe te bewijzen. 

,,derbalve :tl de dieren, welke men onder den naam van lagere te zamenvat. 

,,slecbts, zooals de Duitscbers zeggen, de belette vormsels (Hemmungs• 

,.bildungen) der boogere? Bedrieg ik mij niet dan gevoelt elk bet onge
,,rijmde eener dergelijke voorstelling." Van de menigvuldige feiten, die 

tt-gen Darwin kunnen aangevoerd worden, schijnt ons de !age trap van 

bewerktuiging, waarop zicb zeer vele diersoorten tot op den buidigen dag 

bevinden, eene der allergewicbtigste. Volgens een der eerstedogma'sder 

ontwikkeling, tbeorie zijn de laagste dieren voor een ondenkbaar aantal 

eeuwen bet eerst op aarde ,·erscbenen. Millioenen en billioenen jaren 
bcbben dus erfelijkbeid, veranderlijkheid, strijd om het bestaan, gewijzigde 

levensvoonvaarden, enz. daarop kunnen inwerken en toch, wanneer men 

eene Monas of Amoeba, een weinig Batbybius-slijm onder bet microscoop 
bescbouwt, is het hoogst moeielijk zicb ,u,g eenvoudiger bewerktuiging, 

nog lager dierlijk wezen voor te stellen. ~leer dan dl• volkomen juiste 

afbeeldingen van verschillcnde dicren op de oudste Egyptiscbe monumen• 
ten, meer dan het ,·inden van nog levende species in vroegere geolo

gische formatien, schijnt e>ns het bestaan dezer meest onvolkomcn vormm 
een bewijs toe van de onveranderlijkheid der soort. 

I) Het ontstaan der !IOOrten II. 218 



Neemt men een andere definitie van rudimentaire organen 
aan, bijv. onvolledige, weinig ontwikkelde deelen, waarvan 
het ons onbekend is, of zij den bezitter tot nut lverstrekken, 

dan vervalt de geheele bewijsvoering, die dus alleen weder op 
een hypothese berust. 

Daar het ons niet dienstig voorkwam een verhandeling te 
schrijven, die telkens door anatomische of dierkundige aan
teekeningen werd afgebroken, hebben wij de kritiek van <lit 
eerste hoofdstuk zooveel mogelijk bekort. Wij vertrouwen 
echter te hebbe11 aangetoond, dat bij <lit alles van bewijzen eigenlijk 
geen sprake is en <lat de vcrklaringen, die daarin gegeven 
worden, a Ileen waarde hebben voor diegenen, die a priori 
reeds zich bij al de hypothesen, bij al de onbewezen stellingen 
der Transcendenz-theorie hebben neergelegd. Wat de feiten 
betreft, die door DarY.;n worden meegedeeld , ze versterken 
bij ons alleen de overtuiging, dat in de organische wereld een 
grootsche eenheid en harmonie wordt aangctroffen en wij zien 
niet in, dat deze erkenning in strijd zoude zijn met het geloof 
:ian een afzonderiijkc schcpping der verschillende plant- en 
dier-vom1en door eene Almacht, die ook in al bare overige 
werken ons de hccrlijkste cenheid en harmonic doet bewonderen. 

II. 

In het tweede hoofdstuk vergelijkt Darwin de gcestvermogens 
van den mensch en die der dieren. ,, \Vij hcbben in het vorig 
hoofdstuk gezien , zegt hij, dat rle mensch in maaksel van 
zijn lichaam d11iddijke be1,•ijza1 (!) draagt van zijn afstamming 
,·an den een of andercn lageren vonn; maar men zou kwmen 
aanvoeren. dat er eenige dwaling in deze gevolgtrekking moct 
zijn, daar de mensch wat zijn gecstvermogcns aangaat, zoo 

zeer van alle andcrc dieren vcrschilt. - - Indien gcen or
ganisch wezen, bchalvl! de mensch ccnige geestvermogens 
lx:zat, of ah zijn \'crmogcns van ecn geheel anderen aar<l 
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waren , dan die der lagere dieren, dan zouden wij nimmer in 
staat geweest zijn, om ons te overtuigen, dat onze groote 
vennogens zich trapsgewijze ontwikkeld hadden. In dit hoofd
stuk is mijn doe] alleen om aan te toonen, dat er ten opzichte 
der geestvennogens tusschen den mensch en de hoogere zoog
dieren geen fundamenteel verschil bestaat." 1) 

Ziedaar de thesis klaar en duidclijk opgegeven , die Darwin 
in de twee volgende hoofdstukken ontwikkelen en bew;jzen wil. 

Toch erkent hij dat, ten opzichte rler geestvennogens ,,het 
,, verschil verba::cnd .J..'TOO/ is, zelfs als wij de vermogens van 
,,een der minst ontwikkelde wilden , die geen woord heeft om 
,,eenig getal grooter dan vier uit te drukken en geen afge
,,trokken uitdrukkingen heeft voor de meest gewone voorwerpen 
,,of aandoeningen, vergelijken met die van den hoogst georga
,,niseerden aap. Het verschil zou ongelwij/dd ,wg verbazend 
,,grool blijven , zelfs wanneer ec,1 der hoogere apen evenzur 
,,ontwikkeld of heschaafrl gc,corden was als cm hond dat ge

,,worden is in 1'C,:i:clijking van zi;n stnmvonn , den wolf of 
,,den jakha!,s.'' 2) 

Van den anderen kant, meent D . .,dat er een veel grootcr 
,,tusschenruimte in geestvermogens bestaat tusschen een der 
,,laagste visschen , zooaL-, een lamprei en een slakprik , en 
,,een der hoogste aapsoorteu , dan tusschen een aap en een 
,,mensch - (het bewijs hiervan wachten wij af) ; deze ver
,,6azmd groote tussckenruimle wordt echtcr inge,wmen door 
,,tallooze tusschentrappen. •· 

Houden wij vc,oral aanteekening van deze laatste zinsnede en 
lezen wij verder. 

,,Het verschil in zedelijken aanleg is ook ver van gering 
,,tusschen een barbaar , zooals de man , door den ouden 

ll Afstamming van den men~ch p. 52 en 53. 

