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Pierre-Louis de Maupertuis (St. Malo 1698 - Basel 1759), voor-
naam geleerde uit de Franse Siecle de Lumiere, die ook een rol speclde 
in de Duitse Aufklarung. is vooral bekend door zijn geschriften over 
wiskunde, natuurkunde en astronomie. 

Hij was een merkwaardig man : zeer begaafd. nogal onstandvastig, 
een tikje kwerulant, reiziger. intrigant, en middelmatig schrijver. Dit laat-
ste volgens de niet helemaal onbillijke apprcciatie van Voltaire (1), die 
hem in een satirischc diatribe met de bijnaain van Docteur Akakia be-
stempelde. 

De veelzijdigheid van deze bel esprit leidde hem tot de studie van 
biologische problemen, die te gelegener stond de aandacht van zoekende 
geesten opeisten. Voor een bioloog kan hij niet doorgaan, doch hij leefde 
in een tijd en in een omgeving die niet vreemd hleef aan wat in akademies 
en andere geleerde genootschappen voor bespreking ter tafel kwam. 

Maupertuis was bovenal fysisch ingesteld; zijn aanleg; zijn oplei-
ding en zijn werkzaamheid maken dat duidelijk. Men kon hem moeilijk 
iets wijsmaken dat niet met fysi.sche middelen kon waargenomen worden; 
voor intuitie stond zijn geest niet open, voor induktie wat meer, want die 
lag in de lijn van zijn wiskundigc geaardheid. 

Als natuurkundioe voelde hij zich aangetrokken door Descartes 
(1596-1650), die het heelal als een groot uurwerk beschouwde en, voor 
zover deze Franse voorloper van het achttiende-eeuwse rationalisme zich 
met biologic inliet, in de studie van de levensverrichtingen de iatro-meka-
nika en de iatro-fysika aankleefde, 

Beschouwd in het licht van deze prolegomena, moet het niet verwon-
deren dat Maupertuis zich tot de studie van een biologisch onderwerp liet 
verleiden, en o.m. een Systeme de la Nature ontwierp (2). Hij noemde 
dat geschrift een «essai» over de vorming van de georganizeerde licha-

(1) Ocuvrcs Compl, ed. 1771, XV. 455-466. 
(2) Oeuvrcs, ed 1756, II, 137-168. 
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men. Deze proef formuleert hij in 67 stellingen waar wat van alJes tussen-
in zit. Zijn stellingen betekenen in hoofdzaak een sprong vanuit het anor-
ganische naar het organische, er wordt een brug gelegd van het levcnloze 
naar het levende, er worden fysische wetten en chemische verschijnsclen 
in de beschouwingen over planten- en dierenwereld overgenomen. 

De metafysika en de godsdienst worden uit Maupertuis' systcem 
opzettelijk geweerd. Hij aanvaardt niet, op grond van zijn religieuze over-
tuiging, dat de dingen hun eerste oorsprong alleen aan de wetten van de 
natuur en aan de eigenschappen van de stof te danken hebben; alles werd 
uit het niet geschapen en gevormd door een opperwezen. Maar een-
maal de wereld als gevormd aanvaard, vindt hij er geen graten in de 
wetten op te sporen die de Schepper heeft bevroet om zijn werk in stand 
te houden, noch de middelen te onderzoeken die Hij gebruikt heeft om 
de sterfelijke cnkelingen van mens en dier te vermenigvuldigen (stelling 
27). Binnen die grenzen schrijft Maupertuis aan de rede een onbeperkte 
macht toe. Hierin was hij een echt Cartesiaan. 

Deze en tal van andere Cartesiaanse tema's vindt men ook terug in de 
brieven die Maupertuis vanuit verschillende plaatsen naar vrienden 
schreef, meer in het bijzonder vanuit Berlijn waar hij, vanaf 1745, verbleef 
in de hof- en akademiekringen, die rondom de verlichte vorst-despoot Fre-
derik de Grote floreerden (3). 

In het bijzonder betreedt Maupertuis het terrein van de biologic in 
een traktaat waar hij de bevreemdende naam van Venus Physique aan 
geeft (4). 

Met het epiteet «fysisch» wil hij dadelijk illustreren hoe hij het gehele 
probleem in al zijn aspekten zal beschouwen, d.i. door alleen rekenschap 
te houden van fysische wetten, chemische proeven, zoologische en bota-
nische observaties, medische ervaringen, kortom van alles wat ondcr het 
bereik van de zinnen valt, en uitsluitend van dat. 

