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B.

Theunissen

THEORIE EN PRAKTIJK VAN CUVIERS RECHERCHES SUR LES
OSSEAfENS FOSSILES
Inleiding
Zonder pioniers als Hunter, Pallas en Camper to kort te doen mag worden
gesteld dat Georges Cuvier (1769-1832) de grondlegger is geweest van de
moderne paleontologie. Zijn monumentale Recherches sur les ossemens
fossiles de quadrupedes (Parijs, 1812)' markeert het beginpunt van de
stormachtige ontwikkeling die het vakgebied in de negentiende eeuw
doormaakte. De grondslag voor dit werk legde Cuvier in 1796, in een lezing
voor het 'Institut National' getiteid "Sur les especes d'Elephans tant
vivantes que fossiles".- Door een scrupuleus gebruik van de vergelijkend
anatomische methode, door Cuvier beschouwd als de basis van de zoologie,
wist hi] allereerst aan te tonen dat de Indische en de Afrikaanse olifant tot
verschillende soorten behoorden.' De anatomische verschillen waren zijns
inziens te groot en te constant om aan omgevingsinvloeden te kunnen
worden toegeschreven. Vervolgens toonde hij, eveneens op basis van
vergelijkend anatomische gegevens aan. dat de fossiele olifant uit Siberie, de
mammoet, tot geen van beide levende soorten behoorde en dus uitgestorven
moest zijn. De mogelijkheid dat een zo groot dier als de mammoet nog
ergens op aarde zou kunnen voortleven zonder door de mens te zijn ontdekt,
achtte Cuvier uitgesloten.
Hoewel hij zeker niet de eerste was die dit probleem aansneed, mag Cuvier
toch gelden als degene die met zijn gedetailleerde en overtuigende anatomische bewijsvoering definitief de realiteit van het uitsterven van diersoorten aantoonde. Het was door dit consequente gebruik van de vergelijkend
anatomische methode dat de paleontologie in Cuviers handen kon uitgroeien tot la zoologie du passe.
Tot zover bestaan er over de betekenis van Cuviers paleontologie en over de
achtergronden van zijn succes weinig misverstanden. Dat wordt anders
1. Dc eerste editie van dit werk omvatte vier delen. Een gereviseerde en sterk
uitgebreide twcede editie verscheen in 1821-1824 in vijf delen. Al in 1825 vcrscheen van
deze twecdc editie een herdruk.
2. De lezing verscheen enkele Jaren later in druk onder de titel "Memoire sur les
especes d'elephans vivantes et fossiles", Memoircs de I'InslituiNational des Sciences el
Arts, Sciences mathematiques et physiques 2 (1799) 1-22.
3. Het onderscheid tussen deze soorten was in feite al in 1785 door Petrus Camper
aangetoond op basis van de structuur van de molaren. Cf R.P.W. Visser, "Dutch
palaeontologists of the 18th century", ./onw.v 62(1975) 125-149, m.n. 146. Cuvier baseerde
zich echtcr niet alleen op de tandstructuur maar vooral ook op dc schedelvorm.