2) Vragcn als <leze, of Darwin recht h, cft in ,ijn bewering, dat de 
wolf en de jakhals stamvonnen zijn van den hond , gaan wij o.ls minder 
belangrijk ,·oor den Icier met stilzwijgen voorbij. 
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,,zeevaarder Byron beschre\'en , die zijn kind tegen de rotsen 
,,verbrijzelde, omdat het een mand met zeeegels had laten vallen, 
,,en een Howard of Clarkson. Vcrschi!!en van deze soorl tussrhm 

.,de hoogslslaa11de ma111101 ·z:an de mces/ ontwikkclde rassen en de 

,,laa/;slc wildm ,r:orr1cn door de j(insre ourgr111gs/rappen ver

,,l,011den. Rel is dilarom mo;:e!ijk, dar zij in elkandPr ku11nen 

,,r,vergaan en zich 11it elkt111der ontwil.·ke!en." 1) 
Tot zoover Darnin. Als wij goed gelezen hebben wil hij ons 

drie zaken duidelijk maken. 
10 • De groote klove , die er bestaat tusschen het hoogst 

ontwikkeld zoogdier en den laagst ontwikkelden mensch ; een 
klove, die door geen enkelen overgangsvorm word aangevuld :z) 
en nog 1,erbazend groot zou blijven, al bestonden denkbeeldige 
wezens , die alle thans bekende dieren verre achter zich lieten. 

2°. De ,,veel grootere" tusschenruimte in geestvermogens, 
die den slakprik van den aap scheidt maar ed,ter door talloo1,e 
overgangsvormen wordt ingenomen. 

30. Het verschil in zedelijken en verstandelijken aanleg 
tusschen een ruwen barbaar en een hoogst beschaafden en 
genialen Engelschman , die cvenwel door de fijnste ov(;rgangs
trappen verbondcn zijn en daarom zich uit elkander ontwikkelen 
kunnen. 

Wanneer dit 1:t:i.tste verschil werkelijk 1.00 groat is, komt het 
ons voor, dat Dan,·in zich zelf en zijn reisgcnooten een leelijk 
compliment maakr, wanneer hij op dezelfde bladzijde verhaalt: 

,,De Vuurlanders behoorcn tot de laagste stammen van 
,.'11.ilden; maar ik stond er onophoudelijk oYer verbaasd , 
.,hoe zeer de drie tot dien stam bchoorende menschen aan 
.,boord van Harer Majesteits stoomschip Beagle, die eenige 
,.jaren in Engeland geleefd hadden, en een wcinig Engelsch 

I) J. C. p. 53. 
2 . ,,De groote g:iping in de organische reeks tusschen den mensch en 

,;ijn naaste verwanten, die do<>r gem uil f;tSl01-; ·e11 of /r;,e11dt sool'I kn,, 

,pa11gn•11/d wo,·dm is dikwerf aangemerkt als een ernstig bezw:iar enz I. c. 

,,p. 2.48. 



,,konden spreken op ons geleken in aanleg en in de meeste 
,,hunner geestvermogens." 1) 

Nu een Yan beiden: het verschil van aanleg tusschen een 
wilde en een beschaafd Engelschman is toch niet wo heel 
groot, ot wel - - - de beleefdheid verbiedt ons dcze laatste 
veronderstelling te voleindigen. Theorie en ervaring zijn op 
dit punt bij Darwin duchtig met elkander in strijd : de theorie 
vordert <lat ,,f1t'/ 'Versrhil in aa11/eg tusschen een hoogst ont• 
wikkeld man van het meest bevoorrecht ras en een wilde van 
l!t!n der ,,laagste stammen, ver van gering zij ;" met zulke 
wilden in aanraking gekomen, kon hij zich over de overeenkomst 
in aanleg en geestvemwgens van beiden niet genoeg verbazen . 

Doch <lit daargelaten ! Of Darwin bewijzen kan dat ,,de 
tusschenruimte in geestvermogens'' die de lagere dieren van de 
hoogere scheidt, grooter is dan tusschen deze en den mensch , 
zullen wij later zien. Voor het oogenblik stellen wij ons te• 
vreden met de bekentenis, dat, terwijl allerlei tusschenvormen 
en fijne schakeeringen menschen verbinden met menschen en 

dieren doen naderen tot dieren , tusschen mensch en <lier eene 
klove bestaat, die zelfs niet door een vrij belachelijke hypothese 
ter gunste der Darwinistische leer kan overbrugd worden. 2) 

1) Ibidem. 

2) \Vij noemen de hypothese, dat ecn der hoogcre apcn zich op bij,on

ncre wijze ,,hescha,·en" of ontwikkelen zou, vrij belachclijk, omdat _juist deze 

diercn allccn op jcugdigcn lecftijd blijken geven van hetgeen men geneig<l 

zou zijn verstandclijke vcnnogens of overleg te noemen. Wanneer zij vol

wassen worden heeft er een mcrkwaard1ge teruggang plaats; rnn h11 n 
vorige lcvendighcid of zucht tot navolging hlijft hijna geen spoor over ; 

nok het lichaam deelt in dczen teruggang; cle gclaatshoek wordt kleiner, 

,le schcdd verdierlijkl zich, als het ware, meer en mecr. llet komt on,

voor, <lat hij wezcns, waar de ontwikkeling z66zeer· doo1r clcn kcftijd be. 

perkt wordt, onmogcli_ik aan ccne hc,chaving en vohnaking <ler snort k::.n 

gedacht worden. Onzcrs lczcrs, <lie dezc hclangrijke zaak uit,·oerigcr 

wenschen toegelicht tc zien, vcrwijzen wij nnar het voortreffclijk werk '"'' n 

den Amsterdamschen lloogleeraor W. Vrolik: ,,Hct lcven en maakscl 

der dicrc11 I. 1-'· 142, 153, I 54 en I 55, 



,,Daar er geen klassificatie der geestvennogens algemeen 
aangenomen is, gaat Darwin voort, zal ik mijn opmerkingen 
rangschikken in de orde, die het meest geschikt is voor mijn 
doe! en zal die feiten uitzoeken, die mij hct meest getroffen 
hebben, in de hoop, dat zij eenigen indruk op den lezer 
mogen maken.'' 1) 

Hij vangt daarna aan met de instinkten ; sommigen van 
dezen, meent hij , heeft de mensch met de dieren gemeen. 
zooals <lat van zelfbehoud, de geslachtsdrift, de liefde van de 
moeder tot haar pasgeboren kroost, het vermogen van dit 
laatste om te zuigen, enz.; over het geheel echter is het getal 
der instinkten uij den mensch geringer dan bij de dieren. 
Zoo zal ,,de mensch, als hij het voor bet eerst beproeft, bijv. 
geen vuursteenwerktuig of kano (kunnen) vervaardigen door 
zijn vermogen van nabootsing ; een bever daarentegen kan 
zijn dijk of zijn vijver, en een vogel zijn nest, als hij het 
voor het eerst beproeft, even goed of bijna even goed maken, 
als wanneer hij oud is en ondervinding heeft opgedaan." 2) 