Met Venus bedoelt Maupertuis al datgene dat zich afspeelt met en 
rend de geslachtelijke liefde en de geslachtsdaad, haar doel, haar meto-
diek en haar gevolgen voor het instandhouden van de enkeling in het 
bijzonder, en van de menselijke maatschappij in het algemeen, in heden 
en toekomst. 

Maupertuis verklaart met de Venus Physique geen opdracht te ver-
vullen, hij is geen moralist, wel een in alles belangstellend geleerde die 
zich alleen uit universele nieuwsgierigheid bezighoudt met een aangele-

(3) Oeuvres, II, 187-333; 346-398. 
(4) Oeuvres, II, 3-133. 
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genheid, die niemand van zijn geestelijke geaardheid op dat ogenblik 
onverschillig liet. 

AUe beschikbare gegevens kent hij, de fudamenteelste uit de Oudheid 
en de Renaissance, ook de recentste. Hij poogt een synthese te maken 
na het terrein te hebben verkend, Niets wordt veronachtzaamd, alles 
wordt kritisch afgewogen. 

De Venus Physique verscheen in het jaar 1745, kort voordat Mau
pertuis Frankrijk voor Berlijn had verlaten, en in afwachting van dat 
vertrek. Het werk was een afwisseling voor zijn fysische en astrono-
mische bedrijvigheid, of beter een verruimde konkretizering van wat hij, 
fragmentair en sporadisch, in de loop van voorgaande jaren bij allerlei 
proeven op dieren en waarnemingen uit de natuur had opgetekend en ge-
publiceerd. 

Hij had n.m. in de verhandelingen van de Academic des Sciences, 
waar hij een aktief lid van was, meer dan een bijdrage geschreven over 
salamanders en schorpioenen, over de menselijke stem, tussen allerlei 
onderwerpen van lichtbreking en akoustiek. Hij luisterde in het geleerde 
gezelschap naar de uiteenzettingen en betwistingen van de biologen. Zijn 
belangstelling was zo ruim dat hij ook seceermes en pincet ter hand nam. 
Met de loep keek hij naar de vleugels van insckten, een tulpenbol peu-
terde hij uitcen, hij zocht naar de eitjes in de bulk van padden en kreef-
ten, hij observeerde het ontwakende leven in kikkerdril, hij speurdc naar 
de giftkher van de schorpiocn, hij Icgde een druppeltje mannehjke en 
vrouwehjke afscheiding ondcr de mikroskoop om zijn ogen de kost te ge-
ven, op zoek naar Leeuwenhoeks zaaddiertjes. 

Al dat kon een man met wakkere en universeel gerichte geest als 
Maupertuis niet onbewogen laten. Hij was toch ook naar Lapland gereisd 
om het noorderlicht te bestuderen. de paraJaksen van de maan te bere-
kenen, de afplattingen van de aardbol in cijfcrs en graden vast te leggen. 
En had hij niet tegelijkertijd planten, dieren en mensen op hun fysische 
eigenschappen scherp geobserveerd ? Dat zo'n man interesse opbracht 
voor wat bij de door hem gedefinieerde Venus omgaat moet niet ver-
wonderen. 

Wat meest zijn natuurwetenschappelijke nieuwsgierigheid had ge-
prikkeld was een zogenaamde witte neger, een kind van 4-5 jaar met een 
min of racer vale huid, maar met al de somatische kenmerken van de 
neger, waarvan men met zekerheid bewecrde dat hij geboren was uit echte 
negerouders, en die in 1744 te Parijs was te zien geweest (5). 

(5) Oeuvres, II, 115. 
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Een tweede vaststelling, die al zoveel andcren had gefascineerd, was 
de gelijkenis van de kinderen met hun ouders, hetzij met de vader, hetzij 
met de moeder, hetzij met allebei of met een van de grootoudcrs. De 
verklaringen die voor dat feit van de alledaagsc ervaring gegeven werden, 
voldeden hem niet. 

Het voorkomen van menselijke en andere monsters stelde Maupertuis 
voor een vraagteken, en de antwoorden die er op gegeven werden bevre-
digden hem allerminst. Voorts stelden hem de zwangerschapslusten, die 
een somatisch merkteken op de vrucht zouden nalaten waarvan de vorm 
herinncrde aan wat de moeder bij voorkeur begeerde, tegenover een 
vraag waarop zijn fysisch ingestclde geest geen antwoord had. 