wanneer de theorctische grondslagen van Cuviers paieontologische methode
in beschouwing worden genomen. Wetenschapshistorici hebben herhaaldelijk — en niet ten onrechte — opgemerkt dat er in Cuviers wetenschappelijke
geschriften vaak een aanzicnlijke discrcpantie bestaat tussen theorie en
praktijk. Cuviers paleontologisch werk vormt hierop geen uitzondering —
integendeel; misschien is de discrepantie hier wel het meest duidelijk. Dit
werpt interessante vragen op. Hoe zag Cuvier zelf de relatie tussen theorie en
praktijk van zijn paleontologie? Welke rol speelden zijn theoretische
uitgangspunten in de praktijk — speelden ze eigenlijk wel een rol? Op deze
en soortgelijke vragen is echter in de bestaandc literatuur geen eenduidig
antwoord te vinden. Evenmin is een van de gangbare interpretaties bevredigend te noemen. Een kritische evaluatie van het probleem lijkt daarom
gewenst. Ik wil daartoe in deze bijdrage een poging doen. Tevens zal ik aan
de hand van deze evaluatie tot een juistere analyse van de relatie tussen
theorie en praktijk in Cuviers Recherches trachten te komen. Ik zal beginnen
met een korte schets van Cuviers filosofische en theoretische uitgangspunten.•*
Theorie en methode
Cuvier stelde zich als zooloog niet tevreden met beschrijven, vergelijken en
classificeren. Zijn opvatting van de natuurlijke historic was een veel ruimere
dan die van de achttiende eeuwse systematici, zowel wat betreft inhoud als
doelstelling. Cuviers uiteindelijke doel was om de biologie eenzelfde status te
verschaffen als de fysica en de chemie. Hij was ervan overtuigd dat ook de
organische wereld een ordelijk en door wetten geregeerd geheel vormde. Het
ontdekken van die wetmatigheden beschouwde hij als de belangrijkste taak
van de natuuronderzoeker.
De niosofische basis van Cuviers onderzoek van de levende natuur werd
gevormd door het principe van de conditions d'existence. Uitgaande van een
aan Aristoteles ontleende teleologische en functionele interpretatie van de
vorm en de verrichtingen van het organisme, omschreef Cuvier de conditions
d'existence als volgt:
"L'histoire natiirelle a (...) tin principe rationnel qui lui est particulier, et qu'elle
emploie avcc avantage en beaucoup d'occasions; c'est celui des conditions d'existence,
vulgairement nomme des causes finales. Comme rien ne peut exister s'il ne reunit les
conditions qui rendent son existence possible, les differentes parties de chaque etre
doivent etre coordonnees de maniere a rendre possible I'etre total, non-seulement en
lui-meme, mais dans ses rapports avec ceux qui I'entourent; et I'analyse de ses
conditions conduit souvent a des lois generales tout aussi demontrees que celles qui
derivent du calcul ou de Pcxperience."' (cursivering in origineel)
4. Cf. W. Coleman. Georges Cuvier - zoologist. A study in the history of evolution theory
(Cambridge, Mass. 1964). hoofdstuk 2 en 3.
5. G. Cuvier, I.c ret;ne animaldislrihue ifapres son organisation..., dl. I {Parijs, 1817) 6.
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Dit noodzakelijk functioneel gel'ntegreerd zijn van het organisme leverde.in
anatomische termen vertaald, de twee anatomische regels op die de grondslag vormden van Cuviers vergelijkende anatomic. De eerste en belangrijkste regel stelde dat elk orgaan van het lichaam functioneel met elk ander
orgaan is verbonden en dat de gecoordineerde en geintegreerde verrichtingen van het organisme als geheel uit deze samenwerking tussen de organen
voortvloeien. De verklaring voor deze noodzakelijke verbondenhcid van de
organen was volgens Cuvier gelegen in hun fysiologie.
De tweede anatomische regel, vooral van belang voor de systematiek, hield
in dat er een hierarchic van organen c.q. orgaansystemen kan worden
opgesteld. Het hoogsl geplaatstc orgaan is datgene dat aan dc structuur van
de rest van het lichaam de meestc voorwaarden en beperkingen oplegt. Laag
geplaatstc organen daarentegen kunnen in een meer variabele combinatie
met andere organen een functioneel geheel opieveren. Het ademhalingsorgaan bijvoorbeeld. een hoog geplaatst orgaan. 'determineert' in hoge mate
de structuur van de rest van het lichaam; het voortbewcgingsapparaat, veel
lager in de hierarchic, doet dat veel minder. Ook hier moeten dc relaties
tussen de organen weer in fysiologische zin worden opgcvat.
Deze twee regels vormden het fundament van Cuviers zoologie. Door
consequente toepassing ervan zouden naar Cuviers stelligc overtuiging de
wetten die aan het functioneren van levende wezens ten grondslag liggen,
kunnen worden blootgelegd. Wetten, aldus Cuvier, die even goed gefundeerd en exact zouden zijn als de wetten in de fysica en dc chemie.
Ook in de paleontologie, en daarmee zijn we terug bij ons eigenlijke
onderwerp, legde Cuvier de anatomische regels aan zijn onderzoek ten
grondslag. Het grote probleem van de paleontologie was (en is) uiteraard het
veelal fragmentarische karakter van het onderzoeksmateriaal. Cuvier meende deze complicatie echter volledig te kunnen ondervangen door toepassing
van het principe van de conditions d'existence, in een speciaal aan de
paieontologische problematiek aangepaste vorm. IndcDiscourspreliminaire,^
waarmee hij zijn Recherches sur les ossemens fossiles opende, lichtte hij dit
als volgt toe:
"(...) I'anatomie comparee possedait un principe qui, bien dcveloppe, etait capable de
faire evanouir tous les embarras, c'etait celui de la correlation des formes dans les etres
organises (...) Tout etre organise forme un en.semble. un systeme unique et clos, dont
les parties se correspondent mutuellement, et concourcnt a la meme action definitive
par une reaction reciproque. Aucune de ces parties ne peut changer sans que les autres
changent aussi: et par consequent chacune if dies, prise separement, indique el donne
tous les autres."'' (cursivering B.T.)

6. Later werd de Discours in cnigszins gewijzigde vorm afzondcrlijk uitgegeven onder
de titel Discours sur les revolutions de la surface du globe (Parijs. 1821). Ik heb gebruik
gemaakt van de derde editie hicrvan uit 1825.
7. Cuvier, Discours, 95.

4
Gegeven de fysiologische wetten die de samenhang van het organisme
determineren zou dus een enkel hot, of zelfs maar een fragment ervan,
voldoende zijn om een dier in zijn geheel te kunnen reconstrueren.
Ongetwijfeld bood deze redcnering een zeer aantrekkelijk pcrspectief, maar
was zij ook tocpasbaar in de praktijk? Hoewel Cuvier er van o\ertuigd was
dat er uiteindelijk voor alle structurcle relaties binnen een organisme een
fysiologische verklaring gcvonden zou worden, moest hij toegeven dat die
verklaring in veel gevallen nog een volledig raadsel was. De oplossing voor
dit probleem zocht hij in een terugkeer naar de directe waarneming. De
anatomische relaties tussen de delen van een gegeven organisme konden
empirisch worden vastgelcgd zonder dat daartoe kennis van hun /\v/o/o,tr/sche betekenis was vereist. Deze relaties konden op hun beurt, na voldoende
bestudering van hun aard en wijze van voorkomen in het dierenrijk, worden
gegeneraliseerd tot wetmatigheden, die volgens Cuvier een net zo betrouwbare leidraad voor het paleontologisch onderzoek zouden vormen als de
fysiologische wetten:
"Cepcndant. puisque ces rapports (i.e. dc anaunnischc relaties] sonl constants, il taut
bien que'ils aient une cause suffisante: mais comme nous ne la connaissons pas, nous
devons suppleer au defaiit de la theorie par le moyen de I'ohservation; ellc nous sert a
etablir des lois empiriqucs ji.e. anatomische wellcn] qui dcviennent presque aussi
certaines que les lois rationncllcs [i.e. fysiologische wetten], quand elles reposent sur
des observations asscz repetees; en sorte qu'aujourd'hui quclqu'un qui voit seulement
la piste d"un pied fotirchu. pent en conclurc que I'animal qui a laisse cette cmpreinte
ruminaii; el cette conclusion est tout aussi ccnaine qu'aucune autre en physique ou en
morale.''"' (cursivering B.T.)

