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B. T h e u n i s s e n.
DE BRIEFWISSELING TUSSEN AG. CAMPER EN G. CUVIER*
In de zomer van het jaar 1799 brachten de botanici A.P. de Candolle en
L.M. Aubert Dupetit-Thouars een bezoek aan Adriaan Gilles Camper
(1759-1820) op diens landgoed Klein Lancum bij Franeker. Doel van hun
bezoek was het bezichtigen van de omvangrijke naturaliencoUectie, door
Adriaan Gilles en diens vader, de befaamde medicus, vergelijkend anatoom
en paleontoloog Petrus Camper (1722-1789), bijeengebracht.
Adriaan Gilles, die het contact met de wetenschappelijke wereld na het
overlijden van zijn vader nagenoeg geheel had verloren, greep dit bezoek aan
om zijn betrekkingen met wetenschappelijke kringen te vernieuwen. Bij hun
vertrek naar Frankrijk verzocht hij De Candolle en Dupetit-Thouars om in
Parijs verslag uit te brengen over de rijkdommen van zijn kabinet. Tevens
verzocht hij hen om hem uit het Parijse Museum National d'Histoire
Naturelle een aantal naturalia te doen toekomen ter completering van zijn
coUectie.
De Candolle gaf aan Camper's verzoeken gehoor. Na aankomst in Parijs
stelde hij zich in verbinding met Georges Cuvier (1769-1832), die op dat
moment nog aan het begin stond van zijn indrukwekkende carrifere als
vergelijkend anatoom en paleontoloog, en als "professeur adjoint" onder
J.C. Mertrud verbonden was aan het Museum National d'Histoire Naturelle. In een op 27 September 1799 gedateerde brief liet De Candolle Camper
weten:
"J'ai de plus beaucoup parle de vous et de votre collection avec m"". Cuvier qui m'a
envie le plaisir de ['avoir vue; ... il redige en ce moment ... I'histoire de tous les
Mammiferes fossiles ... il m'a promis de me donner un jour pour faire avec hii le tour
des magazins afin que si nous y trouvons quelque chose qui puisse vous etre utile, nous
le mettions de cote pour vous".'

In zijn antwoord op deze brief sprak Camper de wens uit rechtstreeks met
Cuvier in contact te komen en met hem over een aantal zoologische
*Deze bijdrage kwam tot stand naar aanleiding van een onderzoek naar A.G. Camper's
betekenis als zooloog, dat in het kader van een doctoraalonderwerp biologic werd verricht
aan het Instituut voor Geschiedenis van de Biologic van de Rijksuniversiteit Utrecht.
I. Deze brief bevindt zich in de Universiteits Bibliotheek te Amsterdam (Bibliotheek
van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst) onder
signatuur X.40.a. Bij de transcriptie van dc in de tekst voorkomende passages uit brieven
werd de in de handschriften gebezigde spelling volledig gerespecteerd. Omwille van de
leesbaarheid werd de interpunclie hier en daar gemoderniseerd.
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onderwerpen te corresponderen. Omdat De Candolle op dit schrijven niet
reageerde, besloot Camper zich op eigen initiatief met Cuvier in verbinding
te stellen. In een op 12 november 1799 gedateerde brief aan de laatste schreef
hij:
"Citoyen! Ayant I'honneur d'etre connu de vous parce que les Cits. Aubert et de
Candolles ont bien voulu vous communiquer sur ce qui me regarde et le Cabinet
d'hist^. Natlle. que feu mon Pere a laissfe dans mes mains, je prend la liberte de vous
demander des renseignemens ... .
Le Cit". de Candolle m'a communique que vous meditez une hist^. generate des
Mammiferes fossiles. Quelle entreprlse! Ce sont les mines de la Creation organique
animale, dont les debris et les fragmens sont souvent inexplicables, mais dont les traces
remontent a I'Antiquite la plus reculee du globe. ... Si ... les observations que j'ay fete
en meme de faire pouvoient vous etre utile, vous m'obligerez en m'indiquant la fafon
de vous les communiquer ...".

Op 21 november 1799 volgde Cuvier's antwoord. Cuvier gaf hierin te kennen
Camper's aanbod om hem informatie over fossielen te verschaffen in dank te
aanvaarden, en hij verklaarde zich te alien tijde tot wederdienst bereid:
"J'ai toujours pensfe qu'il est du devoir des savans de s'aider mutuellement de leurs
lumiferes, et je m'efforce de mettrecettc doctrine en pratique".

Aldus werd de basis gelegd voor een voor beide partijen zeer vruchtbare
correspondentie, die ongeveer 14 jaar zou duren en ruim 70 brieven zou
opleveren. Een aantal brieven is verloren gegaan of nog niet teruggevonden,
maar het merendeel — in totaal 59 brieven, waarvan 30 van Camper en 29
van Cuvier — is bewaard gebleven.
Door onder anderen Kohlbrugge^ is erop gewezen dat de correspondentie
tussen Camper en Cuvier belangrijke informatie bevat over beider wetenschappelijk werk. Tot nog toe zijn er echter slechts zeer summiere gegevens
over de inhoud van de brieven gepubliceerd' en is nog nauwelijks onderzocht welke betekenis de briefwisseling voor het wetenschappelijk werk van
de correspondenten heeft gehad.
Na de briefwisseling in het kader van een onderzoek naar Camper's
betekenis voor de ontwikkeling van de zoologie in Nederland te hebben
bestudeerd, wil ik trachten deze lacunes aan te vullen. Cuvier's werk is
uiteraard reeds uitvoerig bestudeerd en in tal van publikaties belicht.
Niettemin blijken zijn brieven aan Camper waardevolle aanvullende informatie over zijn onderzoek te bevatten, met name over zijn onderzoek van
2. J.H.F. Kohlbrugge, "G. Cuvier en Nederlandse Natuuronderzoekers", Nedertandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 56 (1912), p. 702-704.
3. Kohlbrugge (I.e., p. 703) geeft een zeer globale aanduiding van de onderwerpen die
in Camper's brieven ter sprake komen. Beknopte indicatieve samenvattingen van
Camper's brieven zijn te vinden in H. Dehferain, Catalogue des manuscrits du Fonds
Cuvier, Paris 1908.
Over Cuvier's aandeel in de correspondentie zijn geen nadere bijzonderheden gepubliceerd.

1S8
fossiele gewervelde dieren. Voor wat Camper betreft kan worden gesteld dat
zijn carriere als zooloog onlosmakelijk met de correspondentie is verbonden. Zonder zijn contacten met Cuvier zou er hoogstwaarschijnlijk nooit
enig wetenschappelijk werk van zijn hand zijn verschenen. Behalve feitelijke
gegevens over zijn onderzoek bevatten zijn brieven belangrijke informatie
over de achtergronden van zijn werk en de ontwikkeling van zijn denkbeelden.
Met het oog op de omvang van de correspondentie en de beperkte ruimte,
die mij ter beschikking staat, zal ik de inhoud van de brieven in beknopte
samenvattingen weergeven. Eerst zal ik nu ingaan op een aantal achtergronden van de briefwisseling en een beeld schetsen van de betekenis die zij voor
het wetenschappelijk werk van beide correspondenten heeft gehad.
Camper's belangrijkste motief om zich met Cuvier in verbinding te stellen,
was dat hij het isolement wilde doorbreken waarin hij zich sedert 1789, het
jaar waarin Petrus Camper overleed, bevond. Tot 1789 werd Camper's
belangstelling voor de natuurlijke historic vooral door zijn vader levend
gehouden. Onder diens toezicht bekwaamde hij zich in de vergelijkende
anatomic, de geologic en de mineralogie. Later verleende hij zijn vader
assistentie bij diens onderzoek." Blijkbaar ontbrak hem echter de gedrevenheid om zich ook op eigen initiatief aan het wetenschappelijk onderzoek te
wijden. Na de dood van zijn vader hield hij zich nog enige jaren bezig met de
uitgave van een aantal van diens voor publicatie bestemde manuscripten,
maar daarna volgde een lange periode van inactiviteit. De pogingen die hij
in het werk stelde om betrekkingen met vooraanstaande natuuronderzoekers aan te knopen, om zodoende zijn werklust te hervinden, bleven zonder
enig resultaat; "ils n'ont pas meme eu I'indulgence de me repondre un
syllabe", schreef hij later aan Cuvier. Mede als gevolg van de ongunstige
ligging van zijn woonplaats — Franeker — ten opzichte van de belangrijke
centra van wetenschap, raakte hij meer en meer in een isolement.
Ook Camper's poging om zich met Cuvier in verbinding te stellen zou
waarschijnlijk op niets zijn uitgelopen, ware het niet dat Cuvier juist op dat
moment aan zijn fossielenonderzoek was begonnen en elke gelegenheid om
onderzoeksmateriaal te verkrijgen met beide handen aangreep. Van deze
omstandigheid maakte Camper een welbewust gebruik door al in zijn eerste
brief een uitgebreid overzicht te geven van de fossielencollectie in zijn
kabinet. Het lijdt nauwelijks twijfel dat Cuvier uitsluitend met het oog op
deze rijke fossielenverzameling positief op Camper's uitnodiging tot het
aangaan van een correspondentie reageerde.
In de periode 1799-1806 vormde het fossielenonderzoek het centrale thema
van de briefwisseling. Van de in totaal 55 brieven uit deze periode werden er
ruim 40 geheel of gedeeltelijk aan dit onderwerp gewijd. Camper trachtte
4. Zie; J.G.S. van Breda, l^vens-schels