Hij drong nog dieper door in de kern van de genetika, en vroeg zich 
af hoe sinds het bestaan van het ondermaanse leven, mensen van ver
schillende fysische geschapenheid uit een blank paar konden voortkomen. 
En hoe verklaren dat, bij dieren en planten, opeens nieuwe soorten te voor-
schijn treden ? En hoe is het mogelijk, dat in een familie een lichamelijke 
eigenschap opduikt waravan generaties her, geen spoor te vinden is. Hij 
vroeg zich af waarom de kleine voetjes van de Chinese vrouwen, een 
eeuwenoude etnische verminking, nooit erfelijk worden. En waarom de 
staart bij de mens vcrdwcnen is, terwijl het orgaan bij de zeer jonge 
vrucht nog duidelijk merkbaar blijft. Voor zijn geest rijst, als een Baby-
lonische torcn van verwarring, de onafzienbare varieteit van planten en 
dieren op. 

Deze en al de andere problemen, die hij gesteld zag en zichzelve stelt, 
waren het gevolg van eigen waarneming. Hij ontsnapt niet aan een in-
geboren drang tot induceren van het bijzondere tot het algemene. Be-
smet als hij is met de Cartesiaanse twijfel, wil Maupertuis naar een ant
woord op zoek gaan, zonder al te veel rekening te houden met de resul-
taten van het verleden. doch liefst geheel zelfstandig, en volkomen op-
nieuw, voor eigen rekening. 

In hem leeft een metodische twijfel. Zonder het uitdrukkclijk te be-
klemtonen. en in de verklaring die hij voor dit alles opstelt, ligt onzeker-
heid, al ligt er ook dit onloochenbaar cachet op, namelijk dat elk ge-
beuren in de stof, substraat van de wetten der genetika en der ontwikke-
lingsgeschiedenis, mechanisch verloopt. Vlak in het midden van de veel-
kleurige mozaiek van biologische problemen geplaatst, en die hij alle naar 
een grondtema wil terugvoeren, speurt hij de oudere en de recente litera-
tuur af, als vertrekpunt naar een mogelijk geachte algemeen geldcnde 
oplossing. 
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Voorop stelt hij het probleem te willen benaderen als een naturalist, 
niet als een metafysicus (6). Aan anderen wordt de zorg overgelaten te 
zeggen wat de ziel is, hem interesseert het alleen de oorsprong van ons 
lichaam te kennen en de verschillende staten waar het door gepasseerd 
is, voordat het de staat waarin het thans is, bereikt heeft. Hoe wordt 
het kind in de school van de moeder gevormd ? W a a r komt het, fysisch, 
vandaan ? Naar het hoe van de generatie moet door vergelijkend onder-
zoek in de inwendige delen zowel bij zoogdicren, als bij vogels, vissen 
en insckten gespeurd worden. 

De ouden meenden dat de foetus in de baarmocder gevormd werd 
uit de vermenging van de vochten die elk van de twee geslachtspartners 
bij de geslachtsdaad uitstort. Hoe ? Door een soort generatief vermogen? 
Aristoteles, niet minder dan zijn tijdgenoten, was in verlegenhcid ge-
bracht, en zei dat de man de vorm aanbrcngt, terwijl de vrouw de ma-
teric verschaft. Wazig, onbcpaald, vaag. 

Eeuwen lang werd deze opvatting gehuldigd, tot wanncer de anato-
men in de ovaria van de zoogdicren, de analogen van eicrstokkcn van 
vissen en vogels hadden crkend. Metcen vcrviel de oude binaire tcoric; 
men poneerde dat de vruchtbaarheid uitsluitend het voorrecht van de 
vrouw was en dat de foetus met al zijn delen, in elk van de eitjes waaruit 
hij zich ontwikkclt, reeds volkomen, hoe klein ook, gepreformeerd is. Er 
zijn eitjes die alleen mannetjes bevatten en andere die slechts meisjes be-
vatten. In de eitjes waren dus voor de komende eeuwen al de individuen, 
de ene in de andere, in steeds klcincrc afmetingen, aanwezig (preforma-
tie). Precics zoals in een eikel is die kleinheid geen hindcrnis voor de 
natuurwetten. krachtens dewelke de kiem zich tot een majestatische boom 
zal ontwikkelen. 