Het zal duidelijk zijn dat het gehanteerde principe in feite niets anders was
dan de eerste anatomische regel, maar nu direct vanuit de conditions
d'existence in anatomische termen vertaald, zonder tussenkomst van fysiologische causes suffisantes.
Hiermee was het theoretisch fundament van de Recherches gclcgd. Door
consequente toepassing van de lois rationncllcs en de lois empiriqucs zou uit
een willekeurig fragment het complete dier kunnen worden gereconstruecrd.
Terloops gaf Cuvier nog aan dat "un pen d'adresse de I'analogie et de la
comparaison effective'"* extra ondersteuning kon geven, maar het correlatieprincipe vormde toch het uitgangspunt voor eike reconstructie.
De discrepantie tussen theorie en praktijk
Hoe functioneerden Cuviers principes de reconstilution nu in de praktijk?
Zoals al opgemerkt is in de bestaandc literatuur geen bevredigend antwoord op deze vraag te vinden. Het merkwaardige verschijnsel doet zich
voor dat de praktijk van Cuviers paieontologische onderzoek — het
8. Cuvier. Discours. 102.
9. Cuvier. Discours. 105.
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onderzoek waarvan hij grondlegger is geweest en dat het meest heeft
bijgedragen tot zijn roem — in feite nog nauwelijks is begrepen. Op mijn
kritiek op de gangbare interpretaties met argumenten te staven zal ik ze nu
achtereenvolgens de revue laten passeren en becommentarieren. Al doende
zal ik tevens tot een betere interpretatie trachten te komen.
De oudere interpretaties van Russell en Daudin'" zal ik alleen in algemene
termen bespreken. Ze dienen inmiddels zelf in een historische context te
worden bezien en met een al te rigoreuzc benadering zou ik ze daarom
onrecht aandoen.
Russells Kantiaanse optiek en zijn duidelijke voorkeur voor de transcendente Naturphilosophie brengen hem ertoe Cuviers metafysische a priori's
volledig te onderschrijven: "Teleology in Kant's sense is and will always be a
necessary postulate of biology", aldus Russell." Zodoende kwalificeert hij
ook Cuviers correlatieprincipe, immers gerechtvaardigd vanuit de teleologische conditions d'existence, als "logically sound" en beschouwt hij het als
een doeltreffende heuristiek voor het uitvoeren van paieontologische reconstructies. Russell realiseert zich echter niet dat Cuvier zijn conditions
d'existence een ontologische status toeschreef die aan Kants teleologie geheel
vreemd was. TerwijI Kant de aanname van een doelmatigheidsbeginsel
slechts als onmisbaar heuristisch hulpmiddel zag over de ontologische status
waarvan geen zekerheid kon bestaan, ging Cuvier uit van een teleologieconcept waarvan hij de ontologische realiteit geen moment betwijfelde en
dat dus zeer letterlijk moet worden gei'nterpreteerd.
Daudins Les classes zoologiques is ondanks alle conceptuele beperkingen
nog steeds een bijzonder waardevolle en zeker de meest gedetailleerde studie
over Cuviers werk. Daudins historische analyses zijn echter onmiskenbaar
be'i'nvloed door zijn positivistisch georienteerde filosofie. In zijn bespreking
van Cuviers lois zoologiques legt hij er vooral de nadruk op dat diens
'fysiologische wetten' op de keper beschouwd niets anders waren dan
rationalisaties waarmee hij zijn werkwijze achteraf trachtte te rechtvaardigen. Cuviers fysiologische 'verklaring' van de subordination des caracteres,
zoals hij die aan zijn indeling van het dierenrijk ten grondslag legde, mist
bijvoorbeeld volgens Daudin eIke empirische basis. Zijns inziens werd deze
verklaring a posteriori geintroduceerd om de puur op intui'tie en ervaring
gebaseerde indelingshierarchie te objectiveren.''
Natuurlijk heeft Daudin in theoretische zin grotendeels gelijk. Cuviers
aanname van het bestaan van fysiologische verklaringen kwam voort uit de
conditions d'existence, uit een apriorisme dus. Weliswaar kon hij soms van
10. E.S. Russell, Form and Function. .4 contribution to the history of animal morphology
(Londen. 1916)31-44. H. T>auAm.Cuvier et Lamarck. Les classes zoologiqucs et I' idee de serie
animale (1790-1830), dl. II (Parijs. 1926) 3-68.
11. Russell. Form and Function. 35.
12. Daudin, Les classes zoologiqucs. 12-68.
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bepaalde structurcle correlaties binnen het organisme een functiebeschrijving geven. maar de ontologische status die hij deze beschrijvingen toekende
kwam voort uit zijn teleologische conceptie van het organisme en niet uit
empirische gegevens. Historisch gezien is Daudins interpretatie echter
minder bevredigend. Cuvier was en bleef overtuigd van de juistheid van zijn
theoretische beginselen. Hij beschouwde ze als de leidraad van zijn onderzoek en als de basis van zijn succes. Het subtiele samenspel van theorie en
praktijk dat we zodoende wel degelijk in zijn werk kunnen waarnemen blijft
onderbelicht wanneer wordt volstaan met de constatering dat Cuviers
theoretische uitgangspunten niet die status hadden die hij ze zelf toedacht.
Coleman, auteur van de meest gezaghebbende recente analyse van Cuviers
wetenschappelijke werk,'^ signaleert weliswaar de zojuist besproken tekortkomingen van Daudins interpretatie, maar in zijn bespreking van Cuviers