I) I. C. p. 58, 

2) I. c. p. 58. Dr. Hartoi,:h Heijs kan zich met deze uitspraak van Darwin 

volstrekt niet vereenigen. ., Voge ls , zegt hij, in eene aanteekening (p. 8\1) 

,,die uit in kooijen gelegde eieren opgcvocd zijn en dus nimmer den nestbouw 

.,hunner soon gezien hebben, houwen - of in het geheel geen nest of zij 

,,bouwen we! een soort van nest, doch dit is veel onvolkomener dan het 

,,gewone nest hunm,r soort. De vogel moet even goed zijn nest lccren 

.,bouwen als de mensch zijn huis. De Europeesche hcver, die vroeger e,•en 

,,fraaie dijkcn en hutten houwde ab de Amerikaanschc, heeft die kunst 

,,gehccl vergeten en graaft zich slechts een ruw ho! " 

Wat van de vogels geldt, zal ook we! waar zijn van andere diercn ; 

bijv. un spiunen. Vele jonge spiunen 1111 komen ter wereld, lang nadat 

oie wehben van het vorig jaar verdwenen zijn; nicttemin wcven zij haar 

kunstig net, ,,zondcr er ooit een gezien of daarin ondcrricht ontvangen te 

hehben." (Prof. Harting. De bouwkunst der clieren p. 5). In het vervolg 

van dit opstel zal de stelling hier zoo apodictisch uiti,:csproken ,,Dt v,•gel 
,,,o,:t e:. ·111 Kf'td :,i.Jn nest /eert:11 /,0111c1t11 al" tit 11u1uth zijn l111i./' nog af. 
wnderlijk wonlcn hesproken. Zooals daarl,ij l,lijkcn zal, is het cen-



De apcn vermijdcn 111 tropische gewesten vele vergiftige 

voudig een machtspreuk , die in het allerminst niet op ervaring en 

daadzaken gegrond is. Ook van wat de Heer H. H. omtrent den bever 

verhaalt, gelooven wij niet dat het geheel met de waarheid o,·ereensternt. 

,,Reeds in de vorige eeuw, zegt Prof. Schlegel , was de bever hier 

,,te lande zoo verminderd , dat men de enkele gevallen, wanneer er 

,.een gedood werd, als een uijzonderheid opteekende en <lit had plaats 

.,in 1742 bij Gorinchem, waar men zes jongen met de beide ouden ving; 

,,in 1757, toen er een bij J\Iidclagten aan den IJssel geschoten werd; in 

.,1770 doodde men er een in de Maas bij Heclel in de provincie Noord

,,Brabant, in l'l91 ecn in de Merwede, en den 14den Maart 1799 een bij 

,,Deventer. - Twee jaren later werd eeu kleiner voonverp bij den IJssel 
,,gedood en sedert is de bever in ons land niet meer gezien." (Natuurlijke 

historie van Nederland. Prof. Schlegel. Zoog<lieren p. VI. Prof. Harting. 

Bouwkunst der dieren p. 49). ,,De bever, die in 1799 in de nabijhcid 
.,van Deventer gevangen werd, had zich daar uit wilgentakken, biezen en 

,,slib een zes voet (1.8 meterj hooge hut gebouwd; de hoeveclheid van het 

,,daartoe gebezigd bout was zoo groot, dat twee paarden bet ter nauwer• 

,,nood vervoeren kon<len. (Academische dissertntie van A. Bonn p. 8). 

,,Ook die, welke in I 770 bij Hedel geschoten werd, en die zich gedurende 

,,zes of zeven jaren in een rijswaard aan de Maas had opgehouden, had 

,,daar een soort van hut uit wilgentakken gebouwd. 

,,Deze beide feiten zijn daarom merkwaardig, omdat sommige schrijvers, 

,.vooral op het gezag van Buff on, aan zul ke in eenzaamheid levende bevers 

,,alle bouwtalent hebben ontzegd, even als of zij, gelijk dit werkelijk bet 

,,geval is met andere in maatschappijen levcnde dieren, de aandrift tot 

,,bouwen geheel zouden verliezen, zoorlra zij alleen zijn en op zich zelve 

,,staan. Oat <lit niet altijd het geval is, wordt ook bewezen door eenen 

,,van de Rhone afkomstigen bever, dien F. Cuvier gelegenheid gehad 

,,heeft eenigen tijd in gevangen toestand gade te slaan." Voigt het verhaal, 
hoe deze bever, die in een groote kooi was opgesloten, met de materialen 

die men hem gaf, bcgon te bouwen in ccn ruimte tusschen het tralicwerk 

van zijn kooi en een luik daarlmiten. Voorzekcr we) een bewijs hoe gc

heel instinctmatig dit bouwcn gcschie<lt, hoezeer het onrlerscheiden is van 
verstandig overleg en eenig klaar begrip van middel en doel! Verder 

merkt Prof. Harting nog op .,dat a/le br.,-trs, hetzij de:e Europa, A;;ii <'f 

.,Amtril.-a btwonm, met lutuitdt i11sti11!.t btgaafd zijn, m dat dil instillkt 

,.J,ij de brotrs, witr wo11i11gm Albtrtus Jllagmu in dt du·tiendt tmw bt• 
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vruchten en ,,hebben vrees voor slangen en waarschijnlijk ook 
voor andere gevaarlijke dieren." 1) 

W anneer wij ons voor een oogenblik op Darwinistisch stand
punt plaatsen, kunnen wij ons begrijpen , hoe in den strijd 
des levens door de natuurkeus en het bestaan blijven van be
voorrechte rassen, nieuwe instinkten zijn aangewonnen, ge
woonten van enkde dieren erfelijk geworden zijn bij de geheele 
soort 2); maar wij begrijpen niet, hoe er volgens die leer 
instinkten verloren kunncn gaan, die onder alle levensomstandig
heden voor het betrokken schepsel van het grootste nut zijn. 
Vooral kunnen wij dit niet aannemcn, na de weerlegging ge
lezen te hebben, die Darwin, op bladzijde 55, geeft van de 
uitspraak van Cuvier, dat verstand en instinkt tot elkaar in 
omgekeerde verhouding zoudeu staan. Door verschillende voor
beelden tracht hij daar aan te toonen dat verstand en instinkt 
zeer wel samen kunnen gaan en dat over het algemeen .,de 
versta.ndigste" dieren onder de insekten en gewervelden ook 
de verwonderlijkste instinkten bezitten. Hoe kunnen dan de 
voorouders van den mensch instinkten verloren hebben , die 
hun zeker nuttig moetcn geweest zijn; waarom is alleen bij 
hen strijd ontstaan tusschen instinkt en versta.nd, die bij 
andere dieren gewoonlijk samengaan en dus blijken elkaar niet 
te belemmeren en waarom gaan ook bij den mensch verschil
lende handelingen door erfelijkheid niet over in instinkten, 
zooals Darwin aanneemt , dat dit bij de dieren bet geval is ? 