van Adriaan Gilles Camper. Gent 1825.
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Cuvier zoveel mogelijk behulpzaam te zijn bij diens onderzoek en stuurde
hem uitvoerige beschrijvingen van de fossielen in zijn kabinet. Tevens zond
hij Cuvier, ter illustratie van deze beschrijvingen, tal van door hemzelf
vervaardigde tekeningen toe.
Op het totaal van de gigantische hoeveelheid gegevens die door Cuvier ten
behoeve van zijn fossielenonderzoek bijeen werd gebracht, is Camper's
bijdrage slechts gering. Zeker mag zijn aandeel niet verantwoordelijk
worden gesteld voor het welslagen van Cuvier's onderzoek. Wei beschouwde
Cuvier de door Camper verstrekte informatie als bijzonder waardevol. Het
duidelijkst blijkt dit uit het feit dat het grootste deel ervan door Cuvier werd
verwerkt in de verhandelingen, waarin hij de resultaten van zijn onderzoek
wereldkundig maakte. Een nadere beschouwing van deze verhandelingen,
die in 1812 gebundeld werden uitgegeven onder de titel Recherches sur les
ossemens fossiles de quadrupedes, leert bovendien dat Camper, van al
degenen die gegevens voor Cuvier's onderzoek ter beschikking stelden, de
grootste verscheidenheid aan informatie leverde. Een verdere illustratie van
het grote belang dat Cuvier aan Camper's inlichtingen hechtte, is het feit dat
hij in 1805 de publikatie van zijn verhandeling over fossiele neushoorns
ettelijke maanden uitstelde, in afwachting van een aantal hem door Camper
beloofde tekeningen en beschrijvingen van deze dieren.
Als tegenprestatie voor de hem bewezen diensten bezorgde Cuvier Camper
het benodigde vergelijkingsmateriaal voor de determinatie en interpretatie
van diens fossielen en deed hij hem nieuw verschenen boeken op zoologisch
gebied toekomen. Daarnaast hield hij Camper nauwkeurig op de hoogte van
de stand van zaken in het fossielenonderzoek en van belangrijke ontwikkelingen binnen de zoologie.
Een en ander betekende voor Camper het herstel van zijn contact met de
wetenschappelijke wereld. Hij hervond zijn werklust en zijn belangstelling
voor de natuurlijke historic. In een brief aan Martinus van Marum, met wie
hij indertijd een incidentele, voornamelijk op aankopen en ruilingen van
mineralen betrekking hebbende correspondentie onderhield, schreef hij op
10 oktober 1800:
"Ik heb zedert eenige tijdt door de correspondentie met Cuvier te Parijs veel lust, die
zeer begon te verdooven, weder opgewakkerd en mijn cabinet zeer bestudeerd".^

Cuvier volgde Petrus Camper als het ware op als Adriaan Gilles' leidsman
en lichtend voorbeeld. Het volgende citaat uit Camper's brief van 20 januari
1806 moge dit illustreren:
"Je suis naturellement indolent et des encouragemens me sont necessaires pour mettre
en activite les talens mediocres dont la Nature m'a douee. Avant 1789 c'etoit mon p^re
5. De correspondentie tussen AG. Camper en M. van Marum bevindt zich in de
Bibliotheek van de Hollandsche Maatschappij der Wetcnschappen te Haarlem.
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qui savoit m'electriser et depuis ma correspondence avec vous mon excellent et digne
Ami! J'ai retrouve en partie ce que j'ai perdu de ce cote et ce que je fais pour vous
m'interesse, me rejouit et me donne une satisfaction particulifere, egale a celle que
j'eprouvois en travaillant pour lui. Continuez done a etre mon pere de ce cote et
comme lui ayez toujours beaucoup d'indulgence avec mes nombreux defauts".