paleontologie volgt hij toch in grote lijnen Daudins voorbeeld. Volgens
Coleman bood het correlatieprincipe Cuvier in de praktijk van zijn fossielenonderzoek nauwelijks houvast. Cuvier verwarde in zijn theoretische
uitlatingen de begrippen identificatie en reconstructie, aldus Coleman. Aan
de hand van een goed bewaard gebleven skeletdeel van een nog onbekend
dier kan de paleontoloog ongeveer vaststellen wat de systematischc plaats
van het betreffende dier is, vooropgesteld dat de diergroep waartoe het
behoort systematisch voldoende bekend is. maar een reconstructie op basis
van een bot is onniogelijk. Voor zijn reconstructie was Cuvier daarom
volledig aangewezen op het zorgvuldig vergelijken van het fossielenmateriaal met recente dieren. Het correlatieprin.cipe kwam hieraan nauwelijks te
pas en kan alleen als "rationalization after the fact"'" worden gekwalificeerd. Het succes van Cuviers onderzoek is volgens Coleman dan ook niet
aan zijn theoretische beginselen te danken maar aan zijn enorme ervaring op
vergelijkend anatomisch gebied en zijn welhaast encyclopedische kennis van
het dierenrijk. Ter adstructie van zijn betoog haalt Coleman het volgende
voorbeeld aan. Toen in het fossielenrijke kalkgesteente van Montmartre een
kaak van een soort opossum werd gevonden. voorspelde Cuvier dat verdere
opgravingen ook twee os tnarsupiaux, beentjes die de buidel ondersteunen,
aan het licht zouden brengen. De voorspelling kwam uit en Cuvier
verklaarde daarop triomfantelijk dat hiermee weer een bewijs was geleverd
van de juistheid van zijn lois zoologiqucs. Coleman plaatst hierbij de
kanttekening: "But, in spite of the many protests by Cuvier claiming a new
justification of the "zoological laws", of his first principles, the fact remains
that the search for the two small bones was inspired by the previous
knowledge of their existence in the related marsupial animals"."
13. Zie noot 4. Cuviers paleontologie wordt besproken in hoofdstuk 5.
14. Coleman. Georges Cuvier. 121.
15. Coleman, Georges Cuvier. 126.
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Deze interpretatie is om verschillende redenen onbevredigend. Voordat ik
dit toelicht moet eerst een fundamenteel misverstand worden opgehelderd
dat alle wetenschapshistorici die zich met Cuviers paleontologie hebben
beziggehouden, Coleman incluis, parten lijkt te hebben gespeeld. Cuviers
spectaculaire aankondiging in de Discours preliminaire dat hij uit wat
schamele botfragmenten een hele menagerie van uitgestorven diersoorten
zal doen herleven, wordt in de Recherches zelf allesbehalve waargemaakt. Er
is geen sprake van dat Cuvier elke verhandeling begint met de van een
diersoort beschikbare overblijfselen, vervolgens met de reconstructie start en
tenslotte met het complete dier eindigt. Het merendeel van de artikelen
bestaat achtereenvolgens uit: beschrijving van het materiaal, identificatie van
de afzonderlijke stukken, vergelijking met recente soorten en bepaling van
de svstematische plaats van de fossiele soorten. En daar blijft het bij. In de
spaarzame gevallen waarin Cuvier afgebroken of ontbrekende skeletdelen in
de afbeeldingen van de stukken met een stippellijntje aanvull, doet hij dat
zonder commentaar en zonder appel aan het correlatieprincipe. Alleen de
verhandelingen over de fossiele hoefdieren Paleotherium en Anoplotherium
nemen enigszins een uitzonderingspositie in. Cuvier had van deze dieren een
enorme hoeveelheid materiaal tot zijn beschikking (fig. 1). Na een uitvoerige
bespreking van dit materiaal, in zes opeenvolgende memoircs, geeft hij in de
zevende en laatste verhandeling van enkele soorten een reconstructie van het
skelet. In de tweede editie van de Recherches (1821-1824) geeft hij bovendien
schetsen van de lichaamsomtrekken van deze dieren (fig. 2). Hij beperkt zich
hierbij echter tot die soorten waarvan hij vrij compleet materiaal tot zijn
beschikking had. Reconstructies van soorten waarvan hij slechts enkele
fragmenten bezat laat hij achterwege. Ook hier weer presenteert hij zijn
aanvullingen in stippellijntjes zonder commentaar en de reconstructies als
zodanig trouwens ook.
Andere reconstructies, zoals bijvoorbeeld die van Megatherium (een grote
Zuidamerikaanse luiaard) en van Mastodon (een tot de olifanten behorend
dier) (fig. 3), kwamen tot stand op basis van nagenoeg complete skeletten.
Het reconstrueren bestond hier dus alleen uit het in natuurlijke samenhang
weergeven van de skeletdelen.
Over het geheel genomen neemt het daadwerkelijke reconstrueren van
fossiele dieren in de Recherches dus maar een bescheiden plaats in. En in
geen enkele verhandeling pretendeerde Cuvier dat hij het complete dier bij
wijze van spreken kon laten materialiseren door de fragmenten met de
toverstok van het correlatieprincipe aan te raken.
Coleman geeft nergens te kennen dit verschil tussen Cuviers claims in de
Discours en het werkelijke onderzoek in de Recherches te hebben doorzien —
hij spreekt consequent van 'reconstructies' — en zijn interpretatie lijkt er in
belangrijke mate door beinvloed. Nadat hij heeft vastgesteld dat Cuviers
reconstructieprincipe in feite op een verwarring van identificatie en recon-