De stuwende geest voor de potentiele krachten die het ingewikkelde 
raderwerk in beweging brengen, ligt in de vloeistof welke door de man 
met zoveel wellust wordt uitgestort. 

De zevcntiende en achttiende eeuwen brachten cnkele zeer funda-
mentele waarnemingen aan die op het vormelijke karakter van de ge
slachtsdaad en haar gevolgen, een ander licht zouden werpen. Vooral 
Nederlanders hebben daartoe bijgedragen. Eerst moet Antoni van Leeu-
wenhoek (1632-1723) vermeld, voorts Jan Swammerdam (1637-1680) 
en Filips Verheyen (1648-1710), zonder Jan Ham (1650-1723) en 
Regnier de Graaf (1641-1673) te vergcten, en de natuur -en sterrenkun-
dige, alter ego van Maupertuis, Nikolaas Hartsoeker (1656-1725). Zeer 

(6) Venus phys.; 5-9. 

185 



belangrijkc referenties geen eveneens terug op William Harvey (1578-
1657), en de Italianen Ant. Vallisnieri (1662-1730) en Fr. Redi (1626-
1668). Bij alien heeft Maupertuis zijn licht opgestoken. behalve bij de 
laatste twee. 

De ontdekking in het mannelijke zaadvocht van ontelbarc, zeer bc-
weeglijke elementen die voor kleine dicrtjes, wormpjes of visjes worden 
genomen. zette de gevestigde opvattingen overhoop. ook diegcne, welke 
sinds William Harvey in zijn De Animalium Generatione (1651) werden 
voorgehouden. en die nog duidelijk de stempel van de scholastiek dragcn. 
Had Harvey uit zijn proeven. op de hinden van het koninklijk park, niet 
gckonkludeerd dat het mannelijke sekrect de baarmocder zelf niet be
reikt, zodat de vermengingsteorie geen steek houdt ? 

Maar tussen Harveys waarnemingen en die van Leeuwenhock en 
van Hartsoeker ligt een halve eeuw. En deze laatste beschikken daaren-
boven over goede mikroskopcn. Met hun zogenaamde zaaddiertjes moest 
dan, hoe ook, in de studie van het generatieproces rekening gehouden 
worden. 

En dat begreep de fysicus Maupertuis beter dan wie ook. Hij kan de 
ontdekkingen der Noordnedcrlandcrs niet negeren, en zc vooral niet op-
offeren aan analogieen en systemcn (7), en tegenover de tegenstrijdigheid 
van sommige observaties stelt hij de onvolmaaktheid van de gedane waar
nemingen. Wordt dat o.m, niet bewezen door wat Verheyen zo duidelijk 
in zijn experimenten observeerde. t.w. de aanwezigheid, na kopulatie, van 
zaadvocht in de baarmocder van honden, konijncn, schapen en kocien (8)? 
De Cartesiaanse twijfel helpt Maupertuis vooruit. 

In dezelfde goede richting hielpcn hem de observaties, die in zijn va-
derland werden gedaan n.m. door Alexis Littre (1658-1726) en door 
Jean Mery (1645-1722) op ovaria. eileidcrs en uteri in verband met 
bronst en menstratie. en die in de verhandelingen van de Academic des 
Sciences, het wetenschappelijk lijfblad van Maupertuis, reeds enkcle 
decennia voor zijn Venus Physique verschenen waren. 

Thans kennen wij de waarnemingen van deze laatsten, die van Reg
nier de Graaf, die van F. Verheyen en van de andere als dienstige aan-
winsten voor de kennis van de generatie. maar zij waren voor Maupertuis 
niet doorslaggevend noch overtuigend. Zij waren wellicht te storend en 
tc revolutionair om toen al vlot gcassimileerd te worden. 