Zeer waarschijnlijk zou Camper, zonder zijn briefwisseling met Cuvier,
nooit enig wetenschappelijk werk hebben gepubliceerd. Vast staat in elk
geval dat de periode waarin hij zich aan actieve wetenschapsbeoefening
wijdde volledig samenvalt met de periode waarin hij met Cuvier correspondeerde.
Op Camper's wetenschappelijk werk kan ik hier niet uitgebreid ingaan. Ik
wil volstaan met een korte aanduiding van het onderwerp waarmee hij zich
het meest intensief heeft beziggehouden, te weten de identificatie en
interpretatie van de beenderen van het "incognitum uit Maastricht", tegenwoordig bekend als de Mosasaurus. In 1766 werden in de St. Pietersberg voor
het eerst een aantal beenderen van dit dier gevonden. Een tweede vondst,
onder meer bestaande uit een bijna complete schedel, volgde in 1770. Petrus
Camper publiceerde in 1786 als eerste een beschrijving van de beenderen. In
het betreffende artikel gaf hij te kennen dat hij het dier voor een onbekend
soort walvis hield, lijkend op de tegenwoordige zwaardwalvis. De Franse
geoloog B. Faujas de St. Fond verklaarde echter in 1799 dat Petrus Camper
zich had vergist en dat de beenderen aan een krokodil hadden toebehoord.
Hierop besloot Adriaan Gilles Camper, in de stellige overtuiging afdoende
bewijzen voor de juistheid van zijn vader's standpunt te kunnen vinden, de
fossielen aan een nauwgezet onderzoek te onderwerpen. Tot zijn niet geringe
verbazing kwam hij echter al spoedig tot de conclusie dat het Maastrichtse
incognitum noch tot de walvissen, noch tot de krokodillen behoorde, maar
tot de hagedissen. De publikaties waartoe deze ontdekking aanleiding gaf,
vormen tesamen het belangrijkste deel van Camper's wetenschappelijke
werk.' Voor verdere informatie over het onderzoek dat aan deze publikaties
voorafging verwijs ik naar Camper's brieven, in casu de samenvattingen
daarvan. Aan de hand van de briefwisseling kunnen de achtergronden van
Camper's werk en de ontwikkeling van zijn denkbeelden worden gereconstrueerd.
6. A.G. Camper, "Sur les ossemens fossiles de la Montagne de St. Pierre k Maestricht",
Journal de Physique .... LI (1800), p. 279-287.
Idem, "Over den oorsprong der uitgedolven beenderen van den St. Pietersberg by
Maestricht", Natuurkundige Verhandelingen van de Bataafsche Maatschappy der Wetenschappen, I (1801), p. 169-198.
Idem, "Mfemoire sur quelques parties moins connues du squelette des Sauriens fossiles de
Maestricht", Annales du Museum d'Histoire Naturelle. XIX (1812), p. 215-241.
Camper's zoologische werk zal worden besproken in mijn dissertatie over de betekenis
van de in Nederland en Belgie gevonden Krijtfossielen voor de ontwikkeling van het
paleontologische onderzoek in de 19de eeuw.
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De ruim 70 brieven, die de correspondentie omvat, zijn allerminst gelijkmatig over de periode van ruim 14 jaar, waarin zij werden geschreven,
verdeeld. Van 1799 tot en met 1802 was het contact zeer intensief; uit deze
periode stamt meer dan de helft van het totale aantal brieven. Daarna werd
de correspondentie geruime tijd onderbroken in verband met een reis van
Cuvier naar Marseille. Na de hervatting in September 1803 werd het contact
veel minder regelmatig en in feite slechts incidenteel. De jaren 1803-1810
leverden in totaal slechts 17 brieven op.
Getuige de talrijke passages in Camper's brieven waarin hij tot voortzetting
van de correspondentie wordt aangespoord, was Cuvier verantwoordelijk
voor het verflauwen van het contact. De verklaring voor Cuvier's aflatende
belangstelling ligt voor de hand: Camper raakte uitgeput als informant.
Bovendien naderde Cuvier's fossielenonderzoek tegen 1807 zijn voltooiing.
Niet geheel ten onrechte kan Cuvier worden verweten dat hij op nogal
opportunistische wijze van zijn betrekkingen met Camper gebruik maakte.
Tot zijn verdediging moet echter worden aangevoerd dat hij zijn briefwisseling met Camper als een strikt zakelijke aangelegenheid beschouwde en het
zich niet kon permitteren om het contact alleen uit vriendschappelijke
overwegingen in stand te houden, overladen als hij was met administratieve
en wetenschappelijke taken en functies.
Het karakter van Cuvier's brieven bevestigt dit beeld. Vaak zijn zij
puntsgewijs opgebouwd, het informatiegehalte is hoog en zelden bevatten zij
uitweidingen over niet-wetenschappelijke onderwerpen. De toon is meestal
zakelijk, hooguit soms collegiaal. Informatie over zijn persoon verstrekt
Cuvier in zijn brieven slechts incidenteel, en dan nog meestal op een
indirecte manier. Onderstaande passage, uit een ongedateerde brief uit 1801
is hiervan een voorbeeld:
"N'enviez point tant le sort de mon ami humboldt.' C'est un jeune horne de beaucoup
d'esprit. et d'un zele admirable; mais soyez sur que des observations si multipliees. et
faites en courrant, seront bien sujettes a caution. ... Humboldt avec son genie et son
activite aurait mieux fait de se fixer dans quelque ville, et d'y travailler plus
tranquillement. Je le lui avis conseille. mais son zele ardent, et son noble courage I'ont
emporte, sur ce que je croyais raison. et qu'il aura juge faiblesse".
In tegenstelling tot die van Cuvier, wekken Camper's brieven de indruk niet
slechts ex professo, maar ook bij wijze van aangename tijdpassering te zijn

geschreven. Het merendeel van de brieven is gelardeerd met uitweidingen
over persoonlijke aangelegenheden, lofzangen op Cuvier en intermezzo's
over het wetenschappelijk klimaat in Nederland. Hoewel hun omvang vaak
aanzienlijk is, is het gehalte aan wetenschappelijke informatie beduidend
geringer dan dat van Cuvier's brieven. Kenmerkend zijn verder de amicale
7. Bedoeld wordt de Duitse natuuronderzoeker Alexander von Humboldt (1769-1859),
die toentertijd een reis door Zuid-Amerika maakte.
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toon en de persoonlijke stijl. Ook hiervan een voorbeeld, ontleend aan een
op 9 September 1800 gedateerde brief:
"... vivant dans un pays ou les Sciences n'ont jamais intferess6 les hommes; seul avec
mes tresors, comme Ovide au bord de la Mer Noire, je succumbois sous I'abattement
des malheurs qui nous ecrasent." ... Vous, dont j'admirois les talens ... Vous avez
reveille mes foibles talens engourdis par le manque d'emulation et de pouvoir se
communiquer. Votre indulgence s'est changee en Amitife. Vous daignez y ajoutter des
preuves d'estime et plus que savant vous etes sensible, prevenant. genereux et aimable.
Tant de qualites etoient bien faittes pour me charmer (car je me pique d'une grande
sensibilitfe); elles soutiennent mon Ame dans I'adversitfe ...".

In 1811 en 1812 leefde de briefwisseling weer enigzins op. Van een
wetenschappelijke correspondentie was toen echter nauwelijks nog sprake.
Met uitzondering van een tweetal brieven uit 1812, waarin de Mosasauruskwestie nogmaals ter sprake komt, staan alle brieven uit de genoemde jaren
in het teken van Cuvier's missie naar Nederland in verband met de
hervorming van het onderwijs en de reorganisatie van de universiteiten.
Voornamelijk hebben ze betrekking op de overplaatsing van hoogleraren
van de in 1811 opgeheven Akademie van Franeker. Camper trad hierbij op
als contactpersoon tussen de betreffende hoogleraren en Cuvier. Zelf werd
hij in 1812, op voorspraak van Cuvier, benoemd tot eerste inspecteur van de
universiteit van Groningen.
Na de voltooiing van de reorganisatie van de Nederlandse universiteiten
kwam de correspondentie spoedig tot een einde. Cuvier's laatste brief
dateert uit 1813, die van Camper uit 1814.
Vermeld dient nog te worden dat Camper en Cuvier elkaar eenmaal hebben
ontmoet. In de zomer van 1811 bracht Cuvier, in het kader van zijn missie,
een bezoek aan de Akademie van Franeker, en hij maakte van deze
gelegenheid gebruik om Camper op zijn landgoed Klein Lancum te bezoeken. Nadere bijzonderheden over deze ontmoeting heb ik niet kunnen
achterhalen.
Camper's brieven aan Cuvier bevinden zich in het Fonds Cuvier van de
Bibliothfeque de I'lnstitut de France te Parijs, af te korten als IFFC. Cuvier's
brieven aan Camper worden bewaard in de Universiteits Bibliotheek te
Amsterdam (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der
Geneeskunst), af te korten als UBA. De hieronder volgende samenvattingen
van de brieven zijn in chronologische volgorde gerangschikt en genummerd.
Ontbrekende brieven waarvan aan de hand van de wel bewaard gebleven
brieven of met behulp van andere bronnen kon worden vastgesteld dat ze
(hebben) bestaan, zijn eveneens genummerd.

8. Camper doelt op de Franse uitplunderingspolitiek ten aanzien van de Bataafse
Republiek.
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1. Camper aan Cuvier. 12 november
IFFC. 221 (I)

1799

Vraagt een exemplaar van Cuvier's artikel over olifanten. Is van plan P. Camper's
verhandeling over de anatomic van de mannelijke olifant te publiceren.
Heeft vernomen dat Cuvier zich met de bestudering van fossielen bezighoudt. Biedt
zijn medewerking aan en geeft een overzicht van de meest interessante fossielen in
zijn kabinet. Merkt op dat de uitgestorven soorten sterk verschillen van de nog
levende. Is er door gebrek aan vergelijkingsmateriaal niet in geslaagd al zijn fossielen
te determineren en heeft daarom nog geen catalogus van zijn kabinet gepubliceerd.
Heeft vernomen dat Cuvier overeenkomsten tussen de in Montmartre gevonden
fossielen en de tapir heeft gevonden. Bezit zelf ook een aantal beenderen uit
Montmartre. Heeft een tapirschedel nodig om ze te kunnen determineren.
Heeft verder een schedel van een beer nodig om zijn fossielen van carnivoren te
kunnen determineren.
2. Cuvier aan Camper. 21 november
UBA. X.48.a.