Fig. 1. Een bijna compleet en grotendeels nog gearticuleerd skelet van Paleotherium.
het in het sediment werd aangetrolfen. Uit Cuvier. 1812.
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Fig. 2. Cuviers reconstructie van de lichaamsomtrekken van Paleotherium
Uit Cuvier. 1821-1824.

magnum.
',
,

9

.„.;,:/

\/!.</oot'vrf^

i^

f

Fig. 3. (.'uviers reconstructie van het skelet van Af(7.tM(/o/i. Uit Cuvier. 1812.
Structie berust, gaat hij er verder van uit dat de correlatiewet slechts een zeer
ondergeschikte rol kan hebben gespeeld in Cuviers werk — d.i., in Colemans
interpretatie, het vervaardigen van reconstructies. Hierdoor ziet hij volledig
over het hoofd dat de correlatiewet, op een andere wijze dan als abstract
reconstructieprincipe, door Cuvier wel degelijk in de praktijk van zijn
onderzoek werd aangewend. Nemen we het voorbeeld van de opossum.
Uiteraard was het zoeken naar de os marsupiaux ge'i'nspireerd door Cuviers
kennis van de anatomic van de buideldieren, maar dit gegeven is allerminst
in tegenspraak met Cuviers beroep op de lois zoologiqucs. Cuvier erkende
immers dat hij vaak zijn toevlucht moest nemen tot empirische correlaties
waarvan de fysiologische causes suffisantes nog onbekend waren. Voor
Cuvier golden deze correlaties, juist omdat ze zijns inziens een fysiologische
oorzaak moesten hebben, net zo goed als lois zoologiqucs als de lois
rationelles, de fysiologische wetten, Kortom, er is geen enkele reden om
Cuvier hier het recht te betwisten, zoals Coleman lijkt te doen, van een
toepassing van het correlatieprincipe te spreken.
Rudwick, die zijn interpretatie van Cuviers paieontologische methode
voornamelijk aan Colemans studie lijkt te hebben ontleend, schuift Cuviers
lois zoologiqucs eveneens naar de achtergrond. In The Meaning of Fossils'^
16. M.J.S. Rudwick, The Meaning of Fossils. Episodes in the History of Palaeontology
(Londen, 1972), hoofdstuk 3.

haalt hij eveneens het opossum-voorbeeld aan en met betrekking
tot Cuviers 'voorspelling' van de buidelbeentjes stelt hij dan vast: "The
prediction (...) was grounded more in a comparison with the living
marsupials of America and Australia than in a functional correlation with
the marsupial pouch".'' Rudwick gaat hier dus volledig voorbij aan het feit dat
Cuvier het probleem van de ontoereikendheid van zijn fysiologische kennis
opioste door gebruik te maken van de empirische, anatomische correlaties.
De praktijk
Zoals het boven besproken voorbeeld al aangeeft maakte Cuvier dus in zijn
Recherches wel degelijk van het correlatieprincipe gebruik. al was het dan
ook geen abstract beginsel waarmee langs deductieve weg reconstructies tot
stand gebracht konden worden. Voor Cuvier waren het de lois zoologiqucs
die een zoologie du passe mogelijk maakten. Ik zal dit nu lets uitvoeriger
aan de hand van enkele voorbeelden toelichten.
Allereerst lag het correlatieprincipe impliciet ten grondslag aan de identificatie van uitgestorven dieren aan de hand van hun fossiele resten. Het
identificeren van een dier op basis van een deel ervan was voor Cuvier een
pars pro toto redenering die zijn rechtvaardiging vond in het correlatieprincipe. Zoals het voorbeeld van de opossum aangeeft werden hierdoor
ook voorspellingen mogelijk. In de praktijk bleek deze mogelijkheid tot
voorspellen vaak essentieel. Het correlatieprincipe behoedde Cuvier voor
het gevaar dat hij onbestaanbare fantasiebeesten zou creeren door het
combineren van skeletdelen van totaal verschillende dieren. In een en
dezelfde vindplaats en in willekeurige opeenhopingen aangetroffen fossielen
kon hij zodoende in het beste geval tot op de soorten onderscheiden.
Omgekeerd kon hij zo fossielen uit verschillende vindplaatsen combineren.
In al deze gevallen vormde het correlatieprincipe zowel de leidraad als de
rechtvaardiging van zijn onderzoek. Met name de legitimerende functie van
het correlatieprincipe mag niet worden onderschat. Cuviers Recherches
vormden het eerste groot opgezette werk waarin de paleontologie als
afzonderlijke discipline met een eigen vraagstelling en methode werd
gepresenteerd. Een rechtvaardiging van de gevolgde werkwijze was daarom
alleszins op zijn plaats.
Om het functioneren van het principe aan de hand van een concreet
voorbeeld duidelijk te maken. zal ik lets nader ingaan op Cuviers onderzoek
van de mosasaurusresten uit de St. Pietersberg (fig. 4).
Het dier dat wij nu als Mosa.'saurus hoffmanni kennen werd in 1801 door
Adriaan Gilles Camper voor het eerst correct beschreven.'* Met name op
17. Rudwick. The Meaning of Fossils. 113-115.
18. A.G. Camper, "Sur les ossemens fossiles de la Montagne de St. Pierre a
Maestricht", Journal de Physique ... 51(1800) 279-287.
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Fig. 4. De schedel van Mosasaurus. vergeleken met die van verscheidene hagedissen.
Uit Cuvier. 1812.
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basis van de kenmerken van de schedel en de kaken kwam Camper tot de
conclusie dat het dier als een uitgestorven hagedis moest worden beschouwd, verwant aan de tegenwoordige varanen. Cuvier verklaarde zich
met deze interpretatie accoord. Maar toen Cuvier enige tijd later zelf de (uit
een andere vindplaats afkomstige) wervels van Mosaurus ondcrzocht schreef
hij ze in eerste instantie aan een reu.sachtige vis toe — overigens een niet
geheel onbegrijpelijke vergissing. Camper verzettc zich echter resoluut tegen
deze interpretatie en geruime tijd bleven de meningen tegenover elkaar
staan. De oplossing van het dilemma vond Cuvier uiteindelijk door een
studie te maken van verscheidene recente hagedissoorten. Hierdoor kwam
hij tot het inzicht dat er binnen de hagedissen eenzelfde combinatie van
schedel- en wervelkenmerken voorkomt als bij de mo.saurus. Deze correlatie
eenmaal geconstateerd, sloot Cuvier zich bij Campers opvatting aan dat
schedel en wervels wel degelijk van hetzelfde, hagcdisachtige dier afkomstig
waren."
Omgekeerd werkte het correlatieprincipe \anaf dat moment ook beperkend.
Toen Camper Cuvier in 1812 een manuscript ler publicatie aanbood, waarin
hij enkele naar zijn mening zeer opvallende overcenkomsten van de schedel
en de wervels met die van krokodillen beschreef, weigerde Cuvier het
manuscript in deze vorm openbaar te maken. Hij hield Camper voor dat het
in strijd zou zijn met de lois zoologiqucs wanneer een dier kenmerken van
zo uiteenlopende dieren als hagedissen en krokodillen zou vercnigen. Omdat
het eerdere onderzoek had uitgewezen dat de schedel en de wervels op
hoofdpunten met die van hagedissen overeenkwamen, achtte hij het uitgesloten dat Mosaurus daarnaast ook nog belangrijke kenmerken van krokodillen zou vertonen:
"fU]nc pareillc ressemblance aurait etc si contraire aux loix zoologiqucs, qu'il faudrait
presque rcnoncer a etablir de ces loix. si elle etait aussi forte qu'elle le parait dans
voire redaction"-".