Wij twijfelen of het antwoord in staat zal zijn, bij den lezer 
de moeielijkheid uit den weg te ruimen. 

,,sdtraf 2irk gchtd op dcul/de wijzc opmbaarde t1/s bij dt tha1ts /evmde." 

Prof. Harting I. c. p. 54 -56. Zooa\s de lezer gemakkclijk inziet, zijndc 

beweringen van Dr. H. H. vohtrckt niet hiermede overeen te brengen. 

I) 1. c. P• 55. 
;a, ,,Ook zijn er zeer vele voorbeelden le geven van vreem<le gewoonten bij 

.,.~ornmigc soorten, welke, nls zij voordeelig voor de soort zijn, a."Ullciding 
,,kunnen gcven, door den invloed <ler natuurkeu, tot een nieuw instinkt." 

Hct o,1Lstaan <ler soorten I. p. 1i7. 



,,Hocwel voorzeker een hooge graad van verstand, zegt 
Darwin, vereenigbaar is met het bestaan van samengestelde 
instinkten, zooals wij zien in de daar even genoemde insekten 
(bijen en mieren) en in den bever, is het echter niet onwaar
schijnlijk, dat zij tot op ukere hoogte elkanders ontwikkeling 
belemmeren. Er is neg weinig bekend van de functien dcr 
hersenen, maar wij kwmen nagaan, dat, als de verstandelijke 
vermogens zeer ontwikkeld warden, de verschillemle deelen 
der hersenen ook door de meest ingewikkelde gemeenschaps
wegen verbonden moeten zijn; c:n ten gevolge daarv:m zo11 

elk afzonderlijk deel we/licht allengs minder goed geschikt 
warden , om op een bepaalde, steeds gelijke, dat wil zeggen 
instinktmatige wijze te antwoorden op bijzondere gewaar
wordingen en vereenigingen van indrukken." 1) 

't Is mogelijk dat er Darwinisten gevonden worden, die der
gelijke verklaringen zur wctensclrappeli;k vinden. Wij wcnschtcn 
echter te weten, hoe in andere wctenschappen, in taalgeleerd
heid b. v. dergelijke manier van redenecren en van h_vpothesen 
bouwen opgenomen en beoordeeld zou worden. 

,,Van alle vennogens van den menschelijken geest, zal men, 
,.naar ik veronderstel , we! aannemen , dat de rede hct hoogste 
,,staat. Bijna nicmand betwijfelt mecr, dat de dicren eenigs
,,zins bet vermogen hebben om te redeneeren." 2) 

l\fet alien eerbied voor Darwin schijnt ens <lit laatste 
neg zoo heel zeker niet. Dat wij , wanneer we een dier een 
of andere handeling zicn vcrrichten, gcneigd zijn het daarbij 
dezelfde motieven en verstandswerkingen toe te dichten als 
011a zouden besturen bij het verrichten van een dergelijke 
handeling , is eenvoudig het uitvloeisel hiervan , dat wij alleen 
met de natuur van onzen eigen geest eenigermate bekend zijn. 
Wat er bij zoodanigc handeling eigenlijk in een dirr omgaat , 

I) \. C. p. 57-
2) I. c. p. 65, 



kan de anatomie niet lceren, en zal we! altijd een raadsel voor 
ons blijven. Stelt men hler tegenover dat de hersenen der 
hoogere dieren een homologe structuur bezitten met die van 
den mensch en dat er dus ook overeenkomst moet bestaan 
tusschen beider functien, dan wijzen wij op het feit, door Darwin 
1.elf iets later meegedeeld, dater volkomen overeenstemming be
staat in de vonning van het strottenhoofd bij den mensch en bij de 
hoogere zoogdieren. 1) De stembanden van den mensch zijn 
het orgaan van de spraak ; bij den aap , hocwel geheel op 
dezelfde wijze ingericht , dienen zij alleen tot het voortbrengen 
rnn een woest , dierlijk gebrul. Alie ge\'olgtrekkingen uit de 
homologe structuur der hersenen afgeleid schijnen ons daarom 
op 't minst gcnomen voorbarig. 

Wanneer eenige bevers een woning bonwen en een wilde 
vervaardigt zich een dergelijke hut , dan is oogenschijnlijk het 
verschil tusschcn beide handelingen niet groot en de wilde, 
die weet , hoeveel berekening , peinzen en nadenken het hem 
gekost heeft , eer hij zijn woning had opgebouwd, zal waar
schijnlijk denzelfden ideeengang veronderstellen bij een dier, dat 
hij een huis ziet vervaardigen , ongeveer gelijk aan het zijne. 
Darwin echter begrijpt het verschil beter, want hij houdt de 
kunstvaardigheid van den bever voor een imti11kt, dit is voor 
hem ,,de geschiktheid om dergelijke handcling te volbrengen, stap 
.,voor stap verkregen door de verandering van de centrale 
,,deelen van het zenuwstelsel en door de natuurlijke teeltkeus , 
,,zonder eenige zelfbewuste inspanning van het dier gedurende 
,,elke opeenvolgende gcneratie." 2) W anneer een zelfde op
telling wordt uitgevoerd door de rekenmachine van Babbage, 
een geleerden hon<l en een schooljongen is het mogelijk dat 
alle drie dezelfde uitkomst verkrijgen en toch hoe verschillend 
zijn de wijzen , waarop zij tot dat resultaat gekomen zijn ! 
Een weinig ontwikkeld mensch zal misschien geneigd zijn in 

I) I. c. p. 78. 