1799

Aanvaardt Camper's aanbod om medewerking aan zijn fossielenonderzoek te
verlenen. Is van plan al zijn artikelen over fossielen in efen groot werk te bundelen.
Zal Camper een exemplaar van zijn artikel over olifanten toezenden. Heeft hierin
drie soorten beschreven: de Afrikaanse en de Indische olifant en de Siberische
mammoet. Stuurt afbeeldingen van de schedels.
Bezit een enorme hoeveelheid beenderen van de dieren uit Montmartre. Heeft drie
soorten onderscheiden, behorend tot een genus (i.e. Paleotherium), dat intermediair
is tussen de genera Rhinoceros en Tapir. Heeft Brugmans, die afgelopen zomer in
Parijs was, enkele fossielen uit Montmartre gegeven.
Zegt Camper de gevraagde schedels toe. Stuurt een afbeelding van een tapirschedel.
Vraagt informatie over fossielen uit Gibraltar, uit Dalmatie en uit de grotten van
Ansbach in Duitsland.
3. Camper aan Cuvier, 6 december 1799
IFFC. 221 (2)
Heeft de afbeeldingen van de schedels van olifanten ontvangen. Is van mening dat de
met enorme slagtanden uitgeruste schedel, die Cuvier als mammoetschedel heeft
afgebeeld, van een Aziatische olifant afkomstig is. De mammoet heeft zijns inziens
geen slagtanden. Bezit een in Amerika gevonden schedelfragment van een mammoet.
P. Camper heeft hiervan in 1788 een beschrijving en een afbeelding gepubliceerd.
Beschrijft een aantal beenderen uit Montmartre. Heeft behalve overeenkomsten met
de neushoorn en de tapir ook duidelijke overeenkomsten met het paard en de ezel
ontdekt.
Verstrekt informatie over fossielen uit Gibraltar, Dalmatie, Spanje, Italie en
Duitsland.
Vergelijkt de schedels van een aantal soorten krokodillen. Vraagt om een schedel van
een Amerikaanse krokodil.
4. Cuvier aan Camper, 16 december 1799
UBA, X.48.C.
Is het met Camper's opmerkingen over de mammoetschedel niet eens. De schedel
onderscheidt zich zijns inziens duidelijk van die van de Aziatische olifant. Stuurt
Camper een afbeelding waaruit de grote verschillen tussen de kaken van beide
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soorten blijken. Verder bezit de mammoet wel degelijk slagtanden.
Het door P. Camper beschreven schedelfragment uit Amerika is afkomstig van
"I'animal de I'Ohio" (i.e. de mastodon). Pallas heeft aangetoond dat dit dier niet
identiek is met de mammoet. Heeft van C.F. Michaelis een tekening van het bewuste
schedelfragment ontvangen, waaruit blijkt dat ook "I'animal de I'Ohio" slagtanden
had.
Bespreekt een aantal beenderen van olifanten en olifantachtige dieren. die niet van de
mammoet of "I'animal de I'Ohio" afkomstig zijn.
Bestrijdt Camper's opvatting dat de dieren uit Montmartre overeenkomsten met het
paard en de ezel vertonen. Geeft een uitgebreid overzicht van de overeenkomsten met
de tapir en de neushoorn. Zendt Camper een aantal afbeeldingen toe.
Bespreekt een aantal in Duitsland gevonden fossielen van carnivoren. Vraagt
tekeningen van de stukken die Camper bezit.
Zoekt al twee jaar vergeefs naar materiaal uit Gibraltar en Dalmatie. Vraagt
tekeningen van Camper's fossielen uit deze streken.
5. Camper aan Cuvier. 5 Januari 1800'
IFFC, 222 (12)
Beschrijft zijn verzameling beenderen van de uitgestorven beer uit de grotten van
Ansbach. Is van mening dat de beer een landbewoner is geweest.
6. Camper aan Cuvier.
IFFC. 222 (3)

ongedafeerd-

Heeft in zijn vorige brief overeenkomsten en verschillen tussen de uitgestorven en de
tegenwoordige olifanten behandeld. Blijft bij zijn mening dat "I'animal de I'Ohio"
geen slagtanden had.
7. Camper aan Cuvier, 25 maari 1800
IFFC. 222 (4)
Stuurt Cuvier tekeningen van beenderen uit Montmartre, van fossiele carnivoren uit
Duitsland, en van fossiele herkauwers en knaagdieren uit Dalmatie. Beschrijft zijn
fossielen uit Romagnano. Beschrijft een aantal fossielen uit Montmartre en bespreekt
de hem door Cuvier toegezonden afbeeldingen. Bezit een aantal schedelbeenderen die
een sterke gelijkenis vertonen met de overeenkomstige schedelbeenderen van het
paard en de ezel. Heeft nu echter ook belangrijke verschillen met laatstgenoemde
dieren ontdekt.
Heeft een "Raie gronovienne" ontleed en kan Lacepede's veronderstelling dat dit dier
een sidderrog is bevestigen.
8. Cuvier aan Camper, 6 april 1800
UBA. X.48.d.
Vraagt tekeningen van de door Camper beschreven schedelfragmenten van de dieren
uit Montmartre. Wijst erop dat ook de tapir de door Camper opgemerkte overeenkomsten met het paard en de ezel vertoont.
Weerlegt de argumenten waarop Camper zijn interpretatie van het schedelfragment

1. Van deze brief is slechts een fragment bewaard gebleven. Brief 6 maakte de datering
mogelijk.
2. Het laatste gedeelte van deze brief ontbreekt.