schreef hij aan Camper. Zijns inziens berustte diens interpretatie gedeeltelijk
op een onjuiste determinatie van enkele botfragmenten en gedeeltelijk op
een overschatting van het systematischc belang van bepaalde kenmerken.
Camper accepteerde Cuviers kritiek en in dc uiteindelijk gcpubliceerde
verhandeling wordt dan ook met nadruk gesteld dat de mosasaurus op alle
hoofdpunten met de hagedissen overeenkomt en in enkele secundaire
kenmerken een zekere gelijkenis met de krokodillen vertoont.-^'
19. Zie B. Theunissen. "Dc briefwisseling tussen A.G. Camper en G. Cuvier",
Tijdschrifl voor de Geschiedenis der Gcneeskunde. Naluurwelenschappen. Wiskunde en
Techniek 3(1980) 155-177, m.n. 167-170.
20. Zie Theunissen, "De briefwisseling". 176.
21. A.G. Camper. "Memoire sur quelques parties moins connues du squelette des
Sauriens fossiles de Maestricht", Paris, Annates du Museum National d'Hisloire Naiurelle
19(1812) 215-241. m.n. 237.
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Cuviers lois zoologiqucs functioneerden dus wel degelijk, ook in de praktijk
van het onderzoek. De opvatting van Coleman en Rudwick dat Cuviers
succes niet aan een abstract correlatiebeginsel te danken was maar aan zijn
zorgvuldige vergelijking van het fossielenmatcriaal met recente dieren, is
naar onze huidige begrippen juist, maar mist historisch gezien volledig de
kern. Voor Cuvier werd dit vergelijken juist geleid en gelegitimeerd door het
correlatieprincipe. In zijn ogen hadden dc lois empiriqucs. de puur empirische anatomische correlaties, een zclfdc status als de lois rationelles. de
wetten die deze correlaties in fysiologische termen beschreven.
Natuurlijk had het correlatieprincipe beperkingen, ook voor Cuvier. Het
functioneren ervan hing geheel af van het beschikbaar zijn van 'modellen' in
de recente dierenwereld. Zodra die modellen te kort schoten of ontbraken
was Cuvier volledig aangewezen op zijn intuitie en ervaring. Zo kon hij
bijvoorbeeld bij zijn beschrijving van Paleotherium als afzondcrlijk genus
gebruik maken van bestaandc modellen zoals dc tapir en het paard, en aldus
tot een conclusie komen omtrent de systematischc plaats van het dier. Voor
het uitsplitsen van de verschillende soorten, waarvan de fossielen veelal
willekeurig door elkaar in het sediment waren aangetroffen, was uiteraard
geen model beschikbaar. Hierbij was Cuvier dan ook grotendeels aangewezen op enerzijds factoren als de grootte- en aantalsverhoudingen van de
fossielen en toevalsvondstcn van nog gearticulcerde skeletdelen, en anderzijds op gezond verstand, feeling en zeker ook gokwerk. Zoals al uiteengezet
onthield Cuvier zich in de Recherches wijselijk van pogingen tot reconstructie op basis van het correlatieprincipe. In de gevallen waarin hij wel een
(gedeeltelijke) reconstructie ondernam speelden de zojuist genoemde factoren zeker een minstens even belangrijke rol als de lois zoologiqucs. En
uiteraard was ervan de deductieve reconstructies. zoals hij die in de Discours
omschreef, in de praktijk geen sprake.
Nog sterker zouden deze beperkingen aan het licht zijn getreden indien
Cuvier al in een vroeg stadium van zijn paleontologisch onderzoek geconfronteerd zou zijn met fossiele fauna's waarvoor thans levende dieren veel
minder bruikbaar zijn als model. De enkele fragmenten van Dinosauria die
hij tegen het einde van zijn leven onder ogen kreeg stelden hem bijvoorbeeld
al meteen voor aanzicnlijke problemen.'"
Beperkingen had het correlatieprincipe in de praktijk dus zeker. En hoewel
Cuvier er het volstevertrouwen in bleef houden merktehij zelf toch ook op dat
"un peu d'adresse de I'analogie et dela comparaison effective" bij zijn werk niet
volledig gemist kon worden.-'