(7) Venus Physique, 50. 
(8) P. Verheyen, Supplemcntum Anat. Napcis 1717, 53-55. 
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Hoe ook, na de ondcrlingc vcrgclijking van het systeembouwige dat 
in de verhouding eieren en zaaddiertjes verscholen ligt, komt Mauper
tuis nog niet tot een voor zoogdicren en mens algemeen geldcnde kon-
klusic. Hij gaat verder zoeken en komt bij de lagcrc soorten terecht, 
kruipdieren, vissen, insckten, wormen, kwallen. Hem treft een zckere ana
logic tussen hun parings- en bevruchtingsmekanisme en dat van de zoog
dicren, hij weet dat daar ook zaaddiertjes en eieren voorkomen, hij neemt 
bij alien de paringsdrift en het orgasme waar. Het zijn niets meer dan 
analogieen; maar analogien in deze aangelegenheid ontslaan van de last 
zich nieuwe dingen voor te stellcn, en van de nog grotcre last in onzekcr-
heid te verkercn. Zo ze de geest behagen, dan zijn zc de natuur niet wel-
gevallig (9). 

De Cartesiaan in Maupertuis konstateert dat de mcestc biologen, 
uit vereenvoudigingsdrang, aan de preformaticteorie de voorkeur gevcn : 
dieren van elke soort zouden, reeds gevormd, in een vader of in een 
moeder aanwezig zijn, een nieuwe vorming wordt niet aanvaardbaar 
geacht. 

Maupertuis zelf staat buitcngewoon kritisch :verdicpt u in deze zaak, 
spreekt hij tot zijn lezcrs. Zou Descartes die met de biologen van de 
Oudheid, de mening toegedaan is dat de mens door de vermenging van 
de ouderlijke copulatievochten gevormd wordt, het niet bij het rechte eind 
hebben, dat hart, hersenen, neus, ogen, enz. alleen krachtens de wetten 
van de beweging en van de gisting ontstaan ? En wat heeft de natuurwet, 
of de Schepper zelf, er bij tc verliezcn, als men aanneemt dat de lichaams-
delen succcssievelijk, d.i. het ene na het andere, ontstaan ? (10) 

Tot daar de eerste konklusie, zij het onder de vorm van een vraag, 
tot dewelke Maupetuis gckomen is. Hij gaat met zijn Cartesiaanse rede-
nering voort, en poncert dat de foetus in gelijkc mate iets van de vader en 
van de moeder heeft, dat elk van de ouders gelijkelijk tot zijn vorming 
bijdraagt. En bewijst de ervaring van de eeuwen niet dat de pasgeboren 
vrucht een samenstcl is uit de twee zaadsoorten, dat van de vader en dat 
van de moeder? ( I I ) . 

En de monsters ? Ze bestaan bij elke dicrsoort en zijn gekcnmerkt, 
hetzij door een tcveel. hetzij door een tekort aan vormende substantic. 
Het eerste gcbrck ontstaat doordat het ei door een tocval geschonden 
werd. het tweede door een ordeloze samenvoeging van twee eieren. Meta-

(9) Venus Physique, 51. 
(10) Venus physique, 68. 
(11) Venus Physique, 70 
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fysische gronucn voor de monstcrvorming zijn niet aan te vocrcn. Dat de 
Deense anatoom Thomas Batholinus (1616-1680) de kometen daarbij be-
trekt, is een schande voor de menselijke geest (12 ) . Mauper tu is is C a r 
tesiaan tot het eind. 

Over de zwangerschapslusten en de daardoor op de vrucht nagelaten 
somatische sporen, is hij niet te spreken. Hij aanziet het voor een toe-
val, want alles wat men hieromtrent voorlegt, kan aan de objektieve kri-
tiek niet weerstaan. 

M a a r wat dan .'' W a a r ligt de waarheid ? Mauper tuis waarschuwt 
tegen eender wat systcem; hij ziet niet klaar, hij kan het systcem van de 
eieren, noch dat van de zaaddiertjes, wat neerkomt op een keus tussen pre-
figuratic en epigenese, redelijkerv,'ijze aanvaarden (13). Alles wat hij 
aanvaarden kan. is dat het kind op zijn vader en op zijn moeder gelijkt, 
dus dat beide tot zijn vorming bijgedragen hebben. Dat het kind, volgens 
Harveys opvatting in de baarmocder gekoncipieerd wordt, zoals de ge-
dachten in de hersenen, is een bewijs van armoede of gebrek aan beters, 
en het gevolg van het bovcnvermelde met de koninklijke hinden. Ook Des
cartes blijft naast de werkelijkheid, wanncer hij verklaart dat het nieuwe 
dier uit vermenging der zaadvloeistoffen van het oudcrpaar ontstaat , vol
gens louter mechanische wetten. 