2) I. c::. p. 57. 



de rekenmachine of althans in den hond de kennis van de 
gronden der rekenkunde te veronderstellen; een geleerde zal 
niet in zoodanige dwaling vervallen ; of door eigen opmerking 
of door uitlegging van anderen zal hij zich van het mechanisme 
dcr machine , van de dressuur van den hond op de hoogte 
stellen; zijn geest zal de verklaring daarvan vatten , wijl en 
dat mechanisme en die dressuur uitvindingen zijn van hct 
menschelijk verstand. Niet zoo het instinkt of dierlijk verstand, 
als men het zoo noemen wil; wij zien er de resultatcn van , ma.:1.r 
het mechanisme is voor ons onderzoek geheel ontoegankelijk 
en is bovendien geen uitvinding van eenig mcnschelijk ver
stand, die dus door cen ander menschelijk verstand kon 
begrepen worden , man zeker cen der meest gcheimvolle 
werke11 van den Schepper. Overigens houde men in het 
oog, dat, hoe dikwijls het ook voor mag komen, <lat de 
handelwijze van dieren op die van menschen gclijkt en be
redeneerd schijnt, het omgekeer<lc even dikwijls of meennalen 
nog het geval is. Dat die z. g. bcredenc.:!rde handelingen bij 
dieren uitzondering zijn, zou men o. a. mogen afleiden uit de 
moeite, die geleerden als de Utrechtsche Hoogleeraar Harting 
zich geven, om dergelijke gevallen allerwege op te sporen en 
wereldkundig tc maken. (Zie de laatste jaargang van ,,Het album 
,,der natuur.") Na deze algemeene beschouwingen zal men wel niet 
van ons vorderen, dat wij al de gevallen, die Danvin van 
,,dierenverstand'' aanhaalt nog cens afzonderlijk aan ecne kri
tiek onderwerpen. Slechts hct sterkste voorbeeld , waaraan 
hij zelf blijkbaar de meeste waardc hecht, laten wij hier met 
nog een paar opmerkingen volgen. 

,,De heer Calqhoun kwetste twee wilde cenden aan den vleugel, 
,,en zij vielen aan de overzijde van een beck; zijn jachthond 
,,beproefde ze beide te gclijk daarover te brengen, maar kon 
,,dit niet gedaan krijgen ; cbarop doodde hij de eene, hoewd 
,,hij vroeger nooit cen veertje van het wild had bcschadigd, 
,,bracht de anderc over en kecrde terug om den dooden vc:gel 
,,te halen. Col. Hutchon verhaalt, dat hij twee patrijzen te 



,,gelijk schoot , de ecne was gedood, de andere slechts ge-
11kwetst; deze laatste liep weg , en werd door den jachthond 
,,gepakt, die bij zijn terue;keeren den dooden vogel vond lig
,,gen ; hij bleef klaarblijkelijk zeer in verlegenheid staan , en 
,,toen hij , na hct eens of tweemaal beproefd te hebben , be
,,merkte, dat hij hem niet op kon nemen, zonder den gekwetsten 
,, vogel te laten ontsnappen , bedacht hij zich een oogenblik , 
,,doodde toen dezen laatsten kodbloedig door een fikschen beet, 
,,en apporteerde daarna beiden te gelijk. Dit was het eenige 
,,bekende voorbeeld, dat hij ,villens eenig wild beschadigde . 
• ,Hier hebben wij rede , schoon geen volmaakte , want de bond 
,,had eerst den gekwetsten vogel kunnen apporteeren, en dan 
,,terugkeeren om den dooden te halen, zoo als in het geval 
,, van de twee wilde eenden." 1) 

Sidney Herbert Laing, de schrijver van een Engelsch werkje, 
getiteld : ,,Darwinism refuted, an essay", merkt omtrent deze 
kurieuze jagers-anecdoten op, dat, hoewel op bet eerste ge
zicht, zeker verstand en redeneering in het spel schijnen, de 
handelwijze van beide honden alleen het gevolg is geweest van 
den strijd tusschen hun natuurlijk instinkt van geen prooi, die 
zii eenmaal gegrepen hebben weer los te laten te eener en de 
aangeleerde dressuur van geen wild te beschadigen, van de 
andere zijde. In beide gevallen behield het u1stinkt de boven • 
hand. ,, Ware hier werkelijk een sprankje rede in het spel 
,,geweest, zegt Laing, de hond - in het voorbeeld van de 
,,patrijzen - zou eerst den gekwetsten vogel geapporteerd 
,,hebben, om daarna den dooden te halen. Maar even als in 
,,het vorig geval, liet hem het sterk natuurlijk instinkt niet 
,,toe, zijn prooi los te laten en zegepraalde over de gewoonte 
,,zijn meester het wild onbeschadigd te apporteeren." Zoo men 
ziet, laten zich dergelijke gevallen zeer we! expliceeren, ook 
zonder bij dieren redeneerkracht aan te nemen; en wij geloo
ven niet, dat Darwin het recht bezit, zoodanige verklaring 

r) 1. c. p. 67. 



te verwerpen, daar hij m andere gcvallen zelf wcder het 
instinkt te hulp roept ter explicatie van feiten, die hij 
toch voor hct dierenverstand wat te kras vindt. Iets vroeger 1) 
bijv. neemt hij een verhaal over van D'. Hayes betrekkelijk 
de Eskimo-honden. Zooals men weet , worden deze honden 
in het hooge Noorden als trekdieren voor sleden gebezigd en 
nu heeft D•. Hayes op zijn reizen meermalen ondervonden, 
dat, als men met een dichten clrom sleden over het ijs trok 
en het ijs dunner wcrcl, de honden, die de sleden trokken, 
1.ich steeds verspreidden, opdat het gewicht meer gelijk ver• 
deeld zou zijn. Deze handelwijze der honden was gewoonlijk 
het eerste teeken, <lat het ijs dunner wen!. ,,Deden de honden 
,,dit nu, vraagt Darwin, uit hoof de van de ondervinding van 
,,elk individu, of op het voorbeeld van oudere en wijzere 
,,honden of uit een overgeerfde gewoonte, dat wil zeggen 
,,uit instinkt ?" Door hetgeen hij er verder op laat volgen 
is duidelijk , <lat hij de l:iatste ,·eronderstelling voor de 
waarschijnlijk.ste houdt. Doch , als men ecn dergelijke hande
ling , die, wanneer ze door menschen verricht werd zeker 
redelijk en beredeneerd zou heeten, aan instinkt - dus 
aan iets anders dan redc - tocschrijft , ook zelfs het in
stinkt alleen als mogelijke verklaring daan·an aanzict, met 
welk recht kan men dan van ons vorderen in andere, soort
gelijkc geva.llen retie voor eenig mogelijkc verklaring te hou
den? 2) Met een kleine wijziging maken wij de woorden van 
Darwin tot de onze, wannecr hij p. 57 zcgt: ,,Ik heb gedacht 
dat het <le moeite waard was, mij deze uitweiding tc veroor
loven, omdat wij de geestvermogens van de hoogere dieren en 
vooral van den mensch licht te gering schatten, als wij hun 