22. Zie .l.B. Delair and W.A.S. Sarjeant, "The earliest discoveries of dinosaurs", Isis 66
(1975) 5-25.
23. Cuvier. Discours, 105.
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De status van dc methode
Ondanks die beperkingen en ondanks enkele flagrante missers waren
Cuviers Recherches in de ogen van zijn tijdgenoten een overweldigend
succes. Ook tenigblikkend kan het belang van Cuviers herculesarbeid voor
de ontwikkeling van de paleontologie tot zelfstandige discipline nauwelijks
worden overschat. Niettemin is het onjuist het succes of het wegbereidende
karakter van het werk als toetssteen te nemen voor een analyse van het
functioneren van Cuviers reconstructieprincipes. In 7'\]n L'ordre et le temps^*
lijkt Balan dit echter wel te hebben gedaan. Balan onderzockt in zijn studie
de conceptuele ontwikkeling van de negentiende eeuwse vergelijkende
anatomic en morfologie in relatie tot statische en dynamische opvattingen
van het organisme. Hij schenki daarbij bcvvust minder aandacht aan
biografische aspecten. de historische context en de puur historische ontwikkeling van de behandelde ideeencomplexen. In een dergclijkc benadering
liggen voetangels en klemmen besloten, en mijns inziens is Balan er in elk
geval in zijn analyse van Cuviers paleontologie niet in geslaagd ze te
ontwijken. Balan zoekt — en vindt — de verklaring voor het succes en het
belang van de Recherches uitsluitend in Cuviers theoretische en methodologische uitgangspunten. Impliciet betekcnt dit dat hij de lois zoologiqucs een
belangrijke plaats toekent in de praktijk van Cuviers onderzoek — terecht,
naar mijn idee. Maar Balan gaat veel verder. TerwijI Coleman Cuviers
theoretische uitlatingen over zijn paieontologische methode afdoet als
"rationalizations after the fact", bewandelt Balan exact de omgekeerde weg
en rationaliseert hij bij wijze van spreken elke handeling die Cuvier verricht
tot een toepassing van de lois zoologiqucs. Onomwonden stelt hij dan ook:
"[P]our retablir une physionomie d'une espece perdue, il n'est qu'une
methode: celle de Cuvier".'^
Het spreekt welhaast vanzelf dat Balan, om tot deze conclusie te kunnen
komen, Cuviers correlatieprincipe moet reduceren tot een puur heuristisch
hulpmiddel met een veel ruimere definitie en een veel uitgebreider
toepassingsgebied dan Cuvier zijn principe ooit toebedacht. In feite definieert Balan het beginsel zo ruim en pragmatisch dat het nagenoeg synoniem
wordt met alles wat onder de paieontologische methode kan worden
verstaan. Mijns inziens overschat hij hiermee de kracht van het principe aan
de ene kant, terwijl hij het aan de andere kant grotendeels van zijn eigen
inhoud berooft. Voor Cuvier had het correlatieprincipe wel degelijk beperkingen. Het feit dat hij reconstructiepogingen op basis van zeer incompleet
fossielenmatcriaal liever geheel en al achterwege liet is hiervan het duidelijkste bewijs. Belangrijker is echter nog. dat Balan de filosofische achtergrond
24. B. Balan. L'ordre el le temps. L'anatomie comparee et l'histoire des vivants au XIXe
siecle (Parijs, 1979) 393-430.
25. Balan, L'ordre et le temps, 418.
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van Cuviers zoologische wetten uit het oog verliest. Het correlatieprincipe
was voor Cuvier veel meer dan een heuristisch hulpmiddel. Als afgeleide van
dc teleologische conditions d'existence vormden de lois zoologiqucs een mes
dat aan twee kanten sneed: ze fungeerden niet alleen als leidraad van zijn
onderzoek, maar ook als rechtvaardiging. Het feit dat Cuvier zijn zoologie
du passe aan de hand van zijn zoologische wetten kon legitimeren is een
historisch gezien uiterst belangrijk aspect dat in Balan's interpretatie
volledig naar de achtergrond verdwijnt.
Het is daarom goed om tot besluit terug te komen op de status die Cuvier
zijn zoologische wetten toeschreef Al diverse malen is vastgesteld dat
Cuvier de verwachtingen die hij in de Discours wekt allerminst waarmaakt.
Nergens in de Recherches wordt aan de hand van een bot een compleet dier
gereconstruecrd. Het merendeel van de verhandelingen heeft zelfs met
reconstructie helemaal niets van doen. Vanwaar dan toch Cuviers boude
uitspraken in de Discours?
Allereerst kunnen Cuviers uitlatingen mijns inziens worden beschouwd als
een voorbeeld van zijn grote gevoel voor publiciteit en zelfpromotie. Cuvier
schetst in de Discours een zeer aantrekkelijk en sterk tot de verbeelding
sprekend pcrspectief. Het heeft zijn uitwerking als zodanig ook niet gemist.
Tot op de dag van vandaag dankt Cuvier immers een groot deel van zijn
roem aan zijn imago van de man die bij wijze van spreken aan een graat
genoeg had om een hele vis te voorschijn te roepen en die uit wat
botfragmenten een hele fossiele fauna kon doen herleven. Zelfs wetenschapshistorici hebben zich hierdoor tot op zekere hoogte laten misleiden,
getuige het ongenuanceerde gebruik van het begrip 'reconstructie'. In een
kritische analyse van de biografische traditie rond Cuvier stelde Outram
enkele jaren geleden vast dat het door Cuvier bewiist in zijn publieke optreden en zijn levensstijl uitgedragen beeld van zijn persoonlijkhcid een onmiskenbare, zij het nog onvoldoende onderkende invloed heeft gehad op de
totstandkoming van ons huidige Cuvierbeeld.'^ Outram richt haar waarschuwingen vooral aan het adres van Cuviers biografen. maar blijkbaarzullen
ze door de navorsers van Cuviers wetenschappelijk werk evenzeer ter harte
genomen moeten worden.
Een andere vraag is echter of Cuviers uitspraken in theoretische zin serieus
genomen moet worden. Moeten we zijn uitlatingen uitsluitend zien als een
pakkende, zij het misleidende reclameslogan — als een sofisme waaraan hij
zelf nooit een moment geloof hechtte, zoals zijn opponent De Blainville het
uitdrukte?-^' Of schetst Cuvier in de Discours een situatie die weliswaar nog
26. D. Outram, "Scientific biography and the case of Georges Cuvier: with a critical
bibiography". History of Science 14(1976) 101-137.
27. H.M. Ducrotay de Blainville, Histoire des sciences de I'organisation et de leur
progres, comme base de la philosophic, dl. Ill (Parijs, 1847) 388-411.
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niet was bereikt, maar die hij allerminst onbereikbaar achtte?
Op gocde gronden kan aan dc laatste interpretatie de voorkeur worden
gegeven. In zijn filosofische en theoretische uiteenzettingen spreekt Cuvier
steeds weer de overtuiging uit dat de levende natuur, evenals de levcnloze,
een ordelijk. door cxacte wetten geregeerd geheel vormt waarin niets aan het
toeval wordt overgelaten en elke chaos slechts schijnbaar is. Zoals dat in de
fysica en de chemie al was gebeurd zou empirisch onderzoek ook in de
biologische wereld wetten aan het licht brengen. "qui sont d'une necessite
egale a celle des lois metaphysiques ou mathematiques".'*' Uitgaande van zijn teleologische opvatting van het leven geloofde Cuvier
dan ook dat de samenhang tussen de delen van het organisme door
exacte wetten werd gedeterminecrd. En ongetwijfeld zouden al deze correlatiewetten stuk voor stuk door empirisch onderzoek kunnen worden blootgelegd. In een van zijn paieontologische verhandelingen merkt Cuvier bijvoorbeeld op:
"il n'est aucune science qui ne puissc dcvenir presque geonietrique: les chimistes I'ont
prouve dans ces dcrnieres temps pour la leur: ct j'espere que le temps n'est pas eloigne
oil Ton en dira autant des anatomisies".-'