165
van "I'animal de I'Ohio" baseert en licht zijn eigen interpretatie uitvoerig toe.
Bespreekt Camper's tekeningen van fossielen van katachtigen uit Duitsland. Geeft
een overzicht van de overeenkomsten en verschillen tussen hondachtigen, katachtigen en beren.
Bespreekt Camper's tekeningen van fossielen uit Gibraltar en Dalmatie. Vraagt
tekeningen van de fossielen uit Romagnano. Stuurt Camper een tekening van Sirene
lacertina. Houdt dit dier vooralsnog voor een larve van een salamander. Palisot de
Beauvois beweert echter dat het dier zijn kieuwen niet verliest en dus geen
salamander kan zijn.
9. Camper aan Cuvier, 1 mei 1800
IFFC, 222 (5)
Heeft Cuvier's artikel over olifanten ontvangen. Wijst op de overeenkomsten tussen
de tanden van de mammoet en die van de Aziatische olifant. Twijfelt nog aan
Cuvier's interpretatie van de beenderen uit Amerika.
Heeft een samenvatting gelezen van Faujas de St. Fond's monografie over de St.
Pietersberg. Spreekt zijn verwondering uit over het feit dat Faujas het incognitum uit
Maastricht (i.e. de Mosasaurus) voor een krokodil houdt. P. Camper heeft reeds in
1786 aangetoond dat de beenderen afkomstig zijn van een walvis. Verzoekt Cuvier
hem alle delen van Faujas' boek direct na verschijnen toe te zenden.
Bespreekt een aantal fossielen uit Duitsland. Zal hiervan tekeningen sturen, alsook
van de fossielen uit Romagnano.
Is het met Cuvier eens dat Sirene lacertina een larve van een salamander is en niet tot
de vissen behoort.
Bespreekt een aantal astronomische en geologische theorieen, die betrekking hebben
op de wordings- en ontwikkelingsgeschiedenis van de aarde. Roemt de werken die
Laplace en Forster aan dit onderwerp hebben gewijd.
Vraagt Cuvier hoeveel soorten neushoorns hij onderscheidt. Bezit neushoornfossielen uit Duitsland en Siberie.
Vraagt of Cuvier hem kan helpen zijn mineralencollectie te completeren.
10. Cuvier aan Camper, 17 mei 1800
UBA, X.48.e.
Zal binnenkort de door P. Camper beschreven fossielen uit de St. Pietersberg zelf
onderzoeken. Acht het heel goed mogelijk dat Faujas de beenderen ten onrechte aan
krokodillen toeschrijft. Faujas heeft ook een aantal beenderen van schildpadden uit
de St. Pietersberg verkeerd gedetermineerd.
De rog die Camper heeft ontleed behoort volgens Lacepede tot een nieuw genus.
Vraagt namens Lacepfede om een anatomische beschrijving van het dier, op te nemen
in het derde deel van diens werk over de natuurlijke historic van de vissen.
Bespreekt enkele astronomische theorieen van Laplace. Betwijfelt dat deze theorieen
ooit bewezen zullen worden, omdat ze niet experimenteel getoetst kunnen worden.
Heeft drie soorten neushoorns beschreven. Vermoedt dat ook de tweehoornige
neushoorns uit Sumatra en Abessinie aparte soorten vormen. Acht het verder niet
uitgesloten dat ook de neushoorn, waarvan P. Camper in 1777 het tussenkaaksbeen
heeft beschreven, tot een aparte soort behoort.
Is zelf niet bijzonder bedreven in de mineralogie, maar onderhoudt wel contacten met
mineralogen. Zal proberen de aan Camper's collectie ontbrekende mineralen te
bemachtigen.
Zendt Camper een aantal tekeningen van de fossielen die men in Simorre heeft
gevonden en die afkomstig zijn van een dier dat tot hetzelfde genus behoort als
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"I'animal de I'Ohio". Geeft een aantal verschillen tussen de twee soorten.
Bestudeert momenteel de ibis uit Egypte. Vermeldt enkele resultaten van het
onderzoek.
Heeft van Blumenbach een beschrijving ontvangen van de Ornithorhynchus paradoxus (het vogelbekdicr). Geeft een aantal kenmerken van het dier.
Maakt Camper opmerkzaam op een aantal binnenkort te verschijnen werken op het
gebied van de natuurlijke historic.
11. Camper aan Cuvier, 4 juni 1800
IFFC. 222 (6)
Zal Cuvier binnenkort de gevraagde tekeningen en een aantal door P. Camper
gemaakte gravures toezenden.
Bespreekt Cuvier's tekeningen van neushoorns. Bezit zowel beenderen van uitgestorven neushoornsoorten als van de tegenwoordige soorten. Geeft een overzicht van zijn
collectie.
12. Camper aan Cuvier, 14 juni 1800'
Ontbreekt
13. Cuvier aan Camper. 27 Juni 1800
UBA, X.48.f.
Zendt Camper een aantal gravures en boeken toe.
Zal Camper binnenkort een schedel van een beer, een schedel van een wolf en een
prehniet (een mineraal) toezenden.
14. Camper aan Cuvier, 19 juli 1800
IFFC. 222 (7)
Bespreekt de hem toegezonden boeken en gravures.
Merkt op dat de beenderen die Faujas in zijn monografie over de St. Pietersberg aan
elanden en herten toeschrijft van schildpadden afkomstig zijn.
Voegt bij zijn brief een tekening en beschrijving van de sidderrog, ter attentie van
Lacepede.
Zendt Cuvier een aantal van de door Herbell gepubliceerde opera minora van P.
Camper toe.
15. Cuvier aan Camper,
UBA, X.48.g.

ongedateerd

Bespreekt in Frankrijk gevonden fossielen van tapirs. Heeft twee soorten onderscheiden, waaronder de Tapir gigantesque. Stuurt enkele tekeningen.
Bespreekt de hem door Camper toegezonden afbeeldingen van neushoornschedels.

3. De datering van deze brief kon geschieden aan de hand van Cuvier's verhandeling
over de mastodon ("Sur le grand Mastodonte ...", Annales du Museum d'Histoire
Naturelle. VIII (1806), p. 270-312). Op p. 277 van deze verhandeling schrijft Cuvier
"... il [i.e. Camper] m'ecrivit ... le 14 juin 1800: "Le resultat de mes recherches sur
I'inconnu de I'Ohio n'est pas conforme a ce que j'en avois promis dans ma prfecedente;
le morceau en question n'est pas le fragment antferieur, mais le postferieur des
machoires'".
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Heeft vernomen dat men in Maastricht een nieuwe fossielenvondst heeft gedaan.
Heeft Lacepede, die momenteel in Aken verblijft, verzocht inlichtingen in te winnen.
Heeft in Montmartre een ornitholiet gevonden. Fortis' bewering dat er geen
ornitholieten bestaan is dus onjuist. Stuurt een tekening.
Bespreekt Camper's tekeningen van "I'animal de I'Ohio" en van fossielen uit
Duitsland en Romagnano. Stuurt een afbeelding van de schedels van een aantal
soorten beren.
Camper aan Cuvier. 3 augustus 1800
IFFC, 222 (8)
Heeft de door P. Camper aan walvissen toegeschreven beenderen uit de St.
Pietersberg aan een uitgebreid onderzoek onderworpen, ten einde de beweringen van
Faujas te weerleggen. Heeft echter moeten vaststellen dat P. Camper zich heeft
vergist: de beenderen zijn afkomstig van op krokodillen en hagedissen lijkcnde
reptielen.
Zal een artikel aan zijn ontdekking wijden. Verzoekt Cuvier voor publikatie te
zorgen.
Cuvier aan Camper. 12 augustus 1800
UBA, X.48.h.
Hoopt binnenkort uit Engeland, Duitsland en Spanje gegevens te ontvangen ten
behoeve van zijn fossielenonderzoek.
Heeft van Autenrieth een overzicht ontvangen van dc fossielen die men in Canstadt
heeft gevonden. Hoopt tekeningen en beschrijvingen van de fossielen te ontvangen.
Brongniart heeft de hem door Camper toegezonden tekeningen van de gepaarde
penis van de leguaan ontvangen.
Lacfepede houdt de onlangs in Sichem bij Maastricht gevonden beenderen voor
walvisbeenderen. Momenteel worden in de Ecole centrale te Maastricht op last van
Lacfepede tekeningen en beschrijvingen van de fossielen gemaakt. Zal Camper
hiervan te zijner tijd copieen en afschriften toezenden.
Zal voor publikatie van Camper's artikel zorgen.
Camper aan Cuvier. 12 augustus 1800
IFFC, 222 (9)
Zendt Cuvier het manuscript van zijn artikel over de fossielen uit Maastricht ter
publikatie toe. Vraagt Cuvier's mening over het artikel. Vraagt informatie over de
fossiele schedel uit de St. Pietersberg die in het Museum National d'Histoire
Naturelle wordt bewaard. Is van plan een beschrijving te publiceren van alle fossielen
uit Maastricht, die zijn kabinet rijk is.
Bespreekt de hem toegezonden afbeeldingen van neushoorns en beren. Bezit een
pootje van een ornitholiet. Geeft een tekening en een beschrijving.
Cuvier aan Camper, 24 augustus 1800
UBA, X.48.i.
Bespreekt uitvoerig Camper's tekeningen van fossielen uit Gaylenreuth. Montmartre,
Romagnano, Gibraltar en DalmatiS.
Heeft met behulp van Camper's tekeningen de schedel van fefen van de dieren uit
Montmartre bijna volledig kunnen reconstrueren.
Heeft onlangs schedelbeenderen gevonden die zijn vermoeden, dat de dieren een
soort slurf hadden, bevestigen.
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Heeft fossielen van een zeer klein nijipaard ontdekt. Zal Camper een tekening sturen.
Is zeer te spreken over Camper's artikel over de fossielen uit Maastricht. Geeft aan de
argumenten waarop Camper zijn opvatting over de oorsprong van de fossielen
baseert verre de voorkeur boven die van Faujas. Heeft geen grote hagedissoorten tot
zijn beschikking en kan Camper dus niet helpen bij zijn onderzoek.
Zendt Camper een afschrift van een voorlopig rapport over de recente beenderenvondst in Sichem. De vondst blijkt voornamelijk uit wervels te bestaan.
Spoort Camper aan om P. Camper's manuscripten over de anatomie van olifanten en
walvissen te publiceren.
20. Camper aan Cuvier. 27 augustus 1800
IFFC, 222 (11)
Werkt aan een uitvoerige verhandeling over de fossielen uit Maastricht. Heeft
ontdekt dat de fossielen van twee soorten hagedisachtige dieren afkomstig zijn.
Beschikt over onvoldoende vergelijkingsmateriaal voor zijn onderzoek en verzoekt
Cuvier een aantal soorten krokodillen en hagedissen met de fossielen te vergelijken.
Vraagt zich af of het megatherium en "I'animal de I'Ohio" niet totfefenen dezelfde
soort behoren. Heeft Banks verzocht hem inlichtingen over laatstgenoemd dier te
verschaffen, maar heeft geen antwoord gekregen.
Heeft Cuvier's afbeeldingen van de neushoorn vergeleken met de neushoornbeenderen in zijn kabinet. Geeft zijn bevindingen en stuurt een tekening.
Zal Cuvier het manuscript van zijn verhandeling over de fossielen uit Maastricht ter
correctie toezenden. Stelt een aantal vragen over de schedel in het Musfeum National
d'Histoire Naturelle.
21. Camper aan Cuvier, 9 September 1800*
IFFC. 222 (10)
Biedt aan tekeningen te maken van fossiele kaken van paarden en van de extremiteiten van de dieren uit Montmartre.
Bedankt Cuvier voor zijn brieven. Heeft dankzij de correspondentie zijn werklust en
zijn belangstelling voor de natuurlijke historic hervonden.
Bespreekt de opvattingen van verscheidene onderzoekers over de oorsprong van het
Incognitum uit Maastricht. Bespreekt het voorlopige rapport over de beenderenvondst in Sichem. Het rapport bevestigt zijn vermoeden dat er van twee soorten
hagedisachtige dieren sprake is.
Heeft een Amerikaanse krokodil ontleed. Vermeldt een aantal bijzonderheden.
Heeft een aantal skeletdelen van een zeeschildpad nodig ter vergelijking met een
aantal beenderen van schildpadden uit Maastricht. Zal P. Camper's anatomische
beschrijving van de olifant publiceren, zodra hij de door Brugmans beloofde
gegevens heeft ontvangen. Zal ook het manuscript over walvissen publiceren.
Verzoekt Cuvier de tekeningen van de anatomie van de dolfijn, die P. Camper aan
Faujas of Bonnaterre heeft gegeven, terug te vragen.
22. Cuvier aan Camper, 18 oktober 1800
UBA, X.48.J.
Bespreekt de systematiek van krokodillen.
Geeft een beschrijving van de schedel van het dier uit Maastricht. Deelt Camper's