1) I. c. I'· 65. 
2) De dusis re<lc of verstan<l, <lie icdcr <lier zou tockumcn, .chijnt clan 

ook niet gcmakkelijk le bcpalcn. Zoo hou<lt D. op gezag van Morgan 

den hever voor zcer· \'crstandig I. c. p. 55. Prof. I larting daarcntegen be

weert <lat de bevers niettegcnstaanclc hun inMinkt in wcrkclijkhei<I ,.e,:r 

dommc dicrcn zi_jn. Bonwkunst dcr <lieren p. 7. 



handelingen gegroncl op de herinnering aan vroegere gebeurte
nissen, op voorzorg, rede en verbeeldingskracht, vergelijken 
met r:olko111en gelijksoort,;l{e liandelingen, die door de lagere die
ren instinktma/ig volbracht worden. '' Wij houden het er even
wel voor, <lat men bij dergelijke vergelijking meer gevaar loopt, 
de ons niet bekende geestvermogens der dieren te hoog dan 
de onze te laag te schatten. Haeckel, een der vurigste 
(wij mogen wcl zeggen een der meest fanaticke) aanhangers 
van Darwin in Dnitschland, ijvert in zij ne .,N aturliche Schop
fungs-Geschichte" zoozeer tegen ,,jede anthropomorphischen 
Vorstellnngen des Schopfers" 1): (hij bedoelt daarmede het ge
loof aan een persoonlijkeu God, die het heelal geschapen heeft 
met zekere inzichten en het na die schepping voortdurend 
onderhoudt en bestuurt; volgens hem denkt dan de mensch 
Lich God naar zijn eigeu menschelijk bestaan als een persoon
lijk wezen), hij vergeet echter, dat juist de beweerde overeen
komst in geestvennogens bij den mensch en de dieren, zoo 
dringend door de genealogische theorie gevorderd en door 
hem en de zijnen als onomstootelijke waarheid aangenomen , 
geheel berust op een anthropomorphische voorstelling, en wel -
zooals wij later nog meer en meer hopen duidelijk te maken -
op eene belachelijke anthropomorphische voorstelling van alle 
hoogere en lagere · dieren. 

III. 

Na al<lus met de rcdc te hebben afgchancleld wil Darwin 
eenige andere punten bespreken, waar hij meent, wel zoo wat 
met de mwe schaaf overheen te mogen gaan. 

,,Ik heb mij vroeger een verzameling gemaakt, zegt hij, van 
,,mcer dan twintig aphorismen, waarin volgehoudeu werd, dat 
,,de mensch door zijn geestelijke vermogens door een onovcr
,,komt:lijken slaghoom van allc la gen.· dieren gc,chei,lcn is, 

1) Natiirl. Sd1,ipfung-Gt:sd1. p. 17. 



,,maar zij zijn niet waard hier medegedeeld te worden, daa.r 
,,hun verbazend verschil en hun aantal de moeielijkheid, zoo 
,,niet de onmogelijkheid der poging bewijzen." 1) Alleen aan 
de belangrijkste zal de eer van eenige discussie gegund wor
den. De hooge toon, dien Darwin hier aanslaat en het klein 
getal bladzijden, dat de rest van het hoofdstuk inneemt, zou
den doen veronderstellen, dat men hier te doen heeft met 
tegenwerpingen van weinig of geen belang , die nu door eenige 
onweersprekelijke feiten en een onomstootb::ue logica voor al
tijd tot stilzwijgen zullen gebracht worden. De lezer echter 
oordeele ! In de twintig volgende bladzijden worden besprokcn: 
de vatbaarbeid voor ontwikkeling, het schoonheidsgevoel, het 
gebruik van werktuigen, de spraak, het vermogen om afge
trokken denkbeelden te vormen, bet geloof in God, bet bf-zit 
van een geweten, enz., alien eigenschapµen, die een eenvoudig 
leek zou meenen , dat alleen den mensch toekomen en zeker 
voor meer dan voldoende zou houden, om hem een geheel af
zonderlijke en eenige plaats in de schepping te doen innemen. 
De Heer Darwin zal ons bewijzen , dat dit gevoelen een dwa
ling is en dat geen van dcze eigenschappen eenig fundamenteel 
verschil oplevert. Hij doet dit echter met eene overhaasting, die 
bijna het kwaad vermoeden zou wettigen, d~t hij de aandacht zijner 
lezers niet lang op dezc punten gevestigd wil laten, het kan 
daarom nuttig zijn ze voor de onze wat nader toe te lichten. 

Vooreerst de vatbaarbeid voor trapswijze ontl,;kkeling. Wij 
verstaan bierdoor bet vermogen , dat de mensch hezit , zoowel 
het individu als de soort, van den geest voortdurend te ver
rijken met de vruchten van eigen nadcnken en van de onder
vinding van anderen, op zoodanige wijze, dat de schat van kennis 
en ervaring, die het gemcenschappelijk eigendom is der gehcele 
menschheid door nieuwe gedachten en ontdekkingen voort
durend venneerderd wordt. Nu kan , wel is waar , onder den 
invloed van belemmerende omstandigheden , zoowel bij enkele 

I) L c. p. 68. 
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individuiin als bij geheele volken , deze ontwikkeling een tijd 
lang worden gestoord, virtueel is het vermogen daartoe altijd 
aanwezig. Talrijke voorbeelden kunnen bewijzen dat ook bij 
menschen van de minst bevoorrechte rassen dit vermogen zeer 
wd tot werkzaamheid kan gebracht worden. Men heeft we! 
eens gewezen op de uiterst geringe vorderingen , die de be
scha ,ing in de laatste eeuwen bij sommige wilde volken, voor
namelijk onder de Negers en Roodhuiden gema.akt heeft, niet
tegenstaande deze veelvuklig met Europeanen of beschaafde 
Anglo-Amerikanen in a.anraking zijn geweest en men wilde 
dan den stationairen toestand , waarin velen hunner eeuwen 
lang verkeeren, tot bev.ijs doen strekken <lat het vermogen 
,·an trapswijze ontv.ikkeling niet of althans in veel geringer 
mate bij die volken wordt aangetroffen , zoodat zij geheel 
onvatbaar zouden zijn voor hoogere beschaving. "L,eer terecht, 
naar onze meening, merkt Dr. Lubach in de inleiding zijner 
etimologische schets van Nederland op: 1) 