Mauper tu is waagt er een gissing op. Zou het niet zijn volgens de
zelfde wetten die maken dat in de vermenging van zilver. salperetergeest, 
kwik en water de bestanddelen van deze stoffen zich zodanig ordenen, 
dat zij een boom nabootsen die de naam van Dianaboom gekregen heeft? 
Is dit fenomeen het gevolg van mechanische wetten. of van chemische. 
of zijn er andere in het spel ? (14) Mauper tu is waarschuwt zijn geleerde 
kollega's uit de Academic des Sciences in dit verband : praat niet te 
vlug over nieuwe krachten, denken wij er liever aan dat er niets anders 
dan de bekende aantrekkingskracht in het spel is, de fysici kennen die 
wel. maar sommigen onder hen hebben ze niet in hun ideeenwcreld gcas
simileerd. Die kracht bestaat in de natuur. waarom zou zij zich niet laten 
gelden in de v,'ording van het dierlijke lichaam ? (15) . 

W a t sommige menselijke wanstalt igheden betreft, waar men van 
zegt dat zij dierlijke organen zijn, een kattekop. en wolvenmuil, b.v., is 

(13) Venus Physique, 74. 
(13) Venus Physique, 81. 
( H) Venus Physique, 87. 
(15) Venus Physique, 89. 
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het bij nader toczicht geblcken dat zij nooit enig deel behelzcn dat onbe-
twistbaar tot een andere soort dan tot de mens behoort (16). 

Wa t is dan de betekenis en de rol van de zaaddiertjes ? De mikros
koop toont aan dat zij bestaan in het mannelijke zaadvocht. Maupertuis 
heeft er ook met de mikroskoop naar gezocht in het vocht dat de vrouw 
bij de kopulatie uitstort. Hij heeft er de dicrtjes nooit gevonden, maar zegt 
hij «je ne voudrais pas assurer pour cela qu'il n'y en cut pas»? Hoe kri
tisch is de Cartesiaan tegenover zichzelve ? Hoc dan ook, hij is er van 
overtuigd dat de zogezcgdc zaadvloeistof van de vrouw slechts een hel-
pende rol vervult. 

** * 
In het tweede deel van de Venus Physique komcn cnkele zaken ter 

bespreking die de kern van de inkarnatic maar zij deling s raken (17). 
Hoe hebben de mensenrassen zich over de aarde verspreid ? Waar 

komcn de diverse huidskleuren vandaan ? Hoc is dat fenomeen in te 
passen in het systcem van de preformatic in het ei of in het zaaddicrtje? 
Waar komcn de soorten vandaan ? Zijn de etnische verminkingen dan 
nooit erfelijk ? Er werden toevalligc variatics bij de planten vastgcsteld, 
die zich daarna van geslacht tot geslacht voortzetten ? En de vale neger-
kinderen ? En het plots opduiken van roodharige kinderen in een geslacht 
dat nooit andere dan donkcrharige heeft voortgebracht ? 

De voorgesteldc oplossing is slechts een hypotese, ze houdt reke
ning met de bekende feiten waarvan zij een beredeneerd verlengstuk wil 
zijn (18), Hij resumeert als volgt : 

1) De zaadvloeistof van elke dicrsoort bevat een aantal delen, in 
staat door hun samenvoeging gelijksoortigc dieren te vormen ; 

2) In de zaadvloeistof van elk individu zijn de delen, die in staat 
zijn gelijksoortigc kenmerken van dit individu voort te brengen, gewoon-
lijk het talrijkst en zij vertonen de grootst mogelijke ondcrlingc ver-
wantschap, ofschoon er ook delen zijn met andere soortige kenmerken; 

3) W a t nu de stof aangaat waaruit in de zaadvloeistof van elk dier, 
de voor dit dier gelijksoortigc delen zich zullen vormen, is het wel een 
stout hoewel niet onwaarschijnlijk vermoeden, te menen dat elk deel zijn 
eigen kiemen aanbrcngt. 

Het is tamelijk diepzinnig uitgedrukt en dringt tot nadenken, maar 
het komt ons voor dat het een voorafbeclding behelst van wat later als 
epigenese zal bekend worden. 

(16) Venus Physique, 94. 
(17) Venus Physique, 97-119. 
(18) Venus Physique, 120. 
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Maupertuis zet de deur open voor het experiment, o.m. voor een gc-
premediteerd, artificicel beschadigen van de kiem in haar allcrvrocgste 
stadia, voor een cvolutie op basis van de teeltkeus. 