4. Het laatste gedeelte van deze brief ontbreekt.
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mening dat het dier meer overeenkomst vertoont met de hagedissen dan met de
krokodillen. Geeft een overzicht van de in Sichem gevonden wervels. Acht het niet
uitgesloten dat ze niet van het Maastrichtse incognitum afkomstig zijn, maar van
vissen.
Heeft uit Honfleur fossielen van krokodillen ontvangen. Geeft een beschrijving.
Wijst Camper op de grote verschillen tussen "I'animal de I'Ohio" en het megatherium.
Bespreekt Camper's tekeningen van neushoorns. Vraagt een overzicht van de goed
geconserveerde fossielen van neushoorns in Camper's kabinet.
Stuurt een tekening van een zeeschildpad.
Heeft Brugmans tijdens diens verblijf in Parijs vele diensten bewezen. Is verontwaardigd over het feit dat hij sinds zijn vertrek niets meer van zich heeft laten horen.
Zal de tekeningen van de dolfijn terugvragen.
23. Camper aan Cuvier. 2 november 1800^
IFFC. 222 (1)
Heeft twee slangen ontleed. Beschrijft de wervels en vergelijkt ze met die van het dier
uit Maastricht. Verwerpt Cuvier's veronderstelling dat de wervels uit Sichem van
vissen afkomstig zijn.
Geeft een overzicht van zijn verzameling neushoornfossielen.
24. Camper aan Cuvier, 31 december 1800
IFFC. 222 (2)
Heeft Brugmans bezocht. Beschrijft enkele stukken uit diens naturalienverzameling.
Heeft verder Teyler's Museum bezocht.
Bespreekt de beenderencollectie uit Maastricht die in het museum wordt bewaard.
Het museum bezit een omvangrijke verzameling afdrukken van planten. Omdat al
deze afdrukken plat zijn gelooft Van Marum dat de hele antediluviaanse vegetatie
een afgeplatte vorm had. Is zelf van mening dat deze vorm het gevolg is van de
inwerking van hoge druk op het dode plantenmateriaal.
Heeft ontdekt dat alle hagedissen een gepaarde penis bezitten. Op grond hiervan
moeten de krokodillen, die een ongepaarde penis hebben. in een apart genus worden
ondergebracht.
25. Cuvier aan Camper, 10 Januari 1801
UBA. X.48.k.
Voegt bij zijn brief een overzicht van de .stand van zaken in het fossielenonderzoek.
Wil hiermee particuliere verzamelaars aansporen hun medewerking te verlenen.
Verzoekt Camper een Nederlandse vertaling van dit overzicht te publiceren.
Verzoekt Camper de neushoornschedel aan het Museum National d'Histoire Naturelle te schenken.f' Zal Camper als tegenprestatie een interessant object uit het
museum doen toekomen.
Heeft van Autenrieth een overzicht van de in Stuttgart bijeengebrachte fossielen
ontvangen. Autenrieth heeft hem, uit vrees voor confiscatie, dringend verzocht geen
ruchtbaarheid aan het bestaan van de collectie te geven. Zal zich daarom met
tekeningen tevreden stellen.
5. Het laatste gedeelte van deze brief ontbreekt.
6. In het laatste gedeelte van brief 23 (zie noot 5) bood Camper Cuvier blijkbaar een
neushoornschedel aan.
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Heeft uit Maastricht een gedetailleeide verhandeling over de in Sichem gevonden
beenderen ontvangen. Heeft aan de hand hiervan zes typen wervels kunnen
onderscheiden. Zal Camper de verhandeling ter inzage toezenden. Vraagt of Camper
beenderen van de extremiteiten bezit.
26. Camper aan Cuvier. 27 januari 1801
IFFC. 223 (38)
Zal een vertaling van Cuvier's overzichtsartikel over het fossielenonderzoek verzorgen.
Bespreekt zijn onderzoek van de dieren uit Maastricht. Raakt er meer en meer van
overtuigd dat de dieren tot de hagedissen behoren. Geeft een overzicht van de
beenderen van de extremiteiten die hij bezit. Ziet af van zijn plannen om een
beschrijving van al zijn stukken te publiceren, nu men in Maastricht een uitgebreide
verhandeling over de wervels heeft geschreven.
Geeft een lijst van de mineralen die nog aan zijn collectie ontbreken.
Vraagt om een aantal fossielen.
27. Camper aan Cuvier. 12 februari 1801
IFFC. 223 (39)

^

Heeft de schedel van de Javaanse neushoorn verzonden. Vraagt om een lijst van de
objecten uit het museum, die hij in ruil voor de schedel kan krijgen. Maakt zijn
wensen kenbaar.
Stuurt Cuvier een aantal verhandelingen van P. Camper. Vraagt om enkele artikelen
van Cuvier.
Maakt Cuvier opmerkzaam op een aantal publikaties over fossielen. Biedt aan
gegevens te sturen over enkele fossielen uit zijn kabinet.
28. Cuvier aan Camper,
UBA. X.49.d.

ongedateerd

De neushoornschedel en de werken van P. Camper zijn gearriveerd. Vermoedt dat de
schedel niet van een Javaanse neushoorn is.
Stuurt Camper een aantal boeken, al zijn gravures van fossielen en verscheidene
naturalia. waaronder de schedels en de mineralen, waar Camper om heeft gevraagd.
Noemt enkele buitenlandse geleerden, die enige tijd in Parijs verblijven.
29. Camper aan Cuvier. 8 mei 1801
IFFC, 223 (40)
Verzoekt Cuvier om hem dc beschrijving van de fossielen uit Sichem toe te zenden.
Zou graag een bezoek brengen aan Parijs. Zijn financiele positie laat dit echter niet
toe.
Heeft kennis gemaakt met Eyries, die enige tijd in Franeker verblijft.
30. Camper aan Cuvier. 13 Juni 1801
IFFC. 223 (41)
Stuurt Cuvier enkele verhandelingen van P. Camper en een tekening van een
spaakbeen van een giraf Is van plan een beschrijving van het spaakbeen te
publiceren. Vraagt een beschrijving van de spaakbeenderen van de giraf die door de
Fransen uit Nederland is meegenomen.
Merkt op dat Banks waarschijnlijk elk contact met Nederland heeft verbroken.