1. Dat de Romeinen op volkomen denzelfden grond, de 
Germanen onvatbaar voor beschaving konden verklaren, wijl deze 
meer dan drie eeuwen met hen in aanraking waren geweest , 
zonder iets van de Romeinsche beschaving te hebben over
genomen , zon<ler dat in hunne barbaarsche levenswijze eenige 
verand.::ring van bebng viel op te merken. 2) 

1) De natuurlijk~ geschierleni~ van Neclerland. Dr. l.uhach. De bewoner.. 

van Nederland. 
2) ,,Op dezen grond evenwel zouden de Chineezen , de Egyptenaren, de 

,,Hindoes, van de Grieken en Romcinen hetzelfde hebben kunnen zeggen , 

,,<la.ar deze nog in den tocstand van barbaarschheid verkeerden, toen de 

,,c:ersten reeds een hoogen trap van beschaving hadden bereikt. En de 

,,Grieken en Romeinen zouden op hunne beurt van onze voorouders, de 

,,Gennanen, hebhcn kunnen heweren, dat zij voor alle beschaving van 
,,nature onvatbaar waren. Of liever dit laatste ia beweerd; keizer Julianus, 

,,de afvallige bijgenaamd, doet het vrij duidelijk in zijn werk tegen de 

,.Cbrutenen. (In libro IV. Cyrilli ad\·ersus Julianum V. Opp. ex ed. 

,,Auberti Lut. 1638. Tom. IV. p. 131.) .,Lubach I. c. p. 76." 
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:i. Dat de aanraking, die tusschen wilde en meer beschaafde 
volken bestaan heeft, zelden van <lien aard geweest is, dat 
daarvan in welke richting ook , cen veredelende werking te 
verwachten vie!. Slavenhalers, fortuinzoekers, matrozen en 
vijandelijke soldaten zijn zeker geen geschikte personen, 
om wilde volken van het nut en de zegeningen der Europeesche 
beschaving te overtuigen. 

3. Wordt er geen enkel onbeschaafd volk aangetroffen, 
waarvan niet enkele individuen althans , blijk gegeven hebben, 
zich wel degelijk tot een hoogere beschaving te kunnen ver
heffen , zoo zij slechts op jeugdigen leeftijd onttrokken worden 
aan de invloeden, die belemmerend inwerkten op hun ont
wikkeling ? 1) 

1) De voorbeelden daarvan mogen bij sommige volksstammen zeer zeld
zaam zijn, <loch vraagl Lubach : ,,Hoevele geleenlen, kunsten:i.ars en 

,,talentvolle lieden heeft men onder onze gewone werklieden, boeren

,,arbeiders, sjouwerlieden, huisknechten enz. Voorzeker, wanneer mc·n 

,,onze lagere standen met de Negcrs, die in Noord-Amerika de b:i.gstt: en 

.,meest verachte kaste des volks uitmaken, vergelijkt, en daarbij in reke

, ning brengt, hoc oncindig veel cle eersten vooruit hebben door hunne 

,,vrijheid en hun gchc·ele maatschappelijke positie, en door de zorgen, die 

,,aan hunne verheffing en beschaving warden besteed , d::m gcloof ik, dat 

.,die vergelijking niet zoo ten nadeele van de laatsten zal uitnllen, <lat 

,,men op groncl dier vergelijking gerechtigd zal iijn hen onvatbaar te ver

.,klaren voor beschaving, terwijl men onzen proletariers die vatbaarheid 

.,blijft toekcnnen. - Over sommige andere volksstammen wordt nog 011-

,,gunstiger geoordeclrl dan over de Negers. Zoo bijv. over de Vunrlanders, 

.de Hottcntotten en de Boschjesmannen, o,·er de Nieuw Hollander,, enz, 

,,die door sommige reizigers, en op hun geza{: door sonunigen ethnologen 

,,als zeer weinig hovcn de redcloo1.e dieren verhevcn worden aangemerkt. 

,,Intusschcn oorcleelen antleren, die in de gclegenheicl waren de gcnoemd.: 

,,stammen lang en grondig waar te ncmen, wedcr veel gunstiger over hen 

.,en stellen hen op een geheel anclcre wijze \·oor. Zonclcrling is her o,·c

,,rigens, hoe lichtvaardig men somtijcls uit de gd,rekkigste en oppervlakkii:ste 

,,waamcmingen durft besluiten tot de hoogcre of lagerc ,·erstanclelijke v:it• 

,,baarheid van een ,·olk. Zoo wordt bijv. ten bewijzc van den lagen trap 

,,<laarvan bij den ccn of andercn slam .,zi_inc onbekcnclhei,l mt'! het 1,e . 



Men herinnere 1.ich ook , wat Darwin bon:n mcedeel<le van 
<le Patagonicrs. 

Mag men dus aannemen, dat hct ontwikkclings,·em1ogen tot 
de essentieclc eige11sd1appen van den mensch l>ehoort, omgc· 
keerd zijn wij verplicht het aa11 de dicren gchee\ te ontzeggen. 
Dit laatste kan Darwin natuurlijk volstrekt niet toegeven, danr 
hct uitsluitend llczit Yan dergelijk vermogcn door den mensc:h 
zckcr een fmidamentrl'/ ondersl'hcid van hct hciogste belang 
mag genocmd worclen. ,\ls ix:wijzcn, clat ook onder dit 
opzicht hct verschil tussc:hcn mensch en <lier slechts 
qnantitatiet is, voert hij aan, dat onde dieren moeielijkP.r in 
vallen en klcmmcn te vangen zijn d:rn jonge, dat de vogels in 
sommige strcken voornitgegaan zijn in schuwhcid, de ratten 
in voorzichtigheid, d~ honden, na getemd te zijn ,,in sommige 
,,zedelijke hoedanighcdcn, zooals aanhankelijkheid, trouw, ka
,,rakter en 1,w,rsrhij11l!fk in algemcene verstandelijke ontwikke
,,ling, terwijl zij 1<,c/lir-hl gcen vorderingen gemaakt hehhen in 
,,geslepenheid en 111is.,c!,im achternitgegaan zijn in omzichtigheid 
,,en achterdochtigheid... 1) 

Zou nu Darwin werkelijk meenen door deze feiten zijn 
tegenpartij overtuigd te hehhen? \Vij hebbcn hoven gezien, 
dat ook door hem gcloofd wonlt a:in cen instinkt, iets wat 
misschien moeielljk tc beschrijven is, maar wat nicttemin he
staat en wat bij de dieren richtsnoer is rnor de meeste han
delingen. Zoo iets, dan zal men toch we! de wcht tot zelf
behoud en bij gevolg omzichtigheid jegens den mensch en 
andere vijanden aan dat instinkt mogen toeschrijven; de eigen
!!Chappen, waarin de huishond vorderingen zon gcmaakt hcb-

,.staan \'an een Oppcrwe1.t•11" aan;;evoerd donr reizii,:crs, die tehc erken11e11 

,,cfat Lij, wegens wc.-deriijdsche onhekendheid met elkanders taal, zich nict 

,,dan door enkele woonit-n en ,loor teekens met de personen nit die slam• 

,,men, die zij ontmoetten, konden onderhonden ! 