In zijn genctische patroon wordt een plaats voorzien voor de verkla
ring van mogelijke afwijkingen, voorts van de uitzuiveringsrol die de 
natuur gebruikt om alle extreme diersoorten te fnuiken, en zo tc komcn tot 
een middenvorm met grotcre overlevingskansen, omdat hij in de smelt-
krocs van een eeuwen in beslag nemende universele katarsis door aan-
passing erfelijk gewordcn, alleen is overgeblcvcn. 

Ten grondslag van die biogenetische gelijkschakeling liggen in de 
zaadvloeistof niet nader omschreven inhercnte eigenschappen, onder meer 
het grote aantal bevruchtende elementen en hun ondcrlingc affinitcit. 
Doordat de natuur de minder adekwate elementen climincert en de meest 
op elkaar ingestelde begunstigt, determincert zijzelf de kansen voor de 
bevruchtende keus dier elementen. Faktoren die buiten de zaadvloeistof 
liggen, zoals tellurische en atmosferische, dragen crtoe bij de affinitcit, 
ze zij mechanisch of chemisch van aard, te verstcrken naar die richting toe 
die haar autochtone eigenheid is. 

** * 
De eeuwige Cartesiaan die Maupertuis blijft. verklaart op het eind 

van zijn Venus Physique dat het voor het ontstaan van de dieren voor
gesteldc systcem hemzclf niet volkomen bcvredigt; het legt slechts twijfcls 
en gissingen aan (19). En hoe zou dan zijn systcem cenicder bevredigcn? 

Vcle fouten blijven onopgeklaard. onder meer het dierlijke instinkt. 
De auteur vraagt zich af of dat instinkt niet in elk kleinstc dceltjc van het 
dier aanwezig is. En zou het, ofschoon verspreid over alle deeltjes van 
het zaadvocht en dus minder krachtig dan in het gehele dier, niet vol-
staan tot het verwezcnlijken van de nodige samenvoeging tussen die 
delen? W^anneer nu aangenomen wordt dat zich door een voorstclbare 
mechanische kracht, bedoelde samenvoegende bewegingen rcalizercn, d.i. 
door een spel van spanning en ontspanning. zoals in de spicren, dringt 
zich dan niet een identitcit met het mechanisme op dat ook het bloed en de 
Icvensgecsten in beweging zet ? 

Met deze vcrgclijking staat Maupertuis volop in de pneumalecr van 
de Oudheid. Het epiteet «physique» dat hij voor zijn beschouwingen over 
de «Venus» of het proces van de geslachtelijke voortplanting had menen 
te moeten kiczcn, is daarmee ten einde. 

(19) Venus Physique, 131. 
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W e zijn van oordeel dat in de Venus Physique de algemene onvol-
daanheid met de preformaticteorie aan het licht komt, en dat zij een scha-
kel is naar de tcoric van de epigenese. Deze breckt voor goed in de ge-
negcntiende eeuw door, omdat de fysische en de chemische leer der ato-
mistiek andere en betere begrippen aan de hand doen. 

Resume 

Pierre-Louis de Maupertuis (1698-1759) connu pour ses oeuvres de physique et 
d'astronomie, s'est interesse sous I'influence des contacts qu'il entretenait avec les biolo-
gistes de 1'Academic des Sciences, a certains problemes d'ontogeneses et d'embryologie. 
II les a exposes dans son livre Venus Physique de 1745. II s'y applique a trouver un 
chainon entre les conceptions anciennes d'Aristote et des scolastiques, et les decouvertes 
rfcentes. Parmi celles-ci ll faut citer celle d'iliments mobiles dans le sperme des animaux 
par des savants Neerlandais tant du Nord que du Sud. Reconciliant certains faits d'ob-
servation journaliere et experimentale, Maupertuis pose en principe : 1° que le liquide 
.spermatique de chaque esp^ce contient des elements capables par leur conjonction de 
former des animaux de meme especc; 2" que dans le sperme de chaque individu les 
elements capables de reproduire les caracteres specifiques de cet individu predominent, 
et possedent les plus grandes affinites les uns vis a vis des autres; 3° qu'il est haute-
ment probable que chaque partie du sperme apporte a pied d'oeuvre ses progres germes. 

Ainsi Maupertuis crie un maillon de la chaine qui unit la theorie de la preformation 
a celle de I'ipigen^se. 
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