]
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31. Camper aan Cuvier. 11 augustus 1801
IFFC, 223 (42)
Heeft de structuur van de kaken van reptielen bestudeerd. Geeft zijn bevindingen en
stuurt een tekening. Heeft verder de tanden en de wervels van een hagedis
bestudeerd. Geeft zijn bevindingen.
Verzoekt Cuvier met klem zijn brieven te beantwoorden.
32. Cuvier aan Camper,
UBA. X.49.C.

ongedateerd

Vraagt begrip voor zijn stilzwijgen. Is de laatste tijd erg neerslachtig geweest.
Heeft de afgelopen maanden enkele honderden fossielen ontvangen. Wacht echter
nog steeds op materiaal uit het buitenland.
Het door Camper beschreven spaakbeen is niet van een giraf, maar van een rund.
Stuurt enkele tekeningen.
Becritiseerl de methodc van werken van A. van Humboldt. Noemt enkele buitenlandse geleerden die in Parijs verblijven. Nodigt Camper uit een bezoek aan Parijs te
brengen.
Zal Camper's waarnemingcn met betrekking tot de structuur van de kaken bij
reptielen opnemen in het derde deel van zijn Lepons d'anatomie comparee.
33. Camper aan Cuvier, 14 September 1801
IFFC. 223 (43)
Spoort Cuvier aan zijn neerslachtigheid te overwinnen en zijn onderzoek voort te
zetten.
Bespreekt de boeken en naturalia die Cuvier hem heeft toegezonden. Vraagt naarde
herkomst van de naturalia. Wijst er op dat een gedeelte van het beloofde materiaal
ontbreekt.
Stemt in met Cuvier's opvatting over het spaakbeen.
Heeft een pad ontleed. Vermeldt enkele bijzonderheden.
34. Camper aan Cuvier, oktober/ november 1801
IFFC, 223 (37)
Vraagt antwoord op zijn vorige brief
Bespreekt de naamgeving van een aantal in zijn vorige brieven besproken hagedissen.
Vraagt exemplaren van de gravures, behorend bij Cuvier's verhandelingen over
fossielen.
35. Cuvier aan Camper,
UBA, X.48.Z.

ongedateerd

Keen zojuist terug van een verblijf van twee maanden op het platteland en aan de
kust. Heeft een familie van wormen met rood bloed ontdekt en hiervan de
ademhaling en de bloedsomloop bestudeerd.
Beantwoordt de vragen die Camper over de hem toegezonden boeken en naturalia
heeft gesteld. Zal het ontbrekende materiaal zo spoedig mogelijk nazenden. Kan
echter niet aan alle wensen voldoen. Stuurt een gedeelte van zijn gravures van
fossielen.
36. Cuvier aan Camper,
UBA, X.49.b.

ongedateerd
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De mannelijke olifant uit de dierentuin van het museum is gestorven. Zal het dier
ontleden. Vraagt aan welke aspecten van de anatomie van de olifant reeds door P.
Camper aandacht is besteed. Spoort Camper aan om zijn vader's verhandeling over
de olifant te publiceren.
37. Camper aan Cuvier, 21 Januari 1802
IFFC. 224 (32)
Geeft aan welke aspecten van de anatomie van de olifant uitgebreid door P. Camper
zijn bestudeerd. Merkt op dat Faujas exemplaren bezit van de door zijn vader
gemaakte anatomische afbeeldingen. Geeft een beschrijving van deze afbeeldingen.
Stelt voor zijn vader's verhandeling gelijktijdig met het door Cuvier te schrijven werk
over de olifant te publiceren.
38. Cuvier aan Camper,
UBA. X.48.y.

ongedateerd

Werkt nog steeds aan de dissectie van de olifant. Vermeldt een aantal bijzonderheden. Aanvaardt het voorstel om zijn bevindingen gelijktijdig met die van P.
Camper te publiceren.
De prins van Oranje heeft zijn opwachting gemaakt; hij heeft het museum bekeken en
een bijeenkomst in het Institut National bijgewoond.
39. Camper aan Cuvier, 9 april 1802
IFFC. 224 (31)
Vreest dat zijn vader's verhandeling overde olifant bij gelijktijdige publikatie met die
van Cuvier in het niet zal vallen. Heeft daarom tot afzonderlijke publikatie besloten.
Meldt dat Haiiy hem enkele mineralen heeft beloofd.
40. Camper aan Cuvier, 23 September 1802
IFFC. 225 (3)
Meldt dat P. Camper's verhandeling over de anatomie van de olifant ter perse is
gegaan.
Heeft de beschrijving van de in Sichem gevonden fossielen ontvangen.
Beklaagt zich over de zware financiele lasten die Nederland door Frankrijk worden
opgelegd.
41. Cuvier aan Camper. I november
UBA. X.48.1

1802

Spreekt zijn bewondering uit voor de door P. Camper gemaakte afbeeldingen van de
anatomie van de olifant. Zal in zijn publikatie de laatste lacunes in de kennis van de
anatomie van de olifant trachten aan te vullen.
Kondigt aan binnenkort een reis naar Marseille te zullen ondernemen.
42. Cuvier aan Camper, 1 September 1803
UBA. X.48.m.
Heeft in Marseille een groot aantal ongewervelde dieren verzameld.
Licht Camper in over enkele publikatieplannen.
Heeft een nieuw genus ontdekt onder de fossielen uit Montmartre.
Vraagt gegevens over de neushoornfossielen in Camper's kabinet. Heeft Vrolik. die
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enige tijd in Parijs is geweest, de door P. Camper gemaakte tekeningen van de
schedel van een dolfijn meegegeven.
43. Camper aan Cuvier. V
Ontbreekt
44. Cuvier aan Camper, 16 oktober 1803
UBA. X.48.n.
Bespreekt de door Camper verstrekte gegevens over fossiele neushoorns. Is evenals
Camper van mening dat de uitgestorven neushoorn snijtanden had. Faujas en Merck
hebben echter het legended beweerd. Zal trachten hun ongelijk te bewijzen.
45. Camper aan Cuvier, ?^
Ontbreekt
46. Camper aan Cuvier. 10 april 1805
IFFC. 227 (3)
Heeft Cuvier meer dan een jaar geleden enkele tekeningen van een tweehoornige
neushoorn toegezonden. Vraagt of ze aangekomen zijn.
Klaagt over het wetenschappelijke en politieke klimaat in Nederland.
47. Cuvier aan Camper. 9 Juli 1805
UBA. X.48.0.
Heeft slechts enkele van de door Camper verzonden tekeningen van de neushoorn
ontvangen. Heeft, in afwachting van de overige, de publikatie van zijn verhandeling
over neushoorns al zes maanden uitgesteld.
Maakt Camper opmerkzaam op een aantal van zijn recente publikaties.
Verontschuldigt zich voor zijn lange stilzwijgen.
48. Camper aan Cuvier. 25 Juli 1805''
Ontbreekt
49. Camper aan Cuvier. 3 augustus 1805^
Ontbreekt
50. Cuvier aan Camper. 18 augustus 1805
UBA, X.48.p.
Beantwoordt Camper's laatste twee brieven.
Bespreekt de hem door Camper verstrekte gegevens over de fossiele neushoorn. Is na
een uitgebreid onderzoek tot de conclusie gekomen dat de uitgestorven neushoorn
geen snijtanden had.
Laat zich sceptisch uit over de waarde van Von Humboldt's anatomische onderzoekingen.
Bespreekt Camper's opmerkingen over de structuur van de kaken bij reptielen.