Lnbach 1 e. iS en i9• 
I} \. c. p. 69. 



hen, kunnen alien teruggebracht worden tot het instinkt van 
gczcllighei<l, dat juist den hond tot huisdier maakt en reden 
gewecst is, dat hij door den mensch getemd is. Dat die in
stinktcn, naar gelang van omstandigheden , nu eens mcer, dan 
eens minder duidelijk uitkomen, dat zij, even als iedcr antler 
lid1;1melijk en geestelijk vem1ogen, binnen zekcre grei:zen door 
oefening versterkt, door langdurigonbruik verzwakt worden, zijn 
wij bercid om aan te ncmen, mMr zou het oordeel te hard zijn , zoo 
wij hct spekn met woorden nocmen, dit scherpen van een bcpaald 
instinkt op enkele voorwerpen te willen gelijkstellen met de 
ontwikkeling en van de geheelc persoonlijkheid van het 
individu en van de geheele soort, eene ontwikkcling die 
tot het wezcn van den mensch behoort, voor hem een nood
zakelijkhcid en een wet is? Wei zegt Darwin <lat de honden 
waarsd1ij11ltj/.: in algcmeent 011twikkeli11g zijn vooruitgegaan, 
maar zoolang hij zelf daaromtrcnt in twijfel verkcert en gcen 
enkel bewijs voor deze stelling weet aan te voeren, achten \\;j 

het onnoodig daarover in discussie te treden. 
De Heer Hartogh Hcijs bcgreep dan ook terecht dat hier de 

argumcnten van Darwin eenige aanvulling behoefden, wilde 
niet hct feit, dat de levenswijze en knnstdrift der dicren gched 
dezclfdc gebleven zijn sinds zij door Aristoteles en zijn tijd
gcnootcn wcrden waargcnomen tot den dag van hc<len een al 
te geducht wapen blijven in handcn der tegcnpartij. In een 
aanteekening tracht hij dit bezwaar tcgen de Darwinistische 
leer uit den weg te rnimen door de volgcnde mcdedceling: 
,,Ecn schoon bcwijs, dat sommige dieren, n•l°fl ,i;oed als de 
,,mensch, vatbaar zijn voor trapswijze ont\\;kkeling hunner 
,,gccstvermogcns, dat zij, om zoo te zcggcn in besd1,n·ing k1111-

,,11en vour11it.!,'aa11 en bijv. hun architectuur kunnen verbetcren 
,,en hun \\"Oningcn geschikter makcn voor hun doe], <lat hct 
,,derhalvc onwaar is <lat die woningen steeds in alle tijdcn op 
,,dezelfdc wijze ingericht waren en slcchts uit instinktmatigc 
,,aandrift gebouwd worden, levert ons de gewone zwaluw (hi
,,rundc urbica). Pouchet hceft aangetoond (Comrtcs ren<lus 



.,N• 10. 1870) dat deze vogel tegenwoordig in Frankrijk een 
,,geheel ander nest bouwt dan in het begin dezer eeuw en 
,,de verschillen. tusschen deze twee nesten en de voordeelen 
.,,·an het tegenwoordige boven het vroegere nauwkeurig be
schreven" 1). 't Is alles heel fraai: alleen schijnt het den Heer 
Hartogh onbekend te zijn gebleven , dat op deze mededeeling 
van Pouchet in de zitting der Parijsche Academie van 7 Maart 
1870, den 4, Juli een schrijven volgde aan dezelfde Academie 
van den Heer Noulet, waarin deze den uitslag zijner onder
zoekingen betrekkelijk hetzelfde onderwerp berichtte. En wat 
was hem daarbij gebleken? Eenvoudig dat Pouchet zich ver
gist had, daar de twee vormen van nesten , die deze als oudere 
en nieuwere architectuur der huiszwaluw beschrijft, door twee 
verschillende soorten (species) van het geslacht zwaluw ge
bouwd worden. De huiszwaluw , (H. urbica) vervaardigde im
mer en vervaardigt nog nesten met een kleine ronde opening 
(de oudere architectuur volgcns Pouchet), terwijl de H. rustic~ 
of z. g. boerenzwaluw altijd aan hare nesten een breede spleet
vormige opening geeft , waarin Pouchet een verbeterden nest
bouw van H. urbica meende te zien 2). Voor het oogenblik 
blijft dus onze overtuiging, dat de dieren niet vatbaar zijn voor 
trapswijze ontwikkeling, ongeschokt en blijven wij ons gerech
tigd beschouwen in dat vennogen een der edelste prerogatieven 
van den mensch en tevcns een onoverkomelijke klove te zien 
tusschen hem en alle lager~ schepselen. 

Ten slotte zegt Darwin: ,,Zonder eenig direkt bcwijs vol te 
,,houden, dat geen dier gedurende den loop der eeuwen in 
,,verstand of andere zielsvermogens is vooruitgegaan, staat ge
,,lijk met het vraagstuk der verandering van soorten weg te 
,,cijforen." 3) Alsof het niet aan hem zclven stond bewijzen 

I ) I. c. p. go. 
2) Les Mondes , jaargang I 870. p. 50. 
Der Naturforscher Ill, p. 30. 
3) I. c. p. 70. 



te le\·cren \"an hct tcgendeel. A lsof men icdcre nit <le lncht 
gegrepen hypothcse 1.ou mocten aannemen, wanneer men geen 
tastb11re bewijzen bij de hand hceft, om hare fl11fllfl_,-dij/.:h,,id 

aan te toonen ! Wij µdooven vrcleer. dat hct zonder ecnig tiirckt 
bewijs vol honclcn der stelling: de dicrcn zijn gcdnrcnde den loop 
der eeuwen wcl in verstand en andere zidsvermogens voornit
gegaan, - gelijk staat met het \Taagstuk van de veranclering der 
soorten voor goed van het gebied der wctenschap te verwijde_ 
ren en over te brengen op het onhegrenscle veld der gissingen. 

Rolduc, Maart 1873. Dr. P. J. F. VF:R)IEULEX. 