Cuvier beweerde nooit met zoveel woorden dat de biologische wetten,
evenals die in de fysica, in een mathematische vorm gegoten zouden kunnen
worden'" — ook uit bovenstaand citaat mag dat niet worden afgeleid —
maar wel zouden ook de biologische wetten een verklarende en voorspellende waarde hebben en simpel, exact en rationed zijn.
Tegen deze achtergrond wordt duidelijk dat Cuvier in de Discours inderdaad
een ideaalbeeld schetst. Met voldoende kennis van de wetten waaraan de
functionele relaties binnen het dierlijk organisme voldoen, moet het mogelijk zijn grotendeels langs deductieve weg tot exacte reconstructies van
uitgestorven dieren te komen. Cuvier was er zich terdege van bewust dat hij
hiertoe in de Recherches nog niet in staat was, maar dit ondermijnde zijn
vertrouwen allerminst. Illustratief hiervoor is het feit dat hij de Recherches
opdroeg aan de determinist Laplace. En ook de retorische vraag die hij in de
inleiding van de Discours stelde spreekt boekdelen:
"pourquoi l'histoire naiurelle n'aurait-elle pas un jour son Newton'*""

28. G. Cuvier. Lefons d'anatomie comparee. d\.\ (Parijs. 1800) 47.
29. G. Cuvier. "Memoire sur le squelette presque enlier d'un petit quadrupede du
genre de Sarigues...". Paris. Annates du Museum National d'Hisloire Naiurelle 5(1804)
277-292. m.n.'292.
30. Cf M. Foucault, "La situation de Cuvier dans l'histoire de la biologie". Revue
dHistoire des Sciences 23(1970) 6.3-92, m.n. 76-81.
31. Cuvier. Discours. 4.
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SUMMARY
Theory and practice of Cuvier's 'Recherches .sur les ossemens fossiles'
The capital importance of Cuvier's Recherches .sur les ossemens fossiles (1812) for the
development of palaeontology has always been duly acknowledged, but no satisfactory analysis of Cuvier's palaeontology has appeared as yet. In this paper, the
interpretations of Russell. Daudin, Coleman. Rudwick and Balan are shown to be
defective. The.se authors either overrated or underestimated the role Cuvier's anatomical rules played in his palaeontological research. It is argued that for Cuvier. the
anatomical rules, especially the rule of the correlation of parts, were an indispensable
guide to the study of fossils. However, they were not used as abstract principles of
reconstruction. The reconstruction of extinct animals has been incorrectlv labeled the
piece de resistance of the Recherches. Most memoirs deal only with the identification,
description and classification of fossil remains, and it was mainly on this level that
Cuvier applied his anatomical rules.
Further, the philosophical and theoretical background of Cuvier's anatomical rules
and his palaeontological method are discussed. It is pointed out that, however
conspicious the discrepancy between Cuvier's theoretical claims and his actual
investigations may be. this does not imply that theory and practice of Cuvier's
palaeontology are incompatible.