7. In brief 44 wordt aan deze brief gerefereerd.
8. In brief 46 wordt aan deze brief gerefereerd.
9. Brief 50 maakte de datering mogelijk.
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51. Cuvier aan Camper. .""
Ontbreekt
52. Camper aan Cuvier, 20 Januari 1806
IFFC. 228 (3)
Verklaart zich te alien tijde bereid Cuvier behulpzaam te zijn bij diens onderzoek.
Ervaart het als een stimulans om voor hem te mogen werken.
Beantwoordt Cuvier's vragen met betrekking tot de fossielen uit Montmartre. Geeft
een overzicht van de beenderen van de extremiteiten die hij bezit. Zal van een aantal
van deze stukken tekeningen sturen.
53. Cuvier aan Camper. 23 april 1806"
Ontbreekt
54. Camper aan Cuvier, 23 mei 1806
IFFC. 228 (4)
Zal zich binnenkort met Cuvier's vragen bezighouden. Is momenteel wegens ziekte
niet in staat om te werken.
Geeft een overzicht van zijn collectie fossielen van olifanten.
Gall heeft een bezoek aan Franeker gebracht.
55. Camper aan Cuvier, ?'^
Ontbreekt
56. Camper aan Cuvier, 9 September 1807
IFFC, 229 (7)
Steekt de loftrompet over Cuvier.
Bespreekt de regeling van het openbaar onderwijs in Nederland onder Lodewijk
Napoleon.
57. Camper aan Cuvier. 13 Januari 1809
IFFC, 231 (5)
Klaagt over Cuvier's stilzwijgen.
Is voornemens P. Camper's verhandeling over de anatomie van walvissen te
publiceren. Vraagt een exemplaar van Cuvier's verhandeling over de dolfijn.
58. Cuvier aan Camper. 28 Januari 1809
UBA, X.48.q.
Verontschuldigt zich voor het verwaarlozen van de correspondentie. Zal Camper de
verhandeling over de dolfijn en een aantal andere artikelen toezenden.
Zal na de afronding van zijn fossielenonderzoek beginnen aan een groot werk over
het hele dierenrijk.

10. In brief 52 wordt aan deze brief gerefereerd.
11. In brief 54 wordt aan deze brief gerefereerd.
12. In Cuvier's verhandeling over olifanten ("Sur les Elephans vivants et fossiles",
Annales du Museum d'Histoire Naturelle, VIII (1806), p. 1-58, 93-155, 249-269) wordt op
p. 251 aan deze brief gerefereerd.
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59. Cuvier aan Camper, 17 april 1811
UBA. X.48.r.
Zal tegen het eind van de maand naar Nederland komen in verband met de
reorganisatie van het onderwijs. Heeft geen instructies gekregen voor zijn werk in
Nederland en zal trachten zoveel mogelijk onderwijsinstellingen in stand te houden.
Zal van al zijn verhandelingen die Camper nog niet bezit een exemplaar mcenemen.
60. Cuvier aan Camper, Amsterdam,
UBA, X.48.S.

7 juni 1811

Zal over enkele weken naar Franeker komen.
Heeft in Haarlem Camper's zoon ontmoet.
61. Camper aan Cuvier, 4 September
Ontbreekt

1811"

62. Cuvier aan Camper, 23 September 1811
UBA, X.48.1.
Het rapport over de Nederiandse onderwijsinstellingen is nagenoeg voltooid. Hoopt
dat Napoleon, die zich momenteel in Amsterdam bevindt, niet op eigen gezag een
beslissing zal nemen.
63. Cuvier aan Camper,
UBA. X.49.a.

ongedateerd

Het decreet over de Nederlandse universiteiten wijkt sterk af van hetgeen in het
rapport is voorgesteld. Hoopt dat het nog zal worden herzien.
Bespreekt de overplaatsing van een aantal hoogleraren. Vraagt of Camper er in
toestemt naar Groningen te worden overgeplaatst.
64. Camper aan Cuvier, 25 november 1811
IFFC, 233 (3)
Stelt enkele vragen met betrekking tot zijn eventuele overplaatsing naar Groningen.
Ziet vooralsnog meer nadelen dan voordelen. Verzoekt benoemd te worden in de
functie van inspecteur, omdat hij dan niet van woonplaats hoeft te veranderen.
Verzoekt Cuvier zich te blijven inzetten voor de overplaatsing van de hoogleraren
van de Akademie van Franeker.
65. Camper aan Cuvier, 21 december
Ontbreekt

1811"

66. Cuvier aan Camper, 31 december 1811
UBA, X.48.U.
Verwacht dat Camper tot inspecteur zal worden benoemd. Bespreekt de overplaatsing van een aantal hoogleraren.

13. Brief 62 maakte de datering mogelijk.
14. Brief 66 maakte de datering mogelijk.
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Biedt aan voor de publikatie van Camper's artikel over de fossielen uit Maastricht te
zorgen."
Werkt momenteel aan een "myologie gfenferale" van alle viervoetige dieren.
67. Camper aan Cuvier, ?"•
Ontbreekt
68. Cuvier aan Camper, 7 februari 1812
UBA. X.48.V.
Bespreekt Camper's verhandeling over de fossielen uit Maastricht. Is het niet met
Camper eens dat de dieren een grote overeenkomst met de Indische krokodil
vertonen. Is van mening dat de dieren meer overeenkomst vertonen met de leguaan.
Licht dit uitvoerig toe. Vraagt Camper's toestemming om de verhandeling op dit
punt te herzien. Deelt Camper's opvatting dat de fossielen van twee soorten
hagedisachtige dieren afkomstig zijn. De argumenten waarop Camper deze opvatting
baseert zijn naar zijn mening echter niet alle steekhoudend.
69. Camper aan Cuvier. .'"
Ontbreekt
70. Cuvier aan Camper,
UBA, X.48..X.

ongedateerd

Camper is niet tot inspecteur, maar tot rector van de Groningse universiteit
benoemd. Ingeval hij voor deze post bedankt is alsnog een benoeming tot inspecteur
mogelijk.
Vraagt om een tekening van een walvissenschedel, die hij in Camper's kabinet heeft
gezien.
71. Camper aan Cuvier, ."'
Ontbreekt
72. Cuvier aan Camper. 5 maari 1813
UBA. X.48.W.
Biedt aan de drukproeven van P. Camper's verhandeling over de anatomie van
walvissen te corrigeren. Is tevens bereid de tekst van enkele aanvullende noten te
voorzien.
Heeft onlangs een dolfijn ontleed. Zal Camper een samenvatting van zijn bevindin-

15. Cuvier doelt op het manuscript van Camper's in 1812 gepubliceerde verhandeling
over de fossielen uit Maastricht (zie noot 6 van de inleiding). Waarschijnlijk decide
Camper Cuvier in brief 65 mee, dat hij in Nederland geen mogelijkheid tot publikatie van
zijn verhandeling zag.
16. In brief 68 wordt aan deze brief gerefereerd.
17. Cuvier voegde aan Camper's in 1812 verschenen verhandeling over de fossielen uit
Maastricht (zie noot 6 van de inleiding) een aantal voetnoten toe. In voetnoot 2 op p. 221
wordt aan de onderhavige brief gerefereerd.
18. Camper bedankte voor de post van rector van de Groningse universiteit en werd
uiteindelijk benoemd tot inspecteur (Van Breda, o.c, p. 76-77). Aangenomen mag worden
dat hij Cuvier briefsgewijs van zijn afwijzende reactie op zijn benoeming tot rector in
kennis stelde.
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gen toezenden. Heeft ontdekt dat zijn opvatting over de zetel van de reukzin bij
walvissen onjuist was.
73. Camper aan Cuvier. 14 maari 1814''*
Ontbreekt

19. De datering van deze brief, die het antwoord vormt op brief 72. kon geschieden aan
de hand van een zich op de achterzijde van brief 72 bevindende concept-brief Blijkens
deze concept-brief aanvaardde Camper de hem door Cuvier aangeboden hulp bij de
uitgave van P. Camper's verhandeling over walvissen.

